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(नमूना) 
.......प्रदेश वित्त व्यिस्थापन सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो विधेयक 

 
प्रस्तािनााः प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई राजस्ि बााँडफााँट तथा अनदुान हस्तान्तरण गने सम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले 

 ..........प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।   
1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “…...प्रदेश वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ।  

(२) यो ऐन ..........प्रदेश भर तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  
2. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क)  “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोक्षजमको राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोग सम्झन ुपछन।  

(ख)  “प्रदेश संक्षित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोक्षजमको प्रदेश संक्षित कोष 
सम्झन ुपछन।  

(ग)  “योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना, कायनक्रम समेत सम्झन ुपछन।   
(घ)   “वित्तीय समानीकरण अनदुान” भन्नाले दफा ४ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन।    
(ङ) “विशषे अनदुान” भन् नाले दफा ७ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन। 
(ि) “सशतन अनदुान” भन्नाले दफा ५ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन।   
(छ)  “समपूरक अनदुान” भन् नाले दफा ६ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन।  
(ज)    “स्थानीय संक्षित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोक्षजमको स्थानीय सक्षित कोष 

सम्झन ुपछन। 
(झ)  “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछन।   

३.  सिारी साधन करको बााँडफााँट: (१) प्रदेशले लगाएको र उठाएको सिारी साधन करबाट उठेको रकम 
प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये साठी प्रततशत प्रदेश 
सरकारलाई र िालीस प्रततशत स्थानीय तहलाई बााँडफााँट गररनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्रदेश सरकारले 
प्राप्त गने रकम प्रदेश सक्षित कोषमा दाक्षखला गररनेछ र स्थानीय तहलाई प्रदान गररने रकम स्थानीय 
विभाज्य कोषमा जम्मा गररनछे।    

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस 
ऐनको अधीनमा रही आयोगले तनधानरण गरेको आधार र ढााँिा बमोक्षजम प्रदेश सरकारले स्थानीय 
तहलाई बााँडफााँट गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम बााँडफााँटबाट प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गने रकम प्रदेश सरकारले 
मातसक रुपमा सम्बक्षन्धत स्थानीय सक्षित कोषमा जम्मा गनुन पनेछ। 
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(६) यस दफा बमोक्षजम बााँडफााँट हनुे रकम आतथनक िषनको अक्षन्तम मवहनामा वहसाब तमलान 
गररनेछ। 

४.  वित्तीय समानीकरण अनदुानाः (१) संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) तथा अन्तर सरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोक्षजम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको 
खिनको आिश्यकता र राजस्िको िमताको आधारमा आयोगको तसफाररसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय 
समानीकरण अनदुान प्रदान गनेछ।  

(२) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्ि समेतका 
आधारमा उपदफा (१) बमोक्षजम स्थानीय तहलाई बााँडफााँट हनुे समानीकरण अनदुान रकम तनधानरण 
गनेछ।    

५.   सशतन अनदुानाः (१) अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) 
बमोक्षजम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह िा प्रदेश सरकारको कुनै योजना कायानन्ियन गनन संविधानको 
धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षजम आयोगले तोकेको आधार बमोक्षजम स्थानीय 
तहलाई सशतन अनदुान प्रदान गनेछ।  

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

(3) सशतन अनदुान प्रदान गने कायनवितध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले तनधानरण गरे 
बमोक्षजम हनुेछ।   

६.  समपूरक अनदुानाः (१) अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) 
बमोक्षजम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पूिानधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कायानन्ियन गनन 
समपूरक अनदुान प्रदान गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम समपूरक अनदुान प्रदान गदान देहायका कुरालाई आधार बनाइनेछाः…  
(क) योजनाको सम्भाव्यता,  
(ख) योजनाको लागत,  
(ग) योजनाबाट प्राप्त हनुे प्रततफल र लाभ,  
(घ) योजना कायानन्ियन गननसक्न ेवित्तीय तथा भौततक िमता र जनशक्षि,  
(ङ) योजनाको आिश्यकता र प्राथतमकता ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समपूरक अनदुान कुनै योजनाको कुल लागतको अनपुातका 
आधारमा प्रदान गररनेछ।  

(४) समपूरक अनदुान प्रदान गने कायनवितध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले तनधानरण गरे 
बमोक्षजम हनुेछ।  

७.   विशषे अनदुानाः (१) अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) 
बमोक्षजम प्रदेश सरकारले देहायको कुनै उद्दशे्य राखी स्थानीय तहबाट सञ् िालन गररने कुनै खास 
योजनाको लातग विशषे अनदुान प्रदान गनन सक्नेछाः… 

(क)  क्षशिा, स्िास््य, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेिाको विकास र आपूततन गने, 
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(ख)  अन्तर स्थानीय तहको सन्ततुलत विकास गने,  
(ग)  आतथनक, सामाक्षजक िा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका िगन िा 

समदुायको उत्थान र विकास गने।  
(२) विशेष अनदुान प्रदान गने कायनवितध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले तनधानरण गरे 

बमोक्षजम हनुेछ। 

८.  अनदुानको प्रयोग: यस ऐन बमोक्षजम प्राप्त भएको अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लातग प्राप्त भएको हो 
सोही प्रयोजनका लातग प्रयोग गनुन पनेछ।  

९.  कायनवितध बनाउन सक्नाेः यस ऐन कायानन्ियनका लातग प्रदेश सरकारले आिश्यक कायनवितध बनाउन 
सक्नेछ। 


