
1 
 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरबार, काठमाडौं  

 

आतथिक िर्ि २०८०/८१ का लातग प्रदेश  रकारबाट स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने  
 शिि अनदुानका आधार  म्बन्धमा प्रदेश  रकारलाई गररएको त फारर  

 
 

त फारर  तमति: २०७९/१2/15 
१. पषृ्ठभतूम 

 ङ्घीय लोकिान्त्न्िक गणिन्ि नेपालको मूल  िंरचना  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको रहेको छ। नेपालको 
 िंष्ट्रिधानमा िीनै िहका  रकारका बीचमा राज्यशन्त्िको बााँडफााँट गररएको छ। िहगि  रकार बीचको  म्बन्ध 
 हकाररिा,  हअन्त्स्ित्ि र  मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हनुे व्यिस्था  िंष्ट्रिधानले नै  तुनन्त्िि गरेको छ। िीन िह 
बीचको  हकाररिाको एउटा महत्िपूणि अियिको रूपमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको छ।  ङ्घीय 
प्रणालीलाई गतिशील बनाउने कायि ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाले गदिछ र य को  बैभन्दा महत्िपूणि कडीको रुपमा अन्िर-
 रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको हनु्छ। अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण अन्िगिि  ङ् घीय  िंरचना भएका 
मलुकुहरूमा ष्ट्रिन्त्शष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य प्रातिका  ाथै बहिुहगि  रकारहरू बीचमा नीतिगि  मन्िय कायम गनि र 
 ाििजतनक  ेिाको मानक िथा गणुस्िर हात ल गनि  ङ् घ  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई शिि  ष्ट्रहिको ष्ट्रित्तीय 
अनदुान उपलब्ध गराउने अभ्या  रहेको पाईन्छ। 
 
स्थानीय िहमा रहेको पूिािधारको न्यूनिालाई पूतिि गने एििं प्रादेन्त्शक नीति र कायिक्रम िथा मानकको स्थानीय िहमा 
कायािन्ियन गने र स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय स्िायत्तिा कायम गरी यी दईु पक्ष बीचमा  न्िलुन कायम गने ष्ट्रिर्य 
आफैमा अत्यन्ि महत्िपूणि रहेको छ। अिः ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि अनदुान बीच  न्िलुन कायम गरी 
प्रदेश िा स्थानीय िहको कायिगि स्िायत्तिालाई अक्षुण्ण राख् ने चनुौिी पतन रहेकै हनु्छ।  ङ् घीय शा न प्रणालीको 
लामो अनभुि भएका मलुकुहरू  मेि अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापनका यस्िा  मस्याबाट पूणि रूपमा मिु भएको 
पाइाँदैन। नेपालको  न्दभिमा पतन प्रादेन्त्शक  न्त्िि कोर्बाट  म्बन्त्न्धि प्रदेशले स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान 
गने  िंिैधातनक र काननुी व्यिस्था रहेको छ। त्य री  शिि अनदुान प्रदान गदाि एकािफि  अनदुान ष्ट्रििरणमा 
 मन्याष्ट्रयकिा हो  ् र अकोिफि  स्थानीय िहको स्िायत्तिालाई पतन अक्षुण्ण राख् न  ष्ट्रकयो  ्भन्ने हेिलेु नै  शिि 
अनदुानको  म्बन्धमा अध्ययन अन ुन्धान गरी आधार ियार गने र िी आधारहरू कायािन्ियनका लातग नेपाल  रकार 
र प्रदेश  रकारलाई त फारर  गने काम, कििव्य र अतधकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनुे व्यिस्था 
नेपालको  िंष्ट्रिधान र अन्य प्रचतलि ऐनहरू  मेिमा गररएको छ।  ोही व्यिस्थाबमोन्त्जम आतथिक िर्ि २०८०/८१ 
को लातग प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गररने  शिि अनदुानको आधार य  आयोगबाट ियार गरी प्रदेश 
 रकार मक्ष त फारर  गररएको छ। 
 

२. काननुी व्यिस्था 
क. नेपालको  िंष्ट्रिधान 

प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई प्रदान गने  शिि अनदुान  म्बन्धमा नेपालको  िंष्ट्रिधानमा देहायका व्यिस्थाहरू 
रहेका छन ्: 
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• धारा ६० को उपधारा (३) - प्रदेश र स्थानीय िहले प्राि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राष्ट्रिय 
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर  बमोन्त्जम हनुेछ। 

• धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) - रान्त्् िय नीति िथा कायिक्रम, मानक, पूिािधारको अिस्था अन ुार 
प्रदेश र स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने  शिि अनदुानको  म्बन्धमा अध्ययन अन ुन्धान गरी आधार 
ियार गने काम, कििव्य र अतधकार रान्त्् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनुेछ। 
 

ख. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ 
रान्त्् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) मा प्रदेश 
काननु बमोन्त्जम प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने  शिि अनदुानको आधार ियार गरी प्रदेशलाई त फारर  
गने काम, कििव्य र अतधकार य  आयोगको हनुे व्यिस्था रहेको छ।  
 ोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र प्रदेशले स्थानीय 
िहलाई प्रचतलि काननुबमोन्त्जम उपलब्ध गराउने  शिि अनदुानका  म्बन्धमा नेपाल  रकार िथा प्रदेशलाई 
त फारर  गदाि आयोगले  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) र  ोही ऐनको दफा १६ को 
उपदफा (१) मा उन्त्ललन्त्खि ष्ट्रिर्यहरूलाई आधार तलई गनुिपने व्यिस्था रहेको छ। उि उपदफा (१) मा 
नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि काननु बमोन्त्जम उपलब्ध 
गराउने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका  म्बन्धमा नेपाल  रकार िथा प्रदेशलाई त फारर  गदाि आयोगले 
देहायका आधार तलई त फारर  गनुिपने व्यिस्था रहेको छ : 

(क) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको न्त्शक्षा, स्िास््य, खानेपानी जस्िा मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् क, 
(ख) अन्य प्रदेश िा स्थानीय िहको  न्ितुलि ष्ट्रिका को अिस्था, 
(ग) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामान्त्जक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रिभेदको अिस्था, 
(घ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा, 
(ङ) प्रदेश िथा स्थानीय िहले जनिालाई परु् याउन ुपने  ेिा, 
(च) प्रदेश िथा स्थानीय िहको राजस्िको अिस्था र उठाउन  क् न ेक्षमिा, 
(छ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा। 

ग. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) मा प्रदेशले स्थानीय िहलाई 
प्रदेश काननुबमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधारबमोन्त्जम  शिि अनदुान प्रदान गने व्यिस्था रहेको छ। 
 

घ.  िंघ, प्रदेश र स्थानीय िह ( मन्िय िथा अन्िर म्बन्ध) ऐन, २०७७ 

 िंघ, प्रदेश र स्थानीय िह ( मन्िय िथा अन्िर म्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १३ मा देहायको व्यिस्था 
गररएको छः  
• प्रदेश तभि पने र प्रदेशबाट कायािन्ियन हनुे प्रदेशस्िरीय आयोजनाको िजुिमा प्रदेश  रकारले गनेछ। 
• स्थानीय िह तभि पने र स्थानीय िहबाट कायािन्ियन हनुे स्थानीयस्िरीय आयोजनाको िजुिमा स्थानीय 

 रकारले गनेछ। 
 

ङ. राष्ट्रिय  भा  ङ्घीयिा कायािन्ियन अध्ययन िथा अनगुमन  िं दीय ष्ट्रिशेर्  तमति, २०७९ 

राष्ट्रिय  भा  ङ्घीयिा कायािन्ियन अध्ययन िथा अनगुमन  िं दीय ष्ट्रिशेर्  तमति, २०७९ ले नेपाल  रकार र 
 रोकारिाला तनकायलाई कायािन्ियनको लातग गरेको त फारर मा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा  म्बन्धमा देहायका 
त फारर हरु  मेि गररएको छः  
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• नेपाल  रकारबाट प्रदेश र स्थानीय िह र प्रदेशबाट स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको अिंश बजेटको अनपुािमा  बढाउाँदै लैजाने ष्ट्रितधको पररपालना गने । 

•  िंघले प्रदेश र स्थानीय िह िथा प्रदेशले स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान पठाउाँदा ष्ट्रक्रयाकलापगि रुपमा 
नपठाई ष्ट्रिर्यगि रुपमा क्षेिगि शिि, लक्ष्य र अपेन्त्क्षि उपलब्धी िोकेर एकमषु्ट पठाउने व्यिस्था गने। 

 

च. कोशी प्रदेशको प्रदेश निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५.  शिि अनदुान प्रदेश  रकारले स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि  

 िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय 
िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गनेछ। 

 

छ. मधेश प्रदेशको प्रदेश ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५.  शिि अनदुान प्रदेश  रकारले स्थानीय िह िा  प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि  

 िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ग बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय 
िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गनेछ। 

 

ज. बागमिी प्रदेशको प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५.  शिि अनदुान प्रदेश  रकारले स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि  

 िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय 
िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गनेछ। 

 

झ. गण्डकी प्रदेशको प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोन्त्जम प्रदेश 

 रकारले स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा 
(१) को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान 
गनेछ। 

 

ञ. लनु्त्म्बनी प्रदेशको प्रदेश निं. ५ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोन्त्जम प्रदेश 

 रकारले स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायिन्ियन गनि  िंष्ट्रिधानको  धारा २५१ को उपधारा 
(१) को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान 
गनेछ। 

 

ट. कणािली प्रदेश ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण (व्यिस्थापन) ऐन, २०७५ 
• दफा ५.  शिि अनदुान प्रदेश  रकारले स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन 

गनि   िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले  िोकेको आधार 
बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गनेछ। 

 

ठ.  दुरुपन्त्िम प्रदेशको ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
• दफा ५. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ३ बमोन्त्जम प्रदेश  रकारले 

स्थानीय िह िा प्रदेश  रकारको कुनै योजना कायािन्ियन गनि  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा १ को 
खण्ड (ग) बमोन्त्जम आयोगले िोकेको आधार बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गनेछ। 
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3.   शिि अनदुानको ि्याङ्कीय प्रिनृ्त्त्त ष्ट्रिश्लरे्णः  
प्रदेश  न्त्िि कोर्बाट स्थानीय िहका लातग हस्िान्िरण गनि ष्ट्रितनयोजन गररएको पतछलला ४ आतथिक िर्िको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण िथा  शिि अनदुानको प्रिृन्त्त्त 
ष्ट्रिश्लरे्ण देहायबमोन्त्जम रहेको छः  

अ) स्थानीय िहमा हस्िान्िरणको लातग ष्ट्रितनयोजन गररएको अन्िर  रकारी बजेटको प्रदेशगि ष्ट्रिश्लरे्णः 
 

िातलका निं. 1 प्रदेशगि अन्िर रकारी ष्ट्रित्तको प्रितृि ष्ट्रिश्लरे्ण 

रकम रु. लाखमा 

 

प्रदेश  

 आतथिक िर्ि २०७६/७७  आतथिक िर्ि  २०७७/७८   आतथिक िर्ि  २०७८/७९  आतथिक िर्ि   २०७९/८० 

कुल िजेट 

अन्िर 

 रकारी 
ष्ट्रित्त  

 प्रतिशि 
(अन्िर 
 रकारी 
ष्ट्रित्त/ 
बजेट)  

कुल बजेट 

अन्िर 

 रकारी 
ष्ट्रित्त  

 प्रतिशि 
(अन्िर 
 रकारी 
ष्ट्रित्त/ 
बजेट)  

कुल बजेट 

अन्िर 

 रकारी 
ष्ट्रित्त  

 प्रतिशि 
(अन्िर 
 रकारी 
ष्ट्रित्त/ 
बजेट)  

कुल बजेट 

अन्िर 

 रकारी 
ष्ट्रित्त  

 प्रतिशि 
(अन्िर 
 रकारी 
ष्ट्रित्त/ 
बजेट)  

कोशी प्रदेश ४२२००४ ६८१८५ १६.१६ ४०८९९९ २८७४२ ७.०३ ३२४६९२ ३२२४२ ९.९३ ३९७३८३ ३१५१५ ७.९३ 

मधेश प्रदेश ३८७२५७ २९७७० ७.६९ ३३५६१० २८३६० ८.४५ ३३७९१४ ३१६५० ९.३७ ४६८८०९ २०६६० ४.४१ 

बागमिी प्रदेश ४७६०७९ १८३८२ ३.८६ ५१४२७५ ७२४३२ १४.०८ ५७७२०९ ७५०५६ १३.०० ७०९३९२ ८३५२७ ११.७७ 

गण्डकी प्रदेश ३२१३४८ २४५७८ ७.६५ ३४८४२२ २१४४० ६.१५ ३००३९४ १९५०० ६.४९ ३५९०९० २१११० ५.८८ 

लनु्त्म्बनी प्रदेश ३६४१६८ ४३८९८ १२.०५ ३६३५२५ ५१४०१ १४.१४ ४०९५९७ ४८४२४ ११.८२ ४२६३५७ ४८३१० ११.३३ 

कणािली प्रदेश ३४३५३४ २६००० ७.५७ ३३७४१४ २९९६५ ८.८८ ३६५४६६ ३४००० ९.३० ३२६१६२ ४०१५७ १२.३१ 

 दुरुपन्त्िम प्रदेश २८१६२० ४५९५० १६.३२ ३३३८१३ २१३५० ६.४० ३०३३९५ १७२४५ ५.६८ ३६७४६५ १३६४० ३.७१ 

स्रोिः प्रदेश  रकारका बजेट ििव्य र अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरण पनु्त्स्िका २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० 
 

िातलका निं. 1 को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि कणािली प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरूले कुल बजेटमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणको पररमाण पतछलला आतथिक िर्िहरूमा क्रमशः 
घटाउाँदै लगेका छन ्भने कणािली प्रदेशले भने अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको ष्ट्रहस् ा िृष्ट्रद्ध गदै लगेको देन्त्खन्छ।अिः कणािली प्रदेश बाहेकका अन्य ६ प्रदेश 
 रकारको बजेट ष्ट्रितनयोजनको प्रिृन्त्त्त ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अनकुुल भएको मfन्न  ष्ट्रकाँ दैन।  ङ्घीय व्यिस्थाको  फलिाको लातग प्रदेश  रकारहरूले बजेट ष्ट्रितनयोजन गदाि 
नागररकको नन्त्जक रहेको स्थानीय  रकारलाई स्रोि ाधन  म्पन्न बनाउने गरी बजेट ष्ट्रितनयोजन गररनपुदिछ।  
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आ) स्थानीय िहमा हस्िान्िरणको लातग ष्ट्रितनयोजन गररएको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्णः  

 

क. कोशी प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं २ कोशी मा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
         रकम रु. लाखमा 

स्रोि: कोशी प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७,२०७७/७८,२०७८/७९ र २०७९/८० 
 
िातलका निं. २ को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि कोशी प्रदेशको बजेटमा कुल अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण घट्दै गएको 
र यस्िो हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि अनदुानको ष्ट्रहस् ा  मेि कम हुाँदै गएको देन्त्खन्छ। य ले 
कोशी प्रदेशले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि अनदुान बाहेकका  मपूरक र ष्ट्रिशेर् अनदुानमा रुन्त्च बढाउाँदै लगेको 
प्रतिि हनु्छ। यस्िो प्रिृति ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अनकुुल हनुे देन्त्खाँदैन। अिः ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  दृृढीकरणको लातग अन्िर-
 रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको अिंश बढाउनपुने र त्यस्िो हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अिंश उललेखनीय 
मािामा िृष्ट्रद्ध गररनपुदिछ। 

 
ख. मधेश प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. ३ मधेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
        रकम रु. लाखमा 

स्रोि:  मधेश प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७,२०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० 

 

िातलका निं. 3 को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि कोशी प्रदेशको जस्िै मधेश प्रदेशको पतन बजेटमा कुल अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणको पररमाण कम हुाँदै गएको र यस्िो हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि अनदुानको ष्ट्रहस् ा 
 मेि घटेको देन्त्खन्छ। मधेश प्रदेशले  शिि अनदुानलाई  ाघुाँरो पादै आतथिक िर्ि 2079/80 मा कुल अन्िर  रकारी 
ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा 1.62 प्रतिशिमा  ीतमि गरेको छ। य ले मधेश प्रदेशले  मेि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि 
अनदुान बाहेकका  मपूरक र ष्ट्रिशेर् अनदुानमा रुन्त्च बढाउाँदै लगेको देन्त्खन्छ। यस्िो प्रिृति ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अनकुुल हनुे 

आतथिक िर्ि  
कुल ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ ६८१८५ १०००० १४.६७ ३८१८५ ५६.०० 

२०७७/७८ २८७४२ १०००० ३४.७९ ४६७२.५० १६.२६ 

२०७८/७९ ३२२४२ १०००० ३१.०२ ८५४१.७० २६.४९ 

२०७९/८० ३१५१५ १०००० ३१.७३ ७९१४ २५.११ 

आतथिक िर्ि  कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ २९७७० १०००० ३३.५९ १११५० ३७.४५ 

२०७७/७८ २८३६० १०००० ३५.२६ ११२१० ३९.५३ 

२०७८/७९ ३१६५० १२००० ३७.९१ ९१२५ २८.८३ 

२०७९/८० २०६६० १३२०० ६३.८९ ३३५ १.६२ 
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देन्त्खाँदैन। अिः ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  दृृढीकरणको लातग अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको अिंश बढाउन ुपने र त्यस्िो 
हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अिंश उललेखनीय मािामा िृष्ट्रद्ध गररनपुदिछ। 

 

ग. बागमिी प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. ४ बागमिी प्रदेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
           रकम रु. लाखमा 

स्रोि:  बागमिी प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७,२०७७/७८,२०७८/७९ र २०७९/८० 

 

िातलका निं. 4 को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि बागमिी प्रदेशमा  मेि कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र  शिि 
अनदुानको पररमाण घट्दो अिस्थामा देन्त्खन्छ। आतथिक िर्ि 2076/77 मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अिंश कुल 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा 68 प्रतिशि रहेकोमा आतथिक िर्ि 2079/80 मा य को अनपुाि घटेर 20.95 प्रतिशिमा  ीतमि 
भएको छ।  शिि अनदुान यो अितधमा 32 प्रतिशिबाट 35.79 प्रतिशि रहेको देन्त्खन्छ। कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा 
आयोगको त फारर  भन्दा बाष्ट्रहरको अथािि ् ष्ट्रिशेर् र  मपरुक अनदुानको ष्ट्रहस् ा बढ्दै जााँदा य को अनपुाि 
आ.ि.२०७९/८० मा 43.26 प्रतिशि पगेुको देन्त्खन्छ, ज लाई ष्ट्रित्तीय  ङ् घीयिाको  बालमा स्िस्थकर मान्न  ष्ट्रकाँ दैन।  

 

घ. गण्डकी प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. 5 गण्डकी प्रदेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
रकम रु. लाखमा 

आतथिक िर्ि  
कुल ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ २४५७८ १०५०० ४२.७२ ४५८० १८.६३ 
२०७७/७८ २१४४० १०५०० ४८.९७ २७१० १२.६४ 
२०७८/७९ १९५०० ११००० ५६.४१ २२३५ ११.४६ 
२०७९/८० २१११० ११६०० ५४.९५ १८१० ८.५७ 

स्रोि: गण्डकी प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० 
 

िातलका निं. 5 को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि गण्डकी प्रदेशले आ.ि.२०७६/७७ मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबापि रु.1 अबि ५ 
करोड रुपैयााँ ष्ट्रितनयोजन गने गरी बजेट प्रस्िाि गरेकोमा आतथिक िर्ि 2079/80 मा य को पररमाण १ अबि १६ करोड 
रुपैयााँ पगेुको देन्त्खन्छ। य री हेदाि कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अिंश आ.ि. 2079/80 
मा 54.95 प्रतिशि रहेको छ। अकोिफि  आ.ि. २०७९/८० मा  शिि अनदुानको ष्ट्रहस् ा 8.57% रहेको देन्त्खन्छ। 
कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा ष्ट्रिशेर् र  मपरुक अनदुानको ष्ट्रहस् ा आ.ि. 2076/77 मा 38.65% रहेकोमा 

आतथिक िर्ि  
कुल ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ १८३८२ १२५०० ६८.०० ५८८२ ३२.०० 
२०७७/७८ ७२४३२ १२५०० १७.२६ ३०६४६ ४२.३१ 
२०७८/७९ ७५०५६ १५००० १९.९८ २६६३१ ३५.४८ 
२०७९/८० ८३५२७ १७५०० २०.९५ २९८९४ ३५.७९ 
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आ.ि.२०७९/80 मा 36.48% रहेको देन्त्खन्छ। य ले गण्डकी प्रदेश  मेि य  आयोगको त फारर भन्दा बाष्ट्रहरको 
अनदुान ष्ट्रििरणमा अग्र र रहेको देखाउाँछ, ज लाई  कारात्मक मान्न  ष्ट्रकदैंन। 

 

ङ. लनु्त्म्बनी प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. 6 गण्डकी प्रदेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
रकम रु. लाखमा 

आतथिक िर्ि कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण 
ष्ट्रित्तीय  मातनकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ ४३८९८ ५००० ११.३९ १३८९८ ३१.६६ 

२०७७/७८ ५१४०१ ६००० ११.६७ २०४०१ ३९.६९ 

२०७८/७९ ४८४२४ ७००० १४.४६ १२८९९ २६.६४ 

२०७९/८० ४८३१० ८५०० १७.५९ ११२६० २३.३१ 
      स्रोि: लनु्त्म्बनी प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० 

 

िातलका निं. 6 को ष्ट्रिश्लेर्ण गदाि लनु्त्म्बनी प्रदेशमा आ.ि.२०७६/७७ मा कुल ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा  शिि र ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको ष्ट्रहस् ा क्रमशः 31.66% र 11.39% रहेकोमा आ.ि. २०७९/८० मा यस्िो ष्ट्रहस् ा क्रमशः 
23.31% र 17.59% रहेको देन्त्खन्छ। य  प्रदेशले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानमा न्यून बजेट ष्ट्रितनयोजन गरे पतन 
य को अिंश भने क्रमशः बढाउाँदै लगेको देन्त्खन्छ भने  शिि अनदुानको ष्ट्रहस् ा क्रमशः कम गदै लगेको छ। िर, कुल 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा आयोगको त फारर  भन्दा बाष्ट्रहरको अथािि ्ष्ट्रिशेर् र  मपरुक अनदुानको ष्ट्रहस् ा आ.ि.2076/77 
मा ५६.95% रहेकोमा आ.ि. २०७९/80 मा 59.10% पगेुको छ। य ले प्रदेशको रुन्त्च ष्ट्रिशेर् र  मपूरक अनदुानिफि  
रहेको देन्त्खन्छ जनु ष्ट्रित्तीय  ङ् घीयिाको ममि अनरुुप रहेको छैन।  

 

च. कणािली प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. 7 कणािली प्रदेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
रकम रु. लाखमा 

आतथिक िर्ि  
कुल ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण 

ष्ट्रित्तीय  मातनकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ २६००० ८००० ३०.७७ ५००० १९.२३ 
२०७७/७८ २९९६५ ८००० २६.७० ६६०० २२.०३ 
२०७८/७९ ३४००० ८००० 23.52 १३००० 38.2३ 
२०७९/८० ४०१५७ ८००० १९.९२ २३९८७ ५९.७३ 

    स्रोि: कणािली प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० 

 
िातलका निं. 7 को ष्ट्रिश्लेर्ण गदाि कणािली प्रदेशले आतथिक िर्ि 2076/77 देन्त्ख आतथिक िर्ि 2079/8०  म्म ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानका लातग रु. 80 करोड रुपैयााँ ष्ट्रितनयोजन गदै आएको देन्त्खन्छ। िर,  ोही अितधमा  शिि अनदुानको 
पररमाण रु. 50 करोड रुपैयााँबाट बढेर 2 अबि 39 करोड रुपैयााँ पगेुको छ। य री ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानिफि  
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 मान रकम ष्ट्रितनयोजन गदाि  शिि अनदुानिफि  भने तनकै ठूलो रकम ष्ट्रितनयोजन गरेको देन्त्खन्छ। अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त 
हस्िान्िरणमा  शिि अनदुानको अनपुाि कम गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अनपुाि बढाउाँदै लैजानपुने देन्त्खन्छ।  

 

छ.  दुरुपन्त्िम प्रदेशको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि ष्ट्रिश्लरे्ण 

िातलका निं. 8  दुरुपन्त्िम प्रदेशमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण र  शिि अनदुानको अनपुाि 
रकम रु. लाखमा 

स्रोि:  दुरु-पन्त्िम प्रदेशको बजेट ििव्य २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८०  

 
िातलका निं. 8 को ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि  दुरुपन्त्िम प्रदेशले कुल अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण क्रमशः घटाउाँदै 
लगेको स्पष्ट छ। प्रदेशबाट स्थानीय िहमा हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको पररमाण  ामान्य बढेको देन्त्खए 
पतन पतछलला दईु आतथिक िर्िमा  शिि अनदुान बापि कुनै रकम ष्ट्रितनयोजन गरेको छैन। य को  ाटो  मपूरक अनदुान 
र ष्ट्रिशेर् अनदुानमा भने चाख बढाउाँदै गएको मातथको िातलकाबाट देख् न  ष्ट्रकन्छ। य री  दुरुपन्त्िम  रकार ष्ट्रित्तीय 
 ङ् घीयिाको ममिबाट क्रमशः पथान्िर हुाँदै गएको प्रतिि हनु्छ, ज मा  धुार गनुिपने देन्त्खन्छ।  
 
४. चाल ुआतथिक िर्िको कायिक्रमहरूको ष्ट्रिश्लरे्ण 

प्रदेश  रकारले ष्ट्रिगिका िर्िहरूमा स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराएको  शिि अनदुानका  म्बन्धमा आयोगले गरेको 
त फारर  कायािन्ियनको अिस्था अध्ययन गनि आ.ि. २०७९/८० को लातग प्रदेश  रकारबाट स्थानीय  रकारमा 
हस्िान्िरण गररने  शिि अनदुानको आयोगबाट त फारर  गररएको आधार खलुने गरी ष्ट्रिर्यगि मन्िालय अन ुारको 
ष्ट्रितनयोन्त्जि बजेट एििं कायिक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापको ष्ट्रििरण  बै प्रदेशका आतथिक मातमला हेने मन्िालयहरू ाँग माग गररएकोमा 
बागमिी, लनु्त्म्बनी र  दूुरपन्त्िम प्रदेशबाट प्राि भएका ष्ट्रििरणहरू अध्ययन गदाि देहायको अिस्था देन्त्खन्छः  

• बागमिी प्रदेशमा  बै भन्दा बढी एक करोड रुपैयााँ प्रदेशको अतधकार  ूची तभिका कायिक्रमको कायािन्ियन 
गनुिपने आधारअन्िगिि धातमिकस्थल परर रको भौतिक  िंरचना तनमािण र मोटर बाटो तनमािणका लातग एक 
महानगर र एक उपमहानगरपातलकालाई ददएको िथा  बै भन्दा घटी पचा  हजार रुपैयााँ प्रादेन्त्शक मानक 
स्थापना िा कायािन्ियन गनुिपने आधारअन्िगिि स्िास््य  ेिा मापदण्ड  धुारका लातग दईु गाउाँपातलकालाई 
बजेट ष्ट्रितनयोजन गरेको देन्त्खन्छ। स्िास््य क्षेिमा पचा  हजार रुपैयााँले कस्िो खालको मानक स्थापना गनि 
खोन्त्जएको हो, प्राि ष्ट्रििरणबाट खलुन  केन। 

• लनु्त्म्बनी प्रदेशमा  बै भन्दा बढी एक करोड पचा  लाख स्थानीय िहमा प्रादेन्त्शक मानक स्थापना िा 
कायािन्ियन गनुिपने आधारअन्िगिि खाद्य, बीउ भण्डार गहृ तनमािण िथा ममिि  िंभारका लातग एक 
गाउाँपातलकालाई ददएको एििं  बै भन्दा घटी पााँच लाख रकम प्रादेन्त्शक नीति िथा कायिक्रम कायािन्ियन, 
 न्ितुलि ष्ट्रिका का लातग रणनीतिक महत्त्िका पररयोजना कायािन्ियन लगायिका आधारमा  डक, त ाँचाइ, 
खानेपानी लगायिका भौतिक  िंरचना तनमािण, स्िरोन्नन्त्त्त िथा ममिि  िंभारका लातग ष्ट्रितभन्न स्थानीय िहहरूलाई 
हस्िान्िरण गरेको भनी लेखी आएको पाइयो। पााँच लाख रुपैयााँको कायिक्रमले स्थानीय िहमा कस्िो खालको 

आतथिक िर्ि  
कुल ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण 

ष्ट्रित्तीय  मातनकरण अनदुान  शिि अनदुान 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

२०७६/७७ ४५९५० ६२२२ १३.५४ ६७६४ १४.७२ 
२०७७/७८ २१३५० ६३०० २९.५१ ५० ०.२३ 
२०७८/७९ १७२४५ ७२४५ ४२.०१ 0 ०.०० 
२०७९/८० १३६४० ७६४० ५६.०१ 0 ०.०० 
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प्रादेन्त्शक मानक स्थापना गनि खोन्त्जएको हो, खलेुको देन्त्खएन। प्रदेशका कुन मानक कायािन्ियन गनि बजेट 
ष्ट्रितनयोजन गरेको भन्ने प्राि ष्ट्रििरणबाट खलुन  केन। 

•  दूुरपन्त्िम प्रदेशले स्थानीय िहहरूलाई  शिि अनदुानमाफि ि ्  िंचालन हनुे गरी कुनै आयोजना िथा 
कायिक्रमहरूमा बजेट ष्ट्रितनयोजन नगरेको। य ले  दुरुपन्त्िम प्रदेशको ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ अनकूुल बजेट ष्ट्रितनयोजन गरेको देन्त्खएन। 

• आयोगले गरेको त फारर  कायािन्ियनको अिस्था अध्ययन गनि ष्ट्रििरण माग गदाि कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, 
गण्डकी प्रदेश र कणािली प्रदेशले ष्ट्रििरण उपलव्ध नगराएको हुाँदा िी प्रदेशको कायिक्रमको अिस्था अध्ययन 
गनि  ष्ट्रकएन। य बाट कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कणािली प्रदेशले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि 
िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८ मा आयोगले आफ्नो कायि  म्पादनको त लत लामा कुनै तनकाय 
िा पदातधकारी ाँग  ूचना िा ष्ट्रििरण िा  हयोग माग गरेमा त्यस्िो  ूचना ष्ट्रििरण िा  हयोग उपलव्ध 
गराउन ु म्बन्त्न्धि तनकाय िा पदातधकारीको कििव्य हनुेछ भन्ने काननुी व्यिस्थाको पालना भएको देन्त्खएन। 

 
५.  शिि  अनदुान   म्बन्धमा  आयोगले  गरेको अध्ययन  अन ुन्धान  िथा  ष्ट्रिश् लेर्ण 

 शिि अनदुानको आधार ियार गने क्रममा  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) ले मागिदशिन गरेबमोन्त्जम 
आयोगले आिश्यक अध्ययन अन ुन्धानको कायि  म्पादन गरेको छ। य  क्रममा  शिि अनदुानको  ैद्धान्त्न्िक आधार 
एिम ्नीतिगि व्यिस्थाको  ूक्ष्म ष्ट्रिश् लेर्ण गनुिका  ाथै हाल म्मको कायािन्ियनको अिस्था र अन्िरािष्ट्रिय अभ्या लाई 
 मेि  ाँगै राखेर ष्ट्रिश्लरे्ण िथा अध्ययन अन ुन्धान गररएको छ । ङ् घीय शा न प्रणालीमा ष्ट्रित्तीय  ङ् घीयिा र  शिि 
अनदुानको भतूमका  म्बन्धमा ष्ट्रिर्य ष्ट्रिज्ञहरू ाँग अन्िष्ट्रक्रि याको माध्यमबाट राय परामशि तलईएको छ।  शिि अनदुान 
ष्ट्रििरण  म्बन्धमा आयोगले ष्ट्रिगिमा त फारर  गरेका आधारहरू र  ोको कायािन्ियन अिस्था  मेिलाई हेरेर तिनको 
औन्त्चत्य र प्रभािकाररिा परीक्षण गररएको छ।  ाथै, य   म्बन्धमा बाह् य ष्ट्रिज्ञमाफि ि ्स्ििन्ि अध्ययन/अन ुन्धान गराएर 
 मेि आयोगले पषृ्ठपोर्ण प्राि गरेको छ।  शिि अनदुान  म्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययन अन ुन्धान िथा  रोकारिाला 
तनकायहरू ाँग गरेको अन्िरष्ट्रक्रयाको क्रममा  हभागीहरूबाट औिंलयाइएको ष्ट्रिद्यमान अिस्था र  धुारका लातग प्राि  झुािको 
 िंन्त्क्षि ष्ट्रििरण देहायबमोन्त्जम रहेको छ: 

 

क. आयोगले गराएको अध्ययन/अन ुन्धानको तन्कर्ि िथा प्राि  झुाि: 
• अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण अन्िगििको  शिि अनदुानलाई अतधकिम उपलन्त्ब्धमूलक बनाउने अि र 

 िंष्ट्रिधानले प्रदान गरेको छ।  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर  बमोन्त्जम हनु ेव्यिस्था 
छ भने धारा २५१ को उपधारा (१) देहाय (ग) ले राष्ट्रिय नीति िथा कायिक्रम, मानक, पूिािधारको अिस्था 
अन ुार प्रदेश र स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने  शिि अनदुानको  म्बन्धमा अध्ययन अन ुन्धान गरी 
आधार ियार गने काम, कििव्य र अतधकार स्ििन्ि  िंिैधातनक तनकायको रूपमा रहन ेराष्ट्रिय प्राकृतिक 
स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनुे व्यिस्था गरेको छ।  मानीकरण र  शिि अनदुानको आकार िा अनपुाि 
 म्बन्धमा  मेि अध्ययन अन ुन्धानमा आधाररि भई स्ििन्ि, तन्पक्ष र िस्िगुि ढङ्गबाट तनक्योल गने 
एक माि  िंिैधातनक तनकायको रूपमा आयोग रहन  क्ने पररकलपना गरेको देन्त्खन्छ। 

• अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको एक माि प्रमखु उद्देश्य भनेको िहगि  रकारहरूबीचको लम्बीय 
िथा न्त्क्षतिजीय ष्ट्रित्तीय अन्िर (Vertical and Horizontal Fiscal Gap) लाई  म्बोधन गनुि हो। नेपालको 
ष्ट्रित्तीय  ङ् घीयिाको हाल म्मको अभ्या मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानलाई त्यस्िा दिैु अन्िरहरू 
न्यूनीकरण ाँग प्रत्यक्षरूपमा आबद्ध गररएको भए िापतन अन्य अनदुानलाई ष्ट्रित्तीय अन्िर ाँग आबद्ध गनि 
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 ष्ट्रकएको छैन।  ाथै ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम यष्ट्रकन भइ के पश् चाि ्माि  शिि लगायि 
अन्य अनदुानको ष्ट्रितनयोजन रकम िय हनुे र  ो कायिमा आयोगको प्रत्यक्ष भतूमका  मेि नरहने व्यिस्थाले 
गदाि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानले कायम गनि खोजेको  मन्याष्ट्रयकिामा अन्य अनदुानका कारण प्रतिकुल 
अ र पनि  क्ने जोन्त्खम कायमै रहेको छ। यस्िो जोन्त्खमको अन्त्यका लातग  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को 
उपधारा (३) अनरुूप स्थानीय िहले प्राि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनधािरणमा आयोगको भतूमका 
रहनपुने,  ाथै अनदुान ष्ट्रििरणको उद्देश्य र िस्िगुि अिस्थालाई दृष्ट्रष्टगि गदै ष्ट्रितभन्न ष्ट्रकत मका अनदुानहरू 
बीचको अनपुाि तनधािरणमा  मेि आयोगको भतूमका रहनपुने देन्त्खन्छ।  शिि रूपमा ददईने अनदुानले 
 मानीकरणको न्त्क्षतिजीय  मिा (Horizontal Equity) मा िान्त्त्िक पररिििन गनुि हुाँदैन। 

• प्रदेशले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने चार ष्ट्रकत मका अनदुानको कायिगि उद्देश्यमा स्पष्टिा नहुाँदा एउटै 
प्रकृतिको िा एउटै कायिका लातग पतन एकभन्दा बढी ष्ट्रकत मका अनदुानहरू प्रयोग भइरहेको अिस्था छ, 
ज ले गदाि उपलब्ध स्रोि  ाधनको कुशल ष्ट्रितनयोजन िथा प्रभािकारी कायािन्ियनमा चनुौिी त जिना भएको 
छ। 

•  शिि अनदुानको कायािन्ियन गदाि अनदुान प्रदान गने र प्राि गने दिैु पक्षबीचमा दोहोरो कायाित्मक  म्बन्ध 
िा  म्झौिा हनु ुआिश्यक छ। िर हालको  शिि अनदुान हस्िान्िरणमा न ि अनदुान प्रदान गने िहले 
अनदुान प्राि गने िह ाँग आयोजना िा कायिक्रम कायािन्ियनका लातग  म्झौिा गछि, न ि अनदुान प्राि 
गरी आयोजना िा कायिक्रम कायािन्ियन गनुिपने पक्षले आफ्नो आिश्यकिा, प्राथतमकिा र क्षमिातभिका 
आयोजना िा कायिक्रम प्रस्िाि गने अि र नै प्राि गदिछ। य ले गदाि एकािफि  उत्तरदाष्ट्रयत्ि र 
जिाफदेष्ट्रहिाको प्रश् न उठ्छ भने अकोिफि  आिश्यकिा र आपूतििबीच बेमेलको अिस्था रहन्छ। य लाई 
 म्बोधन गनि आिश्यक नीतिगि िथा कायिप्रणालीगि  धुार गनुि आिश्यक देन्त्खएको छ। 

• प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने  शिि अनदुानको तनन्त्श् चि उद्देश्य तनधािरण गरी उि उद्देश्य प्रातिका 
लातग माि अनदुान ददने नीति अिलम्बन गनुिपने देन्त्खन्छ। 

• स्थानीय िहको  न्ितुलि ष्ट्रिका का लातग आिश्यक पने पूिािधार तनमािणका तनतमत्त नतिजामा आधाररि 
 ूचक ष्ट्रहि  शिि अनदुान उपलब्ध गराउन ुउपयिु हनुेछ भने तनमािण  म्पन्न भएको आयोजना  ञ् चालन 
िथा ममिि  म्भारका लातग  म्बन्त्न्धि िहको  रकारलाई नै ष्ट्रित्तीय रूपमा न्त्जम्मेिार बनाउन ुउपयिु 
हनुेछ।  

•  बै स्थानीय िहको आन्िररक कायिक्षमिा  मानरूपमा ष्ट्रिकत ि भइन केको र कतिपय स्थानीय िहहरूको 
हकमा  ेिाप्रिाहका लातग अत्यािश्यक आधारभिू बन्दोबस्िी  मेि पूरा नभएको अिस्थामा िि ् म्बन्धी 
न्यूनिम बन्दोबस्िीका लातग नतिजा  ूचक ष्ट्रहि  शिि अनदुान उपलब्ध गराउन ुउपयिु हनुेछ। 

• राष्ट्रिय िथा प्रदेशस्िरका ष्ट्रिर्यगि नीति अन्िगिि स्थानीय िहबाट  ञ् चालन हनुपुने कायिक्रम कायािन्ियनको 
लातग राष्ट्रिय िथा प्रादेन्त्शक मानक पूरा गनि  शिि अनदुान ददन ुउपयिु हनुेछ। 

• प्रदेश  रकारको अतधकार क्षेितभि रहेका, िर स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गराउाँदा लागिका दृष्ट्रष्टले 
तमिव्ययी एिम ् ेिा प्रिाहका दृष्ट्रष्टले प्रभािकारी हनुे आयोजना िथा कायिक्रमका लातग  शिि अनदुान ददन ु
उपयिु हनुेछ। 

ख. प्रदेश  रकारका मन्िालय ाँगको छलफल एिम ्अन्िरष्ट्रक्रयाबाट प्राि राय/ झुािः 
•  शिि अनदुानमा  िालन हनुे आयोजना प्रदेश िथा स्थानीय िहको प्राथतमकिामा आधाररि हनुपुने, 
•  बै ष्ट्रकत मका अनदुानहरुको बजेट  ीमा तनधािररि  मयतभि प्रदेश िथा स्थानीय िहले पाउनपुने, 
• आयोजना बैंकमा  मािेश भएका आयोजनाहरूबाट  म्भाव्य आयोजना छनौट गरी  शिि अनदुान पररचालन 

गनुिपने, 
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•  रकारका िहहरू बीचको अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणलाई पारदशी र उत्तरदायी बनाउनपुने, 
• टुके्र बजेट र योजना तनयन्िण गरी नतिजामूखी योजना कायािन्ियन गनुिपने, 
•  शिि अनदुानको न्यूनिम र अतधकिम  ीमा िोष्ट्रकनपुने,  ाथै तनन्त्िि  ूचकको प्रगतिको आधारमा  शिि 

अनदुान प्रदान गनुिपने, 
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रिका को आिश् यकिा, पूिािधारको अिस्था, आन्िररक स्रोिको उपलब्धिा िथा 

कायािन्ियन क्षमिाको आधारमा  शिि अनदुान प्रदान गनुिपने, 
• नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गदाि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त 

आयोगले तनधािरण गरी त फारर  गरेका  शिि अनदुानका आधार र  झुािहरू पूणि रूपमा पालना गनुिपने। 
 

ग. स्थानीय िह ाँगको छलफल एिम ्अन्िरष्ट्रक्रयाबाट प्राि राय  झुािः 
• नेपाल  रकारले प्रदान गने  शिि अनदुानका आयोजना िथा कायिक्रम स्थानीय िहको आिश्यकिा र 

प्राथतमकिा अनकुुलको हनुपुने,  
•  िंघ, प्रदेश र स्थानीय िहका आयोजनाहरुको थे्र होलड तनधािरण हनुपुने, 
•  मग्र अनदुानमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको ष्ट्रहस् ा बढी र  शििको ष्ट्रहस् ा कम हनुपुने, 
•  िंष्ट्रिधानिः स्थानीय िहको एकल अतधकार तभिको ष्ट्रिर्य र आफ्नै स्रोि ष्ट्रितनयोजनमाफि ि्् आयोजना िा 

कायिक्रम कायािन्ियन गरररहेको क्षेिमा पतन  शिि अनदुान प्राि हुाँदा आयोजना िा कायिक्रममा दोहोरोपना 
हनु गई उपलब्ध स्रोि ाधनको  न्ितुलि ष्ट्रििरण र तमिव्ययीपूणि उपयोगमा चनुौिी त जिना भएको हुाँदा 
 शिि अनदुान प्रदान गने क्षेि, आधार र मानदण्ड स्पष्ट हनुपुने, 

• स्थानीय िहमा उपलब्ध जनशन्त्ि िथा प्राष्ट्रितधक क्षमिाभन्दा बाष्ट्रहरका कायिक्रममा  मेि  शिि अनदुान 
प्राि हनुे गरेबाट त्यस्िा कायिक्रम कायािन्ियन हनु न की स्थानीय िहको कायि प्रगतिको अिस्था कमजोर 
देन्त्खन गएको हुाँदा क्षमिा ष्ट्रिका मा जोड ददनपुने, 

•  शिि अनदुानको रकमलाई क्रमशः कम गदै त्यस्िो रकमलाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानमा थप गनुिपने 
ज ले गदाि स्थानीय िहले आफ्नो आिश्यकिा र प्राथतमकिाका आयोजनामा कुशलिापूििक रकम ष्ट्रितनयोजन 
र कायािन्ियन गनि क्ने। 

 
6. आतथिक िर्ि २०80/८1 का लातग प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गररने  शिि अनदुानको आधारहरू 

 िंष्ट्रिधान िथा प्रचतलि ऐनमा भएका व्यिस्था र िोष्ट्रकएका आधारहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गदै मखु्यिया देशव्यापी रूपमा 
राष्ट्रिय िथा प्रादेन्त्शक नीति िथा कायिक्रमहरू कायािन्ियन गने, राष्ट्रिय िथा प्रादेन्त्शक मानक स्थाष्ट्रपि गने िा  ोको 
 तुनन्त्श् चििा गने र स्थानीय िहमा रहेको पूिािधारको न्यूनिालाई पूतिि गने ष्ट्रिर्यहरूलाई मागिदशिनका रूपमा तलई 
आयोगद्वारा गररएको अध्ययन अन ुन्धान  मेिका आधारमा नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को 
खण्ड (ग) र रान्त्् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोन्त्जम आतथिक िर्ि २०80/८1 को लातग प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने  शिि अनदुानको  म्बन्धमा 
देहायका आधारहरू ियार गरी प्रदेश  रकार मक्ष त फारर  गररएको छ : 
(१) प्रदेश  रकारको अतधकारको  ूची तभिका कुनै ष्ट्रिर्य िा कायिक्रम र आयोजना स्थानीय िहबाट कायािन्ियन 

गनुिपने अिस्था : नेपालको  िंष्ट्रिधानको अन ूुची-६ बमोन्त्जम प्रदेश  रकारको अतधकार क्षेितभि रहेका कुनै 
ष्ट्रिर्य म्बन्धी आयोजना िा कायिक्रम कुनै स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गराउाँदा लागिका दृष्ट्रष्टले तमिव्ययी, 
 ेिा प्रिाहका दृष्ट्रष्टले प्रभािकारी एिम ् दीगोपना हनुे देन्त्खएमा त्यस्िो आयोजना िथा कायिक्रमका लातग 
आिश्यक  शिि अनदुान उपलब्ध गराउन  क्ने। 
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(२) प्रादेन्त्शक नीति िथा कायिक्रमलाई स्थानीय िहमाफि ि ्कायािन्ियन गनुिपने अिस्था: प्रदेश  रकारले जारी गरेको 
प्रादेन्त्शक नीति िथा कायिक्रमको प्रभािकारी कायािन्ियन गने क्रममा मूलिः प्रदेश  रकारको कायि न्त्जम्मेिारीमा 
रहेको कुनै आयोजना िा कायिक्रमलाई स्थानीय िहबाट कायािन्ियन गनुिपने अिस्था भएमा  ोको लातग प्रदेश 
 रकारले  म्बन्त्न्धि स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान उपलब्ध गराउन  क्ने। 

(३) स्थानीय िहमा प्रादेन्त्शक मानक स्थापना िा कायािन्ियन गनुिपने अिस्था: नागररकका मौतलक हकको 
कायािन्ियन िथा राज्यको िफि बाट आम नागररकलाई उपलब्ध गराउनपुने आधारभूि  ेिा  षु्ट्रिधाको  म्बन्धमा 
िय भएका न्यूनिम प्रादेन्त्शक मानकलाई स्थानीय िहमा उपलब्ध अन्य ष्ट्रित्तीय स्रोिबाट कायािन्ियन िा 
स्थाष्ट्रपि गराउन न ष्ट्रकने अिस्थामा त्यस्िा प्रादेन्त्शक मानकको कायािन्ियन गराउन आिश्यक रकम  म्बन्त्न्धि 
स्थानीय िहलाई एकमषु्ट  शिि अनदुानको रुपमा उपलब्ध गराउन  क्ने। 

(४)  न्ितुलि ष्ट्रिका का तनतमत्त आिश्यक प्रादेन्त्शक रणनीतिक महत्िका पररयोजनाहरू: आतथिक,  ामान्त्जक िथा 
पूिािधार ष्ट्रिका को प्रादेन्त्शक और्ि स्िरभन्दा  ारभिू रूपमा पछातड रहेका स्थानीय िहमा ष्ट्रिका को त्यस्िो 
तनन्त्श् चि ष्ट्रिर्य क्षेिलाई  म्बोधन गने रणनीतिक महत्त्िका आयोजना िा कायिक्रम  ञ् चालन गनि नतिजा 
 ूचकमा आधाररि रहेर  शिि अनदुान उपलब्ध गराउन  क्न।े 
 

7.   शिि अनदुान  म्बन्धी  झुािहरू 
 िंिैधातनक व्यिस्था र काननुमा िोष्ट्रकएका आधारहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गदै त फारर  गररएका  शिि अनदुानको उन्त्ललन्त्खि 
आधारहरूको कायािन्ियनका लातग आयोगको िफि बाट प्रदेश  रकारलाई तनम्न बमोन्त्जमका  झुािहरू उपलब्ध 
गराईएको छ:  

(1) प्रदेशले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने  बै ष्ट्रकत मका ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनधािरणमा 
नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) बमोन्त्जम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको 
भतूमका  तुनन्त्श् चि हनुे गरी ष्ट्रिद्यमान ऐन काननु र कायि प्रणालीमा आिश्यक  िंशोधन गररनपुने। 

(2) प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने  शिि अनदुानको  म्बन्धमा य  आयोगले ियार गरी कायािन्ियनका 
लातग त फारर  गरेका आधारहरूको पूणि पालनाको  तुनन्त्श् चििा हनुपुने। य का तनतमत्त त फारर  भएका 
आधारहरू प्रदेश  रकार, मन्त्न्िपररर्द्को तनणियबाट  बै  रोकारिाला तनकायहरूलाई  ञ् चार हनुपुने, 
 ाथै बजेट िजुिमाको चरणदेन्त्ख नै  शिि अनदुान अन्िगिि प्रस्िाष्ट्रिि कुनै पतन आयोजना िा कायिक्रम 
आयोगले त फारर  गरेको कुन आधार अनरुूपको हो भनी प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट, अतभलेख र प्रतििेदन गने प्रणालीको 
स्थापना हनुपुने। प्रदेश  रकारले  शिि अनदुानबाट कायािन्ियन गररने आयोजना िथा कायिक्रमहरूको 
लातग शििहरू िय गदाि आयोगले िोकेका आधारहरूको प्रतिकुल नहनुे गरी िोक्ने। 

(3)  शिि अनदुानलाई  मेि मलुकुको  न्ितुलि ष्ट्रिका को लक्ष्य ाँग आिद्ध गरी तनन्त्श् चि  ूचक, मानदण्ड 
र  ूिमा आधाररि रहेर पारदशी रूपमा प्रदान गनुिपने। 

(4) प्रदेशले स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान प्रदान गदाि प्रादेन्त्शक नीति, प्राथतमकिा, दीघिकालीन लाभ र 
फराष्ट्रकलो िथा  मिामूलक आतथिक िृष्ट्रद्धलाई प्रत्यक्ष टेिा ददने प्रकृतिका ठूला िथा मझौला र रणनीतिक 
महत्िका आयोजनाको कायािन्ियनमा जोड ददनपुने; िर स्थानीय िहको एकल अतधकार र 
न्त्जम्मेिारीतभिका ष्ट्रिर्यमा िा  - ाना आयोजना र कायिक्रममा यस्िो अनदुान उपलब्ध नगराउने। 

(5) स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय स्िायत्तिा र व्यिस्थापकीय क्षमिालाई बतलयो बनाउाँदै लैजाने उद्देश्य  ष्ट्रहि 
कुल अनदुानमा  शिि अनदुानको ष्ट्रहस् ा क्रमशः कम गदै लैजाने र त्य को पररपूतिि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान िृष्ट्रद्ध माफि ि गदै जाने।  
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(6)  शिि अनदुानबाट  ञ् चालन हनुे योजनाप्रति  म्बन्त्न्धि स्थानीय िहको अतधकिम स्िातमत्ि कायम गनि 
र कायािन्ियन प्रष्ट्रक्रयामा व्यिस्थापकीय कुशलिा र खचि दक्षिा  मेि  तुनन्त्श् चि गनिका लातग प्रदेश 
 रकारले  शिि अनदुान उपलब्ध गराउाँदा योजना तभिका ष्ट्रक्रयाकलापहरू निोकी त्य  ष्ट्रकत मको 
स्िायत्तिा  म्बन्त्न्धि स्थानीय िहलाई नै हनुे गरी क्षेिगि योजना िा कायिक्रम र लक्ष्य िथा अपेन्त्क्षि 
उपलब्धी जस्िा ष्ट्रिर्यहरू माि िोकेर एकमषु्ट अनदुान हस्िान्िरण गने। 

(7) नेपालको  िंष्ट्रिधानको अन ूुची - ८ (स्थानीय िहको अतधकारको  ूची) का ष्ट्रिर्यहरू कुनै तनन्त्श् चि 
प्रादेन्त्शक नीति िथा कायिक्रम र मानदण्ड तभि रही कायािन्ियन गनुिपने अिस्थामा माि तनन्त्श् चि अितध 
िा  ीमा तभि रहेर  शिि अनदुान प्रदान गने,  ो बाहेकका तनरन्िर रुपमा कायािन्ियन गनुिपने ष्ट्रिर्यलाई 
 शिि अनदुानबाट  म्बोधन नगने। 

(8)  मान प्रकृतिका उद्देश्य प्रातिका लातग ष्ट्रितभन्न ष्ट्रिर्यगि मन्िालयहरूबाट िजुिमा गररएका कायिक्रम िा 
आयोजना कायािन्ियनका लातग  शिि अनदुान प्रदान गदाि त्यस्िा कायिक्रम िा आयोजनामा दोहोरोपना 
नपने गरी एकीकृि रुपमा  शिि अनदुान प्रदान गने। 

(9)  शिि अनदुान अन्िगिि हस्िान्िरण हनुे कायिक्रम कायािन्ियनका शििहरू स्पष्ट, मापनयोग्य, र कायािन्ियन 
योग्य हनुपुने। 

(10) एकमषु्ट  शिि अनदुान को रुपमा बजेट ष्ट्रितनयोजन भई  शिि अनदुानबाट  ञ् चालन हनुे कायिक्रमहरू 
िजुिमा गदाि प्रदेश  रकारका ष्ट्रिर्यगि मन्िालय र  म्बन्त्न्धि स्थानीय िहको  िंलग्निा र  मन्ियमा 
गनुिपने। 

(11)  शिि अनदुानबाट  ञ् चालन भएका योजना िथा कायिक्रमको प्रगति ष्ट्रििरण प्रदेश  रकारका  म्बन्त्न्धि 
ष्ट्रिर्यगि मन् िालयमा तनयतमि रूपमा प्रतििेदन हनुे  तुनन्त्श् चििा गनुिपने। 

(12) प्रदेश  रकारले बजेट िजुिमा गदाि मन्िालयगि रुपमा अबण्डा राखी आतथिक िर्िको बीच बीचमा रकम 
बााँड्ने प्रिृन्त्त्तको अन्त्य गरी  शिि अनदुानको  बै रकम बजेट िजुिमाकै बखि ष्ट्रितनयोजन गनुिपने। 
ष्ट्रिपद्जन्य अिस्था, महामारी िा अन्य आकन्त्स्मक पररन्त्स्थतिको रोकथाम, तनयन्िण िथा प्रतिकायि र 
पनुस्थािपना गनुिपरेको अिस्थामा बाहेक आतथिक िर्िको बीचमा कुनै पतन नयााँ कायिक्रम िा आयोजनाहरू 
कायािन्ियन गनि थप  शिि अनदुान हस्िान्िरण नगने। 

(13) प्रदेशले स्थानीय िहलाई  शिि अनदुान हस्िान्िरण गदाि एकमषु्ट अनदुान ददने व्यिस्था गनुिपने। 

(14) आगामी िर्िको  शिि अनदुान बजेट कायािन्ियन गनि छुटै्ट कायिष्ट्रितध आिश्यक पने अिस्थामा त्यस्िो 
कायिष्ट्रितध स्िीकृि गरी चाल ुआतथिक िर्िको अ ार म ान्ितभि स्थानीय िहमा उपलब्ध गराउनपुने। 

(15) प्रदेश  रकारले आफूले प्राि गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र आन्िररक राजस्िबापि प्राि रकम 
 मेि जोडी हनु आउने रकमको न्यूनिम २० प्रतिशि बराबरको रकम प्रदेशतभि रहेका स्थानीय िहलाई 
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त हस्िान्िरणको रुपमा ष्ट्रितनयोजन गनुिपने व्यिस्था गने र य री ष्ट्रितनयोन्त्जि रकमको 
कम्िीमा ५० प्रतिशि रकम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रुपमा स्थानीय िहमा हस्िान्िरण गने। 

(16) स्थानीय  रकारको आितधक योजना ाँग िादात्म्यिा हनुे गरी प्रदेश  रकारले  शिि अनदुानका 
कायिक्रमहरू िय गने। 


