प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड २) बुटवल, रूपन्दे ही, जेठ ३१ गते, २०७५ साल (अततररक्ताङ्क ५

भाग १
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. दो. अ. ०१

खण्ड २) अततररक्ताङ्क ५ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०२।३१

प्रदे श नं ५ प्रदे श ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५

प्रस्तावनााः प्रदे श सरकारबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बााँडफााँट तथा अनुदान
हस्तान्तरण गने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
1.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “ प्रदे श नं ५ प्रदे श ववत्त
व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन प्रदे श नं ५ भर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आयोग” भन्नाले सं ववधानको धारा २५० बमोशजमको राविय
प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आयोग सम्झनु पछव।

(ख)

“प्रदे श सं शचत कोष” भन्नाले सं ववधानको धारा २०४ बमोशजमको
प्रदे श सं शचत कोष सम्झनु पछव ।

(ग)

“योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना, कायवक्रम समेत सम्झनु
पछव।

(घ)

“ववत्तीय समानीकरण अनुदान” भन्नाले दफा ४ बमोशजमको
अनुदान सम्झनु पछव ।
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(ङ)

“ववशेष अनुदान” भन्नाकले दफा ७ बमोशजमको अनुदान सम्झनु
पछव।

(च)

“सशतव अनुदान” भन्नाले दफा ५ बमोशजमको अनुदान सम्झनु
पछव।

(छ)

“समपूरक अनुदान” भन्नाले दफा ६ बमोशजमको अनुदान सम्झनु
पछव ।

(ज)

“स्थानीय

सं शचत

कोष”

भन्नाले

सं ववधानको

धारा

२२९

बमोशजमको स्थानीय सं शचत कोष सम्झनु पछव ।
(झ)
३.

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछव ।

करको बााँडफााँट: (१) साझा सूचीमा रहेको प्रदे शले लगाएको र उठाएको
करबाट उठे को रकम प्रदे श सरकारले प्रदे श ववभा्य कोषमा जम्मा
गनेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम प्रदे श ववभा्य कोषमा जम्मा

भएको रकममध्ये साठी प्रततशत प्रदे श सरकारलाई र चालीस प्रततशत
स्थानीय तहलाई बााँडफााँट गररनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोशजम प्रदे श ववभा्य कोषमा जम्मा

भएको रकममध्ये प्रदे श सरकारले प्राप्त गने रकम प्रदे श सशित कोषमा
दाशखला गररनेछ र स्थानीय तहलाई प्रदान गररने रकम स्थानीय ववभा्य
कोषमा जम्मा गररनेछ ।
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(४)

उपदफा (३) बमोशजम स्थानीय ववभा्य कोषमा जम्मा

भएको रकम सं ववधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले तनधावरण
गरे को आधार र ढााँचा बमोशजम प्रदे श सरकारले स्थानीय तहलाई बााँडफााँट
गनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोशजम बााँडफााँटबाट प्रत्येक स्थानीय

तहले प्राप्त गने रकम प्रदे श सरकारले मातसक रुपमा सम्बशन्धत स्थानीय
सशित कोषमा जम्मा गनुव पनेछ ।
(६) यस दफा बमोशजम बााँडफााँट हुने रकम आतथवक वषवको
अशन्तम मवहनामा वहसाब तमलान गररनेछ ।
४.

ववत्तीय समानीकरण अनुदानाः (१) सं ववधानको धारा ६० को उपधारा (५)
तथा अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को
उपदफा

(२)

बमोशजम

प्रदे श

सरकारले

स्थानीय

तहको

खचवको

आवश्यकता र राजस्वको िमताको आधारमा आयोगको तसफाररसमा
स्थानीय तहलाई ववत्तीय समानीकरण अनुदान ववतरण गनेछ ।
(२) प्रदे शले

नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो

स्रोतबाट उठ्ने राजस्व समेतका आधारमा उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय
तहलाई बााँडफााँट हुने समानीकरण अनुदान रकम तनधावरण गनेछ।
५.

सशतव अनुदानाः (१) अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को
दफा ९ को उपदफा (३) बमोशजम प्रदे श सरकारले स्थानीय तह वा प्रदे श
सरकारको कुनै योजना कायावन्वयन गनव सं ववधानको धारा २५१ को
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उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम आयोगले तोकेको आधार बमोशजम
स्थानीय तहलाई सशतव अनुदान प्रदान गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम सशतव अनुदान प्रदान गदाव प्रदे श
सरकारले योजना कायावन्वयन गने सम्बन्धमा आवश्यक शतव तोक्नेछ

र

सम्बशन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो शतवको पालना गनुव पनेछ।
(3) सशतव अनुदान प्रदान गने कायवववतध तथा अन्य व्यवस्था
प्रदे श सरकारले तनधावरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
६.

समपूरक अनुदानाः (१) अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को
दफा १० को उपदफा (३) बमोशजम प्रदे श सरकारले स्थानीय तहलाई
पूवावधार ववकास सम्बन्धी कुनै योजना कायावन्वयन गनव समपूरक अनुदान
प्रदान गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम समपूरक अनुदान प्रदान गदाव
दे हायका कुरालाई आधार बनाइनेछाः
(क) योजनाको सम्भाव्यता,
(ख) योजनाको लागत,
(ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रततफल र लाभ,
(घ) योजना कायावन्वयन गनवसक्ने ववत्तीय तथा भौततक िमता र
जनशशक्त,
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(ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथतमकता ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको समपूरक अनुदान कुनै योजनाको
कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गररनेछ ।
(४) समपूरक अनुदान प्रदान गने कायवववतध तथा अन्य व्यवस्था
प्रदे श सरकारले तनधावरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
७.

ववशेष अनुदानाः (१) अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को
दफा ११ को उपदफा (२) बमोशजम प्रदे श सरकारले दे हायको कुनै
उद्देश्य राखी स्थानीय तहबाट सिारलन गररने कुनै खास योजनाको लातग
ववशेष अनुदान प्रदान गनव सक्नेछाः
(क)

शशिा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको ववकास र
आपूततव गने,

(ख)

अन्तर स्थानीय तहको सन्तुतलत ववकास गने,

(ग)

आतथवक, सामाशजक वा अन्य कुनै प्रकारले ववभेदमा परे का वगव वा
समुदायको उत्थान र ववकास गने।
(२) ववशेष अनुदान प्रदान गने कायवववतध तथा अन्य व्यवस्था

प्रदे श सरकारले तनधावरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
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८.

अनुदानको प्रयोग: यस ऐन बमोशजम प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन
प्रयोजनका लातग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लातग प्रयोग गनुव पनेछ।

९.

कायवववतध बनाउन सक्नेाः यस ऐन कायावन्वयनका लातग प्रदे श सरकारले
आवश्यक कायवववतध बनाउन सक्नेछ ।
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आज्ञाले,
प्रेमप्रसाद भट्टराइव
प्रदे श सशचव

७
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

