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कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तणन्तरर्(व्यिस्थणपन) विधेयक, २०७५ 

प्रस्तणिनण : प्रदेश सरकणरबणट स्थणनीय तहलणई हस्तणन्तरर् हनुे रणजश्व बणाँडफणाँड तथण अनदुणन 
सम्बन्धमण कणनूनी व्यिस्थण गना िणञ्छनीय भएकणले नेपणलको संविधणनको धणरण १९७ बमोजजम 
कर्णाली प्रदेश सभणले यो ऐन बनणएको छ । 
 

पररच्छेद-१ 

प्रणरम्भ 

१. संजिप्त नणम र प्रणरम्भ: (१) यस ऐनको नणम “कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तणन्तरर् 
(व्यिस्थणपन) ऐन, २०७५”  रहेको छ ।  

(२) यो ऐन कर्णाली प्रदेशभर तरुुन्त प्रणरम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभणषण : विषय िण प्रसङ्गले अको अथा नलणगेमण यस ऐनमण, 
(क) “आयोग” भन्नणले संविधणनको धणरण २५० बमोजजमको रणविय प्रणकृततक स्रोत तथण 

वित्त आयोग सम्झनपुदाछ । 

(ख) “प्रदेश सजित कोष” भन्नणले संविधणनको धणरण २०४ बमोजजमको कर्णाली प्रदेश 
सजित कोष सम्झनपुदाछ ।  

(ग)  “योजनण” भन्नणले आयोजनण, पररयोजनण, कणयाक्रमसमेत सम्झनपुदाछ ।  

(घ)  “वित्तीय समणनीकरर् अनदुणन” भन्नणले दफण ४ बमोजजमको अनदुणन सम्झनपुदाछ । 

(ङ)  “सशता अनदुणन” भन्नणले दफण ५ बमोजजमको अनदुणन सम्झनपुदाछ ।  

(च)  “समपूरक अनदुणन” भन्नणले दफण ६ बमोजजमको अनदुणन सम्झनपुदाछ । 

(छ)  “विशेष अनदुणन” भन्नणले दफण ७ बमोजजमको अनदुणन सम्झनपुदाछ ।  

(ज)  “संविधणन” भन्नणले नेपणलको संविधणन सम्झनपुदाछ ।  

(झ)  “मन्रणलय” भन्नणले आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्रणलय सम्झनपुदाछ ।  

(ञ) “प्रदेश” भन्नणले कर्णाली प्रदेश सम्झनपुदाछ । 

(ट)  “कर्णाली प्रदेश विभणज्य कोष” भन्नणले दफण ३ को उपदफण (१) बमोजजमको कोष 
सम्झनपुदाछ ।  

 
 
 

 
 
 

पररच्छेद - २ 

रणजस्ि बणाँडफणाँड 
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३. रणजस्ि बणाँडफणाँड : (१) प्रदेश एिम ्स्थणनीय तह दबैुको अतधकणरिेरतभर परेकण कर एिम ्
गैरकर रणजस्ि बणाँडफणाँड गना प्रदेश सरकणरले एक कर्णाली प्रदेश विभणज्य कोष खडण गरी 
त्यस्तो रकम सो कोषमण जम्मण गनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको कोषमण जम्मण भएको रणजस्ि अनसूुची - १ 
बमोजजम प्रदेश र स्थणनीय सरकणरबीच बणाँडफणाँड गररनेछ ।  

(३) उपदफण (२) बमोजजम बणाँडफणाँड भएको रणजस्िमध्ये प्रदेश सरकणरले प्रणप्त गने 
रणजस्ि प्रदेश सजित कोषमण जम्मण गररनेछ ।  

(४) उपदफण (२) बमोजजमको स्थणनीय तहहरूबीच बणाँडफणाँड हनुे रणजस्ि यस 
ऐनको अधीनमण रही देहणयको आधणर एिम ् आयोगले तनधणारर् गरेको ढणाँचण तथण सूर 
बमोजजम प्रदेशअन्तगातकण स्थणनीय तहलणई बणाँडफणाँड गररनेछ :- 

(क) रणजस्ि उत्पजत्तको आधणर;  

(ख)  रणजस्ि सङ्कलन लणगत; 

(ग)  प्रदेश र गणउाँपणतलकण िण नगरपणतलकणले जनतणलणई परु् यणउन ु पने 
सेिणको िेर; 

(घ)  गररबी, स्थणनीय िेरगत असन्तलुन र असमणनतण न्यूनीकरर् र 

(ङ)  अन्य आयकण आधणरहरू । 

 

पररच्छेद –३ 

अनदुणनसम्बन्धी व्यिस्थण 
 

४. वित्तीय समणनीकरर् अनदुणन: (१) प्रदेश सरकणरले स्थणनीय तहको खचाको आिश्यकतण र 
रणजस्िको िमतणको आधणरमण आयोगको तसफणररसमण स्थणनीय तहलणई वित्तीय समणनीकरर् 
अनदुणन वितरर् गनेछ ।  

(२) प्रदेश सरकणरले नेपणल सरकणरबणट प्रणप्त अनदुणन र आफ्नो स्रोतबणट उठ्ने 
रणजस्ि समेतकण आधणरमण उपदफण (१) बमोजजम स्थणनीय तहलणई बणाँडफणाँड हनुे 
समणनीकरर् अनदुणन रकम तनधणारर् गनेछ ।  

५. सशता अनदुणन: (१) प्रदेश सरकणरले स्थणनीय तह िण प्रदेश सरकणरको कुनै योजनण 
कणयणान्ियन गना संविधणनको धणरण २५१ को उपधणरण (१) को खण्ड (ग) बमोजजम 
आयोगले तोकेको आधणरबमोजजम स्थणनीय तहलणई सशता अनदुणन प्रदणन गनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजम सशता अनदुणन प्रदणन गरी प्रदेश सरकणरले योजनण 
कणयणान्ियन गनेसम्बन्धमण आिश्यक शता तोक्नेछ र सम्बजन्धत स्थणनीय तहले त्यस्तो 
शताको पणलनण गनुापनेछ । 

६. समपूरक अनदुणन: (१) प्रदेश सरकणरले स्थणनीय तहलणई पूिणाधणर विकणस सम्बन्धी कुनै 
योजनण कणयणान्ियन गना समपूरक अनदुणन प्रदणन गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजम समपूरक अनदुणन प्रदणन गदणा देहणयकण कुरणहरूलणई 
आधणर बनणइनेछ:-  
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(क)  योजनणको सम्भणव्यतण; 
(ख)  योजनणको लणगत; 

(ग)  योजनणबणट प्रणप्त हनुे प्रततफल र लणभ; 

(घ)  योजनण कणयणान्ियन गना सक्ने वित्तीय तथण भौततक िमतण र 
जनशजि र 

(ङ)  योजनणको आिश्यकतण र प्रणथतमकतण । 

(३) उपदफण (१) बमोजजमको समपूरक अनदुणन कुनै योजनणको कूल लणगतको 
अनपुणतको आधणरमण प्रदणन गररनेछ । 

(४) समपूरक अनदुणन प्रदणन गने कणयावितध तथण अन्य व्यिस्थण प्रदेश सरकणरले 
तनधणारर् गरेबमोजजम हनुेछ ।  

७. विशषे अनदुणन: (१) प्रदेश सरकणरले देहणयको कुनै उदे्दश्य रणखी स्थणनीय तहबणट सिणलन 
गररने कुनै खणस योजनणको लणतग विशेष अनदुणन प्रदणन गना सक्नेछ:- 

(क)  जशिण, स्िणस््य, खणनपेणनी, सणमणजजक विकणस, आिणस, लैवङ्गक 
सशिीकरर् जस्तण आधणरभतू सेिणको विकणस र आपूतता गने; 

(ख)  अन्तर स्थणनीय तहको सन्ततुलत विकणस गने र 
(ग)  आतथाक, सणमणजजक िण अन्य कुनै प्रकणरले विभेद तथण िजितीकरर्मण 

परेकण िगा िण समदुणयको उत्थणन र विकणस गने।  

(२) विशेष अनदुणन प्रदणन गने कणयावितध तथण अन्य व्यिस्थण प्रदेश सरकणरले 
तनधणारर् गरेबमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद – ४ 

विविध 

 

८. अनदुणनको प्रयोग: यस ऐनबमोजजम प्रणप्त भएको अनदुणनको रकम जनु प्रयोजनकण लणतग प्रणप्त 
भएको हो सोही प्रयोजनकण लणतग प्रयोग गनुापनेछ । सोही प्रयोजनमण प्रयोग भएको 
नपणइएमण प्रदेश सरकणरले स्थणनीय तहलणई उपलव्ध गरणउने अनदुणन रोक्कण गना सक्नेछ । 

९.  तनयम तथण कणयावितध बनणउन सक्न:े यस ऐन कणयणान्ियनकण लणतग प्रदेश सरकणरले तनयम 
िण कणयावितध बनणई लणगू गना सक्नेछ ।  
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अनसूुची – १ 

(दफण ३ को उपदफण (२) साँग सम्बजन्धत) 
रणजस्ि बणाँडफणाँड (प्रततशतमण) 

क्र.स. रणजस्ि शीषाक प्रदेश स्थणनीय तह कैवफयत 

१ सिणरी सणधन कर ६० ४०  

२ घरजग्गण रजजिेशन शलु्क ४० ६०  

३ विज्ञणपन कर ४० ६०  

४ मनोरञ्जन कर ४० ६०  

 

 द्रष्टव्यः उल्लेजखत करको दर आतथाक ऐनमण तोवकनछे । 

 


