
स्थानीम तहराई वित्तीम 
हस्तान्तयण व्मिस्थाऩन 

गनन फनेको ऐन, 
 
 
 
 

२०७५



स्थानीम तहराई वित्तीम हस्तान्तयण व्मिस्थाऩन गनन फनेको विधेमक, २०७५ 

प्रस्तािना : प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहराई याजस्ि फाॉडपाॉट  तथा अनदुान हस्तान्तयण गने 

सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकोरे , नेऩारको सॊविधानको धाया ५९ को 

उऩधाया १ फभोजजभ प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।   

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ “वित्तीम हस्तान्तयण व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५”  

यहेको छ ।  

 (२) मो ऐन प्रदेश बय तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

2. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–  

(क)  “आमोग” बन्नारे सॊविधानको धाया २५० फभोजजभको याविम प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 

आमोग सम्झन ुऩछन ।  

(ख)  “प्रदेश सजित कोष” बन्नारे सॊविधानको धाया २०४ फभोजजभको प्रदेश सॊजचत कोष 

सम्झन ुऩछन ।  

(ग)  “मोजना” बन्नारे ऩरयमोजना, आमोजना, कामनक्रभ सभेत सम्झन ुऩछन ।   

(घ)   “वित्तीम सभानीकयण अनदुान” बन्नारे दपा ४ फभोजजभको अनदुान सम्झन ुऩछन ।    

(ङ) “विशेष अनदुान” बन्नाकरे दपा ७ फभोजजभको अनदुान सम्झन ुऩछन । 

(च) “सशतन अनदुान” बन्नारे दपा ५ फभोजजभको अनदुान सम्झन ुऩछन ।   

(छ)  “सभऩूयक अनदुान” बन्नााारे दपा ६ फभोजजभको अनदुान सम्झन ुऩछन ।  

(ज) “स्थानीम सजित कोष” बन्नारे सॊविधानको धाया २२९ फभोजजभको स्थानीम सॊजचत कोष 

सम्झन ुऩछन । 

(झ)  “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झन ुऩछन । 

(ञ) “प्रदेश” बन्नारे प्रदेश नॊ ७ सम्झन ुऩछन ।  

३.  सिायी साधन कयको फाॉडपाॉट : (१) प्रदेशरे रगाएको य उठाएको सिायी साधन कयफाट 

उठेको यकभ प्रदेश सयकायरे प्रदेश विबाज्म कोष खाताभा जम्भा गनेछ ।  
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  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रदेश विबाज्म कोष खाताभा जम्भा बएको यकभभध्मे 

साठी प्रततशत प्रदेश सयकायराई य चारीस प्रततशत स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट गरयनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ प्रदेश विबाज्म कोष खाताभा जम्भा बएको यकभभध्मे  

प्रदेश सयकायरे प्राप्त गने यकभ प्रदेश सजित कोषभा दाजखरा गरयनेछ य स्थानीम तहरे प्राप्त 

गने यकभ  सॊविधान य मस ऐनको अधीनभा यही आमोगरे तनधानयण गयेको आधाय य ढाॉचा 

फभोजजभ प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट गनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभ फाॉडपाॉटफाट प्रत्मेक स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ प्रदेश 

सयकायरे भातसक रुऩभा सम्फजन्धत स्थानीम सजित कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ । 

 (५) मस दपा फभोजजभ फाॉडपाॉट हनुे यकभ आतथनक िषनको अजन्तभ भवहनाभा वहसाफ  

तभरान गरयनेछ । 

४.  वित्तीम सभानीकयण अनदुान :  (१) सॊविधानको धाया ६० को उऩधाया (५) तथा अन्तय 

सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ८ को उऩदपा (२) फभोजजभ प्रदेश  

सयकायरे स्थानीम तहको खचनको आिश्मकता य याजस्िको ऺभताको आधायभा आमोगको 

तसपारयसभा स्थानीम तहराई वित्तीम सभानीकयण अनदुान वितयण गनेछ ।  

 (२) प्रदेशरे नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान य आफ्नो स्रोतफाट उठ्ने याजस्ि 

सभेतका आधायभा उऩदपा (१) फभोजजभ स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट हनुे सभानीकयण 

अनदुान यकभ तनधानयण गनेछ ।    

५. सशतन अनदुान :  (१) अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ को 

उऩदपा (३) फभोजजभ प्रदेश  सयकायरे स्थानीम तह िा प्रदेश सयकायको कुनै मोजना 

कामानन्िमन गनन सॊविधानको धाया २५१ को उऩधाया (१) को खण्ड (ग) फभोजजभ आमोगरे 

तोकेको आधाय फभोजजभ स्थानीम तहराई सशतन अनदुान प्रदान गनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सशतन अनदुान प्रदान गदान प्रदेश सयकायरे मोजना 

कामानन्िमन गने सम्फन्धभा आिश्मक शतन तोक्नछे य सम्फजन्धत स्थानीम तहरे त्मस्तो 

शतनको ऩारना गनुन ऩनेछ। 
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 (3) सशतन अनदुान प्रदान गने कामनवितध तथा अन्म व्मिस्था प्रदेश सयकायरे तनधानयण 

गये फभोजजभ हनुेछ ।   

६.  सभऩूयक अनदुान : (१) अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १० को 

उऩदपा (३) फभोजजभ प्रदेश  सयकायरे स्थानीम तहराई ऩूिानधाय विकास सम्फन्धी कुनै 

मोजना कामानन्िमन गनन सभऩूयक अनदुान प्रदान गनन सक्नेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सभऩूयक अनदुान प्रदान गदान देहामका कुयाराई आधाय 

फनाइनेछ्  

  (क) मोजनाको सम्बाव्मता,  

  (ख) मोजनाको रागत,  

  (ग) मोजनाफाट प्राप्त हनुे प्रततपर य राब,  

  (घ) मोजना कामानन्िमन गनन सक्न ेवित्तीम तथा बौततक ऺभता य जनशजि,  

  (ङ) मोजनाको आिश्मकता य प्राथतभकता ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको सभऩूयक अनदुान कुनै मोजनाको कुर रागतको 

अनऩुातका आधायभा प्रदान गरयनेछ ।  

 (४) सभऩूयक अनदुान प्रदान गने कामनवितध तथा अन्म व्मिस्था प्रदेश  सयकायरे 

तनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ ।  

७. विशेष अनदुान :  (१) अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ११ को 

उऩदपा (२) फभोजजभ प्रदेश  सयकायरे देहामको कुनै उद्देश्म याखी स्थानीम तहफाट 

सिा रन गरयने कुनै खास मोजनाको रातग विशेष अनदुान प्रदान गनन सक्नेछ् 

   (क)  जशऺा, स्िास््म, खानेऩानी जस्ता आधायबतू सेिाको विकास य आऩूततन गने, 

   (ख)  अन्तय स्थानीम तहको सन्ततुरत विकास गने,  

   (ग)  आतथनक, साभाजजक िा अन्म  कुनै प्रकायरे विबेदभा ऩयेका िगन िा 

सभदुामको उत्थान य विकास गने ।  

 (२)  विशेष  अनदुान प्रदान गने कामनवितध तथा अन्म व्मिस्था प्रदेश सयकायरे 

तनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ । 
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८.  अनदुानको प्रमोग : मस ऐन फभोजजभ प्राप्त बएको अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनका रातग प्राप्त 

बएको हो सोही प्रमोजनका रातग प्रमोग गनुन ऩनेछ ।  

९.  कामनवितध फनाउन सक्न े: मस ऐन कामानन्िमनका रातग प्रदेश सयकायरे आिश्मक कामनवितध 

फनाउन सक्नेछ । 

 


