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उद्देश्य र कयरण 
 
 

   प्रदेश सरकयरियट स्थयनीय  हलयई रयजस्ि ियाँडफयाँट  थय अनदुयन हस् यन्त् रण गने सम्िन्त्धिय 

आिश्यक व्यिस्थय गनि ियञ्छनीय भएकोले प्रस्  ु विधेयक पेश गनुि परेको हो ।  

 
 
 

   (िय. इन्त्र िहयदरु आङ्िो) 
                आमथिक ियमिलय  थय योजनय िन्त्री 



  प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यिस्थयपन विधेयक, २०७५ को सयरयशं 
 

यो विधेयकिय जम्िय ९ (नौ) िटय दफयहरु रहेकय छन ्।  

दफय १: यस ऐनको नयि प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यिस्थयपन ऐन २०७५  रहेको छ । यो ऐन  रुुन्त्  प्रयरम्भ हनुेछ ।  
  
दफय ३: प्रदेश र स्थयनीय  ह दिैुको अमधकयर क्षेर अन्त् गि  प्रदेशले लगयई उठयएको कर  थय गैरकर रयजस्िको रकि 

िध्ये सयठी प्रम श ले हनु आउने रकि प्रदेश संचि  कोषिय र ियमलस प्रम श ले हनु आउने रकि प्रदेश 
विभयज्य कोषिय जम्िय गनेछ । 

 

दफय ४: यस दफयिय वित्तीय सियनीकरण अनदुयन नेपयलको संविधयन र अन्त् र सरकयरी वित्त व्यिस्थयपन ऐन 2074 
ििोचजि प्रदेश सरकयरले स्थयनीय  हको खििको आिश्यक य र रयजस्िको क्षि यको आधयरिय रयविय प्रयकृम क 
स्रो   थय वित्त आयोगको मसफयररसिय स्थयनीय  हलयई वि रण गररने व्यिस्थय गररएको छ ।  

 

दफय ५: यस दफयिय स्थयनीय  ह िय प्रदेश सरकयरको कुनै योजनय कयययिन्त्ियन गनि आयोगले  ोकेको आधयर ििोचजि 
प्रदेश सरकयरले आिश्यक श ि  ोकी सो श िको पयलनय गने गरी स्थयनीय  हलयई सश ि अनदुयन प्रदयन गररन े
व्यिस्थय गररएको छ ।  

 

दफय ६: यस दफयिय प्रदेश सरकयरले स्थयनीय  हलयई पूियिधयर विकयस सम्िन्त्धी कुनै योजनय कयययिन्त्ियन गनि 
 पचशलकय आधयरहरु उल्लेख भएकय  योजनालाई समपुरक अनदुान उपलब्ध गराउन सक्ने । 

 योजनयको सम्भयव्य य,  
 योजनयको लयग ,  

 योजनयियट प्रयप्त हनुे प्रम फल र लयभ,  

 योजनय कयययिन्त्ियन गनिसक्ने वित्तीय  थय भौम क क्षि य र जनशचि,  

 योजनयको आिश्यक य र प्रयथमिक य ।  
 

दफय ७: यस दफयिय अन्त् र सरकयरी वित्त व्यिस्थयपन ऐन २०७४ ििोचजि प्रदेश सरकयरले देहययकय क्षेरिय विशेष 
अनदुयन प्रदयन गनि सक्ने  

 

 चशक्षय, स्ियस््य, खयनेपयनी जस् य आधयरभ ू सेियको विकयस र आपूम ि गने, 

 अन्त् र स्थयनीय  हको सन्त् मुल  विकयस गने,  
 आमथिक, सयियचजक िय अन्त्य कुनै प्रकयरले विभेदिय परेकय िगि िय सिदुययको उत्थयन र विकयस गने।  

 

दफय ८: यस दफयिय यस ऐन ििोचजि प्रयप्त भएको सिै प्रकयरकय अनदुयनको रकि जनु प्रयोजनकय लयमग प्रयप्त भएको 
हो सोही प्रयोजनकय लयमग प्रयोग गने सम्िन्त्धी व्यिस्थय गररएको छ ।  

 

दफय ९: यस दफयिय ऐन कयययिन्त्ियनकय लयमग प्रदेश सरकयरले आिश्यक कययिविमध िनयउन सक्ने व्यिस्थय गररएको छ 
।  
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प्रदेश नं 1 प्रदेश वित्त व्यिस्थापन विधेयक, २०७५ 

प्रस्तािनााः प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्ि संकलन, राजस्ि बााँडफााँड, अनदुान, ऋण र 

वित्त व्यिस्थापन सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।   

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७५” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ ।  

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) “सशतन अनदुान” भन्नाले दफा ५ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन।   

(ि) “समपूरक अनदुान” भन् नाले दफा ६ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन। 

(छ) “विशेष अनदुान” भन् नाले दफा ७ बमोक्षजमको अनदुान सम्झन ुपछन।  

(ज) “स्थानीय संक्षित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोक्षजमको स्थानीय 

संक्षित कोष सम्झन ुपछन । 

(झ)  “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछन।   
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३.  राजस्िको बााँडफााँड: (१) प्रदेश र स्थानीय तह दबैुको अतधकार िेत्र अन्तगनत 

प्रदेशले कर तनधानरण गरी उठाएको कर तथा गैरकर राजस्िको रकम बाडाँफााँड गनन 

प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषको स्थापना गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा 

गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदेश र स्थानीय तहबीि बााँडफााँड गररने रकम मध्ये 

प्रदेश सरकारले प्राप्त गने ६०% रकम प्रदेश सक्षन्ित कोषमा दाक्षखला गररनेछ र 

स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गनुनपने ४०% रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य 

कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम राविय 

प्राकृततक श्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररस अनसुार स्थानीय तहलाई बााँडफााँड 

गररने छ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम बााँडफााँडबाट प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गने रकम 

प्रदेश सरकारले मातसक रुपमा सम्बक्षन्धत स्थानीय तहको सक्षित कोषमा जम्मा गनुन 

पनेछ । 

(५) यस दफा बमोक्षजम बााँडफााँड हनेु रकम आतथनक िषनको अक्षन्तम मवहनामा 

वहसाब तमलान गररनेछ । 

४.  वित्तीय समानीकरण अनदुान:  (१) संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोक्षजम 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खिनको आिश्यकता र राजस्िको िमताको आधारमा 

आयोगको तसफाररसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनेछ ।  
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(२) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्ि 

समेतका आधारमा उपदफा (१) बमोक्षजम स्थानीय तहलाई बााँडफााँड हनेु समानीकरण 

अनदुान रकम तनधानरण गनेछ।    

 ५.  सशतन अनदुान: (१) 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 हनेुछ ।   

६.  समपूरक अनदुानाः (१) 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 

बनाइनेछ ।  

(क) योजनाको सम्भाव्यता,  

(ख) योजनाको लागत,  

(ग) योजनाबाट प्राप्त हनेु प्रततफल िा लाभ,  

(घ) योजना कायानन्ियन गननसक्ने वित्तीय तथा भौततक िमता िा जनशक्षि,  

(ङ) योजनाको आिश्यकता र प्राथतमकता ।  
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 (३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समपूरक अनदुान कुनै योजनाको कूल लागतको 

अनपुातका आधारमा प्रदान गररनेछ ।  

(४) समपूरक अनदुान प्रदान गने कायनवितध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सरकारले 

तनधानरण गरे बमोक्षजम हनेुछ ।  

७.   विशेष अनदुानाः (१) प्रदेश सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी स्थानीय तहबाट 

सञ् िालन गररने कुनै खास योजनाको लातग विशेष अनदुान प्रदान गनन सक्नेछ- 

(क) क्षशिा, स्िास््य, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेिाको विकास र आपूततन गने, 

(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 हनेुछ । 

८.  नेपाल सरकारसाँग ऋण तलन सक्नेाः (१) प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसाँग ऋण 

तलन सक्नेछ । 

 (२) ऋण तलने सम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम हनेुछ । 

9.   आन्तररक ऋण तलन सक्नेाः १) नेपाल सरकारको सहमततमा आयोगले तसफाररस  

गरेको तसमा तभत्र रही प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण तलन सक्नेछ । 

 (२) प्रदेश सरकारले प्रितलत कानूनको अतधनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तररक 

ऋण तलन/जम्मा गनन सक्नेछ । 
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(३) प्रदेशले आन्तररक ऋण तलन नेपाल सरकारसाँग सहमतत माग गदान आन्तररक 

ऋण तलन खोक्षजएको योजना, योजनाबाट प्राप्त प्रततफल, उपलक्षधध, ऋण भिुानी 

योजना, ऋण ददने संस्थाको तबिरण सवहतको प्रस्ताि नेपाल सरकार समि पेश गनुन 

पनेछ । त्यस्तो प्रस्ताबका आधारमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई आन्तररक 

ऋण तलने सहमतत ददनेछ । 

(४) यससम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम हनेुछ । 

10. िैदेक्षशक अनदुान तथा ऋण तलन सक्नेाः (१) नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृतत र 

जमानतमा प्रदेश सरकारले बैदेक्षशक ऋण तलन सक्नेछ साथै नेपाल सरकारको पूिन 

स्िीकृतत तलई अनदुान िा सहयोग तलन िा सहयोग िा अनदुानमा योजना िा कायनक्रम 

कायानन्ियन गनन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदेश सरकारले िैदेक्षशक सहायताको पररिालनिाट प्राप्त 

हनेु प्रततफल र उपलक्षव्धहरुको आाँकलन गरी पारदशी रुपमा िैदेक्षशक सहायता 

तलइनेछ । 

 ३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम प्राप्त िैदेक्षशक ऋण अनदुान र सहयोग संघीय 

सरकार िा प्रदेश सरकारले तोकेको प्राथतमकता र आिश्यकताको िेत्रमा गररनेछ । 

1१.  अनदुानको प्रयोगाः यस ऐन बमोक्षजम प्राप्त भएको अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका 

लातग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लातग खिन गनुन पनेछ।  

१२.  कायनवितध बनाउन सक्नेाः यस ऐन कायानन्ियनका लातग प्रदेश सरकारले आिश्यक 

कायनवितध बनाउन सक्नेछ । 


