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सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०३।१९ 
कर्ााली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तिर्(व्यिस्थापन) विधेयक, २०७५ 

प्रस्तािना : प्रदेश सिकािबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तिर् हनुे िाजश्व बााँडफााँड तथा अनदुान 
सम्बन्धिा कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धािा १९७ बिोजजि 
कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

परिच्छेद-१ 

प्रािम्भ 

१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि “कर्ााली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तिर् 
(व्यिस्थापन) ऐन, २०७५”  िहेको छ ।  

(२) यो ऐन कर्ााली प्रदेशभि तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ । 

 

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा, 
(क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धािा २५० बिोजजिको िाविय प्राकृमतक स्रोत तथा 

वित्त आयोग सम्झनपुदाछ । 

(ख) “प्रदेश सजित कोष” भन्नाले संविधानको धािा २०४ बिोजजिको कर्ााली प्रदेश 
सजित कोष सम्झनपुदाछ ।  

(ग)  “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कायाक्रिसिेत सम्झनपुदाछ ।  

(घ)  “वित्तीय सिानीकिर् अनदुान” भन्नाले दफा ४ बिोजजिको अनदुान सम्झनपुदाछ । 

(ङ)  “सशता अनदुान” भन्नाले दफा ५ बिोजजिको अनदुान सम्झनपुदाछ ।  

(च)  “सिपूिक अनदुान” भन्नाले दफा ६ बिोजजिको अनदुान सम्झनपुदाछ । 

(छ)  “विशेष अनदुान” भन्नाले दफा ७ बिोजजिको अनदुान सम्झनपुदाछ ।  

(ज)  “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनपुदाछ ।  

(झ)  “िन्रालय” भन्नाले आमथाक िामिला तथा योजना िन्रालय सम्झनपुदाछ ।  

(ञ) “प्रदेश” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सम्झनपुदाछ । 

(ट)  “कर्ााली प्रदेश विभाज्य कोष” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बिोजजिको कोष 
सम्झनपुदाछ ।  

 
 
 

 
 
 

परिच्छेद - २ 

िाजस्ि बााँडफााँड 
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३. िाजस्ि बााँडफााँड : (१) प्रदेश एिि ्स्थानीय तह दबैुको अमधकाििेरमभर पिेका कि एिि ्
गैिकि िाजस्ि बााँडफााँड गना प्रदेश सिकािले एक कर्ााली प्रदेश विभाज्य कोष खडा गिी 
त्यस्तो िकि सो कोषिा जम्िा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा जम्िा भएको िाजस्ि अनसूुची - १ 
बिोजजि प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच बााँडफााँड गरिनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि बााँडफााँड भएको िाजस्ििध्ये प्रदेश सिकािले प्राप्त गने 
िाजस्ि प्रदेश सजित कोषिा जम्िा गरिनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोजजिको स्थानीय तहहरूबीच बााँडफााँड हनुे िाजस्ि यस 
ऐनको अधीनिा िही देहायको आधाि एिि ् आयोगले मनधाािर् गिेको ढााँचा तथा सूर 
बिोजजि प्रदेशअन्तगातका स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गरिनेछ :- 

(क) िाजस्ि उत्पजत्तको आधाि;  

(ख)  िाजस्ि सङ्कलन लागत; 

(ग)  प्रदेश ि गाउाँपामलका िा नगिपामलकाले जनतालाई परु् याउन ु पने 
सेिाको िेर; 

(घ)  गरिबी, स्थानीय िेरगत असन्तलुन ि असिानता न्यूनीकिर् ि 

(ङ)  अन्य आयका आधािहरू । 

 

परिच्छेद –३ 

अनदुानसम्बन्धी व्यिस्था 
 

४. वित्तीय सिानीकिर् अनदुान: (१) प्रदेश सिकािले स्थानीय तहको खचाको आिश्यकता ि 
िाजस्िको ििताको आधाििा आयोगको मसफारिसिा स्थानीय तहलाई वित्तीय सिानीकिर् 
अनदुान वितिर् गनेछ ।  

(२) प्रदेश सिकािले नेपाल सिकािबाट प्राप्त अनदुान ि आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने 
िाजस्ि सिेतका आधाििा उपदफा (१) बिोजजि स्थानीय तहलाई बााँडफााँड हनुे 
सिानीकिर् अनदुान िकि मनधाािर् गनेछ ।  

५. सशता अनदुान: (१) प्रदेश सिकािले स्थानीय तह िा प्रदेश सिकािको कुनै योजना 
कायाान्ियन गना संविधानको धािा २५१ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) बिोजजि 
आयोगले तोकेको आधािबिोजजि स्थानीय तहलाई सशता अनदुान प्रदान गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि सशता अनदुान प्रदान गिी प्रदेश सिकािले योजना 
कायाान्ियन गनेसम्बन्धिा आिश्यक शता तोक्नेछ ि सम्बजन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो 
शताको पालना गनुापनेछ । 

६. सिपूिक अनदुान: (१) प्रदेश सिकािले स्थानीय तहलाई पूिााधाि विकास सम्बन्धी कुनै 
योजना कायाान्ियन गना सिपूिक अनदुान प्रदान गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि सिपूिक अनदुान प्रदान गदाा देहायका कुिाहरूलाई 
आधाि बनाइनेछ:-  
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(क)  योजनाको सम्भाव्यता; 
(ख)  योजनाको लागत; 

(ग)  योजनाबाट प्राप्त हनुे प्रमतफल ि लाभ; 

(घ)  योजना कायाान्ियन गना सक्ने वित्तीय तथा भौमतक ििता ि 
जनशजि ि 

(ङ)  योजनाको आिश्यकता ि प्राथमिकता । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको सिपूिक अनदुान कुनै योजनाको कूल लागतको 
अनपुातको आधाििा प्रदान गरिनेछ । 

(४) सिपूिक अनदुान प्रदान गने कायाविमध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सिकािले 
मनधाािर् गिेबिोजजि हनुेछ ।  

७. विशषे अनदुान: (१) प्रदेश सिकािले देहायको कुनै उदे्दश्य िाखी स्थानीय तहबाट सिालन 
गरिने कुनै खास योजनाको लामग विशेष अनदुान प्रदान गना सक्नेछ:- 

(क)  जशिा, स्िास््य, खानेपानी, सािाजजक विकास, आिास, लैवङ्गक 
सशिीकिर् जस्ता आधािभतू सेिाको विकास ि आपूमता गने; 

(ख)  अन्ति स्थानीय तहको सन्तमुलत विकास गने ि 
(ग)  आमथाक, सािाजजक िा अन्य कुनै प्रकािले विभेद तथा िजितीकिर्िा 

पिेका िगा िा सिदुायको उत्थान ि विकास गने।  

(२) विशेष अनदुान प्रदान गने कायाविमध तथा अन्य व्यिस्था प्रदेश सिकािले 
मनधाािर् गिेबिोजजि हनुेछ । 

परिच्छेद – ४ 

विविध 

 

८. अनदुानको प्रयोग: यस ऐनबिोजजि प्राप्त भएको अनदुानको िकि जनु प्रयोजनका लामग प्राप्त 
भएको हो सोही प्रयोजनका लामग प्रयोग गनुापनेछ । सोही प्रयोजनिा प्रयोग भएको 
नपाइएिा प्रदेश सिकािले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गिाउने अनदुान िोक्का गना सक्नेछ । 

९.  मनयि तथा कायाविमध बनाउन सक्न:े यस ऐन कायाान्ियनका लामग प्रदेश सिकािले मनयि 
िा कायाविमध बनाई लागू गना सक्नेछ ।  

 

 

 

अनसूुची – १ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्धत) 
िाजस्ि बााँडफााँड (प्रमतशतिा) 
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क्र.स. िाजस्ि शीषाक प्रदेश स्थानीय तह कैवफयत 

१ सिािी साधन कि ६० ४०  

२ घिजग्गा िजजिेशन शलु्क ४० ६०  

३ विज्ञापन कि ४० ६०  

४ िनोिञ्जन कि ४० ६०  

 

 द्रष्टव्यः उल्लेजखत किको दि आमथाक ऐनिा तोवकनछे । 
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कर्ााली प्रदेश सभाको सम्ित ् २०७५ साल आषाढ १९ गते बसेको बैठकले नपेालको 
संविधानको धािा १९९ बिोजजि यो विधेयक पारित गिेको व्यहोिा संविधानको धािा २०१ 
बिोजजि प्रिाजर्त गदाछु ।  

 

 

िाज बहादिु शाही 
सभािखु 

कर्ााली प्रदेश 
 


