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हरेक िस्तकुो आदद र अन््य हनुपुदाछ।  
यसैले हरेक बाध्यता र समस्याको पगन  

आदद र अन््य हनु ेनै छ। 
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संघीयता नै राविय एकताको मूल आधार हो । 
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यस प्रकाशनका बारेमा  
 

 
संघीयताले राज्यशल्क्तको प्रयोिमा जनतालाई केन्द्रविन्दमुा राख्दछ जसको अभ्यास नपेालमा 
प्रािीनकालदेल्ि हुँदै आएको छ। वहमालय पिातको कािमा अिल्स्थत िैददक र बौद्ध दशानले 
गसल्ित हाम्रो देश विश् िको प्रािीन सभ्यता भएको मलुकु हो जहाँ िैददक कालमा नै स्थानीय 
शासनको अभ्यास भएको पाइन्छ। जनकपरुमा राजा जनकको दरबारमा राजनेतृ् िमा महवषा 
अष्टािक्र, महवषा याज्ञिलक्य , िािी र मैरेयी तथा अन्य विल्शष्ट विद्वानह्रूबीि जीिन, जित ् एिं 
मानि लिायत समस्त प्राणीको वहताथा जनसभा आयोजना िरी िलुा छलफल र बहसहरू हनुे 
िदाथे। विश् िको पवहलो व्यिल्स्थत शहर मागनएको प्रािीन कवपलिस्तमुा स्थानीय विकास र सेिा 
प्रिाहका कायाहरूमा स्थानीय नेतृ् िकै प्रधानतालाई राजा शदु्धोदनले संस्थाित िनुाभएको गथयो। 
हाम्रा प्रािीन अभ्यासहरूले राज्यशल्क्तको अल्न्तम स्रोत जनतालाई नै मान्दै सािाजगनक शल्क्त र 
ल्जम्मेिारीमा बसेकालाई जनताप्रगत उत्तरदायी बनाउन विगभन् न नैगतक तथा राजनीगतक दशानहरू 
प्रगतपादन िरेका छन।् नेपालको इगतहासको स्िल्णाम यिु मागनएको गलच्छविकालमा स्थानीय 
सेिाप्रिाहका ल्जम्मेिारीहरू ग्राम पािालीहरूलाई प्रदान िररएको गथयो। इगतहासको पगछललो 
कालिण्डमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अभ्यास भए तापगन हाम्रो सभ्यता मूलत: विकेल्न्द्रत शासनमा 
अभ्यस्त सभ्यता हो। एक् काइसौं शताब्दीसम्म पगन १२३ जागत र १२५ भाषाहरू तथा अनगिन्ती 
रहनसहनहरू नेपालमा अल्स्त्िमा रहन सक्नकुो पछागड यही विकेल्न्द्रत शासकीय सभ्यताको 
योिदान रहेको छ जसलाई सामाल्जक र धागमाक सवहष्णतुाको संस्कारले मलजल िदै आएको छ। 

२०७२ असोज ३ िते संविधान सभाबाट पाररत िररएको नेपालको ितामान संविधानले संघीयतालाई 
शासन सञ् िालनको प्रमिु आधार बनाएको छ। यस संविधानको धारा ५६ मा लोकताल्न्रक 
िणतन्र नेपालको मूल संरिना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह िरी तीन तहको हनुेछ र ती तीन तहले 
नेपालको राज्यशल्क्तको प्रयोि संविधान तथा कानून बमोल्जम िनेछन ् भगनएको छ। संविधानको 
धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सम्बन्ध सहकाररता, सह-अल्स्त्ि र समन्ियको 
गसद्धान्तमा आधाररत हनुेछ भनी सहकारी संघीयतालाई स्थावपत िररएको छ। संविधानले 
राजनीगतक, वित्तीय र प्रशासगनक शल्क्त र ल्जम्मेिारीलाई सहकारी संघीयता अनरुूप संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबीि बाँडफाँट िरेको छ। सहकारी संघीयताको छातागभर संविधानतः नेपाल सरकार, 
७ िटा प्रदेश सरकार र ७५३ िटा स्थानीय सरकार िरी ७६१ गनिााल्ित सरकारहरू राजनीगतक, 
प्रशासगनक तथा वित्तीय रूपमा वक्रयाशील भएका छन।् संघीय शासन प्रणालीमा हामी ५औ ंिषामा 
प्रिेश िरेका छौं।  



  

 

संघीयताका विविध आयामहरूमध्ये वित्तीय संघीयता पगन एक हो जसले राजस्ि स्रोत पररिालन िने, 
पररिागलत राजस्ि ििा िने र यसको प्रशासन तथा गनयमन िने जस्ता वित्तीय शल्क्त र 
ल्जम्मेिारीलाई संविधान र कानूनको पररगधगभर रही विगभन् न तहका शासकीय एकाइहरूबीि 
बाँडफाँट र समायोजन िदाछ। यसले तहित सरकारहरूबीि काया ल्जम्मेिारी तथा राजस्ि 
अगधकारको बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरणको व्यिस्थापन, सािाजगनक ऋणको गनयमन जस्ता 
विषयलाई समेटको हनु्छ। नेपालका लागि वित्तीय संघीयता एक निीनतम अभ्यास भएकाले 
यसलाई गसकाइका आधारमा आिामी ददनहरूमा संस्थाित िदै जानपुने हनु्छ। यस पलु्स्तकामा 
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका विगभन् न तहहरूको आगथाक गनणाय र यसका विगभन् न आयाम 
सवहत वित्तीय संघीयताका सैद्धाल्न्तक, कानूनी तथा व्यािहाररक पक्षहरूलाई समेवटएको छ। प्रस्ततु 
पलु्स्तकाको लेिन, संकलन र सम्पादनका साथै प्रकाशनको तयारीमा गलएको पहलकदमीका लागि 
यस मन्रालयका सहसल्िि श्री िोपीकृष्ण िनालज्यूप्रगत हाददाक धन्यिाद व्यक्त िदाछु। पाठक एिं 
सरोकारिालाहरूको पषृ्ठपोषणका आधारमा आिामी संस्करणहरूमा यस पलु्स्तकालाई अझ पररष्कृत 
िदै लगिन ेभएकाले पाठकहरूको सझुािको समेत अपेक्षा िररएको छ। 
 
 सरेुश अगधकारी 
 सल्िि 
 संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
 गसंहदरबार, काठमाडौं 
 २०७८  
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  1 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

 पररच्छेद  

 १ 
 

संघीयताको अिधारणा र 
नपेालमा यसको प्रयोि 

 

1. संघीयताको पररिय 
1) विश् िमा हाल एका्मक र संघीय िरी दईु प्रकारका शासकीय प्रणालीहरू सञ् िालनमा 

छन।् एका्मक प्रणालीमा शासकीय शल्क्त र ल्जम्मेिारी केन्द्रीय सरकारको गनयन्रणमा 
रहन े िदाछ। यो प्रणालीले सािाजगनक सेिा प्रिाहमा एकरूपता कायम िदै राविय 
एकतालाई सहजीकरण िदाछ। विश् िका अगधकांश मलुकुमा यो प्रणाली अपनाइएको 
छ। गसंिापरु र मोनाको एक तहको सरकार भएको एका्मक प्रणाली भएका देश हनु ्
भने इटाली, जापान, कोररया, निे, न्यलु्जलयान्ड, स्िीडेन, फ्रान्स, िीन, संयकु्त अगधराज्य, 
इल्जप्ट, टकी, पोि ुािल आदद देशहरूले बहतुहको सरकार सवहतको एका्मक संविधान 
अपनाएका छन।् िीन, डेनमाका , पोलयान्ड, निे, स्िीडेन जस्ता देशहरूमा एका्मक 
शासकीय प्रणाली भए तापगन यी देशहरू अस्रेगलया, भारत र मलेल्शया जस्ता संघीय 
शासन भएका मलुकुहरूभन्दा वित्तीय रूपमा बढी विकेल्न्द्रत छन।् यी दिैु प्रणालीका 
आ-आफ्ना विशेषता र सीमाहरू रहेका छन।् कुन प्रणाली अपनाउने भन् ने विषय गनतान्त 
सो देशगभरका जनताको राजनीगतक इच्छामा भर पने िदाछ। सामान्तया भौिोगलक, 
सामाल्जक, सांस्कृगतक र भाषाित रूपमा विविधता भएको देशमा संघीय शासन प्रणाली 
अपनाइन ेिररन्छ। अगधक जनसंख्या र ठूलो क्षेरफल भएका अगधकांश देशहरूमा समेत 
यो प्रणाली अपनाइएको छ। 

2) फोरम अफ फेडरेशन नामक अन्तरााविय िैरसरकारी संस्थाका अनसुार हाल विश् िका 
२८ जगत देशले संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छन।् अन्तरााविय रूपमा समाजको 
लोकतन्रीकरण, आफ्नो पवहिानप्रगतको जािरुकता, विश् िव्यापीकरणका कारण राविय 
सरकारको पररिगतात भगूमका, बढ्दो स्थानीयकरण र स्थानीयता, सािाजगनक सेिा 
प्रिाहमा स्थानीय माि, आिाज, र स्िादको बाहलुय आददका कारण अनेकतामा एकता 
सवहत राविय एकता, समािेशी शासन र समतामूलक आगथाक समवृद्धका लागि पगछललो 
समयमा विविधतायकु्त समाज भएका मलुकुहरूले संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छन।्  
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3) संघीयतालाई अंग्रजेी भाषामा Federalism भन् ने िररन्छ। यो अंग्रजेी शब्द लयावटन 
भाषाको foedus भन् ने शब्दबाट उ्पल्त्त भएको हो जसको िास अथा सघन (Compact), 
सल्न्ध (Treaty) िा सम्झौता (Agreement) हनु ेिदाछ। संघीयताले फरक फरक वििार, 
संस्कृगत, भिूोल, सामाल्जक संरिना, रीगत-गथगत, आगथाक अिस्था भएका क्षेर र 
समाजलाई सम्मानजनक तिरले एक आपसमा जटुाई विविधतामा एकता लयाउने िदाछ। 
संघीयताले गसद्धान्तत: गमलेर बसेको समाजलाई फुटाउने, टुटाउने िा झिडा िराउन े
काम िदैन। यसले शासन सञ् िालनमा सबै ििा र क्षेरको समन्यावयक सहभागितालाई 
संस्थाित िदाछ। संघीयतालाई स्िशासन (Self-rule) र साझा शासन (Shared rule) को 
सल्म्मश्रण पगन भन् ने िररन्छ। 

4) विश् िमा संघीय शासन प्रणाली दईुिटा प्रवक्रयाबाट गनमााण भएका छन।् स्ितन्र 
राज्यहरू एकआपसमा गमलेर गनमााण भएको संघीयतालाई Federalism by Coming 
Together भन् ने िररन्छ। संयकु्त राज्य अमेररका र स्िीटजरलयान्डको संघीयता यो 
प्रणालीबाट आएको हो। एका्मक प्रणाली भएको मलुकुले संघीय प्रणाली अपनाएमा 
्यसलाई Federalism by Holding Together भन् ने िररन्छ। नेपाल र दल्क्षण अवफ्रका 
यसका पगछलला उदाहरणहरू हनु।् राज्यशल्क्तको बाँडफाँटका वहसाबले संघीयतालाई 
दै्वध संघीयता (Dual Federalism) र सहकारी संघीयता (Cooperative Federalism) िरी 
दईु भािमा विभाजन िने िररन्छ। दै्वध संघीयतामा सरकारको विगभन् न तहको अगधकार 
क्षेर अंशबन्डा िरे जस्तो बाँडफाँट िररएको हनु्छ। सहकारी संघीयतामा साझा समवृद्धका 
लागि सरकारका विगभन् न तहहरू एकअकााका पररपूरकको रूपमा संिैधागनक सीमामा रही 
एकआपसमा गमलेर काम िदाछन।् एक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाई 
प्रगतस्पधी ठान्दैन। विश् िमा अवहले सहकारी संघीयताकै ििास्ि रहेको छ। दै्वध 
संघीयतामा हवुका एका मलुकुहरूले पगन सहकारी संघीयताकै अभ्यास िना थालेका छन।्  

ल्िर नं 1 : नपेालमा सहकारी संघीयतामा तहित सरकारहरू 

 

5) शाल्ब्दक रूपमा संघीयता भनेको दईु िा दईुभन्दा बढी तहका सरकारबीि राज्य शल्क्त र 
ल्जम्मेिारीको बाँडफाँट र समायोजन हो। संघीयताले राजनीगतक, आगथाक र प्रशासगनक 

केन्द्रीय 
सरकार- १

स्थानीय 
सरकार-७५३

प्रदेश 
सरकार-७
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शल्क्त र ल्जम्मेिारीलाई सरकारका विगभन् न तहहरूबीि बाँडफाँट िदाछ। संघीयता 
आफैं मा साध्य (End) नभएर आम नािररकको उन् नगत, प्रिगत र समनु् नगतको एक साधन 
(Means) हो। राज्य नािररकको सिोच्ि शल्क्त भएकाले यसले कलयाणकारी िररर 
बोक्नपुछा जसको एकमार उद्देश्य आम नािररकको सिाागधक वहतको प्रिद्धान तथा 
संरक्षण िनुा हो। लोकताल्न्रक प्रणालीमा सािाजगनक ल्जम्मेिारीमा रहन े राजनीगतक र 
प्रशासगनक पारहरू जनताका सेिक (Servant) मागनन्छन।् शासन प्रणालीहरू आफैं मा 
अल्न्तम िन्तव्य नभएर नािररकहरूको सिोपरर वहतका शासकीय औजारहरू हनु।् 
संघीयतामा शासन प्रणालीगभरका अियिहरू जस्तै संिैधागनक सिोच्िता, स्िच्छ तथा 
गनष्पक्ष आिगधक गनिाािन, स्ितन्र तथा स्िच्छ न्याय प्रणाली, वििेकसंित कानूनको 
शासन, मानि अगधकारको संरक्षण, व्यल्क्तित स्ितन्रताको प्र्याभगूत, समािेशी शासन, 
समतामूलक आगथाक समवृद्ध जस्ता विषयहरू शाश्वत रहन ेिछान ्जसको आडमा संघीय 
शासन प्रणालीको प्रभािकाररताको लेिाजोिा हनुे िछा।  

ल्िर नं 2 : नपेालमा संघीयताको िन्तव्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. नपेालमा संघीयता  
1) संघीयताले राज्यशल्क्तको प्रयोिमा जनतालाई केन्द्रविन्दमुा राख् ने िदाछ जसको अभ्यास 

नेपालमा प्रािीनकालदेल्ि हुँदै आएको छ। वहमालको कािमा अिल्स्थत िैददक र बौद्ध 
दशानले गसल्ित हाम्रो देश विश् िको प्रािीन सभ्यता भएको मलुकु हो जहाँ िैददक कालमा 

सक्षम र सदुृढ राज्यको गनमााण 

आम नािररकको समनु् नगत  

राजनीगतक शल्क्त र ल्जम्मेिारी 
वित्तीय शल्क्त र ल्जम्मेिारी 

प्रशासगनक शल्क्त र ल्जम्मेिारी 

केन्द्रीय 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

 

संघीयता 

स्थानीय 
सरकार 
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नै स्थानीय शासनको अभ्यास भएको पाइन्छ। जनकपरुमा राजा जनकको दरबारमा 
राजनेतृ् िमा महवषा अष्टािक्र, महवषा याज्ञिलक्य तथा अन्य विल्शष्ट विद्वानह्रूबीि जीिन, 
जित ्र मानि लिायत समस्त प्राणीको वहताथा जनसभा आयोजना िरी िलुा छलफल र 
बहसहरू हनुे िदाथे। विश् िको पवहलो व्यिल्स्थत शहर मागनएको प्रािीन कवपलिस्तमुा 
स्थानीय विकास र सेिा प्रिाहका कायाहरूमा स्थानीय नेतृ् िकै प्रधानतालाई राजा 
शदु्धोदनले संस्थाित िनुाभएको गथयो। कवपलिस्तकुा शाक्य र कोलीय राज्यहरू संघीय 
शासन प्रणालीमा आबद्ध भएको विश्वास िररन्छ। हाम्रा दशानहरूले राज्यशल्क्तको अल्न्तम 
स्रोत जनतालाई नै मान्दै सािाजगनक शल्क्त र ल्जम्मेिारीमा बसेकालाई जनताप्रगत 
उत्तरदायी बनाउन विगभन् न नैगतक गसद्धान्तहरू प्रगतपादन िरेका छन।् नेपालको 
इगतहासको स्िल्णाम यिु मागनएको गलच्छविकालमा स्थानीय सेिा प्रिाहका ल्जम्मेिारीहरू 
ग्राम पािालीहरूलाई प्रदान िररएको गथयो। इगतहासको पगछललो कालिण्डमा केन्द्रीकृत 
राज्यसत्ताको अभ्यास भए तापगन हाम्रो सभ्यता मूलत: विकेल्न्द्रत शासनमा अभ्यस्त 
सभ्यता हो। नेपालमा एक् काइसौं शताब्दीसम्म पगन विविधतायकु्त जागत, भाषा तथा रीगत-
गथगतहरू अल्स्त्िमा रहन सक्नकुो पछागड यही विकेल्न्द्रत सभ्यताको योिदान रहेको 
छ। यसलाई सामाल्जक र धागमाक सवहष्णतुाको संस्कारले मलजल िदै आएको छ। 

2) भिूोल, जागत, भाषा, संस्कृगत, रहनसहन र आगथाक संरिनाका दृवष्टकोणले नेपाल एक 
विविधतायकु्त मलुकु हो। भौिोगलक रूपमा नेपालमा २०० मीटरदेल्ि ८८४८ मीटर 
उिाइसम्मको भौिोगलक विविधता रहेको छ। हामीकहाँ १२३ भाषा र १२५ जागतहरू 
छन ्जसगभर अनगिन्ती रहनसहन र संस्कृगत रहेका छन।् यी भौिोगलक, सामाल्जक तथा 
सांस्कृगतक विविधताको बीिमा एकता कायम िदै शासन सञ् िालनमा सबै क्षेर र 
ििाको न्यायपूणा र समािेशी सहभागिता, विविधताको संरक्षण र समतामूलक समवृद्धका 
लागि हामीले संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छौं । 

3) नेपाली जनताले अगधनायकिादी र पाररिाररक शासन प्रणालीलाई कवहलयै रुिाएनन।् 
विसं २००७ सालको क्राल्न्तले नेपाललाई राणाहरूको पाररिाररक शासनबाट मकु्त िरी 
एक आधगुनक राज्यका रूपमा स्थावपत िर् यो। संविधान सभाको गनिाािनबाट संविधान 
बनाउने प्रगतबद्धता विसं २००७ को प्रजाताल्न्रक आन्दोलनको समयमा नै िररए पगन 
सो काया लामो समयसम्म हनु सकेन। विसं २०६२/०६३ को लोकताल्न्रक आन्दोलन 
पश्चात ्२०६४ िैत २८ िते पवहलो संविधान सभाको गनिाािन भई २०६५ जेठ १५ 
मा बसेको सो सभाको पवहलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकताल्न्रक िणतन्र घोषणा 
िर् यो। तर यस ६०१ सदस्यीय पवहलो संविधान सभाले संविधान गनमााण िना सकेन र 
२०६९ जेठ १४ िते आफ्नो िार िषाको कायाकाल पूरा िरी विघटन भयो। २०६९ 
िैत १ िते सिोच्ि अदालतका त्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा िनुािी 
सरकार िठन भई यस सरकारले २०७० मंगसर १४ िते दोस्रो संविधान सभाको िनुाि 
सम्पन् न िर् यो। दोस्रो संविधान सभाले २०७२ भदौ ३० िते दईुगतहाइ मतबाट 
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लोकताल्न्रक िणतन्र नेपालको संविधान पाररत िर् यो। २०७२ असोज ३ िते 
त्कालीन रािपगत रामिरण यादिबाट घोषणा भई यो संविधान कायाान्ियनमा आयो। 
यस संविधानले नेपालमा एका्मक शासकीय प्रणालीको अन््य िरी लोकताल्न्रक 
िणतन्र सवहतको संघीय शासन प्राणालीलाई अपनायो जनु हाल कायाान्ियनमा रहेको 
छ।  

4) नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को पाँिौं संशोधनले नेपालमा एका्मक शासन 
प्रणालीको अन््य िदै समािेशी लोकताल्न्रक संघीय शासन प्रणाली अपनाउने िरी राज्य 
पनुःसंरिना िने नीगत अिलम्बन िरेको गथयो। नेपालको ितामान संविधानको धारा ४ ले 
नेपाललाई स्ितन्र, अविभाज्य, सािाभौमसत्तासम्पन् न, धमागनरपेक्ष, समािेशी, 
लोकतन्रा्मक , समाजिादउन्मिु, संघीय लोकताल्न्रक िणतन्रा्मक राज्य घोषणा 
िरेको छ। संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकताल्न्रक िणतन्र नेपालको मूल 
संरिना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह िरी तीन तहको हनुे र नेपालको राज्यशल्क्तको प्रयोि 
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोल्जम िनेछन ् भन् ने व्यिस्था 
िरेको छ। नेपालको संविधानले मूलत: उदार लोकतन्र, समतामूलक आगथाक समवृद्ध र 
समािेशी शासकीय प्रणालीलाई सहकारी संघीयताको छातामा रही संस्थाित िरेको छ। 
लोकतन्र भनेको अगधकार र ल्जम्मेिारीको अविल्च्छन् न प्रणाली हो जसले एकागतर 
नािररकलाई व्यल्क्तित स्ितन्राको प्र्याभगूत ददन े िदाछ भने अकोगतर राज्य र 
समाजप्रगतको कताव्यको घेरामा समेत राख् ने िदाछ। यस प्रणालीले नािररकको अगधकार, 
कताव्य र ल्जम्मेिारीलाई बोकेको हनु्छ।  

ल्िर नं 3 : नपेालका आधारभतू शासकीय िरररहरू 

 

नेपाल राज्य

संघीय

लोकतन्रा्मक

समािशेी

धमागनरपेक्ष

िणतन्रा्मक

समतामूलक
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5) हाल मलुकुमा संघीय सरकार सवहत ७ प्रदेश सरकारहरू र ७५३ स्थानीय तहहरू िरी 
७६१ सरकारहरू छन।् यगतबेला सबै तहमा प्रथम गनिााल्ित सरकारहरू संघीय 
संरिनामा शासन सञ् िालन िना वक्रयाशील रहेका छन।् संघीय शासन प्रणालीको पवहलो 
गनिाािन दईु पटकमा सम्पन् न भएको गथयो। पवहले स्थानीय तहको गनिाािन तीन 
िरणमा सम्पन् न भयो। ्यसपगछ संघ तथा प्रदेशका लागि एकै पटक दईु िरणमा 
गनिाािन सम्पन् न भयो । हामीकहाँ ६ महानिरपगलका, ११ उप-महानिरपागलका, 
२७६ निरपागलका र ४६० िाउँपागलका रहेका छन।् प्रदेश नं २, ३, ४, ५, ६ र ७ 
ले आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोवकसकेका छन।् प्रदेश १ ले राजधानी वकटान 
िरे पगन नामकरण िना सकेको छैन। हाल नेपालमा ७७ ल्जललामा प्रगतगनगधसभातफा  
१६५ र प्रदेश सभातफा  ३३० गनिाािन क्षेरहरू छन।् 

तागलका नं 1 : प्रगतगनगधसभा र प्रदेश सभाको गनिाािन क्षरे 

प्रदेश ल्जलला प्रगतगनगधसभा गनिाािन क्षरे प्रदेश सभा गनिाािन क्षरे 
प्रदेश नं १  १४ २८ ५६ 
मधेश ८ ३२ ६४ 
बाग्मती  १३ ३३ ६६ 
िण्डकी ११ १८ ३६ 
ललु्म्बनी १२ २६ ५२ 
कणााली १० १२ २४ 
सदूुरपल्श् िम ९ १६ ३२ 
जम्मा ७७ १६५ ३३० 

 स्रोत : नेपालको संघीय शासन प्रणाली, नेपाल प्रशासगनक प्रल्शक्षण प्रगतष्ठान, २०७७ 

6) नेपालले छोटो समयमा संघीयतालाई व्यिस्थापन िरी यसका आधारभतू संरिनाहरू 
स्थापना िना सक्षम भएको छ। तीनै तहको गनिाािन र गनिााल्ित सरकारको 
वक्रयाशीलताले राजनीगतक संघीयता संस्थाित हनु िएको छ। अगधकांश प्रदेशले 
आिगधक योजना गनमााण िररसकेका छन।् सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेिा आयोि र प्रदेश 
नीगत तथा योजना आयोि स्थापना भएका छन।् केही प्रदेशले आफू मातहतका 
अस्पतालको स्तरोन् नगत िरेका छन।् सबै प्रदेशहरूले गनयगमत रूपमा स्थानीय 
तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान, राजस्ि बाँडफाँटको रकम, विशेष अनदुान, 
समपूरक अनदुान र सशता अनदुान उपलब्ध िराउँदै आएका छन।् संघीय तहबाट जाने 
यी शीषाकका अनदुान समेत गनयगमत भएका छन।् राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोि पूणा रूपमा वक्रयाशील रहेको छ, जसले वित्तीय संघीयतालाई सगुनल्श् ितता ददएको 
छ। अगधकांश मन्रालयले केही न केही कायाक्रमहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
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हस्तान्तरण िरेका छन।् प्रशासगनक संघीयतामा केही िनुौती रहे पगन सािाजगनक सेिा र 
विकासका क्षेरमा सबै तहका सरकारहरूले आफ्ना कायाहरू सम्पादन िदै आएका छन।् 

7) संघीयताको व्यिस्थापनमा िनुौतीहरू पगन रहेका छन।् संघीयताको राजनीगतक आयाम 
संस्थाित भए पगन प्रशासगनक संघीयताका कायाहरू अझै पूरा हनु सकेका छैनन।् संघीय 
गनजामती सेिा ऐन जारी भई नसकेकाले प्रदेश गनजामती सेिा ऐन समेत जारी हनु 
सकेको छैन जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशल्क्तको ददिो व्यिस्थापन हनु 
सकेको छैन। वित्तीय संघीयताका संस्थाित आधारल्शला िडा भए पगन समता सवहतको 
आगथाक समवृद्धको पाटोमा सािाजगनक वित्तीय साधनलाई गनदेल्शत िने िनुौती रहेको छ। 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको िालू ििाको िवृद्धले वित्तीय सशुासनलाई िनुौती 
ददएको छ। हाम्रो संविधानले समवृद्ध सवहतको संघीयताको पररकलपना िरेको छ। 
समतामूलक आगथाक समवृद्ध र समािेशी लोकताल्न्रक शासन प्रणाली एकअकााका 
पररपूरक मागनन्छन।् एकको अभािमा अकोको ददिो अल्स्त्ि सम्भि छैन। यसैले 
समािेशी लोकताल्न्रक शासन व्यिस्था, समतामूलक आगथाक समवृद्ध र उदार 
लोकतन्रलाई सहकारी संघीयताको छातागभर फुलाउने, फक्राउन े र यसका लाभलाई 
आम नािररकसमक्ष समन्यावयक तिरले पस्की संघीय शासन प्रणालीमा जनताको विश्वास 
बढाई यसको िैधता स्थापना िने िनुौती हाम्रो साम ुरहेको छ । 

ल्िर नं 4 : संघीयताका आयामहरू 

 

 

प्रशासगनक संघीयता

राजनीगतक संघीयतावित्तीय संघीयता
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 पररच्छेद  

 २ 
 

 वित्तीय संघीयताको अिधारणा 
 

 

1. अिधारणा  
1) संघीयताका राजनीगतक, प्रशासगनक तथा वित्तीय आयामहरू एकअकाासँि अन्तरसम्बल्न्धत 

र एकअकााका पररपूरक हनुे िदाछन।् राजनीगतक आयामले शासन सञ् िालनमा आम 
नािररकको समािेशी तथा अथापूणा सहभागिता सगुनल्श् ित िरी नािररक सिोच्ितालाई 
स्थावपत िने उद्देश्य रािेको हनु्छ। प्रशासगनक आयामले राज्यबाट पाउने स्िच्छ, 
िणुस्तरीय, प्रभािकारी सािाजगनक सेिा प्रिाहको प्र्याभगूत ददने िदाछ र वित्तीय 
संघीयताले सािाजगनक वित्तीय साधन स्रोतको वििेकपूणा उपयोि िरी नािररकको आगथाक 
समवृद्ध हागसल िने उद्देश्य रािेको हनु्छ। आम नािररकको जीिनमा सािाजगनक वित्तको 
संरिना र यसको सशुासनले ठूलो महत्त्ि राख्दछ। विश् िका हरेक देशका लागि राज्य 
एक महत्त्िपूणा आगथाक एकाइ हो। जनु राज्यले आफ्ना आगथाक साधन स्रोतलाई 
वििेकपूणा र न्यायपूणा तिरले सदपुयोि िरेका छन ्ती देशले नै आगथाक समवृद्ध हागसल 
िरेका छन।् बजार अथातन्रमा अगत विश् िास िने मलुकुले समेत आगथाक विकासमा 
राज्य र बजार दिैुको भगूमका रहने स्िीकार िरी यसलाई परस्पर गनषधेको धारणाबाट 
हेना छाडेका छन।् राज्यको हस्तक्षेप नभएको अिस्थामा मार अथातन्र गनबााध रूपमा 
सन्तगुलत िवृद्धतफा  उन्मिु रहन्छ भन् न ेनिशास्त्रीय भ्रममा अब विश् ि जमात छैन। सबै 
साधन स्रोतमा राज्यको स्िागम्ि भएमा मार नािररकको प्रिगत हनु्छ भन् ने दशान पगन 
विश् ि पररिेशबाट भल््कइसकेको छ। यसैले हाम्रा संविधान गनमााताहरूले राज्यका 
साथसाथै गनजी क्षेर र सहकारी अथाात ् सामदुावयक क्षेरको आगथाक भगूमकालाई समेत 
महत्त्ि ददएका छन।् हाम्रो संविधानले कलयाणकारी राज्यको ल्जम्मेिारी समेत गलएकाले 
यसका लागि पगन सािाजगनक वित्तको उल्ित, वििेकपूणा र उ्पादनशील उपयोि अगत 
महत्त्िपूणा छ। यो ल्जम्मेिारी नेपाली राज्यले कगत प्रभािकारी रूपमा गनिााह िनेछ भन् ने 
कुरा वित्तीय संघीयताको कायान्ियनमा समेत गनभार रहनेछ। यसका लागि वित्तीय 
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जोल्िम (Fiscal Risks) र वित्तीय सशुासन जोल्िम (Fiduciary Risks) लाई गनमामतापूिाक 
घटाउन ेिनुौतीको सामना िनैपछा। हाम्रो जस्तो संसद्बाट सरकार गनमााण हनु ेसंसदीय 
लोकतन्रमा सरकारी क्षेरको वित्तीय लोकवप्रयताको (Fiscal Populism) धार शून्य 
बनाउन कदठन छ। वित्तीय लोकवप्रयताका लागि गनमााण हनुे कायाक्रमले सािाजगनक 
वित्तको अनु् पादनशील प्रयोि बढाउन पगन सक्छ जसले अन्ततोि्िा वित्तीय जोल्िम 
गनम््याउन सक्छ। यसमा हामीले प्रारम्भदेल्ि नै सािधानी अपनाउन सक्नपुछा।  

2) हरेक तहको सरकारलाई आफ्नो सरकारको दैगनक प्रशासन िलाउन र जनतालाई 
सािाजगनक सेिा प्रिाह िना वित्तीय साधन स्रोतको आिश्यकता पदाछ। वित्तीय 
संघीयताले सािाजगनक वित्त तथा आगथाक काया एिं ल्जम्मेिारीको सरकारका तीन तहबीि 
के कसरी बाँडफाँट िने भन् ने प्रश्नको उत्तर ददने िदाछ। यसले सािाजगनक ििा, 
सािाजगनक आय र सािाजगनक ऋण र आगथाक वक्रयाकलापको व्यिस्थापन कुन तहको 
सरकारले के कसरी र के कगत िने भन् ने विषयको गछनोफानो िना स्पष्ट िाका प्रदान 
िनुापदाछ। यी विषयहरू संविधान तथा कानूनबाट, तदथा अभ्यासबाट, आपसी 
सम्झौताबाट र संस्थाित व्यिस्थाबाट तय िने िररन्छ।   

3) वित्तीय संघीयताले तहित सरकारको आगथाक गनणायसँि सरोकार राख् ने िदाछ। बहृत ्
अथामा वित्तीय संघीयता भनेको सरकारको वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट आम 
नािररकको आगथाक सशक्तीकरण (Economic empowerment of people through fiscal 

empowerment of their government ) हो। वित्तीय संघीयताको मूल लक्ष्य जवहले पगन 
आम नािररकको समवृद्ध नै हो। व्यिस्थापकीय रूपमा वित्तीय संघीयताले राजस्ि स्रोत 
उठाउन,े उठेको राजस्ि स्रोत ििा िने र यस सम्बन्धी प्रशासन तथा गनयमन िने जस्ता 
वित्तीय शल्क्त र ल्जम्मेिारीको दईु िा सोभन्दा बढी तहका सरकारबीि बाँडफाँट िदाछ। 
नेपालको सन्दभामा वित्तीय शल्क्त र ल्जम्मेिारीको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय सरकारबीि बाँडफाँट िरी आम नािररकको आगथाक सशक्तीकरणलाई वित्तीय 
संघीयता भनेर बझु्नपुछा। नेपालको संविधान; अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४; स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ र राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोि ऐन, २०७४ ले वित्तीय संघीयता व्यिस्थापनका अगधकांश विषयहरूलाई 
संरिनाित रूपमा व्यिस्थापन िरेको छ। अबको िनुौती भनेको यसको सफल 
अभ्यासलाई व्यिस्थापन र संस्थाित िनुा रहेको छ। 

4) वित्तीय संघीयतालाई सािाजगनक अथाशास्त्र (Public Economics) को दायराबाट पगन 
विश् लेषण िने िररन्छ। सािाजगनक अथाशास्त्रले सरकारको नीगतले अथातन्रलाई के 
कस्तो असर िदाछ र नािररकको अगधकतम कलयाणका लागि के कस्तो नीगत तथा 
कायाक्रम आिश्यक हनु्छ भन् ने विषयको अध्ययन िछा। सरकारी वक्रयाकलापले 
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अथातन्रलाई के कस्तो प्रभाि पारेको छ भनी अध्ययन िदाा सरकारको हरेक आगथाक 
िगतविगधको लेिाजोिा िररन्छ र यसको आधारमा उक्त िगतविगधलाई ्याग्ने िा 
गनरन्तरता ददने िा यसको पनु:संरिना िने भन् ने विषयको गनक्यौल िररन्छ। सािाजगनक 
अथाशास्त्रको मखु्य उद्देश्य भनेको आम नािररकको अगधकतम कलयाण हनुे िरी आगथाक 
साधन स्रोतको उपयोि िा यसलाई गनदेल्शत िनुा हो। सरकारले कर, बीमा, सािाजगनक 
िस्तकुो प्रिाह आददको माध्यमबाट िस्त ुिा सेिाको मूलय (Price) मा हस्तक्षेप िरेर 
तथा गनयमनको माध्यमबाट अथातन्रलाई प्रभावित िदाछ। तल ल्िरमा देख् न सवकन्छ 
वक स्िास््य र ल्शक्षामा िररएको लिानीले नािररकको आगथाक सशक्तीकरणमा 
सकारा्मक योिदान ददने िदाछ। यसैले सरकारले ल्शक्षा र स्िास््यमा लिानी िदाा 
फाइदा नै हनु्छ। वित्तीय संघीयताको अभ्यास िदाा सामाल्जक क्षेरको लिानी उपयोिी 
हनुे यसबाट प्रस्ट हनु्छ1।  

ल्िर नं 5 : ल्शक्षा र स्िास््यको आगथाक िवृद्धमा योिदान 

  

 
5) नेपालले राजनीगतक संघीयताको अलािा बजार संरक्षण िने संघीयता (Market 

Preserving Federalism) लाई पगन अपनाएको छ जसले वित्तीय संघीयताको मूल 
उद्देश्य अथाात ्आम नािररकको आगथाक सशक्तीकरणसँि सरोकार राख् दछ। नािररकको 
सिोपरर वहतका लागि संघीयतामा जारी िररन ेहरेक सािाजगनक नीगतले समता र दक्षता 
(Equity and Efficiency) को उद्देश्य रािेको हनु्छ। समताले कलयाणकारी राज्यको 
ल्जम्मेिारी पूरा िना िोज्दछ भने दक्षताले राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको गनजी क्षेर, 

                                                 
1 यसको त्याकं International Human Development Report २०२०बाट गलई EViews Software मा रािी विश् लेषण 

िररएको छ। EViews Software Student Version www.eviews.com बाट download िना सवकनछे। 
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सािाजगनक क्षेर र सामदुावयक क्षेरबीि महत्तम विगनयोजन (Optimum Allocation) िने 
उद्देश्य रािेको हनु्छ। साधन स्रोतको कुशल उपयोिका लागि बजारलाई गनबााध रूपमा 
सञ् िालन हनु ददनपुदाछ। राजनीगतक शल्क्तको ल्जम्मेिारी र बाँडफाँटले एकीकृत बजार 
र िस्त ुतथा सेिाको आदानप्रदानमा अनािश्यक कारोबार लाित थप िनुा हनु् न। यसैले 
हाम्रा संविधान गनमााताहरूले संविधानको धारा २३६ मा बजार संरक्षण िने संघीयताको 
प्र्याभगूत िरेका छन।् संविधानको यस धारामा “यस संविधानमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेल्िएको भए तापगन एक प्रदेश िा स्थानीय तहबाट अको प्रदेश िा स्थानीय तहको 
क्षेरमा हनुे िस्तकुो ढुिानी िा सेिाको विस्तार िा कुनै प्रदेश िा स्थानीय तहको क्षेरमा 
हनुे िस्तकुो ढुिानी िा सेिाको विस्तारमा कुनै वकगसमको बाधा-अिरोध िना िा कुनै 
कर, शलुक, दस्तूर, िा महसूल लिाउन िा ्यस्तो सेिा िा िस्तकुो ढुिानी िा 
विस्तारमा कुनै वकगसमको भेदभाि िना पाइने छैन” भगनएको छ। यसले अन्तरप्रदेश िा 
अन्तरस्थानीय तह व्यापार िा प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तररक बजारमा समेत िस्त ु
िा सेिाको आििमन र विस्तारमा अिरोध िना गनषधे िरेको छ। यसबाट हामीले बजार 
शल्क्तको संरक्षण िरेका छौं। 

6) नेपाल सरकारले सिुी नेपाली समदृ्ध नेपालको दीघाकालीन सोि अल्घ सारेको छ। 
वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको राजनीगतक व्यिस्थापनको साधनभन्दा पगन 
आम नािररकको आगथाक समवृद्धको याराको सारगथ बन् न सक्नपुदाछ। यसको िैधता 
नािररकको समनु् नगतमा गनभार रहनेछ। आगथाक समवृद्ध र शासन प्रणालीबीिमा तालमेल 
नगमलेमा नािररकको शासन प्रणालीप्रगतकै विश् िास टुट्न सक्दछ। ्यसैले वित्तीय 
संघीयताका समकालीन धारले नािररकको आगथाक सशक्तीकरणलाई वित्तीय संघीयताको 
िन्तव्यको रूपमा गलने िरेको छ, जसलाई तलको ल्िरमा प्रस्ततु िररएको छ। 

ल्िर नं 6 नपेालमा वित्तीय संघीयता 

 

 

 

 

 

7) वित्तीय संघीयताको व्यिस्थापन िदाा यसका िारिटा आधारस्तम्भहरूलाई मजबूत 
बनाउनपुने हनु्छ। यी आधारस्तम्भ अन्तिात सरकारका विगभन् न तहहरूबीि  

वित्तीय शल्क्त र ल्जम्मेिारी 

आय-व्ययको प्रशासन ििा िने राजस्ि पररिालन 

केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार 
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(१) कायाल्जम्मेिारीको बाँडफाँट, (२) राजस्ि अगधकारको बाँडफाँट, (३) वित्तीय 
हस्तान्तरणको व्यिस्थापन र (४) सािाजगनक ऋणको उपयोि तथा गनयमन पने 
िदाछन।् काया-ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटमा कुन काम कुन तहको सरकारले िने र यसका 
लागि आिश्यक ििाको ल्जम्मेिारी कसले गलने भन् ने विषय पने िदाछ। राजस्ि 
अगधकारको बाँडफाँटमा राजस्ि स्रोतको आधार तय िने, राजस्ि स्रोतको दर गनधाारण 
िने, राजस्ि उठाउने, उठेको राजस्ि ििा िने, ििा भएर बाँकी भएको भएको राजस्ि 
जम्मा िरी अको आगथाक िषालाई बित िने जस्ता अगधकार क्षेरहरू तहित सरकारका 
बीि के कसरी बाँडफाँट िने भन् ने विषय पने िदाछ। राजस्ि अगधकारमा कर र िैरकर 
राजस्ि दिैु पने िदाछन।् यसमा साझा अगधकारको करको बाँडफाँटको विषय समेत 
समेवटन े िदाछ। कामको बाँडफाँटले तलला तहका सरकारको ििाको दावय्ि सजृना 
िदाछ। तलला तहका ििा आिश्यकताको सबै अंश राजस्ि अगधकारबाट पूरा हनु 
सक्दैन र यसबाट वित्तीय असमानता (Fiscal Imbalance) सजृना हनु पगु्दछ। आगथाक 
साधन स्रोतको सबै स्थानमा समान वितरण नहनुे हनुाले फरक फरक आगथाक क्षमताका 
कारण तलला तहका सरकारले प्रदान िने न्यूनतम सेिाको पररमाण र िणुस्तर फरक 
पना जान्छ। यसरी सजृना हनुे वित्तीय असमानता घटाउन मागथललो तहको सरकारबाट 
तललो तहको सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण िने िररन्छ। संघीय संरिनामा प्राविगधक 
तथा व्यािहाररक कारणले ििा ल्जम्मेिारीको तलुनामा राजस्ि पररिालनको अगधकार 
तल कम जाने िदाछ। कगतपय करका अगधकारहरूले बजारको िगतविगधलाई समेत 
असर िने र मलुकुभरर फरक फरक कर व्यिहारका कारण बजारको प्रगतवक्रया 
(Market Response) स्थान विशेषमा फरक पना िई समवष्टित आगथाक स्थावय्ि मार 
होइन गनजी लिानीको उ्पादक्िमा समेत असर पाना सक्छ। बजारको स्थावय्िका 
लागि समेत कगतपय करहरू उठाउने अगधकार केन्द्रमा रािी वित्तीय हस्तान्तरणको 
माध्यमबाट तल पठाउन ेिररन्छ। सरकारले आफ्नो ििा आिश्यकता आफ्नो आयबाट 
पूरा िना नसकेमा घाटा बजेटको व्यिस्था िने िदाछ जसका लागि आन्तररक तथा बाह्य 
ऋणको पररिालन िने िररन्छ। 

ल्िर नं 7 : वित्तीय संघीयताका आधार स्तम्भहरू 

 

 

 

 

कामको 
बाँडफाँट 

राजस्ि 
अगधकारको 
बाँडफाँट 

वित्तीय 
हस्तान्तरण 

सािाजगनक 
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उपयोि र 
गनयमन 
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8) वित्तीय संघीयताका अध्ययनहरूलाई यसको पवहलो पसु्ताको गसद्धान्त (First-Generation 

Theory of Fiscal Federalism) र दोस्रो पसु्ताको गसद्धान्त (First-Generation Theory of 

Fiscal Federalism) को नाममा समेत विश् लेषण िने िररन्छ। पवहलो पसु्ताको 
गसद्धान्तले वित्तीय संघीयतालाई सािाजगनक अथाशास्त्रको शास्त्रीय दायराबाट हेने िदाछ 
जसको ध्यान सरकारका विगभन् न तहहरूबीि राजस्ि अगधकार र ििा ल्जम्मेिारीको 
बाँडफाँट के कसरी िने भन् नमेा िएको देल्िन्छ। राजस्ि र ििाको विकेन्द्रीकरण िदाा 
यसको लाभ लाित आन्तरीकरण भएसम्म सरकारको सबैभन्दा तललो तहको सरकारबाट 
सम्पादन िनुापदाछ भनी यसले िकालत िने िदाछ। यस गसद्धान्तले सरकार जनताको 
सािाजगनक वहतको संरक्षक हो र तललो तहको सरकारले गमतव्ययी, दक्ष र प्रभािकारी 
रूपमा िना सक्ने सािाजगनक काम पयााप्त कारण र आधारविना मागथललो तहको 
सरकारले िनुा हनु् न भन् ने िदाछ। तललो तहको सरकार जनताको नजीकको सरकार 
भएकाले उसलाई स्थानीय जनताको आिश्यकता, प्राथगमकता र रुल्िबारे बढी जानकारी 
हनुे िदाछ, जसका कारण सािाजगनक स्रोतमा गमतव्यवयता र कायाकुशलता (Economy 

and Efficiency) आई सीगमत साधन स्रोतको महत्तम उपयोि (Optimum Utilization) 
हनु्छ भन् ने विश्वास यसमा िररन्छ। यस गसद्धान्तले राज्यलाई एक परोपकारी पार 
(Benevolent Actor) का रूपमा मान्दै यसका राजनीगतक तथा प्रशासगनक 
प्रगतगनगधहरूले जवहले पगन सािाजगनक साधन स्रोतको वििेकपूणा र दक्ष विगनयोजन 
(Rational and Efficient Allocation of Public Resources) िदाछन ् भन् ने मान्यता 
राख्दछ। दोस्रो पसु्ताको गसद्धान्तले भने वित्तीय संघीयतालाई अथा-राजनीगतको दायराबाट 
समेत हेने िदाछ। यस गसद्धान्तले सािाजगनक वितीय साधन स्रोत भनेको अरूको पैसा 
ििा िने काया (Spending Other’s Money) भएकाले यसको व्यिस्थापन िदाा वित्तीय 
उत्तरदावय्ि र जिाफदेहीलाई समेत पयााप्त महत्त्ि ददने िदाछ। सािाजगनक वित्तीय 
स्रोतको उपयोि िदाा यसका मागलक अथाात ् जनता अदृश्य (Invisible) हनु सक्ने र 
मागलकको प्र्यक्ष गनिरानीको कमीका कारण सेिकहरू अथाात ्प्रशासगनक र राजनीगतक 
पारहरूले रकमको दरुुपयोि, अपिलन िा भ्रष्टािार िना सक्ने सम्भािना हनु सक्दछ। 
शल्क्तशाली राजनीगतक र प्रशासगनक पारहरूले यस्तो पररल्स्थगतको फाइदा गलएर 
सािाजगनक वित्तीय स्रोतलाई आफ्ना मतदाता िा आफ्ना क्षेरका मागनस िशुी पाना 
पररिालन िना पगन सक्दछन।् यसबाट वित्तीय साधनको भार िा लाित मलुकुभररका 
जनताले बेहोनुापने र यसको अगधकतम फाइदा शल्क्तशाली पारको मतदाता िा 
उनीहरूको स्िाथा जोगडएका क्षेरमा बसोबास िने जनताले प्राप् त िने सम्भािना हनु 
सक्दछ। यस प्रिलृ्त्तलाई सािाजगनक वित्तमा Common Pool Problem भन् ने िररन्छ। 
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ल्िर नं 8 : वित्तीय संघीयताको पवहलो र दोस्रो पसु्ताको गसद्धान्त 

 

 
9) वित्तीय संघीयताको एक प्रमिु िनुौती भनेको राज्यमा उपलब्ध सीगमत साधन स्रोतलाई 

अगधकतम सािाजगनक कलयाण (Maximizing Welfare Gain) हनुे िरी दक्षतापूिाक 
(Efficiency) के कसरी प्रयोि िने भन् ने हनुे िदाछ। यसको प्रयोि बजारमा विकृगत 
(Market Distortion) नआउन े िरी तथा प्रशासकीय दक्षता (Administrative 

Efficiency) कायम हनुे िरी िनुापदाछ। साधन र स्रोतको विगनयोजन यसरी होस ् वक 
जनताले अगधकतम लाभ प्राप् त िना सकून ् र िस्त ु तथा सेिाको उ्पादन बढाउन 
सहयोि गमलोस।् वित्तीय संघीयताको अको िनुौती भनेको वित्तीय र आगथाक साधन 
स्रोतको वितरणमा मागथललो तहको सरकार र तललो तहको सरकारको बीिमा 
ऊध्िािामी समता (Vertical Equity), तलला तहका सरकारका बीिमा ल्क्षगतजीय समता 
(Horizontal Equity) र नािररकका बीिमा समता (Equity Among Citizens) कायम 
िनुा हो। यस्तो समता अथाात ् न्याय र गनष्पक्षताले जनताको िीिमा एकता, सौहादा र 
सवहष्णतुा कायम िरी सािाजगनक क्षेरप्रगत आम नािररकको विश्वास बढ्न िई राज्यको 
िैधता समेत पररष्कृत हनु जान्छ। वित्तीय संघीयताको अको िनुौती भनेको हरेक तहको 
सरकारको ििा आिश्यकता र राजस्ि माध्यमको बीिमा के कसरी तालमेल िने भन् न े
रहेको छ। ििाको िैज्ञागनक प्राथगमकीकरण, ििाको वििेकपूणा प्रयोि र जनतालाई 
मकाा नपने िरी राजस्िको आकारको िवृद्धले सािाजगनक वित्तको आकार बढाउन 
सवकन्छ। सािाजगनक वित्तको उत्तरदावय्िको व्यिस्थापन पगन वित्तीय संघीयताको 
िनुौतीको रूपमा रहेको छ। यसमा वित्तीय सशुासन जोल्िम र वित्तीय जोल्िमको 
गनयन्रण के कसरी िने भन् न े विषय समािेश हनु े िदाछ। िास िरी तलला तहमा 
उपलब्ध िराएको रकमको व्यिस्थापनमा वित्तीय सशुासन के कसरी कायम िना 
सवकन्छ भन् ने विषय पगन उल्त्तकै िनुौतीपूणा रहन े िदाछ। वित्तीय संघीयताको 
प्राथगमकतामा दक्षता वक समता भन् ने वििाद पगन िने िररन्छ। यी दईुको बीिमा 
विरोधाभासपूणा सम्बन्ध रहने िदैन। यी दईु एकअकााका पररपूरक मागनन्छन।् दक्षताले  
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सािाजगनक वित्तको आकारलाई बढाउन र यसको महत्तम उपयोि िना योिदान  
िदाछ भन ेसमताले सािाजगनक वित्तको वितरणमा न्याय र गनष्पक्षता कायम िरी राज्यको 
कलयाणकारी ल्जम्मेिारी पूरा िना योिदान ददने िदाछ। समकालीन राज्यमा समता र 
दक्षता दिैुको उल्त्तकै महत्त्ि छ। वित्तीय संघीयताको अको एक महत्त्िपूणा िनुौती 
भनेको वित्तीय साधन स्रोतको प्रभािकारी (Effectiveness) उपयोि पगन हो। यसले 
नतीजामूलक वित्त व्यिस्थापनलाई सदुृढ बनाई सािाजगनक वित्तलाई आम नािररकको 
जीिनमा सकारा्मक पररितान आउन ेिरी सदपुयोि िदाछ।  

2. वित्तीय संघीयताको मापन  
1) राजस्ि विकेन्द्रीकरण : वित्तीय संघीयताको आकार मापन िने विगभन् न विगधहरू रहेका 

छन ्जसमा एकरूपता भने छैन। हरेक देशले आ-आफ्नो वित्तीय संरिना अनरुूप यसको 
मापन िने िदाछन।् यसलाई सामान्यतया राजस्ि र ििाको विकेन्द्रीकरणको आकारबाट 
मापन िने िररन्छ। राजस्िको विकेन्द्रीकरणको स्तर मापन िदाा कुल सािाजगनक 
राजस्िमा प्रदेश र स्थानीय तहको िावषाक रूपमा आउने आन्तररक आयको वहस्साबाट 
यसको मापन िना सवकन्छ। स्थानीय राजस्ि अथाात ् स्थानीय आन्तररक आय (Local 

Own Source Revenues) मा स्थानीय तहले उठाएको कर तथा िैरकर राजस्ि समािेश 
हनुे िदाछ जसमा साझा कर अगधकार अन्तिात स्थानीय तहले उठाई ििा िना पाउन े
रकम समेत समािेश हनुे िदाछ। स्थानीय आन्तररक आयमा राजस्ि बाँडफाँट बापत 
प्रदेशले पठाउने सिारी साधनको रकम भने समािेश िररन् न। प्रदेशको आन्तररक 
आयमा प्रदेशले उठाई ििा िना पाउन ेकर तथा िैरकरको वहस्सा तथा प्रदेशले साझा 
करको रकम बापत स्थानीय तहले उठाई उपलब्ध िराउन े४० प्रगतशत वहस्साको रकम 
समािेश हनुे िदाछ। संघीय सरकारको एकल अगधकारमा परेको प्राकृगतक स्रोतको 
रोयलटी र राजस्ि बाँडफाँट रकम पगन प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तररक आयमा 
समािेश हनुे िदैन। तल तागलकामा राजस्ि विकेन्द्रीकरणलाई एक कालपगनक 
उदाहरणबाट प्रस्ततु िररएको छ। 
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तागलका नं 2 : राजस्ि विकेन्द्रीकरणको मापन 

राजस्ि विकेन्द्रीकरणको मापन 

सरकारको तह 
आन्तररक 
राजस्ि 

वििरण 

केन्द्रीय सरकारको 
राजस्ि रकम 

१० िबा सबै प्रकारका कर तथा िैरकर आम्दानी 

प्रदेश सरकारको 
आन्तररक आय 

१ िबा आन्तररक आय 
(१) आफूले उठाएको एकल अगधकारको रकम (२) 
साझा कर अगधकार अनसुार आफूले उठाएको मध्ये 
ििा िना पाउने र स्थानीय तहबाट प्राप् त साझा 
करको वहस्सा 

स्थानीय तहको 
आन्तररक आय 

२ िबा आन्तररक आय 
(१) आफूले उठाएको एकल अगधकारको रकम (२) 
साझा कर अगधकार अनसुार आफूले उठाएको मध्ये 
ििा िना पाउने रकम 

जम्मा सािाजगनक 
आन्तररक राजस्ि 

१३ िबा प्रदेशको आन्तररक आय, स्थानीय तहको आन्तररक 
आय र नेपाल सरकारको कर तथा िैरकर राजस्ि  

तलला तहको 
सरकारको कुल 
आन्तररक आय 

३ िबा  

राजस्ि विकेन्द्रीकरणको स्तर  = (तलला तहको सरकारको कुल आन्तररक आय÷ 
सरकारी क्षेरको कुल आन्तररक राजस्ि ) ×१०० 

= (३÷१३×१०० 

= (३/१३) ×१०० 

= २३. ०८ %  

सािाजगनक क्षेरबाट उठ्ने कुल राजस्िमा तलला तहहरूको वहस्सा करीब २३ प्रगतशत  
राजस्ि विकेन्द्रीकरणको स्तर (स्थानीय तह)  = (स्थानीय तहको कुल आन्तररक 
आय÷सरकारी क्षेरको कुल आन्तररक आय ) ×१०० 
= (२÷१३) ×१०० 

 = (२/१३×१००) 

= 15.38 % 
सािाजगनक क्षेरबाट उठ्ने कुल राजस्िमा स्थानीय आन्तररक आयका तहहरूको वहस्सा 
करीब 15 प्रगतशत 
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2) ििा विकेन्द्रीकरणको मापन : वित्तीय संघीयतालाई ििाको विकेन्द्रीकरणको दायराबाट 
पगन मापन िना सवकन्छ। यसरी मापन िदाा कुल सािाजगनक बजेटमा तलला तहको 
बजेटको वहस्साबाट गनधाारण िने िररन्छ। यस्तो बजेटमा ऋण तथा अनदुान लिायतका 
सबै प्रकारका ििा िना पाउन े बजेट रकम समािेश िने िररन्छ। यसलाई पगन एक 
कालपगनक उदाहरणबाट प्रस्ट पाना सवकन्छ 

तागलका नं 3: ििा विकेन्द्रीकरणको मापन 

सरकारको तह 
ििा िना 

पाउन ेरकम 

कुल सािाजगनक 
बजेटमा आफ्नो 

वहस्सा 
वििरण 

केन्द्रीय सरकार १६ ििा 80 % प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध िराइने रकम समािेश 
िररएको छैन। 

प्रदेश सरकार १ ििा 5 % प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध िराइने रकम समािेश 
िररएको छैन। 

स्थानीय सरकार ३ ििा 15 % साझा अगधकार अनसुार प्रदेश 
तहलाई उपलब्ध िराउने रकम 
समािेश िररएको छैन। 

कुल सािाजगनक ििा 
हनुे बजेट 

२० िबा 

ििा गनक्षेपणको वहस्सा= [ (प्रदेश सरकारले ििा िना पाउने रकम + स्थानीय सरकारले 
ििा िना पाउन ेरकम) ÷कुल सािाजगनक ििा] ×१०० 

= [ (१+ ३)÷२०]×१०० 

= [४/२०] ×१०० 

= 20 % 
 

3) वित्तीय परगनभारताको स्तर : वित्तीय संघीयतालाई वित्तीय परगनभारताको दृवष्टकोणले पगन 
मापन िना सवकन्छ। यसरी मापन िदाा आफ्नो कुल बजेटमा मागथललो तहबाट प्राप् त 
हनुे वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकमको वहस्सा गनधाारण िने िररन्छ। यसलाई पगन 
एक कालपगनक उदाहरणबाट प्रस्ट पाना सवकन्छ। हरेक प्रदेश िा स्थानीय तहको अलि 
अलि पगन गनधाारण िना सवकन्छ।  
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तागलका नं 4 : वित्तीय परगनभारताको मापन 

सरकारको तह 
कुल 
बजेट 

वित्तीय 
हस्तान्तरणको 

रकम 

वित्तीय 
परगनभारता 

कैवफयत 

प्रदेश सरकार २ िबा १ िबा ५० % वित्तीय हस्तान्तरणमा केन्द्रबाट 
प्राप् त हनु ेसशता अनदुान, 
समानीकरण अनदुान, राजस्ि 
बाँडफाँट, विशेष अनदुान, 
समपूरक अनदुान र रोयलटी 
रकम समािेश। 

स्थानीय सरकार ४ िबा ३ िबा 75 % वित्तीय हस्तान्तरणमा १) 
केन्द्रबाट प्राप् त हनुे सशता 
अनदुान, समानीकरण अनदुान, 
राजस्ि बाँडफाँट, विशेष 
अनदुान, समपूरक अनदुान र 
रोयलटी रकम (२) प्रदेशबाट 
प्राप् त हनु ेसशता अनदुान, 
समानीकरण अनदुान, विशेष 
अनदुान समपूरक अनदुान र 
सिारी साधन कर बाँडफाँटबाट 
प्राप् त हनु ेरकम समािेश । 

जम्मा 6 िबा 4 िबा ६६.६७ %  
वित्तीय परगनभारता=(वित्तीय हस्तान्तरणको रकम÷प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुल जोड बजेट)×१०० 
(४÷. ६) × १००= ६६.६७ %  

≃६७% 
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 पररच्छेद  

 ३ 
 

 काया-ल्जम्मेिारीको बाडँफाटँ 
 

 

 

1. अिधारणा  
1) पषृ्ठभगूम : काया ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटलाई ििा ल्जम्मेिारीको बाँडफाँट (Expenditure 

Assignment) पगन भन् ने िररन्छ। यसमा कुन तहको सरकारले के केमा ििा िने भन् ने 
विषयको यकीन िररन्छ। सरकारले शाल्न्त सरुक्षा अमनिैन कायम िना, जनतालाई 
न्याय ददन, आगथाक-सामाल्जक पूिााधार गनमााण िना, कमजोर र बेसहारा नािररकको 
सामाल्जक सरुक्षा िना, िातािरण संरक्षण िना, आपत विपदको समयमा नािररकलाई 
राहत ददन तथा जनतालाई सािाजगनक िस्त ुतथा सेिा वितरण िना पैसा ििा िनुापदाछ। 
यी कायाहरूको ििाको ल्जम्मेिारी कुन तहको सरकारले गलने भन् ने विषयको वकनारा 
ििा ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटले िनुापदाछ। सरकारका विगभन् न तहहरूबीि कामको 
बाँडफाँटलाई वित्तीय सङ्घीयताको पवहलो िडुवकलोको रूपमा गलने िररन्छ। कामको 
बाँडफाँट निरी राजस्ि स्रोतको बाँडफाँट िनुा भनेको रथलाई घोडाको अल्घल्लतर रािेर 
(Putting Cart Before the Horse) रथ िलाउन िोज्न ुजस्तै हो। राजस्ि अगधकारको 
बाँडफाँट िनुाअल्घ कुन तहको सरकारले के के काम िने हो भन् ने विषयको गछनोफानो 
िनुापने हनु्छ। हरेक कामलाई वित्तले पछ्याउनपुछा (Finance Should Follow 

Functions) भन् ने वित्तीय संघीयताको एक स्थावपत गसद्धान्त पगन हो। सरकारका विगभन् न 
तहहरूबीि कामको बाँडफाँट के कसरी िने भन् न े कुरा प्राविगधक र राजनीगतक दिैु 
विषय हो। यसमा कला विज्ञान दिैु गमगसएको हनु्छ। यो प्राविगधक विषय हो वकनवक 
कगतपय कामहरू जस्तै राविय सरुक्षा, अन्तरााविय व्यापार, मौदद्रक तथा राविय वित्तीय 
नीगतको सञ् िालन जस्ता कायाहरू तलला तहका सरकारमा साना सवकन् न। यो 
राजनीगतक विषय हो वकनवक के कगत अगधकार तल हस्तान्तरण िने भन् न े विषय 
त्कालको राजनीगतक आिश्यकता, दलीय दृवष्टकोण, सामाल्जक िाहना र यसको 
कायाददशाले गनधाारण िदाछ। 
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2) सल्िकटताको गसद्धान्त : सल्िकटताको गसद्धान्त (Principle of Subsidiarity) कामको 
बाँडफाँटको सम्बन्धमा सािाजगनक वित्तको क्षेरमा एक िल्िात गसद्धान्त हो। यस 
गसद्धान्त अनसुार कर लिाउने, ििा िने र कर तथा ििाको गनयमन िने अगधकार 
सम्भि भएसम्म सरकारको सबैभन्दा तललो तहको सरकारलाई प्रदान िररनपुदाछ। 
पयााप्त कारण र आधारविना तललो तहको सरकारबाट सम्पादन हनु सक्ने कायाहरू 
मागथललो तहको सरकारबाट िररन ु हनु् न भन् ने अिधारणा यो गसद्धान्तले बोकेको छ। 
नेपालको सन्दभामा भिुपदाा िाउँपागलका तथा निरपागलकाको तहबाट प्रभािकारी तिरमा 
सम्पादन हनु सक्न े काम प्रदेश तहबाट िररन ु हनु् न र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट 
सम्पादन िदाा उपयकु्त हनुे काम नेपाल सरकारबाट िररन ुहनु् न भन् न ेअिधारणा यसमा 
आउने िदाछ। कामको बाँडफाँट एक राजनीगतक विषय भएकाले यो गसद्धान्त प्राविगधक 
रूपमा हबुह ु लािू िना सल्जलो भने छैन। यस गसद्धान्तलाई यरुोवपयन यगुनयनले 
Maastricht Treaty मा संस्थावपत िरी यरुोवपयन यगुनयनका सदस्य देशको संसद्बाट 
सम्पादन हनु नसक्ने काम मार यगुनयनको संसद्बाट गनणाय िने अभ्यास िरेको छ।  

3) सरकारको आगथाक भगूमका : सरकारको आगथाक कायाको बाँडफाँटका लागि Richard 

Musgrave नामक सािाजगनक वित्तका अथाशास्त्रीले सन ्१९५९ मा A Pure Theory of 

Public Finance नामक वकताबबाट एक गसद्धान्त प्रगतपादन िरेका छन।् उनका अनसुार 
सरकारले आगथाक स्थावय्ि कायम िने (Economic Stabilization), धनी र िरीबबीिको 
अन्तर कम िना सािाजगनक आगथाक स्रोतको वितरण िने (Distribution of Economic 

Resources) र बजारका असफलता सच्याउन सािाजगनक कायामा ििा िने (Allocation) 
िरी तीन प्रकारका आगथाक कायाहरू सम्पादन िनुापदाछ। समवष्टित आगथाक स्थावय्ि 
कायम िना वित्तीय र मौदद्रक नीगतको प्रयोि िनुापने र तलला तहका हरेक सरकारले 
यस्तो काया िना सम्भि नभएकाले आगथाक स्थावय्ि सम्बन्धी काया केन्द्र सरकारबाटै 
सम्पादन िररनपुदाछ। आधगुनक राज्यले कलयाणकारी िररर समेत बहन िनुापने र 
यसका लागि समाजगभर रहेका असमानता कम िना स्रोतको वितरण िनुापने हनु्छ। 
यसमा सम्पन् न ििालाई कर लिाएर सो स्रोत विपन् न ििामा प्रिाह िनुापने हनु्छ। यस्तो 
काया तलला तहका सरकारले िदाा क्षेरीय असमानता हनु सक्ने भएकाले यो काया पगन 
केन्द्रीय सरकारले नै सम्पादन िनुापने हनु्छ। आयकर वितरणको एक औजार भएकाले 
यो करको संकलन काया समेत केन्द्रबाट िररनपुदाछ। 
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ल्िर नं 9 : सरकारको आगथाक भगूमका 

 
 

4) बजारका असफलता र सरकारको भगूमका : सरकारको तहित कायाल्जम्मेिारीको 
बाडँफाँट िनुाअल्घ सरकार, गनजी क्षेर र सामदुावयक क्षेरको के कस्तो भगूमका हनु्छ 
भनेर सैद्धाल्न्तक रूपमा स्पष्ट हनुपुछा। िास िरी अथातन्रमा राज्यको भगूमका के हनु े
भन् ने विषयमा आम सहमगत बन् न सक्नपुछा। राज्यसत्ताको दायरागभर रहने सािाजगनक 
संस्था र राज्यसत्ताको दायराबावहर रहने घर पररिार, गनजी क्षेर, सामदुावयक क्षेरको 
भगूमका के कस्तो हनुे भन् ने कुरा एक राजनीगतक र सामाल्जक विषय हो। उदार 
अथातन्र भएको मलुकुमा बजार अथाात ् गनजी क्षेरबाट दक्षतापूिाक हनु सक्ने काम 
सरकारबाट िररन ु हनु् न भन् ने मान्यता राल्िन्छ। तर आजभोगल सरकारको हस्तक्षेप 
नभएमा बजार स्िस्फूता रूपमा स्ििागलत हनु्छ र सन्तगुलत िवृद्ध (Equilibrium Growth) 

तफा  उन्मिु हनु्छ भन् ने निशास्त्रीय अथाशास्त्रको गसद्धान्तलाई ्यगत विश्वास िररन् न।  

5) सरकारको महत्त्िपूणा काम भनेको सािाजगनक िस्त ु तथा सेिाको प्रिाह हो जसमा 
बजारले मार प्रभािकारी रूपमा काया िना सक्दैन। सबै सािाजगनक िस्तकुो मूलय 
कायम िना सम्भि पगन हनु् न र मूलय असलु िना नसवकएमा यस्तो क्षेरमा बजार 
संयन्रबाट िस्त ु सेिाको आपूगता सम्भि हनु् न। िस्त ु िा सेिाको प्रयोिमा पैसा गतने 
नगतनेबीिमा विभेद िना नसवकने िस्तलुाई Non-Excludable Public Goods भन् न े
िररन्छ। कुनै िाउँपागलकाले बाटो सफा रािेमा पैसा गतनेलाई मार सो सफा बाटो 
वहँड्न ददन्छु भन् ने व्यिस्था लािू िना सक्दैन र यस्तो बाटो सबैका लागि सािाजगनक 
रूपमा िलुा हनुे िदाछ। कुनै िस्त ुिा सेिा प्रयोि िदाा एक जनाले िरेको उपभोिबाट 

नािररककोआगथाकसमनु् नगत

आगथाक 
स्थावय्ि
कायम िने

बजार असफलता 
सच्याउन  

सािाजगनक  िस्त ु
तथा सेिामा ििा

सािाजगनक
स्रोतको 

समन्यावयक
वितरण
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अरूले िने उपभोिको पररमाणलाई असर निने भएमा ्यस्ता सािाजगनक िस्तलुाई Non-

Rival Public Goods भन् ने िररन्छ। सरकारी लिानीमा कुनै स्थानको िाय ु प्रदूषण 
गनयन्रण िररएमा सो स्थानमा रहेका सबैले समान रूपमा स्िच्छ िाय ु उपभोि िना 
पाउँछन।् एक जनाले िरेको उपभोिबाट अकााको उपभोिलाई असर पगन िदैन र 
उपभोि िदाा सो िस्त ुिा सेिाको पररमाण र िणुस्तर पगन िस्कँदैन। यस प्रकारका 
सािाजगनक िस्त ुसबैले उपभोि िना पाउने तर पैसा गतने नगतनेबीिमा मूलयबाट गनयमन 
िना नसवकने हनुाले यस्ता िस्त ु िा सेिाका लागि बजार संयन्र असफल (Market 

Failures) हनुे िदाछ र यस्ता कायाहरू सरकारले नै िनुापने हनु्छ। सरकारको कुन 
तहले िने भन् ने कुरा सल्िकटताको गसद्धान्तले गनधाारण िदाछ। बजार असफलतलाई 
सच्याउन े (Correcting Market Failures) ल्जम्मेिारी सरकारको हनुे िदाछ। सूिनाको 
असमानता, एकागधकार िा कारोबारको अगधक लाित कारणले पगन बजार असफल हनु 
पिुी सरकारी हस्तक्षेपको आिश्यक पना जान्छ। 

2. नपेालमा सरकारका तीन तहबीि कामको बाडँफाटँ 
1) राज्यशल्क्तको बाडँफाटँ : नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय स्िरूप बहलुिादमा 

आधाररत बहदुलीय प्रगतस्पधाा्मक संघीय लोकताल्न्रक िणतन्रा्मक संसदीय शासन 
प्रणाली हनुेछ भनी वकटान िरेको छ। संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यशल्क्तको 
प्रयोि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोल्जम िनेछन ् भनी 
संिैधागनक सीमामा बाधँी राज्य शल्क्तको बाँडफाँट तीनै तहका सरकारमा िररएको छ।  

2) अिल्शष्ट अगधकार : संविधानको अनसूुिी ५-९ मा तीनै तहका सरकारको एकल तथा 
साझा अगधकारको सूिी उललेि िररएको छ। संविधानको धारा ५८ ले अिल्शष्ट 
अगधकार केन्द्रमा सरुल्क्षत िरेको छ। यस प्रािधान अनरुूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको अगधकारको सूिी िा साझा सूिीमा उललेि नभएको िा संविधानमा कुनै तहले 
प्रयोि िने िरी नतोवकएको विषयमा संघको अगधकार हनुेछ भनी स्पष्ट िररएको छ। 
सामान्यतया तलला तहमा हस्तान्तरण भएको ल्जम्मेिारी मागथ लयाउन राजनीगतक रूपमा 
उपयकु्त नहनुे तर मागथको अगधकार तल हस्तान्तरण िना िा तलला तहका सरकारलाई 
प्र्यायोजन िना सवकने भएकाले अिल्शष्ट अगधकार केन्द्रमा नै राख्दा उपयकु्त मागनने 
िररएको छ।  

3) कानून बनाउन े अगधकार : संविधानको धारा ५७ बमोल्जम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय 
तहले आ-आफ्नो एकल अगधकारको क्षेरमा संविधानको सीमामा रही कानून बनाउन 
सक्दछन।् साझा अगधकारको सिालमा भने तलला तहका सरकारले बनाएको कानून 
मागथललो तहले बनाएको कानूनसँि नबाल्झन ेिरी मारै बनाउन सवकन्छ। प्रदेश सभा, 
िाउँ सभा तथा निर सभाले साझा अगधकारका क्षेरमा कानून गनमााण िदाा संघीय 
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कानूनसँि नबाल्झने िरी मार बनाउनपुने र यस्तो कानून संघीय कानूनसँि बाल्झएमा 
बाल्झएको हदसम्म अमान्य हनुे िदाछ। िाउँ सभा िा निर सभाले कानून बनाउँदा 
प्रदेश कानूनसँि नबाल्झने िरी बनाउनपुने र यसरी बाल्झने िरी बनाएमा बाल्झएको 
हदसम्म अमान्य हनुे संिैधागनक व्यिस्था रहेको छ। नेपाल सरकारले बनाएको कानून 
मलुकुभरर लािू हनुे िदाछ।  

4) संघको एकल अगधकार सूिी : संघको एकल अगधकार सूिीमा देहायका ३५ िटा क्षेर 
समेवटएका छन।् यी क्षेरहरूमा संघले आिश्यक ऐन गनमााण िरी कायाान्ियन िने िदाछ 
जनु मलुकुभर लािू हनुे िदाछ। 

तागलका नं 5: संघको एकल अगधकार सूिी 

संघको अगधकारको सूिी 
क्र.सं. विषयहरू 
१ रक्षा र सेना सम्बन्धी 
 (क) राविय एकता र भौिोगलक अिण्डताको संरक्षण 
 (ि) राविय सरुक्षा सम्बन्धी 
२ यदु्ध र प्रगतरक्षा 
३ हातहगतयार, िरिजाना कारिाना तथा उ्पादन सम्बन्धी 
४ केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राविय िपु्तिर तथा अनसुन्धान, शाल्न्त सरुक्षा 
५ केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीगत, मदु्रा र बैंवकङ, मौदद्रक नीगत, विदेशी 

अनदुान, सहयोि र ऋण 
६ परराि तथा कूटनीगतक मागमला, अन्तरााविय सम्बन्ध र संयकु्त रािसंघ सम्बन्धी 
७ अन्तरााविय सल्न्ध िा सम्झौता, सपुदुािी, पारस्पररक कानूनी सहायता र अन्तरााविय 

सीमा, अन्तरााविय सीमा नदी 
८ दूरसिार, रेगडयो वफ्रक्िेन्सीको बाँडफाँट, रेगडयो, टेगलगभजन र हलुाक 
९ भन्सार, अन्तःशलुक, मूलय अगभिवृद्ध कर, संस्थाित आयकर, व्यल्क्तित आयकर, 

पाररश्रगमक कर, राहदानी शलुक, गभसा शलुक, पयाटन दस्तूर, सेिा शलुक दस्तूर, 
दण्ड जररिाना 

१० संघीय गनजामती सेिा, न्याय सेिा र अन्य सरकारी सेिा 
११ जलस्रोतको संरक्षण र बहआुयागमक उपयोि सम्बन्धी नीगत र मापदण्ड 
१२ अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्यतु ्प्रसारण लाइन 
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क्र.सं. विषयहरू 
१३ केन्द्रीय त्यांक (राविय र अन्तरााविय मानक र िणुस्तर) 
१४ केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्यतु,् गसँिाइ र अन्य आयोजना तथा पररयोजना 
१५ केन्द्रीय विश् िविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रगतष्ठान, विश् िविद्यालय मापदण्ड र 

गनयमन, केन्द्रीय पसु्तकालय 
१६ स्िास््य नीगत, स्िास््य सेिा, स्िास््य मापदण्ड, िणुस्तर र अनिुमन, राविय िा 

विल्शष्ट सेिा प्रदायक अस्पताल, परम्पराित उपिार सेिा, सरुिा रोि गनयन्रण 
१७ संघीय संसद्, संघीय कायापागलका, स्थानीय तह सम्बन्धी मागमला, विशेष संरिना 
१८ अन्तरााविय व्यापार, विगनमय, बन्दरिाह, क्िारेन्टाइन 
१९ हिाई उड्डयन, अन्तरााविय विमानस्थल 
२० राविय यातायात नीगत, रेल तथा राविय लोकमािाको व्यिस्थापन 
२१ सिोच्ि अदालत, उच्ि अदालत, ल्जलला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी 

कानून 
२२ नािररकता, राहदानी, गभसा, अध्यािमन 
२३ आणविक ऊजाा, िायमुण्डल र अन्तररक्ष सम्बन्धी 
२४ बौवद्धक सम्पल्त्त (पेटेन्ट, गडजाइन, रेडमाका  र प्रगतगलवप अगधकार समेत) 
२५ नाप-तौल 
२६ िानी उ्िनन 
२७ राविय तथा अन्तरााविय िातािरण व्यिस्थापन, राविय गनकुञ्ज, िन्यजन्त ुआरक्ष 

तथा गसमसार क्षेर, राविय िन नीगत, काबान सेिा 
२८ बीमा नीगत, गधतोपर, सहकारी गनयमन 
२९ भउूपयोि नीगत, बस्ती विकास नीगत, पयाटन नीगत, िातािरण अनकूुलन 
३० फौजदारी, देिानी कानूनको गनमााण 
३१ सरुल्क्षत छापािाना 
३२ सामाल्जक सरुक्षा र िरीबी गनिारण 
३३ संिैधागनक गनकायहरू, राविय महत्त्िका आयोिहरू 
३४ परुाताल्त्त्िक महत्त्िका स्थान र प्रािीन स्मारक 
३५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अगधकारको सूिीमा िा साझा सूिीमा उललेि 

नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोवकएको विषय 
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5) प्रदेशको एकल अगधकार सूिी : प्रदेशको एकल अगधकार सूिीमा देहायका २१ िटा 
क्षेर समेवटएका छन।् यी क्षरेहरूमा प्रदेशले संिैधागनक सीमामा रही आिश्यक ऐन 
गनमााण िरी कायाान्ियन िने िदाछ जनु प्रदेश भर लािू हनु ेिदाछ।  

तागलका नं 6 : प्रदेशको एकल अगधकार सूिी 

प्रदेशको एकल अगधकारको सूिी 
क्र.सं. विषयहरू 
१ प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाल्न्त सरुक्षा 
२ नेपाल राि बैंकको नीगत अनरुूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ् िालन, सहकारी 

संस्था, केन्द्रको सहमगतमा िैदेल्शक अनदुान र सहयोि 
३ रेगडयो, एफ.एम, टेगलगभजन सञ् िालन 
४ घर जग्िा रल्जिेशन शलुक, सिारी साधन कर, मनोरञ् जन कर, विज्ञापन कर, 

पयाटन, कृवष आयमा कर, सेिा शलुक दस्तूर, दण्ड जररिाना 
५ प्रदेश गनजामती सेिा र अन्य सरकारी सेिा अन्तरााविय 
६ प्रदेश त्यांक 
७ प्रदेश स्तरको विद्यतु,् गसँिाइ र िानेपानी सेिा, पररिहन 
८ प्रदेश विश् िविद्यालय, उच्ि ल्शक्षा, पसु्तकालय, संग्रहालय 
९ स्िास््य सेिा 
१० प्रदेश सभा, प्रदेश मल्न्रपररषद् सम्बन्धी 
११ प्रदेशगभरको व्यापार 
१२ प्रदेश लोकमािा 
१३ प्रदेश अनसुन्धान ब्यरुो 
१४ प्रदेश सरकारी कायाालयहरूको भौगतक व्यिस्थापन र अन्य आिश्यक विषय 
१५ प्रदेश लोक सेिा आयोि 
१६ भगूम व्यिस्थापन, जग्िाको अगभलेि 
१७ िानी अन्िेषण र व्यिस्थापन 
१८ भाषा, गलवप, संस्कृगत, लगलतकला र धमाको संरक्षण र प्रयोि 
१९ प्रदेशगभरको राविय िन, जल उपयोि तथा िातािरण व्यिस्थापन 
२० कृवष तथा पश ुविकास, कलकारिाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यिसाय, 

यातायात, 
२१ िठुी व्यिस्थापन 
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6) संघ र प्रदेशको साझा अगधकार सूिी : संघ र प्रदेशको साझा अगधकार सूिीमा देहायका 
२५ िटा क्षेर समेवटएका छन।् यी क्षेरहरूमा प्रदेशले ऐन गनमााण िदाा संघीय कानूनसँि 
नबाल्झने िरी बनाउनपुदाछ। यदद बाल्झने िरी कानून बनाएमा बाल्झएको हदसम्म प्रदेशको 
कानून अमान्य हनुे िदाछ।  

तागलका नं 7 : संघ र प्रदेशको साझा अगधकार सूिी 

संघ र प्रदेशको साझा अगधकारको सूिी 
क्र.सं. विषयहरू 
१ फौजदारी तथा देिानी कायाविगध र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सािाजगनक 

काया र अगभलेि र न्यावयक प्रवक्रया) 
२ आिश्यक िस्त ुतथा सेिाको आपूगता, वितरण, मूलय गनयन्रण, िणुस्तर र 

अनिुमन 
३ देशको सरुक्षासँि सम्बल्न्धत विषयमा गनिारक नजरबन्द, कारािार तथा वहरासत 

व्यिस्थापन र शाल्न्त सरुक्षाको व्यिस्था  
४ एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अगभयकु्त, थनुिुा र कैदीको स्थानान्तरण  
५ पाररिाररक मागमला (वििाह, सम्पल्त्त हस्तान्तरण, सम्बन्धविच्छेद, लोपोन्मिु, 

टुहरुा, धमापरु, धमापरुी उत्तरागधकार र संयकु्त पररिार) सम्बन्धी कानून 
६ सम्पल्त्त प्रागप्त अगधग्रहण र अगधकारको सजृना 
७ करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी 
८ टाट पलटेको र दामासाही सम्बन्धी 
९ औषगध र विषादी 
१० योजना, पररिार गनयोजन र जनसंख्या व्यिस्थापन 
११ सामाल्जक सरुक्षा र रोजिारी, रेड यगुनयन, औद्योगिक वििादको समाधान, 

श्रगमकका हक, अगधकार र वििाद सम्बन्धी काया 
१२ कानून व्यिसाय, लेिापरीक्षण, इल्न्जनीयररङ, ल्िवक्सा, आयिेुद ल्िवक्सा, पश ु

ल्िवक्सा, आम्िी र अन्य पेशा 
१३ प्रदेश सीमा नदी, जलमािा, िातािरण संरक्षण, जैविक विविधता 
१४ सिारमाध्यम सम्बन्धी 
१५ उद्योि तथा िगनज र भौगतक पूिााधार 
१६ क्यागसनो, ल्िठ्ठा 
१७ प्राकृगतक तथा िैरप्राकृगतक विपद् पूिातयारी, उद्धार तथा राहत र पनुलााभ 
१८ पयाटन, िानेपानी तथा सरसफाइ 
१९ िलल्िर, गसनेमा हल, िेलकूद 
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क्र.सं. विषयहरू 
२० बीमा व्यिसाय सञ् िालन र व्यिस्थापन 
२१ िरीबी गनिारण र औद्योगिकीकरण 
२२ िैज्ञागनक अनसुन्धान, विज्ञान प्रविगध र मानि संसाधन विकास 
२३ अन्तरप्रादेल्शक रूपमा फैगलएको जंिल, वहमाल, िन संरक्षण क्षेर जल उपयोि 
२४ भगूम नीगत र सो सम्बन्धी कानून 
२५ रोजिारी र बेरोजिार सहायता  

 
7) स्थानीय तहको एकल अगधकार सूिी : स्थानीय तहको एकल अगधकार सूिीमा देहायका 

२२ िटा क्षेर समेवटएका छन।् यी क्षेरहरूमा स्थानीय तहले संिैधागनक सीमामा रही 
आिश्यक ऐन गनमााण िरी कायाान्ियन िने िदाछ जनु स्थानीय तहभरर भर लािू हनुे 
िदाछ। 

तागलका नं 8 : स्थानीय तहको अगधकार सूिी 

स्थानीय तहको अगधकारको सूिी 
क्र.सं. विषयहरू 
१ निर प्रहरी 
२ सहकारी संस्था 
३ एफ.एम. सञ् िालन  
४ स्थानीय कर (सम्पल्त्त कर, घर बहाल कर, घर जग्िा रल्जिेशन शलुक, 

सिारी साधन कर), सेिा शलुक दस्तूर, पयाटन शलुक, विज्ञापन कर, 
व्यिसाय कर, भगूम कर (मालपोत), दण्ड जररिाना, मनोरञ् जन कर, 
मालपोत संकलन 

५ स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 
६ स्थानीय त्यांक र अगभलेि संकलन 
७ स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा पररयोजनाहरू 
८ आधारभतू र माध्यगमक ल्शक्षा 
९ आधारभतू स्िास््य र सरसफाइ 
१० स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र जैविक विविधता 
११ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, गसँिाइ 
१२ िाउँ सभा, निर सभा, ल्जललासभा, स्थानीय अदालत, मेलगमलाप र 

मध्यस्थताको व्यिस्थापन 
१३ स्थानीय अगभलेि व्यिस्थापन 
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क्र.सं. विषयहरू 
१४ घरजग्िा धनीपजुाा वितरण 
१५ कृवष तथा पशपुालन, कृवष उ्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास््य, सहकारी 
१६ ज्येष्ठ नािररक, अपाङ् िता भएका व्यल्क्त र अशक्तहरूको व्यिस्थापन 
१७ बेरोजिारको त्यांक संकलन 
१८ कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ् िालन र गनयन्रण 
१९ िानेपानी, साना जलविद्यतु ्आयोजना, िैकल्लपक ऊजाा 
२० विपद् व्यिस्थापन 
२१ जलाधार, िन्यजन्त,ु िानी तथा िगनज पदाथाको संरक्षण 
२२ भाषा, संस्कृगत र लगलतकलाको संरक्षण र विकास 

 
8) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अगधकार सूिी : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा 

अगधकार सूिीमा देहायका १५ िटा क्षेर समेवटएका छन।् यी क्षेरहरूमा प्रदेशले ऐन 
गनमााण िदाा संघीय कानूनसँि नबाल्झन े िरी बनाउनपुदाछ। यदद बाल्झने िरी कानून 
बनाएमा बाल्झएको हदसम्म प्रदेशको कानून अमान्य हनु ेिदाछ। यसै िरी स्थानीय तहले 
पगन कानून गनमााण िदाा संघ र प्रदेशले बनाएको कानूनसँि नबाल्झने िरी कानून गनमााण 
िनुापदाछ र बाल्झएमा बाल्झएको हदसम्म स्थानीय कानून अमान्य हनुे िदाछ।  

तागलका नं 9 : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अगधकारको साझा सूिी 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अगधकारको साझा सूिी 
क्र.सं. विषयहरू 
१ सहकारी 
२ ल्शक्षा, िेलकूद र परपगरका 
३ स्िास््य 
४ कृवष 
५ विद्यतु,् िानेपानी, गसँिाइ जस्ता सेिाहरू 
६ सेिा शलुक, दस्तूर, दण्ड जररिाना तथा प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त रोयलटी, 

पयाटन शलुक 
७ िन, जंिल, िन्यजन्त,ु िरािरुुंिी, जल उपयोि, िातािरण, पयाािरण तथा 

जैविक विविधता 
८ िानी तथा िगनज 
९ विपद् व्यिस्थापन 
१० सामाल्जक सरुक्षा र िरीबी गनिारण 
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क्र.सं. विषयहरू 
११ व्यल्क्तित घटना, जन्म, मृ् य,ु वििाह र त्यांक 
१२ परुातत्त्ि, प्रािीन स्मारक र संग्रहालय 
१३ सकुुम्बासी व्यिस्थापन 
१४ प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त रोयलटी 
१५ सिारी साधन अनमुगत 

 

3. काया ल्जम्मेिारी बाडँफाटँका िनुौतीहरू 
1) सरकारका विगभन् न तहहरूबीि कामको बाँडफाँट संघीयताको संस्थाित पररपक्ितासँिै 

िाररँदै जान ेिदाछ। यसको मखु्य िनुौती भनेको उत्तरदावय्िको संयन्रको सदुृढीकरण 
र सािाजगनक कायामा पारदल्शाता कायम िरी सािाजगनक सशुासनको सगुनल्श् ितता कसरी 
िने भन् न े रहने िदाछ। लोकतन्रमा िनुािबाट आएका जनप्रगतगनगधले जनताको इच्छा 
अनसुार काम निरेमा जनताले उनीहरूलाई भोटको माध्यमबाट सजाय ददने हनुाले 
उनीहरू जनताप्रगत उत्तरदायी हनुे िदाछन ् भन् ने विश्वास िररन्छ। तर सूिनाको 
असमानता (Information Asymmetry) र नािररक ल्शक्षा (Civic Education) को 
कमीका कारण भोटको माध्यमबाट मार सािाजगनक पदमा रहेका पारहरूलाई पूणा 
उत्तरदायी र ल्जम्मेिार बनाउन कदठन हनुे िदाछ। सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो 
काया ल्जम्मेिारीप्रगत पूणा उत्तरदायी र ल्जम्मेिार बनाउन गनिारानी संस्थाहरू, नािररक 
समाज, सामदुावयक संस्थाहरू र सिारमाध्यमहरू समेत उल्त्तकै सक्षम, सदुृढ र िगतशील 
हनुपुदाछ। सामाल्जक उत्तरदावय्िका विगधहरू जस्तै सािाजगनक सनुिुाइ, सामाल्जक 
परीक्षण र सािाजगनक परीक्षण आददका माध्यमबाट सरकारका विगभन् न तहहरूलाई 
उत्तरदायी बनाउन सवकन्छ। नेपालमा अल्ख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि, राविय 
मानि अगधकार आयोि, महालेिापरीक्षक जस्ता संिैधागनक गनकायहरूको व्यिस्था िरी 
सािाजगनक पारहरूलाई उत्तरदायी र ल्जम्मेिार बनाइएको छ।  

2) काया ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटको अको िनुौती भनेको कामको दोहोरोपना रहेको छ। 
कगतपय अिस्थामा मागथलला तहका सरकारले तलला तहमा ल्जम्मेिारी हस्तान्तरण िना 
आनाकानी समेत िदाछन।् एकै प्रकृगतको काम तीनै तहको सरकारले िरेमा कुल 
सािाजगनक स्रोतको उ्पादक्ि घट्न िई सािाजगनक क्षेरबाट हनु े कुल कलयाणको 
लाभ (Total Welfare Gain) मा समेत गिरािट आउन सक्छ। यसले सरकारका 
तहहरूबीि आपसी समन्यि र सहयोि समेत कमजोर बनाई द्वन्द्व गनम््याउन सक्छ। 
यसैले संविधान तथा कानूनबाट नै कुन काम कसले िने भन् ने यकीन िररनपुदाछ। 
संसदीय लोकतन्रमा गनिााल्ित प्रगतगनगधहरूले जनु काया िदाा आफ्ना मतदाता िशुी 
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हनु्छन ् सोही काम िने सम्भािना भएकाले तहित सरकारको कायाक्षेरभन्दा बावहरका 
कायाक्रमहरूका लागि समेत बजेट विगनयोजन हनु सक्छ। यसको व्यिस्थापन कानूनबाट 
नै िररनपुदाछ। कामको दोहोरोपना र सल्म्मश्रणको समस्या नेपालमा समेत रहेको छ। 
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सशता अनदुानको पररयोजनाका सूिी विश् लेषण िने हो 
भने यो स्पष्ट देख् न सवकन्छ। हामी संघीय अभ्यासको प्रारल्म्भक िरणमा नै रहेकाले 
यस्ता पररपाटीहरू पूणा गनयन्रण िना भने समय लाग्ने नै हनु्छ। 

3) काया ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटको अको िनुौती भनेको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणलाई 
सन्तगुलत बानाउने समेत रहेको छ। अगधक केन्द्रीकरण र अगधक विकेन्द्रीकरण दिैु 
राम्रो मागनन् न। यसैले नेपालमा हामीले सहकारी संघीयता अप्नाएका छौं जहाँ तीनै 
तहका सरकारहरूले एकअकााको अल्स्त्ि स्िीकार िरेर एकआपसमा सहकाया र 
समन्िय िनुापने हनु्छ। तलला तहमा हस्तान्तरण िररएको कायाको पनु: केन्द्रीकरण 
संविधान र कानूनसम्मत हनुपुदाछ र यसको औल्ि्य समेत पवुष्ट िना सक्नपुदाछ। 

4) ििा ल्जम्मेिारीको कायाान्ियनको अको िनुौती भनेको सािाजगनक ििाको उ्पादक्ि 
(Productivity of Public Expenditure) कसरी बढाउने र यसमा विगनयोजन दक्षता 
(Allocative Efficiency) कसरी कायम िने भन् ने पगन रहेको छ। नेपालमा पगन प्रदेश 
तथा स्थानीय तहको विगनयोजन वितरणमिुी रहेको, अनािश्यक रूपमा िालू ििाको 
विस्तार िररएको र यसको उ्पादक्ि कमजोर रहेको कुरा महालेिापरीक्षकको िावषाक 
प्रगतिेदनमा औलंयाइएको छ। हाम्रो अथातन्र सानो आकारको भएकाले सािाजगनक 
ििाको वितरणमिुी र अनु् पादनशील धार हाम्रो वहतमा छैन। यसले समता (Equity) 
अथाात ्न्याय र गनष्पक्षता र कायाकुशलता (Efficiency) को धार समाउन सक्नपुछा।  
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 पररच्छेद  

 ४ 
 

 राजस्ि अगधकारको बाडँफाटँ 
 

 

1. अिधारणा  
1) पषृ्ठभगूम : नेपाली बहृत ्शब्दकोश अनसुार राजस्िमा दाल्िल हनुे िरी नािररकले सरकारी 

सरोकारिाला कायाालयलाई अगनिाया दातव्यका रूपमा ददनपुने विगभन् न प्रकारको गतरो िा 
रकम आददलाई कर भगनन्छ। तहित सरकारहरूबीि कामको बाँडफाँट िरेपगछ सो 
कामका लागि राजस्ि अगधकारको बाँडफाँट िनुापदाछ। हरेक कामलाई कायाान्ियन िना 
वित्तीय स्रोत आिश्यक पदाछ। यसैले राजस्ि अगधकारको बाँडफाँटलाई वित्तीय 
संघीयताको दोस्रो िम्बा भन् ने िररन्छ। राजस्ि अगधकारको बाँडफाँट अन्तिात कर तथा 
िैरकरको स्रोतहरूको बाँडफाँट पने िदाछ। कुन तहको सरकारले कुन कुन कर उठाउने 
भन् ने विषय प्राविगधक तथा राजनीगतक विषय हो। नेपालमा भने नेपालको संविधान र 
कानूनले नै यस विषयलाई करीब करीब वकनारा लिाएको छ।  

2) कर अगधकारको बाडँफाटँ : कुन तहको सरकारले कुन कुन कर उठाउन ेभन् ने सन्दभामा 
केही गसद्धान्तहरू पगन प्रगतपादन भएका छन।् समवष्टित आगथाक स्थावय्ि मलुकुभर 
कायम िनुापने विषय भएकाले यससँि जोगडएको भन्सार, बाह् य अन्त:शलुक जस्ता 
अन्तरााविय व्यापारसँि जोगडएका करहरू केन्द्रको क्षेरागधकारमा रहन ुउपयकु्त मागनन्छ। 
यसै िरी धनी र िरीबबीि समन्यावयकता कायम िना वितरणसँि जोगडएको व्यल्क्तित 
आयकर िा संस्थाित आयकर जस्तो कर पगन केन्द्रसँि नै रहन ुउपयकु्त मागनन्छ। कुनै 
एक स्थानमा लिाएको करका कारण अको स्थानका जनतालाई नकारा्मक बाह् य प्रभाि  
(Negative Externality) नपाने तथा सो कर अन्यर साना नसवकने (Immobile) प्रकृगतका 
करहरू जस्तै सम्पल्त्त कर िा साना व्यिसाय कर स्थानीय सरकारको क्षेरागधकारमा रहन ु
उपयकु्त मागनन्छ। कगतपय करहरू जस्तै मूलय अगभिवृद्ध कर प्रशासगनक तिरले एउटै 
गनकायबाट उठाउँदा व्यािहाररक रूपमा उपयकु्त मागनन्छ। प्राकृगतक स्रोतमा मलुकुभररका 
जनताको स्िागम्ि रहने भएकाले यस्ता करहरू राजस्ि बाँडफाँटको दायरमा राल्िने 
िररन्छ।  
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3) जनप्रगतगनगध्ि विना कर लिाउन िा उठाउन नपाउन े: कर लिाउने िा नलिाउन ेभन् न े
अल्न्तम गनणाय कसले िने, करको दर र आधार कसरी गनधाारण िने र करबाट उठेको 
रकम कस्तो काममा ििा िने भन् ने सम्बन्धमा विगभन् न गसद्धान्तहरू रहेका छन ्जसको 
यहाँ संल्क्षप्त ििाा िररएको छ। करको दर र आधार गनधाारणमा जनताको प्रगतगनगध्ि 
विना कर गलन नपाउन े (No Taxation Without Representation) भन् ने परुानो शास्त्रीय 
गसद्धान्त पगन रहेको छ। यस गसद्धान्त अनसुार करको दर र आधार तोक्ने अगधकार 
जनताका प्रगतगनगधलाई मार हनुे िदाछ र जनगनिााल्ित संस्थाले बनाएको कानून अनसुार 
मार कर उठाउन पाइन्छ । यसैले नेपालमा केन्द्रको हकमा संघीय संसद् र प्रदेशको 
हकमा प्रदेश सभाबाट आगथाक ऐन पाररत िराएर कर लिाउन पाइन्छ। स्थानीय तहको 
हकमा िाउँ सभा र निर सभाबाट करको दर र आधार समािेश िररएको आगथाक ऐन 
पाररत िरेर मार कर लिाउन पाउन ेव्यिस्था रहेको छ। 

4) करको दर तथा आधार गनधाारण सम्बन्धी गसद्धान्त : केमा कर लिाउन े र कगत दर 
लिाउन े भन् न े सम्बन्धमा अथाशास्त्रीहरूले विगभन् न गसद्धान्तहरू प्रगतपादन िरेका छन ्
जसमध्ये यहाँ कर गतना सक्न ेक्षमताको गसद्धान्त (Ability to Pay Principle) र करको 
फाइदाको गसद्धान्त (Benefit Principle) िरी दईुिटा प्रिगलत गसद्धान्तको ििाा िररएको 
छ। करको दर र आधार गनधाारण िदाा करदातासँि उक्त कर गतना सक्न ेक्षमता छ/छैन 
भनी विश् लेषण िनुापदाछ। कर गतना सक्नेसँि उठाउने स्रोत हो। करको भार व्यल्क्तको 
आय र सम्पल्त्तमा गनभार रहनपुदाछ। जोसँि बढी आय छ, उसैले बढी गतनुापदाछ। करको 
सम्बन्धमा पूिीय प्रािीन अथाशास्त्री िाणक्यले मौरीले मह गनकाले झैं कर गनधाारण 
िनुापदाछ तावक मौरीले मह पगन पाउन ेर फूल पगन फक्रने िरोस ्भन् ने गसद्धान्त प्रगतपादन 
िरेका गथए। करको लाभको गसद्धान्त भनेको सािाजगनक िस्त ुर सेिाबाट लाभ पाउनेले 
कर गतनुापदाछ भन् ने गसद्धान्त हो। सािाजगनक िस्त ुर सेिाबाट जसले लाभ पाउँदछ उसले 
कर पगन गतनुापदाछ। करबाट उठेको रकम जनवहतमा ििा िनुापछा भनी यस गसद्धान्तले 
िकालत िदाछ।  

5) करको आम उपयोिको गसद्धान्त : कर िास्तिमा सरकारलाई ददने अगनिाया योिदान  
हो । कर गतनेले करबाट गतरेको अनपुातमा व्यल्क्तित रूपमा प्र्यक्ष फाइदा नपाए पगन 
करबाट उठेको रकमले आम नािररकलाई भने लाभ ददनपुदाछ भन् न ेगसद्धान्त पगन रहेको 
छ। कर जनताको सेिा र कलयाणका लागि गलने भन् ने विषयलाई यस गसद्धान्तले स्थावपत 
िरेको छ। यसैले करबाट उठेको रकम जथाभािी ििा निरी आम नािररकको अमनिैन 
र समवृद्धका लागि ििा िनुापदाछ।  

6) करको असर : करले करदातालाई दईुिटा असर पाना सक्दछ। यसको आयमा असर 
(Income Effect) र उपभोिमा असर (Consumption Effect) रहने िदाछ। कर गतरेपगछ 
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करदाताको त्कालको आय घट्दछ वकनवक स्रोत करदाताबाट राज्यमा हस्तान्तरण हनुे 
िदाछ। आय घटेपगछ यसबाट उपभोिमा समेत असर पना सक्दछ। यसैले कर लिाउँदा 
करदाताको आयशल्क्तलाई नकारा्मक असर पानुा हनु् न भन् ने िररन्छ। करको कारणले 
कर गतने शल्क्तमा नै प्रगतकूल असर नपने िरी करको प्रशासन िनुापदाछ। कगतपय 
स्थानीय तहले सम्पल्त्त करको अगधक दर लिाएका कारण आयमा िरीब तर सम्पल्त्तमा 
धनी (Income Poor- Wealth Rich) करदातालाई मकाा परेको िनुासो आएको छ। 

7) करको उद्दशे्य : करको मखु्य उद्देश्य भनेको राज्यका लागि अ्यािश्यक आय आजान 
(Revenue Generation) िनुा हो। करलाई आगथाक स्थावय्ि हागसल िने वित्तीय औजारको 
रूपमा पगन गलने िररन्छ (Fiscal Instrument for Economic Stability)। यसलाई बजारका 
असफलता सच्याउने  (Correcting Market Failures) औजारको रूपमा पगन गलने िररन्छ। 
उदाहरणका लागि प्रदूषण कर लिाउनकुो उद्देश्य आय आजान िनुाभन्दा प्रदूषणजन्य 
िगतविगधलाई गनरु्सावहत िनुा हो। करको अको उद्देश्य भनेको मलुकुमा आगथाक 
िगतविगध बढाउन ु(Enhancing Economic Activities) पगन हो। सरकारले कगतपय करको 
संरिना पररितान िरेर लिानी आकवषात िना िोजेको हनु्छ। देशमा व्याप्त असमानता 
घटाउन (Reducing Inequality) पगन करलाई प्रयोि िररन्छ। प्रिगतशील कर यसको 
ज्िलन्त उदाहरण हो जसमा बढी आय आजान िनेसँि बढी कर त कम आय आजान 
िनेसँि कम कर लिाइने िररन्छ। करका मखु्य उद्दशे्यहरू तल ल्िरमा प्रस्ततु िररएको 
छ।  

ल्िर नं 10 : करका प्रमिु उद्दशे्यहरू 

 

राज्यका लागि आय
संकलन (Generating 

Revenue)

आगथाक वक्रयाकलाप 
बढाउने ( Enhancing 

Economic Activities)

असमानता घटाउने
(Reducing Inequality)

बजारको असफलता 
सच्याउने (Correcting 

Market Failures)
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8) करको दर र कर आयको सम्बन्ध : करको दरको आगथाक प्रभािका बारेमा पगन 
अथाशास्त्रीहरूले विगभन् न गसद्धान्त प्रगतपादन िरेका छन।् Arthur Betz Laffer नाम िरेका 
अमेररकी अथाशास्त्रीका अनसुार करको दर बढाउँदा गनल्श्चत विन्दसुम्म सरकारी आय 
(Government Revenue) बढे तापगन पगछ िएर करको दरको अनपुातमा सरकारी आय 
घट्न जान्छ। यदद करको दर बढाउँदै लगिएमा करको भारका कारणले मागनसहरू कर 
लाग्न े उ्पादनशील क्षेरमा लिानी निरी कर उ्पादन निने िैरआगथाक तथा 
िैरउ्पादनशील क्षेरमा ििा िदाछन ् र यसबाट सरकारको समस्त कर आय नै घट्न 
पगु्दछ। यसैले करको दर ्यो विन्दसुम्म मार कायम िररनपुदाछ जहाँबाट कुल सरकारी 
आय नघटोस।् यसैले सरकारले कुन क्षेरमा कर लिाउँदा उ्पादन तथा नािररकको 
आय बढ्छ र कुन क्षेरमा लिाउँदा कर आय घट्छ भन् ने ख्याल िरेर मार कर 
लिाउनपुदाछ। जस्तै औद्योगिक उ्पादनमा ज्यादा कर लिाएमा मागनसहरूले व्यापाररक 
क्षेरमा लिानी बढाई व्यापार घाटा बढ्न सक्छ। स्थानीय कर राजस्ि उठाउने स्रोत मार 
नभएर स्थानीय आगथाक विकास र लिानीलाई गनदेल्शत िने माध्यम पगन हो। नेपालको 
सन्दभामा पगन यो गसद्धान्त लािू हनु्छ। करको दर बढाउनेभन्दा पगन करको दायरा 
बढाएर करको आकार बढाउन सवकन्छ भन् ने सन्देश समेत यस गसद्धान्तमा गछपेको छ।  

ल्िर नं 11 : Laffer Curve of Taxation2 

Laffer Curve 

 

  

                                                 
2 R Package ggplot2 and commad laffer. https://r-coder.com/economics-charts-r/ 

 
 

https://r-coder.com/economics-charts-r/


  35 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

2. नपेालमा राजस्ि अगधकारको बाडँफाटँ 
1) संविधान तथा कानूनमा राजस्ि अगधकारको बाडँफाटँ : नेपालको संविधानले नेपाल 

सरकारले उठाउन पाउन ेएकल करका अगधकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा 
साझा कर अगधकारहरूको बाँडफाँट िरेको छ। संविधानको यस प्रािधान अनसुार स्थानीय 
सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले 
राजस्ि स्रोतका अगधकारहरू देहाय अनसुार बाँडफाँट िरेको छ। कर अगधकारको 
बाँडफाँटमा नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहबीि सहकारी संघीयताको अिधारणालाई 
कायाान्ियनमा लयाइएको छ। यसले अन्तरतह वित्तीय सहकायालाई स्थावपत िरेको छ। 

तागलका नं 10 : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्ि अगधकार 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल राजस्ि अगधकार 
प्रदेश तथा स्थानीय तह 
दिैुको अगधकारमा रहेको 

राजस्ि स्रोत संघ प्रदेश स्थानीय 
 भन्सार महसूल 
 मूलय अगभिवृद्ध 

कर 
 व्यल्क्तित आयकर 
 संस्थाित आयकर 
 पाररश्रगमक कर 
 राहदानी शलुक 
 गभसा शलुक 

 कृवष 
आयमा 
कर 

 सम्पल्त्त कर 
 घरबहाल कर 
 व्यिसाय कर 
 भगूम कर (मालपोत) 
 किाडी कर 
 पावका ङ शलुक 
 जडीबटुी कर 
 मरेको जीिजन्त ुकर 
 बहाल गबटौरी कर 
 सेिा शलुक 

 घरजग्िा रल्जिेशन 
शलुक 

 सिारी साधन कर 
 मनोरञ् जन कर 
 विज्ञापन कर 
 नदीजन्य तथा 

िानीजन्य गनमााण 
पदाथा 

 

नोट : ररक्सा, टाँिा, अटो ररक्सा, विद्यतुीय ररक्सामा स्थानीय तहले सिारी साधन कर लिाउन र उठाउन 
सक्दछन।् 
 

2) साझा अगधकारका करको प्रशासन : अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले 
प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अगधकारको करको प्रशासनका लागि देहायको व्यिस्था 
िरेको छ। यस ऐनले दईु तहको अगधकार क्षेरमा परेको कर उठाउने तहले ६० 
प्रगतशत रािी ४० प्रगतशत बाँडफाँट िनुापने व्यिस्था िरेको छ। प्रदेश तहले उठाउने 
सिारी साधन करको हकमा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले गनधाारण िरेको 
आधार र ढाँिा अनसुार हनुे व्यिस्था छ। 
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तागलका नं 11 : साझा अगधकारको सूिी 

राजस्ि स्रोत नीगत बनाउने र दर तोक् न े राजस्ि उठाउने 
सिारी साधन कर प्रदेश सरकार  प्रदेश सरकार 
मनोरञ् जन कर प्रदेश सरकार  स्थानीय तह 
घर जग्िा रल्जिेशन शलुक प्रदेश सरकार  स्थानीय तह 
विज्ञापन कर स्थानीय तह स्थानीय तह 

 

3. राजस्ि अगधकारको प्रयोिमा अपनाउनपुने केही आधारहरू  
1) नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सम्बन्ध सहकाररता, समन्िय र सह-

अल्स्त्िको गसद्धान्तमा आधाररत हनुेछ भनी स्पष्ट िरेकाले सरकारका विगभन् न तहहरूले 
करको अभ्यास िदाा सहकारी संघीयताको ममा अनरुूप आपसमा नबाल्झने िरी िा 
आपसमा प्रगतस्पधाा नहनुे िरी तथा एकआपसमा सामञ्जस्य (Tax Harmonization Rather 

than Tax Competition) हनुे िरी करको व्यिस्थापन िनुा उपयकु्त देल्िएको छ। 

2) नेपालको संविधानले सािाजगनक र गनजी क्षेरको सहभागिता र स्ितन्र विकास माफा त 
राविय अथातन्र सदुृढ िने, अथातन्रमा गनजी क्षेरको भगूमकालाई महत्त्ि ददने, राविय 
अथातन्रको गनमााणमा स्िदेशी लिानीलाई प्राथगमकता ददने आदद नीगतहरू अिलम्बन 
िरेकाले सरकारका सबै तहले करको प्रशासन र व्यिस्थापन िदाा लिानीलाई प्रो्साहन 
ददने िरी िनुा उपयकु्त देल्िएको छ। करको व्यिस्थापन िदाा यसलाई आय संकलन िने 
माध्यम मार नबनाएर मलुकुमा उपलब्ध आगथाक संसाधनको उ्पादक्ि बढाउने नीगतित 
अस्त्रका रूपमा समेत गलनपुदाछ। 

3) नेपालको संविधानले समस्त मलुकुलाई एकीकृत आगथाक क्षेरमा स्थावपत िरेकाले 
सरकारका सबै तहले करको प्रशासन र व्यिस्थापन िदाा बजार संरक्षण िने संघीयताको 
ममा अनरुूप बजारमैरी, नािररकमैरी र लिानीमैरी कर प्रशासनको अिधारणालाई 
संस्थाित िनुा उपयकु्त देल्िएको छ। यसबाट ददिो आगथाक विकास हागसल िना सहयोि 
हनुेछ। 

4) नेपालले समता सवहतको ददिो आगथाक समवृद्धलाई संस्थाित िना समदृ्ध नेपाल र सिुी 
नेपालको सोि अल्घ सारेकाले यस राविय एजेण्डालाई कायाान्ियन िना सरकारका सबै 
तहले कर सम्बन्धी प्रशासन िदाा राजस्िको दायरा विस्तारको अगतररक्त लिानी, रोजिारी 
र ददिो एिम ्समतामूलक आगथाक िवृद्धको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्न ुसान्दगभाक हनुेछ। 
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5) करका सम्बन्धमा पूिीय गसद्धान्तले समेत कर असलुउपर िदाा मौरीले फूलबाट मह 
बनाउने रस गनकालदा झैं फूल पगन फक्रन ेर रस पगन आउने िरी गनकालनपुने कुरालाई 
गसद्धान्त बनाएकाले करको दरभन्दा पगन करको दायरा फरावकलो िदाा उपयकु्त हनुे 
मान्यतालाई सरकारका तीनै तहले अनसुरण िनुापदाछ। 

6) यगतबेला हाम्रो मलुकुका लागि व्यापार घाटा एक िनुौतीको रूपमा िडा भएकाले 
राजस्िका दरहरू कायम िदाा विश् ि व्यापार संिठनमा नेपालले िरेको सम्झौताको 
पररगधगभर रही आयातलाई गनरु्सावहत र गनयाातलाई प्रो्साहन ददनपुने भएकाले 
औद्योगिकीकरणमा योिदान नददने आयागतत िस्त ुतथा सेिामा उच्ि दरले कर लिाउन ु
उपयकु्त देल्िएको छ। कर राजस्िमिुीभन्दा पगन लिानीमैरी बन् न सक्नपुदाछ भन् न े
गसद्धान्तलाई यस प्रगतिेदनमा सरकारका तीनै तहले अनसुरण िना आिश्यक रहेको छ। 

7) नेपालको सविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर अगधकारका बारेमा सूिी गनधाारण 
िरेकाले हरेक तहको सरकारको कर स्िायत्तता (Tax Autonomy) लाई सहकारी 
संघीयताको ममा अनरुूप सदुृढ बनाउन आिश्यक छ।  
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 पररच्छेद  

 ५ 
 

 अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको  
अिधारणा र अभ्यास 

 

1. पररिय 
1) वित्तीय संघीयतामा तहित सरकारबीि ििा ल्जम्मेिारी र राजस्ि अगधकारको बाँडफाँटपगछ 

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रबन्ध िनुापछा। यसैले अन्तरसरकारी वित्तीय 
हस्तान्तरणलाई वित्तीय संघीयताको तेस्रो िम्बा भन् ने िररन्छ। अन्तरसरकारी वित्तीय 
हस्तान्तरणको पवहलो काम भनेको केन्द्रबाट तलला तहका सरकारहरूलाई वितरण िररने 
वित्तीय हस्तान्तरणको कुल पररमाण (Divisible Pool for Vertical Distribution) कगत 
भनेर गनधाारण िनुा हो। त्पश्चात ्सो रकमलाई तलला तहका सरकारहरूबीि के कसरी 
वितरण िने (Horizontal Distribution) भन् ने विषयलाई यकीन िररन्छ। यसपगछ 
हस्तान्तररत रकमको ििाको गनणाय स्िायत्तता र वित्तीय उत्तरदावय्िको िाका 
(Expenditure Decision and Financial Accountability) को गनधाारण िररन्छ।  

ल्िर नं 12 : अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यिस्थापनका लागि  
सम्बोधन िररनपुने िार प्रश्नहरू 

 

How

the divisible pool for total 
transfers is decided.

How this pool of funds

is distributed across eligible 
subnational governments. 

How much

autonomy sub-national 
governments will be given in 

making expenditure decisions.

How the financial 
accountability framework  

should be desinged  
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2) वित्तीय हस्तान्तरण गसद्धान्तत: तलला तहका सरकारहरूको ििा आिश्यकता र गतनको 
वित्तीय सम्भाव्यताबीिको वित्तीय अन्तर पूरा िना प्रयोि िररने अन्तरसरकारी वित्तीय 
व्यिस्थापनको एक विगध हो जनु विश् िभर प्रिलनमा रहेको छ। आफ्नो राजस्ि स्रोतभन्दा 
ििाको आिश्यकता बढी भएमा वित्तीय असमानता सजृना हनु जान्छ। अगधकांशत: तलला 
तहका सरकारहरूको ििाको आिश्यकता आफ्नो आन्तररक आयबाट मार पूरा िना 
सम्भि हुँदैन। संविधान तथा प्रिगलत अन्य कानूनले गनधाारण िरेको ल्जम्मेिारी पूरा िना 
आिश्यक ििा उनीहरूलाई प्राप् त राजस्ि अगधकार अन्तिात उठ्ने आयस्रोतबाट मार पूरा 
हुँदैन। साधारणतया ििाको आिश्यकता (Expenditure Needs) उनीहरूको राजस्ि 
माध्यम (Revenue Means) भन्दा बढी हनुे िदाछ। यो वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) पूरा 
िना केन्द्रबाट वित्तीय हस्तान्तरण िनुापदाछ। ििा आिश्यकता र राजस्ि सम्भाव्यताका 
कारण उ्पन् न वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय संघीयतामा ऊध्िािामी वित्तीय अन्तर (Vertical 

Fiscal Gap) भन् ने िररन्छ। ऊध्िािामी वित्तीय अन्तर संविधान र कानूनले नै सजृना 
िररददएको हनु्छ। यसरी सजृना हनुे ऊध्िािामी वित्तीय अन्तरलाई ििा आिश्यकताको 
दावय्ि घटाएर तथा राजस्ि अगधकारको दायरा बढाएर घटाउन सवकन्छ। तर 
राजनीगतक र प्राविगधक रूपमा यी दिैु काया सल्जलो नहनु े भएकाले वित्तीय अन्तरको 
सम्बोधनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई नै उपयोि िने िररन्छ।  

ल्िर नं 13 : वित्तीय अन्तर 
 
 

 
 
 
 
 
 

3) जनसंख्या, भौिोगलक अिल्स्थगत, भिूोल, आगथाक-सामाल्जक पूिााधारको अिस्थाको 
विविधताका कारण तलला तहका सरकारहरूको न्यूनतम ििा आिश्यकताको पररमाण 
समेत फरक फरक हनुे िदाछ। आन्तररक आय उठाउन सवकने आगथाक केन्द्रहरू समेत 
सबै क्षेरमा समानस्तरमा उपलब्ध हुँदैनन ् जसका कारण तलला तहका सरकारहरूको 
राजस्िको अगधकार समान भए पगन राजस्िको सम्भाव्यता (Revenue Potentialities) भने 
समान हुँदैन। यस्तो अिस्थामा कुनै स्थानीय तहको आन्तररक स्रोत बढी त कुनैको कम 
हनु सक्दछ। जसका कारण कुनै एकाइले राम्रो सेिा ददन सक्ने कुनैले न्यूनतम सेिा 
समेत ददन असमथा रहने अिस्था आउन सक्छ। यस्तो प्रकारको फरक फरक वित्तीय 
क्षमताका कारण उ्पन् न वित्तीय असमानतालाई ल्क्षगतजीय वित्तीय अन्तर (Horizontal 

वित्तीय अन्तर  

( Fiscal Gaps) 

ऊध्िािामी वित्तीय अन्तर 

( Vertical Fiscal Gaps) 

ल्क्षगतजीय वित्तीय अन्तर 

( Horizontal Fiscal Gaps) 



  

 40   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

Fiscal Gap) भगनन्छ। ल्क्षगतजीय वित्तीय अन्तरलाई देहायको सूरका आधारमा मापन 
िररन्छ। 

Fiscal Gap = ∑(E − R)

𝑖

 

R= The revenue raised from own sources at normal effort by subnational government i 

E= The amount of expenditure needed to provide a minimum level of assigned 

services in subnational government i. 

ल्िर नं 14 : वित्तीय अन्तरको गनधाारण 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने अनदुानले तलला तहको सरकारको वित्तीय आकार 
बढाइददन्छ। यसले बजेटको आकारमा िवृद्ध िदाछ। तल ल्िरमा वित्तीय हस्तान्तरणको 
गन:शता अनदुानले तलला तहको सरकारमा पने आय असर (Income Effect) ल्िरण 
िररएको छ। यसले अनदुान प्रापकको सागबक बजेट रेिा AB लाई प्रगतस्थापन िरी नयाँ 
बजेट रेिा CD गनमााण िररददएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको प्रकृगत गन:शता भएमा यो 
जनुसकैु सािाजगनक िस्त ुिा सेिामा ििा िना सवकन्छ र यस्तो अनदुानले गनयगमत रूपमा 
कुनै गनल्श्चत िस्त ु िा सेिाको तलुना्मक मूलयमा असर भने पादैन । तर सशता 
अनदुानको रकमले कुनै िस्त ुिा सेिा प्रिाहको पररमाणमा असर िरी सागबकमा तलला 
तहका सरकारले िरेको िस्त ु तथा सेिा प्रिाहको संरिनामा फेरबदल िरी प्रगतस्थापन 
असर (Substitution Effect) समेत िना सक्छ। 

  

Expenditure of all Sub-

national Governments 

Own-Source  Revenues of 

all SNGs 

Fiscal Gaps of all SNGs 



  41 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

ल्िर नं 15 : गन:शता अनदुानको आय असर 
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2. नपेालमा वित्तीय हस्तान्तरण 
1) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रूपरेिा तयार िदाा केन्द्रबाट तलला तहका 

सरकारलाई उपलब्ध िराउनपुने वित्तीय हस्तान्तरणको कुल पररमाण कसरी गनधाारण िने 
भन् ने विषयमा विगभन् न देशहरूमा आ-आफ्नै अभ्यास रहेका छन।् नेपालको संविधानको 
धारा 60 मा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय हस्तान्तरणको कुल 
पररमाण गसफाररश िने अगधकार राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदान 
िररएको छ। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय 
तहहरूलाई अनदुान र राजस्ि बाँडफाँटको माध्यमबाट वित्तीय हस्तान्तरण िने िदाछन।् 
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा रहेका स्थानीय 
तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान, सशता अनदुान, विशेष अनदुान र समपूरक अनदुान 
िरी िार प्रकारका अनदुानहरू उपलब्ध िराउँदछन।् केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध िराउने वित्तीय समानीकरण अनदुान, सशता अनदुान, विशेष अनदुान र 
समपूरकको अनदुानको कुल पररमाण भने नेपाल सरकारको िावषाक बजेट तथा 
कायाक्रमबाट गनधाारण हनुे िदाछ। प्रदेशबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध िराइने वित्तीय 
समानीकरण अनदुान, सशता अनदुान, विशेष अनदुान र समपूरकको अनदुानको कुल 
पररमाण प्रदेश कानून बमोल्जम प्रदेश सरकारबाट गनधाारण हनु ेिदाछ।  
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2) नेपाल सरकारले मूलय अगभिृवद्ध कर र आन्तररक अन्त:शलुकबाट उठेको रकम र 
पिातारोहण, विद्यतु,् िन र िानी तथा िगनजबाट उठेको रोयलटीलाई राजस्ि बाँडफाँटमा 
समािेश िरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने िदाछ। प्रदेश सरकारले 
सिारी साधनबाट उठाएको रकमको ४० प्रगतशत वहस्सा आफ् नो क्षेरमा रहेका स्थानीय 
तहलाई राजस्ि बाँडफाँट बापत उपलब्ध िराउने िदाछन।् 

3) आगथाक िषा २०७६/७७ को बजेटलाई आधार मािे हो भने नेपाल सरकारको कुल 
बजेटको ३०.३१ प्रगतशत वित्तीय हस्तान्तरण बापत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण 
भएको छ जसमा ११.४४ प्रगतशत प्रदेशको वहस्सा र १८.८७ प्रगतशत स्थानीय तहको 
वहस्सा छ। सो आगथाक िषामा कुल राविय बजेटको ९.४८ प्रगतशत समानीकरण 
अनदुानमा, ११ प्रगतशत सशता अनदुानमा, ०.६५ प्रगतशत विशेष अनदुानमा, ०. ६५ 
प्रगतशत नै समपूरक अनदुानमा र ८.५४ प्रगतशत राजस्ि बाडफाँट बापत केन्द्रबाट तलला 
तहका सरकारमा िएको छ। यस प्रकार सो आगथाक िषामा केन्द्रीय वित्तीय हस्तान्तरणमा 
कुल बजेटको २१.५५ प्रगतशत अनदुान बापत र ८.५४ प्रगतशत राजस्ि बाँडफाँट बापत 
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराइएको छ3।  

4) नेपालमा प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको रकम, मूलय अगभिवृद्ध करको रकम र  
आन्तररक अन्त:शलुकलाई संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय वितरण हनुे रकम राजस्ि 
बाँडफाँटमा राल्िएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृगतक 
स्रोतको रोयलटीको हकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वहस्सा क्रमश: ५०, २५ र २५ 
प्रगतशत र मूलय अगभिवृद्ध कर र आन्तररक अन्त:शलुकको हकमा यो प्रगतशत क्रमश: 
७०, १५, १५ गनधाारण िरेको छ। यसरी राजस्ि बाँडफाँट र रोयलटी रकममध्ये कगत 
केन्द्रले र कगत प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने भन् ने विषय कानूनद्वारा नै गनल्श्चत 
िररएको छ। 

  

                                                 
3 आगथाक सिेक्षण, नेपाल सरकार, अथा मन्रालय 
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ल्िर नं 16 : नपेालमा वित्तीय हस्तान्तरण 

केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा 
 

 
 

प्रदेशबाट स्थानीय तहमा 
 

 
 

  

ि ीीय
हीःतीातरण

समीानीीकरण अनीुदीान

रीाजीःि
बीाीँडफीाीँट(रीोय ट , 

आ त रक अ तशीूक
र VAT)

स:शत अनीुदीान

िशीेष अनीुदीान

समपीुरक अनीुदीान
ि ीीय

हीःतीातरण
समीानीीकरण
अनीुदीान

रीाजीःि
बीाीँडफीाीँट(सिीार
सीाधन कर)

स:शत अनीुदीान

िशीेष अनीुदीान

समपीुरक
अनीुदीान

ि ीीय
हीःतीातरण

समीानीीकरण अनीुदीान

रीाजीःि
बीाीँडफीाीँट(रीोय ट , 

आ त रक अ तशीूक
र VAT)

स:शत अनीुदीान

िशीेष अनीुदीान

समपीुरक अनीुदीान
ि ीीय

हीःतीातरण
समीानीीकरण
अनीुदीान

रीाजीःि
बीाीँडफीाीँट(सिीार
सीाधन कर)

स:शत अनीुदीान

िशीेष अनीुदीान

समपीुरक
अनीुदीान

सशता अनदुान 

विशेष अनदुान 
राजस्ि बाँडफाँट 

(रोयलटी, आन्तररक 
अन्त:शलुक र 

VAT) 

समपूरक अनदुान 
समानीकरण 
अनदुान 

वित्तीय  

हस्तान्तरण 

सशता अनदुान 

विशेष अनदुान 

समपूरक अनदुान वित्तीय  

हस्तान्तरण 
समानीकरण 
अनदुान 

राजस्ि बाँडफाँट 
(सिारी साधन कर) 
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5) केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराइने कुल वित्तीय हस्तान्तरणको 
पररमाणलाई अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहबीि बाँडफाँट (Horizontal Distribution) के 
कसरी िने भन् ने सम्बन्धमा संविधान र कानूनमा विगभन् न व्यिस्थाहरू िररएका छन।् 
केन्द्रबाट हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराइने वित्तीय समानीकरण 
अनदुान तथा राजस्ि बाँडफाँटको आधार र ढाँिा गनधाारण िने ल्जम्मेिारी राविय प्राकृगतक 
स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदान िररएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ ले नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने सशता अनदुानको आधार 
गनधाारण िने ल्जम्मेिारी पगन यसै आयोिलाई प्रदान िरे तापगन सशता अनदुानको प्रदेशित 
तथा स्थानीय तहित बाँडफाँट विषयित मन्रालयबाटै हनुे िरेको छ। प्रदेशबाट 
मातहतका स्थानीय तहमा उपलब्ध िराइने वित्तीय समानीकरण अनदुान तथा राजस्ि 
बाँडफाँटको आधार र ढाँिा गनधाारणको ल्जम्मेिारी समेत राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिलाई नै प्रदान िररएको छ। संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने र 
प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने समपूरक अनदुान र विशेष अनदुानको 
वितरणमा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको भगूमका स्पष्ट िररएको छैन। राजस्ि 
बाँडफाँट बापत सम्बल्न्धत प्रदेशले मातहतका स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने सिारी 
साधन करको वितरणको आधार र ढाँिाको गसफाररशको ल्जम्मेिारी पगन राविय प्राकृगतक 
स्रोत तथा वित्त आयोिमा नै रहेको छ। 

6) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको आगथाक प्रभािको सन्दभामा यस सम्बन्धी 
अनसुन्धानहरूले यसका ितरा तथा प्रगतज्ञा (Perils and Promise) का बारेमा विगभन् न 
गनष्कषाहरू गनकालेका छन।् पगछलला अनसुन्धानहरूले वित्तीय हस्तान्तरणको 
प्रभािकाररताका लागि केन्द्रीय अनिुमनको आिश्यकता औलंयाएका छन ् भने कगतपय 
अनसुन्धानले यसले वित्तीय परगनभारता बढाई राजस्ि प्रयास (Tax Effort) समेत संकुल्ित 
बनाउने हनुाले राजस्ि स्िायत्तता र परगनभारताबीिको महत्तम विन्दकुो (Optimum Point) 

िोजी िनुापने विषय औलंयाएका छन।् केही अनसुन्धानहरूले वित्तीय प्रभािकाररताका लागि 
केन्द्र सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा भन्दा सम्भि भएसम्म राजस्िको गनक्षेपणलाई जोड 
ददनपुने औलंयाएका छन।् राजस्ि अगधकारको गनक्षेपणले तलला तहको सरकारको 
जनताप्रगतको उत्तरदावय्ि (Downward Accountability) सदुृढ बनाउने िदाछ। हालसालै 
िररएका अनसुन्धानहरूले कम आय भएका मलुकुमा नतीजामा आधाररत वित्तीय 
हस्तान्तरण प्रभािकारी हनुे गनष्कषा गनकालेका छन।् यी गनष्कषाहरू नेपालका लागि समेत 
सान्दगभाक देल्िएका छन।् राजस्ि स्िायत्तताको विषय सािाजगनक उत्तरदावय्िसँि समेत 
जोगडएको छ।  
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7) नेपाल सरकारले आफ्नो पन्रौं योजनामा वित्तीय संघीयता माफा त समदृ्ध र 
समाजिादउन्मिु अथातन्र गनमााण िने सोिका साथ तीनै तहको ििा आिश्यकता 
सम्बोधन हनुे िरी न्यायोल्ित, सन्तगुलत र पररपूरक रूपमा स्रोत उपलब्ध िराउने र तीनै 
तहको सरकारको वित्तीय आधार (Fiscal Space)4 िवृद्ध िने उद्देश्य अल्घ सारेको छ। यस 
योजनाले तीन तहका एकल तथा साझा काया ल्जम्मेिारीहरू सामञ्जस्यपूणा ढङ् िबाट पूरा 
िना स्रोत व्यिस्थापन िने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई पारदशी, अनमुानयोग्य र 
न्यायोल्ित बनाउने, तीन तहको सरकारको सािाजगनक वित्त व्यस्थापन क्षमता विकास िने 
र तीनै तहमा वित्तीय सशुासन कायम िने रणनीगत गलएको छ।  

  

                                                 
4 सािाजगनक के्षरमा वित्तीय आधार (Fiscal Space) बढाउन राजस्ि िवृद्ध (Revenue Maximization) र सािाजगनक सेिा र 
आगथाक िवृद्धलाई योिदान नददन े अनािश्यक ििा कटौती िदै सािाजगनक ििाको वििकेीकरण (Expenditure 

Rationalization) िरी दईुिटा उपाय अिलम्बन िने िररन्छ। यगत िदाा पगन सािाजगनक वित्तीय आधार बढ्न निएमा 
सािाजगनक ऋणको उपाय िोजी िररन्छ। नेपालमा सािाजगनक के्षरको वित्तीय आधार बढाउन ििाको वििकेीकरणको 
प्रबल सम्भािना देल्िएको छ। राजनीगतक प्रकृगतका अनािश्यक संिठन िारेज िरेर, तलला तहबाट हनु े कामलाई 
गनके्षपण िरेर, शून्यमा आधाररत बजेट प्रणाली कायाान्ियनमा लयाएर, सािाजगनक के्षरको ििा क्षमता बढाएर, सािाजगनक 
िरीदमा गनमााण व्यिसायीबाट हनु े नोक्सानी घटाएर, अनु् पादनशील ििा घटाएर सािाजगनक के्षरको वित्तीय आधार 
बढाउन सवकन्छ।   
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 पररच्छेद  

 ६ 
 

 वित्तीय समानीकरण अनदुान 
 

 

 

1. संिैधागनक तथा कानूनी व्यिस्थाहरू 
1) वित्तीय समानीकरण अनदुान संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा 

गनयगमत रूपमा प्रिाह हनुे वित्तीय हस्तान्तरण हो जसको संिैधागनक सगुनल्श् ितता िररएको 
छ। नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई ििाको 
आिश्यकता (Expenditure Needs) र राजस्िको क्षमता (Revenue Potential) को 
आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण िनेछ भन् ने प्रािधान रहेको छ।  

2) संविधानमा केन्द्रले उपलब्ध िराउने वित्तीय समानीकरण अनदुानमा प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको कुल वहस्सा गनधाारण िने अगधकार संघीय संसद्लाई नै छागडएको छ। संघीय 
संसद्बाट पाररत सालबसाली सीमामा रही यस रकमबाट हरेक स्थानीय तह र हरेक 
प्रदेशको वहस्साको आधार र ढाँिाको गसफाररश िने काया राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिले िदै आएको छ। नपेालको संविधानको धारा ६० र 251 ले संघीय सल्ञ् ित 
कोषबाट हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनदुान 
सम्बन्धमा गसफाररश िने अगधकार राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदान 
िरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन 2074 को दफा 8 मा समेत नेपाल 
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििाको आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको आधारमा 
आयोिको गसफाररशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण 
िनेछ भनी उललेि िररएको छ। 

3) नेपालको संविधानको धारा ६० मा प्रदेशले समेत नेपाल सरकारबाट प्राप् त िने अनदुान र 
आफ्नै स्रोतबाट उठ्न े राजस्िलाई मातहतको स्थानीय तहको ििाको आिश्यकता र 
राजस्ि क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोल्जम वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण  
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िनुापने व्यिस्था िररएको छ। राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, 2074 को 
दफा 3 ले प्रदेश कानून बमोल्जम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान िने वित्तीय समानीकरण 
अनदुानको आधार र ढाँिा गसफाररश िने अगधकार राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिलाई प्रदान िरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन 2074 को दफा 8 
मा समेत नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्िलाई प्रदेशले 
प्रदेशगभरका स्थानीय तहका ििा आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून 
बमोल्जम आयोिको गसफाररशमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण िनुापने व्यिस्था 
िररएको छ।  

4) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा १६ ले नेपाल सरकारले 
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रिगलत कानून बमोल्जम 
उपलब्ध िराउने वित्तीय समानीकरण अनदुानको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गसफाररश 
िदाा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले देहायको आधार गलनपुने स्पष्ट िरेको  
छ।  

ल्िर नं 17 : वित्तीय समानीकरण अनदुानका आधारहरू 

 
 

5) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा १६ का व्यिस्थाहरू 
प्राविगधक तिरले संविधान धारा ६० को प्रािधानसँि पूणा रूपमा तालमेल भने गमलेको 
देल्िन् न। वित्तीय समानीकरण अनदुान वित्तीय अन्तर (Fiscal Gaps) पूरा िना प्रदान 
िररन्छ र यस्तो अन्तरको अंक ििा आिश्यकताबाट राजस्ि सम्भाव्यता रकम घटाई  
 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
रहेको ल्शक्षा, स्िास््य,

िानेपानी जस्ता मानि
विकास सूिकाङ क

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
सन्तगुलत विकासको अिस्था

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
रहेको आगथाक, सामाल्जक 
तथा अन्य कुनै विभेदको

अिस्था

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
रहेको  पूिााधार विकासको 
अिस्था र आिश्यकता

 प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
जनतालाई परु् याउनपुने सेिा

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
राजस्िको अिस्था र 
उठाउन सक्ने क्षमता

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
ििाको आिश्यकता 
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िणना िनुापने हनु्छ। जनसंख्या तथा क्षेरफल गनरपेक्ष सूिक नभएर सेिाको प्रगतएकाइ 
लाित िणना िने आधारहरू मार हनु।् यसैले आिामी ददन ऐनमा रहेको यो प्राविगधक 
कमजोरीलाई सच्याउनपुने देल्िन्छ। वितीय समानीकरण अनदुान िार वकस्तामा उपलब्ध 
हनुे (साउन २५, काल्त्तक २, माघ २ र िैशाि २ िते) व्यिस्था रहेको छ। 

2. आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय 
तहलाई उपलब्ध िराइन े वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा 
राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिका गसफाररश  
1) न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान : आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि प्रदेश तथा 

स्थानीय तहले प्राप् त िने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान कुल वित्तीय समानीकरण 
अनदुानको क्रमश: २५ प्रगतशत र २६ प्रगतशत हनुे िरी गसफाररश िररएको छ। यसरी 
न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररश िदाा प्रदेशका हकमा जनसंख्यालाई ५० र 
क्षेरफललाई ५० प्रगतशत भार ददई प्र्येक प्रदेशले प्राप् त िने न्यूनतम अनदुानको वहस्सा 
गनधाारण िररएको छ। स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनदुान गसफाररश िदाा 
जनसंख्यालाई मखु्य आधार गलइएको छ। प्र्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनदुान 
गसफाररश िदाा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा रु. २ 
करोड ५० लािमा नघट्ने िरी सो रकमको सीमालाई न्यूनतम आधार मानी  
त्पश्चात ्जनसंख्या तथा स्थानीय तहको ििीकरण समेतका आधारमा िवृद्ध िदै लगिएको 
छ।  

2) सूरमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुान : अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
2074 को दफा १६ को उपदफा (१) मा वित्तीय समानीकरण अनदुानको गसफाररशका 
लागि उललेि िररएका आधारहरूलाई मानि विकास, आगथाक सामाल्जक असमानता, 
पूिााधारको अिस्था, राजस्िको अिस्था र ििाको आिश्यकता िरी ५ िटा शीषाकमा 
समेटी मूलयांकन िररएको छ। आयोिले आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि नेपाल 
सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउनपुने वित्तीय समानीकरण अनदुान 
रकम देहायका विस्ततृ आधार र ढाँिा गनधाारण िरी नेपाल सरकारलाई गसफाररश िरेको 
छ। 
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तागलका नं 12 : आगथाक िषा २०७८/७९मा नपेाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
वितरण हनु ेसूरमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुानको आधार र ढािँा 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा  
(उपसूिकको 

भार) 

ढािँा  
(भार) 

१. मानि विकास सूिकांक  १० % 
२. आगथाक सामाल्जक असमानता  ५ % 
३. पूिााधार विकासको अिस्था 

क. सडकको घन्ि (सडकमा पहुँि) 
ि. विद्यतुक्ो सवुिधा (विद्यतु् मा पहुँि) 
ि. सूिना प्रविगधको सवुिधा (सूिना प्रविगधमा 

पहुँि)  
घ. िानेपानीको सवुिधा (िानेपानीमा पहुँि) 
ङ. सरसफाइ (शौिालयको उपलब्धता) 

 
६० % 
१० % 
१० % 

 
१० % 
१० % 

१० % 
 

४. राजस्िको अिस्था  ५ % 
५. ििाको आिश्यकता र राजस्ि उठाउन सक्ने 

क्षमता 
 ७० % 

जम्मा १००  
 

3) काया सम् पादन मूलयाकंनका आधारमा हस्तान्तरण हनु ेवित्तीय समानीकरण अनदुान  

(क) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को 
व्यिस्था बमोल्जम आगथाक िषा २०७८/७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे 
वित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा कायासम्पादनलाई पगन आधार गलइएको छ। 
कायासम्पादनको स्तर उच्ि हनुे प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रो् साहन िना हाल प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन 
र स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन बमोल्जम िनुापने न्यूनतम प्रवक्रयाित कायासम्पादन िरे 
निरेको, कानून तजुामा िरे निरेको, उद्देश्य बमोल्जम ििा िरे निरेको लिायतका विगभन् न ७ 
सूिकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायासम्पादन मापन िररएको छ।  

(ि) प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनदुानको कुल रकममध्ये न्यूनतम 
समानीकरण अनदुानका लागि गसफाररश िररएको रकम कट्टी िरेर बाँकी हनु आउने रकमको ५ 
प्रगतशत रकमलाई कायासम्पादनमा आधाररत हनुे िरी गसफाररश िररएको छ। 
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3. आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 
तहलाई उपलब्ध िराइन े वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा 
राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले िरेका गसफाररश  
1) न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, 

२०७४ को दफा १६(३) मा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले प्रदेशबाट 
स्थानीयलाई उपलब्ध िराइने वित्तीय समानीकरणको अनदुानको वहस्सा गनधाारण िदाा 
प्र्येक स्थानीय तहले पाउन ेन्यूनतम अनदुान समेत गसफाररश िनुापने व्यिस्था िररएको 
छ। यस प्रािधान अनसुार जनसंख्यालाई आधार मानी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण 
अनदुान गसफाररश भएको छ। 

2) सूरमा आधाररत अनदुानको आधार र ढािँा  

तागलका नं 13 : प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनु े 
वित्तीय समानीकरण अनदुानको आधार र ढािँा 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा  
(उपसूिकको 

भार) 

ढािँा  
(भार) 

१. मानि विकास सूिकांक  १० % 
२. आगथाक सामाल्जक असमानता  ५ % 
३. पूिााधार विकासको अिस्था 

क. सडकको घन्ि (सडकमा पहुँि) 
ि. विद्यतु् को सवुिधा (विद्यतु् मा पहुँि) 
ि. सूिना प्रविगधको सवुिधा (सूिना प्रविगधमा 

पहुँि) 
घ. िानेपानीको सवुिधा (िानेपानीमा पहुँि) 
ङ. सरसफाइ (शौिालयको उपलब्धता) 

 
६० % 
१० % 
१० % 

 
१० % 

१० % 

१० % 
 

४. राजस्िको अिस्था  ५ % 
५. ििाको आिश्यकता र राजस्ि उठाउन सक्ने 

क्षमता 
 ७० % 

जम्मा १०० 
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 पररच्छेद  

 ७ 
 

 सशता अनदुान 
 

 

1. पररिय 
1) नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनले वित्तीय समानीकरण अनदुान, 

विशेष अनदुान, समपूरक अनदुान र सशता अनदुान िरी ४ प्रकारका अनदुान प्रणालीको 
व्यिस्था िरेको छ जसमध्ये यहाँ सशता अनदुानको ििाा िररएको छ। सशता अनदुान 
कुनै गनल्श्चत वक्रयाकलाप िा कायाक्रमको कायाान्ियनका लागि मागथललो तहको सरकारले 
मातहतका सरकारलाई शता सवहत उपलब्ध िराउने अनदुान हो। यो अनदुान गनयगमत िा 
पटके दिैु िरररको हनु सक्दछ। सशता अनदुानका शताहरूमा ििा िने क्षेर तोवकएका 
शता (Input-based Conditionality) पगन हनु सक्दछ िा प्रगतफल तोवकएका शता 
(Output-based Conditionality) हनु सक्दछ। उदाहरणका िना लागि सरकारले यो रकम 
ल्शक्षा, स्िास््य, सडक, िानेपानी भनी क्षेर तोकेर पगन हस्तान्तरण िना सक्दछ िा यगत 
वकलोमीटर यो स्तरको सडक भनेर नतीजाका शता तोकेर पगन पठाउन सक्दछ। सशता 
अनदुानको रकममा अनदुान पाउने गनकायले पठाउने गनकायको ििा एकाइको रूपमा 
काया िने िदाछ। सशता अनदुान तलला तहको सरकारको अगधकारको अनदुान भने 
होइन। यो अनदुान केन्द्रीय प्राथगमकताका योजना तथा कायाक्रम कायाान्ियन िना ददन े
अनदुान हो।  
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ल्िर नं 18 : सशता अनदुान 

 
 

2) सामान्यतया तलला तहका अगधकार क्षेरगभर परेका कायाक्रमहरूको कायाान्ियनका लागि 
यस्तो अनदुान उपलब्ध िराइन् न। तर मागथललो तहको सरकारले तलला तहको अगधकार 
क्षेरगभर परेका कायामा थप मापदण्ड िा िणुस्तर कायम िना िोजेमा यो अनदुान उपलब्ध 
िराउन सक्दछ। नेपालमा प्राथगमक विद्यालयको ल्जम्मेिारी स्थानीय तहलाई प्रदान िररए 
तापगन नेपाल सरकारले नेपालभररका हरेक प्राथगमक विद्यालयमा १-१ िटा िेलकूद 
मैदान राख् न े गनणाय िरेमा सशता अनदुान उपलब्ध िराउनपुने हनु्छ। सामान्यतया सशता 
अनदुानहरू राविय नीगत तथा कायाक्रम, राविय लक्ष्य र राविय मानक पूरा िना मागथललो 
तहको सरकारबाट मातहतका सरकारलाई शता तोकेर उपलब्ध िराइने अनदुान हो।  

3) सशता अनदुान प्रभािकारी हनुे वक गन:शता अनदुान उपयोिी हनुे भन् ने सिालमा वित्तीय 
संघीयताका विज्ञका बीिमा एकरूपको धारणा छैन। वित्तीय संघीयताको पवहलो पसु्ताको 
गसद्धान्तले तलला तहको स्िायत्तताका लागि गन:शता अनदुानको िकालत िने िरेको छ। 
तर दोस्रो पसु्ताको गसद्धान्तले भने अनदुानहरूलाई अथा-राजनीगतको दायराबाट हेने िरेको 
पाइन्छ। वित्तीय अनशुासन स्थावपत भएका मलुकुहरूमा गन:शता अनदुानहरू प्रभािकारी 
भएका छन।् वित्तीय सशुासनको जोल्िम रहने मलुकुहरूमा गन:शता भन्दा सशता अनदुान 
नै बढी प्रभािकारी भएको पाइएको छ। नेपालमा विितमा निरपागलकाहरूमा उपलब्ध 
िराइने गन:शता अनदुानभन्दा शता सवहतको जिेडा कोषबाट उपलब्ध िराइने पूँजीित 
अनदुान अ्यन्त प्रभािकारी भएको अध्ययनले देिाएको गथयो। गन:शता अनदुानले तलला 
तहको सरकारको बजेटको आकार बढाई वित्तीय स्िायत्तता (Fiscal Autonomy) बढाए 
पगन यो रकमलाई गसत्तैंमा आएको ठानी यसलाई जनताप्रगत उत्तरदायी नभई जथाभािी ििा 
िने प्रिलृ्त्त (Fly Paper Effect) बढाउन सक्छ। गन:शता अनदुानमा स्थानीय जनताको भार 
र योिदान प्र्यक्ष नदेल्िने भएकाले यस्तो रकमको सदपुयोिका लागि स्थानीय जनताको 
दबाब कम हनु िई कमािारीतन्र र राजनीगतक संयन्रले जनताका िास्तविक 

नतीजामूलक 
शताहरू

ििा क्षेरका
शताहरू

सशता 
अनदुानका 
शताहरू



  53 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

आिश्यकताभन्दा आफ्नो शल्क्तको केन्द्रीकरणका लागि रकम ििा िने सम्भािना हनु्छ। 
राजनीगतक रूपमा गन:शता अनदुानले वित्तीय नतीजाको धारभन्दा पगन वित्तीय लोकवप्रयताको 
धार समात्न ेसम्भािना पगन हनुे िदाछ। यसैले कम आय भएका मलुकुमा गन:शता अनदुान 
भन्दा सशता अनदुानले गछटो र देल्िने नतीजा प्रिाह िरेको पाइन्छ। तर सशता अनदुान 
पगन प्रभािकारी हनुे नहनुे कुरा यसको संरिनामा गनभार िदाछ। यदद सशता अनदुान 
मागथललो तहको सरकारमा बस्ने शल्क्तशाली राजनीगतक पदागधकारीले आफ्नो क्षेरका 
मतदाता ररझाउने माध्यमको रूपमा पररिालन िरेमा िा शल्क्तशाली प्रशासकले आफ्नो 
िाउँठाउँमा लोकवप्रय हनुे साधनको रूपमा उपयोि िरेमा िा मागथललो तहमा रहेका 
गनकायको तलला तहका गनकायलाई प्रभािमा राख् ने माध्यम बनेमा िा सशता अनदुानको 
रकम साना आकारका पररयोजनामा विगनयोजन भएमा यो रकम समेत अप्रभािकारी हनु 
सक्छ। नेपालमा विषयित मन्रालयका सशता अनदुान रकमभन्दा तलुना्मक रूपमा 
प्रणालीमा आबद्ध भएका विशेष तथा समपूरक अनदुानका नतीजाहरू प्रभािकारी भएको 
देल्िएको छ। 

2. कानूनी व्यिस्था 
1) नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राविय नीगत तथा कायाक्रम, मानक तथा पूिााधारको 

अिस्था अनसुार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान िररने सशता अनदुानको सम्बन्धमा 
अध्ययन अनसुन्धान िरी आधार तयार िने ल्जम्मेिारी राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिलाई प्रदान िरेको छ। यस प्रकार नेपालको संविधानले सशता अनदुानलाई राविय 
नीगत तथा कायाक्रम, राविय मानक र पूिााधार िरी तीनिटा क्षेरमा उपलब्ध िराउन े
अनदुानको रूपमा स्थावपत िरेको छ। संविधानको धारा ६०(६) मा नेपाल सरकारले 
संघीय सल्ञ् ित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने सशता अनदुान 
सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानून अनसुार हनुेछ भनी उललेि िरेकाले सशता अनदुानको 
तौरतरीका संघीय कानूनले गनधाारण िरे अनसुार हनुे िदाछ।  

2) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ ले प्रदेश कानून बमोल्जम प्रदेशले 
स्थानीय तहलाई प्रदान िने सशता अनदुानको आधार तयार िरी प्रदेशलाई गसफाररश िने 
ल्जम्मेिारी पगन राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदान िरेको छ। यो 
व्यिस्थाले प्रदेशले समेत मातहतका स्थानीय तहलाई सशता अनदुान ददन सक्ने बाटो िलुा 
िरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९(३) मा समेत 
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोल्जम राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले 
तोकेको आधार बमोल्जम सशता अनदुान प्रदान िनेछ भनी उललेि िररएको छ। यो 
प्रािधान अनसुार हरेक आगथाक िषामा प्रदेशहरूले समेत स्थानीय तहका लागि सशता 
अनदुानको शीषाकमा बजेट विगनयोजन िरेका छन।्  
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ल्िर नं 19 : सशता अनदुानका क्षरेहरू 

 

3) संविधान तथा कानूनी व्यिस्थालाई सूक्ष्म रूपमा विश् लेषण िदाा सशता अनदुान सालबसाली 
रूपमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले मातहतका स्थानीय 
तहलाई उपलब्ध िराउनैपने व्यिस्था िरेको छ। यो अनदुान नेपाल सरकारले कुनै 
योजना, राविय नीगत तथा कायाक्रम र राविय मानक कायाान्ियनका लागि शता सवहत 
उपलब्ध िराउने िदाछ। प्रदेशले समेत प्रदेश कानून बनाई मातहतका स्थानीय तहलाई 
प्रादेल्शक नीगत, योजना, तथा मापदण्ड कायाान्ियन िना यस्तो अनदुान उपलब्ध 
िराउनपुदाछ।  

4) नेपालको संविधानको धारा ६० मा समपूरक अनदुान र विशेष अनदुान नामका दईु 
प्रकारका विशेष प्रकृगतका सशता अनदुानको समेत व्यिस्था िररएको छ। यस संिैधागनक 
प्रािधान अनरुूप अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० मा समपूरक 
अनदुान र दफा ११ मा विशेष अनदुानको वितरणका आधारहरू उललेि िररएको छ। 
समपूरक अनदुान र विशेष अनदुान पगन एक प्रकारको सशता अनदुान नै हो जसको 
वितरण सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानून बमोल्जम हनु ेभनी संविधानमा उललेि िररएको 
छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश कानून बमोल्जम 
आफ्नो क्षेरका स्थानीय तहलाई विशेष र समपूरक अनदुान वितरण िना सक्ने व्यिस्था 
िरेको छ। संविधान तथा कानूनका यी व्यिस्था अनरुूप नेपाल सरकारले प्रदेश तथा 
स्थानीय तहलाई र प्रदेशहरूले स्थानीय तहहरूलाई गनयगमत रूपमा यी अनदुानहरू प्रदान 
िदै आएका छन।् समपूरक अनदुानबाट कायाान्ियन हनुे आयोजनाको आकार तलुना्मक 
रूपमा ठूलो प्रकृगतको हनुे र यसमा आयोजना प्रस्ताि िने गनकायले समेत आफ्नो 
स्रोतबाट दावय्ि बेहोनुापने भएकाले यस अनदुानका योजनाहरू बढी प्रभािकारी समेत 
भएका छन।् विशेष अनदुान भन े सामाल्जक विकास, समािेशी विकास र प्रदेश र 
अन्तरस्थानीय तहको सन्तगुलत विकासका लागि प्रदान िररने सशता रकम हो। 

सशता 
अनदुानका 
क्षेरहरू

पूिााधार क्षेर

अन्तरााविय 
प्रगतबद्धताको
कायाान्ियन

राविय मानक
कायाान्ियन

राविय नीगत, योजना  
तथा कायाक्रम
कायाान्ियन
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 पररच्छेद  

 ८ 
 

 राजस्ि बाडँफाटँ 
 

 

 

1. अिधारणा  
1) राजस्ि बाँडफाँटलाई तहित सरकारहरूबीि करको सामञ्जस्यीकरण (Tax 

Harmonization) को एक महत्त्िपूणा माध्यम मागनन्छ। सरकारका विगभन् न तहहरूबीिमा 
करमा प्रगतस्पधाा भएमा यसले एकागतर आन्तररक आगथाक संघ (Internal Economic 

Union) लाई प्रगतकूल प्रभाि पारी लिानी र बजारको वक्रयाशीलतामा संकुिन लयाउन 
सक्छ भने अकोगतर प्रदेश प्रदेशबीि करको माध्यमबाट एक स्थानमा रहेका 
लिानीकताालाई आफ्नोगतर आकषाण िरी आफू मोटाउने र गछमेकीलाई आगथाक रूपमा 
माग्ने बनाउन े (Beggar-thy Neighbor) नीगतहरू बन् न थालछन ्जसका कारण समवष्टित 
राविय लाभ भने िासै बढ्दैन र एकीकृत बजारको अिधारणालाई समेत कमजोर 
बनाइददन्छ। करको नकारा्मक प्रगतस्पधााले समग्रतामा राज्यको वित्तीय प्रणालीको 
कायाकुशलतालाई घटाइददन सक्छ। 

2) आगथाक रूपमा सबल केन्द्रहरू सबै स्थानमा समान रूपमा वितरण नहनु े भएकाले 
विकेल्न्द्रत कर प्रणालीका कारण कुनै प्रदेश िा स्थानीय तह सम्पन् न हनुे र कुनैसँि 
करको अगधकार भए तापगन कर उठ्ने सम्भाव्यता नै नहनु े हनु सक्छ। यस्तो 
असमानताको सम्बोधन िरी करमा नकारा्मक प्रगतस्पधाा गनयन्रण िरी एकीकृत 
बजारलाई अविल्च्छन् न राख् न केही फरावकलो आधार भएको करको विकेन्द्रीकरण निरी 
यसलाई केन्द्रबाट उठाई राजस्ि बाँडफाँटको माध्यमबाट तल पठाइने िररन्छ। यसबाट 
करको प्रशासगनक लाित समेत घट्न सक्छ।  

3) तहित सरकारबीि राजस्ि बाँडफाँट के कसरी िने भन् ने सम्बन्धमा एकरूपता भने छैन। 
यसलाई सूरका आधारमा (Formula-based) र स्रोतको प्रागप्तको आधारमा (Derivation 

based) िरी दईु तरीकाले वितरण िने िररन्छ। सूरका आधारमा वितरण िदाा ििाको 



  

 56   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको अन्तरले लयाउने वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) घटाउने 
उद्देश्य राल्िएको हनु्छ भन ेस्रोतको प्रागप्तका आधारमा यसको वितरण िदाा जनु स्थानबाट 
कर बढी उठ्छ सो स्थानलाई बढी तथा जनु स्थानबाट घटी उठ्छ सो स्थानलाई घटी 
प्रदान िररन्छ। कगतपय देशहरूले केन्द्रले लिाएको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
आफ्नो प्रगतशत थप (Sur Charge) िरी सो थप रकम पाउने प्रणाली (Piggyback 

System) पगन कायाान्ियनमा लयाएका छन।् 

4) नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण हनु ेमूलय अगभिवृद्ध कर र आन्तररक 
अन्त:शलुकको रकम बाँडफाँटको गसफाररश िदाा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि 
ऐनले यस रकमलाई समेत जनसंख्या, मानि विकास सूिकांक, क्षेरफल आददका 
आधारमा न्यावयक वितरण (Equitable Distribution) िनुापने प्रािधान रािेकाले सूरमा 
आधाररत राजस्ि बाँडफाँट प्रणाली प्रयोिमा लयाइएको छ। तर प्राकृगतक स्रोतको रोयलटी 
बाँडफाँटमा भने आधार र ढाँिा तयार िदाा स्रोतको प्रागप्तको आधार (Derivation) लाई 
प्राथगमकतामा राल्िएको छ। राजस्िको बाँडफाँटमा मागथलला तहका सरकारबाट तललो 
तहमा बाँडफाँट हनुे राजस्ि (Vertical Revenue Sharing) र तलला तहका सरकारबाट 
मागथ प्रिाह हनुे राजस्ि (Upward Transfer of Revenue) प्रणाली िरी दईु प्रकारको 
राजस्ि बाँडफाँट पद्धगत रहेकोमा नेपालमा भने मागथलला तहका सरकारबाट तललो तहमा 
बाँडफाँट हनुे पद्धगत अपनाइएको छ। 

5) नेपालको संविधानको धारा 60 को उपधारा (१) ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
आफ्नो आगथाक अगधकारक्षेरगभरको विषयमा कर लिाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्ि 
उठाउन सक्न,े तर साझा सूिीगभरको विषयमा र कुनै पगन तहको सूिीमा नपरेका 
विषयमा कर लिाउने र राजस्ि उठाउने व्यिस्था नेपाल सरकारले गनधाारण िरे बमोल्जम 
हनुे व्यिस्था िरेको छ।  

2. राजस्ि बाडँफाटँ सम्बन्धमा भएका संिैधागनक व्यिस्था 
1) संविधानको धारा (६०) को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले संकलन िरेको राजस्ि 

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई न्यायोल्ित वितरण िने व्यिस्था गमलाउनेछ भनी 
उललेि िररएको र उपधारा (३) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय 
हस्तान्तरणको पररमाण राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररश बमोल्जम 
हनुेछ भगनएको छ। साथै उपधारा (७) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीि राजस्िको 
बाँडफाँट िदाा सन्तगुलत र पारदशी रूपमा िनुापने भगनएको छ।  

2) संविधानको धारा 60 को उपधारा (८) ले राजस्ि बाँडफाँट सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा 
राविय नीगत, राविय आिश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्िायत्तता, प्रदेश तथा 
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स्थानीय तहले जनतालाई परु् याउनपुने सेिा र उनीहरूलाई प्रदान िररएको आगथाक 
अगधकार, राजस्ि उठाउन सक्न ेक्षमता, राजस्िको संभाव्यता र उपयोि, विकास गनमााणमा 
िनुापने योिदान, क्षेरीय असन्तलुन, िरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, िल्ितीकरणको 
अन््य, आकल्स्मक काया र अस्थायी आिश्यकता पूरा िना सहयोि िनुापने विषयहरूमा 
ध्यान ददनपुने कुरा उललेि िरेको देल्िन्छ।  

3. राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, 2074 ले राजस्ि 
बाडँफाटँ सम्बन्धमा िरेको व्यिस्था  
1) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, 2074 को दफा 15 ले राजस्िको 

बाँडफाँट िदाा गलइने आधार तोकेको छ। जसअनसुार आयोिले नेपाल सरकार, प्रदेश 
तथा स्थानीय तहबीि राजस्िको बाँडफाँट िने विस्ततृ आधार र ढाँिा देहायका आधारमा 
गनधाारण िरी नेपाल सरकारमा गसफाररश िनुापनेछ। 

ल्िर नं 20 : नपेालमा राजस्ि बाडँफाटँका आधार 

 
 

2) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले राजस्ि बाँडफाँट सम्बन्धमा गनधाारण िरेको 
विस्ततृ आधार र ढाँिा पाँि िषाका लागि मान्य हनुे र आयोिले प्र्येक पाँि िषामा 
पनुरािलोकन िरी नेपाल सरकार समक्ष गसफाररश िने व्यिस्था राविय प्राकृगतक स्रोत 
तथा वित्त आयोि ऐनको दफा 15 को उपदफा (२) मा िररएको छ। तर सोही ऐनको 
दफा 15 को उपदफा (3) र (४) ले यस आयोिले गनधाारण िरेको विस्ततृ आधार र 
ढाँिा विशेष कारणिश पाँि िषा अिािै पनुरािलोकन िना आिश्यक देिेमा नेपाल 
सरकारले आयोिलाई अनरुोध िना सक्ने र नेपाल सरकारले िरेको अनरुोध आयोिलाई 
मनागसब लािेमा उल्ललल्ित आधार र ढाँिामा पनुरािलोकन िरी नेपाल सरकारमा 
गसफाररश िना सक्नेछ भगनएको छ। 

  

जनसंख्या र 
जनसांल्ख्यक वििरण क्षेरफल मानि विकास 

सूिकांक ििाको आिश्यकता

राजस्ि संकलनमा
िरेको प्रयास पूिााधार विकास विशेष अिस्था
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4. अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 ले राजस्ि बाडँफाटँ 
सम्बन्धमा िरेको व्यिस्था  
1) राजस्ि बाँडफाँटको सम्बन्धमा अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 6 

ले मूलय अगभिवृद्ध कर तथा अन्तःशलुकको बाँडफाँट सम्बन्धमा गनम्नानसुार व्यिस्था 
िरेको छ।  

(क) दफा 6 (१) बमोल्जम नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीि मूलय अगभिवृद्ध  
कर र आन्तररक उ्पादनबाट उठेको अन्तःशलुक रकम बाँडफाँट िना नेपाल  
सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष िडा िरी ्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा  
िनुापनेछ। 

(ि) दफा 6 (2) बमोल्जम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये 70 प्रगतशत 
नेपाल सरकारलाई, 15 प्रगतशत प्रदेशलाई र 15 प्रगतशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट 
िनुापने हनु्छ। यस ऐनको दफा 6(3) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तहबीि बाँडफाँट िररने रकम मध्ये नेपाल सरकारले प्राप् त िने रकम संघीय सल्ञ् ित 
कोषमा दाल्िला िने र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप् त हनुे रकम नेपाल 
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषहरू िडा िरी प्रदेशहरूले प्राप् त िने रकम 
प्रदेश विभाज्य कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप् त िने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा 
जम्मा िनुापने व्यिस्था िररएको छ। 

(ि) ऐनको दफा 6(4) बमोल्जम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा 
भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोिले गनधाारण िरेको आधार र 
ढाँिा बमोल्जम प्र्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट िनुापदाछ। ऐनको दफा 
6(5) बमोल्जमको बाँडफाँटबाट प्र्येक प्रदेशले प्राप् त िने रकम सम्बल्न्धत प्रदेश सल्ञ् ित 
कोषमा र प्र्येक स्थानीय तहले प्राप् त िने रकम सम्बल्न्धत स्थानीय सल्ञ् ित कोषमा  
जम्मा हनुे िरी मागसक रूपमा उपलब्ध िराउनपुदाछ। यसैिरी यस ऐनको दफा  
6(6) बमोल्जम बाँडफाँट हनुे रकम आगथाक िषाको अल्न्तम महीनामा वहसाब गमलान 
िनुापदाछ। 

2) उक्त ऐनको दफा 18 को उपदफा (२) बमोल्जम नेपाल सरकारले आयोिसँि परामशा 
िरी िालू आगथाक िषाको फािनु मसान्त गभर राजस्ि बाँडफाँट बापत आिामी आगथाक 
िषामा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउन ेअनमुागनत स्रोतको 
वििरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउनपुनेछ भन् ने उललेि िररएको छ।  
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3) ्यसै िरी ऐनको दफा 21 को उपदफा (4) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले 
उठाएको राजस्ि र यस ऐन बमोल्जम राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप् त हनु ेरकमबाट प्रशासगनक 
ििा पगु्न े िरी राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश िनुापनेछ भन् ने स्पष्ट व्यिस्था िरेको 
देल्िन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले राजस्ि संकलनमा विशेष प्रयास िनुापने, आ-आफ्नो 
आन्तररक राजस्ि पररिालनमा बढीभन्दा बढी प्राथगमकता ददनपुने र आफ्नो प्रशासगनक 
ििा आफ्नै आन्तररक स्रोतबाट आपूगता िना प्रयत्न िनुापने हनु्छ। यदद प्रदेश तथा  
स्थानीय तहले संकलन िरेको आन्तररक राजस्ि रकमबाट प्रशासगनक ििा धान् न नसक्न े
अिस्था भएमा राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप् त हनु े रकमबाट प्रशासगनक ििा िरी बाँकी  
रकम विकास गनमााण र सेिा प्रिाहका कायामा ििा िनुापनेतफा  ऐनले गनदेल्शत िरेको 
देल्िन्छ।  

4) उक्त ऐनको दफा 36 ले तीनै तहका सरकारबीि राजस्िका दर तथा राजस्ि संकलन 
सम्बन्धमा एकआपसी समन्िय र सहयोि हनुपुने व्यिस्था िरेको छ। जस अनसुार नेपाल 
सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहले आपसमा समन्िय िरी आफ्नो ल्जम्मेिारीगभरको राजस्ि 
एकअकाा माफा त उठाउन िा कुनै िास प्रकारका राजस्ि एकद्वार प्रणालीबाट उठाउने 
व्यिस्था िना सक्ने तथा राजस्िका दर यथासम्भि समान रूपमा कायम िने िा 
त्सम्बन्धी अन्य विषयमा आिश्यक समन्िय िना सक्नेछन ्भन् ने व्यिस्था उललेि रहेको 
छ। 

5. आगथाक िषा २०७८/७९ मा राजस्ि बाडँफाटँ सम्बन्धमा राविय 
प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले गनधाारण िरेको आधार र ढािँा  
1) आयोिले आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय 

तहलाई उपलब्ध िराउनपुने राजस्ि बाँडफाँटको रकम देहायका विस्ततृ आधार र ढाँिामा 
गनधाारण िरी सो बमोल्जमको राजस्ि बाँडफाँटको वहस्सा नेपाल सरकारलाई गसफाररश 
िरेको छ। 

तागलका नं 14 : राजस्ि बाडँफाटँको आधार र ढािँा 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा  
(उपसूिकको 
भार प्रगतशतमा) 

ढािँा  
(भार प्रगतशतमा) 

१. जनसंख्या र जनसांल्ख्यक वििरण 
क.  कुल जनसंख्या 
ि.  आल्श्रत जनसंख्या 

 
७० % 
३० % 

६० % 
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क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा  
(उपसूिकको 
भार प्रगतशतमा) 

ढािँा  
(भार प्रगतशतमा) 

२. क्षेरफल (भिूोल)  १५ % 
३. मानि विकास सूिकांक  ५ % 
४. ििाको आिश्यकता  ५ % 
५. राजस्ि संकलनमा िरेको प्रयास  ३ % 
६. पूिााधार विकास  

क. सडकको घन्ि (सडकमा पहुँि), 
ि. विद्यतुक्ो, सवुिधा (विद्यतुम्ा पहुँि); 
ि. सूिना प्रविगधको सवुिधा (सूिना 

प्रविगधमा पहुँि); 
घ. िानेपानीको सवुिधा (िानेपानीमा 

पहुँि); र 
ङ. सरसफाइ (शौिालयको 

उपलब्धता)। 

 
६० % 
१० % 
१० % 
१० % 
१० % 

१० % 
 

७. विशेष अिस्था 
क. अपाङ् िता भएको जनसंख्या 
ि. आगथाक सामाल्जक असमानता 

 
२० % 
८० % 

२ % 
 

जम्मा १०० % 
 

2) आयोिले आगथाक िषा २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध िराउनपुने सिारी साधन कर बापतको रकम देहायका विस्ततृ आधार र ढाँिामा 
गनधाारण िरी सो बमोल्जमको राजस्ि बाँडफाँटको वहस्सा प्रदेश सरकारहरूलाई गसफाररश 
िरेको छ। 

तागलका नं 15 : प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वितरण िररन े 
राजस्ि बाडँफाटँको आधार र ढािँा 

आधार ढािँा (भार) 
जनसंख्या ४५ % 
सडकको लम्बाइ ५० % 
बनले ढाकेको क्षेरफल ५ % 
जम्मा १०० % 
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 पररच्छेद  

 ९ 
 

 प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको बाडँफाटँ 
 

 

 

1. पषृ्ठभगूम  
1) प्राकृगतक स्रोतहरू राविय सम्पल्त्त हनु ् जसमा रािको सम्पूणा जनताको स्िागम्ि  

(National Ownership) हनुे िदाछ। प्राकृगतक स्रोतहरूको व्यिस्थापनमा यसको संरक्षण  
(Conservation), यसको ददिो उपयोि (Sustainable Use), यसबाट पने नकारा्मक 
प्रभािको व्यिस्थापन (Managing Adverse Effects) र यसको लाभको समन्यावयक वितरण 
(Equitable Distribution) महत्त्िपूणा हनुे िदाछ। कगतपय प्राकृगतक स्रोत जस्तै िनको 
उ्पादनमा मानिीय प्रयासको ठूलो भगूमका हनुे िदाछ भने कगतपय स्रोतहरू जस्तै वहमाल, 
िानी आददको सजृनामा मागनसको भगूमका हुँदैन। यसैले प्राकृगतक स्रोतबाट उ्पन् न 
लाभको सरकारका विगभन् न तहहरूबीिको वितरण एक पेल्िलो र जवटल मदु्दा हनुे िदाछ। 
प्राकृगतक स्रोतबाट उपलब्ध रकम यो स्रोतको संरक्षणमा के कसरी लिानी िने भन् न े
विषय पगन उल्त्तकै महत्त्िपूणा रहेको छ।  

2) प्राकृगतक स्रोतहरू साझा सम्पदा हनु।् प्राकृगतक स्रोत कगतपय निीकरणीय हनुे िदाछन ्
भने कगतपय प्रयोि िररएपगछ नाश भएर जाने हनु्छन।् प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त लाभको 
ददिो उपयोिमा लाभको वितरण (Equitable Distribution of Benefits) र प्राकृगतक 
स्रोतको संरक्षण (Conservation) दिैु विषय एकआपसमा नटुट्ने िरी जोगडएर आएका 
हनु्छन।् मानि जागतका हरेक आिश्यकताको अल्न्तम स्रोत प्रकृगत नै हो। मानिले प्रयोि 
िने हरेक िस्त ु यही प्रकृगतबाटै प्राप् त भएको हो। प्राकृगतक स्रोत मलुकको जनसुकैु 
क्षेरमा भए पगन यी साझा सम्पदा हनु ् जसमागथ हरेक नािररकको समतामूलक हक र 
ल्जम्मेिारी (Rights and Responsibilities) हनुे िदाछ। प्राकृगतक स्रोत जनु स्थानमा छ 
्यहाँका स्थानीय बागसन्दाहरू सो स्रोतबाट बढी लाभाल्न्ित हनुे र सोबाट पने असर पगन 
उनीहरूले नै बेहोनुापने हनुाले यसको संरक्षणमा उनीहरूको विशेष भगूमका हनुे िदाछ।  
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3) प्रकृगतसँि मानिका अ्यािश्यक आिश्यकता (Human Needs) पूरा िने क्षमता रहने 
िदाछ तर मानि समदुायको लोभ (Human Greed) पूरा िने क्षमता भने हुँदैन। प्रकृगतको 
उ्पादन क्षमता (Production Capacity), पनुरु्पादन क्षमता (Reproduction Capacity), 
उ्पादन भएका कुरा पिाउने क्षमता (Absorption Capacity) सीगमत हनुे िदाछ। रूिको 
हाँिा गछमलेर घाँस संकलन िरेमा सो रूिले हरेक साल घाँस ददन सक्दछ तर रूिको 
फेद काटेमा पनुः रूि हकुााउन िषौं लाग् न सक्दछ। नदीमा सानोगतनो फोहोरले िासै 
फरक नपालाा तर धेरै नाला गमसाएमा नदी पगन नाली जसरी बग् न थालदछ। यसैले 
प्राकृगतक स्रोतको उपयोि िदाा यी स्रोतको उ्पादन, पनुरु्पादन र पिाउन सक् ने 
क्षमतालाई ध्यानमा ददनपुदाछ। ददिो विकासको गसद्धान्तले प्राकृगतक स्रोतको उपयोि िदाा 
भािी पसु्ताको आिश्यकतालाई असर निने िरी ितामान पसु्ताको आिश्यकता पूरा िने 
कुरालाई महत्त्ि ददने िदाछ। यसले ितामान पसु्ताको न्याय (Intragenerational Equity) 
मार होइन भािी पसु्तालाई समेत न्याय (Inter-Generational Equity) प्रदान िने 
विषयलाई महत्त्ि ददने िदाछ। 

4) प्राकृगतक स्रोतको सम्बन्धमा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई नेपालको 
संविधान, राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृगतक स्रोतको लाभको सरकारका तीन तहबीि 
समन्यावयक वितरण िने, प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त रोयलटीलाई सरकारका तीन तहबीि 
बाँडफाँट िने, प्राकृगतक स्रोतको उपयोिबाट िातािरणमा पने प्रभािको बारेमा लेिाजोिा 
िरी यसको ददिो उपयोिको िोजी िने, प्राकृगतक स्रोतको ददिो उपयोिका लागि 
सरकारका विगभन् न तहहरूले िनुापने लिानीको वहस्सा गनधाारण िने र प्राकृगतक स्रोतको 
उपयोिमा सरकारका विगभन् न तहहरूबीि वििाद उ्पन् न भएमा यसको प्राविगधक 
सहजीकरण िने ल्जम्मेिारीहरू ददएको छ। यस आयोिलाई संविधान गनमााताहरूले 
प्राकृगतक स्रोत र सािाजगनक वित्तको व्यिस्थापनमा एक न्यायाधीशको ल्जम्मेिारी ददएका 
छन।् यी दूई क्षेर एकआपसमा अन्तरसम्बल्न्धत देल्िए तापगन आफैं मा ठूला ठूला िहन 
क्षेरहरू हनु।्  

5) प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त लाभको बाँडफाँटमा ददिोपना (Sustainability) र समन्यावयकता 
(Equity) का गसद्धान्तलाई आ्मसात ् िनुापने हनु्छ। पनुनािीकरण नहनुे िानी जस्ता 
स्रोतहरूको उपयोि िदाा भािी पसु्ताको आिश्यकता (Inter-Generation Equity) को समेत 
ख्याल िररनपुने हनु्छ। साथै यस्ता स्रोतको ितामान उपयोिमा सबै क्षेरका जनताले 
यसबाट गलने लाभको सगुनल्श् ितता (Intra-Generation Equity) िररनपुने हनु्छ। 
निीकरणीय स्रोतको उपयोि िदाा ्यो स्रोतको पनुरु्पादन क्षमता (Reproductive 

Capacity) र ्यो स्रोत पिाउने क्षमता  (Absorption Capacity) लाई ध्यान समेत ध्यान 
ददनपुने हनु्छ।  
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2. प्राकृगतक स्रोतको बाडँफाटँ सम्बन्धमा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा 
वित्त आयोिलाई प्राप् त केही कानूनी अगधकारहरू 
1) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुिी-४ मा नेपाल सरकारले राविय 

प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशमा प्राकृगतक स्रोतको उपयोिबाट प्रभावित 
हनुे प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ्यसरी प्रभावित भएको अनपुातमा समन्यावयक रूपमा 
प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको बाँडफाँट िने प्रािधान रािेको छ। यस प्रािधान अनसुार 
प्राकृगतक स्रोतको बाँडफाँट िदाा प्राकृगतक स्रोतको प्रभाि क्षेरका आधारमा वििेकपूणा 
ढङ्गले समन्यावयक आधारमा िनुापने हनु्छ। यस अनसूुिीमा प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको 
बाँडफाँट तल तागलकामा प्रस्ततु िररएको छ। 

तागलका नं 16 : प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको बाडँफाटँ (प्रगतशत) 

प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको बाडँफाटँ (प्रगतशत) 

रोयलटी शीषाक नपेाल सरकार सम्बल्न्धत प्रदेश 
सम्बल्न्धत  
स्थानीय तह 

पिातारोहण ५० २५ २५ 
विद्यतु ् ५० २५ २५ 
िन ५० २५ २५ 
िानी तथा िगनज ५० २५ २५ 
पानी तथा अन्य प्राकृगतक 
स्रोत 

५० २५ २५ 

 
2) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई िररने प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको 

बाँडफाँटको यस प्रगतशतलाई राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशमा 
नेपाल सरकारले प्र्येक ५ िषामा पनुरािलोकन िरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन िरी 
हेरफेर िना सक्ने प्रािधान समेत यसै अनसूुिीमा उललेि िररएको छ।  

3) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश र 
स्थानीय तहबीि संघीय कानून बमोल्जम प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त हनुे रोयलटीको बाँडफाँट 
िना नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष िडा िरी ्यस्तो रोयलटीबाट प्राप् त रकम 
सो कोषमा जम्मा िने प्रािधान रहेको छ। यस प्रािधान बमोल्जम यो रकम उठाउने र 
यसलाई विभाज्य कोषमा जम्मा िने ल्जम्मेिारी संघीय सरकारलाई प्रदान िररएको छ। यो 
विभाज्य कोष राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशको आधारमा प्रदेश र 
स्थानीय तहमा बाँडफाँट हनुे िदाछ। यो रकमको बाँडफाँट िावषाक रूपमा हनुे िदाछ। 
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प्राकृगतक स्रोतको रकम उठेपगछ बाँडफाँट हनुाले यसको बजेटको सगुनल्श् ितता समेत 
प्रदान िने िदाछ। विभाज्य कोषबाट नेपाल सरकारले प्राप् त िने रकम संघीय सल्ञ् ित 
कोषमा जम्मा हनुे िदाछ। 

4) प्राकृगतक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र 
स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीि उठ्न सक्न ेसम्भावित वििादको विषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान िरी ्यसको गनिारण िना समन्िया्मक रूपमा काम िना सझुाि ददने 
ल्जम्मेिारी राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदान िररएको छ। यदाकदा 
यसका वििादहरू आउन पगन थालेका छन।् हाल कालीिण्डकी नदीको पानीको 
उपयोिलाई गलएर ललु्म्बनी र िण्डकी प्रदेशका बीिमा अलि अलि सोिहरू अनौपिाररक 
रूपमा आएका छन।्  

5) नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा २ ले प्राकृगतक स्रोतको बाँडफाँट िदाा 
सोसँि सम्बल्न्धत िातािरणीय प्रभाि मूलयांकन सम्बन्धमा आिश्यक अध्ययन र 
अनसुन्धान िरी नेपाल सरकारलाई गसफाररश िने ल्जम्मेिारी आयोिलाई ददएको छ। 
राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा १४ ले आयोिले 
प्राकृगतक स्रोतको पररिालनबाट प्राप् त हनुे प्रगतफलको वहस्सा देहायका आधारमा गनधाारण 
िरी नेपाल सरकारमा गसफाररश िनुापने प्रािधान रािेको छ :   

ल्िर नं 21 : प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त प्रगतफलको वहस्सा गनधाारणका आधारहरू 

 
 

3. आगथाक िषा २०७8/७9 का लागि प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको 
वहस्सा बाडँफाटँ िना गलइएका आधार र ढािँा  
1) पिातारोहणबाट प्राप् त रोयलटीको वहस्सा बाडँफाटँको आधार र ढािँा : पिातारोहणको 

रोयलटीको वहस्सा बाँडफाँटका लागि गलइएका आधारहरू र गतनका लागि ददइएको भार 
यस प्रकार रहेको छ:- 

पररिागलत प्राकृगतक 
स्रोतको अिल्स्थगत

प्राकृगतक स्रोतको
पररिालनबाट प्रभावित 

क्षेर

पररिागलत प्राकृगतक 
स्रोत उपरको गनभारता

प्रगतफलबाट लाभाल्न्ित 
जनसङ्ख्या

प्राकृगतक स्रोतमा
आल्श्रत जनसङ्ख्या

प्राकृगतक स्रोतको
संरक्षण र ददिो 

व्यिस्थापनमा सहभािी
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तागलका नं 17 : प्राकृगतक स्रोत तथा रोयलटीको आधार र ढािँा 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा 
(उपसूिकको भार 

प्रगतशतमा) 

ढािँा 
(भार प्रगतशतमा) 

१. भौिोगलक अिल्स्थगत 
क. वहमालिलुी रहेको स्थानीय तह 
ि. वहमालिलुी रहेको स्थानीय 

तहसँि जोगडएका स्थानीय तह 

 
 

६०% 
४०% 

४०% 

२. आधार ल्शविर रहेको स्थानीय तह  १०  %  
३. प्रभावित क्षेरको क्षेरफल  

क. वहमालिलुी रहेको स्थानीय तह 
ि. वहमाल रहेको स्थानीय तहसँि 

जोगडएका स्थानीय तह 

 
        ६०% 
         ४०% 

२५  %  
 

४. प्रभावित क्षेरको जनसंख्या 
क. वहमालिलुी रहेको स्थानीय तह 
ि. वहमालिलुी रहेको स्थानीय 

तहसँि जोगडएका स्थानीय तह 

 
        ६०% 
        ४०% 

२५% 

जम्मा 100 
 

2) विद्यतुब्ाट प्राप् त रोयलटीको वहस्सा बाडँफाटँको आधार र ढािँा : विद्यतु ् रोयलटीको 
बाँडफाँटको वहस्सा गनधाारणका लागि गलइएका आधारहरू र गतनका लागि ददइएको भार 
देहाय बमोल्जम रहेको छ : 

तागलका नं 18 : विद्यतु ्रोयलटीको बाडँफाटँको वहस्सा गनधाारणका लागि गलइएका आधारहरू 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा 
(उपसूिकको भार 

प्रगतशतमा) 

ढािँा 
(भार 

प्रगतशतमा) 
१. भौिोगलक अिल्स्थगत 

क. मखु्य क्षेर (विद्यतुक्ा संरिनाहरू रहेको क्षेर) 
ि. प्रभावित क्षेर (आयोजनाबाट प्रभावित क्षेर) 
ि. िररपररको क्षेर (आयोजनास्थल िरपरको 

मागथललो र तललो तटीय क्षेर) 

 
      ५०% 
      ३०% 

२०% 

५०  %  
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क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा 
(उपसूिकको भार 

प्रगतशतमा) 

ढािँा 
(भार 

प्रगतशतमा) 
२. प्रभावित स्थानीय तहको क्षेरफल 

क. मखु्य क्षेर (विद्यतुक्ा संरिनाहरू रहेको क्षेर) 
ि. प्रभावित क्षेर (आयोजनाबाट प्रभावित क्षेर) 
ि. िररपररको क्षेर (आयोजनास्थल िरपरको 

मागथललो र तललो तटीय क्षेर) 

 
     ५०% 
     ३०% 
     २०% 

२५ %  
 

३. प्रभावित क्षेर (स्थानीय तह) को जनसंख्या 
क. मखु्य क्षेर (विद्यतुक्ो संरिनाहरू रहेको क्षेर) 
ि. प्रभावित क्षेर (आयोजनाबाट प्रभावित क्षेर) 
ि. िररपररको क्षेर (आयोजनास्थल िरपरको 

मागथललो र तललो तटीय क्षेर) 

 
      ५०% 
      ३०% 
            २०% 

२५% 

जम्मा १००% 
नोट : मागथ उल्ललल्ित के्षर मूलयांकन िदाा सम्बल्न्धत स्थानीय तहका िडाहरूको आधारमा िररएको छ । 

 

3) राविय िनबाट प्राप् त हनु ेरोयलटीको बाडँफाटँको आधार ढािँा : राविय िनको रोयलटीको 
वहस्सा बाँडफाँटका लागि गलइएका आधारहरू र गतनका लागि ददइएको भार यस प्रकार 
रहेको छ : 

तागलका नं 19 : राविय िनको रोयलटीको वहस्सा बाडँफाटँका लागि गलइएका आधारहरू 

क्र.सं. आधार (सूिक) ढािँा (भार) 
१. िनको अिल्स्थगत (िन रहेको स्थानीय तह) २०% 
२. िनको क्षेरफल (स्थानीय तहमा रहेको िनको क्षेरफल) ४०% 
३. स्थानीय तहको जनसंख्या  २०% 
४. िनमा आल्श्रत जनसंख्या  १०% 
५. िनको संरक्षण र ददिो व्यिस्थापनमा सहभागिता १०% 

जम्मा १००% 
 

4) संरल्क्षत क्षरेबाट प्राप् त हनु े रोयलटी बाडँफाटँ : संरल्क्षत क्षेरको रोयलटी बाँडफाँटका लागि 
गलइएका आधारहरू र गतनका लागि ददइएको भार यस प्रकार रहेको छ।  
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तागलका नं 20 : संरल्क्षत क्षरेको रोयलटी बाडँफाटँका लागि गलइएका आधारहरू 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
ढािँा  

(प्रगतशतमा) 
१. स्थानीय तहमा मध्यिती क्षेर/संरक्षण क्षेरको अिल्स्थगत १०% 
२. मध्यिती क्षेर/संरक्षण क्षेरमा पने स्थानीय तहको 

क्षेरफल 
४०% 

३. मध्यिती क्षेर/संरक्षण क्षेरमा पने स्थानीय तहको 
जनसंख्या 

३५% 

४. मध्यिती क्षेर/संरल्क्षत क्षेरको संरक्षण र ददिो 
व्यिस्थापनमा सहभागिता 

१५% 

जम्मा १००% 
 

5) िानी तथा िगनजबाट प्राप् त रोयलटीको वहस्सा बाडँफाटँ सम्बन्धमा : िानी तथा िगनजबाट 
प्राप् त रोयलटी बाँडफाँटका लागि गलइएका आधारहरू र गतनका लागि ददइएको भार यस प्रकार 
रहेको छ : 

तागलका नं 21 : िानी तथा िगनजबाट प्राप् त रोयलटी बाडँफाटँका लागि गलइएका आधारहरू 

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा 
(उपसूिकको भार 

प्रगतशतमा) 

ढािँा 
(भार 

प्रगतशतमा) 
१. भौिोगलक अिल्स्थगत 

क. िानी उ्िनन क्षेर रहेको स्थानीय 
तह (Quarry Area) 

ि. िानी उ्िननका लागि अनमुगत 
ददइएको क्षेर (Lease Area) 

 
 

६०% 
             ४०% 
 

५०  %  

२. प्रभावित क्षेरको क्षेरफल (Affected 

Area) 
 ३०% 

३. प्रभावित जनसंख्या (Affected Population)  २०% 
जम्मा १००% 
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 पररच्छेद  

 १० 
 

 सािाजगनक ऋण 
 

 

 

१. अिधारणा  
1) पषृ्ठभगूम : सािाजगनक ऋणको व्यिस्थापनलाई वित्तीय संघीयताको िौथो आधारस्तम्भको 

रूपमा गलन े िररन्छ। पूजँीित ििा व्यिस्थापनमा सािाजगनक ऋणको पररिालन एक 
स्थावपत अभ्यास हो। ठूला पूजँीित प्रकृगतका पररयोजनाको लाभ पसु्तौंसम्म हनुे िदाछ तर 
यसको दावय्ि भन े एकै पसु्ताले मार बेहोनुा न्यायसंित मागनन् न। सािाजगनक ऋणको 
उपयोि लाभदायी क्षेरमा िरी यसको लाभ र लाितको भािी र ितामान पसु्ताबीि 
समन्यावयक वितरण िनुापदाछ भन् ने गसद्धान्त यसमा अपनाइने िररन्छ। सािाजगनक ऋणको 
पररिालनबाट आएको स्रोत कसैलाई ब्याजसवहत वफताा िनुापने स्रोत हो। यसैले यो 
स्रोतको उपयोि िदाा यसको आम्दानीबाट कम्तीमा साँिा र ब्याज गतरी केही थप आजान 
समेत हनुपुदाछ।  

2) सािाजगनक ऋणको ददिोपना : सािाजगनक क्षेरको ऋणको व्यिस्थापन सािाजगनक वित्तको 
क्षेरमा एक पेल्िलो विषय सागबत भएको छ। सबै प्रकारका अथातन्रहरूमा यसको 
व्यिस्थापन िनुौतीपूणा रहेको छ। कुनै पगन गनकाय ऋण गतना योग्य (Solvent) तब 
मागनन्छ जब ऋणको प्रारल्म्भक रकम (Initial Debt) र भािी ििाको आिश्यकता 
(Future Stream of Primary Expenditure) को रकम जोड्दा भािी आय (Future Stream 

of Income) बराबर हनुे िदाछ। कुनै पगन देश ्यगतिेला मार ऋण गतनायोग्य मागनन्छ 
जब उसको भािी आम्दानी िा बितले ितामानमा गलएको ऋण गतना पगु्दछ। ितामानमा 
सानो आकारको ऋण तर आिामी ददनमा ठूलो आकारको आम्दानीको अिस्था भएमा 
ऋण गतनायोग्य मागनने िररन्छ। 
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ल्िर नं 2२ : Intemporal Solvency Conditions (IMF) 

 

 

 

 

 

 

Note: Primary Expenditure = Expenditure- Interest Expenditure 
Discounting refrers to the calculating the presented discounted value 

3) कुल िाहास््य उ्पादनसँि ऋणको अनपुात : ऋण गतना सक्ने क्षमताको व्यािहाररक 
लेिाजोिाका लागि कुल िाहास््य उ्पादनसँि ऋणको अनपुात (Debt to GDP) लाई एक 
आधार मािे िररन्छ। कुल िाहास््य उ्पादनसँि ऋणको अनपुात जगत सानो भयो उगत नै 
राम्रो मागनन्छ। ऋणको ददिोपनाका लागि उसको आम्दानीले ऋण गतना पगु्नपुदाछ। तर 
Debt to Ratio घट्दैमा ऋण ददिो रहेछ भनेर यकीन भने िना सवकन् न। यदद ऋणको 
आकार ज्यादै ठूलो छ भने यो कुनै पगन िेला जोल्िममा पना सक्दछ। यसैले Debt to 

GDP Ratio गनरन्तर रूपमा घटेको िा कम्तीमा ल्स्थर रहेको हनुपुदाछ। यदद कुनै देशले 
भविष्यमा आफ्नो ऋण गतनाका लागि दातासँि पनु: सम्झौता िनुापरेन िा ऋणको 
व्यिस्थापनका लागि ठूलो स्तरमा आगथाक नीगतहरूको समायोजन िनुापरेन अथिा ऋण 
गतना सवकएन (Default) भनेर घोषणा नै िनुापने अिस्था आएन भने ्यो देशको ऋणको 
अिस्था ददिो नै रहेछ भनेर बझु्नपुने हनु्छ।  

4) कुल िाहास््य उ्पादनसँि गनयाातको अनपुात : सािाजगनक ऋणको लेिाजोिा िने अको 
विगध भनेको कुल िाहास््य उ्पादनसँि गनयाातको अनपुात पगन हो। यो अनपुात जगत बढी 
भयो ्यगत नै सो देश ऋण गतना िा ऋण गलनयोग्य छ भनेर बझु्न सवकन्छ। Debt to 

GDP Ratio को आकार मापन िदाा कुल िाहास््य उ्पादनसँि गनयाातको अनपुातलाई 
समेत तलुना िरेर हेनुापने हनु्छ। बगलयो अथातन्र भएका देशहरूको Debt to GDP Ratio 
बढी भए पगन उनीहरूसँि ऋण गतने क्षमता रवहरहनकुो मखु्य कारण उनीहरूको कुल 
िाहास््य उ्पादनसँि गनयाातको अनपुात उच्ि दरको रहन ुपगन हो। यसै िरी विप्रषेणको 
आयमा अगधक गनभार हनुे देशहरूको हकमा कुल विप्रषेण आयसँि गनयाातको अनपुात समेत 
हेररने िररन्छ। कुल विप्रषेण आयमा गनयाातको अंश जगत बढी भयो उगत नै सो देश ऋण 
गलन िा गतनायोग्य रहेको बझु्न सवकन्छ।  

Initial Debt 
Future Stream of 

Primary Expenditure 
Future Stream of 

Income 

Future Flows should be Discounted 
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5) प्रदेश तथा स्थानीय तहको ऋणको लेिाजोिा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको ऋणको 
व्यिस्थापन पगन पेल्िलो विषय रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले राविय 
कानूनको पररगधगभर रही पूँजी बजार (Capita Market) बाट, वित्तीय बजार (Financial 

Market) बाट, केन्द्रीय सरकारबाट तथा उनीहरूलाई ऋण ददन स्थापना िररएका विशेष 
गनकायबाट ऋण पररिालन िना सक्दछन।् तर नेपालमा स्थानीय तहलाई वित्तीय र पूँजी 
बजारमा िएर ऋण पररिालन िने अगधकार हालसम्म प्रदान िररएको छैन। तलला तहका 
सरकारका ऋणले समेत समवष्टित आगथाक स्थावय्िमा नकारा्मक प्रभाि पाना सक्ने 
भएकाले आजभोगल यसलाई केन्द्रीय सरकारले गनयन्रण र गनयमन िने िदाछ जसलाई 
Hard Budget Constraint भन् ने िररन्छ। नेपालमा नेपाल सरकारको सहमगत गलएर प्रदेश 
तथा स्थानीय तहले ऋणको पररिालन िना सक्ने व्यिस्था छ।  

2. आन्तररक ऋण सम्बन्धमा संिैधागनक व्यिस्थाहरू 
1) नेपालको संविधानको धारा २५१ (१-छ) मा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको 

काम कताव्य अगधकारमा समवष्टित आगथाक सूिकहरूको विश् लेषण िरी संघ, प्रदेश र 
स्थानीय सरकारले गलन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा गसफाररश िने व्यिस्था िररएको 
छ। यो व्यिस्था अनरुूप आयोिले आन्तररक ऋणको सीमा गसफाररश िदाा समवष्टित 
आगथाक सूिकहरूको पयााप्त विश् लेषण िरी समवष्टित आगथाक स्थावय्ि र आगथाक 
िवृद्धलाई सहयोि पगु्ने िरी िनुापदाछ।  

2) संविधानको धारा ५९(७) ले िैदेल्शक सहायता िा ऋण गलने अगधकार नेपाल सरकारको 
हनुे तर ्यस्तो सहायता िा ऋण गलंदा मलुकुको समवष्टित आगथाक स्थावय्ि हनु े िरी 
गलन ुपने व्यिस्था िरेको छ भन ेसोही धाराको उपधारा ७ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको बजेट घाटा व्यिस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनशुासन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 
कानून बमोल्जम हनुेछ भन् ने व्यिस्था िररएको छ।  

3) संविधानको धारा ११५(२) मा संघीय कानून बमोल्जम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण 
गलने र जमानत ददने छैन भन् ने व्यिस्था िररएको छ भने धारा ११८ मा नेपाल 
सरकारको दावय्िको ऋण सम्बन्धी व्ययभार सम्बन्धी ििा संघीय सल्ञ् ित कोषमागथ 
व्ययभार हनुे र ्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसद्को स्िीकृगत आिश्यक छैन भन् ने 
व्यिस्था िररएको छ। धारा ११६ मा नेपाल सरकारलाई प्राप् त हनुे राजस्िको गधतोमा 
गलइएका सबै कजाा र ऐनको अगधकार अन्तिात ददइएको जनुसकैु ऋण असलु हुँदा प्राप् त 
भएको सबै धन संघीय सल्ञ् ित कोषमा आम्दानी बाँध्नपुने व्यिस्था उललेि िररएको छ।  

4) प्रदेश आगथाक कायाप्रणाली अन्तिात संविधानको धारा २०३(२) मा संघीय कानून बमोल्जम 
बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण गलन र जमानत ददन नपाउने व्यिस्था िरी ऋणको 
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सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई संघीय कानूनको सीमामा बाँगधएको छ। संविधानको धारा 
२०६ मा संघमा जस्तै प्रदेश सरकारको दावय्िको ऋण सम्बन्धी व्ययभारको ििा प्रदेश 
सल्ञ् ित कोषमागथ व्ययभार हनुे र ्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्िीकृगत आिश्यक 
नपने व्यिस्था िररएको छ। संविधानको धारा २०४ मा प्रदेश सरकारलाई प्राप् त हनुे 
राजस्िको गधतोमा गलइएका सबै कजाा र ऐनको अगधकार अन्तिात ददइएको जनुसकैु ऋण 
असलु हुँदा प्राप् त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप् त हनुे ऋण रकम प्रदेश 
ऐनबाट अको कुनै व्यिस्था निररएमा प्रदेश सल्ञ् ित कोषमा आम्दानी बाँध्नपुने व्यिस्था 
उललेि िररएको छ। 

5) स्थानीय आगथाक कायाप्रणाली अन्तिात संविधानको धारा २२८ मा कानून बमोल्जम बाहेक 
स्थानीय तहले कुनै ऋण गलन नपाउन ेव्यिस्था िररएको छ। यसै िरी धारा २२९ मा 
िाउँपागलका तथा निरपागलकाले गलएको ऋण रकम स्थानीय सल्ञ् ित कोषमा जम्मा 
िनुापने व्यिस्था िररएको छ। धारा २३०(२) मा िाउँ कायापागलका तथा निर 
कायापागलकाले आफ्नो सभामा राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश िदाा घाटा बजेट गनमााण 
िनुापने भएमा संघीय कानून तथा प्रदेश कानून बमोल्जम घाटा पूगता िनुापने स्रोत समेतको 
प्रस्ताि पेश िनुापने व्यिस्था िरेको छ। 

3. आन्तररक ऋण सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ र स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ ले िरेका 
व्यिस्था 
1) स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा १८ ले िाउँपागलका तथा 

निरपागलकालाई राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशको सीमामा रही 
सम्बल्न्धत सभाबाट स्िीकृत िराई उ्पादनशील, रोजिारमूलक, आन्तररक आय बढाउने 
तथा पूँजीित कायाका लागि आन्तररक ऋण गलन सक्ने अगधकार प्रदान िरेको छ। तर 
यस्तो ऋण २५ िषाभन्दा बढी अिगधको हनु नहनु ेिरी अिगधको सीमा तोवकएको छ। 
उक्त दफामा नेपाल सरकारबाट प्राप् त ऋण िा नेपाल सरकार जमानी भई गलएको ऋण 
सम्बल्न्धत पागलकाले गनधााररत अिगधगभर िकु्ता निरेमा उनीहरूले पाउने अनदुानबाट कट्टा 
िरी रकम प्राप् त िने िा ऋण भकु्तानी िने अगधकार (Grant Intercept) नेपाल 
सरकारलाई प्रदान िरेको छ। पागलकाहरूले गलने ऋण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था संघीय 
कानून बमोल्जम हनुेछ भनी सो ऐनमा स्पष्ट िररएको छ।  

2) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश 
तथा स्थानीय तहलाई ऋण ददन सक्न ेव्यिस्था िरेको छ। यस्तो ऋणका लागि प्रदेश 
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तथा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोि भकु्तानीको तरीका तथा समयसीमा उललेि 
िरी ऋणका लागि संघीय अथा मन्रालयमा प्रस्ताि पेश िनुापने व्यिस्था िररएको छ। 
नेपाल सरकारबाट प्राप् त ऋण प्रदेश िा स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्ललल्ित अिगधगभर 
िकु्ता निरेमा नेपाल सरकारले सम्बल्न्धत प्रदेश िा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने 
अनदुानबाट यस्तो ऋण असलुी िने (Revenue intercept) व्यिस्था समेत यस ऐनमा 
राल्िएको छ।  

3) अन्तरसहकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा १४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रिगलत 
कानूनका अधीनमा रही ऋणपर जारी िरी आन्तररक ऋण उठाउन पाउने व्यिस्था िरेको 
छ। तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण गलनअुल्घ नेपाल सरकारको सहमगत 
गलनपुने र यसरी सहमगत माि िदाा आन्तररक ऋण गलन िोल्जएको योजना, योजनाबाट 
प्राप् त हनुे प्रगतफल र उपलल्ब्ध, ऋण भकु्तानी योजना र ऋण ददने संस्थाको वििरण 
सवहतको प्रस्ताि अथा मन्रालय समक्ष पेश िनुापनेछ भन् ने व्यिस्था िरेको छ। नेपाल 
सरकारले यस्तो प्रस्ताि कायाान्ियन िना योग्य देल्िएमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
आन्तररक ऋण गलने सहमगत ददन सक्नेछ भनी सो ऐनमा उललेि िररएकाले आन्तररक 
ऋणको स्िीकृगतको अगधकार नेपाल सरकारको स्िवििेकमा राल्िएको छ। यसको उद्देश्य 
उ्पादन, उ्पादक्ि तथा प्रगतफल ददने र पूजँीित लाभ प्रदान िने क्षेरमा मार प्रदेश 
तथा स्थानीय तहले आन्तररक गलन पाउने छन ्भन् न ेरहेको देल्िन्छ।  

4. नपेालमा सािाजगनक ऋणको प्रयोि  
1) नेपाल सरकारको पन्रौं योजनामा सािाजगनक ऋणको प्रभािकारी पररिालन िरी सबल 

अथातन्र गनमााण िने दीघाकालीन सोि सवहत समवष्टित आगथाक स्थावय्ि कायम िदै 
राविय पूिााधार र उ्पादनशील क्षेरमा सािाजगनक ऋणको पररिालन िने लक्ष्य राल्िएको 
छ। सािाजगनक ऋणको प्रभािकारी व्यिस्थापन िरी रोजिारी सजृना, राविय पूँजी गनमााण 
र आगथाक िवृद्धमा योिदान ददन ेउद्देश्य राल्िएको छ। यसै िरी यस योजनाले मलुकुले 
धान् न सक्न े िरी उच्ि प्रगतफलयकु्त क्षेरमा सािाजगनक ऋणको पररिालन िने रणनीगत 
गलएको छ।  

2) निरपागलकाहरूमा निर विकास कोषले पूिााधार क्षेरमा गनयगमत रूपमा नेपाल सरकार, 
दात ृ गनकाय, कोषको आफ्नै लिानीमा ऋण लिानी िदै आएको छ। निर विकास 
कोषले निर विकास कोष ऐन अनसुार निरपागलकाहरूलाई दीघाकालीन ऋण प्रिाह िने 
िदाछ। काठमाडौंमा कोषको केन्द्रीय कायाालय रहेको छ।  

3) ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ (पच्िीसौं संशोधन) को दफा ३ ले नेपाल सरकारले 
स्िीकृत विकास योजनाका लागि कुनै विदेशी सरकार िा एजेन्सीबाट आिश्यकता अनसुार 
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जम्मा ऋणको कुल अंक िौध िबा रुपैयाँमा नबढ्ने िरी ्यगतसम्म अंकको प्रिगलत 
विगनमय दरले हनुे विदेशी मदु्रा समय समयमा ऋण गलन सक्नेछ भनी िैदेल्शक ऋणको 
सीमा गनधाारण िरेको छ। विदेशी सरकार िा एजेन्सीगसत भएको ऋण सम्झौता 
बमोल्जमको रकममध्ये नेपाल सरकारले गतना बाँकी रहेको रकमलाई मार ऋण मागननेछ 
भनी स्पष्ट िररएको छ। यस दफा बमोल्जम गलएको ऋणको साँिा र ब्याज बापतको 
रकम सल्ञ् ित कोष िा अन्य सरकारी कोषप्रगत व्ययभार हनुेछ र ्यस्तो ऋणको साँिा िा 
ब्याज भकु्तान िने अिगध ऋण ददने विदेशी सरकार िा एजेन्सीसँि भएको सम्झौतामा 
तोवकए बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ। उक्त ऐनको दफा ६ ले यसै ऐन बमोल्जम नेपाल 
सरकारले गलएको ऋण िा ददएको जमानतको सम्झौतालाई यथाशीघ्र व्यिस्थावपका 
संसद्समक्ष राख्नपुने प्रािधानसमेत रािेको छ। 

5. राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आि २०७८/७९ का 
लागि िरेको आन्तररक ऋणका गसफाररशहरू 
1) सािाजगनक ऋणको सीमा : नेपालको संविधानको धारा २५१ को प्रािधान अनसुार आगथाक 

िषा २०७८/७९ का लागि आयोिले आन्तररक ऋणको सीमा सम्बन्धमा देहायको 
गसफाररश िरेको छ। 

तागलका नं 22 : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले  
आन्तररक ऋणको सीमा सम्बन्धमा िरेको गसफाररश 

(क) नेपाल सरकार 
 

नेपाल सरकारले त्कालको समवष्टित आगथाक ल्स्थगत, प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले पररिालन िने आन्तररक ऋणको अिस्था र 
बजारको ल्स्थगत समेत विश् लेषण िरी आगथाक िषा २०७८/७९ 
को प्रक्षेवपत कुल िाहास््य उ्पादनको ५.५ प्रगतशतमा नबढ्ने 
िरी आन्तररक ऋण उठाउने। 

(ि) प्रदेश सरकार 
 

प्रदेश सरकारले आगथाक िषा २०७८/७९ मा नेपाल सरकारबाट 
प्राप् त हनुे राजस्ि बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तररक 
स्रोतबाट प्राप् त हनुे राजस्िको योिफलको १२ प्रगतशतमा नबढ्ने 
िरी आन्तररक ऋण उठाउने। 

(ि) स्थानीय तह 
 

स्थानीय तहले आगथाक िषा २०७८/७९ मा नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हनुे राजस्ि बाँडफाँट (प्रदेशबाट प्राप् त हनुे 
सिारी साधन करको बाँडफाँटको रकम समेत) र स्थानीय तहको 
आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप् त हनु े राजस्िको योिफलको १२ 
प्रगतशतमा नबढ्न ेिरी आन्तररक ऋण उठाउने।  
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2) आन्तररक ऋणको पररिालनबाट प्राप् त रकमको उपयोि सम्बन्धमा राविय प्राकृगतक स्रोत 
तथा वित्त आयोिका केही नीगतित सझुाि : 

(क) िालू प्रकृगतका र प्रशासगनक ििाका लागि आन्तररक ऋणको पररिालन निने। 

(ि) पूजँी गनमााण र दीघाकालीन लाभ ददन े प्रकृगतका उ्पादनशील, रोजिारमूलक तथा 
आन्तररक आय बढाउन ेक्षेरमा आन्तररक ऋणको पररिालन िने। 

(ि) ऋण लिानी िरी सञ् िालन हनु ेयोजनाबाट प्राप् त हनुे प्रगतफलबाट सो योजनामा िररएको 
ऋण लिानीको साँिा र ब्याज भकु्तानी हनुे सगुनल्श् ित भएका योजनामा आन्तररक ऋणको 
पररिालन िने। 

(घ) “समदृ्ध नेपाल, सिुी नेपाली” को अिधारणा सवहतको तीव्र आगथाक विकास र समवृद्धको 
दीघाकालीन सोि बमोल्जमका राविय लक्ष्य हागसल िना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले 
समन्िया्मक रूपमा आगथाक तथा भौगतक पूिााधार गनमााण िने कायाका लागि आन्तररक 
ऋणको उपयोि िने। 

(ङ) आन्तररक ऋणको पररिालन कुन योजनाका लागि कुन ििा शीषाकमा िने िा कुन ििा 
शीषाकमा िररयो भनेर बजेट गबगनयोजन िदाा कायाक्रमित र आयोजनाित रूपमा बजेट 
िक्तव्य तथा व्यय अनमुानको वििरण (ििा शीषाकित र स्रोतित समेत) मा स्पष्ट 
उललेि िने व्यिस्था िनुापने। 
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 पररच्छेद  

 ११ 
 

राविय प्राकृगतक स्रोत तथा  
वित्त आयोिका काया-ल्जम्मेिारीहरू 

 

 

 

1. पषृ्ठभगूम 
1) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई नेपालको संविधानको भाि २६ ले संिैधागनक 

आयोिको हैगसयतमा वित्तीय संघीयता तथा प्राकृगतक स्रोतको क्षेरमा विगभन् न संिैधागनक 
ल्जम्मेिारीहरू प्रदान िरेको छ। यस आयोिलाई नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ र राविय प्राकृगतक 
स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ ले वित्तीय एिम ् प्राकृगतक स्रोतहरूको नेपाल 
सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि समन्यावयक तथा ददिो वितरण, सािाजगनक क्षेरको 
वित्तीय स्िास््यको सरुक्षा, सािाजगनक क्षेरको वित्तीय स्थान ददिो िवृद्धका उपायको िोजी 
र प्राकृगतक स्रोतको उपयोिमा अन्तरसरकारी वििादको सहजीकरणको काया-ल्जम्मेिारी  
प्रदान िरेको छ।  

2) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि वित्तीय संघीयताको संरक्षक संस्था हो। यसका 
मखु्य ल्जम्मेिारीहरू भनेको समवष्टित आगथाक स्िास््य (Maintaining Macro Economic 

Health) कायम िना सरकारलाई सहयोि िनुा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििा 
आिश्यकता पूरा िना उनीहरूको वित्तीय हस्तान्तरणको वहस्सा समन्यावयक ढंिले वितरण 
(Equitable Distribution of Fiscal Resources) िनुा, सरकारका तीनै तहको वित्तीय 
स्थान (Fiscal Space) बढाउन ेउपायको अध्ययन अनसुन्धान िरी सरकारलाई राय तथा 
सझुाि उपलब्ध िराउन ु र प्राकृगतक स्रोतको पररिालन िदाा सरकारका तीन तहको 
लिानी र प्रगतफलको वहस्सा गनधाारणको आधार तयार िरी गसफाररश िनुा रहेको छ। यो  
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संस्थाले प्राकृगतक तथा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि 
स्िच्छ तथा वििेकशील न्यायाधीश (Judge) को रूपमा काम िदाछ भने मलुकुको 
समवष्टित वित्तीय स्िास््यका लागि एक पहरेदार (Watch Dog) को भगूमका गनिााह िदाछ 
र सािाजगनक वित्तको क्षेरमा एक विज्ञ संस्था (Professional Think Tank ) रूपमा काया 
िदाछ। 

ल्िर नं 2३ : आयोिको समवष्टित कायाल्जम्मेिारी 

 

2. आयोिको काम कताव्य र अगधकार  
1) वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण गसफाररश : नेपालको संविधानको धारा ६०(३) ले राविय 

प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय 
हस्तान्तरणको पररमाणको गसफाररश िने अगधकार प्रदान िरेको छ। यस प्रािधान अनसुार 
हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने अनदुान तथा प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको 
पररमाण गनधाारण िने भगूमका यस आयोिमा रहेको छ। आयोिले नेपाल सरकारबाट 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण िररने वित्तीय समानीकरण अनदुान, राजस्ि बाडफाँट, 
सशता अनदुान र प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त हनुे रोयलटीको आधार र ढाँिा गनधाारण िरी 
यसको समन्यावयक वितरण िना नेपाल सरकारलाई गसफाररश िदाछ। नेपाल सरकारले 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने विशेष अनदुान र सशता अनदुानको हकमा भने 
आयोिलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट भगूमका प्रदान िरेको 
छैन। आयोिले प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हनु े सशता अनदुानको आधारभतू 

वित्तीय स्थानको िवृद्धको
उपायको िोजी िरी सझुाि

वित्तीय स्िास््य कायम िना
सरकारलाई सहयोि

प्राकृगतक स्रोत तथा वित्तीय
स्रोतको वितरणमा समता
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गसद्धान्तको प्रगतपादन तथा वित्तीय समानीकरण अनदुान र राजस्ि बाँडफाँटको पगन 
समन्यावयक तिरले आधार र ढाँिा गनधाारण िदाछ।  

2) आन्तररक ऋणको सीमा गनधाारण : स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ 
र अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को प्रािधान अनसुार 
आयोिले िाउँपागलका तथा निरपागलकाहरूले गलने आन्तररक ऋणको िावषाक सीमा 
गनधाारण िने िदाछ। हाल आयोिले िावषाक रूपमा यो सीमा गनधाारण िरेको छ। 
अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा १४ ले आयोिलाई नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारले गलने आन्तररक ऋणको सीमा गनधाारण िने ल्जम्मेिारी ददएको छ। यस प्रािधान 
बमोल्जम आयोिले तीनै तहका सरकारले गलने आन्तररक ऋणको िावषाक सीमा गनधाारण 
िरी गसफाररश िदै आएको छ। आयोिले आन्तररक ऋणको सीमा गनधाारण िदाा 
समवष्टित आगथाक स्थावय्िको विश् लेषण िनुापने कानूनी प्रािधान रहेको छ।  

3) प्राकृगतक स्रोतको लाभको वितरण र लिानीको वहस्सा गनधाारण : नेपालको संविधानले 
आयोिलाई प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप् त लाभको सरकारका तीन तहबीि वितरण, प्राकृगतक 
स्रोतको लिानीमा सरकारका तीन तहको लिानीको वहस्सा गनधाारण, प्राकृगतक स्रोतबाट 
प्राप् त रोयलटीको वितरणको आधार र ढाँिा गनधाारण, प्राकृगतक स्रोतको उपयोिमा 
सरकारका तीन तहबीि कुनै वििाद उ्पन् न भएमा यसको सहजीकरण र प्राकृगतक 
स्रोतको उपयोिबाट िातािरणमा पाने प्रभािको लेिाजोिा िरी यसको ददिो संरक्षणको 
उपायको िोजी िने ल्जम्मेिारीहरू प्रदान िरेको छ। आयोिले यी कायाहरू िदाा गनष्पक्ष र 
प्रमाणमा आधाररत रही सम्पादन िनुापने हनु्छ। 

4) सािाजगनक वित्त व्यिस्थापनमा सधुारका लागि अनसुन्धान िरी विज्ञ संस्थाको रूपमा काम : 
आयोिलाई कानूनले सािाजगनक ििा र सािाजगनक क्षेरको राजस्ि सधुारका लागि 
अनसुन्धान िरी यसको सधुारका उपाय िोजी िने ल्जम्मेिारी समेत प्रदान िरेको छ। यस 
व्यिस्था अनसुार सािाजगनक वित्त व्यिस्थापन, प्राकृगतक स्रोतको व्यिस्थापन र वित्तीय 
संघीयताका विविध क्षेरमा आयोिले एक तटस्थ विज्ञ संस्थाको भगूमका िेलने िदाछ। ििा 
आिश्यकता क्षेरको पवहिान िरी यसका लागि वित्तीय स्रोत जटुाउने उपायको िोजी  
िरी सरकारका तीनै तहलाई सझुाि प्रदान िने ल्जम्मेिारी पगन आयोिलाई प्रदान िररएको 
छ। 
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ल्िर नं 2४ : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको कायाक्षरे 

 

3. आयोिको संिैधागनक भगूमका 
नेपालको संविधानको धारा ६० र २५१ ले यस आयोिको काम, कताव्य, अगधकार र 
ल्जम्मेिारी देहाय अनसुार तोकेको छ।  

1) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाणको गसफाररश 
िने,  

2) संविधान र कानून बमोल्जम संघीय सल्ञ् ित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि 
राजस्िको बाँडफाँट िने विस्ततृ आधार र ढाँिा गनधाारण िने, 

3) संघीय सल्ञ् ित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान िररन ेसमानीकरण अनदुान 
सम्बन्धमा गसफाररश िने, 

4) राविय नीगत तथा कायाक्रम, मानक, पूिााधारको अिस्था अनसुार प्रदेश र स्थानीय 
सरकारलाई प्रदान िररने सशता अनदुानको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान िरी आधार 
तयार िने, 

5) प्रदेश सल्ञ् ित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि राजस्िको बाँडफाँट िने विस्ततृ 
आधार र ढाँिा गनधाारण िने, 

6) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ििा ल्जम्मेिारी पूरा िने र राजस्ि असलुीमा सधुार 
िनुापने उपायहरूको गसफाररश िने, 

7) समवष्टित आगथाक सूिकहरूको विश् लेषण िरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गलन सक्न े
आन्तररक ऋणको सीमा गसफाररश िने, 

8) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्ि बाँडफाँट आधारको पनुरिलोकन िरी पररमाजानको 
गसफाररश िने, 

9) प्राकृगतक स्रोतको पररिालन िदाा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लिानी 
तथा प्रगतफलको वहस्सा गनधाारणको आधार तय िरी गसफाररश िने, 

वित्तीय 
हस्तान्तरण

सािाजगनक
ऋण

अनसुन्धान र 
विज्ञ सझुाि

प्राकृगतक
स्रोत
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10) प्राकृगतक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र 
स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीि उठ्न सक्ने सम्भावित वििादको विषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान िरी ्यसको गनिारण िना समन्िया्मक रूपमा काम िना सझुाि ददने। 

11) प्राकृगतक स्रोतको बाँडफाँट िदाा सोसँि सम्बल्न्धत िातािरणीय प्रभाि मूलयांकन सम्बन्धमा 
आिश्यक अध्ययन र अनसुन्धान िरी नेपाल सरकारलाई गसफाररश िने। 

4.  आयोिको कानूनी अगधकार  
1) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ ले यस आयोिको काम, कताव्य 

अगधकार देहाय अनसुार तोकेको छ :  

 प्रदेश कानून बमोल्जम प्रदेशले स्थानीय तहलाई ददने वित्तीय समानीकरण अनदुान 
सम्बन्धमा प्रदेशलाई गसफाररश िने, 

 प्रदेश कानून बमोल्जम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान िने सशता अनदुानको आधार 
तयार िरी प्रदेशलाई गसफाररश िने, 

 नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहबीि राजस्िको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको 
वििाद समाधान िना आिश्यक सहजीकरण र सहयोि िने, 

 नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ददन े अनदुान सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारलाई सझुाि ददने, 

 नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्ि बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सझुाि माि िरेमा 
आिश्यक सझुाि ददने, 

 नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिाउने करका सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहले सझुाि माि िरेमा आिश्यक सझुाि ददने, 

 प्राकृगतक स्रोतको संरक्षण र उपयोिका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा 
स्थानीय तहलाई आिश्यक सझुाि ददने। 

 प्राकृगतक स्रोतको पररिालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले िने 
लिानीको वहस्सा तय िरी नेपाल सरकारमा गसफाररश िने 

 प्राकृगतक स्रोतको पररिालनबाट प्राप् त हनुे प्रगतफलको वहस्सा गनधाारण िरी नेपाल 
सरकारमा गसफाररश िने। 

2) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले यस आयोिको भगूमका देहाय अनसुार 
उललेि िेरको छ :   

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििाको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा 
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहले िने वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
गसफाररश िने।  
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 स्थानीय तहको ििा आिश्यकता र राजस्िको क्षमताका आधारमा प्रदेश 
सरकारबाट स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनदुानको गसफाररश 
िने। 

 नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गलन ेआन्तररक ऋणको सीमा गनधाारण 
िने।  

 प्रदेश िा स्थानीय तह िा नेपाल सरकारको कुनै योजना कायाान्ियन िना नेपाल 
सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराइने सशता अनदुानको आधार 
गनधाारण िने । 

 प्राकृगतक स्रोतको उपयोिबाट प्रभावित हनुे प्रदेश तथा स्थानीय तहलाइा ्यसरी 
प्रभावित भएको अनपुातमा समन्यावयक रूपमा प्राकृगतक स्रोतको रोयलटीको 
बाँडफाँट तथा वितरण िने आधार र ढाँिा नेपाल सरकारलाई गसफाररश िने ।  

3) स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा “िाउँपागलका तथा 
निरपागलकाले राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशको सीमागभर रही 
सम्बल्न्धत सभाबाट स्िीकृत िराई उ्पादनशील, रोजिारमूलक, आन्तररक आयिवृद्ध तथा 
पूजँीित कायाका लागि आन्तररक ऋण गलन सक्नेछ” भन् ने उललेि िररएको छ। 
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 पररच्छेद  

 १२ 
 

वित्तीय सशुासन जोल्िम 
 

 

 

१. पषृ्ठभगूम 
1) जोल्िम शब्दलाई अंग्रजेीमा risk भगनन्छ जनु लयावटन शब्द risicare बाट आएको हो र 

यसको शाल्ब्दक अथा वहम्मत िनुा (to dare) रहेको छ। वित्तीय क्षेरमा जोल्िम भनेको 
छनोट (Choice) हो । यो भाग्य (Fate) होइन। यसैले नकारा्मक र अनपेल्क्षत नतीजा 
प्रिाह िने घटनाको सम्भािनालाई जोल्िम भन् ने िररन्छ। वित्तीय सशुासन जोल्िम 
(Fiduciary Risks) मा रहेको पवहलो शब्द Fiduciary भन् नाले अरुको पैसाको रििारी 
िने कायालाई बझुाउँछ। यसैले वित्तीय अगभकतााको प्रमिु ल्जम्मेिारी भनेको जसको पैसा 
हो उसैको वहत हनुे िरी पैसाको व्यिस्थापन िनुा हो। सािाजगनक क्षेरमा सािाजगनक 
पदागधकारीहरू अथाात ् प्रशासगनक एिं राजनीगतक पारहरूले पूणा इमानदारी, विश्वास र 
असल गनयतका साथ जनताको पैसाको रििारी िरी उक्त पैसालाई उनीहरूकै वहतमा मार 
प्रयोि िने कानूनी ल्जम्मेिारी र दावय्ि बोकेका हनु्छन।् तर प्रशासगनक एिं राजनीगतक 
पारहरूले यी शताको पालना निरेमा वित्तीय कुशासन हनु जान्छ। 

2) लोकतन्रमा जनताहरू मखु्य मागलक (Principal) र शासन सञ् िालनमा रहने प्रशासगनक 
एिम ्राजनीगतक पारहरू जनताका अगभकताा (Agent) अथाात ्सेिक मागनन्छन।् सेिकको 
कताव्य मागलकको धन सम्पल्त्तको पररिालन, सदपुयोि र संरक्षण िदै मागलकको 
अगधकतम वहत हनुे िरी सेिा िनुा हनु्छ। जब सेिकले मागलकको वहत विपरीत काया 
िदाछ िा मागलकको धन सम्पल्त्तको लापरिाहीपूणा तरीकाले उपयोि िदाछ िा राम्रोसँि 
रििारी िदैन िा मागलकको सम्पल्त्त वहनागमना िदाछ तब धन सम्पल्त्तको ििाबाट ्यसले 
जनु नतीजा ददनपुने हो ्यो ददन सक्दैन। यस्तो अिस्थालाई वित्तीय कुशासन भगनन्छ । 
बहृत ् अथामा सािाजगनक साधन स्रोतको प्रयोिमा सािाजगनक ल्जम्मेिारीमा बसेका 
प्रशासगनक एिम ्राजनीगतक पारबाट हनु सक्ने भ्रष्टािार, वहनागमना, दरुुपयोि, लापरिाही, 



  

 82   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

स्रोतको अनु् पादनशील प्रयोि आददको सम्भािनालाई वित्तीय सशुासन जोल्िम भन् ने 
िररन्छ।  

3) सािाजगनक क्षेरहरूको सञ् िालन, व्यिस्थापन तथा सािाजगनक सेिाको प्रभािकारी प्रिाहका 
लागि वित्तीय स्रोत (Fiscal Resource) अपररहाया हनु्छ। वित्तीय स्रोतको अभािमा 
सािाजगनक क्षेर काम गबहीन बन् न पगु्दछ। राज्यसँि वित्तीय स्रोतहरू जवहले पगन सीगमत 
रहन े तर सािाजगनक आिश्यकता असीगमत हनुे िदाछ। तसथा एउटा ल्जम्मेिार राज्यले 
उपलब्ध वित्तीय स्रोतहरूको कुशल र प्रभािकारी रूपमा उपयोि िरी अगधकतम 
सािाजगनक वहत अगभिवृद्ध िनुापने हनु्छ। वित्तीय साधन स्रोतहरूको गमतव्ययी, कुशल र 
प्रभाि उपयोिलाई वित्तीय सशुासन भन् ने िररन्छ । यदद सािाजगनक वित्तीय साधन 
तोवकएको प्रयोजनमा ििा नभएमा, यसबाट पैसाको मूलय प्राप् त नभएमा र यसको उल्ित 
उत्तरदावय्ि सवहत वहसाबवकताब नभएमा वित्तीय साधन स्रोत जोल्िममा पदाछ। मूलयको 
प्रागप्त (Value for Money) भिाले कायाकुशलता Efficiency), कायाप्रभािकाररता 
(Effectiveness) र समता (Equity) को उपलल्ब्धलाई जनाउँछ। कम साधन स्रोतबाट 
अगधकतम प्रगतफल हागसल हनुे िरी वित्तीय स्रोतको सदपुयोि भएमा यसले दक्षता हागसल 
िदाछ। यदद यसले सकारा्मक नतीजा ददएमा काया प्रभािकाररता हागसल हनु्छ र यसलाई 
न्यावयक र स्िच्छ तिरले उपयोि िररएमा समता हागसल हनु ेिदाछ।  

ल्िर नं 2५ : वित्तीय सशुासन जोल्िमको िाका 

 
 

4) सािाजगनक वित्तीय साधन तोवकएको ििा, लक्ष्य र प्रयोजनमा ििा नहनुे र यसबाट 
अपेल्क्षत नतीजा गनस्कन नसक्ने सम्भािनालाई वित्तीय सशुासन जोल्िम भन् ने िररन्छ। 
सािाजगनक वित्तीय साधन एउटा कलयाणकारी तथा ल्जम्मेिार राज्यको आफ्ना नीगतहरू 
कायाान्ियन िने सबैभन्दा महत्त्िपूणा साधन (Instrument) हो। सािाजगनक वित्तको 
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उपयोि मूलतः समवष्टित आगथाक स्थावय्ि (Economic Stability) हागसल िना, 
सािाजगनक स्रोतको विगभन् न ििा र क्षेरमा न्यायोल्ित वितरण (Distributive Justice) िना, 
सािाजगनक सेिाको प्रिाह (Allocative Efficiency) र देशमा समता सवहतको आगथाक 
विकास (Growth with Equity) का लागि िने िररन्छ। सािाजगनक वित्तीय साधनको 
प्रयोिले सािाजगनक वहतको प्रिद्धान िना नसकेमा वित्तीय अगनयगमतता र अराजकता गभरन 
जान्छ। भ्रष्टािार, कानूनको उललङ् घन तथा संस्थाित कुशासनका कारण वित्तीय सशुासन 
जोल्िममा पना सक्छ । 

5) राविय योजना आयोिले पन्रौं योजनाको आधारपरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय 
सशुासन कायम िने रणनीगत अन्तिात प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय सशुासनको 
जोल्िमको विश् लेषण विगधको विकास र अिलम्बन िरी वित्तीय जोल्िम न्यूनीकरण िने र 
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई समन्यावयक, पूिाानमुानयोग्य र पारदशी बनाउन 
विद्यतुीय प्रणाली कायाान्ियनमा लयाउने कायानीगत अल्घ सारेको छ। यस कायानीगत अनरुूप 
संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तहको वित्तीय सशुासनको 
जोल्िम अिस्था लेिाजोिाको प्रारम्भ िरेको छ भने प्रदेश सरकारका लागि समेत यसको 
विगध गनमााण िरेको छ। वित्तीय सशुासन जोल्िम घटाउने प्रयोजनका लागि यस योजनमा 
सािाजगनक वित्त व्यिस्थापनको क्षेरमा सरकारका तीनै तहको संस्थाित क्षमता विकास 
िररन ेकायायोजना समेत अल्घ साररएको छ।  

२. वित्तीय सशुासन जोल्िमको ििीकरण 
1) वित्तीय सशुासन जोल्िमलाई प्रवक्रयाको जोल्िम (Process Risk), भ्रष्टािारको जोल्िम 

(Corruption Risk) र नतीजाको जोल्िम (Results Risk) िरी तीन भािमा विभाजन िरी 
विश् लेषण िररन्छ। तोवकएको समयमा तोवकएको प्रवक्रया पूरा िरी काम िना नसक्ने 
सम्भािनालाई प्रवक्रयाको जोल्िम भन् ने िररन्छ। गनजी फाइदाको गनगमत्त सािाजगनक शल्क्त 
र साधनको दरुुपयोिलाई भ्रष्टािार भन् ने िररन्छ। िलत मनसायले प्रवक्रया तोडमोड भएमा 
पगन भ्रष्टािार हनु सक्दछ। सािाजगनक ििा िदाा जनतालाई फाइदा हनुे उपलल्ब्ध हागसल 
हनु नसक्ने सम्भािनालाई नतीजाको जोल्िम भगनन्छ। प्रवक्रया पूरा िदैमा नतीजा आउन 
सक्दछ भन् न सवकन् न।  
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ल्िर नं 2६ : वित्तीय सशुासन जोल्िम 

 
 

2) प्रवक्रयाको जोल्िम (Process Risks) : सािाजगनक क्षेरमा के काम भयो र यसबाट के 
नतीजा गनल्स्कयो भन् ने सिाल जगत महत्त्िपूणा छ उल्त्तकै यो काम कसरी र कुन 
प्रवक्रयाबाट भयो भन् ने पगन महत्त्िपूणा मागनन्छ। सािाजगनक क्षेर प्रवक्रया र पद्धगतबाट 
िलन ेक्षेर हो। यो क्षेरका कायाहरू सञ् िालन िदाा विगधसम्मत प्रवक्रया (Due Process of 

Law) अपनाउन ुअपररहाया हनु्छ। नतीजाका लागि भन्दैमा विगध र प्रवक्रयाहरूलाई कसैले 
पगन छलन गमलदैन। विगध र प्रवक्रयाको अभािमा अराजकता आउने िदाछ र यसले 
स्िेच्छािाररता गभत्र्याई वित्तीय सशुासन जोल्िम गनम््याउँछ । सािाजगनक वित्तीय स्रोतको 
प्रयोिमा लेिा, लेिाङकन, िरीद, अनिुमन, मूलयांकन, योजना गनमााण आदद अपररहाया 
हनुे िदाछ। हेदाा प्रवक्रयाको जोल्िम सामान्य लािे पगन यसले सािाजगनक क्षेरमा संस्थाित 
संस्कृगत, क्षमता तथा विश् िसनीयतालाई दूरिामी रूपमा प्रगतकूलतातफा  धकेली राज्य र 
जनताबीिको विश्वासको दूरी घटाइददन्छ। सािाजगनक संस्थाहरूलाई यस जोल्िमले 
बदनाम बनाइददन्छ। प्रवक्रयाको जोल्िम कम भएका संस्थाहरूको भने जनविश्वास समेत 
बढ्न जान्छ। वित्तीय सशुासन जोल्िम घटाउन प्रवक्रयाको जोल्िम घटाउनैपदाछ। 

3) भ्रष्टािारको जोल्िम (Corruption Risks) : गनजी फाइदाको गनगमत्त सािाजगनक शल्क्त र 
साधनको दरुुपयोि (Misuse of public power for private gain) लाई भ्रष्टािार भन् ने 
िररन्छ। नीगतित तहमा, राजस्ि उठाउने क्षेरमा, ििाको क्षेरमा, गनयमनको क्षेरमा 
सानादेल्ि ठूला तहसम्मको भ्रष्टािार रहन सक्दछ। नीगतित तहमा हनुे भ्रष्टािारमा 
मागथलला तहका राजनीगतक तथा उच्िपदस्थ कमािारीहरूको संलग्नता रहने िदाछ। आम 
नािररकको सािाजगनक वहतसँि सम्बन्धै नरहेका िा सािाजगनक वहतलाई प्रगतकूल हनुे िरी 
िलत मनसायले गनयतिश विगभन् न छूट, गमनाहा, करको दरका हेराफेरी, नीगत गनयम तथा 
कानूनका पररितान जस्ता विषय यसमा पने िदाछन।् आम नािररकले सामान्यतया िाल 
नपाउने यो भ्रष्टािार सबैभन्दा ितरनाक र डरलाग्दो हनुे िदाछ। वित्तीय सशुासन 
जोल्िमको संरिनाित समस्याको जड नीगतित भ्रष्टािार हो। नीगतित भ्रष्टािार विश् िव्यापी 
समस्याको रूपमा रहेको छ। राजस्िको क्षेरमा राजस्ि गतने व्यल्क्त तथा संस्था एिम ्

वित्तीय
सशुासन 
जोल्िम

भ्रष्टािारको 
जोल्िम

प्रवक्रयाको
जोल्िम

नतीजाको 
जोल्िम
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राजस्ि उठाउन संलग्न कमािारीको िलत साँठिाँठबाट राज्यलाई उपलब्ध हनुपुने 
राजस्िमा कमी हनुलुाई राजस्िको भ्रष्टािार भन् ने िररन्छ। उठेको राजस्ि सािाजगनक 
िातामा निई गनजी उपयोि िदाा पगन यो भ्रष्टािारको घटना हनु जाने हनु्छ । राजस्िमा 
सूिना प्रविगधको प्रयोिले भ्रष्टािारमा कमी आए तापगन कम आय भएका देशहरूमा यो 
पगन विकराल समस्या बनेको छ । सािाजगनक ििामा समेत भ्रष्टािार हनुे िदाछ । सडक 
पूरा हनु नपाउँदै भ्कन थालन,ु कम िणुस्तरका गनमााण सामग्रीहरू प्रयोिमा आउन,ु 
लाग्नेभन्दा बढी लाित लाग्न,ु समयमा काम सम्पन् न नहनु ुयसका उदाहरण हनु।् कम 
आय भएका मलुकुमा पूँजीित ििा िास िरी पूिााधारका गनमााण क्षेरमा यो भ्रष्टािार 
िनुौतीपूणा रूपमा रहने िदाछ। 

4) नतीजाको जोल्िम (Results Risks) : सािाजगनक स्रोतको प्रयोिबाट लल्क्षत ििाको 
जीिनस्तरमा आउने सकारा्मक पररितानलाई नतीजा (Results) भन् ने िररन्छ । 
सािाजगनक वित्तीय स्रोतको उपयोि िदाा प्रगतफल (Output) मार होइन यसले अपेल्क्षत 
पररणाम (Outcome) तथा सािाजगनक जीिनमा सकारा्मक प्रभाि (Impact) समेत 
लयाउन सक्नपुदाछ । प्रगतफल, पररणाम र प्रभािका आधारमा नतीजाहरू गनस्कने  
िदाछन ्। सािाजगनक ििाको ठूलो वहस्सा जनताको घरदैलोमा सेिाको प्रिाह भन्दा पगन 
व्यिस्थापनमै ििा हनुे र ििालाई नै प्रिगत भन् ने िलत सोिाइले पगन नतीजाको जोल्िम 
बढाउँदछ। यो जोल्िम घटाउन सािाजगनक कमािारीहरूको कायासम्पादनलाई नतीजामा 
आबद्ध िनुापछा।  

३. वित्तीय सशुासन जोल्िम र डरको जोल्िमबीिको सम्बन्ध  
1) सािाजगनक वित्तीय साधनको व्यिस्थापनमा वित्तीय सशुासन जोल्िम (Fiduciary Risks) र 

डरको जोल्िम (Perceived Risks) बीि उलटो सम्बन्ध रहने िदाछ । कुनै सािाजगनक 
काम िदाा भ्रष्टािार िरेमा, प्रवक्रया पूरा निरी कायासम्पादन िरेमा र नतीजा नआउने िरी 
काम िररएमा ल्जम्मेिारी बोक्नपुलाा, समागतएला, कारबाहीमा पररएला, बदनाम भइएला, 
भ्रष्टािारीमा पररएला, समाजमा मिु देिाउन िाह्रो पलाा, िाली िाइएला आदद डरको 
जोल्िम उच्ि भएमा मागनसहरू वित्तीय अपिलन, वित्तीय अपराध िा वित्तीय लापरिाही 
िना डराउन ेहनु्छन।् 

2) डरको जोल्िम (Perceived Risks) ज्यादा भएमा वित्तीय सशुासन जोल्िम (Fiduciary 

Risks) मा कमी आउँदछ। डरको जोल्िम कम भएमा वित्तीय सशुासन जोल्िम बढ्न 
जान्छ। भ्रष्टािार भइरहने कायाालयमा गनिरानी बढाउँदा भ्रष्टािारमा कमी आउँदछ । 
सािाजगनक गनकायमा डरको जोल्िम बढाउने काममा आम सिार माध्यम, नािररक 
समाज, सािाजगनक उत्तरदावय्िको पालना िराउने संस्थाहरू तथा सो संस्थाका प्रमिुको 
महत्त्िपूणा भगूमका हनु्छ ।  
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ल्िर नं 2७ : डरको जोल्िम र वित्तीय सशुासन जोल्िमको सम्बन्ध 

 
४. वित्तीय सशुासन जोल्िमका के्षरहरू 

1) नीगत तथा योजना गनमााणमा : नीगत तथा योजना गनमााण िदाा प्रशासगनक तथा राजनीगतक 
पारहरू आम जनताको वहतभन्दा पगन दबाि समूह िा आफ्ना नजीकका मागनसहरू िा 
आफ्ना िनुाि क्षेर िा आफ्नो िाउँ निर क्षेर िा आफ्नो व्यल्क्तित स्िाथाका लागि प्ररेरत 
भएमा वित्तीय सशुासन जोल्िम बढ्न सक्दछ। शल्क्तशाली प्रशासक िा राजनीगतक 
नेतृ् िको क्षेरमा अगधक योजना पदाा उक्त क्षेरका जनताले औसत नािररककले 
पाउनेभन्दा बढी सेिा सवुिधा पाई यसले क्षेरीय असमानताहरू लयाउन सक्छ। सािाजगनक 
स्रोतको दावय्िको भार मलुकुभररका जनताले बेहोनुापने तर यसबाट प्राप् त लाभ गनल्श्चत 
क्षेरका मागनसले बढी पाउन े समस्यालाई सािाजगनक वित्तमा Common Pool Problem 
भन् ने िररन्छ जनु कम आय भएका देशका लागि वित्तीय सशुासन जोल्िमको एक प्रमिु 
कारक हनु िएको छ। स्थानीय योजना तथा विकासमा सहभागितामूलक योजना तजुामा 
पद्धगतको अनसुरण नभएमा तथा प्रशासगनक तथा दलीय टाठाबाठाहरूको कब्जा (Elite 

Capture) भएमा वित्तीय सशुासन जोल्िम बढ्ने िदाछ। प्रदेश तहमा समेत योजना गनमााण 
िदाा प्रादेल्शक स्तरका योजना गनमााण हनुपुनेमा स्थानीय प्रकृगतका स-साना िदेु्र योजना 
गनमााण हनु पिुेमा यस्तो जोल्िम बढ्न सक्छ। प्रदेशले ददन ेसशता अनदुानको ठूलो वहस्सा 
िदेु्र योजनामा ििा भएको िनुासा आएका छन।्  

2) नीगत तथा योजना कायाान्ियनमा : पयााप्त जनशल्क्तको अभाि, सािाजगनक िरीद क्षमताको 
कमी, बजेट गनकासामा समस्या तथा पररयोजना व्यिस्थामा देल्िएका कमीकमजोरीका 
कारण पगन वित्तीय सशुासनमा जोल्िम आउने िछा। योजना कायाान्ियनमा सािाजगनक 
िरीद प्रवक्रयाको महत्त्िपूणा भगूमका हनुे िदाछ। सािाजगनक गनकायहरूले उपभोक्ता 
सगमगतबाट, अमानतबाट, गनमााण व्यिसायीबाट, िैरसरकारी संस्थाबाट तथा अन्य विषयित 
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गनकायबाट योजना कायाान्ियन िने िदाछन।् सािाजगनक िरीद ऐन, २०६३ र सो 
अन्तिातको गनयमािलीले सािाजगनक िरीद िदाा िरीद एकाइ िठन िरी सो एकाइबाट 
िावषाक तथा बहिुषीय िरीद योजना बनाएर मार सािाजगनक िरीद िनुापने व्यिस्था 
िरेको छ। िरीद एकाइ र िरीद योजनाका यी प्रािधानको पालना वफतलो भएमा 
सािाजगनक िरीद व्यिस्थापन कम प्रभािकारी भई वित्तीय स्रोतको उ्पादनशील तथा 
कुशल प्रयोि हनु सक्दैन । सािाजगनक क्षेरका अगधकांश ठूला योजना गनमााण 
व्यिसायीबाट सञ् िालन हनुे िदाछन।् गनमााण व्यिसायमा संस्थाित संस्कृगत तथा 
संस्थाित सशुासन एिम ् संस्थाित सामाल्जक ल्जम्मेिारी जस्ता व्यािसावयक संस्कृगत 
स्थावपत नभएमा यसमा रहेका संरिनाित कुशासनको कुप्रभाि सािाजगनक गनमााण कायामा 
समेत पना जान्छ। गनमााण व्यिसाय विकृत भएमा कगतपय गनमााण व्यिसायीहरूले या त 
आपसी साँठिाँठबाट काम गलन ेया त ज्यादै न्यून रकम कबलु िरी काम ओिट्न ेप्रिलृ्त्त 
बढ्न सक्छ। अगधक न्यून रकमका कारण काम नहनु े र साँठिाँठका कारण प्रगतस्पधाा 
नभई विरोधाभासपूणा अिस्थामा ठेक् का सञ् िालन हनु ेिरेका अिस्था पगन छन।् कगतपय 
गनमााण व्यिसायीहरूले ठेक् कापट्टा गलएपगछ अगग्रम पररिालन पेश्की गलएर सो रकम अन्य 
क्षेरमा लिानी िने िरेका घटना पगन देल्िएका छन।् गनमााण व्यिसायीमा डरको जोल्िम 
(Perceived Risks) कम देल्िएमा वित्तीय सशुासन जोल्िम बढ्न जान्छ । लाित अनमुान 
तयार पाने, योजनाको सपुररिेक्षण िने, योजना रकम भकु्तानी िने, योजनाको कायासम्पादन 
प्रगतिेदन तयार पाने एउटै व्यल्क्त िा व्यल्क्तको समूह हुँदा कमािारी र ठेकेदारबीि 
गमलेमतो हनु िई वित्तीय स्राि (Fiscal Bleeding) हनु जान्छ। स्थानीय तहका अगधकांश 
योजनाहरू उपभोक्ता सगमगत माफा त कायाान्ियन हनु े िदाछन।् विितमा उपभोक्ता 
सगमगतको अिधारणा प्रभािकारी भए पगन हाल आएर बढ्दो शहरीकरण, यिुा जनशल्क्तको 
विदेश पलायनका कारण यो अिधारणा अब ्यगत प्रभािकारी हनु सकेको छैन। केही 
गछटपटु बाहेक गबनापाररश्रगमक जनपररिालन हनुे सम्भािना अब क्षीण हुँदै िएको छ। 
उपभोक्ता सगमगतहरू दताा नभएका ठेकेदारका रूपमा वक्रयाशील भएको आम िनुासो 
रहेको छ। उपभोक्ता सगमगत पररयोजना विशेषका लागि स्थावपत भएका पटके मि (One-

off Forum) भएकाले यसमा संस्थाित क्षमताको कमी रहने िदाछ । संस्थाित 
सशुासनको अभािले उपभोक्ता सगमगतको कायामा अगधकार र ल्जम्मेिारीबीि तालमेल रहने 
िदैन। उपभोक्ता सगमगतहरूमा दलीय भािबन्डाका विकृगतहरू पगन देिापरेका िनुासा 
आउन थालेका छन।् उपभोक्ता सगमगत विशदु्ध सामाल्जक मि नभएर नाफाको उद्देश्यले 
पररिगलत हनु ुरािका लागि दूरिामी रूपमा अ्यन्त घातक मागनन्छ। यसबाट सािाजगनक 
पदमा समेत भ्रष्टहरू पगु्ने जोल्िम बढाइददन्छ। कुनै व्यल्क्त उपभोक्ता सगमगतमा बसी 
भ्रष्टािार िना पल्लकएमा उसले सािाजगनक पदमा आउँदा पनु: भ्रष्टािार िने सम्भािना हनु े
िदाछ। सेिाभन्दा पगन पेशाित उद्देश्यले उपभोक्ता सगमगत सञ् िालन भएमा वित्तीय 
सशुासन जोल्िम बढ्न जान ेहनु्छ।  
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3) लेिाको व्यिस्थापन र वित्तीय अनिुमन : वित्तीय सशुासन जोल्िमको अको कारक क्षेर 
भनेको लेिा, लेिापरीक्षण, प्रगतिेदन र अनिुमन तथा मूलयांकन प्रणालीमा रहेका 
अभ्यासित एिम ् संरिनाित कमीकमजोरी पगन हनु।् कगतपय स्थानीय तहहरूको 
संस्थाित संरिना कमजोर भएको र लेिा हेने कमािारी पयााप्त नभएका कारण लेिाका 
शे्रस्ताहरू विश् िसनीय बन् न अझै समय लाग्ने अिस्था छ। कगतपय स्थानीय तहहरूमा 
गनयगमत रूपमा आन्तररक लेिापरीक्षण हनु े िदैन। स्थानीय तहहरूको अल्न्तम 
लेिापरीक्षण महालेिापरीक्षकको कायाालयबाट भए पगन यसको सम्परीक्षण अझै सवु्यल्स्थत 
हनु सकेको छैन। स्थानीय तहहरूका वित्तीय प्रगतिेदनहरू अन्तरााविय मापदण्ड अनरुूप 
नभएसम्म यी संस्थाहरू पूँजीित कायामा ठूलो पूजँी जटुाउन वित्त तथा पूजँी बजारमा जान 
सकै्तनन ् । स्थानीय ऋणको दायरालाई फरावकलो बनाउन वित्तीय प्रगतिेदनहरूको 
विश् िसनीयता आिश्यक पदाछ । स्थानीय तहहरूमा SuTRA प्रणाली कायान्ियन आए पगन 
यस प्रणालीले राजस्िको क्षेर समेट्न सकेको छैन। संघीय सरकारको पगन हरेक िषा 
बेरुजू रकम बढ्न िएको छ। सरकारका तीनै तहमा नतीजामूलक अनिुमन प्रणाली 
संस्थाित हनु सकेको छैन। ििाको क्षेरमा एकीकृत प्रगतिेदन तयार भए तापगन 
राजस्िको क्षेरमा व्यिल्स्थत हनु सकेको छैन। नेपालमा स्थानीय तहहरूको वित्तीय 
सशुासन जोल्िमलाई बेरुजूको आधारमा पगन मापन िना सवकन्छ।आगथाक िषा 
२०७५/७६मा हरेक स्थानीय तहको बेरुजू प्रगतशतलाई लरेन्ज कभामा रािेर विश् लेषण 
िदाा यसको असमान वितरण देल्िन्छ। यसको अथा कुनै स्थानीय तहको वित्तीय सशुासन 
जोल्िम अगधक त कुनैको कम रहेको छ5।  

ल्िर नं 2८ : वित्तीय सशुासन जोल्िमको वितरण 

 
                                                 
5 स्थानीय तहको आगथाक िषा २०७५/७६ को बेरुजूलाई वित्तीय सशुासनको Proxy को रूपमा गलइएको छ जसको Gini 

Index ०.४३ रहेको छ।Gini Index ०-१ सम्म रहने िदाछ।यहा ँGini Index १ रहेमा अन्तरस्थानीय तह वित्तीय 
सशुासन जोल्िमको वितरणमा धेरै अन्तर भएको मागनन्छ भने यो सूिक ० भएमा सबै स्थानीय तहमा यसको अिस्था 
समान रहेछ भनेर बझु्न सवकन्छ।(नोट : R Programming Ineq Command and Matlab concentration Indices 

command) 
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५. वित्तीय सशुासन जोल्िम न्यूनीकरणका उपायहरू 
1) कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय प्रणाली : वित्तीय सशुासनको न्यूनीकरणका लागि 

सरकारका तीनै तहमा नतीजामूलक कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय प्रणाली उपयकु्त हनुे 
िदाछ। संघीय तहमा अथा मन्रालयले विषयित मन्रालयलाई कायासम्पादनमा आधाररत 
रही बजेट गनकासा ददने प्रणाली लािू िना सक्छ। यसमा ििाको प्रगतशतभन्दा पगन 
िास्तविक नतीजालाई आधार मािुपने हनु्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा मागथललो 
तहको सरकारबाट तल प्रिाह हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान, सशता अनदुान तथा 
राजस्ि बाँडफाँटलाई कायासम्पादनमा आधाररत बनाउन सवकन्छ।  

2) सामाल्जक उत्तरदावय्िका विगधहरूको प्रयोि : सािाजगनक संस्थाहरूको मखु्य ध्येय र 
वयनको गनरन्तरताको औल्ि्य भनेको सािाजगनक वहतको प्रिद्धान िनुा हो। यसैले 
नािररकहरू उपभोक्ता, लाभकताा िा गनणायकताा जस्ता जनुसकैु स्िरूपमा भए पगन उनीहरू 
सािाजगनक संस्थाका िास्तविक स्िामी हनु।् सािाजगनक संस्था हाँकेर बसेका राजनीगतज्ञ 
िा कमािारीहरू नािररकका सेिक मागनन्छन।् नािररक शासनमा नािररकहरू नै सिोच्ि 
स्िामी भएकाले सािाजगनक उत्तरदावय्िको दायरा फरावकलो भएर सामाल्जक 
उत्तरदावय्िका विगधहरू सािाजगनक सशुासनका मटुु बन् न पिुेका छन।् सामाल्जक 
उत्तरदावय्ि भनेको सािाजगनक अगधकार, स्रोत तथा ल्जम्मेिारी प्रयोि िने सािाजगनक 
संस्था तथा ती संस्थामा रहने पदागधकारीहरूको आम नािररकप्रगतको उत्तरदावय्ि हो। 
यस्तो उत्तरदावय्ि उनीहरूले आफ्नो गनणाय प्रवक्रयामा नािररकहरूलाई सहभािी िराएर, 
कायाप्रवक्रयालाई पारदशी बनाएर तथा नािररकले अनभुगूत िने िरी सािाजगनक स्रोतको 
उपयोिबाट लाभकारी पररितान (Beneficial Changes) आउने िरी सािाजगनक सेिा प्रिाह 
िरेर पूरा िनुापदाछ । सािाजगनक गनकायले सामाल्जक उत्तरदावय्िका विगभन् न विगधहरू 
जस्तै सािाजगनक सनुिुाइ, सािाजगनक परीक्षण, सामाल्जक परीक्षण, नािररक बडापर तथा 
सहभागितामूलक योजना तजुामा विगधलाई संस्थाित िना सक्छन।् सािाजगनक गनकायले 
सञ् िालन िने हरेक योजना सम्पन् न भएपगछ योजनास्थलमै योजनाका लाभकताा जनताको 
भेलामा योजना सञ् िालन िने उपभोक्ता सगमगतका पदागधकारी िा गनमााण व्यिसायीले 
आम्दानी, ििा, प्रवक्रया, प्रगतफल तथा पररणामका बारेमा सािाजगनक रूपमा जानकारी 
िराउनपुदाछ। सािाजगनक परीक्षण निरीकन योजनाको अल्न्तम वकस्ताको भकु्तानी नहनुे 
व्यिस्था िना सवकन्छ। यसै िरी आम सरोकारिाला तथा सिारकमीको माझमा आफूले 
सम्पादन िरेका सािाजगनक कायाका बारेमा िषाको २ पटक सािाजगनक समारोह आयोजना 
िरी सािाजगनक सनुिुाइ िने व्यिस्था िना सवकन्छ। सािाजगनक गनकायहरूले क्षगतपूगता 
सवहतको नािररक बडापरको व्यिस्था िना सक्छन।् सािाजगनक गनकायले आफूले िरेको 
कामबाट आम नािररकलाई के-कस्तो फाइदा पिुेको छ भन् ने विषयमा स्ितन्र रूपमा 
सामाल्जक परीक्षण िना सक्छन।् स्थानीय तहको हकमा सामाल्जक उत्तरदावय्िलाई 
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व्यिल्स्थत िना स्थानीय गनकाय सािाजगनक परीक्षण कायाविगध र स्थानीय गनकाय 
सािाजगनक सनुिुाइ कायाविगध कायाान्ियनमा लयाइएको छ ।  

3) सहभागितामूलक योजना तजुामा पद्धगत : स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ ले 
स्थानीय तहले योजना तजुामा िदाा सहभागितामूलक पद्धगत अिलम्बन िनैपने व्यिस्था 
िरेको छ। िाउँपागलका तथा निरपागलकाले योजना तजुामा िदाा बस्तीमा छलफल, 
िडामा प्राथगमकीकरण, एकीकृत योजना तजुामा सगमगतमा योजना एकीकरण िदै आफ्नो 
कायापागलकाको गसफाररशमा असार १० ितेगभर आफ्नो सभामा िावषाक िाउँ तथा निर 
विकास योजना पेश िनुापदाछ। यस्तो पद्धगतले सािाजगनक क्षेरमा जनविश्वास समेत बढ्न 
जान्छ।  

4) रूपान्तरणीय सामाल्जक पररिालन : आगथाक, सामाल्जक तथा राजनीगतक सशक्तीकरणको 
माध्यमबाट समदुायका सदस्यहरूको व्यल्क्तित तथा सामूवहक अगधकार (Rights) आिाज 
(Voice) तथा छनोट (Choice) को सगुनल्श् ितता िरी उनीहरूको जीिनलाई सिुी, 
सम्पन् न तथा मूलयिान बनाउन ेप्रवक्रयालाई सामाल्जक पररिालन भन् ने िररन्छ । विितमा 
सामाल्जक पररिालन आगथाक तथा सामाल्जक सशक्तीकरणका लागि समूह गनमााण िना र 
समूहका सदस्यहरूको सीप, बित तथा संस्थाित स्रोतको प्रयोिबाट आगथाक जीिनस्तर 
उकास्ने प्रकृगतको कारोबारीय पद्धगत (Transaction Approach) मा आधाररत गथयो । 
नािररक जीिनलाई मागथ उठाउन सीप, बित, समूह तथा आिाज जस्ता विषय महत्त्िपूणा 
रहे तापगन लोकताल्न्रक व्यिस्थामा नािररकलाई सिोच्ि स्थानमा राख् न तथा ददिो रूपमा 
सशुासन तथा समािेशी समाजको गनमााणका लागि समाजमा रहेका संरिनाित विसंिगत 
हटाउने, समाजमा रहेका सबै ििा तथा क्षेरका मागनसलाई स्थानीय शासनका 
प्रवक्रयाहरूमा सवक्रय सहभािी िराउन,े उनीहरूलाई राज्यबाट सेिा गलन सक्ने तथा 
सािाजगनक संस्थालाई आफ्नो वहतमा काम िना दबाि ददन सक्ने बनाउने जस्ता विषय पगन 
महत्त्िपूणा हनु्छन ् । यसैले नािररकलाई समान हैगसयतका साथ सशक्त बनाउन 
रूपान्तरणीय सामाल्जक पररिालनलाई कायाान्ियनमा लयाउन सके वित्तीय सशुासन जोल्िम 
घटाउन सवकन्छ। यस प्रकारको सामाल्जक पररिालनले राज्य र जनताबीि विश्वासको 
िातािरण सजृना भई सािाजगनक स्रोतको सदपुयोिमा जनताको संलग्नता िढ्न जान्छ र 
दरुुपयोि भएको अिस्थामा जनताहरू सशक्त रूपमा अल्घ बढ्दछन।् रूपान्तरणीय 
सामाल्जक पररिालनको कायाान्ियनका लागि मलुकुभरर टोल विकास संस्थालाई पररिालन 
िना आिश्यक छ। हाल कगतपय स्थानीय तहहरूमा टोल विकास संस्था वक्रयाशील रहेका 
छन।् यी संस्थालाई सािाजगनक गनिरानी (Civic Oversights) मा पररिालन िना 
सवकन्छ। यी संस्थाले नािररक समन्िय िने, सािाजगनक सिालहरूमा नािररकलाई 
सहयोि िने, नािररकहरूबीि सूिना आदानप्रदान तथा समन्िय िने जस्ता स्थानीय 
सशुासनका कायाहरू िदाछन।् टोल विकास संस्थाले उपभोक्ता सगमगतको अनिुमन तथा 
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सहजीकरण सगमगतमा रही उपभोक्ता सगमगतका कामको गनिरानी िना सक्छन।् यसै िरी 
स्थानीय योजनाको सािाजगनक परीक्षण िदाा टोल विकास संस्थाको रोहिरमा िना 
सवकन्छ। यी संस्थाले विपन् न समूहका मवहलाहरू भेला िराई सािाजगनक िासो तथा 
सामूवहक समस्याका बारेमा छलफल र बहस िरी समाधानका उपायहरू िोज्न सक्छन।् 
समाजगभर लकेुर बसेका समस्याहरूलाई बावहर लयाउन र सामाल्जक पूजँी उ्पादनमा 
समेत यी संस्थाको ठूलो योिदान रहन सक्छ। टोल विकास संस्थाले समदुायका 
मागनसहरूलाई आफू र आफू िरपर रहेको पररिेश बझु्न, मूलयांकन िना, सही र 
िलतबारेमा तका  िना, सामूवहक वहत प्रिद्धान िना तथा सामूवहक समस्याहरू विरुद्ध लड्न 
बल प्रदान िदाछ। यी संस्थाहरूले वित्तीय सशुासनलाई आधार तहमै संस्थाित िना मद्दत 
ददएका छन ्।  

5) नतीजामूलक िाका (Results Framework) को प्रयोि : सािाजगनक वित्तीय साधनको 
प्रयोिबाट नािररकको जीिनमा सकारा्मक पररितान आउनपुदाछ । यसले लल्क्षत ििाको 
जीिनस्तरमा फाइदा हनुे पररितान (Beneficial Change) लयाउन सक्नपुदाछ । विकास 
प्रवक्रयामा वित्तीय स्रोतको लिानीबाट गनल्श्चत िरणहरू पार िदै नतीजा उ्पन् न िरेमा 
मार सो स्रोतले सािाजगनक तथा समदुायको व्यल्क्तित जीिनमा अपेल्क्षत पररितान लयाउन 
सक्दछ। विितमा वित्तीय स्रोतको लिानीबाट गनल्श्चत वक्रयाकलाप सम्पन् न भई प्रगतफल  
(Output) गनल्स्कएपगछ विकास काया सम्पन् न भएको मागनने िररन््यो। नतीजामूलक 
विकास प्रवक्रयाले के कस्ता प्रगतफलहरू उ्पन् न भए भन्दा पगन विकासको लिानीबाट के 
कस्ता उपलल्व्धहरू (Outcome) र दीघाकालीन प्रभािहरू (Impact) हागसल भए भन् न े
विषयलाई महत्त्ि ददने िदाछ । वित्तीय स्रोतको लिानीबाट सकारा्मक उपलल्ब्धहरू 
हागसल नभएको अिस्थालाई नतीजाको जोल्िम (Result Risks) भन् ने िररन्छ। यो 
नतीजाको जोल्िम गनयन्रणमा नतीजामूलक िाकाको प्रयोि अ्यािश्यक रहेको छ । 
यसले ििालाई उपलल्ब्ध मान् न े पररपाटीलाई पररितान िरी सािाजगनक क्षेरलाई 
नतीजामिुी बनाउन सहयोि िदाछ। अब एउटा सडक गनमााण िदाा कगत वकलोमीटर 
सडक गनमााण भयो भन्दा पगन यसले नािररकको कारोबार ििा (Transaction Costs) 
घटायो, घटाएन र बजारको पहुँि बढायो, बढाएन भनेर मापन िररनपुछा। यसै िरी एउटा 
आयमूलक तागलम सञ् िालन िदाा के कगत जनाले सो विषय जाने भन्दा पगन सो 
तागलमपगछ के कगत जनाले आयमूलक रोजिारी पाए र आयिवृद्धबाट के कगत जनाको 
आगथाक, सामाल्जक हैगसयत मागथ उठ्यो भन् ने विषय महत्त्िपूणा हनु ेिदाछ।  

6) वित्तीय सशुासन लेिाजोिा िने विगधहरूको प्रयोि : वित्तीय सशुासन जोल्िम न्यूनीकरणका 
लागि सािाजगनक ििाको पछ्याई (Public Expenditure Tracking Survey), सािाजगनक 
ििा तथा वित्तीय उत्तरदावय्ि (Public Expenditure and Financial Accountability), 
वित्तीय सशुासन जोल्िम न्यूनीकरण कायायोजना (Fiduciary Risks Reduction Action 
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Plan), मध्यकालीन ििा संरिना (Medium Term Budget Framework जस्ता औजारहरू 
समेत महत्त्िपूणा हनुे िछान।् हाल संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले 
स्थानीय तहका लागि स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोल्िम लेिाजोिाको रूपरेिा 
अभ्यासमा लयाएको छ। यसले स्थानीय तहका लेिा, लेिाङकन, लेिापरीक्षण, बजेट 
संरिना आदद क्षेरमा सधुारहरू िने अपेक्षा राल्िएको छ । 

7) वित्तीय उत्तरदावय्ि र ल्जम्मेिारीको सगुनल्श् ितता : वित्तीय सशुासनको जोल्िम घटाउने 
शास्त्रीय विगध भनेको वित्तीय सशुासन जोल्िममा संलग्न हनु ेराजनीगतक पार र प्रशासगनक 
पारलाई कानूनको कठघरमा लयाउन ेर उनीहरूलाई दण्ड र सजायको भािी बनाउने हो। 
यसका गनगमत्त महालेिा परीक्षकको कायाालय, अल्ख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि, 
संसदीय सगमगतहरू जस्ता गनिरानी संस्थाहरूको मखु्य भगूमका हनुे िदाछ। यस्ता 
गनकायको सवक्रयताले डरको जोल्िम बढ्न जान्छ जसका कारण वित्तीय सशुासन जोल्िम 
घट्न सक्छ।  

ल्िर नं 2९ : वित्तीय सशुासन जोल्िमको मािेसाङलो6 

 

 

                                                 
6 यस पसु्तकमा Ventana System को Vensim PLE Software प्रयोि िरी System Dynamism अिधारणामा रहेर Causal 

Loop Diagram तयार िररएको छ। यो सफ्टियेर https://vensim.com/free-download/ बाट गन:शलुक Download िना 
सवकनेछ। 

गरीबी 

https://vensim.com/free-download/
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६. वित्तीय पारदल्शाता र वित्तीय सशुासन 
1) सामान्य अथामा सािाजगनक वित्तको िलुापनलाई वित्तीय पारदल्शाता भन् ने िररन्छ। 

प्राविगधक रूपमा वित्तीय कारोबार, यसमा अपनाइएको प्रवक्रया, वित्तीय नतीजा तथा 
उपयोि सम्बन्धी िणुस्तरीय, विश् िसनीय र भरपदो सूिनाको पहुँि र गनयगमत 
उपलब्धतालाई वित्तीय पारदल्शाता भन् ने िररन्छ। वित्तीय पारदल्शाताले वित्तीय सशुासन 
जोल्िम घटाउन उललेिनीय रूपमा सहयोि िदाछ। सरकारले राजस्ि के कसरी उठाएको 
छ, सािाजगनक ऋण के कगत गलएको छ, कुन क्षेरमा सािाजगनक ििा भएको छ, 
सािाजगनक सम्पल्त्त र दावय्िको के कसरी व्यिस्थापन िरेको छ, वित्तीय नीगतलाई के 
कसरी सञ् िालन िरेको छ र के कस्ता वित्तीय पररणामहरू गनल्स्कएका छन ् भन् न े
सूिनाको व्यिस्थापन िरी सािाजगनकीकरण िने कायाले वित्तीय पारदल्शाता बढाउने 
िदाछ। 

ल्िर नं ३० : वित्तीय पारदल्शाता र वित्तीय सशुासन 

 
 

2) पारदशी वित्तीय सूिनामा ६ िटा प्रमिु विशेषताहरू रहेका हनु्छन।् यी सूिनाहरूमा आम 
नािररकहरूको सल्जलो पहुँि हनुे िदाछ। नेपाल सरकारले हरेक िषा आगथाक सिेक्षण 
प्रकाशन िरी अथातन्रको सिााङिीण पक्षको बारेमा िेबसाइट माफा त जानकारी िराउने 
िरेको छ। सरकारले वित्तीय सूिना व्यिस्थापन प्रणाली (Fiscal Management 

Information System) कायाान्ियनमा लयाएर वित्तीय सूिनामा पहुँि बढाउन सक्दछ। 
पारदशी सूिनाहरू सरोकारिालाका लागि सान्दगभाक पगन हनुपुदाछ। वित्तीय सूिनाहरू 
लेिापरीक्षण िने संस्थाहरू, सरकारी गनकायहरू, गनजी क्षेर तथा आम नािररकका लागि 
उपयोिी र सान्दगभाक हनुपुदाछ। सूिनाहरू समयमै उपलब्ध िराइनपुदाछ। यसैले 
कानूनहरूमा कुन दस्तािेज कुन समयमा प्रकाशन िने भन् ने समेत यकीन िररएको हनु्छ। 
सूिनाहरू समसामवयक र समय सन्दभामा उपयोिी हनुपुदाछ। सूिनाहरू विश् िसनीय र 
सल्जलोसँि बझु्न सवकने हनुपुदाछ।  
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ल्िर नं 3१ : पारदशी सूिनाका विशेषताहरू 

 
 

3) वित्तीय पारदल्शाताले वित्तीय अनशुासन कायम िना मद्दत िदाछ। केही अनसुन्धानहरूले 
मलुकुको सािाजगनक क्षेरको वित्तीय पारदल्शाता र आगथाक कायासम्पादनको बीिमा 
सकारा्मक सम्बन्ध रहेको देिाएका छन।् वित्तीय पारदल्शाताले ददिो आगथाक समवृद्धमा 
समेत सहयोि िने देिाएको छ। यस विपरीत वित्तीय पारदल्शाता कमजोर भएको मलुकुमा 
विगनयोजन विकृगत (Allocation Distortion) र वित्तीय अल्स्थरता (Fiscal Instability) 
भेवटएको छ। अन्तरााविय मदु्रा कोषले िरेको एक अध्ययनमा न्यून आय भए पगन वित्तीय 
पारदल्शाता भएका मलुकुहरूमा कुल िाहास््य उ्पादनको ऋणसँिको अनपुात समेत कम 
रहेको देल्िएको छ। वित्तीय पारदल्शाताले वित्तीय जोल्िम (Fiscal Risk) घटाउन मद्दत 
िदाछ। विश् िमा सन ्२००७–२००८ मा आएको वित्तीय जोल्िमको एक मखु्य कारक 
वित्तीय पारदल्शाता कमजोर हनु ुपगन गथयो। वित्तीय पारदल्शाताले सािाजगनक वित्तको कुन 
क्षेरमा के कस्ता जोल्िमहरू छन ्भन् ने पत्ता लिाई ्यसको न्यूनीकरणका लागि पूिातयारी 
िना सहयोि िदाछ। यसैले वित्तीय पारदल्शातालाई वित्तीय सशुासनको मटुु मागनन्छ। 

4) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सरकारका तीनै तहले 
सािाजगनक वित्तको व्यिस्थापनमा वित्तीय पारदल्शाता कायम िनुापने उललेि िररएको छ। 
यस दफामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय तहले आयव्ययको वििरणको 
लेिा प्रिगलत कानून बमोल्जम लेिापरीक्षण िरी १५ ददनगभरमा त्सम्बन्धी वििरण 
सािाजगनक िनुापने, बजेट कायाान्ियनको िावषाक समीक्षा िरी त्सम्बन्धी वििरण प्र्येक 
िषाको काल्त्तक मसान्तगभर सािाजगनक िनुापने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह 
समेतको एकीकृत आगथाक वििरण तयार िरी प्र्येक िषाको पसु मसान्तगभर सािाजगनक 
िनुापनेछ भनी उललेि िररएको छ। महालेिा गनयन्रकको कायाालयले नेपालको आगथाक 
ल्स्थगत सम्बन्धी वििरण आफ्नो िेबसाइटबाट सािाजगनक िने िरेको छ। संघीय मागमला 
तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तहहरूको आगथाक ल्स्थगत वििरण तयार िरी 
सािाजगनक िने तयारी िरेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो लेिापरीक्षणको वििरण 
िेबसाइटबाट सािाजगनक िने िरेका छन।् यस ऐनको दफा २० मा नेपाल सरकारले 
राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश िनुा अिािै संघीय संसद्मा आगथाक सिेक्षण पेश िनुापनेछ 
भगनएको छ। यस प्रािधान अनसुार हरेक िषा अथा मन्रालयले मलुकुको आगथाक सिेक्षण 
प्रगतिेदन सािाजगनक िने िरेको छ। यसै िरी यस ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकार र 

Accessible Relevant Timely

Contextual
Easy to 

Understand
Reliable
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प्रदेशले राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश िदाा ऋण लिानी तथा दावय्ि सम्बन्धी वििरण; 
आिामी तीन आगथाक िषाको राजस्ि, व्यय, र अनमुानको प्रक्षेपण; मध्यमकालीन ििा 
संरिना; कर िा िैरकरमा छुट ददइएको वििरण; अल्घललो आगथाक िषाको िैदेल्शक 
सहायता प्राल्प् तको वििरण; समवष्टित आगथाक पररसूिकहरू आदद समेत पेश िनुापने 
उललेि िररएको छ। 

७. नपेालमा वित्तीय सशुासन लेिाजोिा 
1) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको वित्तीय सशुासन जोल्िम मूलयांकन कायाविगध, २०७७ 

लाई स्िीकृत िरी सबै स्थानीय तहमा यसलाई अनलाइन प्रविवष्टको प्रणाली सवहत 
कायाान्ियनमा लयाएको छ। यस कायाविगधले भ्रष्टािार, प्रवक्रयाको उललङघन र कमजोर 
व्यिस्थापनका कारण सािाजगनक वित्तीय साधन स्रोत तोवकएको ििा, लक्ष्य र प्रयोजनमा 
ििा नहनुे र यसबाट अपेल्क्षत नतीजा गनस्कन नसक्न े सम्भािनालाई वित्तीय सशुासन 
जोल्िम भनी पररभावषत िरेको छ। यस कायाविगधमा (१) योजना बजेट तथा कायाक्रम 
व्यिस्थापन (२) कायाान्ियन क्षमता र व्यिस्थापन (३) लेिाङ् कन र प्रगतिेदन (३) 
अनिुमन, मूलयांकन र लेिापरीक्षण, र (४) राजस्ि व्यिस्थापन समेत सािाजगनक वित्त 
व्यिस्थापनका ५ िटा विषय क्षेरलाई मूलयांकनको विषय क्षेर बनाई हरेक विषय 
क्षेरलाई प्रवक्रयाको जोल्िम, नतीजाको जोल्िम र वित्तीय अनशुासनको जोल्िम िरी 
तीनिटा आयाममा सूिकहरूको ििीकरण िरेको छ। यस कायाविगधले मूलयांकनको 
ल्जम्मा ल्जलला समन्िय सगमगतलाई प्रदान िरेको छ। संघीय मागमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयले हरेक िषा मूलयाङ् नको नतीजाको आधारमा उ्कृष्ट िाउँपागलका तथा 
निरपागलका घोषणा िनेछ। मूलयांकनमा प्राप् त अंकको आधारमा ४० अंकसम्म प्राप् त 
िनेलाई उच्ि जोल्िम, ४१ देल्ि ८० अंकसम्म प्राप् त िनेलाई मध्यम जोल्िम र ८१ 
भन्दा बढी अंक प्राप् त िने स्थानीय तहलाई न्यून जोल्िम भनी ििीकरण हनुेछ। 

तागलका नं 23 : स्थानीय तहको वित्तीय सशुासन लेिाजोिाको सूिक संख्या 

आयाम 
प्रवक्रयाको 
जोल्िम 

नतीजाको 
जोल्िम 

वित्तीय 
अनशुासनको 

जोल्िम 

कुल 
सूिक 

योजना बजेट तथा कायाक्रम व्यिस्थापन 15 2 4 21 
कायाान्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन 14 4 11 29 
लेिाङ् कन तथा प्रगतिेदन 10 2 5 17 
अनिुमन, मूलयांकन तथा प्रगतिेदन 5 3 8 16 
राजस्ि व्यिस्थापन 9 2 6 17 
जम्मा सूिक 53 13 34 100 
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2) संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले प्रदेश सरकारका लगि समेत वित्तीय 
सशुासन जोल्िम मूलयांकनको नमूना कायाविगध, २०७८ स्िीकृत िरी सबै प्रदेश 
सरकारलाई उपलब्ध िराएको छ। िण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ 
को दफा ४३ ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी िण्डकी सरकारको वित्तीय सशुासन जोल्िम 
मूलयांकन कायाविगध, २०७८ स्िीकृत िरी कायाान्ियनमा लयाएको छ। यस कायाविगधले 
आफ्ना हरेक मन्रालयको मन्रालयित वित्तीय सशुासनका लागि ५० िटा सूिक र प्रदेश 
सरकारको समवष्टित वित्तीय सशुासनको लेिाजोिाका लागि ५० सूिक कायाान्ियनमा 
लयाएको छ।  

3) महालेिापरीक्षकको कायाालयले हरेक िषा आफ्नो िावषाक प्रगतिेदन प्रकाशन िरी वित्तीय 
अनशुासनको अिस्थाको ल्िरण िने िरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २४१ र 
लेिापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोल्जम यस संिैधागनक गनकायले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहका सबै सरकारी कायाालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको पूणा 
स्िागम्ि भएको संिदठत संस्था र संघीय कानून बमोल्जम महालेिापरीक्षकबाट 
लेिापरीक्षण हनुे भनी तोवकएका संस्था िा गनकायको गनयगमतता, गमतव्यवयता, 
प्रभािकाररता र औल्ि्य समेतको आधारमा लेिापरीक्षण िने िदाछ। यहाँ 
महालेिापरीक्षकको ५८ औ ं िावषाक प्रगतिेदनले औलंयाएका वित्तीय सशुासन जोल्िमको 
संल्क्षप्त ििाा िररएको छ।  

तागलका नं 24 : वित्तीय सशुासन जोल्िमका केही उदाहरणहरू 

विषय वििरण 
आगथाक वििरण स्िीकृत लेिा ढाँिा अनसुार महालेिा गनयन्रकको 

कायाालयले संघीय सल्ञ् ित कोषको आगथाक वििरण तयार 
निरेको । 

सशता अनदुान, विशेष 
अनदुान र समपूरक 
अनदुान 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
िराएको तर ििा हनु नसकेको रकम संघीय सल्ञ् ित कोषमा 
वफताा िनुापनेमा वफताा नभएको । 

राजस्ि बाँडफाँट र 
रोयलटी  

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध 
िराउनपुने प्राकृगतक स्रोतको रोयलटी र राजस्ि बाँडफाँट 
बापतको रकम संघीय सल्ञ् ित कोषमा जम्मा भएर पगन प्रदेश 
तथा स्थानीय तहलाई सोही आगथाक िषामा बाँडफाँट 
निररएको । 

ऋणको जमानतको 
वहसाबवकताि  

नेपालको संविधानको धारा ११५(२) को प्रािधान बमोल्जम 
संघीय कानून अनसुार नेपाल सरकार जमानत बसेको ऋणको 
वििरण उललेि निररएको। 
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विषय वििरण 
बेरुजू   आगथाक िषा २०७६/२०७७ को आगथाक कारोबारमा 

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रदेश नं २ को र सबैभन्दा 
कम बाग्मती प्रदेशको रहेको छ भन ेस्थानीय तहमा सबैभन्दा 
बढी बेरुजू महोत्तरी ल्जललाको वपपरा िाउँपागलकाको र 
सबैभन्दा कम झापा ल्जललाको ल्शिशताक्षी निरपागलकाको 
रहेको ।   

भकु्तानीमा कर कट्टी 
नभएको 

आयकर ऐन, २०५८ को प्रािधान अनसुार करयोग्य रकम 
भकु्तानी िदााकै अिस्थामा अगग्रम कर कट्टी िनुापनेमा कगतपय 
गनकायले यस्तो निरेको । 

प्राविगधक र अन्य 
सहायताको लेिापरीक्षण 
नभएको  

आगथाक कायाविगध तथा वित्तीय उत्तरदावय्ि ऐन, २०७६ को 
प्रािधान बमोल्जम िैदेल्शक सहायता सम्बन्धी वििरण केन्द्रीय 
वित्तीय वििरणमा समािेश िनुापनेमा यसो निररएको र 
सािाजगनक लेिा सगमगतले प्राविगधक सहायताको लेिापरीक्षण 
िराउन गनदेशन ददएको भए तापगन लेिापरीक्षण 
निराइएको।  

कोष सञ् िालनको 
कायाविगध तथा मापदण्ड 
तयार नभएको 

अगधकांश स्थानीय तहहरूले विविध ििा िाता, विविध कोष 
िाता, आकल्स्मक कोष िाता र स्थानीय तह प्रकोप 
व्यिस्थापन िातामा रकम जम्मा िरे पगन कायाविगध र 
मापदण्ड तयार निरेको । 

ठेक् का व्यिस्थापन 
वढलाइ 

आगथाक कायाविगध गनयमािली २०६४ बमोल्जम ठेक् कापट्टा 
स्िीकृत िने काया प्रथम िौमागसक अिगधमा िररसक्नपुने 
प्रािधान िरे तापगन अधाकांश ठेक् का दोस्रो र तेस्रो 
िौमागसकमा िने िररएको ।  

परामशा सेिा सािाजगनक िरीद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बल्न्धत 
सािाजगनक गनकायमा उपलब्ध जनशल्क्तबाटै काम हनु नसक्ने 
भएमा मार परामशा सेिा िरीद िने व्यिस्था भए पगन 
कायाालयको मौजूदा जनशल्क्तबाट िना सवकने काम समेत 
परामशादाताबाट िररएको। 

सोझै िरीदको काया  सािाजगनक िरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ र सािाजगनक 
िरीद गनयमािली, २०६४ को गनयम ८५ मा गनमााण काया, 
मालसामान र परामशा सेिामा रु ५ लािसम्म र औषगधजन्य 
सामानमा रु २० लािसम्मको िरीद काया िना सोझै गमलने 
प्रािधान छ। तर विगभन् न गनकायले उक्त सीमाभन्दा बढीको 
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विषय वििरण 
काम र सामान समेत टुक्रा टुक्रा िरी पटक पटक िरीद 
िरेको । 

नाफामूलक संस्थालाई 
अनदुान ददइएको 

नाफामूलक संस्थालाई अनदुान ददन नगमलनेमा एक 
निरपागलकाले गनजी क्षेरको अस्पताललाई समेत अनदुान 
वितरण िरेको।  

िैरसरकारी संस्थाको 
भिन गनमााणमा रकम 
ददइएको 

प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध िराइएको रकमलाई एक 
निरपागलकाले िैरसरकारी संस्थाको भिन गनमााणमा ििा 
िरेको । 

दोहोरो अनदुान कगतपय गनकायले एकै कामका लागि सोही संस्थालाई दोहोरो 
अनदुान ददएको।  

गनजी स्रोतको 
ल्शक्षकको पाररश्रगमक 

स्िीकृत दरबन्दीमा नपरेका तथा विद्यालयको आन्तररक 
स्रोतबाट तलब भत्ता बेहोने िरी गनयकु्त ल्शक्षकको तलब भत्ता 
स्थानीय तहबाट ददन नगमलनेमा यस्तो रकम निरपागलकाले 
विद्यालयलाई गनकासा िरेको । 

बैंक माफा त सामाल्जक 
सरुक्षा भत्ता वितरण 
निररएको 

बैंक माफा त मार सामाल्जक सरुक्षा भत्ता वितरण िनुापनेमा 
कगतपय स्थानीय तहले यस्तो निरेको । 

वितरणमिुी ििा भएको स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ को 
प्रािधान विपरीत हनुे िरी  कगतपय स्थानीय तहले साडी, 
कुथाा, ग्यास जस्ता अनु् पादक तथा वितरणमिुी क्षेरमा ििा 
िने िरेको । 

कानूनमा उललेि 
नभएको सवुिधा गलएको 

कगतपय स्थानीय तहका जनप्रगतगनगधहरूले प्रदेश कानूनले 
नददएको सेिा सवुिधा समेत आफूिशुी गनणाय िरी कानून 
विपरीत गलएको । 

सीमाभन्दा बढीको 
रकम उपभोक्ता 
सगमगतबाट िराएको 

सािाजगनक िरीद गनयमािली, २०६४ को गनयम ९७ 
विपरीत एउटै कामलाई दईु टुक्रामा विभाजन िरी सीमाभन्दा 
बढीको काम अगनयगमत तरीकाले उपभोक्ता माफा त काम 
िराएको । 

लाित अनमुान 
टुक्राएको 

कगतपय गनकायले बोलपर छलन एउटै कामलाई टुक्रा पारी 
गनयम प्रगतकूल काम िराएको । 

विद्याथीविहीन 
विद्यालयमा समेत करार  
ल्शक्षकको तलब भत्ता 

विद्याथीविहीन विद्यालयमा समेत करार ल्शक्षकको तलब भत्ता 
भकु्तानी भएको र यस्तो विद्यालयमा स्थायी ल्शक्षक काम 
निरी तलब िाएर मार बसेका । 
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विषय वििरण 
भकु्तानी भएको 
विद्यालय बन्द भएको 
अिस्थामा ददिा िाजा  

विद्यालय बन्द भएको अिस्थामा समेत ददिा िाजाको रकम 
भकु्तानी िरी अगनयगमतता िररएको। 

ड्रोन िरीद एक स्थानीय तहले आिश्यकता पवहिानै निरी उपकरण 
प्रयोि िना जािे जनशल्क्त समेत नभई करीब १५ लािमा 
ड्रोन िरीद िरेको तर यो साधन प्रयोिविहीन भएको। 

िषेनी मोबाइल िरीद एक स्थानीय तहले प्र्येक िषा जनप्रगतगनगधलाई मोबाइल 
िरीद िरी वितरण िने िरेको । 

गनजी आिासमा सामान 
िरीद  

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा आिास सवुिधा नभए पगन 
एक निरपागलकाका प्रमिुले निरपागलकाबाट िाल्शङ मेल्शन, 
बक्स पलङ, एसी, फ्रीज लिायतका सामान िरीद िरी गनजी 
आिासमा रािेको। 

दताा नभएका उपभोक्ता 
सगमगतबाट काम भएको 

संस्था दताा ऐन, २०३४ को दफा ३ को प्रािधान अनसुार 
कुनै पगन संस्था विधान सवहत दताा नभएमा कानूनी मान्यता 
ददन गमलने देल्िन् न। तर स्थानीय तहहरूले दताा नै नभएका 
पटके उपभोक्ता सगमगतबाट गनमााण सम्बन्धी काया िराएको। 

उपभोक्ता सगमगतलाई 
ओभरहेड भकु्तानी 
िररएको 

सािाजगनक िरीद गनयमािली, २०६४ को गनयम ९७(४) मा 
उपभोक्ता सगमगतलाई गनमााण कायाको लाित अनमुानमा रहेको 
ओभरहेड कट्टा िरेर मार भकु्तानी ददनपुनेमा २२ स्थानीय 
तहले कानून विपरीत ओभरहेड समेत भकु्तानी िरेको।  

 

  



  

 100   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

 पररच्छेद  

 १३ 
 

वित्तीय जोल्िमको व्यिस्थापन 
 

 

 

1. पररिय 
१) वित्तीय सशुासन जोल्िम र वित्तीय जोल्िमको गनयन्रण वित्तीय संघीयताका सबैभन्दा 

कदठन िनुौतीहरू हनु।् सािाजगनक वित्तीय साधनको उ्पादक्ि र ददिोपनका लागि यी 
जोल्िमहरूलाई गनयन्रण िनुा अ्यािश्यक हनुे िदाछ। यस पररच्छेदमा भने वित्तीय 
जोल्िमको ििाा िररनेछ। वित्तीय संघीयताको संस्थाित विकासका लागि वित्तीय जोल्िम 
(Fiscal Risk) को प्रभािकारी व्यिस्थापन जरूरी हनु्छ। कुनै पगन अनपेल्क्षत घटनाको 
सम्भािना (Probability of occurrence of an unexpected event) लाई जोल्िम (Risk) 
भन् ने िररन्छ। सरसती हेदाा त्काललाई स्िस्थ देल्िएको सािाजगनक वित्तीय क्षेर पगन 
आफ्ना संरिनाित कमजोरी िा बाह् य प्रगतकूल घटनाका कारण जोल्िममा पना सक्दछ 
अथिा थाहै नपाई गभर गभर रोिी बगनसकेको पगन हनु सक्दछ। सन ्२००७-2008 
को अन्तरााविय वित्तीय संकट कुनै एक ददनको घटनाको उपज नभएर अन्तरााविय वित्तीय 
व्यिस्थामा रहेका संरिनाित कमजोरीको पररणाम गथयो। सािाजगनक वित्तीय क्षेर 
अस्िस्थ बनेमा यसले आम नािररकको जीिनलाई अ्यन्त कष्टकर बनाउने कुरा ग्रीस, 
स्पेन, आइसलयाण्डमा घटेका वित्तीय संकटले प्रमाल्णत िररसकेका छन।्  

ल्िर 3२ : Fiscal Risks 

 

What is fiscal risk?

Fiscal risks are the factors that may cause fiscal outcomes to deviate from 

expecations or forecasts. Broadly, fiscal risk is the exposure of government to events 

or circumstances that could cause short-to-medium term variability in the overall 

level of revenues, spending, and the fiscal balance .

-Intrenational Monetary Fund 
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2. मलुकुका आगथाक पररसूिकहरूमा पूिाानमुान िररएभन्दा फरक तरीकाले आउने 
नकारा्मक उतारिढािको सम्भािनालाई वित्तीय जोल्िम भन् ने िररन्छ। अपेक्षा िरेभन्दा 
गनकै कम राजस्ि उठ्न ुिा राविय प्रकोपका कारण सािाजगनक ििा अप्र्याल्शत रूपमा 
बढ्न ुिा सरकारले धान् नै नसक् ने िरी सािाजगनक ििाको आकार बढ्न,ु सािाजगनक ऋण 
गतनै नसक्न ेिरी बढ्न ुवित्तीय जोल्िमका उदाहरण हनु।् अन्तरााविय मदु्रा कोषले वित्तीय 
जोल्िमलाई साधारण आगथाक जोल्िम (General Economic Risk), विशेष वित्तीय जोल्िम 
(Special Fiscal Risk) र संस्थाित जोल्िम (Institutional Risks) िरी तीन प्रकारले 
यसको विश् लेषण िने िरेको छ। 

ल्िर नं ३३ : Components of Fiscal Risks 

 
 

३.  सािाजगनक वित्तको क्षेरमा सरकारले प्रक्षेपण िा अपेक्षा िरेभन्दा व्यापक फरक हनु ेिरी 
नकारा्मक रूपमा समवष्टित आगथाक पररसूिकहरूको उतारिढािको अिस्थालाई साधारण 
आगथाक जोल्िम भन् ने िररन्छ। उदाहरणका लागि मदु्रास्फीगतको अनपेल्क्षत िवृद्ध, कुल 
िाहास््य उ्पादनमा व्यापक गिरािट, अन्तरााविय मदु्रासँि आफ्नो मदु्राको विगनमय दरमा 
व्यापक क्षय, बावहरबाट आउने अ्यािश्यक िस्त ु जस्तै इन्धनको मूलय िवृद्ध साधारण 
आगथाक जोल्िमका घटनाहरू हनु।् आगथाक मन्दी आएमा आगथाक िगतविगधमा कमी आई 
राजस्िमा समेत गिरािट आउन सक्दछ र यसले अ्यािश्यक सािाजगनक ििालाई  
समेत प्रगतकूल प्रभाि पादाछ। विदेशी मदु्रासँि आफ्नो मदु्राको विगनमय दर कमजोर हनु 
िएमा सािाजगनक ऋणको आकार बढ्न जान्छ। नेपालमा िषेनी अमेररकी डलरको 
तलुनामा नेपाली मदु्रा कमजोर हनु िएका कारण सािाजगनक ऋणको आकार बढ्न िएको 
छ। 

  

General 
Economic 

Risks

Special 
Fiscal Risks

Institutional 
Tisks

Fiscal Risks
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तागलका 1: आगथाक जोल्िमका केही संकेतहरू 

 

अनपेल्क्षत मदु्रास्फीगत दर (Unexpected Rate of Inflation) 

आगथाक िृवद्धमा अनपेल्क्षत गिरािट (Unexpected Reduction of rate of economic growth) 

आगथाक मन्दीको अिस्था (Economic Recession) 

अ्यािश्यक अन्तरााविय िस्तकुो मूलयिृवद्ध (Unexpected increase in prices of essential world 

commodity) 

 
४. अकस्मात ्तथा अनपेल्क्षत रूपमा सजृना हनुे अगनिाया दावय्ि (Contingent Liability) पगन 

वित्तीय जोल्िमको अको स्रोत हो जसलाई विशेष वित्तीय जोल्िम भन् ने िररन्छ। यस्ता 
दावय्ि कुनै प्रष्ट देल्िने (Explicit) वकगसमका हनु्छन ् भने कुनै गभर गभर पाकेर 
अकस्मात ्सतहमा आइलाग्न े (Implicit) वकगसमका हनु्छन।् यस्ता अगनिाया दावय्िहरू 
सरकारले जमानत बसेका ऋणका कारण, धराशायी भएका सािाजगनक संस्थानको उद्धार 
िनुापरेका कारण र तलला तहका सरकारले गलएका ऋण उनीहरूले गतना नसकी केन्द्रीय 
सरकारलाई पना जान े भारका कारण उ्पन् न हनु सक्दछन।् यस्तो दावय्ि प्राकृगतक 
प्रकोपका कारण सरकारलाई पना जाने अनािश्यक भारका कारण पगन सजृना हनु 
सक्दछ। कगतपय देशहरूमा वित्तीय क्षेर संकटमा परेका कारण नािररकको बितको 
रक्षाका लागि सरकारले अकस्मात ्ठूलो भार बोक्नपुने हनु सक्दछ।  

५.  अथातन्रमा िा सािाजगनक वित्तको क्षेरमा देल्िएका संरिनाित समस्या तथा कमजोरीका 
कारण संस्थाित वित्तीय जोल्िम उ्पन् न हनुे िदाछ। िासिरी संस्थाित क्षमताको 
अभािले यस्ता जोल्िमहरू उ्पन् न हनु्छन।् यदद सरकारको आय एक िा दईु स्रोतमा 
मार गनभार भयो र सो स्रोत जोल्िममा पना थालयो भने यसले वित्तीय जोल्िम गनम््याउन 
सक्दछ। यसै िरी ठूलो रकम अनु् पादनशील क्षेरमा िा वितरणमिुी क्षेरमा गनयगमत 
रूपमा ििा हनु थालयो भने पगन वित्तीय जोल्िम आउन सक्दछ। आयको िलत प्रक्षेपण 
िरी उठ्न नसक्ने राजस्िको अनमुान िरी जथाभािी ििाको प्रक्षेपण िररएमा पगन यस्तो 
जोल्िम आउन सक्दछ। आय र व्ययको िलत प्रक्षेपण िने प्रिलृ्त्त सािाजगनक वित्तमा 
आदतका रूपमा बस्न थालयो भन ेपगन वित्तीय जोल्िम आउन सक्दछ। आफ्नो क्षमताले 
धान् न नसक्ने िरी राज्यले सामाल्जक सरुक्षा लिायतका कलयाणकारी दावय्ि बेहोरेमा पगन 
यस्तो जोल्िम आउन सक्दछ। नेपालको अथातन्र विपेष्रणको आयमा अगधक गनभार रहने 
िरेको छ। यो आयले सािाजगनक आय र व्ययलाई मार होइन, िालू र पूजँीित िाताको 
व्यिस्थापनमा समेत महत्त्िपूणा सहयोि िरेको छ। कुनै कारणिश विप्रषेण आयमा कमी 
आएमा देशले जोल्िम बेहोनुापने भएकाले विप्रषेण आयमागथको अगधक र गनरन्तरको 
गनभारता पगन नेपालको हकमा एक सम्भावित वित्तीय जोल्िमको रूपमा रहेको छ। 
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ल्िर नं ३४ : वित्तीय जोल्िमका प्रकारहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. वित्तीय जोल्िमको व्यिस्थापन 
१) वित्तीय जोल्िमलाई बेिास्ता िनुा रािका लागि महँिो पना जान्छ र यसलाई समयमै 

व्यिस्थापन िना सवकएन भन े यसले मलुकुभर आगथाक तथा वित्तीय संकट लयाउन 
सक्दछ। वित्तीय जोल्िमको व्यिस्थापन सािाजगनक वित्तको क्षेरमा एक गनयगमत काया 
हो। यो संकट आइलािेपगछ भन्दा पगन यो जोल्िम आउनै नददन ेिा कम्तीमा यसलाई 
व्यिस्थापन िना सवकने आकारबाट बढ्न भने ददनहुुँदैन। प्राकृगतक प्रकोप बाहेक अन्य 
अिस्थामा आउने वित्तीय जोल्िम कुनै लक्षणविना रातारात आइलाग्ने नभएकाले वयनको 
समयमै पवहिान िरी व्यिस्थापन िना सक्नपुदाछ। वितीय जोल्िमको व्यिस्थापन िदाा 
(१) जोल्िमको पवहिान र विश् लेषण (Identification and Analysis of Risks), (२) 
जोल्िम न्यूनीकरणका उपायको िोजी र कायाान्ियन (Mitigation) र (३) जोल्िमको 
अिस्थाको प्रगतिेदन तयार िरी यसको सािाजगनकीकरण (Reporting and Disclosure) िरी 
तीन िरणहरूमा एक िक्रको रूपमा कायाान्ियन िनुापने हनु्छ। वित्तीय संघीयताको 
सन्दभामा वित्तीय जोल्िमको न्यूनीकरणका लागि वित्तीय नीगत र मौदद्रक नीगतको बीिमा 
तादा्म्य, वित्तीय नीगतको प्राथगमकतामा आगथाक िवृद्धको मदु्दाको प्रधानता र सािाजगनक 
वित्तको सञ् िालनमा सरकारका तीनै तहबीिको सहकाया र समन्िय आिश्यक हनु्छ। 

  

Specific Fiscal Risks 

Fiscal Risks 

Institutional Risks - 

Institutional Weakness 

Explicit Contingent 

Liabilities 
Implicit Contingent 

Liabilities 

Institutional Risks- 

Deviations in 

Macroeconomic Forecast 
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ल्िर नं ३५ : Risks Mitigation Measures 

 
 

२) िावषाक कायाक्रम तथा बजेट वित्तीय जोल्िमको लेिाजोिा िरी यसको व्यिस्थापन िने 
एक महत्त्िपूणा उपाय हो। सरकारको िावषाक बजेटले वित्तीय जोल्िम घटाउन महत्त्िपूणा 
भगूमका िेलदछ। तसथा सरकारहरूले वित्तीय लोकवप्रयताका कायाक्रमभन्दा पगन आगथाक 
िवृद्ध र आगथाक स्थावय्िलाई सहयोि पगु्ने वकगसमको वित्तीय सदुृढीकरणका कायाक्रमलाई 
महत्त्ि ददने िरी बजेट तजुामा िनुा आिश्यक हनु्छ। यसका लागि कगतपय मलुकुहरूले 
वित्तीय गनयमहरू (Fiscal Rules) कायाान्ियनमा लयाएका छन।् कगतपय देशहरूले यस्ता 
गनयमहरूलाई वित्तीय ल्जम्मेिारी सम्बन्धी ऐन जारी िरेर सगुनश् ितता प्रदान िरेका छन।् 
अन्तरााविय मदु्रा कोषका अनसुार विश् िका ९० भन्दा बढी देशले वित्तीय अनशुासनका 
लगि वित्तीय गनयमहरू बनाई अनशुासनमा बसेका छन।् वित्तीय गनयमहरू दीघाकालीन 
प्रकृगतका हनु्छन ् र गतनलाई कानूनबाट नै सगुनल्श् ित िररएको हनु्छ। यस्ता गनयमहरू 
ििा, राजस्ि, बजेट घाटाको सीमा, सािाजगनक ऋणको सीमा आददसँि जोगडएका हनु्छन।् 
कगतपय वित्तीय गनयमहरू प्रवक्रयासँि सम्बल्न्धत हनु्छन ् जस्तै सािाजगनक आय तथा 
व्ययको सािाजगनकीकरण। कगतपय गनयममा पररमाणा्मक लक्ष्य राल्िएको हनु्छ। जस्तै 
यूरोवपयन यगुनयनले आफ्ना सदस्य रािका लागि सािाजगनक ऋणको अगधकतम सीमा कुल 
िाहास््य उ्पादनको ६० प्रगतशत तोकेको छ भने वित्तीय घाटाको िावषाक अगधकतम 
सीमा कुल िाहास््य उ्पादनको ३ प्रगतशत गनधाारण िरेको छ। केन्याले सन ्१९९७ 
देल्ि आफ्नो राजस्िलाई कुल िाहास््य उ्पादनको २१-२२ प्रगतशतको सीमामा राख् ने 
गनयम बनाएको छ भने इन्डोनेल्शयाले सन ्२००४ देल्ि केन्द्र र स्थानीय सरकारको कुल 
संयकु्त ऋण कुल िाहास््य उ्पादनको ६० प्रगतशत नाघ्न नहनुे गनयम बनाएको छ। 
स्िीडेनले आफ्नो आगथाक िक्रको वित्तीय बित (Fiscal Surplus) कुल िाहास््य 
उ्पदानको कम्तीमा १ प्रगतशत हनैुपने गनयम बनाएको छ। पेरूले कुल सरकारी ऋण 
कुल िाहास््य उ्पादनको ३० प्रगतशत नाघ्न नहनु ेगनयम कायाान्ियनमा ललायएको छ। 

Identification 
and analysis 

of risks

Mitigation of risks

Reporting 
and 

disclosure of 
risks
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वित्तीय गनयमहरू वित्तीय अनशुासन र वित्तीय स्िास््यका लागि अपररहाया हनुे िदाछन।् 
यस्ता गनयमहरू सरल, ददिो, समवष्टित आगथाक स्थावय्ि हागसल िने, कायाान्ियनयोग्य, 
विश्वागसलो र अनिुमन िना सवकने हनुपुछा र यसको प्रभािकारी व्यिस्थापनका लागि 
विस्ततृ सञ् िालन गनदेल्शका समेत आिश्यक पछा। वित्तीय गनयमहरू कानूनबाट सगुनल्श् ित 
िररएको हनुपुछा र यी गनयमहरूमा सरकारका सबै तह र सािाजगनक संस्थानलाई 
समेट्नपुदाछ। यी गनयमहरू विपद्, महामारी, आगथाक मन्दी जस्ता विशेष पररल्स्थगतको 
आिश्यकतालाई सम्बोधन िने िरी गनमााण िररनपुदाछ र गनयमको उललङघन भएमा 
दोषीमागथ कारबाही िा जररिाना िने व्यिस्था िररनपुछा। जस्तै, यूरोवपयन यगुनयनले बजेट 
घाटा र सािाजगनक ऋणको सीमा नाघेमा जररिाना िने प्रािधान रािेकाले यी गनयमहरू 
पालना हनु सकेका छन।्  

ल्िर नं ३६ : Main Categories of Fiscal Rules 

 
 

३) वित्तीय गनयमहरूको पालनले वित्तीय अनशुासन, वित्तीय उत्तरदावय्ि र वित्तीय 
पारदल्शातालाई थप सदुृढ बनाई समग्र सािाजगनक क्षेरको वित्तीय स्िास््य कायम 
राख्दछ। वित्तीय अनशुासनले वित्तीय नीगतलाई समवष्टित आगथाक स्थावय्ि र दीघाकालीन 
रूपमा ददिो हनुे िरी सञ् िालन िदाछ र सोही अनसुार नीगत गनमाातालाई सीमामा 
राल्िददन्छ। वित्तीय नीगतले बजेटलाई गनदेल्शत िदाछ नवक बजेटले वित्तीय नीगतलाई। 
मध्यकालीन ििा संरिनाको अगनिायाता, सािाजगनक ऋण तथा बजेट घाटालाई गनल्श् ित 
सीमामा राख् न ेविषय वित्तीय अनशुासनगभर पदाछ। वित्तीय पारदल्शाताले वित्तीय प्रगतिेदनको 
व्यापकता  (Comprehensiveness) यसको समयपालना (Timeliness) यसको 
विश् िसनीयत. (Reliability) लाई सदुृढ बनाउँदछ। बजेट पाररत िने समयको 
सगुनल्श् नतता, आगथाक सिेक्षणको गनयगमत सािाजगनकीकरण र विश् िसनीय वित्तीय 
प्रगतिेदनको सािाजगनकीकरणले वित्तीय पारदल्शाता हागसल िना सहयोि िदाछ। वित्तीय 
उत्तरदावय्िले यसको ल्जम्मेिारीमा बसेकालाई ल्जम्मेिार बनाउँछ र वित्तीय स्रोत र 
साधनलाई ददिो सािाजगनक वहतका लागि उपयोि िना बाध्य पाछा। तल ल्िरमा वित्तीय 
उत्तरदावय्िका मूल तीन उद्देश्य ल्िरण िररएको छ। 

Debt Rule: Ceiling on the Debt-to-GDP Ratio Deficit Rule: Constraint on the Size of Deficit

Revenue Rules: Ceiling on Revenues
Expenditure Rules: Ceiling on Levels / Growth of 

Spending

Main Categories of Fiscal 
Rule
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ल्िर नं ३७ : वित्तीय गनयमका आधारभतू तत्त्ि 

 
 

४) वित्तीय जोल्िम न्यूनीकरणका लागि नीगत गनमााता तथा गनणाय तहमा बसेका व्यल्क्त तथा 
संस्थामा वित्तीय जोल्िम तथा यसको नकारा्मक प्रभािका बारेमा स्पष्ट बझुाइ हनु ुजरूरी 
छ। वित्तीय जोल्िमको पवहिानका लागि वित्तीय जोल्िमका स्रोत के हनु ् (What is the 

source of risks) र यस्ता जोल्िम प्रकट हनु ेसम्भािना कगत छ (What is the probability 

of risk materializing) भनेर लेिाजोिा िररनपुदाछ। वित्तीय जोल्िमका स्रोतको एउटा 
कारण सरकारको आफ्नै जोल्िम गनम््याउने िगतविगध (Endogenous Risks) हनु सक्दछ 
भने अको कारण बाह् य क्षेरमा उ्पन् न हनुे जोल्िम (Exogenous Risks) हनु सक्दछ। 
सरकारका आफ्नै वक्रयाकलापका कारण उ्पन् न हनु सक्न े जोल्िमको व्यिस्थापनको 
साँिो सरकारकै हातमा हनुे िदाछ। वित्तीय जोल्िमको व्यिस्थापनमा सो जोल्िम गनकट 
भविष्यमा आउने हो िा अगलपगछ घट्ने हो िा गनकैपगछ मारै घट्ने हो भनी विश् लेषण 
िनुापदाछ।  

५) वित्तीय जोल्िमको स्रोत, यसको स्तर र यसको िरररको पवहिान िररसकेपगछ यसको 
न्यूनीकरणको उपाय िोजी िरी ्यसको कायाान्ियन िनुापने हनु्छ। के कस्तो जोल्िममा 
के कस्तो उपाय अपनाउन ेभन् ने कुरा समय र पररल्स्थगतमा गनभार रहन्छ। हरेक मलुकुले 
आ-आफ्नो अिस्था अनसुार जोल्िम न्यूनीकरणका रणनीगत तजुामा िरी कायाान्ियन िने 
िदाछन।् यसमा सामान्यतया जोल्िम आउनै नददन े (Preventing the probability of risk 

occurring), उ्पन् न जोल्िम घटाउन े (Reducing exposure of risks) र बजेट माफा त 
जोल्िमको व्यिस्थापन (Addressing risks in annual budget) िरी तीनिटा उपायहरू 
अिलम्बन िररन्छ। सरकारका आफ्नै िगतविगधका कारण उ्पन् न हनु सक्न ेजोल्िमलाई 
सरकार आफैं ले वित्तीय अनशुासनमा बसेर यसको रोकथाम िना सक्दछ। यसका लागि 
कगतपय देशहरूले बजेट घाटाको िावषाक सीमा गनधाारण िरी कायाान्ियनमा लयाएका छन ्
भने कगतपयले आन्तररक तथा बाह् य ऋणको सीमा गनधाारण िरेका छन।् सरकारको 

वित्तीय पारदल्शाता

वित्तीय उत्तरदावय्िवित्तीय अनशुासन
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गनयन्रणमा नरहने जोल्िमको व्यिस्थापनका लागि पूिातयारी (Early preparation) र 
घटना घटेपगछ यसको गनिारण िा न्यूनीकरणका उपाय अिलम्िन िने िररन्छ। 
उदाहरणका लागि प्राकृगतक प्रकोपका कारण उ्पन् न वित्तीय भारको व्यिस्थापनका लागि 
प्रकोप व्यिस्थापन कोष िडा िरी प्रकोपको समयमा प्रकोपको प्रभाि घटाउन यो रकम 
उपयोि िना सवकन्छ। िावषाक बजेटमा वित्तीय जोल्िम न्यूनीकरणका उपायहरू अिलम्बन 
िना सवकन्छ। सरकारले िावषाक बजेटमा बजेट अनशुासनलाई कायाान्ियनमा लयाउन 
सक्दछ। िालू िाता घाटाका कारण वित्तीय जोल्िम बढ्न जाने देल्िएमा सरकारले 
गनयाातलाई प्रो्साहन र आयातलाई गनयमन िने िने वित्तीय औजारहरू प्रयोिमा लयाउन 
सक्दछ। 

ल्िर नं ३८ : Risks Mitigation Strategy 

 
 

६) वित्तीय जोल्िम व्यिस्थापनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेर लिायत अथातन्रका हरेक 
क्षेरको गनयगमत अनिुमन िरी गतनको सूिना संकलन िरी लेिाजोिा िनुापदाछ। कगतपय 
देशहरूले िावषाक बजेट गनमााण िदाा वित्तीय जोल्िमका क्षेरको िवहरो विश् लेषण िरेका 
हनु्छन।् नेपालमा हरेक साल अथा मन्रालयले आगथाक सिेक्षण प्रकाशन िने िदाछ। 
हरेक िौमागसकमा नेपाल राि बैंकले आगथाक पररसूिकहरूको लेिाजोिा िने िदाछ। 
यस्ता सूिना, प्रगतिेदन र गतनको सािाजगनकीकरणले नीगत गनमाातालाई वित्तीय अनशुासनमा 
रहन सिेत िराइरहेको हनु्छ।  

3. वित्तीय जोल्िमको लेिाजोिा 
१) वित्तीय जोल्िमको लेिाजोिाका लागि हरेक देशले आ-आफ्नो अिस्था अनसुार 

सूिकहरूको प्रयोि िरेका हनु्छन।् नेपालको सन्दभामा वित्तीय जोल्िमको लेिाजोिा िना 
देहायका सूिकहरू प्रयोिमा लयाउन सवकन्छ :- 

Prevent the 
probability of risk 

occurring 

Address risks in 
annual budget

Reduce exposure of 
risks
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तागलका नं 25 : वित्तीय जोल्िम लेिाजोिा िने सूिकहरू 

सूिक जोल्िम 
बजेट घाटाको कुल िाहास््य 
उ्पादनसँिको अनपुात  

सािाजगनक बजेट घाटा कुल िाहास््य उ्पादनको 
गनल्श्चत प्रगतशतभन्दा मागथ रहन नहनुे (मलुकुको समग्र 
आगथाक ल्स्थगतको विहङ् िम विश् लेषण िरी यो गनधाारण 
िररन्छ)। यूरोवपयन यगुनयनले यसलाई ३ प्रगतशतको 
सीमा नाघ्न नहनुे गनयम बनाएको छ। 

मदु्रास्फीगत दर  सामान्यतया दोहोरो अंकको मदु्रास्फीगतलाई वित्तीय 
जोल्िमको लक्षण मागनने िररन्छ। 

कुल सािाजगनक ऋणको कुल 
िाहास््य उ्पादनसँिको अनपुात 

मलुकुको आगथाक अिस्था, विकासको स्तर, आय 
आजानका स्रोतहरू, आन्तररक उ्पादन र गनयाात 
लिायतका सूिकहरूको विश् लेषण िरी यो अनपुात 
गनधाारण िररन्छ। तर नेपाल जस्तो अगधक विप्रषेणमा 
गनभार र कमजोर गनयाात भएको देशका लागि कुल 
िाहास््य उ्पादनमा सािाजगनक ऋणको वहस्सा ४० 
प्रगतशतगभर राख्दा उपयकु्त हनुे देल्िन्छ। 

विप्रषेण आयको गनयाातसँिको 
अनपुात 

यसको गनरन्तर िवृद्धले विप्रषेणको पासो     
(Remittance Trap) मा फस्ने सम्भािना हनु्छ।  

िालू िाता घाटाको कुल िाहास््य 
उ्पादनसँिको अनपुात 

िालू िाता घाटाको कुल िाहास््य उ्पादनसँिको 
अनपुात जगत कम उगत राम्रो मागनन्छ। 

व्यापार घाटाको कुल िाहास््य 
उ्पादनसँिको अनपुात 

व्यापार घाटाको कुल िाहास््य उ्पादनसँिको अनपुात 
जगत कम उगत राम्रो मागनन्छ । 

कुल बजेटमा पूँजीित ििाको 
वहस्सा 

कुल बजेटमा पूजँीित ििाको वहस्सा जगत बढी उगत 
राम्रो मागनन्छ। 

आन्तररक राजस्िको कुल 
िाहास््य उ्पादनसँिको अनपुात 

आन्तररक राजस्िको कुल िाहास््य उ्पादनसँिको 
अनपुात जगत बढी उगत राम्रो मागनन्छ। यो प्रगतशत 
१३ भन्दा कम भएमा राम्रो मागनन् न। तर यसको 
अनपुात धेरै बढी भएमा लिानी गनरु्सावहत हनु पगन 
सक्छ। 

िावषाक बजेटमा िैदेल्शक 
सहायतामागथको गनभारता 

िावषाक बजेटमा िैदेल्शक सहायतामागथको गनभारता जगत 
कम उगत राम्रो मागनन्छ। लामो समयसम्म गनयगमत 
रूपमा कुनै पगन राज्य परगनभारतामा रहन ु राम्रो 
मागनन् न। 
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सूिक जोल्िम 
िावषाक बजेटमा सािाजगनक 
ऋणको साँिा र ब्याज भकु्तानीको 
वहस्सा 

िावषाक बजेटमा सािाजगनक ऋणको साँिा र ब्याज 
भकु्तानीको वहस्सा जगत कम उगत राम्रो मागनन्छ 

िावषाक बजेटमा सािाजगनक 
संस्थानमागथ सरकारी ििाको 
अनपुात 

िावषाक बजेटमा सािाजगनक संस्थानमागथ सरकारी 
ििाको अनपुात जगत कम, उगत राम्रो मागनन्छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको ऋण 
भकु्तानीमा केन्द्रीय सरकारको 
गनभारता  

यो अिस्थालाई नराम्रो लक्षण मागनने हनुाले यसमा 
अगधक सतका ता अपनाउनपुछा। 

घाटामा िएका सािाजगनक 
संस्थानमा सरकारको गनयगमत 
लिानी 

घाटामा िएका सािाजगनक संस्थानमा सरकारको 
गनयगमत लिानी अिस्थालाई राम्रो लक्षण मागनन् न । 

स्थानीय सरकारमा भएको वित्तीय 
हस्तान्तरणसँि सो तहको िालू 
ििाको अनपुात  

स्थानीय सरकारमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणसँि सो 
तहको िालू ििाको अनपुात जगत कम उगत राम्रो 
मागनन्छ।  
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 पररच्छेद  

 १४ 
 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको अन्तरसम्बन्ध 
 

 

1. पषृ्ठभगूम 
1) सरकारका तीन तहबीिको अन्तरतह सम्बन्धलाई वित्तीय संघीयताको व्यिस्थापकीय 

आयामको रूपमा हेररन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५ ले नेपालको स्ितन्रता, 
सािाभौमसत्ता, भौिोगलक अिण्डता, रावियता, स्िाधीनता, स्िागभमान, नेपालीको हकवहत 
रक्षा, गसमानाको सरुक्षा, आगथाक समनु् नगत र समवृद्ध नेपालको राविय वहतको आधारभतू 
विषय हनुेछन ् भनी सरकारको तीन तहको स्थापना यही राविय वहतको प्रिद्धान िना 
िररएको हो भनी स्पष्ट िरको छ। यसको आशय संघीय संरिनाहरू िा शासकीय 
प्रणालीहरू आफैं मा साध्य नभएर राविय वहतको सगुनल्श् ितताका लागि स्थापना िररएका 
शासकीय माध्यम हनु ् भनी बझु्नपुदाछ। यी संरिनाहरूले पथृक् रूपमा भन्दा पगन 
एकआपसमा गमलेर काया िरेमा मार आम नािररकको सिोपरर वहत िना सवकन्छ। 
नेपालको संविधानले मूलत: समािेशी शासन, समतामूलक आगथाक समवृद्ध र उदार 
लोकतन्रलाई आफ्नो मूल िरररको रूपमा ग्रहण िरेको छ जसका गनगमत्त सरकारका 
तीन तहले एकआपसमा सहकाया िना अ्यािश्यक रहेको छ।  

ल्िर नं ३९ : नपेालको संविधानले ददएको ददशागनदेश 
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2) संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सम्बन्ध सहकाररता, 

सहअल्स्त्ि र समन्ियको गसद्धान्तमा आधाररत हनुे भनी सहकारी संघीयताका िरररलाई 
ग्रहण िरेको छ। सरकारका तीन तहहरू पथृक् अल्स्त्ि भएका स्ितन्र संरिना नभएर 
राविय एकता र राविय वहतका लागि एकआपसमा अन्तरसम्बल्न्धत, अन्तरगनभार र गमलेर 
काम िने गसंिो शासकीय प्रणालीका अियिहरू हनु।् नपेालको संविधानका विगभन् न 
धाराहरूमा तीन तहका सरकारहरूले सहकारी संघीयताको ममा अनरुूप एकआपसमा 
प्रशासगनक, वित्तीय र राजनीगतक रूपमा गमलेर काम िनुापने व्यिस्था िररएको छ। 
संविधान गनमााताहरूले संघीयतालाई राविय एकताको माध्यम बनाउन गनकै गमवहनेत िरेका 
छन ्जनु हाम्रो संघीयताको विल्शष्ट िररर हो जसले अनेकतामा एकता िोजेको छ !  

2. नपेालमा संघीयताको अभ्यासमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध  
1) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको समन्िय र अन्तरसम्बन्धको संिैधागनक आयामलाई संघ, 

प्रदेश र स्थानीय तह (समन्िय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यािहाररक िाका 
प्रदान िरेको छ। यस ऐनले मलुकुले अङ्गीकार िरेको बहलुिादमा आधाररत बहदुलीय 
प्रगतस्पधाा्मक संघीय लोकताल्न्रक िणतन्रा्मक शासन प्रणालीको सदुृढीकरणका लागि 
नेपालको संविधान बमोल्जम राज्यशल्क्तको प्रयोि िने संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीिको 
अन्तरसम्बन्ध सहकाररता, सहअल्स्त्ि, समन्िय र पारस्पररक सहयोिमा आधाररत हनुे 
ददशागनदेश िरेको छ। यस ऐनले अन्तरसम्बन्धका लागि अन्तरप्रदेश पररषद्, प्रदेश 
समन्िय पररषद् तथा विगभन् न विषयित सगमगतको व्यिस्था िरेको छ।  

2) नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सम्बन्ध 
सहकाररता, सह-अल्स्त्ि र समन्ियको गसद्धान्तमा आधाररत हनुेछ भनी सहकारी 
संघीयतालाई अन्तरसम्बन्धको मूल आधार मानेको छ। नेपालमा सरकारका तीन तहहरू 
एकआपसका प्रगतस्पधी एकाइ नभएर गसंिो प्रणालीमा आबद्ध उप-प्रणाली मार हनु ्जसले 
नािररकको बहृत ् वहतका लागि एकआपसमा गमलेर सहकाया िने िदाछन।् यस धाराले 
सरकारका तीनै तहहरू एक अको मातहतका अंि (Subordinate Units) नभएर संविधान 
र कानूनका सीमामा बाँगधएका सहयोिी र पररपूरक संरिना हनु ्भन् ने स्पष्ट पारेको छ। 
सरकारका तीन तह एकआपसमा गमलेर काम िना संविधानका विगभन् न धाराले संरिनाित 
व्यिस्थाहरू समेत िरेका छन।् संविधान बनाउने िरणमा संघीयताले गमलेर बसेका 
जनतालाई गछन् नगभन् न नबनाओस ् र प्रािीन यिुदेल्िको नेपालले अपनाएको सामाल्जक र 
धागमाक सवहष्णतुालाई अक्षुण्ण राख् न सवकयोस ्भन् ने विषयमा ध्यान परु् याइएको छ।  
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ल्िर नं ४० : सहकारी समन्ियका आधार 

 
3) नेपालको संविधान र संविधान अन्तिात बनेका कानूनहरूमा प्रदेश प्रदेशबीि, स्थानीय तह 

स्थानीय तहबीिको ल्क्षगतजीय सम्बन्ध (Horozontal Linkages) तथा तललो तहको सरकार 
र मागथललो तहको सरकारबीिको ऊध्िािामी सम्बन्ध (Vertical Linkages) सदुृढ िराउन 
विगभन् न व्यिस्थाहरू िररएको छ। अन्तरसरकारी सम्बन्धका आयामहरूलाई वित्तीय, 
प्रशासगनक र राजनीगतक पाटाहरूबाट विश् लेषण िदाा उपयकु्त हनुे िदाछ। संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबीि यी तीनिटै आयाममा सम्बन्धहरू स्थावपत िररएको छ। अन्तरतहको 
सम्बन्धलाई २०७७ साउन १३ मा प्रमाणीकरण भई कायाान्ियनमा आएको संघ प्रदेश र 
स्थानीय तह (समन्िय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले थप संस्थाित िरेको छ। 
स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
ले पगन सहकारी संघीयताका आयामहरूलाई थप स्पष्ट िरेको छ। यसका अलािा कगतपय 
संरिनाहरूले पगन यो अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबूत बनाएका छन।् नेपाल सरकारले 
हालै सबै स्थानीय तहका लागि िातािरणमैरी स्थानीय शासनको प्रारूप, बालमैरी स्थानीय 
शासनको प्रारूप, स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकन कायाविगध, स्थानीय तहको 
वित्तीय सशुासन जोल्िम लेिाजोिा प्रारूप कायाान्ियनमा लयाएको छ जसले मलुकुभर यी 
क्षेरमा समान धारणा कायाान्ियन िना सहयोि िरी अन्तरतह सम्बन्धलाई मजबूत 
बनाउनेछ। 
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ल्िर नं ४१ : अन्तरसरकारी समन्ियका आधारहरू 

 
4) प्रशासगनक रूपमा तीनै तहका सरकारबीि अन्योन्याल्श्रत सम्बन्धहरू रहेका छन।् संघीय 

गनजामती सेिा ऐन जारी भई नसकेकाले भविष्यमा यसले के कस्तो धार गलन्छ भन् न े
अनमुान िना कदठन भए पगन प्रशासगनक आयामलाई व्यािहाररक प्रयोिको आधारमा यहाँ 
विश् लेषण िने प्रयास िररएको छ। स्थानीय तहमा हालसम्म प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतहरू संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाटै िटाइने िररएको छ। 
महानिरपागलका र उप-महानिरपागलकाहरूमा सह-सल्िि, निरपागलकामा उप-सल्िि र 
िाउँपागलकाहरूमा शािा अगधकृतका दरबन्दीहरू रहेका छन।् प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत 
स्थानीय सेिाबाट िा प्रदेश सेिाबाट िा संघीय सेिाबाट िटाउने भन् ने सम्बन्धमा विगभन् न 
दृवष्टकोणहरू रहे तापगन हाल प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतहरूले संघ र स्थानीय तहको 
बीिमा सेतकुो काम िरेका छन।् स्थानीय तहमा एक पटक काम िरेका व्यल्क्तहरू 
तलुना्मक रूपमा स्थानीय शासनको ममा बझु्न सक्न े भएकाले संघीय सेिाले आफ्ना 
कमािारीको व्यािहाररक र नेतृ् ि क्षमता विकासको अिसर प्राप् त िरेको छ भने स्थानीय 
तहमा काम िरी विषयित मन्रालयमा सरुिा हनुे व्यिस्थाबाट स्थानीय तहलाई संघीय 
विषयित मन्रालयको सहयोि समेत गमलने िरेको छ। स्थानीय तहमा उललेिनीय 
अगधकार, स्रोत र ल्जम्मेिारी उपलब्ध िराउन नेपालको प्रशासगनक क्षेरले ठूलो योिदान 
िरेको छ र सािाजगनक प्रशासन स्थानीय सरकारप्रगत बढी सकारा्मक हनुमुा स्थानीय 
तहमा काम िरेका गनजामती कमािारी पगन प्रमिु कारक मागनने िररन्छ। स्थानीय तहको 
पनु:संरिनाको समयमा ल्जललामा रहेका स्थानीय विकास अगधकारी र सागबक संघीय 
मागमला तथा स्थानीय विकास मन्रालयमा कायारत कमािारीको ठूलो गमवहनेत र 
पररश्रमबाट पनु:संरिनाको प्राविगधक काया गनष्कषामा पगु्न सकेको गथयो। सहकारी 
संघीयताको ममा अनरुूप तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्ध मजबूत बनाउन पगन तीन 
तहका सरकारबीि जनशल्क्तको साझा व्यिस्थापन आिश्यक छ।  

5) स्थानीय तहको प्रशासगनक जनशल्क्त तथा राजनीगतक पदागधकारीको व्यिस्थापनमा 
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई उललेिनीय भगूमका प्रदान िरेको छ। संविधानको 
धारा २२७ मा िाउँ सभा र निर सभाको सञ् िालन र बैठक सम्बन्धी कायाविगध, सगमगत 
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िठन, सदस्य पद ररक्त हनुे अिस्था, िाउँ सभा र निर सभाको सदस्यले पाउने सवुिधा, 
िाउँपागलका र निरपागलकाका कमािारी र कायाालय सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रदेश कानून 
बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ। यस धाराको प्रािधान अनरुूप हाल स्थानीय तहहरूले 
आिश्यक कमािारीको पदपूगताका लागि प्रदेश लोक सेिा आयोिसँि माि िना थालेका 
छन।् प्रदेश लोकसेिा आयोि यसमा सवक्रय हनु थालेको छ। सबै प्रदेश सरकारले 
स्थानीय तहका जनप्रगतगनगधहरूको सेिा सवुिधाको कानून गनमााण िरेका छन।् प्रदेश 
कानून मतुागबक नै स्थानीय तहका जनप्रगतगनगधले सेिा सवुिधा प्राप् त िरेका छन।् 

6) प्रदेश र संघीय सरकारका बीिमा पगन प्रशासगनक सम्बन्धहरू रहेका छन।् प्रदेश 
सरकारको प्रमिु सल्ििको रूपमा संघीय गनजामती सेिाबाट विल्शष्ट शे्रणीको अगधकृत 
िटाउने व्यिस्था िररएको छ। प्रदेश मातहतका मन्रालयमा सल्ििको रूपमा नेपाल 
सरकारका सहसल्िि स्तरका कमािारीलाई िटाइँदै आइएको छ। प्रदेशको प्रमिु 
सल्ििमा भिारै बढुिा भएका कमािारी िटाइए तापगन प्रदेश मन्रालयका सल्ििको रूपमा 
भने िररष्ठ सहसल्ििलाई िटाउने अभ्यास कायाान्ियनमा आएको छ। यस प्रवक्रयालाई 
नेपाल सरकारले गनरन्तरता ददएको छ। 

7)  सािाजगनक वित्त व्यिस्थापनको क्षेरमा समेत अन्तरसम्बन्धका आयामहरू जोगडएका 
छन।् प्रदेश तथा स्थानीय तहले सािाजगनक िरीद िदाा संघीय िरीद ऐनको पालना 
िनुापदाछ। उनीहरूले राख् ने लेिाको ढाँिा संघीय गनकायले नै तोवकददएको हनु्छ। आय 
व्ययको वििरणसमेत एकीकरण िररएको छ। कुन प्रदेशको कगत आय र कगत व्यय भन् ने 
कुरा महालेिा गनयन्रकको कायाालयबाट थाहा पाउन सवकन्छ। आगथाक प्रशासनको 
अगभलेिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सम्बन्धलाई संस्थाित िररएको छ। 
संविधानको धारा २३०(२) मा पागलकाले राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश िदाा घाटा 
बजेट गनमााण िनुापने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोल्जम स्रोत समेतको प्रस्ताि 
पेश िनुापनेछ भन् ने उललेि िररएको छ। यसै िरी संविधानको धारा २०३ मा संघीय 
कानून बमोल्जम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै पगन ऋण गलन िा जमानत ददन नपाउन े
व्यिस्था िररएको छ भने धारा ५९ मा साझा सूिीका विषयमा र आगथाक अगधकारका 
अन्य विषयमा प्रदेशलाई समेत लािू हनुे िरी आिश्यक नीगत, मापदण्ड र कानून बनाउन 
सक्ने अगधकार संघलाई प्रदान िररएको छ। धारा ५९(३) मा स्थानीय तहले बजेट पेश 
िने समय संघीय कानून बमोल्जम हनुेछ उललेि िररएको छ। धारा ५९(७) मा प्रदेश र 
स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यिस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनशुासन सम्बन्धी व्यिस्था 
संघीय कानून बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ। संविधानको धारा ६०(१) मा साझा 
सूिीगभरका विषयमा कर लिाउन ेर राजस्ि उठाउने व्यिस्था नेपाल सरकारले गनधाारण 
िरे बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ र यसलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनद्वारा 
सहजीकरण िररएको छ। सािाजगनक वित्त व्यिस्थापनमा महालेिा गनयन्रकको 
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कायाालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोि प्रदान िरेको छ। प्रदेश सशुासन केन्द्रले 
स्थानीय तहका कमािारीको क्षमता विकासमा योिदान ददएको छ। 

8) कानून गनमााणमा समेत सहकारी संघीयताका ममालाई आधार मािे व्यिस्था अपनाइएको 
छ। संविधानको धारा २२६ मा िाउँ सभा र निर सभाले अनसूुिी-८ र अनसूुिी-९ 
बमोल्जमको सूिीमा उल्ललल्ित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछन ् भनी उललेि िररएको 
छ। यस्तो कानून बनाउन ेप्रवक्रया प्रदेश कानून बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ। संविधानको 
धारा ५७ मा साझा अगधकारका सिालमा कानून बनाउँदा मागथललो तहको सरकारले 
बनाएको कानूनसँि बाल्झन नहनुे व्यिस्था िररएको छ। संस्थाित रूपमा पगन सरकारका 
तीन तहले एकआपसमा गनभार रहनपुने व्यिस्था िररएको छ। उदाहरणका लागि 
संविधानको धारा ५६ मा िाउँपागलका तथा निरपागलकाको िडाको संख्या संघीय कानून 
बमोल्जम हनुेछ भनी उललेि िररएको छ। 

9)  तीनै तहका सरकारका बीि आपसी सम्बन्ध, सहकाया र समन्ियका लागि संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह (समन्िय तथा अन्तरसमन्िय) ऐन, २०७७ ले विगभन् न संस्थाित व्यिस्था 
िरेको छ। यस ऐनको दफा १६ मा प्रधानमन्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारका मखु्य 
मन्रीहरू, स्थानीय तहहरूका प्रगतगनगधहरूसमेत रहेको राविय समन्िय पररषद्को व्यिस्था 
िररएको छ। यस पररषद्लाई साझा अगधकारका विषयमा कानून तथा नीगत तजुामाका 
लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीि समन्िय िने, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कायाान्ियन 
हनुे राविय वहत तथा स्िाथासँि जोगडएका विषयमा समन्िय िने, संघीयता कायाान्ियनको 
सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका नीगत, कानून तथा योजनाको समीक्षा 
िने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हनुे सेिा प्रिाहको विषयमा सामञ् जस्य कायम िना 
आिश्यक काया िने जस्ता ल्जम्मेिारीहरू ददएको छ। यस ऐनको दफा ३ मा संघ प्रदेश 
र स्थानीय तहबीिको अन्तरसम्बन्धका आधारहरूको सूिी उललेि िररएको छ जसमा 
राविय वहतका आधारभतू विषय, राविय िौरि र एकताको संरक्षण, मौगलक हकको 
कायाान्ियन, नेपाली नािररकबीि समान व्यिहार र सरुक्षा, प्राकृगतक तथा भौगतक स्रोतको 
संरक्षण, पारस्पररक सहयोि र सहकाया जस्ता क्षेरहरू समािेश िररएको छ। यस ऐनको 
दफा २४ ले प्रदेश र स्थानीय तहबीि िा प्रदेशगभरका एकभन्दा बढी ल्जललागभरका 
स्थानीय तहबीिको समन्िय िा अन्तरसम्बन्धलाई व्यिल्स्थत िना प्र्येक प्रदेशस्तरमा 
मखु्यमन्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशगभरका स्थानीय तहहरूका प्रगतगनगध समेत रहेको प्रदेश 
समन्िय पररषद्को व्यिस्था िरेको छ। ऐनको दफा २७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहहरूले आफ्नो अगधकार क्षेरगभरको काया सम्पादन िदाा वििाद नआउने िरी सम्पादन 
िनुापने व्यिस्था िरेको छ भने दफा २८ ले संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशबीिको वििाद 
गनरूपणका प्रवक्रयाहरू गनधाारण िरेको छ। 
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10) संविधानले ल्जललागभरका स्थानीय तहसँि समन्िय िना, विकास तथा गनमााण सम्बन्धी 
कायामा सन्तलुन कायम िना, सोको अनिुमन िना र ल्जललामा रहने संघीय, प्रदेश 
सरकारका कायाालय र पागलकाबीि समन्िय िना ल्जलला समन्िय समगतको व्यिस्था 
िरेको छ। सागबकको ल्जलला विकास सगमगतको स्थानमा ल्जलला समन्िय सगमगतको 
व्यिस्था िररएको हो। तर सगमगतसँि दण्ड र परुस्कार तथा वित्तीय एिम ् प्रशासगनक 
शल्क्त नरहेकाले ल्जलला समन्िय सगमगतहरू ्यगत प्रभािकारी भने देल्िएका छैनन।्  

11) अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई वित्तीय संघीयताको आयामबाट समेत विश् लेषण र लेिाजोिा 
िना सवकनेछ। वित्तीय संघीयताको व्यिस्थापनमा सहकारी संघीयताका आयामहरूलाई 
संरिनाित रूपमा नै आन्तररकीकरण िररएको छ। संविधानको अनसूुिी ७ मा संघ र 
प्रदेशको साझा अगधकारको सूिी छ भने अनसूुिी-९ मा तीनै तहको साझा अगधकारको 
सूिी उललेि िररएको छ। साझा अगधकारको सूिीमा उल्ललल्ित विषयको प्रशासनमा तीनै 
तहका सरकारले सहकाया र समन्िय िनुापने हनु्छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा 
५ र ६ ले तलला तहका सरकारले बनाएको कानून मागथललो तहसँि बाल्झन नहनु े र 
बाल्झएमा बाल्झएको हदसम्म अमान्य हनु े व्यिस्था िरेको छ। राजस्ि बाँडफाँटमा 
अन्तरसरकारी अन्तरसम्बन्धलाई स्थावपत िना िोल्जएको छ। विज्ञापन कर र मनोरञ् जन 
कर स्थानीय तहले उठाई उठेको ४० प्रगतशत रकम प्रदेशलाई बाँडफाँट िनुापने व्यिस्था 
िररएको छ। प्रदेशले उठाएको सिारी साधन करको रकमको ४० प्रदेश रकम सम्बल्न्धत 
स्थानीय तहलाई राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले गनधाारण िरेको आधार र 
ढाँिामा वितरण िनुापने व्यिस्था िररएको छ। सामाल्जक सरुक्षाको ल्जम्मेिारी संघको भए 
पगन यसको वितरण स्थानीय तहले िदै आएका छन।् वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
रकम संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट सम्बल्न्धत स्थानीय तहमा प्रिाह हनुे 
िरेको छ। महामारीको समयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका गनकायलाई सहयोि 
िदै आएको छ। स्थानीय तहमा रहेका संघीय कायाालयहरूलाई सम्बल्न्धत स्थानीय तहले 
समेत सहयोि िने िरेका छन।्  

12) संघीय सरकार समेत कगतपय सिालहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भर पनुापने हनु्छ। 
संघीय सरकारले सिारी साधन िरीद िदाा अब प्रदेश मातहतका यातायात कायाालयमा 
दताा िनुापदाछ। जन्म, मृ् य,ु वििाह जस्ता घटना दताा िदाा उठेको रकम स्थानीय तहले 
संघीय सरकारको िातामा जम्मा िनुापदाछ। िनबाट उठेको रोयलटी प्रदेश सरकारले 
केन्द्रीय सरकारी िातामा दाल्िला िरी राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको 
गसफाररशमा बाँडफाँट हनुे िदाछ।  
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13) संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले सञ् िालन िदै आएको प्रदेश तथा 
स्थानीय शासन सहयोि कायाक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि 
प्रदेश सरकारलाई सशता अनदुान प्रिाह िदै आएको छ। यस कायाक्रमले प्रदेश सशुासन 
केन्द्रमा सहयोि िरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका कमािारी तथा जनप्रगतगनगधको क्षमता 
विकासमा लिानी िरेको छ। यस कायाक्रमले स्थानीय तहको कानून गनमााण, एकीकृत 
योजनाको गनमााण, क्षमता विकास योजनाको गनमााण आददमा स्थानीय तहलाई प्रदेश 
सरकार माफा त सहयोि िरेको छ। यो कायाक्रम संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्ियको 
एक रूपरेिा बनेको छ। यस कायाक्रमको निप्रितान कोषबाट स्थानीय तहले प्रदेशबाट 
रकम पाउन ेव्यिस्था िररएको छ। 

3. सरकारका तीन तहबीिको समन्िय सम्बन्धी विद्यमान अभ्यास  
1) सरकारका तीन तहबीि सहकारी संघीयताको आयामलाई संरिनाित रूपमा संस्थाित 

िररए तापगन व्यािहाररक रूपमा सरकारका तीन अंिहरूबीि िनुासाहरू र यदाकदा 
वििादहरू भने आउने िरेका छन।् संघीय शासन प्रणाली अभ्यासको प्रारल्म्भक िरणमा नै 
रहेकाले िनुासा तथा वििादहरू आउन ुस्िाभाविक नै हनु ेिदाछ र यसले संघीय शासन 
प्रणालीलाई पररपक्ि बनाउन सहयोि नै िदाछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय 
सरकारप्रगत र स्थानीय तहले प्रदेशप्रगत विगभन् न िनुासाहरू व्यक्त िरी यदाकदा औपिाररक 
रूपमा आिाज समेत उठाउन ेिरेको पाइन्छ।  

2) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्िय र अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७४ को पररच्िेद-३ मा 
कानून, नीगत र योजना तजुामामा तीन तहका बीिको अन्तरसम्बन्धको आयामलाई स्पष्ट 
पाररएको छ। यसमा संघले आफ्नो एकल िा साझा अगधकारको विषयमा कुनै कानून िा 
नीगत बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अगधकार अगतक्रमण िना नपाउने व्यिस्था 
िरेको छ। यसै िरी प्रदेशले समेत आफ्ना एकल िा साझा अगधकारको विषयमा कानून 
गनमााण िदाा संघ िा स्थानीय तहको एकल अगधकार अगतक्रमण िना नपाउन े र संघीय 
कानूनसँि बाल्झने िरी कानून गनमााण िना नपाउने व्यिस्था िरेको छ। यस ऐनले एकल 
अगधकार सम्बन्धमा प्रदेश िा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा िा सोको कायाान्ियन िदाा 
सो विषयमा संविधान बमोल्जम कुनै शता िा मापदण्डको अधीनमा रही र संविधानमा संघले 
नीगत बनाउन ेव्यिस्था भएकोमा ्यस्तो नीगत िा नीगत अन्तिात बनेको संघीय कानूनको 
अधीनमा रही कायाान्ियन िनुा िा कानून बनाउनपुनेछ भनकेो छ। यस ऐनमा संघले 
आफ्नो एकल अगधकारको विषय िा अिल्शष्ट अगधकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा 
्यस्तो विषय िा अगधकार अन्तिातको कुनै काया प्रदेश िा स्थानीय तह िा प्रदेश िा 
स्थानीय तहको कुनै गनकाय िा अगधकारीले िने िरी व्यिस्था िना सक्ने प्रािधान 
राल्िएको छ। प्रदेशले पगन एकल िा साझा अगधकारको विषयमा स्थानीय तहबाट 
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कायाान्ियन हनुे व्यिस्था िना सक्न े प्रािधान यसै ऐनमा राल्िएको छ। यो विधावयकी 
मनसाय भनेको तललो तहको सरकारबाट हनु सक्ने काम सकभर तलबाटै िने र तललो 
तहको सरकारले िना नसक्न ेिा तललो तहको सरकारबाट िदाा उपयकु्त नहनु ेकाममा 
मार मागथललो तहको सरकार संलग्न रहोस ्भन् ने पगन हो। संघीयता ििाको दृवष्टकोणले 
महँिो नपरोस ् भन् ने आशय पगन यसमा लकेुको छ। ऐनमा यी व्यिस्था भए तापगन 
वयनको पूणा रूपमा पालना हनु सकेको छैन। संघ तथा प्रदेशका कगतपय कायाालय 
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण िना सवकने देल्िन्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कामको 
बीिमा दोहोरोपना समेत देल्िएका छन।् 

3) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने सशता अनदुानको रकम 
समयमै उपलब्ध निराउन,े उपलब्ध िराउँदा पगन स्थानीय आिश्यकताभन्दा पगन 
विषयित मन्रालयका राजनीगतक र प्रशासगनक पदागधकारीको स्िवििेकमा पररयोजना 
छनोट हनुे र सशता रकममा तललो तहको सरकारलाई ििा एकाइको व्यिहार िररने 
िनुासाहरू स्थानीय तहको रहने िरेको पाइन्छ। स्थानीय तहले यी िनुासाहरू प्रदेशलाई 
समेत िने िरेका छन।् मागथललो तहको सरकारले तललो तहलाई उपलब्ध िराउने सबै 
रकमको वििरण बजेट पेश िने समय अथाात ् प्रदेशको हकमा असार १ िते अिािै र 
स्थानीय तहको हकमा असार १० िते अिािै उपलब्ध िराउनपुने हनु्छ तावक सबै बजेट 
तथा कायाक्रमहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको िावषाक बजेट तथा कायाक्रममा समािेश हनु 
सकोस ्र वित्तीय अनशुासन कायम िना सहयोि गमलोस।् यसबाट कायाक्रमको दोहोरोपना 
हटाउन समेत मद्दत िनेछ। संघीय तहमा तलला तहका सरकारहरू मागथललो तहको 
सरकारको ििा एकाइ होइनन।् बजेट पाररत िने समयपगछ मागथललो तहको सरकारबाट 
हनुे पटके गनकासा वित्तीय सशुासनको दृवष्टकोणले पगन उपयकु्त मागनन् न। 

4) संविधानको अनूसूिीमा रहेका तीन तहबीिको काया ल्जम्मेिारीको बाँडफाँट र कानूनहरू 
गनमााण िदाा एकआपसमा बाल्झने िरी गनमााण िरेको विषयमा पगन समय समयमा 
िनुासाहरू आउने िरेको छ। यस्ता िनुासाहरू ल्शक्षा, स्िास््य र उद्योि क्षेरमा सतहमा 
नै आउने िरेका छन।् स्िास््य क्षेरमा कगत बेडसम्मको अस्पताल कुन तहले सञ् िालन 
िने भन् ने विषयमा कानूनी वििादहरू आएका छन।् तलला तहका सरकारहरूले आफ्नो 
एकल अगधकारको विषयमा समेत मागथललो तहको सरकारले हस्तक्षेप िरेको िनुासो 
व्यक्त िरेका छन।् जनस्िास््यको अगधकांश काया ल्जम्मेिारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण 
िररए तापगन यसका कायाालय र कमािारी भने प्रदेश मातहत रहेका छन।् लैंगिक 
विकास, सामाल्जक सशक्तीकरण, बाल विकास क्षेरमा सञ् िालन िररने संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहका कगतपय कायाक्रमहरू उस्तै प्रकृगतका भएको िनुासो आउने िरेको छ। 
हरेक ल्जललामा रहेका ल्शक्षा मन्रालय मातहतका ल्जलला ल्शक्षा समन्िय एकाइ 
कायाालयहरू गनल्ष्क्रय जस्तै भएका छन ् र यी गनकायले िने अगधकांश काया संविधान 
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अनरुूप प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायाक्षेरमा रहेका छन।् साझा अगधकारका क्षेरमा 
बिुपने सबै कानूनहरू गनमााण हनु नसक्दा यसको व्यिस्थापनमा कदठनाइ उ्पन् न हनु 
िएको र परुाना कानूनको भरमा प्रशासन िदाा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समस्याहरू 
उ्पन् न भएका छन।् उदाहरणका लागि िानी तथा िगनज पदाथा सम्बन्धी नयाँ ऐन 
आउन नसकेकाले िानी तथा िगनज पदाथाको तीन तहबीिको बाँडफाँटमा अन्योल 
आएको छ। यस्तै िानीबाट प्राप् त हनुे साधारण गनमााणमिुी िगनज पदाथाको िास्तविक 
ल्जम्मा प्रदेशको हो िा स्थानीय तहको हो भन् ने विषयमा व्यािहाररक अन्योल रहेको छ। 

5) संघीय सरकारप्रगत प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो िनुासो कमािारी 
व्यिस्थापनमा रहेको देल्िन्छ। स्थानीय तहले समयमै प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत उपलब्ध 
निराएको र गछटो गछटो सरुिा िररददएको जस्ता िनुासाहरू व्यक्त िने िदाछन।् प्रदेश 
सरकारले संघीय गनजामती सेिा ऐन तजुामा नभएका कारण प्रादेल्शक तथा स्थानीय सेिा 
सञ् िालन िना नयाँ कानून बनाउन नसवकएको िनुासो िने िरेका छन।् प्रदेश 
सरकारहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायाक्षेरमा परेका विषय हेने िरी संघीय 
सरकारले संिठन विस्तार िरेको िनुासो पगन व्यक्त िने िरेको पाइन्छ। प्रदेश सरकारले 
समेत ल्जलला ल्जललामा स्थानीय तहबाट हनु सक्ने कामका लागि समेत प्रादेल्शक 
कायाालय स्थापना िररएको आरोप िेप्नपुरेको अिस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
अनु् पादनशील तथा सािाजगनक सेिा प्रिाहभन्दा पगन राजनीगतक प्रकृगतका संिठन गनमााण 
िरी िालू ििाको दावय्ि बढाएको भनेर विशेषज्ञहरूले ्यस्ता गनकायका सम्बन्धमा 
टीकावटप्पणी िना थालेका छन।् िास िरी प्रदेशहरूले स्थापना िरेका विगभन् न सगमगत 
आयोि तथा प्रगतष्ठानले दीघाकालीन दावय्य सजृना िरेको िनुासाहरू आउन थालेका 
छन।् 

४. अन्तरसम्बन्धमा िालनपुने कदमहरू 
1) नेपालले सहकाररतामा आधाररत संघीय शासन प्रणालीको प्रारल्म्भक अभ्यास िरेको छ र 

छोटो समयमा यसका आधारभतू जिहरू स्थापना पगन भएका छन।् संघीय प्रणालीको 
प्रभािकाररता यसले आम नािररकको वहतका लागि प्रिाह िने सािाजगनक सेिा, विकास र 
आगथाक समनु् नगतको पररमाण र िणुस्तरमा भर पनेछ। यसले सकारा्मक नतीजा लयाउने 
िा नलयाउन ेकुरा यसको संस्थाित संरिनाको कायाकुशलता र काया प्रभािकाररतामा गनभार 
रहनेछ जसका लागि अन्तरतह सम्बन्ध महत्त्िपूणा मागनने िररन्छ। अन्तरतहमा आएका 
मदु्दाहरू, िनुासाहरू एिम ् भविष्यमा आउने सक्ने मदु्दाहरूलाई सम्बोधन िदै लैजानपुने 
हनु्छ। यसो िना नसवकएमा संघीयताले आन्तररक वििादहरू गनम््याउन सक्छ।  
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2) अन्तरतह सम्बन्धलाई एकआपसमा बाल्झएका कानूनहरूले झन ् जवटलता थवपददन 
सक्छन।् संघीय सरकारले यसमा एक सगमगत नै िठन िरेर यस सम्बन्धी अध्ययन िरी 
एकआपसमा बाल्झएका िा प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेरागधकारमा समेत प्रिेश िरेका 
संघीय कानूनलाई पररमाजान िना अ्यािश्यक छ। प्रदेश सरकारले समेत यसै अनरुूप 
आफ्ना कानूनहरू संशोधन िना सक्नपुछा। संघीय गनजामती सेिा ऐन गछटोभन्दा गछटो 
जारी िना सवकएमा कमािारी प्रशासनको समन्ियमा देल्िएका अन्योलहरू हट्न जानेछन।्  

3) तीन तहबीिको समन्ियको सबैभन्दा ठूलो ल्जम्मेिारी संघीय सरकारको हनु े िदाछ। 
िासिरी संघीय विषयित मन्रालयहरूले संिठन विस्तारबाट आफ्नै शल्क्तको विस्तार िने 
प्रिलृ्त्त (Leviathan) भन्दा पगन सल्िकटताको गसद्धान्त (Principle of Subsidarity) लाई 
अपनाउन ु जरूरी छ। विषयित मन्रालयहरूले सशता अनदुानको प्रशासनमा यस 
गसद्धान्तलाई पालना िनुा जरूरी छ।  

4) प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउन ेवित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण संविधानको भािना अनरुूप 
प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििा आिश्यकता र राजस्ि सम्भाव्यताको िस्तिुत आधारमा 
गनधाारण िनुापदाछ। यस कायाका लागि काया ल्जम्मेिारीको थप विस्ततृीकरण, काया 
ल्जम्मेिारीको क्षेरको विषयित मापदण्ड गनधाारण र लाितको अनमुान िना आिश्यक छ। 
यी कायाहरू मूलत: विषयित मन्रालयले निरेसम्म राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिले िस्तिुत रूपमा ििा आिश्यकताको यकीन िना सक्दैन । यसमा संघीय 
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँि समेत सहकाया िना आिश्क छ। वित्तीय 
संघीयताको ममा वित्तीय स्रोतको प्राविगधक र िस्तिुत बाँडफाँट पगन हो।  

5) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्िय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यिस्था िरेका 
राविय समन्िय पररषद्, विषयित सगमगत, प्रदेश समन्िय पररषद् तथा नेपालको संविधानको 
धारा २३४ ले व्यिस्था िरेको अन्तरप्रदेश पररषद्लाई जगत वक्रयाशील िना सक्यो 
अन्तरतह सम्बन्ध ्यगत नै प्रभािकारी हनुेछ। 

6) सरकारका तीन तहबीिको अन्तरसम्बन्धमा राजनीगतक दलहरूबीिको आपसी सहकायाले 
अ्यन्त ठूलो महत्त्ि राख्दछ। नेपालमा संघीयताको प्रभािकाररता प्रदेश तहको काया 
प्रभािकाररतामा गनभार रहने िदाछ। केन्द्रीय र स्थानीय संरिनाहरू एका्मक प्रणालीमा 
समेत रहने िदाछन।् नेपालका सबै दलहरूबीिमा प्रदेश सरकारको सिालमा र प्रदेशको 
सरकारको राजनीगतक ल्स्थरताका लागि एक आम सहमगत बनाउन आिश्यक देल्िन्छ। 
उदाहरणका लागि प्रदेशमा प्रादेल्शक मन्रालयको विस्तार प्रदेश समेतको वहतमा छैन। 
प्रदेश सरकारहरू जगत ल्स्थर हनु सके ्यगत संघीयताका आधारल्शलाहरू बगलया हनु 
सक्छन।् प्रदेशमा िटाइएको केन्द्रीय जनशल्क्त प्रदेशको ठूलो सम्पल्त्त हो जसलाई ्यहाँ 
काम िने िातािरण सजृना िनुा प्रदेश सरकारको पगन दावय्ि रहेको छ। प्रदेश प्रशासन, 
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प्रदेशको आन्तररक संरिना, प्रदेशको विकास, प्रदेशको वित्तीय संरिना सम्बन्धमा 
दलहरूबीि साझा समझदारी हनु ु अ्यािश्यक रहेको छ। अन्तरतह सम्बन्धको 
सदुृढीकरणका लागि एकअकााको भगूमकामा स्पष्टता र संघीयताको सम्बन्धमा समान बझुाइ 
हनु ु आिश्यक छ। िास िरी राजनीगतक दलका बीिमा संघीयताको सन्दभामा समान 
बझुाइ रहनपुदाछ। साझा अगधकारका सूिीमा रहेका विषयमा बन् न बाँकी संघीय कानून 
जगत गछटो बन् न सक्यो उगत संघीयतको अभ्यासमा रहेका अन्योलहरू घट्न जानेछन।् 
यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत यी क्षेरमा ददिो रूपमा कानून गनमााण िना 
सक्नेछन।्  

7) सरकारका तीन तहबीिको सम्बन्धमा राज्यसत्ताको दायराभन्दा बावहर रहेका संस्थाको पगन 
अहम ् भगूमका रहने िदाछ। िास िरी िैरसरकारी संस्थाहरू, नािररक समाज र 
बवुद्धजीिीहरूको यसमा ठूलो भगूमका हनु ेिदाछ। नेपालमा संघीयताले राजनीगतक ल्स्थरता 
ददएको र सािाजगनक विकास र सेिाको ल्जम्मेिारी बाँडफाँट िरेको छ। यसले स-साना 
कामका लागि गसंहदरबारलाई नै ल्जम्मेिार ठािे मान्यतामा कमी लयाइददएको छ जसले 
नेपालमा सत्ताको केन्द्रीकरणको आरोप मार घटाएको छैन, द्वन्द्वको राजनीगतक 
व्यिस्थापन पगन िरेको छ। यसले प्रगतस्पधाा्मक विकासलाई प्रिद्धान िरेको छ। एकले 
िरेको राम्रो अभ्यास अकोले गसक्ने अिसर ददएको छ।  
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 पररच्छेद  

 १५ 
 

ििा आिश्यकताको गनधाारण 
 

 

 

1. पररिय 
1) नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ििाको 

आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण िनेछ 
भगनएको छ। सोही दफामा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट 
उठ्ने राजस्िलाई मातहतको स्थानीय तहको ििा आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको 
आधारमा प्रदेश कानून बमोल्जम वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण िनेछन ् भगनएको 
छ। यस प्रकार संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वितरण 
हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुानलाई ििा आिश्यकता र राजस्ि क्षमताको आधारण 
वितरण िनुापने संिैधागनक अगनिायाता रहेको छ। संविधानको दफा ६०(३) मा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण राविय प्राकृगतक स्रोत तथा 
वित्त आयोिको गसफाररश बमोल्जम हनुेछ भगनएको छ ।  वित्तीय समानीकरण अनदुान 
वित्तीय हस्तान्तरणकै एक अगभन् न अङ् ि भएकाले राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त 
आयोिले हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण 
गनधाारण िदाा प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििा आिश्यकता गनकाली सो रकममा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहले उठाई उपयोि िना पाउने राजस्ि रकम घटाई वितरण िना सवकने 
वित्तीय समानीकरणको रकम यकीन िनुापने हनु्छ।  

2) ििा आिश्यकताको विषय गसद्धान्तत: संविधान र यो अन्तिात बनेका संघीय कानूनले 
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सजृना िरेको ििाको दावय्ि र ती गनकायहरूलाई प्रदान 
िररएको राजस्ि अगधकारबाट उठ्न ेराजस्िबीिको अन्तरले उ्पन् न हनुे ऊध्िािामी वित्तीय 
अन्तर (Vertical Fiscal Gaps) को सम्बोधनसँि जोगडएको छ। ििा दावय्िको तलुनामा 
राजस्ि अगधकारको गनक्षेपण व्यािहाररक, प्राविगधक र प्रशासगनक वहसाबले सम्भि हनुे 
िदैन। यसैले अगधकांश संघीय मलुकुमा ििाको विकेन्द्रीकरणभन्दा राजस्िको 
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विकेन्द्रीकरण कमजोर नै हनुे िदाछ। प्राविगधक रूपमा राजस्िका स्रोतहरू सबै स्थानमा 
समान पररमाणमा उठ्न सक्दैन। प्रशासगनक रूपमा फरावकलो आधार भएका करहरू 
केन्द्रीय गनकायबाट उठाउँदा गमतव्ययी पगन हनुे िदाछ। यसैले यस्तो वित्तीय अन्तर 
स्िाभाविक नै मागनन्छ। वित्तीय हस्तान्तरणमा राजस्ि क्षमताको विषय हरेक प्रदेश िा 
स्थानीय तहको फरक राजस्ि सम्भाव्यताका कारण उनीहरूबीि हनु ेफरक फरक राजस्ि 
क्षमताको अन्तरले सजृना िने ल्क्षगतजीय वित्तीय अन्तर (Horizontal Fiscal Gaps) सँि 
जोगडएको हनु्छ। यसमा राजस्ि क्षमता कम हनुेलाई बढी अनदुान प्रदान िरेर 
समन्यावयकता लयाउने िररन्छ। राजस्ि क्षमता (Revenue Capacity) र राजस्ि प्रयास 
(Tax Efforts) भनेको फरक फरक विषय हो। आफ्नो सम्भाव्य स्रोतमा गमवहनेत र 
कायाकुशलताबाट आउने राजस्ि रकम राजस्ि प्रयासमा समािेश हनु्छ। राजस्ि प्रयासमा 
बढी गमवहनेत िरी राजस्ि पररिालन िनेलाई बढी अनदुान ददएर प्रो्साहन िनुापने हनु्छ 
जनु विषय काया सम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीसँि जोगडएको हनु्छ।  

ल्िर नं ४२ : वित्तीय अन्तर 

 

 

 

 

2. ििा आिश्यकता गनधाारणका िरणहरू 
1) कायाविस्ततृीकरण : प्रदेश तथा स्थानीय तहको ििा आिश्यकता गनधाारण िदाा पवहलो 

िरणमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायाक्षेरको विस्ततृ व्याख्या सवहत 
कायाविस्ततृीकरण (Unbundling) िनुापने हनु्छ। िासिरी साझा अगधकारको सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट िनुापने हनु्छ। कुन काम कुन तहको सरकारले िने भन् ने विषय गनक्योल 
नभएसम्म कुन तहको ििा आिश्यकता के कगत हो भन् ने अनमुान िना कदठन छ। 
उदाहरणका लागि नेपालको संविधान अनसुार स्थानीय तहका कायाल्जम्मेिारीका विषय 
एकल अगधकारतफा  २२ बुँदा र साझा अगधकारमा १५ बुँदा िरी जम्मा ३७ बुँदामा 
समेवटएको छ। यी एकल तथा साझा अगधकारका अगतररक्त मौगलक हक, राज्यका 
गनदेशक गसद्धान्त तथा नीगत एिम ्अन्य विषयित कानूनले पगन स्थानीय तहलाई काया 
ल्जम्मेिारीहरू थवपददएको छ। स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले 
िने कायाको विस्ततृ सूिी उललेि िररएको छ। यी सबै ल्जम्मेिारीहरूको विस्ततृ व्याख्या 
निरी यसको मापदण्ड र राविय लक्ष्य समेत गनधाारण िना कदठन छ।  

राजस्ि सम्भाव्यता वित्तीय अन्तर ििा आिश्यकता 
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2) ििा क्षरेको राविय मापदण्ड गनधाारण : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायाल्जम्मेिारीको 
विस्ततृ व्याख्या र विस्ततृीकरण पश्चात ्हरेक कायाको िणुस्तर सवहतको राविय मापदण्ड 
गनधाारण िनुापदाछ। जस्तै स्थानीय सडकको न्यूनतम मापदण्ड गनमााण िदाा यसको 
न्यूनतम िौडाइ तथा यसको न्यूनतम िणुस्तर आदद वकटान िनुापछा। स्थानीय सडकको 
हकमा यसको मापदण्ड Nepal Rural Road Standards मा व्याख्या िररएको छ। दमकल 
सेिा हो भने कुन िणुस्तरको दमकल, कगत जना जनशल्क्त रहने आदद मापदण्ड गनधाारण 
िनुापने हनु्छ। शहरी विकासका लागि शहरी विकास मन्रालयले Urban Planing Norms 
भनेर यसको व्याख्या िरेको छ। स्िास््य क्षेरमा स्िास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले 
Minimum Service Standards गनधाारण िरेको छ। 

3) ििा क्षरेको राविय लक्ष्य गनधाारण : ििा आिश्यकता गनधाारणका लागि प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले िने हरेक कामको न्यूनतम राविय मापदण्ड गनधाारण पश्चात ्यसको राविय 
लक्ष्य गनधाारण िनुापदाछ। राविय लक्ष्य गनधाारण िने ल्जम्मेिारी राविय योजना आयोिको 
हनुे िदाछ। विषयित मन्रालयसँिको सहकायामा राविय योजना आयोिले यस्तो लक्ष्य 
गनधाारण िनुापदाछ। विषयित मन्रालयहरूले यसमा राविय योजना आयोिसँि प्राविगधक 
सहकाया िना आिश्यक छ। यस्ता लक्ष्यहरू ददिो विकासको लक्ष्य, आिगधक योजना, 
शहरी विकास सम्बन्धी मापदण्ड, विषयित िरुुयोजना, स्थानीय तहको संस्थाित 
स्िमूलयांकन आददबाट गलन सवकन्छ िा विशेषज्ञ टोली गनमााण िरी यस्तो काया सम्पादन 
िना सवकन्छ। 

4) मूलय सूिकाकं गनधाारण : ििा आिश्यकता क्षेरको लक्ष्य र मापदण्ड गनधाारण िरेपगछ 
िस्त,ु सेिा, तथा जनशल्क्तको सम्बन्धमा मूलय सूिकांक सिेक्षण िनुापने हनु्छ। यसमा 
केन्द्रीय त्यांक विभाि िा नेपाल राि बैंकबाट गनकागलने मूलय सूिकांकलाई पगन आधार 
मान् न सवकन्छ। भौिोगलक क्षेरको आधारमा Cost Factor गनधाारण िना सवकन्छ। 
विितमा स्थानीय गनकाय वित्त आयोिले मूलय सूिकांक गनधाारण िदाा Cost Factor लाई 
आधार मानेको गथयो। ििा आिश्यकतालाई विश् लेषण िदाा प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
प्रशासगनक ििा, सेिा प्रिाहका लागि लाग्ने ििा र विकास गनमााणका लागि लाग्ने ििाको 
लाित आिश्यक पछा। यसरी लाित गनकालदा नेपाल जस्तो कदठन भिूोल भएको देशमा 
स्थानित रूपमा ढुिानी, यातायात र दिुामताका कारण लाग्ने अगतररक्त लाित 
(Additional Cost Factor) समेत वहसाब िनुापने हनु्छ।  
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ल्िर नं ४३ : ििा आिश्यकताका क्षरेहरू 

 
5) प्रशासगनक ििाको गनधाारण : ििा आिश्यकताको मापन िदाा प्रदेश तथा स्थानीय तहको 

गनयगमत प्रशासगनक ििाको प्रक्षेपण िने िररन्छ। यसमा कमािारीको दावय्ि, जन 
प्रगतगनगधहरूको दावय्ि, अन्य प्रशासनको ििाको प्रक्षेपण िनुापदाछ। प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका जनप्रगतगनगधको संख्या गनल्श्चत हनु े र उनीहरूको सेिा सवुिधा पगन कानूनद्वारा 
गनल्श्चत िररएकाले सोही आधारमा प्रक्षेपण िना सवकन्छ। स्थानीय तहका जनप्रगतगनगधको 
सेिा सवुिधा प्रदेश कानून बमोल्जम हनुे िदाछ। कमािारीको प्रशासगनक ििा गनधाारण िदाा 
जनसंख्या र भ-ूिोलका आधारमा राविय मापदण्ड गनधाारण िरी अ्यािश्यक जनशल्क्तको 
संख्या र लाितको प्रक्षेपण िना सवकन्छ। स्थानीय तहमा रहन सक्न ेमोटामोटी दरबन्दी 
वििरणहरू संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट उपलब्ध िराइएको गथयो। 
अन्य प्रशासगनक ििालाई राविय मापदण्ड र स्थानित मूलय अगभिवृद्धका आधारमा प्रक्षेपण 
िना सवकन्छ। 

ल्िर नं ४४ : ििा आिश्यकतामा गनयगमत प्रशासगनक ििा 

 

  

िि आिीँयकतीाकीातीीनिटीा ीेऽ ह

िकीास िि

सीािज नक सीेिीालीाई
लीानीेिि

नय मत ीूशीास नक
िि

कमािारीको
ििा

जन-

प्रगतगनगधको
ििा

अन्य
प्रशासगनक

ििा

गनयगमत
प्रशासगनक

ििा

विकास ििा 

सािाजगनक सेिालाई 
लाग्ने ििा 

गनयगमत प्रशासगनक 
ििा 
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6) सािाजगनक सेिाको लाित गनधाारण : ििा आिश्यकताको अको िरणमा प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले प्रदान िने सािाजगनक सेिाको न्यूनतम लाित प्रक्षेपण िनुापने हनु्छ। 
नेपालको संविधानको अनूसूिी ६-९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको एकल तथा साझा 
अगधकारको सूिी उललेि िररएको छ। उदाहरणका लागि स्थानीय तहलाई निर प्रहरी, 
अल्ग्न गनयन्रण सेिा, फोहोरमैला व्यिस्थापन, गसफाररशहरू ददने काम, िानेपानी, कृवष 
प्रसार, पश ुविकास, आधारभतू स्िास््य आदद सेिाको ल्जम्मेिारी प्रदान िररएको छ। यी 
सेिाको लाित जनसंख्या तथा भिूोलको आधारमा प्रक्षेपण िनुापने हनु्छ।  

7) विकास ििाको लाित गनधाारण : सािाजगनक सेिाको लाित प्रक्षेपण िरेपगछ प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले िने पूँजीित प्रकृगतका विकास गनमााण सम्बन्धी कायाको लाित प्रक्षेपण 
िनुापने हनु्छ। स्थानीय तहलाई सडक गनमााण, ढल गनमााण, उद्यान तथा पाका को गनमााण, 
विद्यतुीकरण, आिास, बस पाका , औद्योगिक ग्राम आदद जस्ता पूजँीित प्रकृगतको विकास 
गनमााण र स्थानीय आगथाक विकासको ल्जम्मेिारी प्रदान िररएको छ। यसको लाित 
अनमुान िदाा पगन राविय मापदण्ड र राविय लक्ष्यलाई आधार मानी न्यूनतम विकास 
ििाको प्रक्षेपण िनुापछा। विकास तथा सेिा ििाको लाित गनकालदा विगभन् न एकाइमा 
मापन िना सवकन्छ।  

तागलका नं 26 : ििा आिश्यकताका एकाइका उदाहरण 

विषय क्षरे एकाइ 
सडक प्रगतवकमी िावषाक ििा 
ढल प्रगतवकमी िावषाक ििा 
िानेपानी प्रगतव्यल्क्त िावषाक ििा 
आधारभतू ल्शक्षा प्रगतविद्याथी िावषाक ििा 
आधारभतू स्िास््य प्रगतव्यल्क्त िावषाक ििा 
दमकल सेिा प्रगतव्यल्क्त िावषाक ििा 
िानेपानी सेिा प्रगतघरपररिार िावषाक ििा 
गसँिाइ प्रगतहेक्टर िावषाक ििा 
विद्यतु ्सेिा प्रगतघरपररिार िावषाक ििा 
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ल्िर नं ४५ : ििा आिश्यकताका प्रवक्रयाहरू 

 

  

काया ल्जम्मेिारीको विस्ततृ
बाँडफाँट

ििा क्षेरको राविय मापदण्ड
गनधाारण

ििा क्षेरको राविय लक्ष्य
गनधाारण

ििा क्षेरको स्थानित िा
भौिोगलक मूलय सूिकांक

गनधाारण

क्षेरफल िा जनसंख्याको
आधारमा प्रगत एकाइ लाित

गनधाारण

न्यूनतम प्रशासगनकििा
गनधाारण

सािाजगनक सेिाको ििा
गनधाारण विकास ििाको गनधाारण कुल ििाआिश्यकता

गनधाारण

राजस्ि क्षमता गनधाारण वित्तीय अन्तर गनधाारण वित्तीय समानीकरण अनदुान
वितरण
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 पररच्छेद  

 १६ 
 

कायासम्पादनमा आधाररत  
वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली 

 

 

 

1. ऐगतहागसक पषृ्ठभगूम  
१) नेपालमा कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई कानूनका रूपमा पवहलो 

पटक स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ मा समािेश िररएको गथयो। यस ऐनको दफा 
२३६ मा प्र्येक िषा नेपाल सरकारले स्थानीय गनकायहरूलाई तोवकएको न्यूनतम अनदुान 
उपलब्ध िराउनकुो अगतररक्त सम्बल्न्धत स्थानीय गनकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, 
राजस्ि पररिालन िना सक्न ेसम्भाव्यता र क्षमता, वित्तीय साधनको आिश्यकता, आय-
व्ययको गनयगमत अगभलेिन काया, लेिापरीक्षणको ल्स्थगत, आगथाक अनशुासनको ल्स्थगत 
जस्ता आधारमा थप अनदुान उपलब्ध िराउन सक्न े व्यिस्था िरेको गथयो। स्थानीय 
स्िायत्त शासन गनयमािली, २०५६ को गनयम २७३घ ले स्थानीय गनकाय वित्तीय 
आयोिको गसफाररश समेत गलई स्थानीय विकास मन्रालयले न्यूनतम शताका सूिक तथा 
कायासम्पादन मापन सूिक समेतका आधारमा स्थानीय गनकायको मूलयांकन िरी स्थानीय 
गनकायलाई ददइने अनदुानमा थपघट िना र उ्कृष्ट काया िने स्थानीय गनकायलाई 
परुस्कृत िना सक्न े व्यिस्था िरेको गथयो। उक्त कानूनी व्यिस्थालाई कायाान्ियन िना 
त्कालीन स्थानीय विकासमन्री राजेन्द्र पाण्डे र सल्िि भिितीप्रसाद काफ्लेको समयमा 
नेपाल सरकारले गमगत २०६३ मंगसर ११ ितेको गनणायबाट स्थानीय गनकाय वित्तीय 
आयोिको कायाक्षेरमा स्थानीय गनकायलाई प्रदान िररन े अनदुान र राजस्ि बाँडफाँटको 
न्यूनतम शता र कायासम्पादन मापदण्ड (Minimum Conditions and Performance 

Measures) तयार िरी सोको अध्ययन तथा मूलयांकन िने एिम ्यसको आधारमा स्थानीय 
गनकायमा जान े गन:शता पूँजीित अनदुान तथा अंक गनधाारण िने विषय समािेश िररएको  
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गथयो। सो अनरुूप ल्जलला विकास सगमगतका साथै निरपागलकाहरूमा न्यूनतम शता तथा 
कायासम्पादन मापन र िाउँ विकास सगमगतहरूको न्यूनतम शताको मूलयांकन िरी आगथाक 
िषा २०६५/066 देल्ि ल्जलला विकास सगमगतमा र आगथाक िषा २०६६/ ०६७ देल्ि 
निरपगलकाहरू तथा िाउँ विकास सगमगतहरूमा कायासम्पादनमा आधाररत अनदुान प्रणाली 
पूणा रूपमा कायाान्ियनमा लयाइएको गथयो।  

२) नेपाल सरकारले आगथाक िषा २०६३/०६४ को बजेट िक्तव्य माफा त स्थानीय स्रोत 
पररिालन बढाउन र प्राप् त साधनको प्रभािकारी उपयोि िना बढािा ददन े उद्देश्यले 
स्थानीय गनकायलाई कायासम्पादनको आधारमा अनदुान उपलब्ध िराउने नीगत अिलम्बन 
िर् यो। स्थानीय गनकाय वित्त आयोिको प्रगतिेदन, २०५७ ले वित्तीय विकेन्द्रीकरणको 
सबलताका लागि स्थानीय गनकायमा कायासम्पादन आधाररत अनदुान प्रणाली लािू िने 
गसफाररश िरेको गथयो। यस गसफाररशको आधारमा नेपालमा आगथाक िषा २०६१/०६२ 
देल्ि नै स्थानीय विकास मन्रालयले विकेल्न्द्रत वित्त व्यिस्था तथा विकास कायाक्रम 
(DFDP) माफा त उक्त कायाक्रम लािू भएका २० ल्जललामा सो कायाक्रमबाट ल्जलला 
विकास सगमगतलाई प्रदान िने अनदुानलाई कायासम्पादनमा आधाररत बनाएको गथयो। 
स्थानीय गनकाय वित्त आयोिले आगथाक िषा २०६३/०६४ मा ५५ ल्जललामा र आगथाक 
िषा २०६४/०६५ मा सबै ल्जललामा परीक्षण मूलयांकन िरेको गथयो।   

३) ल्जलला विकास सगमगतमा ८ िटा कायाक्षेरमा ६२ िटा र निरपागलकामा ५ िटा 
कायाक्षेरमा ४० िटा कायासम्पादनका सूिकहरू रहेका गथए। कायासम्पादनको सूिकको 
अंकभार १०० पूणाांकको गथयो। न्यूनतम शतातफा  ल्जलला विकास सगमगत तथा 
निरपागलकामा १५ िटा सूिक र िाउँ विकास सगमगतहरूमा १० िटा सूिक रहेका 
गथए। न्यूनतम शता तथा कायासम्पादन सूिकको मूलयांकन स्थानीय गनकाय वित्त 
आयोिबाट हनुे िदा्यो र मूलयांकन नतीजाको िणु परीक्षण सम्बन्धी व्यिस्था िररएको 
गथयो। नेपालमा २०५९ श्रािण १ देल्ि स्थानीय गनकाय जनप्रगतगनगधविहीन गथए। यस्तो 
समयमा स्थानीय गनकायलाई िगतशील बनाउन तथा स्थानीय गनकायमा वित्तीय सशुासन 
जोल्िम घटाउन न्यूनतम शता तथा कायासम्पादन प्रणाली र स्थानीय शासन तथा 
सामदुावयक विकास कायाक्रमको सहयोिमा सञ् िागलत रूपान्तरणीय सामाल्जक पररिालनको 
छातागभर वक्रयाशील भएका िडा नािररक मि र नािररक सिेतना केन्द्रहरूले उललेिनीय 
योिदान िरेका गथए। 
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2. कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरणको अिधारणा 
१) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराइने अनदुानको पररमाणलाई उक्त गनकायले 

हागसल िने उपलल्ब्धमा आबद्ध िने प्रणालीलाई हाम्रो सन्दभामा कायासम्पादनमा आधाररत 
वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली भन् ने िररन्छ। यस्ता उपलल्ब्धहरू प्रवक्रया तथा नतीजा दिैुसँि 
सम्बल्न्धत हनु्छन।् प्रवक्रयामूलक उपलल्ब्धले कानूनको पालना तथा वित्तीय अनशुासनलाई 
सदुृढ िछा भन ेनतीजामूलक उपलल्ब्धले उक्त गनकायहरूलाई उपलब्ध िराइएको वित्तीय 
साधन स्रोतबाट नािररकको जीिनमा सकारा्मक पररितान लयाउन सहयोि िदाछ। 
कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरणको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
साधन स्रोतलाई नतीजामूलक क्षेरमा उपयोि िना प्रो्साहन ददन ुहो। यसमा अक्षमलाई 
सजाय िने भन्दा पगन सक्षमलाई प्रो्सावहत िने मनसाय राल्िएको हनु्छ। साधन स्रोतको 
दरुुपयोि िा लापरिाही िा भ्रष्टािारको गनयन्रण तथा रोकथाममा महालेिापरीक्षक तथा 
अल्ख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि जस्ता गनिरानी संस्थाहरू (Oversight Agencies) 
को भगूमकाको बढी महत्त्ि हनुे िदाछ। कायासम्पादनलाई मापन िने प्रणालीहरू जस्तै 
कायासम्पादन मापनका सूिकहरू, वित्तीय सशुासन लेिाजोिाका सूिकहरू, व्यिस्थापन 
परीक्षण, संस्थाित स्िमूलयांकन प्रणाली जस्ता व्यिस्थापकीय औजारहरू वित्तीय कुशलता, 
नतीजाको प्रिाह र संस्थाित प्रभािकाररता हागसल िने विगधहरू हनु।्  

२) कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीले प्रदेशहरूबीि र स्थानीय 
तहहरूबीि प्रभािकारी कायासम्पादनका लागि सकारा्मक प्रगतस्पधाा बढाउँछ। सशता 
अनदुानमा यसलाई आबद्ध िना सके राविय मापदण्डहरू कायाान्ियन िना सहयोि िदाछ। 
यस प्रणालीले तलला तहका सरकारलाई उपलब्ध रकमको ििा प्रिगत र उनीहरूको बजेट 
ििा िने क्षमता विकास िना मद्दत ददन्छ। यस प्रणालीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
जनताप्रगतको उत्तरदावय्ि (Downward Accountability) लाई थप घनीभतू िराउन 
सक्छ। यस प्रणालीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमताको विश् लेषण िरी उनीहरूको 
क्षमता विकासका स्थानित क्षेरहरू पवहिान िना सहयोि िदाछ। कायासम्पादनमा 
आधाररत अनदुान प्रणालीले वित्तीय सशुासन कायम िरी नतीजामिुी व्यिस्थापन र 
विकासलाई संस्थाित िदाछ।  

३) कायासम्पादनलाई अन्तत: नतीजामा आधाररत बनाउनपुने हनु्छ। प्रगतफल (Output) को 
उपलल्ब्धले कायाकुशलता मार देिाउन ेिदाछ। प्रभाि (Impact) स्तरको उपलल्ब्ध हागसल 
भए मार ददिो नतीजा प्राप् त हनुे िदाछ। साधन स्रोतको उपयोि िदाा प्रगतफल र 
पररणाममा नै सीगमत नभई प्रभािको लक्ष्य हागसल िना सक्नपुछा।  
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ल्िर नं ४६ : नतीजा क्षरेको रूपरेिा 

 
3. संघीयतामा कायासम्पादनमा आधाररत वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास  

१) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा ३(२) मा आयोिले 
संविधान र यस ऐन बमोल्जम सझुाि िा गसफाररश ददँदा िा ढाँिा तयार िदाा प्रदेश तथा 
स्थानीय तहको कायासम्पादनलाई समेत आधार गलनेछ भनी कायासम्पादनमा आधाररत 
वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई कानूनी िैधता प्रदान िररएको छ। संघीय मागमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट जारी िररएको स्थानीय तह संस्थाित स्िमूलयांकन 
कायाविगध, २०७७ को दफा १३ मा यस कायाविगध बमोल्जम िररएको स्िमूलयांकन 
नतीजालाई स्थानीय तहको कायासम्पादन सूिकको रूपमा उपयोि िना सवकने र स्थानीय 
तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण िदाा यस्तो नतीजालाई समेत आधार मान् न सवकने प्रािधान 
समािेश िररएको छ। यस्तै प्रािधान स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोल्िम मूलयांकन 
कायाविगधको दफा १३ मा समेत िररएको छ।  
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२) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आगथाक िषा २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा कायासम्पादनलाई समेत आधार 
मानेको गथयो। यसमा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनदुानको कुल 
रकममध्ये न्यूनतम अनदुानका लागि गसफाररश िररएको रकम कट्टा िरी बाँकी हनु आउन े
रकमको २.५ प्रगतशत वहस्सा कायासम्पादनका आधारमा थप हनु ेिरी गसफाररश िररएको 
गथयो। यसमा देहायका सूिकहरू समािेश िररएको गथयो। 

तागलका नं 27 : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आगथाक िषा २०७६/७७ मा  
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनु ेवित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा अपनाएको  

कायासम्पादनका आधार 

कायासम्पादन सूिक 
भार 

(प्रगतशत) 
1. स्थानीय तहले ित आगथाक िषामा िरेको ििाको प्रगतशत  ४० 
2. अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा 

(३) बमोल्जम िाउँ कायापागलका र निर कायापागलकाले िालू आगथाक 
िषाको बजेटको राजस्ि व्ययको अनमुान असार महीनाको १० ितेगभर 
िाउँ िा निर सभामा पेश िरेको 

४० 

3. अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८को उपदफा 
(१) बमोल्जम आय-व्ययको प्रक्षेपण सम्बन्धी वििरण पसु मसान्तगभर अथा 
मन्रालयमा पेश िरेको  

२० 

जम्मा १०० 
 

३) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आगथाक िषा २०७७/७८ मा प्रदेश तथा 
स्थानीय तह दिैुमा हस्तान्तरण हनु े वित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा 
कायासम्पादनलाई आधार मानेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त िने वित्तीय 
समानीकरण अनदुानको कुल रकममध्ये न्यूनतम समानीकरण अनदुानका लागि गसफाररश 
िररएको रकम कट्टी िरेर बाकँी हनु आउने रकमको ५ प्रगतशतलाई कायासम्पादनमा 
आधाररत बनाई गसफाररश िरेको छ। यसमा प्रदेशतफा  ७ िटा र स्थानीय तहतफा  पगन ७ 
िटै सूिकहरू समािेश िररएका गथए। आयोिले यस प्रयोजनका लागि देहायका सूिकहरू 
कायाान्ियनमा लयाएको गथयो । 
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(क) प्रदेशका सन्दभामा अिलम्बन िररएका कायासम्पादन सूिकहरू 
तागलका नं 28 : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आगथाक िषा २०७७/७८ मा प्रदेश 
तहमा हस्तान्तरण हनु ेवित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा अपनाएको कायासम्पादनका आधार 

कायासम्पादन सूिक 
भार     

(प्रगतशत) 
१) नेपालको संविधानको धारा 60 को उपधारा (5), राविय प्राकृगतक स्रोत तथा 

वित्त आयोि ऐन, 2074 को दफा 3 को उपदफा (1) को िण्ड (क) र 
अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 8 को उपदफा (2) 
बमोल्जम प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण 
अनदुान वितरण सम्बन्धी कानून तजुामा िरेको िा निरेको । 

१३ 

२) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन,2074 को दफा 3 को 
उपदफा (1) को िण्ड (ि) र अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 
को दफा 9 को उपदफा (३) बमोल्जम प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान 
िररन े सशता अनदुान वितरण सम्बन्धी प्रदेश कानून तजुामा िरेको िा 
निरेको। 

१३ 

३) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 18 को उपदफा 
(1) बमोल्जम प्रदेशले आिामी आगथाक िषाका लागि आयव्ययको प्रक्षेपण 
िररएको त्यांक सवहतको वििरण िालू आगथाक िषाको पसु मसान्तगभर अथा 
मन्रालयमा पेश िरेको िा निरेको। 

१३ 

४) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा 
(4) बमोल्जम प्रदेशले आफूले उठाएको राजस्ि र राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनु ेरकम सवहतको कुल राजस्ि रकमबाट प्रशासगनक ििा पूरा िरी बाँकी 
रकम विकास गनमााणका कायामा उपयोि िरेको अिस्था भएको िा नभएको। 

१३ 

५) प्रदेशले अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 30 को 
उपदफा (3) बमोल्जम बजेट कायान्ियनको िावषाक समीक्षा िरी तत ्सम्बन्धी 
वििरण काल्त्तक मसान्तगभरमा सािाजगनक िरेको िा निरेको। 

१३ 

६) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 32 को उपदफा 
(2) बमोल्जम प्रदेशले आफूले िरेको आय-व्ययको िौमागसक आिगधक 
वििरण तोवकएको समय (िौमागसक अिगध समाप्त भएको एक महीनागभर) मा 
संघीय अथा मन्रालय समक्ष पेश िरेको िा निरेको। 

१३ 

७) प्रदेशको ित आगथाक िषाको ििाको प्रिगत प्रगतशत। २२ 
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(ि) स्थानीय तहका सन्दभामा अिलम्बन िररएका कायासम्पादन सूिकहरू 
तागलका नं 29 : राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आगथाक िषा २०७७/७८ मा स्थानीय 
तहमा हस्तान्तरण हनु ेवित्तीय समानीकरण अनदुान गसफाररशमा गलएको कायासम्पादनका आधार 

कायासम्पादन सूिक 
भार     

(प्रगतशत) 
१) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 18 को उप दफा 

(१) बमोल्जम स्थानीय तहले आिामी आगथाक िषाका लागि आय-व्ययको 
प्रक्षपेण िररएको त्यांक सवहतको वििरण िालू आगथाक िषाको पसु 
मसान्तगभर अथा मन्रालयमा पेश िरेको िा निरेको। 

१० 

२) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा 
(३) बमोल्जम स्थानीय तहले िालू आगथाक िषाको असार महीनाको 10 
ितेगभर आिामी आगथाक िषाको राजस्ि र व्ययको अनमुागनत वििरण 
(बजेट) सम्बल्न्धत िाउँ िा निर सभामा पेश िरेको िा निरेको। 

२५ 

३) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा 
(४) बमोल्जम आफूले उठाएको राजस्ि र राजस्ि बाडँफाँटबाट प्राप् त हनुे 
रकम सवहतको कुल राजस्ि रकमबाट प्रशासगनक ििा पूरा िरी बाँकी 
रकम विकास गनमााणका कायामा उपयोि िरेको अिस्था भएको िा 
नभएको।  

१० 

४) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 30 बमोल्जम स्थानीय 
तहको पगछललो आगथाक िषाको आय-व्यय वििरणको अल्न्तम लेिा परीक्षण 
भएको िा नभएको। 

२५ 

५) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 30 को उपदफा 
(3) बमोल्जम स्थानीय तहले बजेट कायाान्ियनको िावषाक समीक्षा िरी तत ्
सम्बन्धी वििरण काल्त्तक मसान्तगभरमा सािाजगनक िरेको िा निरेको। 

१० 

६) स्थानीय तहको ित आगथाक िषाको ििाको प्रिगत प्रगतशत। १० 
७) अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 32 को उपदफा 

(3) र स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, 2074 को दफा 76 को उपदफा 
(5) बमोल्जम स्थानीय तहले आफूले िरेको आय र व्ययको िौमागसक 
शीषाकित वििरण तोवकएको समयगभर संघीय अथा मन्रालयमा, प्रदेशको 
आगथाक मागमला तथा योजना मन्रालयमा, संघीय मागमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयमा, राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिमा पेश िरेको 
िा निरेको। 

१० 
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४) आयोिले आगथाक िषा २०७९/८० देल्ि लािू हनुे िरी प्रदेश कायासम्पादन सूिकमा 
नतीजामूलक सूिक समेत थप िरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सूिकहरू 
कायाान्ियनमा लयउने गनणाय िरेको छ। 

(क) राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले आिामी आगथाक िषा २०७९/८० 
देल्ि स्थानीय तहका लागि अिलमब्न िरेका सूिकहरू 

तागलका नं 30 : स्थानीय तहका कायासम्पादन सूिक 

सूिक भार     
(प्रगतशत) 

1. िाउँ कायापागलका र निर कायापागलकाले प्र्येक िषाको असार १० ितेगभर 
आिामी आगथाक िषाको राजस्ि र व्ययको अनमुान सम्बल्न्धत िाउँ सभा र 
निर सभामा पेश िरेको । 

५ 

2. िाउँ कायापागलका र निर कायापागलकाले प्र्येक िषाको असार १० ितेगभर 
आिामी आगथाक िषाको राजस्ि र व्ययको अनमुान सम्बल्न्धत िाउँ सभा र 
निर सभामा पेश िरी असार मसान्तगभर पाररत िरेको।  

५ 

3. स्थानीय तहले घर जग्िा रल्जिेशन शलुक, मनोरञ् जन कर तथा विज्ञापन कर 
बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई ददनपुने ४० प्रगतशत रकम मागसक 
रूपमा प्रदेश सल्ञ् ित कोषमा जम्मा िरेको। 

५ 

4. स्थानीय तहले आिामी आगथाक िषाका लागि आय-व्ययको प्रक्षेपण िररएको 
त्यांक सवहतको वििरण िालू आगथाक िषाको पसु मसान्तगभर अथा 
मन्रालयमा पेश िरेको। 

५ 

5. स्थानीय तहले बजेट कायाान्ियनको िावषाक समीक्षा िरी तत ्सम्बन्धी वििरण 
प्र्येक िषाको काल्त्तक मसान्तगभर सािाजगनक िरेको। 

५ 

6. स्थानीय तहले आफ्नो अगधकार क्षेरगभरको राजस्ि पररिालन िरेको अिस्था : 
1) अनमुागनत राजस्ि प्रक्षेपण अनसुार राजस्ि संकलनको अिस्था- सबै 

स्थानीय तहको औसत प्रक्षेवपत राजस्ि संकलनको प्रगतशतभन्दा सम्बल्न्धत 
स्थानीय तहको राजस्ि संकलन बढी भएको अिस्था। (७) 

2) अल्घल लो आगथाक िषाको तलुनामा राजस्ि संकलनको अिस्था- सबै 
स्थानीय तहको औसत राजस्ि संकलनको प्रगतशतभन्दा सम्बल्न्धत स्थानीय 
तहको राजस्ि सङ्कलन बढी भएको अिस्था। (6) 

13 
 
 
 
 
 

7. स्थानीय तहको ित आगथाक िषाको विगनयोल्जत रकम अनसुार ििाको अिस्था : 

1) कुल विगनयोल्जत रकममा कुल ििाको प्रगतशत- सबै स्थानीय तहको 
औसत ििा प्रिगत प्रगतशतको तलुनामा सम्बल्न्धत स्थानीय तहको कुल 
ििाको प्रिगत प्रगतशत बढी रहेको। (७) 

१५ 



  

 136   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

सूिक 
भार     

(प्रगतशत) 
2) कूल पूँजीित विगनयोल्जत रकममा कूल पूँजीित ििाको प्रगतशत- सबै 

स्थानीय तहको औसत पूँजीित ििा प्रिगत प्रगतशतको तलुनामा सम्बल्न्धत 
स्थानीय तहको पूँजीित ििाको प्रिगत प्रगतशत बढी रहेको। (८) 

8. ित आगथाक िषाभन्दा अल्घललो आगथाक िषाको अल्न्तम लेिापरीक्षणबाट 
औलंयाएको बेरुजूको अिस्था : सबै स्थानीय तहको औसत बेरुजू प्रगतशतको 
तलुनामा सम्बल्न्धत स्थानीय तहको न्यून बेरुजू प्रगतशतको अिस्था रहेको। 

१५ 

9. महालेिागनयन्रक कायाालयले प्रयोिमा लयाएको स्थानीय सल्ञ् ित कोष 
व्यिस्थापन प्रणाली (Subnational Treasury Regulating Application, SUTRA) 
को प्रयोि स्थानीय तहहरूले पूणा रूपमा िरी आिश्यक वििरण प्रविष्ट िरेको। 
(स्थानीय सल्ञ् ित कोष व्यिस्थापन प्रणाली (Subnational Treasury Regulating 

Application, SUTRA) को प्रयोि बाहै्र महीना िरी वििरण प्रविवष्ट िरेको) 

५ 

10. स्थानीय तहले आफ्नो अगधकार क्षेरगभरका विषयमा स्थानीय स्तरको 
विकासका लागि आिगधक योजना तजुामा िरेको 

३ 

11. कक्षा १ देल्ि ८ सम्मको िदु विद्याथी भनाा दर राविय औसत दरभन्दा बढी 
रहेको। 

३ 

12. कक्षा ८ को तलुनामा कक्षा ९ मा विद्याथी वटकाउ दर राविय औसत दरभन्दा 
बढी रहेको 

३ 

13. सामदुावयक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभािी कुल विद्याथी 
संख्याको तलुनामा कम्तीमा स्तरीकृत अंक (GPA) १.६ िा सोभन्दा उच्ि 
GPA मूल प्रमाणपर प्राप् त िरेको विद्याथी प्रगतशत राविय औसत प्रगतशतको 
तलुनामा बढी रहेको। 

३ 

14. िार पटक िभा जाँि िने मवहलाको राविय औसत प्रगतशतको तलुनामा स्थानीय 
तहको िभा जाँि प्रगतशत बढी रहेको। 

३ 

15. कुल प्रजनन संख्यामध्ये स्िास््य संस्थामा सु् केरी हनुे मवहलाको अनपुात 
प्रगतशत : सरुल्क्षत सु् केरी सवुिधाको राविय औसत दरको तलुनामा बढी 
प्रगतशत स्िास््य संस्थामा सु् केरी भएको । 

३ 

16. पूणा िोप सवुिधा प्राप् त िरेका बालबागलकाको अनपुात राविय दरभन्दा बढी 
रहेको। 

३ 

17. आयोिले कायासम्पादन सूिकको सम्बन्धमा तयार िरी प्रयोिमा लयाएको 
विद्यतुीय अनलाइन पोटाल (Online Portal) मा कायासम्पादन सूिक सम्बन्धी 
वििरण तोवकएको अिगधमा प्रविवष्ट (Upload) िरेको। 

६ 
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(ि) नेपाल सरकारबाट उपलब्ध िराइने वित्तीय समानीकरण अनदुान बाँडफाँटमा प्रदेश 
तहका लागि आिामी आगथाक िषालाई लल्क्षत िरेर अिलबम्िन िररएका सूिकहरू 

तागलका नं 31 : प्रदेश तहका कायासम्पादन सूिक 
सूिक भार प्रगतशत 

1. ित आिभन्दा अल्घललो आिको अल्न्तम लेिापरीक्षणले औलंयाएको बेरुजूमा सबै 
प्रदेशको औसत बेरुजू प्रगतशतको तलुनामा सम्बल्न्धत प्रदेशको न्यून बेरुजू 
प्रगतशतको अिस्था। 

१५ 

2. प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोल्जम आयोिले तोकेको आधार लािू 
िरी सशता अनदुान प्रदान िरेको। 

१० 

3. सिारी साधन कर बापत बाँडफाँट िररएको ४० प्रगतशत रकम प्रदेश सरकारले 
मागसक रूपमा सम्बल्न्धत स्थानीय सल्ञ् ित कोषमा जम्मा िरेको। 

५ 

4. प्रदेशको ित आगथाक िषाको विगनयोल्जत रकम अनसुार ििाको अिस्था : 
१. कुल विगनयोल्जत रकममा कुल ििाको प्रगतशत- सबै प्रदेशको औसत ििा 

प्रिगत प्रगतशतको तलुनामा सम्बल्न्धत प्रदेशको कुल ििाको प्रिगत प्रगतशत 
बढी रहेको।(७) 

२. कूल विगनयोल्जत पंूजीित रकममा कूल पूलँ्जित ििाको प्रगतशत- सबै 
प्रदेशको ओसत पूँजीित ििा प्रिगत प्रगतशतको तलुनामा सम्बल्न्धत प्रदेशको 
पूलँ्जित ििाको प्रिगत प्रगतशत बढी रहेको। (८) 

15 

5. राजस्ि संकलन : 
१. अनमुागनत राजस्ि प्रक्षेपणको तलुनामा राजस्ि संकलनको अिस्था- सबै 

प्रदेशको औसत प्रक्षेवपत राजस्ि संकलनको प्रगतशतभन्दा सम्बल्न्धत 
प्रदेशको बढ़ी राजस्ि संकलनको अिस्था रहेको । (१०) 

२. अल्घललो आगथाक िषाको तलुनामा राजस्ि संकलनको अिस्था- सबै 
प्रदेशको औसत राजस्ि संकलनको प्रगतशतभन्दा सम्बल्न्धत प्रदेशको बढी 
राजस्ि संकलनको अिस्था रहेको ।(१०) 

२० 

6. प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने वित्तीय समानीकरण 
अनदुानको अनमुागनत वििरण स्थानीय तहलाई िैत मसान्तगभर उपलब्ध िराएको। 

५ 

7. प्रदेशले आिामी आगथाक िषाका लागि आय-व्ययको प्रक्षेपणको त्यांक सवहतको 
वििरण िालू आगथाक िषाको पसु मसान्तगभर संघीय अथा मन्रालयमा पेश िरेको। 

५ 

8. प्रदेशले आफ्नो बजेट कायाान्ियनको िावषाक समीक्षा िरी तत ्सम्बन्धी वििरण 
प्र्येक िषाको काल्त्तक मसान्तगभर सािाजगनक िरेको ।  

५ 

9. ित आिभन्दा अल्घललो आिको प्रदेश तहको िाय ु िणुस्तर सूिकांक (Air 

Quality Index) मा सधुार भएको । 
५ 

10. प्रदेश तहमा व्यिल्स्थत बनले ढाकेको क्षेरफल लक्ष्यको तलुनामा ८० 
प्रगतशतभन्दा बढी िवृद्ध भएको। 

५ 

11. विद्यतुीय अनलाइन पोटाल (Online Portal) मा कायासम्पादन सूिक सम्बन्धी 
वििरण तोवकएको अिगधमा प्रविवष्ट (Upload) िरेको  

१० 

जम्मा १०० 
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 पररच्छेद  

 १७ 
 

अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरणमा  
अन्तरााविय अभ्यास 

 

 

 

1. वित्तीय संघीयतालाई हरेक देशले आफ्नो विल्शष्ट अिस्था अनसुार फरक फरक अभ्यास िरेका 
हनु्छन।् यस पररच्छेदमा विश् िका केही देशहरूले अपनाएको वित्तीय संघीयताको अभ्यासको 
संल्क्षप् त ििाा िररएको छ।  

2. ब्राल्जलको संविधान १९८८ ले तललो तहको सरकारले आफ्नो कुल आयको २५ प्रगतशत 
रकम ल्शक्षामा ििा िनैपने बाध्या्मक व्यिस्था िरेको छ। गभयतनाममा तललो तहको 
सरकारले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा पगन २० प्रगतशत ल्शक्षामा र २ प्रगतशत रकम 
विज्ञान तथा प्रविगधमा ििा िनुापने हनु्छ। वफगलवपन्समा कानूनले नै स्थानीय सरकारको 
प्रशासगनक ििाको सीमा गनधाारण िरेको छ। 

3. ब्राल्जल, डेनमाका , फ्रान्स, इटाली, जापान, स्िीडेन आदद मलुकुमा स्थानीय तहहरू संविधानबाटै 
सजृना िररएका छन ्भने अस्रेगलया र संयकु्त राज्य अमेररकामा ्यहाँको प्रदेशको संविधानबाट 
गनमााण भएका छन।् न्यूल्जलयाण्ड र बेलायत लिायतका केही देशमा केन्द्र सरकारको 
कानूनबाट स्थानीय तहको गनमााण भएको छ ।  

4. क्यानडामा स्थानीय सरकारहरू प्रादेल्शक ऐनबाट सजृना भएका छन ् र स्थानीय सरकारले 
पाउन ेअगधकांश अनदुानहरू प्रदेश सरकारहरूले नै उपलब्ध िराउँदछन।् यो देशमा स्थानीय 
सरकारको कुल ििामा प्रादेल्शक अनदुानको वहस्सा औसतमा १६ प्रगतशत रहेको छ । 
प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध िराउने अनदुानमा गन:शता अनदुानको वहस्सा करीब २० 
प्रगतशत रहेको छ। सशता अनदुानहरू मूलत: सडक गनमााण, सामाल्जक सेिा र िातािरण 
संरक्षणमा उपलब्ध िराइन्छ। सशता अनदुानको मखु्य उद्देश्य प्रादेल्शक न्यूनतम सेिा मापदण्ड 
लािू िना लिानी िनुा रहेको छ। सडकका लागि सशता अनदुान उपलब्ध िराउँदा 
वकलोमीटरमा सडकको लम्बाइको शता रािी अनदुान उपलब्ध िराइन्छ भन ेप्रहरी सरुक्षाका 
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लागि रकम उपलब्ध िराउँदा घरपररिारको संख्यालाई आधार मागनन्छ। विद्याथी भनाादरको 
आधारमा प्रदेशले शैल्क्षक अनदुान ददने िदाछन ्र यस्तो अनदुानबाट विद्यालयको ििाको करीब 
५० प्रगतशत पूरा िररन्छ। प्रदेशैवपच्छे अलि अलि अनदुान सूरहरू रहेका छन।् क्यानडा  
विकेल्न्द्रत वित्त प्रणाली अपनाउन े मलुकु हो। यस देशमा कुल सािाजगनक ििामा केन्द्र 
सरकारको वहस्सा २९ प्रगतशत छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको  संयकु्त वहस्सा ७१ प्रगतशत 
रहेको छ।यस देशमा उठ्न े कुल करको ४५ प्रगतशत केन्द्रबाट, ४५ प्रगतशत प्रदेशबाट र 
१० प्रगतशत स्थानीय तहबाट उठ्न ेिदाछ। 

5. डेनमाका , वफनलयाण्ड, निे र स्िीडेन जस्ता नगडाक देशहरूमा स्थानीय सरकारहरूले ऐक्यबद्धता 
कायाक्रम (Solidarity Progrmme) र रगबन हडु कायाक्रम (Robin Hood Progrmmae) बाट 
अनदुानहरू प्राप् त िदाछन।् ऐक्यबद्धता कायाक्रममा धनी स्थानीय सरकारले कम आय भएका 
स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्रोतबाट केन्द्रीय विभाज्य कोषमा योिदान िदाछन ् र केन्द्रले 
सूरमा आबद्ध िरी सो रकम वितरण िदाछ। रगबन हडु कायाक्रममा केन्द्र सरकारले धनी 
स्थानीय सरकारलाई अगतररक्त कर लिाई सो रकमबाट कम आय भएका स्थानीय सरकारलाई 
अनदुान वितरण िने िदाछ। 

6. ब्राल्जलमा स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारको निरपागलका सहभागिता कोष (Municipal 

Participation Fund) माफा त र राज्य सरकारले उपलब्ध िराउने राजस्ि बाँडफाँटबाट 
अनदुानहरू प्राप् त िदाछन।् निरपागलका सहभागिता कोषको १८ प्रगतशत रकम प्रादेल्शक 
राजधानी रहेका स्थानीय सरकार तथा अन्य महानिरपागलकाले प्राप् त िदाछन ्भने बाँकी ८२ 
प्रगतशत रकम अन्य स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध िराइन्छ। यो रकम जनसंख्या र प्रगतव्यल्क्त 
आयमा आधाररत सूरमा आबद्ध िरी बढी जनसंख्या हनु े र प्रगतव्यल्क्त आय कम भएकालाई 
बढी वितरण िररन्छ। यस अलािा स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रबाट प्रशासन हनु े ग्रामीण 
सम्पल्त्त करको ५० प्रगतशत रकम, निर कमािारीको पाररश्रगमक आयकरको १०० प्रगतशत 
रकम, सनुमा लाग्न ेकरको ७० प्रगतशत रकम, कच्िा तेलबाट उठ्ने आयको २.३ प्रगतशत 
रकम, उ्पल्त्तको आधारमा जलविद्यतु ्तथा िानीको गबक्रीमा लाग्ने करको ५० प्रगतशत रकम 
प्राप् त िदाछन।् ब्राल्जलको संविधानमा नै राज्य सरकारले आफूले उठाएको मूलय अगभिवृद्ध 
करलाई संघीय सरकारले गनधाारण िरेको सूरमा रही मातहतका निरपागलकाहरूलाई वितरण 
िनुापने प्रािधान राल्िएको छ। संघीय गसनेटले यस सम्बन्धमा ७५ प्रगतशत रकम उ्पल्त्तको 
आधारमा सम्बल्न्धत निरपागलकालाई र बाँकी २५ प्रगतशत राज्य सरकारले तोकेको आधारमा 
वितरण हनुे कानून बनाएको छ। यस अगतररक्त राज्य सरकारले सिारी साधन दतााबाट उठेको 
५० प्रगतशत रकम उ्पल्त्तको आधारमा सम्बल्न्धत निरपागलकालाई वफताा िनुापने प्रािधान 
रहेको छ। 
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7. दल्क्षण अवफ्रकाले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको छ। यहाँ केन्द्रले देहायको सूरमा आबद्ध 
िरी स्ितन्र संिैधागनक वित्त आयोि (Finance and Fiscal Commission) को गसफाररशमा 
स्थानीय सरकारलाई अनदुान उपलब्ध िराउँदछ। यस सूरको आधारभतू सेिामा िानेपानी, 
विद्यतु ्सरसफाइ, फोहोरमैला, िातािरणीय स्िास््य सेिा आदद सेिा पदाछन।् संस्थाित ििामा 
न्यूनतम अनदुान, प्रशासगनक ििा र जनप्रगतगनगध ििा समािेश हनुे िदाछ।  

Grant = ( BS+ D + I -R) ± C 

[Grant = (Basic Service Component + Development Component + Institutional Support 

Component – Revenue Raising Capacity Correction) ± Correction and Stabilization Factor]  

8. दल्क्षण अवफ्रकामा ९ प्रदेश र २५७ निरपागलका रहेका छन।् यस देशको संविधानमा नै 
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको काया ल्जम्मेिारीहरू तोवकएको छ। दल्क्षण अवफ्रकाले सङघीय 
शासन प्रणाली अपनाएको छ तर संविधानमा सङघीयता भन् ने शब्द उललेि िररएको छैन।  
यहाँको प्रणालीलाई सहकारी सरकार (Cooperative Government ) भन् ने िररन्छ। तलुना्मक 
रुपमा यहाँको केन्द्र सरकार बगलयो तर प्रदेशहरू कमजोर रहेको छ। प्रदेशहरू केन्द्रबाट 
आउन ेअनदुानमा गनभार रहेका छन।् प्रदेशहरूले पाउने वित्तीय हस्तान्तरण पररमाण Finance 

and Fiscal Commission ले  गनधाारण िदाछ। प्रदेशले पाउने गन:शता अनदुान देहायको 
आधारमा वितरण िने िररएको छ। 

Weighting  

(%) 
Factor Indicators 

48 Education Public school enrolment 

27 Health Risks profile and health system case 
load 

16 Basic Services Share of population 

3 Poverty Share of country’s poor population, 
using income data 

1 Economic Output Regional GDP 

5 Institutional Equal division 

 
9. थाइलयाण्डमा तलला तहको सरकारको ििामा केन्द्रबाट प्राप् त हनुे वित्तीय हस्तान्तरणको वहस्सा 

करीब ४३ प्रगतशत रहेको छ। यस्तो वित्तीय हस्तान्तरणको ३८ प्रगतशत गन:शता अनदुानमा र 
बाँकी ६२ प्रगतशत ल्शक्षा, स्िास््य, सामाल्जक सेिा, िानेपानी, िातािरण संरक्षण, सामान्य 
प्रशासन जस्ता क्षेरका लागि सशता अनदुान स्िरूप उपलब्ध िराइन्छ। गन:शता अनदुानमा 
मूलय अगभिवृद्ध कर र अन्य साधारण अनदुानहरू पदाछन।् सन ् १९९९ को विकेन्द्रीकरण 
ऐनमा मूलय अगभिवृद्ध करको ३० प्रगतशत रकम तलला तहका सरकारलाई वितरण िनुापने 
व्यिस्था िररएको छ।  
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10. अस्रेगलयामा सन १९०१ देल्ि नै सङघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ। यस देशमा 
समन्ियमा आधाररत दईु तहको सङघीय शासन प्रणाली रहेको छ। हाल यस देशमा सङघीय 
सरकार, ६ िटा राज्य सरकार र दईुिटा स्िशागसत क्षेर रहेका छन।् कुल करको ८१ 
प्रगतशत वहस्सा केन्द्र सरकारले, १६ प्रगतशत वहस्सा राज्य सरकारले र ३ प्रगतशत स्थानीय 
सरकारले उठाउन ेिदाछन।् संघीय सरकारले व्यल्क्तित तथा संस्थाित आयकर र  िस्त ुतथा  
सेिा कर उठाउन ेिदाछ। राज्य सरकारले मूलत: पाररश्रगमक कर, सिारी साधन कर, जग्िा 
हस्तान्तरण कर र िानीको रोयलटी उठाउन ेिदाछन।् संघले उठाएको िस्त ुतथा सेिा करको 
सबै रकम राजस्ि बाँडफाँटबाट राज्य सरकारलाई हस्तान्तरण िररन्छ।    
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 पररच्छेद  

 १८ 
 

नपेालमा वित्तीय संघीयताका केही अभ्यासित तथा 
सैद्धाल्न्तक सिालहरू र यसको कायाददशा 

 

 

 

1. वित्तीय संघीयताको धार 
1) नेपालमा संघीयताका तीन आयामहरू अथाात ्राजनीगतक, वित्तीय र प्रशासगनक संघीयताका 

आधारभतू संरिना स्थापना भई तीनै तहका सरकारहरू गनिााल्ित रूपमा वक्रयाशील भएका 
छन।् यी तीनै आयामहरू एकअकााका पररपूरक मागनन्छन।् एक पक्ष कमजोर भएमा 
अको पक्ष समेत स्ित: कमजोर बन् न े हनुाले वित्तीय संघीयताको संस्थाित विकास िदाा 
यसलाई पथृक् (Stand Alone) रूपमा नहेरी सँिसँिै लैजान ुआिश्यक छ। सबल र ददिो 
वित्तीय संघीयताका लागि सक्षम, व्यािसावयक र उच्ि मनोबलयकु्त प्रशासगनक संयन्र र 
जनताप्रगत उत्तरदायी तथा उच्ि नैगतकता भएको लोकताल्न्रक एिं रूपान्तरणीय 
राजनीगतक संस्था (Political Institution) अ्यािश्यक हनु ेिदाछ। समकालीन  विश् िमा 
कुनै पगन मलुकुको विकास र सम्पन् नताको स्तर सो मलुकुमा मौजूद सािाजगनक संस्थाको 
िणुस्तरले गनधाारण िने हनुाले संघीयताका तीनै आयाममा संस्थाित विकास (Institution 

Building) समानान्तर रूपमा अल्घ बढ्नपुछा। 

2) वित्तीय संघीयताको समग्र मापन समवष्टित विकासका सूिकले िने िदाछ। वित्तीय र 
भौगतक प्रिगत यसको मापनको मखु्य सूिक होइन। यसको नतीजाको मापन मानि 
विकास सूिकांक, प्रगतव्यल्क्त आय, बहआुयगमक िरीबीको सूिकांक, कुल िाहास््य 
उ्पादनको आकार, आय असमानता सूिक (Gini Index) को अिस्था, Doing Business 

Index मा नेपालको स्थान, गनयाातको अनपुात, रोजिारीको अिस्था आददबाट िरल्न्छ। 
वित्तीय संघीयताको मूल उद्दशे्य भनेको सरकारका तीनै तहको वित्तीय सशक्तीकरण िरी 
नािररकको आगथाक सशक्तीकरण िनुा हो। आगथाक तथा विकासका सूिकहरूमा हाम्रो  
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अिस्था ्यगत सन्तोषजनक भने छैन। यसैले वित्तीय संघीयताले समता र कायादक्षताको 
बाटो समाती मलुकुको आगथाक-सामाल्जक विकासमा रूपान्तरण लयाउन सक्नपुछा। 
नेपालमा वितरणको समस्या पगन रहेको छ तर मूल समस्या भनेको सानो आकारको 
अथातन्र हो। अथातन्रको आकार नबढेसम्म केिल वितरणको धारले मार हाम्रा आगथाक, 
सामाल्जक पछौटेपनाका समस्याको सम्बोधन हनु कदठन छ।  

3) वित्तीय संघीयतामा सबैभन्दा िनािो हनुपुने विषय भनेको समवष्टित आगथाक स्िास््यको 
पालना हो। यसको व्यिस्थापन मलुकुको वित्तीय स्िास््यमा प्रगतकूलता नथवपने िरी 
िररनपुदाछ। राज्य पगन आगथाक साधन भएकाले यसको प्रयोि िदाा कुशलता र 
प्रभािकाररतालाई केन्द्रविन्दमुा राल्िनपुदाछ। वित्तीय संघीयताले वित्तीय लोकवप्रयताको 
बाटो पके्रमा अथाात ्वित्तीय साधन स्रोतलाई ददिो नतीजाभन्दा पगन त्काल लोक ररझाउने 
क्षेरमा यसको अगधक प्रयोि िररएमा मलुकु सन्तान पालेर बस्ने तर निीनतम एिं 
रूपान्तरणीय कायामा कम ध्यान ददने राज्य (Steady State) मा रूपान्तरण भई जनता र 
राज्यको बीिमा विश्वासको दूरी बढ्न जान्छ। यसैले सािाजगनक वित्तको प्रयोि 
उ्पादनशील र नतीजामूलक क्षेरमा िररनपुदाछ। 

4) वित्तीय जोल्िम र वित्तीय सशुासन जोल्िमको गनयन्रण वित्तीय संघीयताका दईुिटा प्रमिु 
िनुौती (Twin Challenges of Fiscal Federalism) हनु।् वित्तीय जोल्िमको गनयन्रणका 
लागि बजेट घाटा, आन्तररक ऋणको आकार, िालू ििाको सीमा, िैदैल्शक ऋणको सीमा, 
मदु्रास्फीगतको अगधकतम सीमा, िैदैल्शक सहायतामागथको गनभारता, कुल बजेटमा पूँजीित 
ििाको अनपुात आददका सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय गनयमहरू (Fiscal Rules) गनमााण 
िररनपुदाछ। गनयम र अनशुासनमा आधाररत मौदद्रक तथा वित्तीय नीगतले मलुकुो वित्तीय 
स्िास््यलाई मजबूत बनाउन ेिदाछ। वित्तीय जोल्िम कगत ितरनाक हनु्छ भन् ने कुरा सन ्
२००७/08 मा संयकु्त राज्य अमेररकाबाट शरुू भएको वित्तीय संकटले देिाएको छ। 
वित्तीय सशुासन जोल्िमले नािररकले राज्यबाट पाउनपुने सािाजगनक सेिा, विकास, 
रोजिारी ल्शक्षा, स्िास््य, सामाल्जक सरुक्षा आददलाई कमजोर बनाइददन्छ। यसले वित्तीय 
स्राि (Fiscal Bleeding) िराउँदछ। राज्य कमजोर, आम नािररकको अिस्था कमजोर 
तर टाठाबाठा भन ेसम्पन् न हनु ेहाइटी प्रिलृ्त्त (Haitian Trend) देिा पछा। यसैले वित्तीय 
सशुासन जोल्िमलाई सािाजगनक वित्तको विष (Poison of Public Finance) पगन भन् न े
िररन्छ। 
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2. ििा ल्जम्मेिारीको बाडँफाटँ  
1) काया ल्जम्मेिारीको बाँडफाँटसँिै जोगडएर आउने एक पेल्िलो विषय भनेको सरकार, बजार 

र सामदुावयक क्षेरको भगूमकालाई स्पष्ट िनुा पगन हो। नेपाली राज्यले कलयाणकारी राज्य 
(Welfare State) को समेत ल्जम्मेिारी बोकेकाले राज्यको भगूमका र ल्जम्मेिारी घट्ने 
सम्भािना छैन। बजारका असफलता सच्याई सािाजगनक िस्त ु िा सेिाको प्रिाहमा 
राज्यको भगूमका रहने कुरा निशास्त्रीय अथाशास्त्रले समेत स्िीकारेको छ। तर राज्यबाट 
हाल िररइरहेका कगतपय कायाहरू बजार र सामदुावयक क्षेरबाट समेत िना सवकने 
भएकाले राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको अगधकतम उपयोिका लागि बजार र सामदुावयक 
क्षेरबाट प्रभािकारी रूपमा िना सवकने कायाको ल्जम्मेिारी सोही क्षेरलाई छाड्नपुदाछ। 
राज्य, बजार र सामदुावयक क्षेर एकअकाासँि अन्तरसम्बल्न्धत रहने िदाछन ् र वयनलाई 
परस्पर गनषधेको सोिाइबाट हेररन ुहनु् न।   

2) नेपाल एक विविधायकु्त मलुकु हो। विितमा विविधतालाई समस्याको रूपमा गलने 
िररएकोमा समकालीन विश् िमा विविधतालाई राविय सम्पल्त्तको रूपमा गलई अनेकतामा 
एकतालाई महत्त्ि ददने िररएको छ। विविधता हाम्रो िहना हो र यसको संरक्षण 
िररनपुछा। हाम्रा संविधान गनमााताहरूले केही सीमाका बािजूद पगन संघीय प्रणाली 
अपनाउनकुो उद्देश्य भनेको विविधताको संरक्षण, समािेशी शासनको स्थापना र आगथाक-
सामाल्जक तथा राजनीगतक कायाको स्थानीयकरण रहेको छ। यसैले ििा ल्जम्मेिारीको 
बाँडफाँट िदाा तलला तहका सरकारबाट हनु सक्ने काम पयााप् त कारण र औल्ि्यविना 
मागथललो तहको सरकारबाट िनुा उपयकु्त मागनन् न। साझा अगधकारका विषयमा मागथललो 
तहको सरकारले बनाउन बाकँी कानून गनमााण िरी तलला तहको ल्जम्मेिारी स्पष्ट िना 
सक्नपुछा। कगतपय गनकायले बनाएका कानूनहरू एकआपसमा बाल्झएको र कगतपय 
केन्द्रीय कानूनले तलला तहको सरकारको क्षेरागधकार समेत समेटेको िनुासाहरू आएकाले 
विषयित मन्रालयहरूले यी िनुासाहरूको सम्बोधन िना आिश्यक छ।  

3) हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तह र ती मातहत 67४3 िडाहरू रहेका छन।् स्थानीय 
तह मातहतका कगतपय िडा कायाालयहरू ििा एकाइका रूपमा समेत रूपान्तरण भएका 
छन।् विितको तलुनामा स्थानीय तहको संख्या घटी देल्िए तापगन िडाको काया 
ल्जम्मेिारीका वहसाबले स्थानीय तहको संख्यामा पनु:संरिना िना सवकने अिस्था रहेको 
छ। कगतपय स्थानमा स्थानीय तहहरूलाई एकआपसमा िाभी सक्षम एकाइ (Viable 

Unit) का रूपमा रूपान्तरण िना सवकने सम्भािना रहेको छ। यसका गनगमत्त िागभन 
िाहने स्थानीय तहलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले थप अनदुान र विशेष सवुिधा ददई 
आकवषात िना सवकन्छ। यसबाट प्रशासगनक ििा समेत घट्न जानेछ। 
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ल्िर नं ४७ : नपेालमा स्थानीय तह 

स्थानीय तहहरूको वििरण 

 
 

3. राजस्ि अगधकारको बाडँफाटँ  
1) कुन तहको सरकारले कुन क्षेरबाट आय संकलन िने भन् ने विषयलाई नेपालको 

संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ् िालन 
ऐन, २७४ ले करीब करीब व्यिस्थापन िरेको छ। यसको अभ्यासलाई थप व्यिल्स्थत 
िने िनुौती भन े हाम्रो साम ु रहेको छ। कगतपय करहरूबारे गनकायित रूपमा फरक 
फरक मत रहेका छन।् संस्थाित बहाल कर कसले उठाउने भन् न े विषयमा कर 
कायाालय र स्थानीय तहबीि फरक फरक धारणा रहेको छ। सबै प्रकारका बहाल कर 
स्थानीय तहको क्षेरागधकारमा रहन े दाबी स्थानीय तहले िदै आएका छन ् भने यस्तो 
प्रकृगतको रकम आयकरको दायरामा आउने ल्जवकर कर कायाालयहरूले िदै आएका 
छन ्। संविधानले बहाल करमा व्यल्क्तित र संस्थाितको विभेद निरेकाले यो करमा 
कर कायाालयको ल्जवकर यलु्क्तसंित भने देल्िएको छैन।  

2) ढंुिा, गिट्टी, बालिुा जस्ता साधारण गनमााणमिुी नदीजन्य पदाथाको गबक्री िने अगधकार 
स्थानीय तहलाई प्रदान िररएको छ। यसको रकमको ४० प्रगतशत रकम सम्बल्न्धत 
प्रदेशलाई वितरण िनुापने गनणाय नेपाल सरकारले िरेको छ। यसको बाँडफाँटका 
सम्बन्धमा कानूनहरू स्पष्ट नभएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीि फरक फरक 
बझुाइ रहेका छन ् । कगतपय स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कायाकारी गनणायको 
पालना िरेका छन ्भने कगतपयले यसमा आनाकानी िरेको अिस्था छ। यो दद्वविधाको 
अन््यका लागि संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले यस सम्बन्धी नयाँ 
कानून गनमााण िदैछ। यी नदीजन्य पदाथाको िैज्ञागनक व्यिस्थापनको िनुौती रहेको 
छ। यी पदाथाको गबक्रीबाट िातािरणको नोक्सान भएको, उपभोक्तालाई मकाा परेको, 
सरकारलाई नोक्सान भएको, व्यिसायीहरूले दोहन िरेको र यसले स्थानीय राजनीगतलाई 
समेत विकृत बनाएका िनुासाहरू यस सम्बन्धी सािाजगनक प्रगतिेदनमै आएका छन।्  

गाउँपालिका 
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3)  कर भनेको आय संकलनको माध्यम मार नभएर गनजी क्षेरमा उपलब्ध रकमलाई 
अगधकतम सदपुयोि िरी अथातन्रलाई िगतशील बनाउने माध्यम पगन हो। कर 
समवष्टित रूपमा साधन स्रोतको समतामूलक वितरणको साधन पगन हो। कर अथातन्रमा 
आउने आरोह अिरोहको व्यिस्थापन िदाा प्रयोि िररने वित्तीय नीगतको एक अस्त्र पगन 
हो। अथातन्रको िगतशीलता अनसुार करका दरहरू कवहले बढ्ने त कवहले घट्न े
िदाछन।् तर कर भनेको आय संकलन िने माध्यम मार हो भन् ने आम बझुाइ छ। यो 
बझुाइ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत रहेको छ। कर प्रशासन सम्बन्धमा एक 
स्थावपत गसद्धान्त भनेको करको दरभन्दा पगन दायरा बढाउने हो। करलाई राज्यमा 
उपलब्ध आगथाक संसाधनको सवक्रयताका लागि समेत उपयोि िररनपुदाछ।  

4) स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ (५) मा सम्पल्त्त कर नलाग्ने 
गनकायको सूिी उललेि िररएको छ। यसमा मनुाफाको उद्दशे्य नरािी सञ् िालन भएका 
संघ, संस्थाको घर र घरजग्िामा सम्पल्त्त कर नलाग्ने व्यिस्था िररएको छ। उद्दशे्यमा 
मनुाफा निने भनेर लेख् ने तर व्यिहारमा बहाल लिायतका मनुाफाको काममा संलग्न 
हनुेलाई कगतपय स्थानीय तहले सम्पल्त्त करको दायरामा लयाएकोमा िा लयाउन िोज्दा 
उक्त गनकायहरूले यसमा आनाकानी िदै आएका छन ् र छूट पाउनपुने ल्जवकर िदै 
आएका छन।् सम्पल्त्त करको सम्बन्धमा आयमा िरीब र सम्पल्त्तमा धनी करदाताको 
मदु्दा समेत रहेको छ। कगतपय स्थानमा सािाजगनक जग्िामा बस्तीहरू भएको र बस्तीमा 
बनेका घरमा सम्पल्त्त करको समस्या समेत पना िएको छ। केही निरपागलकाहरूले 
यस्ता घरजग्िामा बहाल गबटौरी शलुकको नाममा घमुौरो पाराले कर उठाएका छन।् यी 
अन्योलहरूलाई कानूनमा संशोधन िरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण िना आिश्यक 
देल्िएको छ। 

4. अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण 
1) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनदुान र राजस्ि बाँडफाँटमा 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको ल्क्षगतजीय वहस्सा गनधाारण (Horizontal Distribution) िने 
ल्जम्मेिारी राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको रहेको छ। सशता अनदुानको 
समेत आधार र ढाँिा गनधाारण िने अगधकार यसै आयोिमा रहेको छ। तर व्यिहारमा 
भने सशता अनदुानको वितरणमा विषयित मन्रालयकै ठूलो भगूमका रहेको छ। यसमा 
विषयित मन्रालय र आयोिको बीिमा फरक फरक बझुाइ रहेको छ। सशता अनदुान 
पररयोजना विशेषलाई प्रदान िने वक विषय क्षेरको नतीजा अथाात ् यो िणुस्तरको यगत 
वकलोमीटर सडक भनेर ददइने वक फलानो स्थानको फलानो सडक भनेर ददने भन् ने 
सिालमा पगन सरकारका विगभन् न तहहरूबीि फरक फरक बझुाइ छ। गसद्धान्तत: सशता 
अनदुान विषय क्षेरको नतीजा शता तोकेर ददइने अनदुान हो। हामीकहाँ भने पररयोजना 
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विशेषमा नै यो अनदुान हस्तान्तरण िने अभ्यास रहेको छ। प्रदेश सरकारले समेत 
यसमा केन्द्रको अनकुरण िरी पररयोजना विशेषमा सशता अनदुान उपलब्ध िराउने 
िदाछ। 

2) विितमा स्थानीय गनकायमा न्यूनतम शता तथा कायासम्पादनमा आधाररत अनदुान 
प्रणालीलाई अनकुरणीय रूपमा सञ् िालनमा लयाइएको गथयो। राविय प्राकृगतक स्रोत 
तथा वित्त आयोि ऐनको दफा ३(२) मा आयोिले वित्तीय हस्तान्तरणको आधार ढाँिा 
गनधाारण िदाा कायासम्पादनलाई समेत आधार मान् न सक्ने व्यिस्था िरेको छ। यस 
व्यिस्था अनरुूप यस आयोिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
िराइने वित्तीय समानीकरण अनदुानको केही वहस्सालाई कायासम्पादनमा आबद्ध िरेको 
छ। स्थानीय तहका लागि यो प्रिगलत अभ्यास भएकाले कायासम्पादनको दायरा अझ 
फरावकलो बनाई प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे अनदुानलाई समेत 
कायासम्पादनमा आबद्ध िना सवकने देल्िएको छ। कायासम्पादनमा आधाररत अनदुानले 
वित्तीय उत्तरदावय्ि बढाउने, वित्तीय उ्पादक्ि िवृद्ध िने र वित्तीय सशुासन कायम 
िना सहयोि िदाछ। नेपाल सरकारले हाल प्रिलनमा लयाएको स्थानीय तहको संस्थाित 
स्िमूलयाङकनको नतीजा र स्थानीय तहको वित्तीय सशुासन लेिाजोिाको नतीजालाई 
समेत कायासम्पादन अनदुान प्रणालीमा आबद्ध िना आिश्यक छ। 
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 पररच्छेद  

 १९ 
 

स्थानीय तह संस्थाित  
स्िमूलयाकंन लेिाजोिा 

 

 

 

1. पररिय  
1) नेपालको संविधानको धारा 56 ले संघीय लोकताल्न्रक नेपालको मूल संरिना संघ, प्रदेश 

र स्थानीय तह िरी तीन तहको हनुे र नेपालको राज्यशल्क्तको प्रयोि संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोल्जम िने व्यिस्था िरी स्थानीय तहहरूलाई एक 
सक्षम संिैधागनक एकाइका रूपमा स्थावपत िररददएको छ। नेपालको ितामान संविधानले 
कलयाणकारी राज्यको छातागभर रहेर उदार लोकतन्रको संरक्षण, समािेशी शासनको 
सगुनल्श् ितता र समतामूलक आगथाक समवृद्धको प्रिद्धान राज्यको प्रमिु ल्जम्मेिारी हनुे 
वकटान िररददएको छ। संविधानले राज्यको एक प्रमिु अङ् िको रूपमा रहेका स्थानीय 
तहलाई बहृत ्अगधकार र ल्जम्मेिारी प्रदान िरेको छ।  

ल्िर नं ४८ : नपेालको संविधानले ददएको ददशागनदेश 
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2) नेपालमा यगतिेला ६ िटा महानिरपागलका, ११ िटा उप-महानिरपागलका, 276 
निरपागलका, र ४६० िाउँपागलका िरी ७५३ िटा स्थानीय तहहरू रहेका छन ्जसको 
मातहतमा ६७४३ िडा कायाालयहरू रहेका छन।् २०५९ साउन १ ितेदेल्ि स्थानीय 
तहमा गनिााल्ित जनप्रगतगनगध ररक्त रहेकोमा ितामान संविधान बमोल्जम स्थानीय गनकायबाट 
स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएका स्थानीय तहको गनिाािन २०७४ िैशाि ३१, २०७४ 
असार १४ र २०७४ असोज २ िरी तीन िरणमा भएको गथयो। सागबकको स्थानीय 
स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ को सट्टामा स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ जारी 
भई सो ऐनले स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई व्यिल्स्थत िररददएको छ। स्थानीय 
तहको आगथाक प्रशासनलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ र संघीय 
सािाजगनक िरीद ऐनले गनदेल्शत िरेको छ। संविधानमा रहेका स्थानीय तह सम्बन्धी 
व्यिस्था र यी कानूनी व्यिस्थाले उललेि िरेका विषयहरूलाई आधार मानी स्थानीय 
तहको संस्थाित क्षमताको विश् लेषण िरी स्थानीय कायाप्रभािकाररता िवृद्ध िना नेपाल 
सरकारले स्थानीय तहको संस्थाित क्षमता लेिाजोिा विगध कायाान्ियनमा लयाएको छ। 
यस कायाविगधले स्थानीय तहको संस्थाित सशुासन सदुृढ िने अपेक्षा राल्िएको छ । 
संस्थाित सशुासनले नतीजाको प्रिाह, संस्थाित क्षमता विकास, वित्तीय सशुासन र विगधको 
पालना िना सहयोि िने हनु्छ। स्थानीय तहले यी क्षेरमा हागसल िरेका नतीजाको 
लेिाजोिाले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो कायाक्षेरको पवहिान िरी सो अनरुूप आफ्ना 
िगतविगधलाई ददशागनदेश िना सहयोि िदाछ। स्थानीय तहहरू आम नािररकको ढोकामा 
आउने र आम नािररकले देख् ने सरकार भएको यी गनकायको संस्थाित क्षमताले समग्र 
सािाजगनक क्षेरको ल्िरण िदाछ। 

ल्िर नं ४९ : संस्थाित सशुासन 
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3) स्थानीय तहलाई सूक्ष्म ढंिले विश् लेषण िने हो भने यी गनकायहरूले राजनीगतक कायाहरू, 
प्रशासगनक कायाहरू, व्यािसावयक कायाहरू, विकास सम्बन्धी कायाहरू, सािाजगनक सेिा 
प्रिाह सम्बन्धी कायाहरू सम्पादन िने िदाछन।् गनिााल्ित गनकाय भएकाले स्थानीय तहले 
नािररकलाई स्थानीय शासनका प्रवक्रयामा वक्रयाशील भई गनणायमा सहभािी हनुे अिसर 
प्रदान िदाछन।् यी गनकायहरूले कानूनको दायरागभर आफ्नो कायाक्षेरमा सािाजगनक सेिा 
प्रिाह िने र यसको गनयमन िने कायाहरू िदाछन।् यी गनकायले गनजी क्षेर र सहकारी 
क्षेरसँि सहकाया िरी स्थानीय आगथाक विकासका कायाहरू सम्पादन िने िदाछन।् 
स्थानीय विकासमा यी संस्थाको अगभन् न र सदािहार ल्जम्मेिारी हनुे िदाछ। िास िरी 
स्थानीय सािाजगनक िस्तकुो प्रिाहमा यी संस्थाको ठूलो ल्जम्मेिारी हनुे िदाछ। स्थानीय 
तहले आफ्ना कायासम्पादन िदाा कानूनले तोकेका प्रवक्रयाहरू पालना िनुापने हनु्छ भने 
सािाजगनक साधन स्रोतको उपयोि िरेर स्थानीय नािररकको जीिनमा सकारा्मक 
पररितान लयाउने िरी नतीजाको प्रिाह समेत िनुापने हनु्छ। स्थानीय तहको संस्थाित 
क्षमता विकास भएमा यसले स्थानीय क्षेरमा नतीजा प्रिाह िना सहयोि िने विश् िास 
िररएको छ। यही मान्यतामा यो प्रणाली कायाान्ियनमा लयाइएको छ। 

ल्िर नं ५० : स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको मान्यता 

 

  



  151 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

2. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको प्रारल्म्भक जानकारी 
1) स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनको कायाविगधलाई स्थानीय सरकार सञ् िालन 

ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयबाट २०७७ मािा ३ िते स्िीकृत िरी कायाान्ियनमा लयाइएको छ र हाल 
सबै स्थानीय तहमा यसको प्रारल्म्भक लेिाजोिाको शरुूिात िररएको छ। यस 
कायाविगधले स्थानीय तहको राजनीगतक, प्रशासगनक, वित्तीय र प्रशासगनक क्षेरको 
संस्थाित सशुासनको लेिाजोिा िनेछ। स्िमूलयांकनले स्थानीय तहहरूलाई आफूले 
िरेको कामबाट उ्पन् न नतीजा, नतीजाको प्रिाहमा अपनाइएको प्रवक्रया र सािाजगनक 
कायामा सािाजगनक पदागधकारीको गनयतको बारेमा स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउन 
सहयोि िनेछ। 

ल्िर नं ५१ : स्थानीय तह संस्थाित स्िमूलयाकंन 

 

2) स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनको समग्र स्थानीय सशुासनमा उच्ि महत्त्ि 
रहेको छ। यस मूलयांकनले स्थानीय तहको संस्थाित क्षमता विकास र वित्तीय सशुासन 
कायम िना सहयोि िनेछ। क्षमता विकासमा यस प्रणालीले समग्र संस्थाित क्षमताको 
लेिाजोिा िरी यसमा रहेका कमी कमजोरीको पवहिान िदाछ। यस प्रणालीले नेपालको 
संविधान र स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ ले ददएका कायाल्जम्मेिारी पूरा िरी 
आगथाक-सामाल्जक रूपान्तरण िना एक िाका प्रदान िरेको छ। यस प्रणालीको अको 
उद्देश्य भनेको स्थानीय शासनको अभ्यासमा वित्तीय सशुासन हागसल िनुा पगन हो। 

ीःथीानीीय तह सींीःथीाित मतीा मीूयीाींकनकीोीूीारल्ीभक जीानकीार

ीःथीानीीय तह
• रीाजनीीतक आयीाम
• ीूशीास नक आयीाम
• िकीास आयीाम
• आथक आयीाम
• ीःथीानीीय सीेिीाीूिीाह

सींीःथीाित मतीा
• समम मतीा
(General Competency)

• ीू ब यीाकीोपीालन िन
मतीा

(Process Compliance

Capacity)
• न तजीाीूिीाह िन मतीा
(Results Delivering
Capacity)

ीःिमीूयीाींकन
• ीःि:उ रदीाय ि.                              
(Self Accountability)

• जनतीाीू तकीोउ रदीाय ि.            
( Downward
Accountability)
1.न तजीामीा(Results)
2.ीू ब यीामीा(Process)
3. नयतमीा(Intention) 

स्थानीय तह 

 राजनीगतक आयाम 

 प्रशासगनक आयाम 

 विकास आयाम 

 आगथाक आयाम 

 स्थानीय सेिा प्रिाह 

संस्थाित क्षमता 
 समग्र क्षमता 
 (General Competency) 

 प्रवक्रया पालन िने क्षमता 
 (Process Compliance 

Capacity) 

 नतीजा प्रिाह िने क्षमता 
 (Results Delivering 

Capacity) 

स्िमूलयाङ्कन 
 स्ि-उत्तरदावय्ि 

(Self Accountability) 

 जनताप्रगतको उत्तरदावय्ि 

(Downward 

Accountability) 

 नतीजामा 
(Results) 

 प्रवक्रया 
(Process) 

 गनयतमा 
(Intention) 
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वित्तीय सशुासनको माध्यमबाट सािाजगनक सेिा प्रिाहलाई सकारा्मक प्रगतस्पधााको 
माध्यमबाट अझ प्रभािकारी बनाई स्थानीय तहको िैधता स्थावपत िना यो प्रणाली 
उपयोिी हनुेछ। 

ल्िर नं ५२ : संस्थाित स्िमूलयाकंनको महत्त्ि 

 

3. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको विषय के्षर र 
प्रवक्रयाहरू 
१. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता मूलयांकनको सूिक तयार िदाा स्थानीय सरकार सञ् िालन 

ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई प्रदान िरेको ल्जम्मेिारीलाई मूल आधारको रूपमा 
गलइएको छ। वित्तीय संघीयता र सािाजगनक वित्त व्यिस्थापनसँि सम्बल्न्धत सूिकहरू 
तयार िदाा सािाजगनक िरीद ऐन, २०६३ र अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ लाई मूल आधार गलइएको छ। सागबकको स्थानीय विकास मन्रालयले नेपालभर 
िातािरणमैरी स्थानीय शासनको प्रारूपलाई राविय अगभयानको रूपमा सञ् िालन िरेको 
गथयो। सो प्रारूपले नेपालमा िातािरण संरक्षणमा उललेिनीय योिदान प्रदान िरेकाले सो 
प्रारूपमा उल्ललल्ित सूिकलाई यसमा आधार गलइएको छ। यस अलािा राविय 
भिनसंवहता, भिन गनमााण सम्बन्धी राविय मापदण्डलाई समेत स्थानीय तह संस्थाित 
क्षमता स्िमूलयांकनको सूिकको रूपमा उललेि िररएको छ। 

 

  

सींीःथीाित ीःिमीूयीाींकनकीो मह ि

मतीािकीास

सींीःथीाित िकीास

आ थक-सीामीाल्ीजक िकीास

ीःथीानीीय सरकीार स िीालन ऐनकीो
कीायीाियन

ि ीीय सीुशीासन

सीािज नक सीेिीाीूिीाह

ीःथीानीीय तहकीोिीैधतीा

सकीारीामक ीूतींपधीा

क्षमता विकास वित्तीय सशुासन 

संस्थाित विकास सािाजगनक सेिामूलक 

आगथाक-सामाल्जक विकास स्थानीय तहको िैधता 

सकारा्मक प्रगतस्पधाा स्थानीय सरकार सन्िालन ऐनको 
कायाान्ियन 
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ल्िर नं ५३ : संस्थाित स्िमूलयाकंन सूिकका आधारहरू 

 

२. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनको सूिकको मूलयांकनका लागि विगभन् न 
सरोकारिालाको सवक्रय भगूमका रहेको छ। संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयले यस मूलयांकनको आधारमा क्षमता विकासका क्षेर पवहिान िरी स्थानीय 
तहको क्षमता विकासमा लिानी िना सक्नपुदाछ। हाल मन्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय 
शासन सहयोि कायाकमलाई यस प्रयोजनका लागि कायाान्ियनमा लयाएको छ। प्रदेश 
सरकारहरूले यसको लेिाजोिामा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोि कायाक्रम माफा त 
लिानी िरेका छन।् ल्जलला समन्िय सगमगतले यसको िणुस्तर सगुनल्श् ितताको ल्जम्मेिारी 
गलएको छ। प्रदेश सशुासन केन्द्रहरूले यस सम्बन्धी कायामा स्थानीय तहको क्षमता 
विकासका कायाक्रमहरू कायाान्ियनमा लयाएका छन।् विषयित मन्रालयका कगतपय 
सूिक समेत यसमा समािेश िररएकाले विषय क्षेरको कायाान्ियनमा समेत यसले मद्दत 
िनेछ। 

  



  

 154   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

ल्िर नं ५४ : संस्थाित स्िमूलयाकंनका केही मखु्य क्षरेहरू 

 

3. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनको कायाविगधमा १० विषय क्षेरमा १०० िटा 
सूिक समािेश िररएको छ जसको १०० अंकभारमा मूलयांकन हनु ेिदाछ। यसको हरेक िषा 
पसु मसान्तगभर मूलयांकन िरी स्िमूलयांकनको अल्न्तम नतीजाको प्रगत कायापागलकाको 
बैठकबाट अनमुोदन भएको ७ ददनगभर सम्बल्न्धत ल्जलला समन्िय सगमगत, प्रदेश सरकारको 
मखु्यमन्री तथा मल्न्रपररषद् कायाालय  र संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा 
पठाउनपुने व्यिस्था िररएको छ। स्िमूलयांकनको नतीजा िेबसाइट माफा त सािाजगनक िनुापने 
र यसलाई स्थानीय तहको सभामा समेत जानकारी िराउनपुने व्यिस्था िररएको छ। स्थानीय 
तहमा िररने स्िमूलयांकनको नतीजालाई एकीकृत रूपमा प्रविवष्ट, भण्डारण, सरुक्षा, 
प्रस्ततुीकरण, नतीजा सािाजगनकीकरण लिायतका कायामा सहयोि िना मन्रालयले यस 
सम्बन्धी सफ्टिेयर तयार िरी प्रयोिमा लयाएको छ।  

४. संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तहको स्िमूलयांकन प्रवक्रयालाई 
प्रभािकारी बनाउन सम्बल्न्धत स्थानीय तहको माि र आिश्यकता अनसुार स्थलित सहयोि र 
सहजीकरण िने िरेको छ। यस्तो सहयोि तथा स्थलित सहजीकरण मन्रालयले आफैं  िा 
सम्बल्न्धत ल्जलला समन्िय सगमगतलाई ल्जम्मेिारी ददई िना सक्ने प्रािधान कायाविगधमा उललेि 
िररएको छ। मन्रालयले सहजीकरण िदाा अल्घललो आगथाक िषाको स्िमूलयांकनमा कमजोर 
नतीजा प्राप् त हनुे स्थानीय तहलाई क्षमता विकासमा विशेष प्राथगमकतामा राख् नपुने हनु्छ। हाल 
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोि कायाक्रम माफा त यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कायाक्रम 
अल्घ साररएको छ। स्थानीय तहहरूको स्िमूलयांकन नतीजालाई विश् लेषण िरी एकीकृत 
प्रगतिेदन तयार िरी यस प्रगतिेदनलाई ल्जललाित र प्रदेशित रूपमा सािाजगनक िने र स्थानीय 
तहको स्िमूलयांकन नतीजा विश् लेषण िरी कमजोर नतीजा देल्िएका स्थानीय तहहरूको क्षमता 
विकासका लागि कायाक्रमहरू सञ् िालन िने ल्जम्मेिारी संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयमा रहेको छ ।  
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5. संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्िमूलयांकनको एकीकृत नतीजा अथा 
मन्रालय, राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि, राविय योजना आयोि तथा आिश्यकता 
अनसुार नेपाल सरकारका अन्य गनकायहरूलाई समेत उपलब्ध िराउनपुनेछ। स्िमूलयांकनबाट 
प्राप् त नतीजा, स्थानीय तहको पषृ्ठपोषण तथा समीक्षा कायाक्रमबाट प्राप् त सझुािको आधारमा 
यस कायाविगध बमोल्जम िररने स्िमूलयांकनका सूिक िा अंकभारमा आिश्यक हेरफेर िा 
संशोधन मन्रालयले िना सक्छ। स्िमूलयांकन नतीजालाई स्थानीय तहको कायासम्पादन 
सूिकको आधारको रूपमा उपयोि िना सवकने र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण िदाा 
यस कायाविगध बमोल्जमको नतीजालाई समेत आधार मान् न सवकने र मन्रालयले स्िमूलयांकन 
नतीजाको आधारमा उ्कृष्ट स्थानीय तहहरूको घोषणा िना सक्ने प्रािधान समेत कायाविगधमा 
उललेि िररएको छ।  

6. स्थानीय तहको संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनबाट स्थानीय तहको कायाप्रवक्रया र उपलल्ब्धको 
बारेमा लेिाजोिा िरी सबल र दबुाल पक्षहरूको पवहिान िना, विकास तथा सशुासनमा रहेका 
कमी कमजोरीहरूको जानकारी गलन, आिगधक समीक्षाका लागि आधार प्राप् त िना, र 
िाउँपागलका तथा निरपागलकाहरूको बीिमा तलुनायोग्य सूिकहरू तजुामा िरी प्रगतस्पधाा्मक 
सधुारमा अग्रसर िराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभािकारी बनाउन सहयोि हनु े अपेक्षा 
िररएको छ।  

ल्िर नं ५५ : स्िमूलयाकंनको उद्दशे्य 
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4. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको सूिकको अंकभार र 
नतीजा के्षरहरू 
1) स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनले १० िटा विषय क्षेर समेटेको छ। हरेक 

विषय क्षेरको समग्र ल्स्थगत, प्रवक्रयाित ल्स्थगत र पररमाणा्मक ल्स्थगतका लागि अलि 
अलि अंकभार प्रदान िररएको छ। समग्र अिस्थाका लागि २१ प्रगतशत, प्रवक्रयाित 
अिस्थाका लागि ३४ प्रगतशत, पररमाणा्मक अथाात ् नतीजामूलक क्षेरका लगि ४५ 
प्रगतशत अंकभार प्रदान िररएको छ।  

तागलका नं 32 : संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको सूिकको अंकभार 

समग्र ल्स्थगत २१% यसका लागि ४ िटा अिस्था तोवकएको छ। अिस्था १ 
का लागि शून्य अंक, अिस्था २ का लागि ०.५ अंक, 
अिस्था ३ का लागि ०.७५ अंक र अिस्था ४ का लागि 
१ अंक (पूणाांक) गनधाारण िररएको छ ।  

प्रवक्रयाित 
ल्स्थगत 

३४% ३ िटा (कमजोर, सामान्य र उत्तम) अिस्था गनधाारण 
िररएको छ। कमजोरका लागि शून्य अंक, सामान्यका 
लागि ०.५ अंक र उत्तमका लागि १ अंक । 

पररमाणा्मक 
ल्स्थगत 

४५% ३ िटा अिस्था (कमजोर, सामान्य र उत्तम) तोवकएको छ। 
कमजोरलाई शून्य, सामान्यलाई ०.५ र उत्तमलाई १ अंक 
गनधाारण िररएको छ । 

 
2) नतीजामूलक क्षेरमा यस स्िमूलयांकन प्रणालीले स्थानीय आगथाक विकास, स्थानीय वित्तीय 

अनशुासन, लैंगिक समानता तथा सामाल्जक समािेशीकरणको संस्थाित विकास, योजनाबद्ध 
तथा उ्थानशील बस्ती विकास, सहभागितामूलक स्थानीय शासनको प्रिधान, स्थानीय 
पूिााधारको गनमााण, िातािरणमैरी र बालमैरी स्थानीय शासनको प्रारूपको कायाान्ियन, 
टोल विकास संस्था माफा त सामाल्जक पूजँीको विकास र सक्षम र प्रभािकारी स्थानीय 
तहहरूको अपेक्षा िरेको छ।  
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तागलका नं 33 : संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको सूिकको वितरण 

गस 
नं 

विषय क्षरे समग्र 
ल्स्थगत 

प्रवक्रयाित 
ल्स्थगत 

पररमाणा्मक 
ल्स्थगत 

कुल 
भार 

१ शासकीय प्रबन्ध ३ ४ २ ९ 

२ संिठन तथा प्रशासन  २ ३ ३ ८ 

३ िावषाक बजेट तथा योजना 
व्यिस्थापन 

२ ४ ५ ११ 

४ वित्तीय एिं आगथाक व्यिस्थापन २ ४ ५ ११ 

५ सािाजगनक सेिा प्रिाह  ३ ४ ९ १६ 

६ न्यावयक कायासम्पादन १ ३ ३ ७ 

७ भौगतक पूिााधार ३ ४ ६ १३ 

८ सामाल्जक समािेशीकरण २ ४ ४ १० 

९ िातािरण संरक्षण तथा विपद् 
व्यिस्थापन 

१ ३ ५ ९ 

१० सहकाया र समन्िय  २ १ ३ ६ 

 जम्मा २१ ३४ ४५ १०० 

 
3) वित्तीय अनशुासनका क्षेरमा यस स्िमूलयांकन प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले पूँजीित ििाको 

८० प्रगतशतभन्दा बढी ििा िनुापने, राजस्ि अनमुानको ९० प्रगतशतभन्दा बढी राजस्ि 
संकलन िनुापने, आन्तररक आय र राजस्ि बाँडफाँटबाट प्रशासगनक ििा परु् याई पूजँीित 
कायाक्रममा समेत ििा िनुापने, अल्न्तम लेिापरीक्षणले कुल ििाको १% भन्दा कम बेरुजू 
औलंयाएको हनुपुने, िावषाक िरीद योजना अनसुार मार िरीद काया िररएको हनुपुने, कुल 
िावषाक बजेटमा आन्तररक आयको वहस्सा २० प्रगतशतभन्दा बढी रहेको, ५ लािभन्दा 
कम लाितका योजनाले कुल पूजँीित बजेटको ओिटेको वहस्सा ३० प्रगतशतभन्दा कम 
रहेको, िावषाक आन्तररक आय िवृद्ध ित िषाको तलुनामा १० प्रगतशतभन्दा बढी रहेको, 
िैसस माफा त योजना कायाान्ियन िदाा िैससको निद लाित साझेदारी ३० प्रगतशतभन्दा 
बढी रहेको जस्ता पररमाणा्मक लक्ष्य वकटान िरेको छ। यी लक्ष्यले स्थानीय वित्तीय 
सशुासनको लेिाजोिा िदाछन।् 
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5. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको सूिकको 
कायाान्ियनका लागि स्थानीय तहले गनमााण िरी कायाान्ियन िनुापने 
दस्तािेजहरू  
स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनमा सफलता प्राप् त िनाका लागि स्थानीय सशुासन र 
स्थानीय विकासका लागि दूरिामी महत्त्ि राख् ने दस्तािेजहरू गनमााण िरी कायाान्ियनमा 
लयाउनपुदाछ। यसको वििरण तल प्रस्ततु िररएको छ। 

तागलका नं 34 : स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनको सूिकको कायाान्ियनका 
लागि स्थानीय तहले गनमााण िरी कायाान्ियन िनुापने दस्तािेजहरू 

 स्थानीय क्षमता विकास योजना  
 जोल्िम संिेदनशील भ-ूउपयोि योजना 
 िावषाक िरीद योजना 
 आगथाक ऐन तथा विगनयोजन ऐन 
 Spatial Based एकीकृत आिगधक 

विकास योजना 
 मध्यकालीन ििा योजना  
 आन्तररक गनयन्रण प्रणालीको गनदेल्शका 
 सभा तथा कायापागलकाको बैठक 

सञ् िालन विगध  
 िावषाक समीक्षा प्रगतिेदन 
 स्थानीय तहको संिठन तथा व्यिस्थापन 

प्रगतिेदन  
 कायासम्पादन करार सम्झौता  
 स्थानीय तहको पररयोजना बैंक 
 िातािरण व्यिस्थापन योजना  
 सामाल्जक समािेशीकरण सम्बन्धी 

स्थानीय कानून र यसको कायाान्ियन 
कायायोजना  

 राजस्ि तथा ििा प्रक्षेपण प्रगतिेदन 
 आन्तररक लेिापरीक्षण प्रगतिेदन 
 उपभोक्ता सन्तवुष्ट सिेक्षण 
 स्थानीय तहको सेिा प्रिाह मापदण्ड 
 न्याय सम्पादन कायाविगध 
 स्थानीय आगथाक विकास योजना  
 सडक यातायात िरुुयोजना  
 सािाजगनक गनजी साझेदारी कानून  
 िावषाक अनिुमन तथा मूलयांकन 

प्रगतिेदन 
 टोल विकास संस्था सम्बन्धी कानून 
 स्थानीय तहको िस्तिुत वििरण 
 स्थानीय कानूनका राजपरहरू  
 िावषाक ल्जन्सी गनरीक्षण प्रगतिेदन 
 औद्योगिक ग्रामको सञ् िालन कायाविगध 
 ददिो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरण 

सम्बन्धी कायायोजना 
 फोहोरमैला सम्बन्धी स्थानीय कानून 
 स्थानीय प्रारल्म्भक िातािरण परीक्षण 

सम्बन्धी कानून 
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6. स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनमा सफलता प्राप् त िनाका 
लागि कायाान्ियन िनुापने राविय ऐन तथा मापदण्डहरू  
स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकनमा सफलता प्राप् त िनाका लागि देहायका राविय 
कानून तथा मापदण्डहरू कायाान्ियनमा लयाउनपुदाछ। यसको वििरण तल प्रस्ततु िररएको 
छ। 

तागलका नं 35 : स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयाकंनमा सफलता प्राप् त िनाका लागि 
कायाान्ियन िनुापने राविय ऐन तथा मापदण्डहरू 

 नेपालको संविधानमा रहेको स्थानीय तह 
सम्बन्धी व्यिस्था  

 स्थानीय तह संस्थाित क्षमता स्िमूलयांकन 
कायाविगध, २०७७ 

 शहरी योजना भिन गनमााण तथा बस्ती 
विकास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ 

 िातािरणमैरी स्थानीय शासनको प्रारूप  
 बालमैरी स्थानीय शासनको कायाविगध 
 यातायात िरुुयोजनाको मापदण्ड  
 िातािरण संरक्षण ऐन  
 विगभन् न स्थानीय तहले िरेका असल 

अभ्यासहरू  
 संघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयबाट जारी िररएका नमूना 
कानूनहरू  

 ददिो विकासका लक्ष्यहरू (Sustainable 

Development Goals) 

 सािाजगनक िरीद ऐन तथा गनयमािली 
 स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ 
 अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ 
 राविय भिन संवहता  
 उद्योि मन्रालयबाट जारी िररएको 

औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी कायाविगध  
 टोलविकास संस्था सम्बन्धी कायाविगध  
 विशेष अनदुान र समपूरक अनदुान 

सम्बन्धी संघ र सम्बल्न्धत प्रदेशका 
कानूनहरू 

 महालेिा परीक्षक र अल्ख्तयार दरुुपयोि 
अनसुन्धान आयोिको स्थानीय तह 
सम्बन्धी प्रगतिेदनहरू 
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 अनसूुिी  

 १ 
 

स्थानीय तहको संस्थाित  
स्िमूलयाकंन सूिक के्षरहरू 

 

 

 

गस.नं. सूिक नं. सूिक क्षरे पूणाांक प्राप्ताङ्क कैवफयत 

सूिक क्षरे १ : संिठन तथा प्रशासन 

१ १.१.१ सभाको सञ् िालन प्रवक्रया १     

२ १.१.२ कायापागलकाको गनणाय प्रवक्रया १     

३ १.१.३ सभा।कायापागलकाले बनाएका स्थानीय कानून 
(ऐन, गनयम, गनदेल्शका, कायाविगध र मापदण्ड) 
तथा गनणायहरूको सािाजगनकीकरण १     

४ १.२.१ सभा र कायापागलकाका सगमगत/उप-सगमगत 
सञ् िालन सम्बन्धी कायाविगध १     

५ १.२.२ कायापागलकाको बैठक सञ् िालन (बैठक 
बोलाउने, गमगत स्थान तोक्ने, कायासूिी उपलब्ध 
िराउन,े िणपूरक संख्या, गनणाय पलु्स्तकामा 
हस्ताक्षर, गनणायमा असहमगत आदद) १     

६ १.२.३ आन्तररक गनयन्रण प्रणाली  १     

७ १.२.४ स्थानीय तहका पदागधकारीहरूको सम्पल्त्त 
वििरण १     

८ १.३.१ मूलयांकन अिगधमा बसेको कायापागलकाको 
बैठक संख्या १     

९ १.३.२ लेिा प्रणालीमा SUTRA को प्रयोि १     

१० २.१.१ िाउँ/निरपागलकाको क्षमता विकास  १     



  161 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

गस.नं. सूिक नं. सूिक क्षरे पूणाांक प्राप्ताङ्क कैवफयत 

सूिक क्षरे २ : शासकीय प्रिन्ध 

११ २.१.२ प्रगतिेदन तथा वििरण प्रषेण  १     

१२ २.२.१ विषयित विभाि।महाशािा, शािा/ 
उपशािा/एकाइहरू एिं जनशल्क्तको काम, 

कताव्य, अगधकार र ल्जम्मेिारीको कायावििरण  १     

१३ २.२.२ स्थायी पदपूगता निने भगनएका पदहरूमा 
करारबाट मार पदपूगता।  १     

१४ २.२.३ कमािारीहरूको काया सम्पादन सम्झौता । १     

१५ २.३.१ जनशल्क्त क्षमता विकासमा लिानी  १     

१६ २.३.२ प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको उपल्स्थगत 
(ददन)।(आफ्नो क्षेरगभर काजमा रहेको 
अिगध समेत) १     

१७ २.३.३ क्षमता विकास कायाक्रममा पदागधकारी र 
कमािारीहरूको सहभागिता। १     

सूिक क्षरे ३ : िावषाक बजेट तथा योजना 
१८ ३.१.१ िावषाक बजेट तथा कायाक्रम र आिगधक 

योजना तजुामा। १     

१९ ३.१.२ बजेट तथा कायाक्रम तजुामा र पाररत िने 
कायामा सम्बद्ध सगमगत र समन्िय १     

२० ३.२.१ ददिो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण १     

२१ ३.२.२ विषय क्षेरित रूपमा बजेट गसगलङ गनधाारण  १     

२२ ३.२.३ बजेट प्रस्तगुत तथा स्िीकृगत १     

२३ ३.२.४ िैरसरकारी संघ संस्थाहरूले िाउँ/निर 
सभाबाट पाररत िरी योजना कायाान्ियन १     

२४ ३.३.१ कुल िावषाक बजेटमा आन्तररक आयको 
वहस्सा १     

२५ ३.३.२ पाँि लािभन्दा कम लाितका योजनाले कुल 
पूजँीित बजेटको ओिटेको वहस्सा १     

२६ ३.३.३ िावषाक आन्तररक आय िवृद्ध ित िषाको 
तलुनामा १     
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गस.नं. सूिक नं. सूिक क्षरे पूणाांक प्राप्ताङ्क कैवफयत 

२७ ३.३.४ िैसस माफा त योजना कायाान्ियन िरेको 
अिस्थामा िैससको निद लाित साझेदारी। 

(स्थाससं ऐन दफा २५) १     

२८ ३.३.५ समपूरक अनदुानबाट सञ् िालन हनुे 
आयोजनाहरूमा लाित साझेदारीका लागि 
विगनयोल्जत बजेट १     

सूिक क्षरे ४ : वित्तीय एिम ्आगथाक व्यिस्थापन 

२९ ४.१.१ आन्तररक स्रोत  १     

३० ४.१.२ वित्तीय अनशुासन १     

३१ ४.२.१ आय र व्ययको ििीकरण तथा लेिाङ्कनका 
लागि नेपाल सरकारद्वारा गनधााररत पद्धगत र 
ढाँिाको प्रयोि  १     

३२ ४.२.२ आय र व्ययको वििरण सािाजगनकीकरण १     

३३ ४.२.३ प्रिगलत कानून अनसुार िरीद िरुुयोजना र 
िावषाक िरीद योजना तयारी र कायाान्ियन १     

३४ ४.२.४ िावषाक बजेट कायाान्ियनको प्रिगत समीक्षा १     

३५ ४.३.१ रकमान्तर  १     

३६ ४.३.२ प्रशासगनक ििा १     

३७ ४.३.३ पूजँीित ििा १     

३८ ४.३.४ राजस्ि संकलन  १     

३९ ४.३.५ ििा िने अल्ख्तयारी १     

सूिक क्षरे ५ : सेिा प्रिाह 

४० ५.१.१ सेिा प्रिाह १     

४१ ५.१.२ िडाले उपलब्ध िराउने सेिा १     

४२ ५.१.३ सेिाप्रगतको सन्तवुष्ट १     

४३ ५.२.१ सेिा प्रिाहमा प्रविगधमा आधाररत टोकन, 

अनलाइन रल्जिेशन िा कम्प्यटुर गबगलङ 
प्रविगधको प्रयोि  १     

४४ ५.२.2 सेिा प्रिाहको मापदण्ड (SOP) १     

४५ ५.२.३ बैंवकङ प्रणालीबाट भकु्तानी १     

४६ ५.२.४ िडामा सेिा प्रिाहको िैकल्लपक व्यिस्था १     
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४७ ५.३.१ िनुासो फछ्योट  १     

४८ ५.३.२ सामाल्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्क िाता माफा त 
भकु्तानी १     

४९ ५.३.३ जन्मेको गमगतले ३५ ददनगभर दताा भएको 
कुल जन्मदताा संख्या १     

५० ५.३.४ सािाजगनक सनुिाइ १     

५१ ५.३.५ सेिा प्रिाहमा घमु्ती सेिाको प्रयोि, घमु्ती 
सेिाका क्षेरहरू (िोप, गभटागमन ए वितरण, 

स्िास््य ल्शविर, कृवष पश ुसम्बन्धी सेिाहरू 
व्यल्क्तित घटना दताा आदद) १     

५२ ५.३.६ ल्शक्षामा सबै बालबागलकाको पहुँि १     

५३ ५.३.७ स्िास््य सेिामा नािररकको पहुँि १     

५४ ५.३.८ कृवष र पश ुसेिा १     

५५ ५.३.९ स्थानीय उ्पादनको प्रिद्धान र िजारीकरण १     

सूिक क्षरे ६ : न्यावयक कायासम्पादन 

५६ ६.१.१ न्याय सम्पादन १     

५७ ६.२.१ मेलगमलापकतााको व्यिस्था १     

५८ ६.२.२ न्यावयक सगमगतको गनणाय प्रवक्रया १     

५९ ६.२.३ न्यावयक सगमगतको प्रगतिेदन प्रणाली १     

६० ६.३.१ उजरुी फछ्योट। १     

६१ ६.३.२ न्यावयक सगमगतको गनणायउपर पनुरािेदन १     

६२ ६.३.३ मेलगमलाप केन्द्र िठन  १     

सूिक क्षरे ७ : भौगतक पूिााधार 

६३ ७.१.१ सडक यातायात िरुुयोजना अनसुार सडक 
पूिााधार गनमााण १     

६४ ७.१.२ जोल्िम संिेदनशील भउूपयोि योजना १     

६५ ७.१.३ भौगतक पूिााधार विकासमा सािाजगनक- गनजी 
साझेदारी नीगत १     

६६ ७.२.१ बालमैरी तथा अपाङ्गमैरी पूिााधार १     

६७ ७.२.२ गनगमात पूिााधारको उपयोि र ददिो व्यिस्थापन १     
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६८ ७.२.३ आयोजनाको िातािरणीय अध्ययन-  

प्रारल्म्भक िातािरणीय प्रभाि मूलयांकन (IEE) 

र िातािरणीय प्रभाि मूलयांकन (EIA) १     

६९ ७.२.४ राविय भिन संवहता र मापदण्ड १     

७० ७.३.१ सडकको विस्तार  १     

७१ ७.३.२ सडकको स्तर उन् नगत १     

७२ ७.३.३ िानेपानी सेिा विस्तार १     

७३ ७.३.४ िावषाक योजनाको कायाान्ियन ल्स्थगत १     

७४ ७.३.५ फोहोरमैला व्यिस्थापन  १     

७५ ७.३.६ औद्योगिक पूिााधार १     

सूिक क्षरे ८ : सामाल्जक समािेशीकरण 

७६ ८.१.१ सामाल्जक विभेदको न्यूनीकरण १     

७७ ८.१.२ समानपुागतक सहभागिता १     

७८ ८.२.१ सामाल्जक सरुक्षा तथा संरक्षण १     

७९ ८.२.२ घरेल ुवहंसा अन््यका लागि बहस, पैरिी तथा 
िेतनामूलक अगभयान १     

८० ८.२.३ बाल श्रम, बाल वििाह, बहवुििाह, 

दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासँि 
सम्बल्न्धत कायाहरू १     

८१ ८.२.४ लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI 

Audit) १     

८२ ८.३.१ मवहला विरुद्ध हनुे घरेल ुवहंसाको घटनामा 
कमी (अल्घललो आिको तलुनामा)  १     

८३ ८.३.२ बाल श्रम, बाल वििाह, बह ुवििाह, 

दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा 
रोकथामका लागि तजुामा िररएका कायाक्रममा 
लिानी (सशता अनदुान बाहेक बाँकी बजेटको) १     

८४ ८.३.३ मवहला/दगलत/अपाङ्गता भएका व्यल्क्त 
संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता 
सगमगतहरूको संख्या (कुल िदठत उपभोक्ता 
सगमगतको) १     
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८५ ८.३.४ आगथाक तथा सामाल्जक रूपमा पगछ परेका 
मवहला, बालबागलका, दगलत, अपाङ् िता भएका 
व्यल्क्त, ज्येष्ठ नािररक, अलपसंख्यक, 

सीमान्तकृत समदुायको सामाल्जक र आगथाक 
उ्थानमा िररने लिानी (सशता अनदुान 
बाहेक बाँकी बजेटको) १     

सूिक क्षरे ९ : िातािरण संरक्षण तथा विपद् व्यिस्थापन 

८६ ९.१.१ विपद् व्यिस्थापन १     

८७ ९.२.१ िातािरणीय प्रदूषण गनयन्रण (जल, भगूम, 

ध्िगन, िाय ुर िाद्य) १     

८८ ९.२.२ िातािरणमैरी पूिााधार १     

८९ ९.२.३ विपद् जोल्िम क्षेरको पवहिान र नक्साङ्कन  १     

९० ९.३.१ िातािरणीय क्षेर प्रिद्धानमा बजेट विगनयोजन १     

९१ ९.३.२ िातािरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, 
नािररक तथा गनजी क्षेर र िैससको 
सहभागिता १     

९२ ९.३.३ स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोषमा बजेट 
विगनयोजन (िावषाक रूपमा) १     

९३ ९.३.४ टोल विकास संस्था िठन तथा सञ् िालन १     

९४ ९.३.५ एम्बलेुन्स, अल्ग्न गनयन्रण जस्ता आकल्स्मक 
सेिाहरूको उपलब्धता १     

सूिक १० : क्षरे सहकाया र समन्िय 

९५ १०.१.१ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीिको सहकाया र 
समन्िय १     

९६ १०.१.२ अन्तरस्थानीय तह सहकाया र समन्िय 
(प्राकृगतक स्रोतको संरक्षण र उपयोि, पूिााधार 
गनमााण, िातािरण संरक्षण तथा फौहोरमैला 
व्यिस्थापन, आपतक्ालीन सेिा व्यिस्थापन, 
राजस्ि संकलन आदद) १     
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९७ १०.२.१ दईु िा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको 
सरोकारको विषयमा बन् ने सगमगतहरूको िठन 
र सञ् िालन  १     

९८ १०.३.१ अन्तरसरकारी समन्िय तथा सहजीकरण  १     

९९ १०.३.२ अन्तरस्थानीय तह साझेदारी १     

१०० १०.३.३ ल्जलला समन्िय सगमगतसँिको समन्िय १     

जम्मा १००     
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 अनसूुिी  

 २ 
 

स्थानीय तहको वित्तीय सशुासन  
जोल्िम मूलयाकंन सूिकहरू 

 

 

 

योजना, बजेट तथा कायाक्रम व्यिस्थापन  
(Planning, Budgeting and Programme Management) 

वििरण अंक भार  
(क) प्रवक्रयाको व्यिस्थापन (Process Management) 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. मध्यमकालीन ििा संरिना सवहत विगनयोजन ऐन, आगथाक ऐन र 
िावषाक बजेट तथा कायाक्रमलाइा असार १० ितेगभर सभामा पेश 
िरी सभाबाट असार मसान्तसम्ममा पाररत िररएको। 

१   

2. एकीकृत/आिगधक विकास योजना तजुामा िदाा (1) भौिोगलक 
सूिना प्रणाली (Geographical Information System) मा आधाररत 
रही स्थानित आधार (Spatial Based) मा तयार भएको। (2) सो 
योजनामा स्रोत नक्सा सवहत भ-ूउपयोि योजना, यातायात 
िरुुयोजना, िातािरण व्यिस्थापन योजना, स्थानीय पूिााधार विकास 
योजना, स्थानीय आगथाक विकास योजना र सामाल्जक विकास 
योजना समेत समािेश िरी  सभाबाट स्िीकृत िररएको। 
(अंक ०.५ +०.५= १)  

1   
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वििरण अंक भार  

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

3. एकीकृत आिगधक विकास योजना तजुामा िदाा सो योजना 
कायाान्ियनका लागि योजना अिगधभरका गनगमत्त आिश्यक स्रोत र 
साधनको अनमुान सवहत पररयोजनाको सूिी तयार िररएको ।  

1   

4. स्थानीय तहको क्षेरमा कायारत िैरसरकारी संस्था र सामदुावयक 
संघसंस्थाले आफ्नो िावषाक योजना, कायाक्रम तथा बजेट स्थानीय 
तहको िावषाक योजना, कायाक्रम तथा बजेटमा समािेश िरेर मार 
कायाान्ियनमा लयाउने िरेको।  

१   

5. स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा गनधाारण सगमगतले फािनु महीनागभर 
आिामी िषाका लागि स्रोत अनमुानको आधारमा बजेटको कुल 
सीमा गनधाारण िरी सो सीमा अनसुार सभाबाट बजेट तथा कायाक्रम 
पाररत भएको।  

१   

6. आिामी आिको बजेट प्रक्षेपण िदाा आिामी आगथाक िषापगछको 
थप दईु िषाको समेत बजेट प्रक्षेपण िरेको ।  

   

7. 1) िावषाक बजेट तथा कायाक्रमको तजुामाका लागि स्रोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा गनधाारण सगमगत िठन भई सो सगमगतले आिामी 
आिका लागि विषयित क्षेरको बजेट सीमा गनधाारण िरेको र सोही 
सीमागभर रही विषयित क्षेरको िजेट तथा कायाक्रम तजुामा  
िरेको । (२) आिामी िषाको बजेट सीमालाई िालू आिको 
िैशाि १५ ितेगभर प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले विषयित 
महाशािा, शािा तथा िडा सगमगतलाई उपलब्ध िराएको।  

 (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

8. जनुसकैु स्रोतबाट प्राप् त भएको िल-अिल सम्पल्त्तको (१) ल्जन्सी 
आम्दानी बाँधी लित रािेको । (२) प्रयोि िनेको भपााई सवहतको 
सहायक िाता रहेको । 
(अंक ०.५ +०.५= १)  

१   

9. बजेट तथा कायाक्रम तजुामा िदाा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त 
मािादशानको पालना भएको। 

1   
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वििरण अंक भार  

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

10. िावषाक बजेट तथा कायाक्रमको तजुामाका लागि (१) स्थानीय 
तहको उपाध्यक्ष िा उपप्रमिुको संयोजक्िमा बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा सगमगत िठन भई सो सगमगतको बैठक बस्न े 
िरेको । (२) सगमगतले गनधाारण िरेको बजेट सीमागभर रही 
स्थानीय योजना तथा कायाक्रमलाई प्राथगमकीकरण िरी बजेट 
विगनयोजन िने िररएको।  
(अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

11. िैदेल्शक सहायतामा सञ् िागलत कायाक्रमहरू नेपाल सरकारको 
स्िीकृगत गलएर मार सञ् िालन िररएको । 

१   

12. स्थानीय तहले आन्तररक ऋण गलनअुल्घ (१) नेपाल सरकारको 
सहमगत गलई राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले गनधाारण 
िरेको सीमागभर गलने िररएको ।(2) स्थानीय तहको ऋण 
दावय्िको अद्यािगधक अगभलेि राल्िएको। 
(अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

13. आिामी आगथाक िषाका लागि आय-व्ययको प्रक्षेपण िरी यस 
सम्बन्धी प्रगतिेदनलाई प्र्येक िषाको पसु मसान्तगभर संघीय अथा 
मन्रालयमा पेश िरेको।   

१   

14. सल्ञ् ित कोषको व्यिस्थापनका लागि एकल िाताको प्रयोि हनु े
िरेको। 

1   

15. स्थानीय तहमा रहेका विगभन् न कोषहरूको व्यिस्था तथा सञ् िालन 
िदाा कानून बनाएर मार िने िररएको। 

१   

जम्मा १५   
(ि) नतीजा व्यिस्थापन (Management of Results) 

16. स्िीकृत आिगधक/एकीकृत योजनाको पररयोजना सूिीमा उल्ललल्ित 
पररयोजनालाई िावषाक बजेट तथा कायाक्रममा समािेश िरी पूणा 
रूपमा कायाान्ियनमा लयाइएको । 

१   

17. आफूले उठाएको राजस्ि र राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप् त हनुे रकम 
सवहतको कुल राजस्ि रकमबाट आफ्नो सम्पूणा प्रशासगनक ििा पूरा 
िरी बाँकी रकम विकास गनमााण कायामा उपयोि िरेको। 

 

१   



  

 170   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

वििरण अंक भार  

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

(ि) वित्तीय अनशुासनका उपायहरू (Fiscal Dicipline Measures) 
18. राजस्ि पररिालन र ििा िदाा सभाबाट पाररत आगथाक ऐन, 

विगनयोजन ऐन तथा िावषाक बजेट तथा कायाक्रमको सीमागभर 
रही ििा िने िरेको।  

१   

19. िालू आिको बजेट तथा कायाक्रममा महामारी तथा विपद् 
व्यिस्थापनका लागि बाहेक अन्य कायाक्रमको हकमा 
आयोजनाित रूपमा बजेट बाँडफाँट िररएको।  

१   

20. ित आिमा वित्तीय समानीकरण अनदुानको रकम प्रशासगनक 
ििामा उपयोि नभएको । 

१   

21.  ित आिको बजेटमा पूँजीित ििाको रूपमा विगनयोजन भएको 
रकम िालू ििामा रकमान्तर निररएको । 

१   

 
  



  171 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

कायाान्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन  
(Implementation Capacity and Management)  

वििरण अंकभार 
(क) प्रवक्रयाको व्यिस्थापन (Process Management) 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. कायापागलकाको बैठक कम्तीमा महीनाको एक पटक बस्ने िरेको।  १   
2. स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगत िठन भएको र विपद् व्यिस्थापन 

कोषको स्थापना र पररिालन कानून अनसुार भएको ।  
१   

3. ित आिमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त भई ििा हनु 
नसकेको सशता अनदुानको रकम सोही आिमा सम्बल्न्धत सरकारलाई 
वफताा िरेको ।  

१   

4. राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको गसफाररशको सीमागभर रही 
आफ्नो सभाबाट स्िीकृत िराई उ्पादनशील रोजिारमूलक, आन्तररक 
आय िवृद्ध तथा पूँजीित कायाका लागि मार आन्तररक ऋण पररिालन 
िररएको।  

१   

5. िालू आिको बजेट सभाबाट स्िीकृत भएको सात ददनगभर प्रमिु िा 
अध्यक्षले प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतलाई बजेटको ििा िने अल्ख्तयारी 
प्रदान िरेको ।  

१   

6. सािाजगनक िरीद ऐनको पररगधगभर रही सािाजगनक िरीद सम्बन्धी 
गनयमािली तयार िरी सभाबाट पाररत िररएको र यसलाई 
कायाान्ियनमा लयाइएको।  

१   

7. (१)पूिााधारका योजनाहरू कायाान्ियन िना नेपाल इल्न्जनीयररङ 
काउल्न्सलमा दताा भएको गसगभल इल्न्जनीयरको व्यिस्था िरेको । 
(२)नक्सा पास तथा शहरी विकासका लागि नेपाल इल्न्जनीयररङ 
काउल्न्सलमा दताा भएको आवका टेक इल्न्जनीयरको व्यिस्था िरी लाित 
अनमुान, सपुररिेक्षण र प्राविगधक जाँिपास तथा नक्सा पासको काम 
िने िररएको।  

   (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

8. कायाालयमा ररक्त रहेका स्थायी कमािारीको पूगताका लागि गनयगमत 
रूपमा प्रदेश लोक सेिा आयोिमा माि आपूगता फारम भरी 
पठाइएको।   

१   



  

 172   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

9. (१)उपभोक्ता सगमगत िठन िदाा पररयोजना स्थलमा नै टोल विकास 
सस्था माफा त आम भेला िराई पररयोजना क्षेरका लाभग्राही 
जनताबाट नै उपभोक्ता सगमगत िठन हनु ेिरेको । (२) उपभोक्ता 
सगमगतलाई पररयोजना सञ् िालनबारेमा अगभमिुीकरण िने िररएको। 

   (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

10. बोलपरको माध्यमबाट सािाजगनक िरीद िदाा इच्छुक बोलपर 
दाताहरूलाई बोलाई पूिा बोलपर (Pre-Bid) बैठक िने िररएको।  

१   

11. प्र्येक आगथाक िषा शरुू हनुभुन्दा पन्र ददन अिािै आफ्नो 
क्षेरगभरका गनमााण काया तथा अन्य सेिा प्रयोजनका लागि गनमााण 
सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसूलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्ने 
िरेको। 

१   

12. समपूरक अनदुानबाट सञ् िालन हनुे आयोजनाहरूमा यस सम्बन्धी 
कायाविगधले गनधाारण िरे अनसुार लाित साझेदारीका लागि बजेट 
विगनयोजन िररएको। 

१   

13. २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मालसामान िरीद िदाा िा 
गनमााण काया िदाा मूलय अगभिवृद्ध कर दताा प्रमाणपर प्राप् त िरेको 
व्यल्क्त, संस्था, फमा िा कम्पनीबाट मार िरीद िने िररएको । 

१   

14. सािाजगनक िरीदका लागि िरीद ऐन तथा गनयमािली बमोल्जम 
िरीद एकाइ तथा मूलयांकन सगमगत िठन भई सो सगमगत वक्रयाशील 
भएको ।  

१   

(ि) नतीजा व्यिस्थापन (Management of Results) 
15. ित आिमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् त विशेष 

अनदुान र समपूरक अनदुानको रकम शतप्रगतशत ििा भएको । 
१   

16. ित आिमा कुल पूजँीित बजेटको कम्तीमा ८० प्रगतशतभन्दा बढी 
वित्तीय प्रिगत भएको । 

१   

17. सडक यातायात िरुुयोजनाले तोकेको िावषाक लक्ष्यको ८० 
प्रगतशतभन्दा बढी सडक गनमााण भएको । 

१   

18. स्थानीय तह संस्थाित मूलयांकनमा ९० प्रगतशतभन्दा बढी अंक प्राप् त 
िरेको। 

१   

  



  173 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

 (ि) वित्तीय अनशुासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures) 
19. (1) ित आिमा बहिुषीय योजना िा आयोजनाका लागि िरीद िदाा 

िा िावषाक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको िरीद िदाा स्िीकृत 
िरीद िरुुयोजना अनसुार मार िरीद भएको, (२) िावषाक १० लाि 
रुपैयाँभन्दा बढी रकमको िरीद िदाा स्िीकृत िावषाक िरीद योजना 
अनसुार मार िरीद भएको । 

१   

20. ित आिमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त स:शता अनदुान 
जनु प्रयोजनका लागि प्राप् त भएको हो सोही प्रयोजनमा मार ििा 
भएको। 

१   

21. (१)उपभोक्ता सगमगतले ल्जम्मा गलएका कायाहरू उपभोक्ता सगमतले 
ठेकेदारलाई ठेक् कामा ददने निरेको । (२) उपभोक्ता सगमगतबाट 
हनु े कायामा स्थानीय उपभोक्ताहरूले सभाबाट तोवकए बमोल्जमको 
न्यूनतम लाित सहभागिता जटुाएको।   

 (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

22. सभाबाट सशुासन, विधायन र लेिा सगमगत िठन भएको। १   
23. गनिााल्ित पदागधकारीलाई प्रदेश कानून बमोल्जम मार सवुिधा ददएको। १   
24. गनिााल्ित पदागधकारीले प्र्येक आगथाक िषा समाप् त भएको गमगतले 

साठी ददनगभर आफ्नो र आफ्नो पररिारको सदस्यको नाममा रहेको 
सम्पल्त्तको वििरण सम्बल्न्धत स्थानीय तहमा पेश िरी प्रदेशमा 
पठाएको ।  

१   

25. अल्ख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोिले ददएका सझुाि कायाान्ियन 
भएको। 

१   

26. पाँि लािसम्मका आयोजनाहरूमा विगनयोल्जत बजेटको वहस्सा कुल 
पूजँीित बजेटको ३० प्रगतशतभन्दा बढी नरहेको । 

१   

27. िैरसरकारी सस्था (िैसस) माफा त योजना कायाान्ियन िरेको 
अिस्थामा िैससको निद लाित साझेदारी ३० प्रगतशतभन्दा बढी 
रहेको ।  

१   

28. सञ् िालन िररएका योजनाहरू सम्पन् न भएपगछ प्राविगधक जाँिपास 
िरी कायापागलकाको बैठकबाट यस्ता योजनाको फरफारक समेत िने 
िररएको।  

१   

29. ठेक् कापट्टामा e-bidding प्रणाली पूणा रूपमा कायाान्ियनमा लयाइएको। १   



  

 174   नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 
 

लेिाङ्कन तथा प्रगतिेदन  
(Accounting and Reporting)  

वििरण अंकभार 
(क) प्रवक्रयाको व्यिस्थापन (Process Management) 

 
सूिकहरू 

पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भए अनसुार स्थानीय सल्ञ् ित कोष 
व्यिस्थापन प्रणाली सूर (SUTRA) प्रयोिमा लयाएको ।  

१   

2. धरौटीको कच्िाबारी रािेको र ित िषाको मौज्दात िालू िषामा 
ल्जम्मेिारी सारेको। 

१   

3. नेपाल सरकारबाट स्िीकृत सािाजगनक सम्पल्त्त व्यिस्थापन प्रणाली 
(PAMS) कायाान्ियनमा लयाएको । 

   

4. ित आिभन्दा अल्घललो आिको आय-व्यय र बजेट कायाान्ियनको 
बारेमा ित आिको पवहलो िौमागसक अिगधगभर िावषाक समीक्षा िरी 
समीक्षा प्रगतिेदनलाई काल्त्तक मसान्तगभर िेबसाइटबाट सािाजगनक 
िररएको।  

१   

5. सशता, समपूरक र विशेष अनदुानको ििा र उपलल्ब्धको प्रिगत  
प्रगतिेदन गनयगमत रूपमा संघ र प्रदेशका सम्बल्न्धत गनकायमा 
पठाउन ेिरेको। 

१   

6. स्थानीय सल्ञ् ित कोषको िौमागसक शीषाकित वििरण 
महालेिापरीक्षकको कायाालयबाट स्िीकृत ढाँिामा तयार िरी 
िौमागसक अिगध सवकएको १५ ददनगभर संघीय मागमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालय, राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि, 
संघीय अथा मन्रालय र प्रदेशको आगथाक मागमला तथा योजना 
मन्रालयमा उपलब्ध िराएको । 

१   

7. प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले स्थानीय तहको कोषबाट ििा भएको 
रकमको िौमागसक प्रिगत वििरण ्यस्तो अिगध समाप् त भएको १५ 
ददनगभर कायापागलकाको बैठकमा पेश िने िरेको।  

१   

8. आफ्नो आय र व्ययको वििरण प्र्येक महीनाको सात ितेगभर 
सािाजगनक िरेको।  

१   

  



  175 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

 
सूिकहरू 

पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

9. धरौटी िाताको रकम अन्य प्रयोजनमा ििा नभएको र वफताा िनुापने 
धरौटी िाताको रकम गनयमानसुार वफताा िररएको। 

१   

10. दैगनक भ्रमण भत्ताको अगभलेि (भ्रमण िाता) राख् ने िररएको र 
भ्रमण प्रगतिेदनविना दैगनक भ्रमण भत्ताको भकु्तानी िा यसको पेस्की 
फछ्योट निरेको।  

१   

(ि) नतीजा व्यिस्थापन (Management of Results) 
11. राजस्ि बाँडफाँटका लागि स्थानीय विभाज्य कोष िडा िरेको।  १   
12. कुल लाभग्राहीको सामाल्जक सरुक्षा भत्ता बैंक माफा त भकु्तानी भई 

भकु्तानी पाउन ेव्यल्क्तको वििरण िेबसाइटबाट सािाजगनक िरेको। 
१   

(ि) वित्तीय अनशुासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures) 
13. कायापागलकाले रकमान्तर िदाा स्िीकृत िावषाक बजेटको अधीनमा 

रही कुनै शीषाकबाट पूँजीित शीषाकमा पच्िीस प्रगतशतमा नबढाई 
िरेको। 

१   

14. ित आिको अन््यमा म्याद नाघेको पेश्की नरहेको । १   
15. राजनीगतक दल िा गतनका भ्रात ृिा भगिनी संिठनहरूलाई आगथाक 

सहायता िा अनदुान प्रदान निररएको । 
१   

16. एक आगथाक िषामा ििा हनु नसकी बाँकी रहेको रकम स्थानीय 
सल्ञ् ित कोषमा जम्मा भएको ।  

१   

17. स्थानीय तहले िने भकु्तानी बैंवकङ प्रणालीबाट (निद रवहत भकु्तानी) 
भएको।   

१   
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अनिुमन, मूलयाकंन तथा लेिापरीक्षण  
(Monitoring, Evaluation and Auditing) 

वििरण अंकभार 
(क) प्रवक्रयाको व्यिस्थापन (Process Management) 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. (१) ित आिमा अल्न्तम लेिापरीक्षणको प्रगतिेदन सो प्राप् त 
भएको गमगतले १५ ददनगभर आफ्नो िेबसाइटबाट सािाजगनक 
िरेको । (२) महालेिा परीक्षकले जारी िरेको प्रगतिेदन सभामा 
पेश िरी छलफल हनुे िरेको । (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

2. (१) आन्तररक लेिापरीक्षणले औलंयाएका कैवफयतलाई अल्न्तम 
लेिापरीक्षण हनु ु आिािै सम्परीक्षण िरेको । (२) आन्तररक 
लेिापरीक्षणको प्रगतिेदनको एक प्रगत अल्न्तम लेिापरीक्षणका 
लागि िवटने डोर िा महालेिापरीक्षकले तोकेको व्यल्क्त िा 
गनकायलाई उपलब्ध िराएको।  
(अंक-०.५+ ०.५ = 1) 

१   

3. उपप्रमिु िा उपाध्यक्षले योजना तथा कायाक्रमको सपुररिेक्षण िरी 
सोको प्रगतिेदन मागसक रूपमा कायापागलकाको बैठकमा पेश िने 
िरेको ।  

१   

4. िडागभर सञ् िागलत योजनाको अनिुमन िरी पषृ्ठपोषण ददन 
िडास्तरीय अनिुमन सगमगत िठन िरेको । 

१   

5. कायाालयमा सबैले देख् ने स्थानमा नािररक बडापर राल्िएको ।  १   
(ि) नतीजा व्यिस्थापन (Management of Results)   

6. ित आगथाक िषामा सोभन्दा अल्घललो आिको अल्न्तम लेिापरीक्षण 
िदाा आगथाक कारोबारमा कुल ििाको २ प्रगतशतभन्दा कम बेरुजू 
रहेको । 

१   

7. िषामा कम्तीमा एक पटक कायाालयको सम्पल्त्तको अगभलेि तथा 
ल्जन्सी मालसामानको अिस्थाबारे ल्जन्सी गनरीक्षण प्रगतिेदन गलइा 
सम्पल्त्तको संरक्षणको व्यिस्था िररएको।  

१   

8. सािाजगनक सम्पल्त्त, सामदुावयक सम्पल्त्त, भिन, सडक, पसल, 
व्यिसायको वििरण सवहतको अद्यािगधक अगभलेि रािी सभालाइा 
समेत जानकारी िराएको।    

१   
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सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

(ि) वित्तीय अनशुासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures) 
9. स्थानीय तहले सािाजगनक सेिा प्रिाहलाई पारदशी, उत्तरदायी र 

जिाफदेही बनाउन योजना, कायाक्रम, आयोजनाको कायाान्ियन र 
सेिा प्रिाहले आगथाक, सामाल्जक विकासमा पारेको समग्र 
योिदानबाट आफ्नो सामाल्जक ल्जम्मेिारी पूरा भए नभएको 
सन्दभामा लेिाजोिा िना सरोकारिाला समेतलाई भेला िराई 
सामाल्जक परीक्षण िरेको। 

१   

10. प्र्येक िौमागसकमा कम्तीमा १(एक) पटक आफूले िरेको 
कामको सम्बन्धमा सािाजगनक सनुिुाइ िने िररएको।  

१   

11. कायाालयबाट भएको काम कारबाहीको विषयमा सिासाधारणलाई 
जानकारी ददन कुनै अगधकृतलाई प्रिक्ता तोकी गनज माफा त 
कम्तीमा महीनाको एक पटक भए िरेको कामकारबाहीको 
विषयमा सािाजगनक रूपमा जानकारी ददएको।  

१   

12. आफ्नो कायाालयबाट सम्पादन िररन े कायासम्पादन र वित्तीय 
प्रणालीलाई व्यिल्स्थत र प्रभािकारी बनाउन आन्तररक गनयन्रण 
सम्बन्धी कानून पाररत िरी आन्तररक गनयन्रण प्रणाली 
कायाान्ियनमा लयाइएको । 

१   

13. (१) स्थानीय तहले पदागधकारी तथा कमािारीका लागि 
आिारसंवहता बनाई लािू िरेको । (२) गनणाय िना पाउन े
पदागधकारी आफ्नो स्िाथा बाल्झएका विषय सम्बन्धी गनणायमा 
सहभािी नभएको।  

(अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

14. ित आगथाक िषाभन्दा अल्घललो आगथाक िषाको अल्न्तम 
लेिापरीक्षण िदाा असलुउपर िनुापने कुनै बेरुजू नभएको।  

१   

15. योजनाको अल्न्तममा भकु्तानी ददँदा योजना स्थलमा टोल विकास 
संस्थाको सहभागितामा योजनाका लाभग्राही भेला िरी आय-व्यय, 
प्रिगत, प्रवक्रया र योजनाको िणुस्तरको बारेमा सािाजगनक परीक्षण 
िरेर मार भकु्तानी ददने िररएको। 

१   

16. बेरुजूको अद्यािगधक लित तयार िरेको र फछ्योटका लागि 
सम्बल्न्धत गनकायमा परािार िरेको। 

१   
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राजस्ि व्यिस्थापन  
(Revenue Management) 

वििरण अंकभार 
(क) प्रवक्रयाको व्यिस्थापन (Process Management) 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. आिामी आगथाक िषाका लागि आय-व्यय प्रक्षेपण िररएको त्यांक 
सवहतको वििरण संघीय अथा मन्रालयमा पठाएको।  

१   

2. आफ्नो क्षेरागधकारगभर रही सभाबाट पाररत आगथाक ऐन अनसुार 
मार राजस्िका दर रेट गनधाारण र राजस्िको व्यिस्थापन िरेको। 

१   

3. आफ्नो अगधकार क्षेरगभर रहेका आन्तररक स्रोतको दर र दायरा 
बढाउन राजस्ि परामशा सगमगतले आन्तररक कायादल िठन िरेको 
र प्रमिु करहरूको नक्साङकन समेत िरी राजस्ि प्रक्षेपण 
िरेको।  

१   

4. ित आगथाक िषामा घर जग्िा रल्जिेशन शलुक, मनोरञ् जन कर, 
तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये तोवकए बमोल्जमको रकम 
प्रदेश सरकारको सल्ञ् ित कोषमा जम्मा िरेको । 

१   

5. स्थानीय कानून बमोल्जम मार आकल्स्मक कोष सञ् िालनमा 
लयाएको।  

१   

6. सूिना प्रविगधको प्रयोि िरी सम्पल्त्त कर, व्यिसाय कर, मालपोत, 
मनोरञ् जन कर, विज्ञापन कर र बहाल करको नक्साङकन िरी 
यसलाई सूिना प्रविगधबाट अगभलेि राल्िएको। 

१   

7. करदातालाई कर सम्बन्धी सूिना िा फारामहरू गन:शलुक रूपमा 
उपलब्ध िराइएको । 

१   

8. कर, दस्तूर, सेिा शलुकको दर रेट तथा यस सम्बन्धी 
प्रवक्रयाहरूको अद्यािगधक वििरण करदाताले सल्जलै देख् न र बझु्न 
सक्न ेिरी कर शािामा र िेबसाइटमा राल्िएको। 

१   

9. (१) सबै िडाबाट कर संलकन िने िररएको ।(२) सबै िडामा 
नक्सा पास प्रणाली कायाान्ियनमा लयाएको। 

 (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

  



  179 नपेालमा वित्तीय संघीयता 
अिधारणा र अभ्यास 

सूिकहरू पूणाांक 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

(ि) नतीजा व्यिस्थापन (Management of Results) 
10. (१)ित आगथाक िषामा सोभन्दा अल्घललो आिको तलुनामा 

कम्तीमा १० प्रगतशतले आन्तररक आय (आफूले उठाएको रकम) 
िवृद्ध भएको (२) करदाताको संख्या समेत हरेक िषा कम्तीमा १० 
प्रगतशतले िवृद्ध भएको। 

 (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

11. (1) ित आगथाक िषामा राजस्ि परामशा सगमगतले िरेको राजस्ि 
अनमुानको ९० प्रगतशतभन्दा बढी राजस्ि संकलन भएको (२) 
कुल बजेटमा आन्तररक आयको वहस्सा २० प्रगतशतभन्दा बढी 
रहेको । 

 (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

(ि) वित्तीय अनशुासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures) 
12. संकलन िरेको राजस्ि अको ददनगभर बैंकमा जम्मा हनुे िरेको।  १   
13. नदीजन्य पदाथा र साधारण गनमााणमिुी िगनज पदाथाको ठेक् कापट्टा 

लिाउँदा घाटिद्दी िरेर मार उक्त पदाथाको गबक्री िा गनकासी हनु े
िरेको। 

१   

14. (1) ित आगथाक िषामा कुनै पगन राजस्ि गमनाहा नददएको । 
(2) सम्झौता बमोल्जमको समयमा आय ठेक् का रकम दाल्िला 
भएको।  

  (अंक ०.५ +०.५= १) 

१   

15. (१) सामदुावयक िन उपभोक्ता सगमगतले िनपैदािार गबक्री तथा 
उपयोि सम्बन्धी आफ्नो िावषाक कायायोजना बनाई स्थानीय 
तहबाट स्िीकृत िराएको। (२) सामदुावयक िनले िन पैदािारको 
गबक्री बापत प्राप् त रकमको १० प्रगतशत रकम स्थानीय तहको 
सल्ञ् ित कोषमा जम्मा िने िरेको ।  

 (अंक ०.५ +०.५= १)  

१   

16. (1) आय ठेक् कामा बैंक ग्यारेन्टी गलएर मार सम्झौता भएको। 
(2) समयमा ठेक् का रकम दाल्िला निने ठेकेदारलाई कारबाही 
िरी बैंक ग्यारेन्टीको रकम ल्ििेर रकम असलुउपर िने िररएको।  

(अंक ०.५ +०.५= १)  

१   

17. विितमा उठाउन बाँकी कुनै बक्यौता राजस्ि नरहेको।  १   
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 अनसूुिी  

 ३ 
 

स्थानीय तह संस्थाित स्िमूलयाकंनले वित्तीय 
सशुासनका लागि गनधाारण िरेका केही 

पररमाणा्मक लक्ष्यहरू 
 

 
 

विषय क्षरे पररमाणा्मक लक्ष्य 
1. कुल िावषाक बजेटमा 

आन्तररक आयको वहस्सा 
कुल िावषाक बजेटमा आन्तररक आयको वहस्सा २० प्रगतशत 
रहेको  

2. पाँि लािभन्दा कम लाितका 
योजनाले कुल पूँजीित 
बजेटको ओिटेको वहस्सा 

पाँि लािभन्दा कम लाितका योजनाले कुल पूजँीित 
बजेटको ओिटेको वहस्सा ३०% भन्दा कम रहेको । 

3. िावषाक आन्तररक आय िवृद्ध 
ित िषाको तलुनामा 

िावषाक आन्तररक आय िवृद्ध ित िषाको तलुनामा १०% 
भन्दा बढी रहेको । 

4. िैससको निद लाित 
साझेदारी। 

िैसस माफा त योजना कायाान्ियन िरेको अिस्थामा िैससको 
निद लाित साझेदारी ३०% भन्दा बढी भएको । 

5. समपूरक अनदुानमा लाित 
साझेदारीका लागि विगनयोल्जत 
बजेट 

समपूरक अनदुानबाट सञ् िालन हनुे आयोजनाहरूमा लाित 
साझेदारीका लागि विगनयोल्जत बजेट कायाविगधले तोकेभन्दा 
बढी लाित साझेदारी िने। 

6. वित्तीय  अनशुासन 
 

अल्न्तम लेिापरीक्षणले कुल ििाको १% भन्दा कम बेरुजू 
औलंयाएको। 

7.  पूजँीित  ििा पूजँीित बजेटको ८०% भन्दा बढी ििा िरेको। 
8. राजस्ि संकलन राजस्ि अनमुानको ९०% भन्दा बढी राजस्ि संकलन भएको।  
9. सामाल्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्क 

िाता माफा त भकु्तानी 
सामाल्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्क िाता माफा त भकु्तानी ९०% 
भन्दा बढी रहेको ।  

10. सािाजगनक सनुिाइ प्र्येक िौमागसकमा कम्तीमा १ पटक सािाजगनक सनुिुाइ भएको। 
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विषय क्षरे पररमाणा्मक लक्ष्य 
11. ल्शक्षामा सिै बालबागलकाको 

पहुँि 
 

मूलयांकन अिगधमा विद्याथी भनाा दर ९०% भन्दा बढी भई 
ित िषाको तलुनामा विद्यालय छोड्ने दर ५०% भन्दा बढीले 
घटेको। 

12. सडकको विस्तार ित िषाको तलुनामा मूलयांकन अिगधमा २५% भन्दा बढी 
सडक थप भएको । 

13. सडकको स्तर उन् नगत 
 

ित िषाको तलुनामा मूलयांकन अिगधमा १५% भन्दा बढी 
सडक स्तर उन् नगत भएको । 

14. िानेपानी सेिा विस्तार 
 

ित िषाको तलुनामा मूलयांकन अिगधमा २५% भन्दा बढी 
घरधरुीमा िानेपानी सेिा विस्तार भएको । 

15. िावषाक योजनाको कायाान्ियन 
ल्स्थगत 

मूलयांकन अिगधमा सम्पन् न िनुापने स्िीकृत िावषाक योजनाको 
८०% भन्दा बढी भौगतक पूिााधार योजना सम्पन् न भएको । 

16. िातािरणीय क्षेर प्रिद्धानमा 
बजेट विगनयोजन 

िावषाक रूपमा बाल उद्यान/िलुा क्षेर/हररयाली क्षेर 
विस्तारका लागि समानीकरण अनदुानको ३% भन्दा बढी 
बजेट विगनयोजन भई कायाान्िनय भई िौतारीहरू िा 
पोिरीहरू िा सडक हररयाली भएको।  

17. िातािरण संरक्षणमा टोल  

विकास संस्था, नािररक तथा 
गनजी क्षेर र िैससको सहभागिता 

िातािरण संरक्षणका ५०% भन्दा बढी कायाक्रममा टोल 
विकास संस्था, नािररक तथा गनजी क्षेर र िैससको सहभागिता 
रही िातािरण संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू कायाान्ियन भएको। 

18. टोल विकास संस्था िठन तथा 
सञ् िालन 

टोल विकास संस्था िठन र सञ् िालन सम्बन्धी कानून 
तजुामा भई सो कानूनका आधारमा ८०% भन्दा बढी घरधरुी 
टोल विकास संस्थामा आबद्ध भई सञ् िालन भएको।  

19. एम्बलेुन्स, अल्ग्न गनयन्रण जस्ता 
आकल्स्मक सेिाहरूको उपलब्धता 

एम्बलेुन्स, अल्ग्न गनयन्रणजस्ता आकल्स्मक सेिाहरूमा ५०% 
भन्दा बढी जनसंख्याको पहुँि भएको। 

20. मवहला विरुद्ध हनुे घरेल ु
वहंसाको घटनामा कमी  

अल्घललो आिको तलुनामा मवहला विरुद्ध हनुे घरेल ुवहंसाको 
घटनामा २०% भन्दा बढीले कमी आएको । 

21. सामाल्जक िराबी गनयन्रणमा 
लिानी 

बाल श्रम, बाल वििाह, बह ु वििाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, 
छाउपडी जस्ता सामाल्जक िराबीहरू रोकथामका लागि 
तजुामा िररएका कायाक्रममा लिानी ०.५% भन्दा मागथ 
रहेको । (सशता अनदुान बाहेक बाँकी बजेटको) 

22. आगथाक तथा सामाल्जक रूपमा 
पगछ परेका ििाका लागि 
लिानी 

आगथाक तथा सामाल्जक रूपमा पगछ परेका मवहला, बालबागलका, 
दगलत, अपाङ् िता भएका व्यल्क्त, ज्येष्ठ नािररक, अलपसंख्यक, 
सीमान्तकृत समदुायको सामाल्जक र आगथाक उ्थानमा िररने लिानी 
१०% भन्दा बढी रहेको। (सशता अनदुान बाहेक बाँकी बजेटको) 
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 अनसूुिी  

 ४ 
 

वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण : आगथाक िषा २०७८/ ०७९ 
 

 
 

वित्तीय हस्तान्तरणको साराशं आगथाक िषा 2078/79 
(रू. लािमा) 

वििरण 

समानीकरण अनदुान (२६३३१) सशता अनदुान विशेष अनदुान  
समपरूक 
अनदुान 
पूजँीित 

(२६३३७) 

जम्मा 

न्यूनतम  
अनदुान 

सूरमा 
आधाररत 
अनदुान 

काया–
सम्पादनमा 
आधाररत 
अनदुान 

जम्मा 
िालू 

(२६३३२) 
पूजँीित 

(२६३३७) 
जम्मा 

िालू 
(२६३३३) 

पूजँीित 
(२६३३७) 

जम्मा  िालू पूजँीित कुल जम्मा 

प्रदेश  14,48,87 41,29,28 २१७३३ 5,79,548 1,57,136 2,01,595 3,58,731 ५५३३ ३५९६७ ४१५०० ५७२४६ 7,42,217 2,94,808 10,37,025 
स्थानीय तह 24,61,50 66,44,56 ३४९७२ 9,45,578 15,64,597 1,70,388 17,34,985 5,063 78,038 83,101 66,483 25,15,238 3,14,909 28,30,147 
महानिरपागलका 61,50 26,067 278 32,495 57,632 5,579 63,211 0 2,021 2,021 3,201 90,127 10,801 1,00,928 
उप- 
महानिरपागलका 

91,25 26,528 541 36,149 52,500 4,676 57,176 519 1,605 2,124 2,190 89,213 8,471 97,684 

निरपागलका  97,32,5 3,00,886 12,802 4,11,013 6,87,332 82,634 7,69,966 1,745 30,877 32,622 26,005 11,00,090 1,39,516 12,39,606 
िाउँपागलका 13,35,50 3,10,975 21,351 4,65,876 7,67,133 77,499 8,44,632 2,799 43,535 46,334 35,087 12,35,808 1,56,121 13,91,929 
कुल जम्मा  39,10,37 10,77,384 56,705 15,25,126 17,21,733 3,71,983 20,93,716 10,596 1,14,005 1,24,601 1,23,729 32,57,455 6,09,717 38,67,172 
आगथाक िषा 2078/79 को नेपाल सरकारको कुल बजेट : रू. 16 िबा 32 अबा ८३ करोड 
स्रोत : नेपाल सरकार अथा मन्रालय  
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 अनसूुिी  

 ५ 
 

वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण : आगथाक िषा २०७७/ ०७८ 
 

 

आगथाक िषा २०७७/७८ को वित्तीय हस्तान्तरणको साराशं (रू. लािमा) 

वििरण 
समानीकरण अनदुान 

(२६३३१) 
सशता अनदुान 
(२६३३२) 

विशेष अनदुान 
(२६३३३) 

समपूरक अनदुान 
(२६३३४) 

जम्मा 

प्रदेश  5,51,950 3,63,575 31,350 51,862 9,98,737 
स्थानीय तह 9,00,550 16,10,899 68,322 47,805 2,627,576 
महानिरपागलका  30,229 59,442 2,780 2,256 94,707 
उप-महानिरपागलका  33,788 55,167 860 1,161 90,976 
निरपागलका  3,91,844 7,22,615 24,931 20,509 11,59,899 
िाउँपागलका  4,44,689 7,73,675 39,751 23,879 12,81,994 
कुल जम्मा  14,52,500 19,74,474 99,672 99,667 36,26,313 
आगथाक िषा 2077/78 मा नपेाल सरकारको कुल बजेट : रू. 14 िबा ७४ अबा ६४ करोड  
प्रिगलत मूलयमा कुल िाहास््य उ्पादन रू. ४२ िबा ६६ अबा ३२ करोड (अनमुागनत) 
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 अनसूुिी  

 ६ 
 

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आगथाक िषा २०७६/०७७ 
 
 

आगथाक िषा २०७६/७७ को वित्तीय हस्तान्तरणको साराशं (रू. लािमा) 
वििरण समानीकरण अनदुान सशता अनदुान समपूरक अनदुान विशेष अनदुान जम्मा 

प्रदेश  ५५२९८६ 445458 0 0 998444 
स्थानीय तह ८९९४७० 1238741 0 0 2138211 
महानिरपागलका  31312 46202 0 0 77514 
उप-महानिरपागलका  34841 45111 0 0 79952 
निरपागलका  397796 555103 0 0 952899 
िाउँपागलका  435521 592325 0 0 1027846 
कुल जम्मा  1452456 1684199 0 0 3136655 
नेपाल सरकारको कुल बजेट  १५ ििा ३२ अिा ९६ करोड ७१ लाि 
प्रिगलत मूलयमा कुल िाहास््य उ्पादन रू. ३९ िबा १४ अबा ७० करोड  
द्रष्टव्य : आगथाक िषा २०७6/७7 मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले (रू. करोडमा) मूलय अगभिवृद्ध कर बापत रू. 22390.34; आन्तररक अन्तःशलुक बापत  
रू. 6497.98 र रोयलटी बापत रू. 458.12 िरी जम्मा रू. 29346.45 राजस्ि बाँडफाँट िरेको गथयो। 
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 अनसूुिी  

 ७ 
 

वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण : आगथाक िषा २०७५/ ०७६ 
 
 

आगथाक िषा २०७५/७६ को वित्तीय हस्तान्तरण (रू. लािमा) 
वििरण 

वित्तीय समानीकरण 
अनदुान 

सशता अनदुान समपूरक अनदुान विशेष अनदुान जम्मा रू (लािमा) 

प्रदेश 502986 631355 0 0 1134341 
स्थानीय तह 852075 1098456 0 0 1950531 
महानिरपागलका 26630 40542 0 0 67172 
उप-महानिरपागलका 35598 44792 0 0 80390 
निरपागलका 381654 501759 0 0 883413 
िाउँपागलका  408193 511363 0 0 919556 
कुल जम्मा  1355061 1729811 0 0 3084872 
नेपाल सरकारको कुल बजेट १3 िबा १५ अबा १६ करोड १७ लाि 
प्रिगलत मूलयमा कुल िाहास््य उ्पादन रू. ३८ िबा ५८ अबा ९३ करोड  
द्रष्टव्य: आगथाक िषा २०७५/७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले (रू. करोडमा) मूलय अगभिवृद्ध कर बापत रू. २४०१२.१०; आन्तररक अन्तःशलुक बापत  
रू. ७3७5.३० र रोयलटी बापत रू. 544.80 िरी जम्मा रू. ३१९३२.२० राजस्ि बाँडफाँट िरेको गथयो। 
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 अनसूुिी  

 ८ 
 

वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण : आगथाक िषा २०७४/ ०७५ 
 

 

आगथाक िषा २०७४/75 को वित्तीय हस्तान्तरणको साराशं (रू. हजारमा) 
वििरण 

वित्तीय समानीकरण 
अनदुान 

सशता अनदुान समपूरक अनदुान विशेष अनदुान जम्मा रू. हजारमा 

प्रदेश 7143500 0 0 0 7143500 
स्थानीय तह 148639833 76414758 0 0 225054591 
महानिरपागलका 3645717 2242480 0 0 5888197 
उप-महानिरपागलका 6581659 2834003 0 0 9415662 
निरपागलका 60755239 32003088 0 0 92758327 
िाउँपागलका  77657218 39335187 0 0 1169९2405 
कुल जम्मा  155783333 76414758 0 0 232198091 
नेपाल सरकारको कुल बजेट  १२ िबा ७८ अबा ९९ करोड ४८ लाि ५५ हजार 
प्रिगलत मूलयमा कुल िाहास््य उ्पादन रू. ३४ िबा ५५ अबा ९५ करोड  
स्रोत : नेपाल सरकार अथा मन्रालय 
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