प्रदे श सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशर्त अनुदान
आर्थतक वर्त 2077/78 का लार्ग प्रदे श सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशर्त
अनुदानको आधार सम्बन्धी र्सफाररस।
र्सफाररस गररएको र्िर्र्िः 207७/०२/०८ गर्े, ववविवार।
१. पृष्ठभूर्ि
राष्टष्िय नीर्र् र्था कायतक्रि, िानक र पूवातधारको अवस्था अनुसार नेपाल सरकारले प्रदे श र्था स्थानीय
र्िलाई र प्रदे शले स्थानीय र्िलाई सशर्त अनुदान प्रदान गने सं वैधार्नक र्था कानुनी प्रावधान रिेको
छ। नेपालको सं ववधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) िा राष्टष्िय नीर्र् र्था कायतक्रि,
िानक र पूवातधारको अवस्था अनुसार प्रदे श र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशर्त अनुदानको
सम्बन्धिा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार र्यार गने काि, कर्तव्य र अर्धकार राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर्
र्था ववत्त आयोगको िुने व्यवस्था रिे को छ। त्यसै गरी राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोग ऐन,
२०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) िा प्रदे श कानून विोष्टिि प्रदे शले स्थानीय र्िलाई
प्रदान गने सशर्त अनुदानको आधार र्यार गरी प्रदे शलाई र्सफाररस गने काि, कर्तव्य र अर्धकार राष्टष्िय
प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोगको िुने व्यवस्था रिे को छ। उल्लेष्टखर् व्यवस्था विोष्टिि प्रदे श
सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशर्त अनुदानको आधार र्यार गरी र्सफाररस गररएको
छ।
२. सं वैधार्नक र्था कानुनी व्यवस्था
२.१ सं वैधार्नक व्यवस्था
प्रदे श सरकारले स्थानीय र्िलाई प्रदान गने सशर्त अनुदान सम्बन्धिा नेपालको सं ववधानिा दे िायका
व्यवस्थािरू रिेका छन्-:
धारा ६० को उपधारा (३):प्रदे श र स्थानीय र्िले प्राप्र् गने ववत्तीय िस्र्ान्र्रणको पररिाण राष्टष्िय
प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोगको र्सफाररस बिोष्टिि िुने;

1

धारा ६० को उपधारा (६): नेपाल सरकारले सं घीय सष्टिर् कोर्बाट प्रदान गने सशर्त अनुदान, सिपुरक
अनुदान वा अन्य प्रयोिनका लार्ग ददने ववशेर् अनुदान ववर्रण सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानून बिोष्टिि
िुने;
धारा २५१ उपधारा (१) (ग): राष्टष्िय नीर्र् र्था कायतक्रि, िानक, पूवातधारको अवस्था अनुसार प्रदे श र
स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशर्त अनुदानको सम्बन्धिा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार र्यार
गने।
२. २ कानुनी व्यवस्था
२.२.१ राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोग ऐन, २०७४
राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
िा प्रदे श कानून बिोष्टिि प्रदे शले स्थानीय र्िलाई प्रदान गने सशर्त अनुदानको आधार र्यार गरी
प्रदे शलाई र्सफाररस गने काि, कर्तव्य र अर्धकार यस आयोगको िुने व्यवस्था रिे को छ।
राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (२)िा नेपाल सरकारले
प्रदे श र्था स्थानीय र्िलाई र प्रदे शले स्थानीय र्िलाई प्रिर्लर् कानून बिोष्टिि उपलब्ध गराउने सशर्त
अनुदानका सम्बन्धिा नेपाल सरकार र्था प्रदे शलाई र्सफाररस गदात आयोगले सं ववधानको धारा २५१
को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) िा उष्टल्लष्टखर् ववर्यिरूलाई आधार र्लई गनुप
त ने
व्यवस्था रिेको छ। उक्त उपदफा (१) िा नेपाल सरकारले प्रदे श र्था स्थानीय र्िलाई र प्रदे शले
स्थानीय र्िलाई प्रिर्लर् कानून बिोष्टिि उपलब्ध गराउने ववत्तीय सिानीकरण अनुदानका सम्बन्धिा
नेपाल सरकार र्था प्रदे शलाई र्सफाररस गदात आयोगले दे िायका आधार र्लई र्सफाररस गनुप
त ने व्यवस्था
रिेको छिः
(क) प्रदे श र्था स्थानीय र्ििा रिेको ष्टशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िस्र्ा िानव ववकास सूिकाङ्क,
(ख) अन्य प्रदे श वा स्थानीय र्िको सन्र्ुर्लर् ववकासको अवस्था,
(ग) प्रदे श र्था स्थानीय र्ििा रिेको आर्थतक, सािाष्टिक वा अन्य कुनै प्रकारको ववभेदको अवस्था,
(घ) प्रदे श र्था स्थानीय र्िको पूवातधार ववकासको अवस्था र आवश्यकर्ा,
(ङ) प्रदे श र्था स्थानीय र्िले िनर्ालाई पुर्याउनु पने सेवा,
(च) प्रदे श र्था स्थानीय र्िको रािस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षिर्ा,
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(छ) प्रदे श र्था स्थानीय र्िको खितको आवश्यकर्ा।
२.२.२ अन्र्र-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
अन्र्र-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) िा प्रदे शले स्थानीय र्िलाई
प्रदे श कानून बिोष्टिि आयोगले र्ोकेको आधार विोष्टिि सशर्त अनुदान प्रदान गने व्यवस्था रिेको छ।
३. सशर्त अनुदानको आधार सम्बन्धी सै द्धाष्टन्र्क पक्षिरू
नेपालको सं ववधानको धारा 56 को उपधारा (1) ले सं घीय लोकर्ाष्टन्िक गणर्न्ि नेपालको िूल सं रिना
सं घ, प्रदे श र स्थानीय र्ि गरी र्ीन र्िको िुने स्पष्ट व्यवस्था गरे को छ भने सोिी धाराको उपधारा
(2) ले नेपालको राज्यशष्टक्तको प्रयोग सं घ, प्रदे श र स्थानीय र्िले यस सं ववधान र्था कानून बिोष्टिि
गनेछन् भनी उल्लेख गरे को छ। सं ववधानले र्ीनै र्िका सरकारिरूको अर्धकार र्था ष्टिम्िेवारीको
वारे िा स्पष्ट व्यवस्था गरे को छ। सं ववधानको धारा 232 ले सं घ, प्रदे श र स्थानीय र्िको सम्बन्धिा
उल्लेख गदै धारा 232 को उपधारा (1) ले सं घ, प्रदे श र स्थानीय र्ि बीिको सम्बन्ध सिकाररर्ा,
सिअष्टस्र्त्व र सिन्वयको र्सद्धान्र्िा आधाररर् िुनेछ भनी स्पष्ट िागतदशतन गरे को छ। सोिी र्सद्धान्र्का
आधारिा सं घ, सार्वटा प्रदे श र 753 वटा स्थानीय सरकारिरू सं ववधानको िित र भावना अनुसार आआफ्ना क्षेििा वक्रयाष्टशल रिेको अवस्था छ।
राष्टष्िय र्था प्रादे ष्टशक नीर्र् र्था कायतक्रि, िानक र पूवातधारको अवस्थालाई िध्यनिर गदै कुनै योिना
र्था कायतक्रि कायातन्वयन गनत सशर्त अनुदानको प्रयोग गनुप
त ने िुन्छ। सं वैधार्नक, कानुनी एवि् राष्टष्िय
अन्र्राष्टष्िय प्रर्र्वद्धर्ा अनुसारको दावयत्व पुरा गने उदे श्यले एक र्िको सरकारबाट अको र्िको
सरकारिा (सािान्यर्: प्रदे श र्था स्थानीय र्ििा) र्िााँको आर्थतक, ववत्तीय, प्राववर्धक एवि् व्यविाररक
पक्ष सिेर्लाई ध्यान ददं दै सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने गररन्छ।
प्रदे श सरकारले सशर्त अनुदान प्रदान गदात अनुदान प्रदान गनुक
त ो उद्देश्य स्पष्ट िुन ु िरुरी िुन्छ। अनुदान
प्रदान गने उद्देश्य यकीन भएपर्छ उक्त उद्देश्य प्राप्तीका लार्ग प्रदान गररने सशर्त अनुदानको आधारिरू
र्सफाररस गनुप
त ने िुन्छ। प्रदे श सरकारले स्थानीय र्िलाई सशर्त अनुदान प्रदान गदात अनुदानको कायतक्रि
छनौट, सुपररवेक्षण र्था अनुगिन सं यन्िको सिेर् व्यवस्था गनुप
त दतछ। सशर्त अनुदान प्रदान गनतका लार्ग
स्रोर्को िित्ति उपयोग, क्षेिगर् प्राथर्िकर्ाको ियन र सिग्र राष्टष्िय र्था प्रादे ष्टशक नीर्र् एवि् िानक
र िापदण्डको आंकलन, ववश्लेर्ण र िूल्याङ्कन गनुप
त ने िुन्छ भने यसरी प्रदान गररए अनुरुपको सशर्त
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अनुदानको उपयोगका सम्बन्धिा उल्लेष्टखर् नीर्र्, िापदण्ड एवि् प्राथर्िकर्ा अनुरुपका सावतिर्नक वस्र्ु
र्था सेवाको सुर्नश्िर्र्ा िुनपु ने िुन्छ।
प्रदे श सरकारले सशर्त अनुदान प्रदान गदात ददगो, फरावकलो र्था सिर्ािूलक आर्थतक वृवद्धलाई प्रत्यक्ष
टे वा ददने प्रकृर्र्का ठू ला र्था िझौला योिनाको कायातन्वयनिा िोड ददनुपने दे ष्टखन्छ। प्रदे श र्था
स्थानीय सरकारले आ-आफ्ना लक्ष्यिरू र्य गदात साझा राष्टष्िय लक्ष्य िार्सल गनत िद्दर् पुग्ने गरी गनुप
त ने
िुन्छ।
४. सशर्त अनुदानको आधार सम्बन्धी र्सफाररस
सं ववधानिा उष्टल्लष्टखर् व्यवस्था, कानूनिा र्ोवकएका आधारिरू र राष्टष्िय प्रर्र्वद्वर्ािरूलाई दृष्टष्टगर् गदै
िुख्यर्या दे शव्यापी रूपिा राष्टष्िय र्था प्रादे ष्टशक नीर्र् र्था कायतक्रििरू कायातन्वयन गने, राष्टष्िय र्था
प्रादे ष्टशक िानक स्थावपर् गने वा सोको सुर्नष्टश्िर्र्ा गने र स्थानीय र्ििा रिेको पूवातधारको न्यूनर्ालाई
पूर्र्त गने ववर्यिरूलाई िागतदशतनका रूपिा र्लई आर्थतक वर्त २०७7/७8 का लार्ग प्रदे श सरकारले
स्थानीय र्िलाई उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका आधार दे िाय विोष्टिि र्यार गरी र्सफाररस गररएको
छ:
(क) सं ववधानको अनुसूिी ६ िा सूिीकृर् काििरू स्थानीय र्िका सरकारिरूबाट कायातन्वयन
गराउाँ दा पूवातधार सिेर्का योिना र्था कायतक्रििरू।
(ख) स्थानीय सरकारबाट कायातन्वयन गराउने सं ववधानको अनुसूिी ७ िा भएका कायतिरू।
(ग) स्थानीय सरकारबाट कायातन्वयन गराउने सं ववधानको अनुसूिी ९ िा ददईएका कायतिरू।
(घ) प्रदे श सरकारले स्थानीय सरकारबाट सिालन गररनुपने कुनै राष्टष्िय र्था प्रादे ष्टशक नीर्र्,
योिना र्था कायतक्रि वा िानक स्थानीय सरकार िाफतर् लागु गराउने कायतक्रििरू।
(ङ) कुनै स्थानीय र्िको कािबाट अरु स्थानीय र्िलाई प्रभाव पने योिना र्था कायतक्रििरू।
(ि) ववशेर्र्: स्वास््य सेवाको क्षेि, पूवातधार ववकासको क्षेि, ष्टशक्षा ववकासको क्षेि र कृवर् उत्पादनको
क्षेि ववशेर्का योिना र्था कायतक्रििरू।
(छ) कोर्भड-१९को ििािारीको नकरात्िक प्रभावलाई सम्वोधन गनत स्थानीय र्िबाट सं िालन
गररनुपने र्त्काल खास योिना र्था कायतक्रििरू।
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अर्: सं ववधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड(ग), राष्टष्िय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोग
ऐन, २०७४ को दफा १६, अन्र्र-सरकारी ववत्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा ९, सशर्त अनुदान
सम्बन्धिा व्यवस्था गनत बनेका प्रदे श ऐनिरू, सं घीयर्ा कायातन्वयनको प्रारष्टम्भक िरणिै रिेको नेपालको
अवस्था, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय सरकारको िौिुदा प्रसासर्नक एवि् सांगठर्नक सं रिना,
ु र्भि ववगर्दे खी गदै आएको ववकासको प्रयास र नेपालले राष्टष्िय एवि् अन्र्राष्टष्िय रूपिा
िनशक्ती, िुलक
गरे को प्रर्र्वद्धर्ा सिेर्को अध्ययन, ववश्लेर्ण र िनन गरी आयोगले आगािी आर्थतक वर्त २०७७/७८
का लार्ग सशर्त अनुदानका आधार र्यार गरी प्रदे श सरकारलाई र्सफाररस गरे को छ।
५. सशर्त अनुदानको उपयोग र सो सम्बन्धी सुझाविरू :
अन्र्र-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ िा यस ऐन वा प्रिर्लर् कानून विोष्टिि
प्राप्र् भएको अनुदानको रकि िुन प्रयोिनको लार्ग प्राप्र् भएको िो सो प्रयोिनको लार्ग प्रयोग गनुप
त ने
व्यवस्था रिे विोष्टिि सशर्त अनुदानको रूपिा प्राप्र् भएको रकि पर्न िुन प्रयोिनको लार्ग प्राप्र् भएको
िो सोिी प्रयोिनिा उपयोग गनुप
त ने अर्नवायतर्ा िुन्छ। सशर्त अनुदान प्रदान गदात प्रदे श सरकारले कुनै
योिना र्था कायतक्रि कायातन्वयन गने सम्बन्धिा आवश्यक शर्त र्ोक्ने र सम्बष्टन्धर् स्थानीय र्िले
त्यस्र्ो शर्तको पालना गनुप
त ने िुन्छ। अर्: प्रदे श र्था स्थानीय र्िका सरकारले आ-आफ्ना लक्ष्य प्राप्तीका
साथै साझा लक्ष्य िार्सल गनत र स्रोर्को िित्ति पररिालनको प्रभावकारीर्ा वृद्वी िुने गरी र्था त्यस्र्ा
कायतक्रििा नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने सशर्त अनुदानिा दोिोरोपन निुने गरी प्रदे श सरकारबाट
स्थानीय र्ििा प्रदान गररने सशर्त अनुदानको दे िाय अनुसार उपयोग गनुत पदतछ।
(क) सशर्त अनुदान अन्र्गतर् िस्र्ान्र्रण िुने कायतक्रि कायातन्वयनका शर्तिरू स्पष्ट, िापनयोग्य र
कायातन्वयन योग्य िुनपु ने।
(ख) सशर्त अनुदानबाट सिालन गराउने कायतक्रििरू राष्टष्िय र्था प्रादे ष्टशक िापदण्ड र नर्र्िा
ु ने।
सूिकका आधारिा र्निातण गरी कायतक्रि छनौट गररएको िुनप
(ग) सशर्त अनुदानबाट सिालन िुने कायतक्रििरू र्िुि
त ा गदात प्रदे श सरकारका ववर्यगर् िन्िालय
र सम्बष्टन्धर् स्थानीय र्िसाँग सिन्वय गरे र िाि गनुप
त ने।
(घ) प्रदे श सरकारले बिेट र्िुि
त ा गदात सशर्त अनुदानका सबै कायतक्रि वा आयोिना वा
वक्रयाकलापिरू सिावेश गरी शुरूिै एकै पटक ववर्नयोिन गनुप
त ने। आर्थतक वर्तको बीििा
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कुनै नयााँ योिना र्था कायतक्रि वा आयोिना वा वक्रयाकलाप कायातन्वयन गनत थप सशर्त
अनुदान िस्र्ान्र्रण नगने।
(ङ) सशर्त अनुदानबाट सं िालन िुने योिना र्था कायतक्रि वा आयोिना वा वक्रयाकलापिरू स्थानीय
र्िले आ-आफ्नो वावर्तक बिेट र्था कायतक्रि स्वीकृर् गरी सं िालन गनुप
त ने।
(ि) सशर्त अनुदान अन्र्गतर् िस्र्ान्र्रण भएका योिना र्था कायतक्रि कायतन्वयनका लार्ग स्थानीय
र्िले प्रदे श सरकारसाँग प्राववर्धक सियोग/सुझाव िाग गरे िा प्रदे श सरकारका सम्बष्टन्धर्
र्नकायले त्यस्र्ो सियोग/सुझाव सियिै उपलब्ध गराउनुपने।
(छ) स्थानीय र्िको एकल अर्धकारको सूिीिा रिेका र्र एउटै कायतक्रि वा आयोिनाको रूपिा
ववकास भई एकभन्दा बढी स्थानीय र्ििा सिालन िुने भएिा त्यस्र्ा कायतक्रि वा आयोिना
वा र्र्नका सम्बष्टन्धर् अंश सम्बष्टन्धर् स्थानीय र्िबाट कायातन्वयन िुने गरी िस्र्ान्र्रण गने।
(ि) सिान प्रकृर्र्का उदे श्य प्राप्तीका लार्ग ववर्भन्न ववर्यगर् िन्िालयिरूबाट र्िुि
त ा गररएका
कायतक्रि वा आयोिना वा वक्रयाकलापिरू कायातन्वयनका लार्ग त्यस्र्ा कायतक्रि वा आयोिना
वा वक्रयाकलापिरू दोिोरो नपने गरी एकीकृर् रुपिा गनत सशर्त अनुदान प्रदान गने।
(झ) लागर् प्रभावकारीर्ालाई प्रोत्साविर् गने गरी सशर्त अनुदान रकिको उपयोग गदै योिना र्था
कायतक्रि सं िालन गनत उपयुक्त िुने।
(ञ) स-साना आयोिना र कायतक्रििा स्रोर् छनुभ
त न्दा ठू ला रणनीर्र्क योिना कायातन्वयनिा
प्राथर्िकर्ा ददनुपने आवश्यकर्ा छ। र्सथत प्रदे श सरकारले सशर्त अनुदान प्रदान गदात ददगो,
फरावकलो र्था सिर्ािूलक आर्थतक वृवद्धलाई प्रत्यक्ष टे वा ददने प्रकृर्र्का ठू ला र्था िझौला
योिनाको कायातन्वयनिा िोड ददनुपने।
(ट) कोर्भड-१९ को ििािारीको प्रभाव, प्रदे शभरिा उपलव्ध स्वास््योपिार सम्बन्धी सेवा र
पूवातधारको अवस्था एवि् उपलब्धर्ा, आधारभूर् स्वास््य सेवा उपर आि सवतसाधारण िनर्ाको
ु भर्ा िुने ढं गका
पिूाँि लगायर् भववष्यिा प्रदे शभरको स्वास््य सेवािा सििर्ा एवि् सवतसल
ु ान गदै सिग्र स्वास््य सेवाको आवश्यकर्ा र प्राथर्िकर्ालाई
योिना वा कायतक्रिको पुवातनि
ख्याल राखी सो सम्वन्धी योिना वा कायतक्रि सं िालन गनत गराउनिा र्बशेर् शर्तनािाका साथ
सशर्त अनुदान रकिको उपयोग गनुत उष्टिर् िुने दे ष्टखन्छ। साथै आवश्यक परे िा यस प्रकारका
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ििािारीले भववष्यिा पाने प्रभाव, सो को रोकथाि र र्नयन्िणका लार्ग यस सम्बन्धी योिना
र्था कायतक्रििा आवश्यकर्ा अनुसारको लिकर्ाका साथ सशर्त अनुदान रकिको उपयोग गनत
उष्टिर् िुने दे ष्टखन्छ।
(ठ) प्रदे शभर ष्टशक्षाको र्बकासका लार्ग आधारभुर् शैष्टक्षक पूवातधार र्निातण गनत र गुणस्र्रीय ष्टशक्षाको
अर्भवृद्धी एवि् आधारभुर् ष्टशक्षािा आि नागररकको पिूाँि स्थावपर् गनतका लार्ग सिेर् ष्टशक्षा
सम्वन्धी र्नष्टश्िर् योिना वा कायतक्रि सं िालन गनत गराउनिा खितको दक्षर्ा वृवद्धलाई प्रोत्साविर्
गने िस्र्ो शर्तिरू सिेर्कासाथ सशर्त अनुदान रकिको उपयोग गनुत उष्टिर् िुने दे ष्टखन्छ।
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