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प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
 

प्रमाणिकरि मममि 

२०७५।.....।...... 
सम्वि ्२०७५ सालको ऐन नं. 07 
 

प्रस्िावना : प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहलाई हस्िान्िरि हनुे राजश्व 
बााँडफााँट िथा अनदुान सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकाले,  

प्रदेश नं. दईुको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
पररच्छेद १ 

प्रारम्भ र पररभाषा 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “प्रदेश ववत्तीय 
हस्िान्िरि व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ।  
(२) यो ऐन प्रदेश नं.दईु भर िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा ; 
(क)“आयोग” भन्नाले संववधानको धारा २५० बमोणजमको राविय 

प्राकृमिक स्रोि िथा ववत्त आयोग सम्झन ुपदनछ। 
(ख)“प्रदेश संणिि कोष” भन्नाले संववधानको धारा २०४ 

बमोणजमको प्रदेश संणिि कोष सम्झन ुपदनछ।   
(ग) “मन्रालय” भन्नाले आमथनक माममला िथा योजना मन्रालय 

सम्झन ुपदनछ।  
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(घ) “योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना, कायनक्रम समेि सम्झन ु
पदनछ। 

(ङ) “ववत्तीय समानीकरि अनदुान” भन्नाले दफा ४ बमोणजमको 
अनदुान सम्झन ुपदनछ।  

(ि) “ववशषे अनदुान” भन्नाले दफा ७ बमोणजमको अनदुान सम्झन 
पदनछ।  

(छ)“स्थानीय संणिि कोष" भन्नाले संववधानको धारा २२९ 
बमोणजमको स्थानीय संणिि कोष सम्झन ुपछन।  

(ज) “समपूरक अनदुान” भन्नाले दफा ६ बमोणजमको अनदुान 
सम्झन ुपदनछ। 

(झ) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपदनछ।  
(ञ) “सशिन अनदुान” भन्नाले दफा ५ बमोणजमको अनदुान सम्झन ु

पदनछ।  
पररच्छेद २ 

सवारी  साधन राजस्व बााँडफााँट 

३.  सवारी साधन करको बााँडफाटः (१) प्रदेश सरकारले लगाएको र 
उठाएको सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश 
ववभाज्य कोषमा जम्मा गनेछ। । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रदेश ववभाज्य कोषमा जम्मा भएको 
रकममध्ये साठी प्रमिशि प्रदेश सरकारलाई र िालीस प्रमिशि 
स्थानीय िहलाई बााँडफााँट गनुन पनेछ।।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्रदेश ववभाज्य कोषमा जम्मा भएको 
रकममध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गने रकम प्रदेश सणिि कोषमा 
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दाणखला गनुन पनेछ र स्थानीय िहलाई प्रदान गररने रकम आयोगको 
मसफाररसमा सम्बणन्धि  स्थानीय कोषमा मामसक रुपमा जम्मा गनुन 
पनेछ। 

(४) यस दफा बमोणजम बााँडफााँट हनुे रकमको वहसाब ममलान आमथनक 
वषन समाप्त भएको एक मवहना मभरमा पेश गनुन पनेछ। 

(५) राजस्व बााँडफााँटको रकमको सदपुयोग समुनणिििाका लामग प्रदेश 
सरकारले आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद –३ 
अनदुान सम्बन्धी व्यवस्था 

४. ववत्तीय समानीकरि अनदुान:(१) प्रदेश सरकारले स्थानीय िहको खिनको 
आवश्यकिा र राजस्वको िमिाको आधारमा आयोगको मसफाररसमा 
स्थानीय िहलाई ववत्तीय समानीकरि अनदुान वविरि गनेछ।  

(२)प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोिबाट उठ्ने राजस्व समेिका आधारमा उपदफा (१) 
बमोणजम स्थानीय िहलाई बााँडफााँट हनुे समानीकरि अनदुान 
रकम मनधानरि गनेछ।  

५. सशिन अनदुान: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय िह वा प्रदेश 
सरकारको कुनै योजना कायानन्वयन गनन संववधानको धारा २५१ 
को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोणजम आयोगले िोकेको 
आधार बमोणजम स्थानीय िहलाई सशिन अनदुान प्रदान गनेछ।  



4 

(२) उपदफा(१)बमोणजम सशिन अनदुान प्रदान गरी प्रदेश सरकारले 
योजना कायानन्वयन गने सम्बन्धमा आवश्यक शिन िोक्नेछ र 
सम्बणन्धि स्थानीय िहले त्यस्िो शिनको पालना गनुनपनेछ। 

६. समपूरक अनदुान:(१) प्रदेश सरकारले स्थानीय िहलाई पूवानधार 
ववकास सम्बन्धी कुनै योजना कायानन्वयन गनन समपूरक अनदुान 
प्रदान गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम समपूरक अनदुान प्रदान गदान देहायका 
कुराहरुलाई आधार बनाइनछे : 

  (क) योजनाको सम्भाव्यिा, 
  (ख) योजनाको लागि 

  (ग) योजनाबाट प्राप्त हनुे प्रमिफल र लाभ, 
(घ)योजना कायानन्वयन गनन सक्न ेववत्तीय िथा भौमिक 
िमिा र जनशणि, 

  (ङ) योजनाको आवश्यकिा र प्राथममकिा । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको समपूरक अनदुान कुनै योजनाको 
कुल लागिको अनपुािको आधारमा प्रदान गररनछे। 

(४) समपूरक अनदुान प्रदान गने कायनववमध िथा अन्य व्यवस्था 
प्रदेश सरकारले मनधानरि गरे बमोणजम हनुेछ।  

७. ववशषे अनदुान : (१) प्रदेश सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी 
स्थानीय िहबाट सिालन गररने कुनै खास योजनाको लामग ववशषे 
अनदुान प्रदान गनन सक्नेछ : 
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(क)णशिा, स्वास््य, खानेपानी, सामाणजक ववकास, आवास, लैंमगक 
सशणिकरि जस्िा आधारभिू सेवाको ववकास र आपूमिन गने, 

(ख)अन्िर स्थानीय िहको सन्िमुलि ववकास गने, 
(ग) आमथनक, सामाणजक वा अन्य कुनै प्रकारले वणििीकरिमा परेका 

वगन वा समदुायको उत्थान र ववकास गने,  
(२) ववशेष अनदुान प्रदान गने कायनववमध िथा अन्य व्यवस्था प्रदेश 

सरकारले मनधानरि गरे बमोणजम हनुेछ। 
पररच्छेद ४ 
ववववध 

८. अनदुानको प्रयोग : यस ऐन बमोणजम प्राप्त भएको अनदुानको रकम जनु 
प्रयोजनका लामग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लामग प्रयोग गनुन 

पनेछ। सो बमोणजम प्रयोग भएको नपाइएमा प्रदेश सरकारले स्थानीय 
िहलाई उपलव्ध गराउने अनदुान रोक्का कटौिी गनन सक्नेछ। 

९. मनयम िथा कायनववमध बनाउन सक्न े: यस ऐन कायानन्वयनका लामग 
प्रदेश सरकारले मनयम वा कायनववमध बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

नेपालको संववधानको धारा २०१ को उपधारा (१) 
बमोणजम यो अथन ववधेयक प्रदेश सभावाट मममि 
२०७५।०३।..... गिेमा पाररि भएको प्रमािीि गदनछु 
।           

                 …………………………………… 

       सरोज कुमार यादव 

   सभामखु 


