राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग
त िं हदरबार, काठमाडौं
आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग प्रदे श
शिि अनुदानका आधार

रकारबाट स्थानीय

म्बन्धमा प्रदे श

रकारलाई गररएको त फारर
त फारर

१. पृष्ठभूतम

ङ्घीय लोकिान्त्न्िक गणिन्ि नेपालको मूल

िं ष्ट्रिधानमा िीनै िहका
हकाररिा,
बीचको

िं रचना

रकारलाई प्रदान गररने

तमति : २०७८/१२/२१ गिे,

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िह गरी िीन िहको रहेको छ। नेपालको

रकारका बीचमा राज्यशन्त्िको बााँडफााँट गररएको छ। िहगि

हअन्त्स्ित्ि र

मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हुने व्यिस्था

रकार बीचको

िं घीयिाले गदिछ र य को

ाििजतनक

ाथै बहुिहगि

ेिाको मानक िथा गुणस्िर हात ल गनि

अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्या

ङ्घ

िं घीय

बैभन्दा महत्िपूणि कडीको रुपमा अन्िर-

रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको हुन्छ। अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण अन्िगिि

ु हरूमा ष्ट्रिन्त्शष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य प्रातिका
मुलक

म्बन्ध

तु नन्त्िि गरे को छ। िीन िह

िं ष्ट्रिधानले नै

हकाररिाको एउटा महत्िपूणि अियिको रूपमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको छ।

प्रणालीलाई गतिशील बनाउने कायि ष्ट्रित्तीय

ोमबार

रकारहरू बीचमा नीतिगि

ङ्घीय

िं रचना भएका

मन्िय कायम गनि र

रकारले प्रदे श िथा स्थानीय िहलाई शिि

ष्ट्रहिको ष्ट्रित्तीय

रहेको पाइन्छ।

स्थानीय िहमा रहेको पूिािधारको न्यूनिालाई पूतिि गने एििं प्रादे न्त्शक नीति र कायिक्रम िथा मानकको स्थानीय िहमा
कायािन्ियन गने र स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय स्िायत्तिा कायम गरी यी दुई पक्ष बीचमा
आफैमा अत्यन्ि महत्िपूणि रहे को छ। अिः ष्ट्रित्तीय

मानीकरण अनुदान र

न्िुलन कायम गने ष्ट्रिर्य

शिि अनुदान बीच

प्रदे श िा स्थानीय िहको कायिगि स्िायत्तिालाई अक्षुण्ण राख्ने च ुनीिी पतन रहेकै हुन्छ।
ु हरू
लामो अनुभि भएका मुलक
पाइाँदैन। नेपालको
गने

मेि अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापनका यस्िा

न्दभिमा पतन प्रादे न्त्शक

न्त्िि कोर्बाट

िं िैधातनक र कानुनी व्यिस्था रहेको छ। त्य री

म्बन्त्न्धि प्रदे शले स्थानीय िहलाई

शिि अनुदान प्रदान गदाि एकािफि अनुदान ष्ट्रििरणमा
ु े नै
ष्ट्रकयो ् भ्े हेिल

शिि

गने काम, कििव्य र अतधकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हुने व्यिस्था

िं ष्ट्रिधान र अन्य प्रचतलि ऐनहरू

को लातग प्रदे श

२. कानुनी व्यिस्था
क. नेपालको

मेिमा गररएको छ।

रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गररने

रकार मक्ष त फारर

प्रदे श

शिि अनुदान प्रदान

म्बन्धमा अध्ययन अनु न्धान गरी आधार ियार गने र िी आधारहरू कायािन्ियनका लातग नेपाल

रकारलाई त फारर
नेपालको

ङ्घीय शा न प्रणालीको

मस्याबाट पूणि रूपमा मुि भएको

मन्याष्ट्रयकिा हो ् र अकोिफि स्थानीय िहको स्िायत्तिालाई पतन अक्षुण्ण राख्न

अनुदानको

न्िुलन कायम गरी

ोही व्यिस्था बमोन्त्जम आतथिक िर्ि २०७९/८०

शिि अनुदानको आधार य

आयोगबाट ियार गरी प्रदे श

गररएको छ।

िं ष्ट्रिधान

रकारले स्थानीय िहलाई प्रदान गने

शिि अनुदान

म्बन्धमा नेपालको

िं ष्ट्रिधानमा दे हायका व्यिस्थाहरू

रहेका छन् :
 धारा ६० को उपधारा (३) - प्रदे श र स्थानीय िहले प्राि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर

बमोन्त्जम हुनेछ।

1

 धारा २५१ को उपधारा (१) दे हाय (ग) - रान्त््िय नीति िथा कायिक्रम, मानक, पूिािधारको अिस्था अनु ार
प्रदे श र स्थानीय

रकारलाई प्रदान गररने

शिि अनुदानको

म्बन्धमा अध्ययन अनु न्धान गरी आधार

ियार गने काम, कििव्य र अतधकार रान्त््िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हुनेछ।

ख.

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४

रान्त््िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को दे हाय (ख) मा प्रदे श
कानुन बमोन्त्जम प्रदे शले स्थानीय िहलाई प्रदान गने
गने काम, कििव्य र अतधकार य

आयोगको हुने व्यिस्था रहे को छ।

ोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा नेपाल
िहलाई प्रचतलि कानुन बमोन्त्जम उपलब्ध गराउने
त फारर

गदाि आयोगले

शिि अनुदानको आधार ियार गरी प्रदे शलाई त फारर
रकारले प्रदे श िथा स्थानीय िहलाई र प्रदे शले स्थानीय

शिि अनुदानका

म्बन्धमा नेपाल

िं ष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) दे हाय (ग) र

रकार िथा प्रदे शलाई

ोही ऐनको दफा १६ को

उपदफा (१) मा उन्त्ललन्त्खि ष्ट्रिर्यहरूलाई आधार तलई गनुप
ि ने व्यिस्था रहेको छ। उि उपदफा (१) मा
नेपाल

रकारले प्रदे श िथा स्थानीय िहलाई र प्रदे शले स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानुन बमोन्त्जम उपलब्ध

गराउने ष्ट्रित्तीय

मानीकरण अनुदानका

दे हायका आधार तलई त फारर

रकार िथा प्रदे शलाई त फारर

गनुप
ि ने व्यिस्था रहेको छ :

(क)

प्रदे श िथा स्थानीय िहमा रहेको न्त्शक्षा, स्िास््य, खानेपानी जस्िा मानि ष्ट्रिका

(ख)

अन्य प्रदे श िा स्थानीय िहको

(ग)

प्रदे श िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,

(घ)

प्रदे श िथा स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा,

(च)

प्रदे श िथा स्थानीय िहको राजस्िको अिस्था र उठाउन

(छ)

प्रदे श िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा।

(ङ)

ग.

म्बन्धमा नेपाल

गदाि आयोगले
ूचकाङ्क,

न्िुतलि ष्ट्रिका को अिस्था,

ामान्त्जक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रिभेदको अिस्था,

प्रदे श िथा स्थानीय िहले जनिालाई पुर्याउनु पने

ेिा,

क्ने क्षमिा,

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) मा प्रदे शले स्थानीय िहलाई

घ.

प्रदे श कानुन बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार िमोन्त्जम

शिि अनुदान प्रदान गने व्यिस्था रहेको छ।

प्रदे श कानुन

ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण

म्बन्धमा प्रदे श

रकारले बनाएका ऐनहरूमा

व्यिस्थाहरू गररएको पाइन्छ :


प्रदे श

रकारले स्थानीय िह िा प्रदे श

शिि अनुदानका

म्बन्धमा दे हाय बमोन्त्जमका

रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि

िं ष्ट्रिधानको धारा २५१

को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई

शिि

अनुदान प्रदान गनेछ।


शिि अनुदान प्रदान गदाि प्रदे श

रकारले योजना कायािन्ियन गने

म्बन्धमा आिश्यक शिि िोक्नेछ र

म्बन्त्न्धि स्थानीय िहले त्यस्िो शििको पालना गनुप
ि नेछ।

३.

शिि अनुदान

म्बन्धमा आयोगले गरे को अध्ययन अनु न्धान िथा ष्ट्रिश्लेर्ण

शिि अनुदानको आधार ियार गने क्रममा

िं ष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) दे हाय (ग) ले मागिदशिन गरे

बमोन्त्जम आयोगले आिश्यक अध्ययन अनु न्धानको कायि
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म्पादन गरे को छ। य

क्रममा

शिि अनुदानको

ै द्धान्त्न्िक आधार एिम् नीतिगि व्यिस्थाको
अन्िरािष्ट्रिय अभ्या लाई
उपलब्ध गराएको

मेि

ाँगै राखेर ष्ट्रिश्लेर्ण गररएको छ। प्रदे श

म्प् गरी

ाथै हाल म्मको कायािन्ियनको अिस्था र
रकारले ष्ट्रिगिका िर्िहरूमा स्थानीय िहलाई

म्बन्धमा प्रदे श र स्थानीय िहका पदातधकारी िथा अतधकृि कमिचारीहरू ाँग

शिि अनुदानका

छलफल, अन्िष्ट्रक्रिया

ूक्ष्म ष्ट्रिश्लेर्ण गनुक
ि ा

शिि अनुदान कायािन्ियनको अिस्था

उपायहरूको खोजी गने कायि भएको छ।

ङ्घीय शा न प्रणालीमा ष्ट्रित्तीय

ङ्घीयिा र

म्बन्धमा ष्ट्रिर्यष्ट्रिज्ञहरू ाँग अन्िष्ट्रक्रियाको माध्यमबाट राय परामशि तलईएको छ।

आयोगले ष्ट्रिगिमा त फारर

गरे का आधारहरू र

प्रभािकाररिा परीक्षण गररएको छ।

ोको कायािन्ियन अिस्था

ाथै, य

क्रममा

म्बन्धमा आयोगले गरे को अध्ययन अनु न्धान िथा

क. आयोगले गराएको अध्ययन/अनु न्धानको तन्कर्ि िथा प्राि
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण अन्िगििको
अि र

िं ष्ट्रिधानले प्रदान गरे को छ।

शिि अनुदान ष्ट्रििरण

म्बन्धमा

मेिलाई हेरेर तिनको औन्त्चत्य र

रोकारिाला तनकायहरू ाँग गरे को अन्िरष्ट्रक्रयाको

ु ारका लातग प्राि
ध

हभागीहरूबाट औ िंलयाइएको ष्ट्रिद्यमान अिस्था र

रहेको छ:


शिि अनुदानको भूतमका

म्बन्धमा बाह्य ष्ट्रिज्ञमाफिि् स्ििन्ि अध्ययन/अनु न्धान गराएर

मेि आयोगले पृष्ठपोर्ण प्राि गरे को छ।
शिि अनुदान

ु ारका
ध

म्बन्धमा जानकारी तलने र

ु ािको
झ

िं न्त्क्षि ष्ट्रििरण दे हायबमोन्त्जम

ु ाि:
झ

शिि अनुदानलाई अतधकिम उपलन्त्ब्धमूलक बनाउने

िं ष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा प्रदे श र स्थानीय िहले

प्राप्ि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर

बमोन्त्जम

हुने व्यिस्था छ भने धारा २५१ को उपधारा (१) दे हाय (ग) ले राष्ट्रिय नीति िथा कायिक्रम, मानक,
पूिािधारको अिस्था अनु ार प्रदे श र स्थानीय

रकारलाई प्रदान गररने

शिि अनुदानको

अनु न्धान गरी आधार ियार गने काम, कििव्य र अतधकार स्ििन्ि

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हुने व्यिस्था गरे को छ।
आकार िा अनुपाि

म्बन्धमा

ढङ्गबाट तनक्योल गने एक माि

म्बन्धमा अध्ययन

िं िैधातनक तनकायको रूपमा रहने
मानीकरण र

शिि अनुदानको

मेि अध्ययन अनु न्धानमा आधाररि भई स्ििन्ि, तन्पक्ष र िस्िुगि
िं िैधातनक तनकायको रूपमा आयोग रहन

क्ने पररकलपना गरे को

दे न्त्खन्छ।


अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको एक माि प्रमुख उद्देश्य भनेको िहगि

रकारहरूबीचको लम्बीय

िथा न्त्क्षतिजीय ष्ट्रित्तीय अन्िर (Vert i cal and Hori zont al Fi scal Gap) लाई
नेपालको ष्ट्रित्तीय

ङ्घीयिाको हाल म्मको अभ्या मा ष्ट्रित्तीय

म्बोधन गनुि हो।

मानीकरण अनुदानलाई त्यस्िा दुिै

अन्िरहरू न्यूनीकरण ाँग प्रत्यक्षरूपमा आबद्ध गररएको भए िापतन अन्य अनुदानलाई ष्ट्रित्तीय अन्िर ाँग
आबद्ध गनि

ष्ट्रकएको छै न।

ाथै ष्ट्रित्तीय

मानीकरण अनुदानको रकम यष्ट्रकन भइ के पश्चाि् माि

लगायि अन्य अनुदानको ष्ट्रितनयोजन रकम िय हुने र
व्यिस्थाले गदाि ष्ट्रित्तीय

कारण प्रतिकुल अ र पनि

ो कायिमा आयोगको प्रत्यक्ष भूतमका

मानीकरण अनुदानले कायम गनि खोजेको

शिि

मेि नरहने

मन्याष्ट्रयकिामा अन्य अनुदानका

क्ने जोन्त्खम कायमै रहेको छ। यस्िो जोन्त्खमको अन्त्यका लातग

िं ष्ट्रिधानको

धारा ६० को उपधारा (३) अनुरूप स्थानीय िहले प्राि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनधािरणमा
आयोगको भूतमका रहनुपने ,

ाथै अनुदान ष्ट्रििरणको उद्देश्य र िस्िुगि अिस्थालाई दृष्ट्रष्टगि गदै ष्ट्रितभ्

ष्ट्रकत मका अनुदानहरू बीचको अनुपाि तनधािरणमा
रूपमा ददईने अनुदानले
गनुि हुाँदैन।


मानीकरणको न्त्क्षतिजीय

मेि आयोगको भूतमका रहनुपने दे न्त्खन्छ।

शिि

मिा (Hori zont al Equi t y) मा िान्त्त्िक पररिििन

प्रदे शले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने चार ष्ट्रकत मका अनुदानको कायिगि उद्देश्यमा स्पष्टिा नहुाँदा
एउटै प्रकृतिको िा एउटै कायिका लातग पतन एकभन्दा बढी ष्ट्रकत मका अनुदानहरू प्रयोग भइरहे को अिस्था
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ाधनको कुशल ष्ट्रितनयोजन िथा प्रभािकारी कायािन्ियनमा च ुनीिी त जिना

छ, ज ले गदाि उपलब्ध स्रोि
भएको छ।

शिि अनुदानको कायािन्ियन गदाि अनुदान प्रदान गने र प्राि गने दुिै पक्षबीचमा दोहोरो कायाित्मक



म्बन्ध िा

म्झीिा हुन ु आिश्यक छ। िर हालको

शिि अनुदान हस्िान्िरणमा न ि अनुदान प्रदान

गने िहले अनुदान प्राि गने िह ाँग आयोजना िा कायिक्रम कायािन्ियनका लातग

म्झीिा गछि, न ि

अनुदान प्राि गरी आयोजना िा कायिक्रम कायािन्ियन गनुप
ि ने पक्षले आफ्नो आिश्यकिा, प्राथतमकिा र
क्षमिातभिका आयोजना िा कायिक्रम प्रस्िाि गने अि र नै प्राि गदिछ। य ले गदाि एकािफि उत्तरदाष्ट्रयत्ि
र जिाफदे ष्ट्रहिाको प्रश्न उठ्छ भने अकोिफि आिश्यकिा र आपूतििबीच बेमेलको अिस्था रहन्छ। य लाई
म्बोधन गनि आिश्यक नीतिगि िथा कायिप्रणालीगि



प्रदे शले स्थानीय िहलाई प्रदान गने

ु ार गनुि आिश्यक दे न्त्खएको छ।
ध

शिि अनुदानको तनन्त्श्चि उद्देश्य तनधािरण गरी उि उद्देश्य प्रातिका

लातग माि अनुदान ददने नीति अिलम्बन गनुप
ि ने दे न्त्खन्छ।


स्थानीय िहको
ूचक ष्ट्रहि

िथा ममिि

न्िुतलि ष्ट्रिका का लातग आिश्यक पने पूिािधार तनमािणका तनतमत्त नतिजामा आधाररि

शिि अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुि हुनेछ भने तनमािण

म्भारका लातग

म्बन्त्न्धि िहको

हुनेछ।

बै स्थानीय िहको आन्िररक कायिक्षमिा



हकमा


मानरूपमा ष्ट्रिकत ि भइन केको र कतिपय स्थानीय िहहरूको

ूचक ष्ट्रहि

प्रदे श

उपयुि हुनेछ।

ख. प्रदे श

म्बन्धी

शिि अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुि हुनेछ।

ञ्चालन हुनपु ने कायिक्रम कायािन्ियनको

शिि अनुदान ददनु उपयुि हुनेछ।

रकारको अतधकार क्षेितभि रहेका, िर स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गराउाँदा लागिका दृष्ट्रष्टले

तमिव्ययी एिम्

ेिा प्रिाहका दृष्ट्रष्टले प्रभािकारी हुने आयोजना िथा कायिक्रमका लातग

शिि अनुदान ददनु

ु ािः
रकारका मन्िालय ाँगको छलफल एिम् अन्िरष्ट्रक्रयाबाट प्राि राय/ झ

िालन हुने आयोजना प्रदे श िथा स्थानीय िहको प्राथतमकिामा आधाररि हुनपु ने,



शिि अनुदानमा



बै ष्ट्रकत मका अनुदानहरूको बजेट



मेि पूरा नभएको अिस्थामा िि्

राष्ट्रिय िथा प्रदे शस्िरका ष्ट्रिर्यगि नीति अन्िगिि स्थानीय िहबाट
लातग राष्ट्रिय िथा प्रादे न्त्शक मानक पूरा गनि



ञ्चालन

रकारलाई नै ष्ट्रित्तीय रूपमा न्त्जम्मेिार बनाउनु उपयुि

ेिाप्रिाहका लातग अत्यािश्यक आधारभूि बन्दोबस्िी

न्यूनिम बन्दोबस्िीका लातग नतिजा

म्प् भएको आयोजना

आयोजना बैं कमा

ीमा तनधािररि

मािेश भएका आयोजनाहरूबाट

मयतभि प्रदे श िथा स्थानीय िहले पाउनुपने,

म्भाव्य आयोजना छनीट गरी

शिि अनुदान पररचालन

गनुप
ि ने,




रकारका िहहरू बीचको अन्िर

रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणलाई पारदशी र उत्तरदायी बनाउनुपने,

टु क्रे बजेट र योजना तनयन्िण गरी नतिजामूखी योजना कायािन्ियन गनुप
ि ने,
शिि अनुदानको न्यूनिम र अतधकिम

ीमा िोष्ट्रकनुपने ,

ाथै तनन्त्िि

ूचकको प्रगतिको आधारमा

शिि

अनुदान प्रदान गनुप
ि ने,


प्रदे श िथा स्थानीय िहको ष्ट्रिका को आिश्यकिा, पूिािधारको अिस्था, आन्िररक स्रोिको उपलब्धिा िथा
कायािन्ियन क्षमिाको आधारमा



नेपाल

रकारले प्रदे श िथा स्थानीय िहलाई

आयोगले तनधािरण गरी त फारर
ग.

शिि अनुदान प्रदान गनुप
ि ने,
गरे का

शिि अनुदान प्रदान गदाि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त

शिि अनुदानका आधार र

स्थानीय िह ाँगको छलफल एिम् अन्िरष्ट्रक्रयाबाट प्राि राय
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ु ािः
झ

ु ािहरू पूणि रूपमा पालना गनुप
झ
ि ने।



नेपाल

रकारले प्रदान गने

प्राथतमकिा अनुकुलको हुनपु ने,

शिि अनुदानका आयोजना िथा कायिक्रम स्थानीय िहको आिश्यकिा र



िं घ, प्रदे श र स्थानीय िहका आयोजनाहरूको थ्रे होलड तनधािरण हुनपु ने ,



मग्र अनुदानमा ष्ट्रित्तीय



िं ष्ट्रिधानिः स्थानीय िहको एकल अतधकार तभिको ष्ट्रिर्य र आफ्नै स्रोि ष्ट्रितनयोजनमाफिि् आयोजना िा

मानीकरणको ष्ट्रहस् ा बढी र

शििको ष्ट्रहस् ा कम हुनपु ने,

शिि अनुदान प्राि हुाँदा आयोजना िा कायिक्रममा दोहोरोपना

कायिक्रम कायािन्ियन गरररहेको क्षेिमा पतन

न्िुतलि ष्ट्रििरण र तमिव्ययीपूणि उपयोगमा च ुनीिी त जिना भएको हुाँदा

हुन गई उपलब्ध स्रोि ाधनको

शिि अनुदान प्रदान गने क्षेि, आधार र मानदण्ड स्पष्ट हुनपु ने ,



स्थानीय िहमा उपलब्ध जनशन्त्ि िथा प्राष्ट्रितधक क्षमिाभन्दा बाष्ट्रहरका कायिक्रममा

मेि

शिि अनुदान

प्राि हुने गरे बाट त्यस्िा कायिक्रम कायािन्ियन हुन न की स्थानीय िहको कायि प्रगतिको अिस्था कमजोर
दे न्त्खन गएको हुाँदा क्षमिा ष्ट्रिका मा जोड ददनुपने ,


शिि अनुदानको रकमलाई क्रमशः कम गदै त्यस्िो रकमलाई ष्ट्रित्तीय

मानीकरण अनुदानमा थप गनुप
ि ने

ज ले गदाि स्थानीय िहले आफ्नो आिश्यकिा र प्राथतमकिाका आयोजनामा कुशलिापूिक
ि रकम ष्ट्रितनयोजन
र कायािन्ियन गनि क्ने।

४. आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग प्रदे श

रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गररने

शिि अनुदानको आधारहरू

िं ष्ट्रिधान िथा प्रचतलि ऐनमा भएका व्यिस्था र िोष्ट्रकएका आधारहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गदै मुख्यिया दे शव्यापी रूपमा

राष्ट्रिय िथा प्रादे न्त्शक नीति िथा कायिक्रमहरू कायािन्ियन गने, राष्ट्रिय िथा प्रादे न्त्शक मानक स्थाष्ट्रपि गने िा

ोको

तु नन्त्श्चििा गने र स्थानीय िहमा रहे को पूिािधारको न्यूनिालाई पूतिि गने ष्ट्रिर्यहरूलाई मागिदशिनका रूपमा तलई

आयोगद्वारा गररएको अध्ययन अनु न्धान

मेिका आधारमा नेपालको

िं ष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को

खण्ड (ग) र रान्त््िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बमोन्त्जम आतथिक िर्ि २०७९/८० को लातग प्रदे शले स्थानीय िहलाई प्रदान गने
दे हायका आधारहरू ियार गरी प्रदे श

(१)

प्रदे श

रकारको अतधकारको

गनुप
ि ने अिस्था : नेपालको

रकार मक्ष त फारर

शिि अनुदानको

म्बन्धमा

गररएको छ :

ूची तभिका कुनै ष्ट्रिर्य िा कायिक्रम र आयोजना स्थानीय िहबाट कायािन्ियन

िं ष्ट्रिधानको अनु ूची-६ बमोन्त्जम प्रदे श

रकारको अतधकार क्षेितभि रहेका कुनै

ष्ट्रिर्य म्बन्धी आयोजना िा कायिक्रम कुनै स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गराउाँदा लागिका दृष्ट्रष्टले तमिव्ययी,
ेिा प्रिाहका दृष्ट्रष्टले प्रभािकारी एिम् दीगोपना हुने दे न्त्खएमा त्यस्िो आयोजना िथा कायिक्रमका लातग

आिश्यक

(२)

शिि अनुदान उपलब्ध गराउन

क्ने।

प्रादे न्त्शक नीति िथा कायिक्रमलाई स्थानीय िहमाफिि् कायािन्ियन गनुप
ि ने अिस्था: प्रदे श
प्रादे न्त्शक नीति िथा कायिक्रमको प्रभािकारी कायािन्ियन गने क्रममा मूलिः प्रदे श

रकारले जारी गरे को

रकारको कायि न्त्जम्मेिारीमा

रहेको कुनै आयोजना िा कायिक्रमलाई स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गनुप
ि ने अिस्था भएमा
रकारले

(३)

म्बन्त्न्धि स्थानीय िहलाई

शिि अनुदान उपलब्ध गराउन

ोको लातग प्रदे श

क्ने।

स्थानीय िहमा प्रादे न्त्शक मानक स्थापना िा कायािन्ियन गनुप
ि ने अिस्था: नागररकका मीतलक हकको कायािन्ियन
िथा राज्यको िफिबाट आम नागररकलाई उपलब्ध गराउनुपने आधारभूि

ेिा

ष्ट्रु िधाको

म्बन्धमा िय भएका

न्यूनिम प्रादे न्त्शक मानकलाई स्थानीय िहमा उपलब्ध अन्य ष्ट्रित्तीय स्रोिबाट कायािन्ियन िा स्थाष्ट्रपि गराउन
न ष्ट्रकने अिस्थामा त्यस्िा प्रादे न्त्शक मानकको कायािन्ियन गराउन आिश्यक रकम
एकमुष्ट

शिि अनुदान (Conditional block grants) को रुपमा उपलब्ध गराउन
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म्बन्त्न्धि स्थानीय िहलाई
क्ने।

(४)

न्िुतलि ष्ट्रिका का तनतमत्त आिश्यक रणनीतिक महत्िका पररयोजनाहरू: आतथिक,

ष्ट्रिका को प्रादे न्त्शक और्ि स्िरभन्दा
ष्ट्रिर्य क्षेिलाई

५.

शिि अनुदान

ारभूि रूपमा पछातड रहे का स्थानीय िहमा ष्ट्रिका को त्यस्िो तनन्त्श्चि

म्बोधन गने रणनीतिक महत्िका आयोजना िा कायिक्रम

आधाररि रहेर

शिि अनुदान उपलब्ध गराउन

आधारहरूको कायािन्ियनका लातग आयोगको िफिबाट प्रदे श

(2)

प्रदे शले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने

प्रदे शले स्थानीय िहलाई प्रदान गने

ाथै बजेट

बै ष्ट्रकत मका ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनधािरणमा

शिि अनुदानको

गरे का आधारहरूको पूणि पालनाको
रकार, मन्त्न्िपररर्द्को तनणियबाट

िजुम
ि ाको चरणदे न्त्ख नै

म्बन्धमा य

िं शोधन गररनुपने।

आयोगले ियार गरी कायािन्ियनका

तु नन्त्श्चििा हुनपु ने। य का तनतमत्त त फारर
बै

रोकारिाला तनकायहरूलाई

स्थापना हुनपु ने। प्रदे श
शिि अनुदानलाई

रकारले

शिि अनुदानबाट कायािन्ियन गररने आयोजना िथा कायिक्रमहरूको

ु को
मेि मुलक

न्िुतलि ष्ट्रिका को लक्ष्य ाँग आिद्ध गरी तनन्त्श्चि

ूिमा आधाररि रहेर पारदशी रूपमा प्रदान गनुप
ि ने।

प्रदे शले स्थानीय िहलाई
फराष्ट्रकलो िथा
महत्िका

ञ्चार हुनपु ने,

शिि अनुदान अन्िगिि प्रस्िाष्ट्रिि कुनै पतन आयोजना िा कायिक्रम

लातग शििहरू िय गदाि आयोगले िोकेका आधारहरूको प्रतिकुल नहुने गरी िोक्ने।
र

भएका

गरे को कुन आधार अनुरूपको हो भनी प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट, अतभलेख र प्रतििेदन गने प्रणालीको

आयोगले त फारर

ूचक, मानदण्ड

शिि अनुदान प्रदान गदाि प्रादे न्त्शक नीति, प्राथतमकिा, दीघिकालीन लाभ र

मिामूलक आतथिक िृष्ट्रद्धलाई प्रत्यक्ष टे िा ददने प्रकृतिका ठू ला िथा मझीला र रणनीतिक

आयोजनाको

कायािन्ियनमा

न्त्जम्मेिारीतभिका ष्ट्रिर्यमा िा
(5)

ु ािहरू उपलब्ध गराईएको
झ

तु नन्त्श्चि हुने गरी ष्ट्रिद्यमान ऐन कानुन र कायि प्रणालीमा आिश्यक

आधारहरू प्रदे श

(4)

शिि अनुदानको उन्त्ललन्त्खि

िं ष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) बमोन्त्जम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको

लातग त फारर

(3)

गररएका

रकारलाई तनम्न बमोन्त्जमका

छ:

भूतमका

ूचकमा

ु ािहरू
झ

म्बन्धी

नेपालको

ञ्चालन गनि नतिजा

क्ने।

िं िैधातनक व्यिस्था र कानुनमा िोष्ट्रकएका आधारहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गदै त फारर

(1)

ामान्त्जक िथा पूिािधार

जोड

ददनुपने ;

िर

स्थानीय

िहको

एकल

अतधकार

- ाना आयोजना र कायिक्रममा यस्िो अनुदान उपलब्ध नगराउने।

स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय स्िायत्तिा र व्यिस्थापकीय क्षमिालाई बतलयो बनाउाँदै लै जाने उद्देश्य
कुल अनुदानमा

र

शिि अनुदानको ष्ट्रहस् ा क्रमशः कम गदै लै जाने र त्य को पररपूतिि ष्ट्रित्तीय

ष्ट्रहि

मानीकरण

अनुदान िृष्ट्रद्ध माफिि गदै जाने।
(6)

शिि अनुदानबाट

म्बन्त्न्धि स्थानीय िहको अतधकिम स्िातमत्ि कायम गनि

र कायािन्ियन प्रष्ट्रक्रयामा व्यिस्थापकीय कुशलिा र खचि दक्षिा
रकारले
स्िायत्तिा

(7)

ञ्चालन हुने योजनाप्रति

मेि

तु नन्त्श्चि गनिका लातग प्रदे श

शिि अनुदान उपलब्ध गराउाँदा योजना तभिका ष्ट्रक्रयाकलापहरू निोकी त्य

ष्ट्रकत मको

म्बन्त्न्धि स्थानीय िहलाई नै हुने गरी क्षेिगि योजना िा कायिक्रम र लक्ष्य िथा अपेन्त्क्षि

उपलब्धी जस्िा ष्ट्रिर्यहरू माि िोकेर एकमुष्ट अनुदान (Block Grants ) हस्िान्िरण गने।
नेपालको

िं ष्ट्रिधानको अनु ूची - ८ (स्थानीय िहको अतधकारको

ूची) का ष्ट्रिर्यहरू कुनै तनन्त्श्चि

प्रादे न्त्शक नीति िथा कायिक्रम र मानदण्ड तभि रही कायािन्ियन गनुप
ि ने अिस्थामा माि तनन्त्श्चि अितध
िा

ीमा तभि रहेर

शिि अनुदानबाट

शिि अनुदान प्रदान गने,
म्बोधन नगने।

6

ो बाहेकका तनरन्िर रुपमा कायािन्ियन गनुप
ि ने ष्ट्रिर्यलाई

(8)

मान प्रकृतिका उद्देश्य प्रातिका लातग ष्ट्रितभ् ष्ट्रिर्यगि मन्िालयहरूबाट िजुम
ि ा गररएका कायिक्रम िा
आयोजना कायािन्ियनका लातग
नपने गरी एकीकृि रुपमा

(9)
(10)

शिि अनुदान प्रदान गदाि त्यस्िा कायिक्रम िा आयोजनामा दोहोरोपना

शिि अनुदान प्रदान गने।

शिि अनुदान अन्िगिि हस्िान्िरण हुने कायिक्रम कायािन्ियनका शििहरू स्पष्ट, मापनयोग्य, र कायािन्ियन

योग्य हुनपु ने।
एकमुष्ट

शिि अनुदान (Conditional block grants) को रुपमा बजेट ष्ट्रितनयोजन भई

ञ्चालन हुने कायिक्रमहरू िजुम
ि ा गदाि प्रदे श

िहको
(11)
(12)

िं लग्निा र

शिि अनुदानबाट

रकारका ष्ट्रिर्यगि मन्िालय र

म्बन्त्न्धि स्थानीय

मन्ियमा गनुप
ि ने।

ञ्चालन भएका योजना िथा कायिक्रमको प्रगति ष्ट्रििरण प्रदे श

ष्ट्रिर्यगि मन्िालयमा तनयतमि रूपमा प्रतििेदन हुने
प्रदे श

शिि अनुदानबाट

तु नन्त्श्चििा गनुप
ि ने।

रकारका

म्बन्त्न्धि

रकारले बजेट िजुम
ि ा गदाि मन्िालयगि रुपमा अबण्डा राखी आतथिक िर्िको बीच बीचमा रकम

बााँड्ने प्रिृन्त्त्तको अन्त्य गरी

शिि अनुदानको

बै रकम बजेट िजुम
ि ाकै बखि ष्ट्रितनयोजन गनुप
ि ने।

ष्ट्रिपद्जन्य अिस्था, महामारी िा अन्य आकन्त्स्मक पररन्त्स्थतिको रोकथाम, तनयन्िण िथा प्रतिकायि र

पुनस्थािपना गनुप
ि रे को अिस्थामा बाहेक आतथिक िर्िको बीचमा कुनै पतन नयााँ कायिक्रम िा आयोजनाहरू
कायािन्ियन गनि थप
(13)

शिि अनुदान हस्िान्िरण नगने।

प्रदे शले स्थानीय िहलाई

शिि अनुदान हस्िान्िरण गदाि एकमुष्ट अनुदान (Block Grants) ददने व्यिस्था

गनुप
ि ने।
(14)

आगामी िर्िको

शिि अनुदान बजेट कायािन्ियन गनि छु ट्टै कायिष्ट्रितध आिश्यक पने अिस्थामा त्यस्िो

कायिष्ट्रितध स्िीकृि गरी चालु आतथिक िर्िको अ ार म ान्ितभि स्थानीय िहमा उपलब्ध गराउनुपने।
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