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प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७५।०३।०५ 

संशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७            २०७७।०४।१६ 

संित ्२०७५ सालको ऐन नं. ०४ 

प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन  

प्रस्तािना: प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हनेु राजश्व बााँडफााँट 
तथा अनदुान सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संविधानको धारा १७६ बमोजजमको प्रदेश सभाले यो 
ऐन बनाएको छ। 

  पररच्छेद- १ 

प्रारम्भ 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण 
ऐन, २०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजजमको 
राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झन ु
पदनछ। 



 

2 
 

(ख) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपदनछ। 
(ग) “प्रदेश सजित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ 

बमोजजमको प्रदेश सजित कोष सम्झन ुपदनछ। 
(घ)  “मन्रालय” भन्नाले आमथनक माममला तथा योजना 

मन्रालय सम्झन ुपदनछ। 
(ङ) “योजना”  भन्नाले आयोजना, पररयोजना, कायनक्रम समेत 

सम्झन ुपदनछ। 
(च) “वित्तीय समानीकरण अनदुान” भन्नाले दफा ४ 

बमोजजमको अनदुान सम्झन ुपदनछ। 
(छ) “विशेष अनदुान” भन्नाले दफा ७ बमोजजमको अनदुान 

सम्झन ुपदनछ। 
(ज) “सशतन अनदुान” भन्नाले दफा ५ बमोजजमको अनदुान 

सम्झन ुपदनछ। 
(झ) “समपूरक अनदुान” भन्नाले दफा ६ बमोजजमको 

अनदुान सम्झन ुपदनछ। 
(ञ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपदनछ। 
(ट) “स्थानीय सजित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ 

बमोजजमको स्थानीय सजित कोष सम्झन ुपदनछ। 
पररच्छेद- २ 

सिारी साधन करको बााँडफााँट 
३. सिारी साधन करको बााँडफााँट: (१) प्रदेश सरकारले लगाएको र 

उठाएको सिारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश 
विभाज्य कोषमा जम्मा गनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, 2077 द्वारा संशोमधत। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदेश विभाज्य कोषमा 
जम्मा भएको रकम मध्ये साठी प्रमतशत प्रदेश सरकारलाई र 
चालीस प्रमतशत स्थानीय तहलाई बााँडफााँट गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम प्रदेश विभाज्य कोषमा 
जम्मा भएको रकम मध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गने रकम प्रदेश 
सजित कोषमा दाजखला गनुन पनेछ र स्थानीय तहलाई प्रदान 
गररने रकम आयोगको मसफाररसमा सम्बजन्धत स्थानीय सजित 
कोषमा मामसक रूपमा जम्मा गनुन पनेछ। 

(४) यस दफा बमोजजम बााँडफााँट हनेु रकमको वहसाब 
ममलान आमथनक िषन समाप्त भएको एक मवहनामभरमा गनुन 
पनेछ। 

(५) राजस्ि बााँडफााँटको रकमको सदपुयोग 
समुनजितताका लामग प्रदेश सरकारले आिश्यक व्यिस्था गनन 
सक्नेछ। 

पररच्छेद- ३ 

अनदुान सम्बन्धी व्यिस्था 
४. वित्तीय समानीकरण अनदुान: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको 

खचनको आिश्यकता र राजस्िको िमताको आधारमा आयोगको 
मसफाररसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण 
गनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्ि समेतका आधारमा उपदफा 
(१) बमोजजम स्थानीय तहलाई बााँडफााँट हनेु समानीकरण 
अनदुान रकम मनधानरण गनेछ। 

५. सशतन अनदुान: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय तह िा प्रदेश सरकारको 
कुनै योजना कायानन्ियन गनन संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) 
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को खण्ड (ग) बमोजजम आयोगले तोकेको आधार बमोजजम स्थानीय 
तहलाई सशतन अनदुान प्रदान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सशतन अनदुान प्रदान गरी 
प्रदेश सरकारले योजना कायानन्ियन गने सम्बन्धमा आिश्यक 
शतन तोक्नेछ र सम्बजन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो शतनको पालना 
गनुन पनेछ। 

६. समपूरक अनदुान: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पूिानधार 
विकास सम्बन्धी कुनै योजना कायानन्ियन गनन समपूरक अनदुान प्रदान 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समपूरक अनदुान प्रदान 
गदान देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछ:- 

(क) योजनाको सम्भाव्यता, 
(ख) योजनाको लागत, 
(ग) योजनाबाट प्राप्त हनेु प्रमतफल र लाभ, 
(घ) योजना कायानन्ियन गनन सक्ने वित्तीय तथा भौमतक 

िमता र जनशजि, 
(ङ) योजनाको आिश्यकता र प्राथममकता। 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको समपूरक अनदुान कुनै 
योजनाको कुल लागतको अनपुातको आधारमा प्रदान गररनेछ। 

(४) समपूरक अनदुान प्रदान गने कायनविमध तथा अन्य 
व्यिस्था प्रदेश सरकारले मनधानरण गरे बमोजजम हनेुछ। 

७. विशेष अनदुान: (१) प्रदेश सरकारले देहायको कुनै उदे्दश्य राखी स्थानीय 
तहबाट सिालन गररने कुनै खास योजनाको लामग विशेष अनदुान प्रदान 
गनन सक्नेछ:- 
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(क) जशिा, स्िास््य, खानेपानी, सामाजजक विकास, आिास, 
लैंमगक सशजिकरण जस्ता आधारभूत सेिाको विकास 
र आपूमतन गने, 

(ख) अन्तर स्थानीय तहको सन्तमुलत विकास गने, 

(ग) आमथनक, सामाजजक िा अन्य कुनै प्रकारले 
िजितीकरणमा परेका िगन िा समदुायको उत्थान र 
विकास गने। 

(२) विशेष अनदुान प्रदान गने कायनविमध तथा अन्य 
व्यिस्था प्रदेश सरकारले मनधानरण गरे बमोजजम हनेुछ। 

पररच्छेद- ४ 

विविध 

८. अनदुानको प्रयोग: यस ऐन बमोजजम प्राप्त भएको अनदुानको रकम जनु 
प्रयोजनका लामग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लामग प्रयोग गनुन 
पनेछ। सो प्रयोग भएको नपाइएमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई 
उपलव्ध गराउने अनदुान रोक्का िा कटौती गनन सक्नेछ। 

९. मनयम तथा कायनविमध बनाउन सक्ने: यस ऐन कायानन्ियनका लामग 
प्रदेश सरकारले मनयम िा कायनविमध बनाई लाग ूगनन सक्नेछ। 

 


