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थानीय तहलाई िव तीय ह ता तरण यव थापन गनर्
बनेको ऐन, २०७५

प्र तावना : प्रदे श सरकारबाट

थानीय तहलाई राज व बाँडफाँट तथा

अनद
ु ान ह ता तरण गन स ब धमा आव यक

यव था गनर्

वा छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा ५९ को उपधारा १
बमोिजम प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

1. संिक्ष त नाम र प्रार भ :(१) यस ऐनको नाम “िव तीय ह ता तरण
यव थापन ऐन, २०७५” रहे को छ ।

(२) यो ऐन प्रदे श भर तु

त प्रार भ हुनेछ ।

2. पिरभाषा : िवषय वा प्रसङ्गले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आयोग” भ नाले संिवधानको धारा २५० बमोिजमको

राि ट्रय प्राकृितक

ोत तथा िव त आयोग स झनु

पछर् ।

(ख)

“प्रदे श सि चत कोष” भ नाले संिवधानको धारा २०४
बमोिजमको प्रदे श संिचत कोष स झनु पछर् ।

(ग)

“योजना” भ नाले पिरयोजना, आयोजना, कायर्क्रम
समेत स झनु पछर् ।

(घ)

“िव तीय समानीकरण अनुदान” भ नाले दफा ४

बमोिजमको अनुदान स झनु पछर् ।

(ङ)

“िवशेष अनुदान” भ नाले दफा ७ बमोिजमको
अनुदान स झनु पछर् ।

(च)

“सशतर् अनुदान” भ नाले दफा ५ बमोिजमको अनुदान

स झनु पछर् ।
(छ)

“समपूरक अनुदान” भ नाले दफा ६ बमोिजमको

अनुदान स झनु पछर् ।
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(ज)

“ थानीय सि चत कोष” भ नाले संिवधानको धारा २२९
बमोिजमको थानीय संिचत कोष स झनु पछर् ।

(झ) “संिवधान” भ नाले नेपालको संिवधान स झनु पछर् ।

(ञ)

“प्रदे श” भ नाले प्रदे श नं ७ स झनु पछर् ।

३. सवारी साधन करको बाँडफाँट : (१) प्रदे शले लगाएको र उठाएको
सवारी साधन करबाट उठे को रकम प्रदे श सरकारले प्रदे श
िवभा य कोष खातामा ज मा गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम प्रदे श िवभा य कोष खातामा
ज मा भएको रकमम ये साठी प्रितशत प्रदे श सरकारलाई र
चालीस प्रितशत

थानीय तहलाई बाँडफाँट गिरनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम प्रदे श िवभा य कोष खातामा
ज मा भएको रकमम ये प्रदे श सरकारले प्रा त गन रकम प्रदे श
सि चत कोषमा दािखला गिरनेछ र
रकम

थानीय तहले प्रा त गन

संिवधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले िनधार्रण

गरे को आधार र ढाँचा बमोिजम प्रदे श सरकारले

थानीय

तहलाई बाँडफाँट गनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम बाँडफाँटबाट प्र येक
तहले

प्रा त

स बि धत

गन

रकम

प्रदे श

सरकारले

मािसक

थानीय
पमा

थानीय सि चत कोषमा ज मा गनुर् पनछ ।

(५) यस दफा बमोिजम बाँडफाँट हुने रकम आिथर्क
वषर्को अि तम मिहनामा िहसाब िमलान गिरनेछ ।
४. िव तीय समानीकरण अनुदान : (१) संिवधानको धारा ६० को

उपधारा (५) तथा अ तर सरकारी िव त यव थापन ऐन, २०७४

को दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम प्रदे श सरकारले

थानीय

तहको खचर्को आव यकता र राज वको क्षमताको आधारमा
आयोगको िसफािरसमा

थानीय तहलाई िव तीय समानीकरण

अनुदान िवतरण गनछ ।
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(२) प्रदे शले नेपाल सरकारबाट प्रा त अनुदान र आ नो

ोतबाट उ ने राज व समेतका आधारमा उपदफा (१) बमोिजम
थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने समानीकरण अनुदान रकम
िनधार्रण गनछ ।

५. सशतर् अनुदान : (१) अ तर सरकारी िव त

यव थापन ऐन,

२०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम प्रदे श सरकारले
थानीय तह वा प्रदे श सरकारको कुनै योजना कायार् वयन गनर्

संिवधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को ख ड (ग) बमोिजम

आयोगले तोकेको आधार बमोिजम थानीय तहलाई सशतर् अनद
ु ान

प्रदान गनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम सशतर् अनुदान प्रदान गदार् प्रदे श

सरकारले योजना कायार् वयन गन स ब धमा आव यक शतर्
तोक्नेछ र स बि धत
पनछ।

थानीय तहले य तो शतर्को पालना गनुर्

(3) सशतर् अनुदान प्रदान गन कायर्िविध तथा अ य यव था

प्रदे श सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

६. समपूरक अनुदान : (१) अ तर सरकारी िव त यव थापन ऐन,
२०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोिजम प्रदे श सरकारले

थानीय तहलाई पूवार्धार िवकास स ब धी कुनै योजना कायार् वयन

गनर् समपूरक अनुदान प्रदान गनर् सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम समपूरक अनुदान प्रदान गदार्

दे हायका कुरालाई आधार बनाइनेछः
(क)

योजनाको स भा यता,

(ख)

योजनाको लागत,

(ग)

योजनाबाट प्रा त हुने प्रितफल र लाभ,

(घ)

योजना कायार् वयन गनर् सक्ने िव तीय तथा भौितक
क्षमता र जनशिक्त,
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(ङ) योजनाको आव यकता र प्राथिमकता ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको समपरू क अनुदान कुनै योजनाको

कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गिरनेछ ।

(४) समपूरक अनुदान प्रदान गन कायर्िविध तथा अ य

यव था प्रदे श सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

७. िवशेष अनुदान : (१) अ तर सरकारी िव त

यव थापन ऐन,

२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम प्रदे श सरकारले
दे हायको कुनै उ े य राखी

थानीय तहबाट स चालन गिरने कुनै

खास योजनाको लािग िवशेष अनुदान प्रदान गनर् सक्नेछः
(क)

िशक्षा,

वा

सेवाको
य, खानेपानी ज ता आधारभत
ू

िवकास र आपूितर् गन,

(ख)
(ग)

अ तर थानीय तहको स तुिलत िवकास गन,

आिथर्क, सामािजक वा अ य कुनै प्रकारले िवभेदमा

परे का वगर् वा समुदायको उ थान र िवकास गन ।

(२) िवशेष अनद
ु ान प्रदान गन कायर्िविध तथा अ य यव था

प्रदे श सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

८. अनुदानको प्रयोग : यस ऐन बमोिजम प्रा त भएको अनुदानको
रकम जन
ु प्रयोजनका लािग प्रा त भएको हो सोही प्रयोजनका

लािग प्रयोग गनुर् पनछ ।

९. कायर्िविध बनाउन सक्ने : यस ऐन कायार् वयनका लािग प्रदे श
सरकारले आव यक कायर्िविध बनाउन सक्नेछ ।
ूमाणीकरण िमित : २०७५/०६/०८

आ ाले,
श र अयार्ल
ूदे श सरकारको सिचव

%
d'b|0f ljefu, l;+xb/af/, sf7df8f}+df d'lb|t . d"No ¿ %.–
5
uf]=x'=b=g+= !^.@)^@.^#

