
भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्त्रालय 
 

नेपालको सं�वधान बमोिजम �देश सभाले बनाएको देहाय बमोिजमको ऐन 

सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन ग�रएको छ । 

 

सम्बत ्२०७५ सालको ऐन नं. १० 

�देश राजस्व बाडँफाटँ तथा अनदुान हस्तान्तरण गन� सम्बन्धमा व्यवस्था 
गनर् बनकेो ऐन        

 

�स्तावनाः �देश सरकारबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट तथा 
अनदुान हस्तान्तरण गन� सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले, 

�देश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।   

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “�देश �व� 
व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  

(३) यो ऐन �देश नं. ४ भर लागू हनुेछ ।  

2. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “आयोग” भ�ाले सं�वधानको धारा २५० बमोिजमको 

रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग सम्झन ुपछर्।  

(ख)  “�देश सिञ् चत कोष” भ�ाले सं�वधानको धारा २०४ 
बमोिजमको �देश सिञ् चत कोष सम्झन ुपछर् । 

(ग)  “योजना” भ�ाले आयोजना, प�रयोजना, कायर्�म समेत 
सम्झन ुपछर्।  
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(घ)   “�व�ीय समानीकरण अनदुान” भ�ाले दफा ४ बमोिजमको 
अनदुान सम्झन ुपछर्।    

(ङ) “�वशेष अनदुान” भन् नाले दफा ७ बमोिजमको अनदुान 
सम्झन ुपछर्। 

(च) “सशतर् अनदुान” भ�ाले दफा ५ बमोिजमको अनदुान 
सम्झन ुपछर्।   

(छ)  “समपूरक अनदुान” भन् नाले दफा ६ बमोिजमको अनदुान 
सम्झन ुपछर्।  

(ज)  “स्थानीय सिञ् चत कोष” भ�ाले सं�वधानको धारा २२९ 
बमोिजमको स्थानीय सिञ् चत कोष सम्झन ुपछर् । 

(झ)  “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झन ुपछर्।   

३.  सवार� साधन करको बाडँफाटँ: (१) �देशले लगाएको र उठाएको 
सवार� साधन करबाट उठेको रकम �देश सरकारले �देश 
�वभाज्य कोषमा जम्मा गन�छ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम �देश �वभाज्य कोषमा जम्मा 
भएको रकममध्ये साठ� ��तशत �देश सरकारलाई र चाल�स 
��तशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट ग�रनेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बमोिजम �देश �वभाज्य कोषमा जम्मा 
भएको रकममध्ये �देश सरकारले �ा� गन� रकम �देश सि�त 
कोषमा दािखला ग�रनेछ र स्थानीय तहलाई �दान ग�रने रकम 
स्थानीय �वभाज्य कोषमा जम्मा ग�रनेछ ।    

(४)  उपदफा (३) बमोिजम स्थानीय �वभाज्य कोषमा जम्मा 
भएको रकम सं�वधान र यस ऐनको अधीनमा रह� आयोगले 
�नधार्रण गरेको आधार र ढाँचा बमोिजम �देश सरकारले 
स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गन�छ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम बाँडफाँटबाट �त्येक स्थानीय 
तहले �ा� गन� रकम �देश सरकारले मा�सक रुपमा सम्बिन्धत 
स्थानीय सि�त कोषमा जम्मा गनुर् पन�छ । 
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(६) यस दफा बमोिजम बाँडफाँट हनुे रकम आ�थर्क वषर्को 
अिन्तम म�हनामा �हसाब �मलान ग�रनेछ । 

४.  �व�ीय समानीकरण अनदुानः (१) सं�वधानको धारा ६० को 
उपधारा (५) तथा अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
को दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम �देश सरकारले स्थानीय 
तहको खचर्को आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा 
आयोगको �सफा�रसमा स्थानीय तहलाई �व�ीय समानीकरण 
अनदुान �वतरण गन�छ ।  

(२) �देशले नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुान र आफ्नो 
�ोतबाट उठ्ने राजस्व समेतका आधारमा उपदफा (१) बमोिजम 
स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हनुे समानीकरण अनदुान रकम 
�नधार्रण गन�छ।    

 ५.   सशतर् अनदुानः (१) अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
को दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम �देश सरकारले स्थानीय 
तह वा �देश सरकारको कुनै योजना कायार्न्वयन गनर् 
सं�वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम 
आयोगले तोकेको आधार बमोिजम स्थानीय तहलाई सशतर् 
अनदुान �दान गन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सशतर् अनदुान �दान गदार् 
�देश सरकारले योजना कायार्न्वयन गन� सम्बन्धमा आवश्यक 
शतर् तोक्नेछ  र सम्बिन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो शतर्को पालना 
गनुर् पन�छ। 

(3) सशतर् अनदुान �दान गन� कायर्�व�ध तथा अन्य 
व्यवस्था �देश सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।   

६.  समपूरक अनदुानः (१) अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोिजम �देश 
सरकारले स्थानीय तहलाई पूवार्धार �वकास सम्बन्धी कुन ैयोजना 
कायार्न्वयन गनर् समपूरक अनदुान �दान गनर् सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम समपूरक अनदुान �दान गदार् 
देहायका कुरालाई आधार बनाइनेछः  

(क) योजनाको सम्भाव्यता,  
(ख) योजनाको लागत,  

(ग) योजनाबाट �ा� हनु े��तफल वा लाभ,  

(घ) योजना कायार्न्वयन गनर्सक्ने �व�ीय तथा 
भौ�तक क्षमता र जनशि�,  

(ङ) योजनाको आवश्यकता र �ाथ�मकता ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको समपूरक अनदुान कुनै 
योजनाको कुल लागतको अनपुातका आधारमा �दान ग�रनेछ ।  

(४) समपूरक अनदुान �दान गन� कायर्�व�ध तथा अन्य 
व्यवस्था �देश सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  

७.   �वशेष अनदुानः (१) अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
को दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम �देश सरकारले 
देहायको कुनै उ�ेश्य राखी स्थानीय तहबाट सञ् चालन ग�रने 
कुनै खास योजनाको ला�ग �वशेष अनदुान �दान गनर् सक्नेछः 

(क) िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभतू 
सेवाको �वकास र आपू�तर् गन�, 
(ख) अन्तर स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकास गन�,  
 (ग) आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुन ै �कारले 

�वभेदमा परेका वगर् वा समदुायको उत्थान र 
�वकास गन�।  

(२) �वशेष अनदुान �दान गन� कायर्�व�ध तथा अन्य 
व्यवस्था �देश सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

८.   आव�धक �ववरण पेश गनुर्पन�ः (१)  स्थानीय तहले आफूले 
गरेको आय र व्ययको चौमा�सक �ववरण त्यस्तो अव�ध समा� 
भएको �म�तले पन्� �दन�भ� आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालय समक्ष पेश गनुर् पन�छ ।  
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               (२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको अव�ध�भ� 
�ववरण पेश हनु नआएमा �देश सरकारले स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध गराउने अनदुान रो�ा गनर् सक्नेछ ।  

९.  अनदुानको �योग: यस ऐन बमोिजम �ा� भएको अनदुानको 
रकम जनु �योजनका ला�ग �ा� भएको हो सोह� �योजनका 
ला�ग �योग गनुर् पन�छ।  

१०.   कायर्�व�ध बनाउन सक्नःे यो ऐन कायार्न्वयनका ला�ग �देश 
सरकारले आवश्यक कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 
 

�मािणकरण �म�तः २०७५।०२।३१                           

आज्ञाले, 

फिणन्� मिण पोखरेल 

�देश सरकार सिचव 
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