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efu ! 
ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

 नेपालको संिवधान बमोिजम कणार्ली ूदेश सभाले बनाएको 
तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग 
ूकाशन गिरएको छ ।  

संम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं.  ७     
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कणार्ली ूदेश िव ीय हःतान्तरण (व्यवःथापन) ऐन 
ूःतावना : ूदेश सरकारबाट ःथानीय तहलाई हःतान्तरण हनेु राज  
बाँडफाँड तथा अनदुान सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय 
भएकाले, 
   नेपालको संिवधानको धारा १९७ बमोिजम कणार्ली ूदेश 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पिरच्छेद‐१ 
ूारम्भ 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कणार्ली ूदेश 
िव ीय हःतान्तरण (व्यवःथापन) ऐन, २०७५”  रहेको छ ।  

(२) यो ऐन कणार्ली ूदेश    भर तु न्त ूारम्भ  
हनेुछ । 

 

२. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस  
    ऐनमा,‐ 

(क) “आयोग” भ ाले संिवधानको धारा २५० बमोिजमको 
राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोग सम्झन ु
पदर्छ । 

(ख) “ूदेश सि त कोष” भ ाले संिवधानको धारा २०४ 
बमोिजमको कणार्ली ूदेश सि त कोष सम्झन ु 
पदर्छ ।  

(ग)  “योजना” भ ाले आयोजना, पिरयोजना, कायर्बम समेत 
सम्झन ुपदर्छ ।  

(घ)  “िव ीय समानीकरण अनदुान” भ ाले दफा ४ 
बमोिजमको अनदुान सम्झन ुपदर्छ । 
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(ङ)  “सशतर् अनदुान” भ ाले दफा ५ बमोिजमको अनदुान 
सम्झन ुपदर्छ ।  

(च)  “समपूरक अनदुान” भ ाले दफा ६ बमोिजमको 
अनदुान सम्झन ुपदर्छ । 

(छ)  “िवशेष अनदुान” भ ाले दफा ७ बमोिजमको 
अनदुान सम्झन ुपदर्छ ।  

(ज)  “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ु 
पदर्छ ।  

(झ)  “मन्ऽालय” भ ाले आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय सम्झन ुपदर्छ ।  

(ञ) “ूदेश” भ ाले कणार्ली ूदेश सम्झन ुपदर्छ । 
(ट)  “कणार्ली ूदेश िवभाज्य कोष” भ ाले दफा ३ को 

उपदफा (१) बमोिजमको कोष सम्झन ुपदर्छ ।  
 

पिरच्छेद - २ 
राजःव बाडँफाडँ 

३. राजःव बाडँफाडँ : (१) ूदेश एवम ् ःथानीय तह दबैुको 
अिधकारक्षेऽ  िभऽ परेका कर एवम ् गैरकर राजःव बाँडफाँड 
गनर् ूदेश सरकारले एक कणार्ली ूदेश िवभाज्य कोष खडा 
गरी त्यःतो रकम सो कोषमा जम्मा गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा जम्मा भएको 
राजःव अनसूुची - १ बमोिजम ूदेश र ःथानीय सरकारबीच 
बाँडफाँड गिरनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम बाँडफाँड भएको 
राजःवमध्ये ूदेश सरकारले ूा  गन राजःव ूदेश सि त 
कोषमा जम्मा गिरनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजमको ःथानीय तहह   बीच 
बाँडफाँड हनेु राजःव यस ऐनको अधीनमा रही देहायको आधार 
एवम ्आयोगले िनधार्रण गरेको ढाँचा तथा सूऽ बमोिजम ूदेश 
अन्तगर्तका ःथानीय तहलाई बाँडफाँड गिरनेछ :- 

(क) राजःव उत्पि को आधार;  
(ख)  राजःव स लन लागत; 
(ग)  ूदेश र गाउँपािलका वा  नगरपािलकाले 

जनतालाई परु् याउन ुपन सेवाको क्षेऽ; 
(घ)  गिरबी, ःथानीय  क्षेऽगत असन्तलुन र 
  असमानता न्यूनीकरण र 
(ङ)  अन्य आयका आधारह  । 

 
पिरच्छेद Ñ३ 

अनदुान  सम्बन्धी व्यवःथा 
४. िव ीय समानीकरण अनदुान: (१) ूदेश सरकारले ःथानीय 

तहको खचर्को आवँयकता र राजःवको क्षमताको आधारमा 
आयोगको िसफािरसमा ःथानीय तहलाई िव ीय समानीकरण 
अनदुान िवतरण गनछ ।  

(२) ूदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट ूा  अनदुान 
र आफ्नो ॐोतबाट उठ्ने राजःव समेतका आधारमा उपदफा 
(१) बमोिजम ःथानीय तहलाई बाँडफाँड हनेु समानीकरण 
अनदुान रकम िनधार्रण गनछ ।  
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५. सशतर् अनदुान: (१) ूदेश सरकारले ःथानीय तह वा ूदेश 
सरकारको कुनै योजना कायार्न्वयन गनर् संिवधानको धारा 
२५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम आयोगले 
तोकेको आधार बमोिजम ःथानीय तहलाई सशतर् अनदुान 
ूदान गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सशतर् अनदुान ूदान 
गरी ूदेश सरकारले योजना कायार्न्वयन गन सम्बन्धमा 
आवँयक शतर् तोक्नेछ र सम्बिन्धत ःथानीय तहले त्यःतो 
शतर्को पालना गनुर्पनछ । 

६. समपूरक अनदुान: (१) ूदेश सरकारले ःथानीय तहलाई 
पूवार्धार िवकास सम्बन्धी कुनै योजना कायार्न्वयन गनर् 
समपूरक अनदुान ूदान गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम समपूरक अनदुान ूदान 
गदार् देहायका कुराह लाई आधार बनाइनेछ:-  

(क) योजनाको सम्भाव्यता; 
(ख) योजनाको लागत; 
(ग) योजनाबाट ूा  हनेु ूितफल र लाभ; 
(घ)  योजना कायार्न्वयन गनर् सक्ने िव ीय 

तथा भौितक क्षमता र जनशिक्त र 
(ङ) योजनाको आवँयकता र ूाथिमकता । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको समपूरक अनदुान कुनै 
योजनाको कूल लागतको अनपुातको आधारमा ूदान गिरनेछ । 

(४) समपूरक अनदुान ूदान गन कायर्िविध तथा अन्य 
व्यवःथा ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  
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७. िवशेष अनदुान: (१) ूदेश सरकारले देहायको कुनै उ ेँय 
राखी ःथानीय तहबाट स ालन गिरने कुनै खास योजनाको 
लािग िवशेष अनदुान ूदान गनर् सक्नेछ:- 

(क)  िशक्षा,  ःवाःथ्य,  खानेपानी,  सामािजक िवकास, 
आवास, लैि क सशक्तीकरण जःता आधारभतू 
सेवाको िवकास र आपूितर् गन; 

(ख)  अन्तर ःथानीय तहको सन्तिुलत िवकास गन 
र 

(ग)  आिथर्क,  सामािजक वा अन्य कुनै ूकारले 
िवभेद तथा वि तीकरणमा परेका वगर् वा 
समदुायको उत्थान र िवकास गन।  

(२) िवशेष अनदुान ूदान गन कायर्िविध तथा अन्य 
व्यवःथा ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

 

पिरच्छेद Ñ ४ 
िविवध 

८. अनदुानको ूयोग: यस ऐन बमोिजम  ूा  भएको अनदुानको 
रकम जनु ूयोजनका लािग ूा  भएको हो सोही ूयोजनका 
लािग ूयोग गनुर् पनछ । सोही ूयोजनमा ूयोग भएको 
नपाइएमा ूदेश सरकारले ःथानीय तहलाई उपलव्ध गराउने 
अनदुान रोक्का गनर् सक्नेछ । 

९.  िनयम तथा कायर्िविध बनाउन सक्ने: यस ऐन कायार्न्वयनका 
लािग ूदेश सरकारले िनयम वा कायर्िविध बनाई लागू गनर् 
सक्नेछ ।  
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अनसूुची Ñ १ 
(दफा ३ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

राजःव बाडँफाडँ (ूितशतमा) 
ब.स. राजःव शीषर्क  ूदेश  ःथानीय 

तह 
कैिफयत 

१  सवारी साधन कर  ६०  ४०   

२  घरजग्गा रिज ेशन शलु्क  ४०  ६०   

३  िव ापन कर  ४०  ६०   

४  मनोर न कर  ४०  ६०   

 

ि व्यः उल्लेिखत करको दर आिथर्क ऐनमा तोिकनेछ । 
 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।३। ३२ 
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