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रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग 

)संहदरवार, काठमा8ड: 

आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग नेपाल सरकारबाट ूदेश र ःथानीय सरकारलाई ूदान गLरने सशत; 
अनदुानको आधार सPबQधमा नेपाल सरकारलाई गLरएको )सफाLरस 

)सफाLरस )म)त: २०७७/१2/०8 गते, आइतबार  

१. पVृभ)ूम 

सYीय लोकतािQऽक गणतQऽ नेपालको मूल संरचना सY, ूदेश र ःथानीय तह गर^ तीन तहको 
रहेको छ। नेपालको सं#वधानमा तीनै तहका सरकारका बीचमा राbयशिcको बाडँफाँट गLरएको छ। 
तहगत सरकार बीचको सPबQध सहकाLरता, सहअिःतeव र समQवयको )सfाQतमा आधाLरत हनेु 
gयवःथा सं#वधानले नै स)ुनिhत गरेको छ। तीन तह बीचको सहकाLरताको एउटा महeवपूण; 
अवयवको jपमा अQतर-सरकार^ #व/ीय हःताQतरण रहेको छ। 

सामाQयतया सk घीय संरचना भएका मलुकुहjमा #विशm रा#$य उnेँय ूा)pका साथै बहतुहगत 
सरकारहjबीचमा नी)तगत समQवय कायम गन; र साव;ज)नक सेवाको मानक तथा गणुःतर हा)सल 
गन; सY सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई शत; स#हतको #व/ीय अनदुान उपलrध गराउने 
अsयास रहेको पाईQछ। अकtतफ; , सशत; अनदुानकै कारणले ूदेश वा ःथानीय तहको ःवाय/तालाई 
अuुण राv ने चनुौती प)न रहेकै हQुछ। सYीय शासन ूणाल^को लामो अनभुव भएका मलुकुहj समेत 
अQतर-सरकार^ #व/ gयवःथापनका यःता समःयाबाट पूण;jपमा मcु भएको पाxदैन। नेपालको 
सQदभ;मा प)न सYीय सिyत कोषबाट ूदेश तथा ःथानीय तहलाई सशत; अनदुान ूदान गनz 
संवैधा)नक र काननुी gयवःथा रहेको छ। eयसर^ सशत; अनदुान ूदान गदा; एकातफ;  अनदुान 
#वतरणमा समQया#यकता होस ्र अकtतफ;  ूदेश तथा ःथानीय तहको ःवाय/तालाई प)न अuुण राv न 
स#कयोस ्भ|े हेतलेु नै सशत; अनदुानको सPबQधमा अ}ययन अनसुQधान गर^ आधार तयार गनz र ती 
आधारहj काया;Qवयनका ला)ग नेपाल सरकारलाई )सफाLरस गनz काम, कत;gय र अ)धकार रा#$य 
ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगको हनेु gयवःथा नेपालको सं#वधान र अQय ूच)लत ऐनहj समेतमा 
गLरएको छ। उि�लिखत gयवःथा बमोिजम आ)थ;क वष; 207८/7९ को ला)ग नेपाल सरकारबाट 
ूदेश र ःथानीय सरकारलाई ूदान गLरने सशत; अनदुानको आधार यस आयोगबाट तयार गर^ नेपाल 
सरकारसमu )सफाLरस गLरएको छ। 

२. काननुी gयवःथा 

क. नेपालको सं#वधान 

नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई ूदान गनz सशत; अनदुान सPबQधमा नेपालको सं#वधानमा 
देहायका gयवःथाहj रहेका छन:् 

• धारा ६० को उपधारा (३) - ूदेश र ःथानीय तहले ूाp गनz #व/ीय हःताQतरणको पLरमाण 
रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगको )सफाLरस बमोिजम हनेुछ। 
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• धारा ६० को उपधारा (६) - नेपाल सरकारले सYीय सिyत कोषबाट ूदान गनz सशत; 
अनदुान, समपरुक अनदुान वा अQय ूयोजनका ला)ग �दने #वशेष अनदुान #वतरण सPबQधी 
gयवःथा सYीय काननु बमोिजम हनेुछ। 

• धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) - रािं शय नी)त तथा काय;बम, मानक, पवूा;धारको 
अवःथा अनसुार ूदेश र ःथानीय सरकारलाई ूदान गLरने सशत; अनदुानको सPबQधमा अ}ययन 
अनसुQधान गर^ आधार तयार गनz काम, कत;gय र अ)धकार रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 
आयोगको हनेुछ। 

ख. रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ 

रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (1) देहाय (घ) मा 
नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई �दने अनदुान सPबQधमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने 
काम, कत;gय र अ)धकार यस आयोगको हनेु gयवःथा रहेको छ।  

सोह^ ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई र ूदेशले 
ःथानीय तहलाई ूच)लत काननु बमोिजम उपलrध गराउने सशत; अनदुानका सPबQधमा नेपाल 
सरकार तथा ूदेशलाई )सफाLरस गदा; आयोगले सं#वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय 
(ग) र सोह^ ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा उि�लिखत #वषयहjलाई आधार )लई गनु;पनz 
gयवःथा रहेको छ। उc उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई र ूदेशले 
ःथानीय तहलाई ूच)लत काननु बमोिजम उपलrध गराउने #व/ीय समानीकरण अनदुानका सPबQधमा 
नेपाल सरकार तथा ूदेशलाई )सफाLरस गदा; आयोगले देहायका आधार )लई )सफाLरस गनु;पनz 
gयवःथा रहेको छः 

(क) ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको िशuा, ःवाः�य, खानेपानी जःता मानव #वकास 
सूचकाk क, 

(ख) अQय ूदेश वा ःथानीय तहको सQत)ुलत #वकासको अवःथा, 
(ग) ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको आ)थ;क, सामािजक वा अQय कुनै ूकारको #वभेदको 

अवःथा, 
(घ) ूदेश तथा ःथानीय तहको पवूा;धार #वकासको अवःथा र आवँयकता, 
(ङ) ूदेश तथा ःथानीय तहले जनतालाई प�ु याउन ुपनz सेवा, 
(च) ूदेश तथा ःथानीय तहको राजःवको अवःथा र उठाउन स� ने uमता, 
(छ) ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता। 

ग. अQतर-सरकार^ #व/ gयवःथापन ऐन, २०७४ 

अQतर-सरकार^ #व/ gयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले 
ूदेश वा ःथानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना काया;Qवयन गन; सं#वधानको धारा २५१ को 
उपधारा (1) देहाय (ग) अनसुार आयोगले तोकेको आधार बमोिजम ूदेश तथा ःथानीय तहलाई 
सशत; अनदुान ूदान गनzछ भ|े gयवःथा रहेको छ। साथ ैसोह^ दफाको उपदफा (2) मा उपदफा 
(1) बमोिजम सशत; अनदुान ूदान गदा; नेपाल सरकारले योजना काया;Qवयन गनz सPबQधमा 
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आवँयक शत; तो�नेछ र सPबिQधत ूदेश तथा ःथानीय तहले eयःतो शत;को पालना गनु;पनzछ भ|े 
gयवःथा रहेको छ। 

३. सशत; अनदुान सPबQधमा आयोगले गरेको अ}ययन अनसुQधान तथा #व�ेषण 

सशत; अनदुानको आधार तयार गनz बममा सं#वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) ले 
माग;दश;न गरे बमोिजम आयोगले आवँयक अ}ययन अनसुQधानको काय; सPपादन गरेको छ। यस 
बममा सशत; अनदुानको सैfािQतक आधार एवम ्नी)तगत gयवःथाको सआुम #व�ेषण गनु;का साथै 
हालसPमको काया;Qवयनको अवःथा र अQतरा;#$य अsयासलाई समेत सगँै राखेर #व�ेषण गLरएको 
छ। सशत; अनदुान ूदान गनz पu अथा;त नेपाल सरकारका #व)भ| मQऽालयका उ�च पदःथ 
कम;चार^हj तथा eयःतो अनदुान ूाp गर^ काया;Qवयन गनz पu अथा;त ूदेश र ःथानीय तहका 
पदा)धकार^ तथा अ)धकृत कम;चार^हjसँग छलफल अQतर#बया सPप| गर^ सशत; अनदुान 
काया;Qवयनको अवःथा सPबQधमा जानकार^ )लने र सधुारका उपायहjको खोजी गनz काय; भएको 
छ। सYीय शासन ूणाल^मा #व/ीय सYीयता सPबQधी #वषय#व�हjसगँ अQतर#बयाको मा}यमबाट 
राय परामश; )लईएको छ। सशत; अनदुान #वतरण सPबQधमा आयोगले #वगतमा )सफाLरस गरेका 
आधारहj र सोको काया;Qवयन अवःथा समेतलाई हेरेर )तनको औिचeयता र ूभावकाLरता पर^uण 
गLरएको छ। साथ ै यस सPबQधमा बा� #व� माफ; त ःवतQऽ अ}ययन अनसुQधान गराएर समेत 
आयोगले पVृपोषण ूाp गरेको छ।  

सशत; अनदुान सPबQधमा आयोगले गरेको अ}ययन अनसुQधान तथा सरोकारवाला )नकायहjसगँ 
गरेको अQतर#बयाको बममा सहभागीहjबाट औ�ंयाईएको #व�मान अवःथा र सधुारका ला)ग ूाp 
सझुावको संिup #ववरण देहाय बमोिजम रहेको छः 

क. सशत; अनदुानको त�या�ीय ूवृि/ #व�ेषणः 

• ूदेश सरकारलाई नेपाल सरकारले ूदान गनz कूल #व/ीय अनदुानको #व)नयोजन रकम 
आ.व.२०७५/७६ देिख २०७७/७८ सPम )नरQतरjपमा घ�दो बममा रहेको छ। कूल 
अनदुान )भऽको सशत; अनदुान रकम आ.व.२०७६/७७ र २०७७/७८ मा बमशः २९.४ 
ू)तशत र १८.४ ू)तशतले घटेको छ भने #व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम सामाQय वृ#f 
हुँदै आएको देिखQछ। यसले गदा; आ)थ;क वष; २०७५/७६ मा #व/ीय हःताQतरणका ला)ग 
कूल #व)नयोिजत रकम म}ये #व/ीय समानीकरण अनदुान र सशत; अनदुानको #हःसा बमशः 
४४.३ ू)तशत र ५७.७ ू)तशत रहेकोमा आ)थ;क वष; २०७७/७८ मा आईप�ुदा eयःतो 
#हःसा बमशः ५५.३ ू)तशत र ३६.४ ू)तशत हनु पगुेको छ। बाँक� #हःसा #वशेष तथा 
समपूरक अनदुानको रहेको छ। यसर^ #व/ीय समानीकरण अनदुानको #हःसा वृ#fलाई 
सQतोषजनक मा| स#कQछ। तर ूदेशको खच;को आवँयकता र राजःव uमता बीचको #व/ीय 
अQतर कम भएको ःपm देिखने आधार )बना नै कूल अनदुानको रकम घटाउँदा ूादेिशक योजना 
र काय;बम काया;Qवयनमा #व/ीय ॐोतको थप अभाव हनु स�ने हुँदा यसतफ;  #वशेष }यान 
प�ु याउन ुआवँयक देिखएको छ।  

• ःथानीय तहलाई नेपाल सरकारले ूदान गनz कूल #व/ीय अनदुानको #व)नयोजन रकम 
आ.व.२०७५/७६ देिख २०७७/७८ सPम )नरQतरjपमा ब�दो बममा रहेको छ। कूल 
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अनदुान )भऽको #व/ीय समानीकरण अनदुान आ.व.२०७६/७७ मा ५.६ ू)तशतले बढेकोमा 
आ.व.२०७७/७८ मा खास ब�न सकेन। तर सशत; अनदुानको रकम यी वष;हjमा उ�च 
दरमा (बमशः 12.7 ू)तशत र 3०.० ू)तशतले) बढेको छ। #वशेष र समपरुक अनदुानको 
#हःसा समेत ब�दो बममा रहेको छ। यसले गदा; आ)थ;क वष; २०७५/७६ मा #व/ीय 
हःताQतरणका ला)ग कूल #व)नयोिजत रकम म}ये #व/ीय समानीकरण अनदुान र सशत; 
अनदुानको #हःसा बमशः ४३.७ र ५६.३ ू)तशत रहेकोमा आ)थ;क वष; २०७७/७८ मा 
आईप�ुदा eयःतो #हःसा बमशः ३४.३ र ६१.३ ू)तशत हनु पगुेको छ। बाकँ� #हःसा #वशेष 
तथा समपूरक अनदुानको रहेको छ। #व/ीय समानीकरण अनदुानको #हःसा घ�न ुतथा सशत; 
अनदुानको #हःसा ब�नलेु ःथानीय तहको #व/ीय ःवाय/ता, #व)नयोजन कुशलता र न)तजामा 
नकाराeमक असर पन; स�ने हुँदा आगामी �दनमा #व/ीय समानीकरण अनदुानको #हःसा वृ#fतफ;  
#वशेष पहलको आवँयकता देिखएको छ।  

• ूदेश तथा ःथानीय तहलाई यस आयोगले सं#वधान तथा काननु बमोिजम उनीहjको खच;को 
आवँयकता र राजःव uमता समेतको #व�षेणका आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान रकम 
उपलrध गराउन )सफाLरस गद� आएको छ। eयःतो अनदुान रकमलाई ूदेश-ूदेशबीच तथा 
ःथानीय तहहjबीचको िu)तजीय #व/ीय अQतर (Horizental Fiscal Gap) सPबोधनका ला)ग 
आदश; अनपुातमा अनदुान #वतरणको jपमा )लँदा ती ूदेश तथा ःथानीय तहले ूाp गनz सशत; 
अनदुानको अनपुातमा ठूलो उतार-चढाव देिखQछ। आ.व.२०७७/७८ मा ूदेश नं.१, ूदेश 
नं.२, बागमती ूदेश र लिुPबनी ूदेशले कूल #व/ीय समानीकरण अनदुान हःताQतरणमा ूाp 
गरेको ूादेिशक #हःसाको तलुनामा कूल सशत; अनदुान #वतरणमा ूाp गरेको ूादेिशक #हःसा 
अ)धक रहेको छ भने अQय तीन ूदेशले ूाp गनz सशत; अनदुानको ूादेिशक #हःसा #व/ीय 
समानीकरण अनदुानको तलुनामा घटेको देिखQछ। eयसैगर^ ३४५ ःथानीय तहले #व/ीय 
समानीकरण अनदुानमा ूाp गरेको #हःसा अनपुातको तलुनामा सशत; अनदुानमा अ)तरc #हःसा 
स#हतको अनदुान ूाp गरेका छन ्भने बाकँ� ःथानीय तहहjको हकमा सशत; अनदुानको #हःसा 
अनपुात समानीकरण अनदुानको तलुनामा Qयून रहेको छ। ःथानीय तहहjलाई ूदान गLरएको 
कूल #व/ीय समानीकरण अनदुान र कूल सशत; अनदुानको अनपुात १:१.८ रहेकोमा ःथानीय 
तहले ूाp गरेको #व/ीय समानीकरण अनदुान र सशत; अनदुानको अनपुात Qयूनतम १:०.६६ 
देिख अ)धकतम १:४.१ सPम रहेको छ। यसले गदा; ूदेश-ूदेशहj बीचमा तथा ःथानीय 
तहहj बीचमा रहेको िu)तजीय #व/ीय अQतर (Horizental Fiscal Gap)	लाई #व/ीय समानीकरण 
अनदुान माफ; त समानपुा)तक jपमा सPबोधन गन; गLरएको ूयासलाई सशत; अनदुानको कारण 
असर परेको अनमुान गन; स#कQछ। अतः आगामी �दनमा सशत; अनदुान #वतरण गदा; यसलाई 
#व/ीय समानीकरण अनदुानसगँ ू)तःपध� (Competitive) नभई पLरपरुक (Complementary) को 
jपमा )निhत सूचकमा आधाLरत रहेर #वतरण गनु; आवँयक देिखएको छ। 

ख. नेपाल सरकारका मQऽालयहjसँगको छलफल एवम ्अQतर#बयाबाट ूाp राय सझुावः 

• #वगतमा नेपाल सरकारवाट बहवुष�य ठे� का ःवीकृत भई नेपाल सरकारको दा#यeव )सज;ना 
भइसकेका ूादेिशक तथा ःथानीयःतरका बमागत (अधरुा) काय;बम तथा आयोजनाहjलाई 
)निhत अवधी)भऽ सPप| गन; सशत; अनदुान ूदान गनु;पनz, तर ूदेश तथा ःथानीय ःतरका नया ँ
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काय;बम तथा आयोजनाहj सyालन गन; सशत; अनदुानको मा}यमबाट #व/ीय हःताQतरण गन; 
नहनेु, 

• बहवुष�य ठे� का ःवीकृत भएका काय;बमहjमा सशत; अनदुान ूदान गदा; ती काय;बमहj 
सPपQ न गन;का ला)ग आवँयक पनz पया;p ॐोतको स)ुनिँ चतता गनु;पनz, 

• सY, ूदेश र ःथानीय तहबाट एउटै वा उःतै ूकृ)तको काय;बम तथा आयोजनाहj सँगसगँै 
सyालन गनz अवःथाको अQeय गLरनपुनz, 

• सशत; अनदुान ूदान गदा; अनदुानलाई न)तजासगँ आवf गनु;पनz। 

ग. ूदेश सरकारका मQऽालयसँगको छलफल एवम ्अQतर#बयाबाट ूाp राय सझुावः 

• सशत; अनदुानमा सyालन हनेु आयोजना ूदेश तथा ःथानीय तहको ूाथ)मकतामा आधाLरत 
हनुपुनz, 

• सशत; अनदुान ूदान गLरने uेऽहj ूm jपमा )नधा;रण गLरनपुनz, साथै eयसर^ uेऽ )नधा;रण 
गदा; पूवा;धार )नमा;णसँग सPबिQधत काममा ला)ग सशत; अनदुान उपलrध गराउन उपयcु हनेु, 

• सशत; अनदुानको Qयूनतम र अ)धकतम ् सीमा तो#कनपुनz, साथै )निhत सूचकको ूगतीको 
आधारमा सशत; अनदुान ूदान गनु;पनz, 

• ूदेश तथा ःथानीय तहको #वकासको आवँ यकता, पवूा;धारको अवःथा, आQतLरक ॐोतको 
उपलrधता तथा काया;Qवयन uमताको आधारमा सशत; अनदुान ूदान गनु;पनz, 

• स #वधानूद/ मौ)लक हकहjम}ये #वशेष कुनै हकको काया;Qवयन केिQित (जःतै: आवास 
योजना) काय;बममा सशत; अनदुान ूदान गन; उपयcु हनेु,   

• नेपाल सरकारबाट ूदेश तथा ःथानीय तहमा हःताQतरण भई आएका परुाना बमागत 
आयोजनालाई सPप| गन; सशत; अनदुान ूदान गनु;पनz; साथै eयःता बमागत आयोजना सPप| 
नभइ वा )तनका ला)ग पया;p ॐोत #व)नयोजन नगर^ नया ँआयोजनामा ॐोत #व)नयोजन नहनेु 
कुराको स)ुनिhतता हनुपुनz,  

• नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई सशत; अनदुान ूदान गदा; रा#$य ूाकृ)तक ॐोत 
तथा #व/ आयोगले )नधा;रण गर^ )सफाLरस गरेका सशत; अनदुानका आधार र सझुावलाई 
पूण;jपमा पालना गनु;पनz। 

घ. ःथानीय तहसगँको छलफल एवम ्अQतर#बयाबाट ूाp राय सझुावः 

• नेपाल सरकारले ूदान गनz सशत; अनदुानका आयोजना तथा काय;बम ःथानीय तहको 
आवँयकता र ूाथ)मकता अनकुुलको हनुपुनz;  

• सं#वधानतः ःथानीय तहको एकल अ)धकार )भऽको #वषय र आ�नै ॐोत #व)नयोजन माफ; त 
आयोजना वा काय;बम काया;Qवयन गLररहेको uेऽमा प)न सशत; अनदुान ूाp हुदँा आयोजना वा 
काय;बममा दोहोरोपना हनु गई उपलrध ॐोतसाधनको सQत)ुलत #वतरण र )मतgययीपूण; 
उपयोगमा चनुौती )सज;ना भएको हुँदा सशत; अनदुान ूदान गनz uेऽ, आधार र मानद8ड ःपm 
हनुपुनz, 

• ःथानीय तहमा उपलrध जनशिc तथा ूा#व)धक uमता भQदा बा#हरका काय;बममा समेत 
सशत; अनदुान ूाp हनेु गरेबाट eयःता काय;बम काया;Qवयन हनु नसक� ःथानीय तहको 
काय;ू गतीको अवःथा कमजोर देिखन गएको हुँदा uमता #वकासमा जोड �दनपुनz, 
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• स-साना #वषय वा #बयाकलाप नै तोकेर केह^ हजार jपैया अनदुान ूाp हनेु, तर सोबाट ूाp 
हनेु न)तजाको तलुनामा काय;बम काया;Qवयन र ू)तवेदन ू#बया ज#टल हनेु भएबाट 
eयसूकारका रकम #व)नयोजन गनz अsयासको अQeय हनुपुनz, 

• नेपाल सरकारका #व)भ| मQऽालयहjबाट अिvतयार^को jपमा वष�भLर #व)भ| 
आयोजना/काय;बम/#बयाकलाप तोकेर रकम )नकासा एवम ्काया;देश ूाp हनेु गरेको, eयःता 
आयोजना/काय;बम/#बयाकलापलाई सPबिQधत गाउँ/नगरसभाको जानकार^ )बना नै काया;Qवयन 
गदा; सभाको अ)धकार सी)मत हनु पगुकेो, साथै बीचबीचमा ूाp हनेु काया;देशले गदा; ःथानीय 
तहको वा#ष;क काय;योजनामा समेत ूभाव पनz हुँदा #वप जQय वा आकिःमक पLरिःथ)तमा बाहेक 
अिvतयार^को मा}यमबाट रकम )नकासा गनz ूणाल^को अQeय गनु;पनz, 

• सशत; अनदुानको रकमलाई बमशः कम गद� eयःतो रकमलाई #व/ीय समानीकरण अनदुानमा 
थप गनु;पनz जसले गदा; ःथानीय तहले आ�नो आवँयकता र ूाथ)मकताका आयोजनामा 
कूशलतापूव;क रकम #व)नयोजन र काया;Qवयन गनz स#ुवधा ूाp गन; सकोस।् 

ङ. #वषय #व� माफ; त गLरएको अ}ययन अनसुQधानको )नंकष; तथा ूाp सझुावः 

• अQतर-सरकार^ #व/ीय हःताQतरण अQतग;तको सशत; अनदुानलाई अ)धकतम उपलrधीमूलक 
बनाउने अवसर सं#वधानले ूदान गरेको छ। सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा ूदेश र 
ःथानीय तहले ूा¡ त गनz #व/ीय हःताQतरणको पLरमाण रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 
आयोगको )सफाLरस बमोिजम हनेु gयवःथा छ भने धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) ले 
रा#$य नी)त तथा काय;बम, मानक, पूवा;धारको अवःथा अनसुार ूदेश र ःथानीय सरकारलाई 
ूदान गLरने सशत; अनदुानको सPबQधमा अ}ययन अनसुQधान गर^ आधार तयार गनz काम, 
कत;gय र अ)धकार ःवतQऽ संवैधा)नक )नकायको jपमा रहने रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 
आयोगको हनेु gयवःथा गरेको छ। समानीकरण र सशत; अनदुानको आकार वा अनपुात 
सPबQधमा समेत अ}ययन अनसुQधानमा आधाLरत भई ःवतQऽ, )नंपu र वःतगुत ढ¢बाट 
)न�यtल गनz एक माऽ संवैधा)नक )नकायको jपमा आयोग रहन स�ने gयवःथा सं#वधानले 
गरेको देिखQछ। उ�लेिखत संवैधा)नक ूावधानका बाबजदु समम अQतरसरकार^ #व/ 
हःताQतरणमा आयोगको सं#वधान ूद/ )नणा;यक भू)मकालाई अQतर-सरकार^ #व/ gयवःथापन 
ऐनले सk कुिचत गरेको देिखQछ। 

• अQतर-सरकार^ #व/ीय हःताQतरणको एक माऽ ूमखु उnेँय भनेको तहगत सरकारहjबीचको 
लPबीय तथा िu)तजीय #व/ीय अQतर (Vertical and Horizontal Fiscal Gap) लाई सPबोधन गनु; 
हो। नेपालको #व/ीय सYीयताको हालसPमको अsयासमा #व/ीय समानीकरण अनदुानलाई eयःतो 
अQतर Qयूनीकरणसँग ूeयujपमा आवf गLरएको भए ताप)न अQय अनदुानलाई #व/ीय अQतरसगँ 
आवf गन; स#कएको छैन। साथ ै#व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम य#कन भैसकेपhात माऽ 
सशत; लगायत अQय अनदुानको #व)नयोजन रकम तय हुने र सो काय;मा आयोगको ूeयu भू)मका 
समेत नरहने gयवःथाले गदा; #व/ीय समानीकरण अनदुानले कायम गन; खोजेको समQया#यकतामा 
अQय अनदुानका कारण ू)तकुल असर पन; स�ने जोिखम कायमै रहेको छ। यःतो जोिखमको 
अQeयका ला)ग सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (३) अनjुप ूदेश तथा ःथानीय तहले ूाp 
गनz #व/ीय हःताQतरणको पLरमाण )नधा;रणमा आयोगको भू)मका रहनपुनz, साथ ैअनदुान #वतरणको 
उnेँय र वःतगुत अवःथालाई ¤#mगत गद� #व)भ| #क)समका अनदुानहj बीचको अनपुात 
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)नधा;रणमा समेत आयोगको भू)मका रहनपुनz देिखQछ। सशत; jपमा �दईने अनदुानले 
समानीकरणको िu)तजीय समता (Horizontal Equity) मा तािeवक पLरवत;न गनु; हुँदैन। 

• नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई उपलrध गराउने चार #क)समका अनदुानको काय;गत 
उnेँयमा ःपmता नहुँदा एउटै ूकृि/को वा एउटै काय;का ला)ग प)न एक भQदा बढ^ #क)समका 
अनदुानहj ूयोग भैरहेको अवःथा छ, जसले गदा; उपलrध ॐोत साधनको कुशल #व)नयोजन 
तथा ूभावकार^ काया;Qवयनमा चनुौती )सज;ना भएको छ। 

• सशत; अनदुानको काया;Qवयन गदा; अनदुान ूदान गनz र ूाp गनz दवुै पu बीचमा दोहोरो 
काया;eमक सPबQध वा सPझौता हनु ुआवँयक छ। तर हालको सशत; अनदुान हःताQतरणमा न 
त अनदुान ूदान गनz तहले अनदुान ूाp गनz तहसगँ आयोजना वा काय;बम काया;Qवयनका ला)ग 
सPझौता गछ;, न त अनदुान ूाp गर^ आयोजना वा काय;बम काया;Qवयन गनु;पनz पuले आ�नो 
आवँयकता, ूाथ)मकता र uमता )भऽका आयोजना वा काय;बम ूःताव गनz अवसर नै ूाp 
गद;छ। यसले गदा; एकातफ;  उ/रदा#यeव र जवाफदे#हताको ू¥ उ¦छ भने अकtतफ;  
आवँयकता र आपू)त;बीच बेमेलको अवःथा रहQछ। यसलाई सPबोधन गन; आवँयक नी)तगत 
तथा काय;ू णाल^गत सधुार गनु; आवँयक देिखएको छ। 

• नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई ूदान गनz सशत; अनदुानको )निhत उnेँय )नधा;रण 
गर^ उc उnेँय ूा)pका ला)ग माऽ अनदुान �दने नी)त अवलPबन गनु;पनz देिखQछ। 

• ूादेिशक तथा ःथानीय सQत)ुलत #वकासका ला)ग आवँयक पनz पूवा;धार )नमा;णका )न)म/ 
न)तजामा आधाLरत सूचकस#हत सशत; अनदुान उपलrध गराउन ुउपयcु हनेुछ भने )नमा;ण सPप| 
भएको आयोजना सyालन तथा मम;त सPभारका ला)ग सPबिQधत तहको सरकारलाई नै #व/ीय 
jपमा िजPमेवार बनाउन ुउपयcु हनेुछ।  

• सब ैूदेश तथा सबै ःथानीय तहको आQतLरक काय;uमता समानjपमा #वक)सत भैनसकेको र 
क)तपय ःथानीय तहहjको हकमा सेवाूवाहका ला)ग अeयावँयक आधारभूत बQदोबःती समेत 
परुा नभएको अवःथामा तत ् सPबQधी Qयूनतम बQदोबःतीका ला)ग न)तजा सूचकस#हत सशत; 
अनदुान उपलrध गराउन ुउपयcु हनेुछ। 

• रा#$यःतरका #वषयगत नी)त अQतग;त ूदेश तथा ःथानीय तहबाट सyालन हनुपुनz काय;बम 
काया;Qवयनको ला)ग रा#$य मानक परुा गन; सशत; अनदुान �दन ुउपयcु हनेुछ। 

• सYीय सरकारको अ)धकार uेऽ )भऽ रहेका, तर ूदेश वा ःथानीय तहबाट काया;Qवयन गराउँदा 
लागतका ¤#mले )मतgययी एवम ्सेवा ूवाहका ¤#mले ूभावकार^ हनेु आयोजना तथा काय;बमका 
ला)ग सशत; अनदुान �दन ुउपयcु हनेुछ। 

• वैदेिशक सहायता अQतग;त ूदेश वा ःथानीय तहबाट सyालनमा रहेका आयोजनाहjका )न)म/ 
सशत; अनदुानलाई )नरQतरता �दन ुउपयcु हनेुछ। तर आगामी �दनमा ूदेश वा ःथानीय तहबाट 
सyालन हनेु आयोजनाहjका )न)म/ वैदेिशक सहायता पLरचालन गदा; आयोजनाको छनौट, 
#बयाकलापको )नधा;रण र काया;Qवयनमा सPबिQधत तहकै भू)मका रहने गर^ न)तजामा आधाLरत 
रहेर uेऽगत ए#ककृत अनदुान (Sectoral Block Grants) को jपमा वैदेिशक सहायताको खोजी र 
पLरचालन गनु; उपयcु हनेुछ। 

• सYीय सरकारबाट #वगतमा ूवाह भइरहेका र भ#वंयमा समेत )नरQतरता �दनपुनz काय;बमहj 
म}ये अQतरूदेश ूभाव भएका, )निhत रा#$य लआय हा)सल गनz गर^ सyालन भएका र सेवा 
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ूवाहमा )निhत मानक, बेyमाक;  वा गणुःतर कायम गनु;पनz काय;बमका ला)ग सशत; अनदुान 
ूदान गनु; उपयcु हनेुछ। 

४. आ.व.२०७८/७९ का ला)ग नेपाल सरकारबाट ूदेश र ःथानीय सरकारलाई ूदान गLरने सशत; 
अनदुानको आधारहj 

संवैधा)नक gयवःथा, काननुमा तो#कएका आधारहj र रा#$य तथा अQतरा#$य ू)तवfताहjलाई 
¤#mगत गद� मvुयतया: देशgयापी jपमा रा#$य नी)त तथा काय;बमहj काया;Qवयन गनz, रा#$य 
मानक ःथा#पत गनz वा सोको स)ुनिँ चतता गनz र ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको पूवा;धारको 
Qयूनतालाई पू)त; गनz #वषयहjलाई माग;दश;नका jपमा )लई आयोग§ारा गLरएको अ}ययन अनसुQधान 
समेतका आधारमा नेपालको सं#वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) बमोिजम आ)थ;क 
वष; २०७८/७९ को ला)ग सYीय सिyत कोषबाट ूदेश तथा ःथानीय सरकारलाई ूदान गनz सशत; 
अनदुानको सPबQधमा देहायका आधारहj तयार गर^ नेपाल सरकारसमu )सफाLरस गLरएको छः 

(1) नेपाल सरकारको अ)धकारको सूची )भऽका कुनै #वषय वा काय;बम र आयोजना ूदेश वा 
ःथानीय तहबाट काया;Qवयन गनु;पनz अवःथाः नेपालको सं#वधानको अनसूुची-५ बमोिजम नेपाल 
सरकारको अ)धकार uेऽ )भऽ रहेका कुनै #वषय सPबQधी आयोजना वा काय;बम कुनै ूदेश 
वा ःथानीय तहबाट काया;Qवयन गराउँदा लागतका ¤#mले )मतgययी एवम ्सेवा ूवाहका ¤#mले 
ूभावकार^ हनेु देिखएमा eयःतो आयोजना तथा काय;बमका ला)ग आवँयक सशत; अनदुान 
उपलrध गराउन स�ने। 

(2) रा#$य नी)त तथा काय;बमलाई ूदेश तथा ःथानीय तह माफ; त काया;Qवयन गनु;पनz अवःथाः 
नेपाल सरकारले जार^ गरेको रा#$य नी)त तथा काय;बमको ूभावकार^ काया;Qवयन गनz 
बममा मूलतः नेपाल सरकारको काय; िजPमेवार^मा रहेको कुनै आयोजना वा काय;बमलाई 
ूदेश वा ःथानीय तहबाट काया;Qवयन गनु;पनz अवःथा भएमा नेपाल सरकारले सPबिQधत ूदेश 
वा ःथानीय तहलाई सशत; अनदुान उपलrध गराउन स�ने। 

(3) ूदेश तथा ःथानीय तहमा रा#$य मानक ःथापना वा काया;Qवयन गनु;पनz अवःथाः नागLरकका 
मौ)लक हकको काया;Qवयन तथा राbयको तफ; बाट आम नागLरकलाई उपलrध गराउनपुनz 
आधारभूत सेवा स#ुवधाको सPबQधमा नेपाल सरकारबाट तय भएका Qयूनतम रा#$य मानकलाई 
ूदेश वा ःथानीय तहमा उपलrध अQय #व/ीय ॐोतबाट काया;Qवयन वा ःथा#पत गराउन 
नस#कने अवःथामा eयःता रा#$य मानकको काया;Qवयन गराउन आवँयक रकम सPबिQधत 
ूदेश वा ःथानीय तहलाई सशत; अनदुानको jपमा उपलrध गराउन स�ने। 

(4) पूवा;धार सPबQधी बमागत वा अधरुा आयोजनालाई पूण;ता �दन आवँयक अवःथाः सा#वकमा 
नेपाल सरकारबाट )नमा;ण काय; आरPभ भएका र सYीयता काया;Qवयनसँग ैूदेश वा ःथानीय 
तहको अ)धकारमा परेका पवूा;धार )नमा;ण सPबQधी बमागत वा अधरुा आयोजनालाई पूण;ता 
�दन आवँयक रकम सशत; अनदुानको jपमा सPबिQधत ूदेश वा ःथानीय तहलाई उपलrध 
गराउन स�ने। तर सं#वधानले गरेको gयवःथा अनjुप ूदेश वा ःथानीय तहको एकल 
अ)धकारको #वषय अQतग;तका कुनै प)न नया ँ आयोजना वा काय;बमलाई परुानो बमागत 
आयोजना वा काय;बमको )नरQतरताको jपमा )लएर काय;#वःतार गद� सशत; अनदुान ूदान 
हनु स�ने सPभावनालाई )नयQऽण गनु;पनz। 
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(5) अQतरा;#$य आ)थ;क सहायता पLरचालन भएका काय;बम वा आयोजना ूदेश वा ःथानीय 
तहबाट काया;Qवयन गनु;पनz अवःथाः नेपाल सरकार र अQतरा;#$य दात ृ )नकाय वा मलुकुसँग 
भएको सPझौता बमोिजम ूाp हनेु वदेैिशक सहायताबाट सyालन हनेु कुनै आयोजना वा 
काय;बम ूदेश वा ःथानीय तहबाट काया;Qवयन गराउँदा लागतका ¤#mले )मतgययी एवम ्सेवा 
ूवाहका ¤#mले ूभावकार^ हनेु देिखएमा eयःतो आयोजना वा काय;बमका ला)ग उपलrध 
#व/ीय ॐोत सशत; अनदुानको jपमा उपलrध गराउन स�ने। 

(6) नेपाल सरकारको अ)नवाय; दा#यeव रहने खच; भcुानी गनु;पनz अवःथाः सा#वकमा नेपाल 
सरकारबाट )नयिुc पाई हाल ूदेश वा ःथानीय तहको काय;uेऽ )भऽको सेवामा संल�न रहेका 
िशuक, ःवाः�यकम� तथा अQय रा$सेवक कम;चार^को पाLरौ)मक र सेवा स#ुवधाबापतको 
रकम सPबिQधत ूदेश वा ःथानीय तहमा उपलrध अQय #व/ीय ॐोतबाट gयवःथापन हनेु 
अवःथा नरहेको पया;p पुं ©ाª र आधार रहेको अवःथामा eयःता रा$सेवक कम;चार^को 
पाLरौ)मक र सेवा स#ुवधाबापत आवँयक पनz रकम सPबिQधत ूदेश वा ःथानीय तहलाई 
सशत; अनदुानको jपमा उपलrध गराउन स�ने। 

(7) सQत)ुलत #वकासका )न)म/ आवँयक रणनी)तक महeवका पLरयोजनाहjः आ)थ;क, सामािजक 
तथा पूवा;धार #वकासको रा#$य औषत ःतर भQदा सारभूतjपमा पछा)ड रहेका ूदेश वा 
ःथानीय तहमा #वकासको eयःतो )निhत #वषयuेऽलाई सPबोधन गनz रणनी)तक महeवका 
आयोजना वा काय;बम सyालन गन; न)तजा सूचकमा आधाLरत रहेर सशत; अनदुान उपलrध 
गराउन स�ने। 

५. सशत; अनदुान सPबQधी सझुावहj 

नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई ूदान गनz सशत; अनदुान सPबQधमा रा#$य ूाकृ)तक 
ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (1) देहाय (घ) ले गरेको gयवःथा 
बमोिजम आयोगको तफ; बाट नेपाल सरकारलाई )नPन बमोिजमका सझुावहj उपलrध गराईएको छः 

(1) नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई उपलrध गराउने सबै #क)समका #व/ीय 
हःताQतरणको पLरमाण )नधा;रणमा नेपालको सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (३) बमोिजम 
रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगको भू)मका स)ुनिhत हनेु गर^ #व�मान ऐन काननु र 
काय;ू णाल^मा आवँयक संशोधन गLरनपुनz। 

(2) नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई ूदान गनz सशत; अनदुानको सPबQधमा यस 
आयोगले तयार गर^ काया;Qवयनका ला)ग )सफाLरस गरेका आधारहjको पूण; पालनाको 
स)ुनिhतता हनुपुनz। यसका )न)म/ )सफाLरस भएका आधारहj नेपाल सरकार, मिQऽपLरष को 
)नण;यबाट सब ैसरोकारवाला )नकायहjलाई सyार हनुपुनz, साथै बजेट तथा काय;बम तयार^को 
चरणदेिख नै सशत; अनदुान अQतग;त ूःता#वत कुनै प)न आयोजना वा काय;बम आयोगले 
)सफाLरस गरेको कुन आधार अनjुपको हो भ)न ू#व#m, अ)भलेख र ू)तवदेन गनz ूणाल^को 
ःथापना हनुपुनz। 

(3) सशत; अनदुानलाई समेत मलुकुको सQत)ुलत #वकासको लआयसँग आवf गर^ )निhत सूचक, 
मानद8ड र सऽुमा आधाLरत रहेर पारदिश;jपमा ूदान गनु;पनz। 
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(4) नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई सशत; अनदुान ूदान गदा; रा#$य नी)त, 
ूाथ)मकता, द^घ;काल^न लाभ र फरा#कलो तथा समतामूलक आ)थ;क वृ#fलाई ूeयu टेवा �दने 
ूकृ)तका ठूला तथा मझौला र रणनी)तक महeवका आयोजनाको काया;Qवयनमा जोड �दनपुनz; 
तर ूदेश तथा ःथानीय तहको एकल अ)धकार र िजPमेवार^ )भऽका #वषयमा वा स-साना 
आयोजना र काय;बममा यःतो अनदुान उपलrध नगराउने। 

(5) ूदेश तथा ःथानीय तहको #व/ीय ःवाय/ता र gयवःथापक�य uमतालाई ब)लयो बनाउँदै 
लैजाने उnेँय स#हत कूल अनदुानमा सशत; अनदुानको #हःसा बमशः कम गद� लैजाने र 
eयसको पLरपू)त; #व/ीय समानीकरण अनदुान माफ; त गद� जाने।  

(6) सशत; अनदुानबाट सyालन हनेु आयोजना ू)त सPबिQधत तहको अ)धकतम ःवा)मeव कायम 
गन; र काया;Qवयन ू#बयामा gयवःथापक�य कुशलता र खच; दuता समेत स)ुनिhत गन;का 
ला)ग नेपाल सरकारले सशत; अनदुान उपलrध गराउँदा आयोजना )भऽका खच; िशष;क वा 
उपिशष;क नै नतो#क eयस #क)समको ःवाय/ता सPबिQधत ूदेश वा ःथानीय तहलाई नै हनेु 
गर^ uेऽगत आयोजना वा काय;बम र लआय तथा अपिेuत उपलrधी जःता #वषयहj माऽ 
तोकेर पठाउने। 

(7) नेपालको सं#वधानको अनसूुची-६ (ूदेशको अ)धकारको सूची) र अनसूुची - ८ (ःथानीय 
तहको अ)धकारको सूची) का #वषयहj कुनै )निhत रा#$य नी)त तथा काय;बम र मानद8ड 
)भऽ रह^ काया;Qवयन गनु;पनz अवःथामा माऽ )निhत अव)ध वा सीमा )भऽ रहेर सशत; अनदुान 
ूदान गनz, सो बाहेकका )नरQतर «पमा काया;Qवयन गनु;पनz #वषयलाई सशत; अनदुानबाट 
सPबोधन नगनz। 

(8) ूदेश वा ःथानीय तहको अ)धकारका #वषय सPबQधी सा#वकमा सYबाट बहवुष�य ठे� का 
ःवीकृत भई काया;Qवयन भइरहेका बमागत अधरुा काय;बम वा आयोजनालाई पूण;ता �दन 
आवँयक भएमा ती काय;बमहj सPपQ न गनz समय सीमा तोक� eयसका ला)ग आवँयक पनz 
ॐोतको स)ुनिँ चतता नेपाल सरकारले गनु;पनz। तर ूदेश वा ःथानीय तहले सालबसाल^ jपमा 
खच; गनु;पनz, चाल ुूकृ)तका वा #व�मान पूवा;धारको मम;त सPभार र सyालनसगँ सPबिQधत 
तथा उपभोcा स)म)तको सहभा)गता वा लागत साझेदार^मा )नरQतरjपमा सyालन हनेु 
पLरयोजना वा काय;बमको हकमा सशत; अनदुान #व)नयोजन नगर^ सPबिQधत ूदेश वा ःथानीय 
तहको आQतLरक ॐोत #व)नयोजनलाई ूौय �दने। 

(9) समान ूकृ)तका उnेँय ूा)pका ला)ग #व)भ| #वषयगत मQऽालयहjबाट तजु;मा गLरएका 
काय;बम वा आयोजना काया;Qवयनका ला)ग सशत; अनदुान ूदान गदा; eयःता काय;बम वा 
आयोजनामा दोहोरोपना नपनz गर^ एक�कृत «पमा सशत; अनदुान ूदान गनz। 

(10) सशत; अनदुान अQतग;त हःताQतरण हनेु काय;बम काया;Qवयनका शत;हj ःपm मापनयो�य, र 
काया;Qवयन यो�य हनुपुनz। 

(11) सशत; अनदुानबाट स¬ चालन हनेु काय;बमहj तजु;मा गदा; नेपाल सरकारका #वषयगत 
मQऽालय र सPबिQधत ूदेश तथा ःथानीय तहको संल�नता र समQवयमा गनु;पनz। 

(12) सशत; अनदुानबाट स¬ चालन भएका योजना, काय;बम तथा आयोजनाको ूगती #ववरण नेपाल 
सरकारका सPबिQधत )बषयगत मQ ऽालयमा )नय)मत jपमा ू)तवेदन हनेु स)ुनिhतता गनु;पनz। 
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(13) नेपाल सरकारले बजेट तजु;मा गदा; सशत; अनदुानका सबै काय;बम वा आयोजनाहj समावेश 
गर^ शjुमै एकै पटक #व)नयोजन गनु;पनz। #वप जQय अवःथा, महामार^ वा अQय आकिःमक 
पLरिःथ)तको रोकथाम, )नयQऽण तथा ू)तकाय; र पनुःथा;पना गनु;परेको अवःथामा बाहेक 
आ)थ;क वष;को बीचमा कुनै प)न नया ँकाय;बम वा आयोजनाहj काया;Qवयन गन; थप सशत; 
अनदुान हःताQतरण नगनz। 

*** 
 


