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अन्तय–सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनेको ङ्जिधेमक
प्रस्तािना्

नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहको याजस्िको अङ्झधकाय, याजस्ि

फाॉडपाॉट, अनङ्टदान, ऋण, फजेट व्मिस्थाऩन, सािनजङ्झनक खचन तथा ङ्जित्तीम अनङ्टशासन
सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकोरे,

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको व्मिस्थाङ्जऩका–

सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
1.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(१) मस ऐनको नाभ “अन्तय–सयकायी ङ्जित्त

व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४” यहे को छ ।
(२) मस ऐनको दपा ५, ६ य ७ सम्ित् २०७५ सार श्रािण १
गतेदङ्ञख य अन्म दपाहरू तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछन् ।
2.

ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

“आमोग” बङ्ङारे सॊ ङ्जिधानको धाया २५० फभोङ्ञजभको याङ्जिम

(ख)

“घाटा फजेट” बङ्ङारे याजस्ि य अनङ्टदानको मोगबन्दा व्मम

प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग सम्झनङ्ट ऩछन ।

फढी हङ्टने गयी व्मिस्था बएको फजेट सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ग)

“प्रदे श

सङ्ञित

कोष” बङ्ङारे

सॊ ङ्जिधानको

धाया

२०४

फभोङ्ञजभको प्रदे श सङ्ञित कोष सम्झनङ्ट ऩछन ।
(घ)

“भन्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको अथन भन्रारम सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(ङ)

“मोजना” बङ्ङारे आमोजना, ऩङ्चयमोजना, कामनक्रभ सभेत सम्झनङ्ट
ऩछन ।
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(च)

“ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान” बङ्ङारे दपा ८ फभोङ्ञजभको
अनङ्टदान सभ्झनङ्ट ऩछन ।

(छ)

“ङ्जिशेष अनङ्टदान” बङ्ङारे दपा ११ फभोङ्ञजभको अनङ्टदान
सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ज)

“सभऩूयक अनङ्टदान” बङ्ङारे दपा १० फभोङ्ञजभको अनङ्टदान
सम्झनङ्ट ऩछन ।

(झ)

“सशतन अनङ्टदान” बङ्ङारे दपा ९ फभोङ्ञजभको अनङ्टदान सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(ञ)

“स्थानीम सङ्ञित कोष” बङ्ङारे

सॊ ङ्जिधानको धाया २२९

फभोङ्ञजभको स्थानीम सङ्ञित कोष सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ट)

“सङ्घीम

सङ्ञित

कोष” बङ्ङारे

सॊ ङ्जिधानको

धाया

११६

फभोङ्ञजभको सङ्घीम सङ्ञित कोष सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ठ)

“सॊ ङ्जिधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊ ङ्जिधान सम्झनङ्ट ऩछन ।
ऩङ्चयच्छे द -२
याजस्िको अङ्झधकाय

3.

कय, गैय कय तथा योमल्टी रगाउन सकने् (१) नेऩार सयकायरे सङ्घीम कानून
फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची—१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कय तथा गैय कय रगाउन य उठाउन
सकनेछ ।
(२) प्रदे शरे प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची -२ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कय
तथा गैय कय रगाउन य उठाउन सकनेछ ।
(३) स्थानीम तहरे स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची -३ भा
उङ्ञल्रङ्ञखत कय तथा गैय कय रगाउन य उठाउन सकनेछ ।
(४) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ रागेको आफ्नो अङ्झधकायङ्झबरको दण्ड जङ्चयफाना उठाउनेछ ।
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(५) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ प्रदे श तथा स्थानीम तहरे कय

ॉ ी तथा श्रभ
रगाउॉदा याङ्जिम आङ्झथक
न नीङ्झत, िस्तङ्ट तथा सेिाको ओसाय ऩसाय, ऩूज
फजाय, ङ्झछभेकी प्रदे श य स्थानीम तहराई प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी रगाउनङ्ट ऩनेछ ।

(६) नेऩार सयकायरे सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक स्रोतभा
योमल्टी रगाउन य उठाउन सकनेछ ।
4.

गैय कयको दय ङ्झनधानयणका आधाय्

नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तहरे

िस्तङ्ट िा सेिाको रागत, सिारन य सम्बाय खचनराई आधाय भानी गैय कयका
दय ङ्झनधानयण गनङ्टन ऩनेछ ।

5.

एकर कय प्रशासन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) दपा ३ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदे श िा स्थानीम तहभध्मे कङ्टनै दङ्टई तहरे

उठाउने दे हामका कय तथा गैय कय दे हाम फभोङ्ञजभ एकर कय प्रशासन
सम्फन्धी व्मिस्था फभोङ्ञजभ उठाइनेछ्–
(क)

प्रदे शरे सिायी साधन कय उठाउॉदा स्थानीम तहरे
सिायी साधनभा रगाएको कय सभेत उठाउने,

(ख)

स्थानीम तहरे घय जग्गा यङ्ञजिे शन शङ्टल्क उठाउॉदा

प्रदे शरे रगाएको घय जग्गा यङ्ञजिेशन शङ्टल्क सभेत
उठाउने,

(ग)

स्थानीम

तहरे

ङ्जिऻाऩन

कय

उठाउॉदा

प्रदे शरे

रगाएको ङ्जिऻाऩन कय सभेत उठाउने,
(घ)

स्थानीम तहरे

भनोयञ्जन कय उठाउॉदा प्रदे शरे

रगाएको भनोयञ्जन कय सभेत उठाउने ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उठे को कयको प्रशासङ्झनक खचन फाऩत

फढीभा दङ्टई प्रङ्झतशत यकभ त्मस्तो कय उठाउने तहरे आफ्नो सङ्ञित कोषभा

जम्भा गयी फाॉकी यकभ जङ्टन तहको कय उठाएको हो सोही तहको सङ्ञित
कोषभा जम्भा गनङ्टन ऩनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द–३
याजस्िको फाॉडपाॉट
6.

भूल्म अङ्झबफृङ्जि कय तथा अन्त् शङ्टल्कको फाॉडपाॉट (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श य
स्थानीम तहफीच भूल्म अङ्झबिृङ्जि कय य आन्तङ्चयक उत्ऩादनफाट उठे को अन्त्

शङ्टल्क यकभ फाॉडपाॉट गनन नेऩार सयकायरे एक सङ्घीम ङ्जिबाज्म कोष खडा
गयी त्मस्तो यकभ सो कोषभा जम्भा गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्घीम ङ्जिबाज्म कोषभा जम्भा बएको

यकभभध्मे सत्तयी प्रङ्झतशत नेऩार सयकायराई, ऩन्र प्रङ्झतशत प्रदे शराई य ऩन्र
प्रङ्झतशत स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट गङ्चयनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तहफीच

फाॉडपाॉट गङ्चयने यकभभध्मे नेऩार सयकायरे प्राप्त गने यकभ सङ्घीम सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञखर गङ्चयनेछ य प्रदे शहरु तथा स्थानीम तहहरुराई प्राप्त हङ्टने यकभ
नेऩार सयकायरे दे हामको ङ्जिबाज्म कोष खडा गयी त्मस्तो कोषभा सो यकभ
जम्भा गनेछ्—
(क)

प्रदे शहरुरे प्राप्त गने यकभ प्रदे श ङ्जिबाज्म कोष,

(ख)

स्थानीम तहहरुरे प्राप्त गने यकभ स्थानीम ङ्जिबाज्म
कोष ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदे श ङ्जिबाज्म कोष य स्थानीम ङ्जिबाज्म

कोषभा जम्भा बएको यकभ सॊ ङ्जिधान य मस ऐनको अधीनभा यही आमोगरे

ङ्झनधानयण गये को आधाय य ढाॉचा फभोङ्ञजभ प्रत्मेक प्रदे श य स्थानीम तहराई
फाॉडपाॉट गङ्चयनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉटफाट प्रत्मेक प्रदे शरे प्राप्त गने

यकभ सम्फङ्ञन्धत प्रदे श सङ्ञित कोषभा य प्रत्मेक स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम सङ्ञित कोषभा जम्भा हङ्टने गयी भाङ्झसक रूऩभा उऩरब्ध
गयाइनेछ ।

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉट हङ्टने यकभ आङ्झथक
न िषनको अङ्ञन्तभ

भङ्जहनाभा ङ्जहसाफ ङ्झभरान गङ्चयनेछ।
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7.

प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टीको फाॉडपाॉट् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श य
स्थानीम

तहफीच

फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक

सङ्घीम कानून

स्रोतफाट

प्राप्त

हङ्टने

योमल्टीको फाॉडपाॉट गनन नेऩार सयकायरे एक सङ्घीम ङ्जिबाज्म कोष खडा गयी
त्मस्तो योमल्टीफाट प्राप्त यकभ सो कोषभा जम्भा गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा यहेको योमल्टीको फाॉडपाॉट

नेऩार सयकायरे अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ िाङ्जषक
न रूऩभा गनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉट बएको यकभभध्मे नेऩार

सयकायरे प्राप्त गने यकभ सङ्घीम सङ्ञित कोषभा, प्रदे शरे प्राप्त गने यकभ
सम्फङ्ञन्धत प्रदे श सङ्ञित कोषभा य स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम सङ्ञित कोषभा जम्भा हङ्टने गयी उऩरब्ध गयाइनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–४
अनङ्टदानको व्मिस्था
8.

ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान् (१) नेऩार सयकायरे प्रदे श तथा स्थानीम तहको

खचनको आिश्मकता य याजस्िको ऺभताको आधायभा आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा
प्रदे श य स्थानीम तहराई ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान ङ्जितयण गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान य

आफ्नो स्रोतफाट उठे को याजस्िराई प्रदे शरे प्रदे शङ्झबरका स्थानीम तहको

खचनको आिश्मकता य याजस्िको ऺभताको आधायभा प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ
आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान ङ्जितयण गनेछ ।
9.

सशतन अनङ्टदान् (१) नेऩार सयकायरे प्रदे श िा स्थानीम तह िा नेऩार

सयकायको कङ्टनै मोजना कामानन्िमन गनन सॊ ङ्जिधानको धाया २५१ को उऩधाया
(१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ आमोगरे तोकेको आधाय फभोङ्ञजभ प्रदे श तथा
स्थानीम तहराई सशतन अनङ्टदान प्रदान गनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सशतन अनङ्टदान प्रदान गदान नेऩार

सयकायरे मोजना कामानन्िमन गने सम्फन्धभा आिश्मक शतन तोकनेछ य
सम्फङ्ञन्धत प्रदे श तथा स्थानीम तहरे त्मस्तो शतनको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।
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(३) प्रदे शरे स्थानीम तहराई प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ आमोगरे
तोकेको आधाय फभोङ्ञजभ सशतन अनङ्टदान प्रदान गनेछ।
10.

सभऩूयक अनङ्टदान (१) नेऩार सयकायरे प्रदे श तथा स्थानीम तहराई ऩूिानधाय

ङ्जिकास सम्फन्धी कङ्टनै मोजना कामानन्िमन गनन सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गनन
सकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गदान दे हामका

कङ्टयाहरुराई आधाय फनाइनेछ्–
(क)

मोजनाको सॊ बाव्मता,

(ख)

मोजनाको रागत,

(ग)

मोजनाफाट प्राप्त हङ्टने प्रङ्झतपर िा राब,

(घ)

मोजना कामानन्िमन गनन सकने ङ्जित्तीम तथा बौङ्झतक
ऺभता िा जनशङ्ञि,

(ङ)

मोजनाको आिश्मकता य प्राथङ्झभकता ।

(३) प्रदे शरे स्थानीम तहराई प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ सभऩूयक
अनङ्टदान प्रदान गनन सकनेछ ।
(४) उऩदपा (१) य (३) फभोङ्ञजभको सभऩूयक अनङ्टदान कङ्टनै

मोजनाको कूर रागतको अनङ्टऩातका आधायभा प्रदान गङ्चयनेछ ।

(५) सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गने कामनङ्जिङ्झध तथा अन्म व्मिस्था
नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
11.

ङ्जिशेष अनङ्टदान्

(१) नेऩार सयकायरे दे हामको कङ्टनै उद्देश्म याखी प्रदे श िा

स्थानीम तहफाट सिारन गङ्चयने कङ्टनै खास मोजनाको राङ्झग ङ्जिशेष अनङ्टदान
प्रदान गनन सकनेछ्(क)

ङ्ञशऺा, स्िास््म, खानेऩानी जस्ता आधायबूत सेिाको
ङ्जिकास य आऩूङ्झतन गने,

(ख)

अन्तय प्रदे श िा अन्तय स्थानीम तहको सन्तङ्टङ्झरत
ङ्जिकास गने,
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(ग)

आङ्झथक
न , साभाङ्ञजक िा अन्म कङ्टनै प्रकायरे ङ्जिबेदभा
ऩये को िगन िा सभङ्टदामको उत्थान िा ङ्जिकास
गने ।

(२) प्रदे शरे स्थानीम तहराई प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष अनङ्टदान
प्रदान गनन सकनेछ ।
(३) ङ्जिशेष अनङ्टदान प्रदान गने कामनङ्जिङ्झध तथा अन्म व्मिस्था नेऩार
सयकायरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–५
िैदेङ्ञशक सहामता तथा आन्तङ्चयक ऋण
12.

िैदेङ्ञशक सहामता ङ्झरने अङ्झधकाय् (१) िैदेङ्ञशक अनङ्टदान िा ऋण ङ्झरने
अङ्झधकाय नेऩार सयकायको हङ्टनेछ ।

(२) नेऩार सयकायरे िैदेङ्ञशक अनङ्टदान िा ऋण ङ्झरॉदा दे शको

सभष्टीगत आङ्झथक
न स्थाङ्जमत्ि हङ्टने गयी ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।

(३) नेऩार सयकायरे प्रदे श तथा स्थानीम तहफाट कामानन्िमन हङ्टने

मोजना िा कामनक्रभको राङ्झग िैदेङ्ञशक अनङ्टदान िा सहमोग ङ्झरन सकनेछ।

(४) प्रदे श तथा स्थानीम तहरे नेऩार सयकायको ऩूि न स्िीकृङ्झत ङ्झफना

कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको िैदेङ्ञशक अनङ्टदान िा सहमोग ङ्झरन िा िैदेङ्ञशक अनङ्टदान
िा सहमोगभा कङ्टनै मोजना िा कामनक्रभ कामानन्िमन गनन, गयाउन सकने छै न।
13.

िैदेङ्ञशक सहामताको ऺेर य प्रमोग् (१) नेऩार सयकायरे िैदेङ्ञशक सहामताको

ॉ रन गयी ऩायदशी रूऩभा
ऩङ्चयचारनफाट प्राप्त हङ्टने प्रङ्झतपर य उऩरङ्ञब्धको आक
िैदेङ्ञशक सहामता ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त िैदेङ्ञशक सहामताको ऩङ्चयचारन

नेऩार सयकायरे दे हामको याङ्जिम आिश्मकता य प्राथङ्झभकताका ऺेरभा गनङ्टन
ऩनेछ्(क)

बौङ्झतक ऩूिानधायको ङ्झनभानण, भभनत य ङ्ञजणोिाय,

(ख)

ङ्ञशऺा, स्िास््म य भानि ङ्जिकास,
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(ग)

स्िदे शी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फृङ्जि,

(घ)

स्िदे शभा योजगायी ङ्झसजनना य ऺभता ङ्जिकास,

(ङ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन,

(च)

ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास य हस्तान्तयण,

(छ)

िाताियण सॊ यऺण य जरिामङ्ट ऩङ्चयितनन,

(ज)

सािनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा गङ्चयने रगानी,

(झ)

सािनजङ्झनक ङ्झनजी, सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको
ऺभता नऩङ्टगेको ऺेरभध्मे नेऩार सयकायरे िैदेङ्ञशक

सहामता ङ्झरन उऩमङ्टि हङ्टने बनी ङ्झनधानयण गये का
ऺेरहरु ।
14.

आन्तङ्चयक ऋण्

(१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे आमोगरे

ङ्झसपाङ्चयश गये को सीभाङ्झबर यही आन्तङ्चयक ऋण ङ्झरन सकनेछ ।
तय प्रदे श तथा स्थानीम तहरे आन्तङ्चयक ऋण ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ नेऩार
सयकायको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट

ऩनेछ ।

(२) नेऩार सयकाय तथा प्रदे शरे प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही
ऋणऩर जायी गयी आन्तङ्चयक ऋण उठाउन सकनेछ ।
(3)

प्रदे श

तथा

स्थानीम तहरे

आन्तङ्चयक

ऋण

ङ्झरन

नेऩार

सयकायको सहभङ्झत भाग गदान आन्तङ्चयक ऋण ङ्झरन खोङ्ञजएको मोजना,

मोजनाफाट प्राप्त हङ्टन सकने प्रङ्झतपर य उऩरङ्ञब्ध, ऋण बङ्टिानी मोजना, ऋण
ङ्छदने सॊ स्थाको ङ्जिियण सङ्जहतको प्रस्ताि भन्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रस्ताि कामानन्िमन मोग्म

दे ङ्ञखएभा नेऩार सयकायरे सम्फङ्ञन्धत प्रदे श िा स्थानीम तहराई आन्तङ्चयक
ऋण ङ्झरन सहभङ्झत ङ्छदन सकनेछ ।
15.

नेऩार सयकायरे ऋण ङ्छदन सकने् (१) नेऩार सयकायरे प्रदे श िा स्थानीम
तहराइन ऋण ङ्छदन सकनेछ ।
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(२) प्रदे श िा स्थानीम तहरे ऋण यकभको उऩमोग, बङ्टिानीको

तङ्चयका तथा सभम सीभा सभेत उल्रे ख गयी ऋणको राङ्झग भन्रारम सभऺ
अनङ्टयोध गनन सकनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त अनङ्टयोध भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा नेऩार

सयकायरे ऋण प्रदान गने स्िीकृङ्झत ङ्छदन सकनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट ऋण प्रदान गने

स्िीकृङ्झत बएभा भन्रारमरे सम्फङ्ञन्धत प्रदे श िा स्थानीम तहसॉग सम्झौता
गनेछ ।

(४)

नेऩार

सयकायफाट

प्राप्त

ऋण

प्रदे श

िा

स्थानीम

तहरे

सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबर च ङ्टिा नगये भा नेऩार सयकायरे सम्फङ्ञन्धत
प्रदे श िा स्थानीम तहराई उऩरव्ध गयाउने अनङ्टदानफाट त्मस्तो ऋण यकभ
असूरी गनन सकनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–६
सािनजङ्झनक खचन व्मिस्था
16.

सािनजङ्झनक खचनको अनङ्टभाङ्झनत ङ्जिियण तमाय गने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श
तथा स्थानीम तहरे

प्रत्मेक आङ्झथक
न
िषनभा आ–आप्नो कामनऺेरङ्झबरका

ङ्जिषमहरुभा हङ्टने सािनजङ्झनक खचनको अनङ्टभाङ्झनत ङ्जिियण तमाय गनङ्टन ऩनेछ ।
ॉ ीगत
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण तमाय गदान चारङ्ट खचन, ऩूज
खचन य ङ्जित्त व्मिस्थाका राङ्झग आिश्मक ऩने यकभ सभेत छङ्ट ट्याउनङ्ट ऩनेछ ।
17.

भध्मकारीन खचन सॊयचना तमाय गनङ्टन ऩने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा
स्थानीम तहरे दपा १६ फभोङ्ञजभको सािनजङ्झनक खचनको ङ्जिियण तमाय गदान

आगाभी तीन आङ्झथक
न िषनभा हङ्टने खचनको प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मकारीन खचन
सॊ यचना तमाय गनङ्टन ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयने भध्मकारीन खचन सॊ यचनाभा
दे हामका ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्–
(क)

प्रस्ताङ्जित मोजनाको उद्देश्म,
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(ख)

प्रस्ताङ्जित मोजनाको राङ्झग सॊ बाव्मता अध्ममन गनन

(ग)

प्रस्ताङ्जित मोजना कामानन्िमन हङ्टन सकने आङ्झथक
न िषन

िा खचन छङ्ट ट्याउन आिश्मकताको ऩङ्टष्ट्ट्याइॉ,

य त्मसऩङ्झछका दङ्टई आङ्झथक
न िषनभा प्राप्त हङ्टन सकने
प्रङ्झतपर य उऩरब्धी,

(घ)

प्रस्ताङ्जित मोजना रागू गनन आिश्मक ऩने खचनको
ङ्जिियण,

(ङ)

खचन व्महोने स्रोत य खचन गङ्चयएको यकभफाट प्राप्त
हङ्टन सकने प्रङ्झतपर य उऩरब्धीको प्रऺेऩण,

(च)

प्रस्ताङ्जित

मोजनाको

(छ)

सञ्चाङ्झरत

मोजना

भध्मभ

अिङ्झधको

खचनको

यणनीङ्झत य त्मसको िाङ्जषक
न खचनसॉगको तादाम्मता,
छङ्ट ट्याइएको

खचन

बए

अनङ्टसाय

गत

आङ्झथक
न

रऺ्म

हाङ्झसर

िषनभा

बए

नबएको मथाथन ङ्जिियण ।
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदे श तथा

स्थानीम तहरे मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन िषनसम्भ सोही उऩदपा
फभोङ्ञजभको

भध्मकारीन

खचन

सॊ यचना

आ—आफ्नो

प्राथङ्झभकता

य

आिश्मकताका आधायभा तमाय गनन सकनेछन् ।
18.

आम व्ममको प्रऺेऩण गने् (१) प्रदे श तथा स्थानीम तहरे आगाभी आङ्झथक
न

िषनको राङ्झग आम व्ममको प्रऺेऩण गङ्चयएको त्माङ्क सङ्जहतको दे हामका ङ्जिियण
प्रत्मेक िषनको ऩङ्टष भसान्तङ्झबर भन्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ्(क)

व्ममको अनङ्टभान,

(ख)

आफ्नो

स्रोतफाट

सङ्करन

हङ्टन

सकने

अनङ्टभाङ्झनत

याजस्ि,
(ग)

याजस्ि फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टन सकने अनङ्टभाङ्झनत
यकभ,

(घ)

अनङ्टदानफाट प्राप्त हङ्टन सकने अनङ्टभाङ्झनत यकभ,
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(ङ)

फजेट घाटा ऩूङ्झतन गनन आिश्मक ऩने अनङ्टभाङ्झनत
यकभ य त्मसको स्रोत ।

(२) नेऩार सयकायरे अमोगसॉग ऩयाभशन गयी चारङ्ट आङ्झथक
न िषनको

पागङ्टन भसान्तङ्झबर दपा ६ फभोङ्ञजभको याजस्ि फाॉडपाॉट य दपा ८
फभोङ्ञजभको ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान फाऩत अगाभी आङ्झथक
न िषनभा नेऩार

सयकायरे प्रदे श तथा स्थानीम तहराइन उऩरब्ध गयाउने अनङ्टभाङ्झनत स्रोतको
ङ्जिियण प्रदे श तथा स्थानीम तहराइन उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) प्रदे श सयकायरे अमोगसॉग ऩयाभशन गयी चारङ्ट आङ्झथक
न
िषनको

चैर भसान्तङ्झबर सॊ ङ्जिधानको धाया ६० को उऩधाया (५) फभोङ्ञजभ स्थानीम
तहराइन उऩरब्ध गयाउने ङ्जित्तीम अनङ्टदानको अनङ्टभाङ्झनत ङ्जिियण स्थानीम
तहराइन उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
19.

याजस्ि प्रस्ताि तमाय गने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे कय
िा गैय कय याजस्िको प्रस्ताि गदान िा बैयहेको कय िा गैय कय याजस्िभा

ऩङ्चयितनन गनङ्टन ऩदान त्मसको आिश्मकता, औङ्ञचत्म तथा त्मसफाट ऩने प्रबाि
सभेत उल्रे ख गयी प्रस्ताि तमाय गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याजस्ि प्रस्ताि तमाय गदान प्रदे श िा

स्थानीम तहरे त्मस्तै ङ्जिषमभा नेऩार सयकाय, अन्म प्रदे श िा स्थानीम तहरे

ॉ मथासभ्बि तादात्म्म हङ्टने गयी
रगाएका कय िा गैय कय य त्मसका दयसग
गनङ्टन ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द–७
याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान
20.

आङ्झथक
न सिेऺण ऩेश गनङ्टन ऩने्

नेऩार सयकायरे याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान

21.

याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गनङ्टन ऩने् (१) नेऩार सयकायको अथन भन्रीरे

ऩेश गनङ्टन अगािै सङ्घीम सॊ सदभा आङ्झथक
न सिेऺण ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।

प्रत्मेक िषन सॊ ङ्जिधान फभोङ्ञजभ आगाभी आङ्झथक
न
िषनको याजस्ि य व्ममको
ङ्ट फैठकभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
अनङ्टभान सङ्घीम सॊ सदको दङ्टिै सदनको सॊ मि
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(२) प्रदे शको अथन भन्रीरे प्रत्मेक िषन असाय भङ्जहनाको एक गतेङ्झबर

आगाभी आङ्झथक
न
िषनको याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान प्रदे श सबाभा ऩेश गनङ्टन
ऩनेछ ।
(३) गाउॉ कामनऩाङ्झरका य नगय कामनऩाङ्झरकारे प्रत्मेक िषन असाय

भङ्जहनाको दश गतेङ्झबर आगाभी आङ्झथक
न
िषनको याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान
सम्फङ्ञन्धत गाउॉ िा नगय सबाभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।

(४) प्रदे श तथा स्थानीम तहरे आपूरे उठाएको याजस्ि य मस ऐन

फभोङ्ञजभ याजस्ि फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टने यकभफाट प्रशासङ्झनक खचन ऩङ्टग्ने गयी
याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयने याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान दपा

३८ फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
22.

याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान साथ सॊरग्न गनङ्टन ऩने ङ्जिियण् (१) नेऩार सयकाय
तथा प्रदे शरे याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गदान दे हामका ङ्जिियण सॊ रग्न
गनङ्टन ऩनेछ्(क)

अङ्ञघल्रो आङ्झथक
न िषनभा गङ्चयएको याजस्िको अनङ्टभान

अनङ्टसाय याजस्ि सङ्करन बए नबएको तथा प्रत्मेक

भन्रारमराई छङ्ट ट्याइएको खचनको यकभ य खचन
अनङ्टसायको रऺ्म हाङ्झसर बए नबएको ङ्जिियण,
(ख)

दपा १७ फभोङ्ञजभको भध्मकारीन खचन सॊ यचना,

(ग)

आगाभी

तीन

आङ्झथक
न

िषनको

याजस्ि, व्मम

य

अनङ्टभानको प्रऺेऩण,
(घ)

ऋण, रगानी तथा दाङ्जमत्ि सम्फन्धी ङ्जिियण,

(ङ)

ङ्जित्तीम सन्तङ्टरन कामभ गनन अऩनाइने यणनीङ्झत
उल्रे ख बएको ङ्जित्तीम नीङ्झत,

(च)

आगाभी

तीन

आङ्झथक
न

िषनको

कूर

ग्राहस्थ

उत्ऩादनभा हङ्टने िृङ्जिदय, भङ्टद्राङ्ञस्पङ्झत, चारङ्ट खाता
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सन्तङ्टरन य बङ्टिानी सन्तङ्टरनको ङ्ञस्थङ्झत उल्रे ख
बएको सभङ्जष्टगत आङ्झथक
न ङ्ञस्थङ्झत,
(छ)

कय िा गैय कयभा छङ्ट ट ङ्छदइएको ङ्जिियण,

(ज)

अङ्ञघल्रो आङ्झथक
न िषनको िैदेङ्ञशक सहामता प्राङ्झप्तको
ङ्जिियण ।

(२)

नेऩार

सयकाय

तथा प्रदे शरे

अङ्ञघल्रो

िषन अनङ्टभान

गये

अनङ्टसायको याजस्ि सङ्करन हङ्टन नसकेको िा भन्रारमराई छङ्ट ट्याएको यकभ
रऺ अनङ्टसाय खचन हङ्टन नसकेकोभा त्मसको कायण य त्मसका राङ्झग गङ्चयने

सङ्टधायका उऩाम सभेत उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणभा
उल्रे ख गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (च) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन प्रदे शरे सो खण्ड फभोङ्ञजभको ङ्जिियण ऩेश गनङ्टन ऩने छै न ।
(४) स्थानीम तहरे याजस्ि य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गदान अङ्ञघल्रो

आङ्झथक
न
िषनभा गङ्चयएको याजस्िको अनङ्टभान अनङ्टसाय याजस्ि सङ्करन हङ्टन
नसकेको िा खचनको राङ्झग छङ्ट ट्याएको यकभ रऺ अनङ्टसाय खचन हङ्टन

नसकेकोभा त्मसको कायण य त्मसका राङ्झग गङ्चयने सङ्टधायका उऩामको ङ्जिियण
सॊ रग्न गनङ्टन ऩनेछ ।
23.

घाटा फजेट ऩेश गनन सकने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे
सम्फङ्ञन्धत

सकनेछ ।

व्मिस्थाङ्जऩकाभा

आिश्मकता

अनङ्टसाय

घाटा

फजेट

ऩेश

गनन

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घाटा फजेट ऩेश गदान फजेट घाटा ऩूङ्झतन
गने स्रोतको स्ऩष्ट आधाय सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदे श तथा स्थानीम तहरे घाटा फजेट

ऩेश गदान नेऩार सयकायरे सॊ ङ्जिधान य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै सङ्टझाि िा
ङ्झनदे शन ङ्छदएको बए सोको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन
प्रशासङ्झनक खचन व्महोनन घाटा फजेट ऩेश गनन सङ्जकने छै न ।
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24.

ऩेश्की खचन् (१) नेऩार सयकाय तथा प्रदे शरे ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधे मक ङ्जिचायाङ्झधन

यहे को अिस्थाभा चारङ्ट आङ्झथक
न िषनको व्मम अनङ्टभानको एक ङ्झतहाईबन्दा फढी
नहङ्टने गयी ऐन फभोङ्ञजभ खचन गनन सकनेछन् ।
(२) स्थानीम तहरे ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधे मक ङ्जिचायाधीन यहेको अिस्थाभा

चारङ्ट आङ्झथक
न िषनको व्ममको एक ङ्झतहाईबन्दा फढी नहङ्टने गयी कानून फभोङ्ञजभ
खचन गनन सकनेछ ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ खचन बएको यकभ ङ्जिङ्झनमोजन

ङ्जिधे मकभा सभािेश गनङ्टन ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द–८
ङ्जित्तीम अनङ्टशासन
25.

आङ्झथक
न
तथा ङ्जित्तीम नीङ्झत अनङ्टशयण गनङ्टन ऩने्

प्रदे श तथा स्थानीम तहरे

आङ्झथक
न य ङ्जित्तीम नीङ्झत तजङ्टभ
न ा गदान नेऩार सयकायको आङ्झथक
न य ङ्जित्तीम नीङ्झत
अनङ्टशयण गनङ्टन ऩनेछ ।

26.

सङ्ञित कोषभा दाङ्ञखर गनङ्टन ऩने् मस ऐनभा अन्मथा व्मिस्था बएकोभा फाहेक

नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहराई प्राप्त हङ्टने सफै आम आफ्नो सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञखर गनङ्टन ऩनेछ ।

27.

फजेटभा व्मिस्था गये य भार खचन गनङ्टन ऩने् नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम
तहरे सङ्ञित कोषभाङ्झथ व्ममबाय हङ्टने यकभ फाहेकका अन्म यकभ आफ्नो
फजेटभा व्मिस्था गयी सम्फङ्ञन्धत व्मिस्थाङ्जऩकाफाट त्मस्तो फजेट स्िीकृत
बएऩङ्झछ भार खचन गनङ्टन ऩनेछ ।

28.

अनङ्टदानको प्रमोग् मस ऐन िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको अनङ्टदानको

यकभ जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग प्राप्त बएको हो सोही प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गनङ्टन
ऩनेछ ।

29.

ॉ ीगत खचनको रूऩभा ङ्जिङ्झनमोजन बएको
यकभान्तय गनन नऩाइने् फजेटभा ऩूज
यकभ चारङ्ट खचनभा यकभान्तय गनन ऩाइने छै न ।
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30.

ऩायदशीता कामभ गनङ्टऩ
न ने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे

ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभ कायफाही मस ऐन य प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ ऩायदशी रूऩभा गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे आम व्मम ङ्जिियणको

रे खा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ रे खाऩयीऺण गयी ऩन्र ङ्छदनङ्झबर तत्सम्फन्धी
ङ्जिियण सािनजङ्झनक गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे फजेट कामानन्िमनको

िाङ्जषक
न सभीऺा गयी तत्सम्फन्धी ङ्जिियण प्रत्मेक िषनको काङ्झतक
न
भसान्तङ्झबर
सािनजङ्झनक गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) नेऩार सयकायरे प्रदे श तथा स्थानीम तह सभेतको आङ्झथक
न

ङ्जिियणको आधायभा एकीकृत आङ्झथक
न ङ्जिियण तमाय गयी प्रत्मेक िषनको ऩङ्टष
भसान्तङ्झबर सािनजङ्झनक गनङ्टन ऩनेछ ।
31.

आम व्ममको िगीकयण तथा रेखाङ्कन् नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम
तहरे आम व्ममको िगीकयण तथा रे खाङ्कन नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गये
फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ ।

32.

आिङ्झधक ङ्जिियण ऩेश गनङ्टन ऩने् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहरे

आम य व्ममको आिङ्झधक ङ्जिियण नेऩार सयकायरे तोकेको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टन
ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहफाट प्राप्त ङ्जिियण सभेत

सभािेश गयी प्रदे शरे आफ्नो आम य व्ममको चौभाङ्झसक ङ्जिियण त्मस्तो अिङ्झध
सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर भन्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।
(३) स्थानीम तहरे आपूरे गये को आम य व्ममको चौभाङ्झसक ङ्जिियण

त्मस्तो अिङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर भन्रारम तथा प्रदे श सभऺ
ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ प्रदे श य स्थानीम तहरे दोस्रो

चौभाङ्झसक आम व्ममको ङ्जिियण ऩेश गदान तेस्रो चौभाङ्झसकभा हङ्टन सकने आम य
व्ममको अनङ्टभान सभेत ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
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(५) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर ङ्जिियण

ऩेश हङ्टन नआएभा नेऩार सयकायरे प्रदे श य स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउने
अनङ्टदान योक्का गनन सकनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–९
ङ्जिङ्जिध
33.

अन्तय–सयकायी ङ्जित्त ऩङ्चयषद्् (१) नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तहफीच

अन्तय-सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩनका ङ्जिषमभा आिश्मक ऩयाभशन तथा सभन्िम
गनन दे हामको अन्तय–सयकायी ङ्जित्त ऩङ्चयषद् यहनेछ्–
(क)

नेऩार सयकायको अथन भन्री

–सॊ मोजक

(ख)

प्रदे शको अथन भन्री

(ग)

गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख य

–सदस्म

उऩप्रभङ्टखहरू भध्मेफाट प्रत्मेक प्रदे शफाट
एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टइन जना

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टने गयी प्रदे शरे ङ्झसपाङ्चयश
गये का चौध जना
(घ)

ङ्जित्त सम्फन्धी ङ्जिऻहरु भध्मेफाट

भन्रारमरे भनोनमन गये को कम्तीभा
एक जना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना

(ङ)

–सदस्म

सङ्ञचि, भन्रारम

–सदस्म
–सदस्म सङ्ञचि

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ भनोनीत सदस्मको
ऩदािङ्झध तीन िषनको हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भनोनीत

सदस्मरे ऩदीम ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगये भा भन्रारमरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फखत
सदस्मफाट हटाउन सकनेछ ।
तय त्मसयी ङ्झनजराई सदस्मफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ आफ्नो सपाई ऩेश गने
भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(४) अन्तय-सयकायी ङ्जित्त ऩङ्चयषद्को फठक प्रत्मेक िषनको चैर

भङ्जहनाभा एक ऩटक य अन्म फैठक सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत य सभमभा
फस्नेछ ।

(५) अन्तय-सयकायी ङ्जित्त ऩङ्चयषद्को फैठकभा आमोगको अध्मऺ िा

ङ्झनजरे तोकेको सदस्म य अन्म ङ्झनकामको प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई आभन्रण गनन
सङ्जकनेछ ।

(६) अन्तय सयकायी ङ्जित्त ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जिङ्झध

सो ऩङ्चयषद आपैँरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
34.

नेऩार सयकायरे ङ्झनदे शन ङ्छदन सकने्

(१) नेऩार सयकायरे सॊ ङ्जिधानको धाया

२३२ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ प्रदे शहरु फीच सभन्िम गनङ्टन ऩने ङ्जित्त

सम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषदराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सकनेछ य
त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कतनव्म हङ्टनेछ ।
(२)

नेऩार सयकायरे सॊ ङ्जिधानको धाया २३२ को उऩधाया (८)

फभोङ्ञजभ ङ्जित्त सम्फन्धी ङ्जिषमभा आपैँ िा प्रदे श भापनत स्थानीम तहराई
आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सकनेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन स्थानीम
तहको कतनव्म हङ्टनेछ ।
35.

ॉ सम्फङ्ञन्धत
प्रदे शको ङ्ञजम्भेिायी् (१) एक प्रदे शरे अको प्रदे शको ङ्जित्त ङ्जिषमसग
कानून, ङ्झनणनम िा आदे श कामानन्िमनभा सहमोग गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) एक प्रदे शरे अको प्रदे शका फाङ्झसन्दाराई ङ्जित्त सम्फन्धी ङ्जिषमभा

सभान सङ्टयऺा, व्मिहाय य सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
36.

सभन्िम य सहमोग गनङ्टन ऩने् (१) एक प्रदे शरे अको प्रदे शसॉग ङ्जित्त सम्फन्धी

साझा चासो, सयोकाय य ङ्जहतका ङ्जिषमभा सूचना आदान प्रदान गनन, ऩयाभशन गनन
तथा आफ्ना कामन य ङ्जिधामन फाये आऩसभा सभन्िम य आऩसी सहमोग
ङ्जिस्ताय गनन सकनेछन् ।
(२) नेऩार सयकाय, प्रदे श िा स्थानीम तहरे आऩसभा सभन्िम गयी

आफ्नो ङ्ञजम्भेिायीङ्झबरको याजस्ि एक अकान भापनत उठाउन िा कङ्टनै खास
प्रकायका याजस्ि एकद्वाय प्रणारीफाट उठाउने व्मिस्था गनन सकनेछन् ।
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(३)

नेऩार

सयकाय, प्रदे श

िा

स्थानीम

तहरे

याजस्िका

दय

मथासभ्बि सभान रूऩभा कामभ गने िा तत्सम्फन्धी अन्म ङ्जिषमभा आिश्मक
सभन्िम गनन सकनेछन् ।
37.

याजस्ि उठाउने सम्फन्धी अन्तङ्चयभ व्मिस्था् (१) प्रदे श सङ्ञित कोषको
व्मिस्था य सिारन नबएसम्भको राङ्झग मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदे शरे उठाउन

ऩाउने कय, गैय कय तथा दण्ड जङ्चयफाना नेऩार सयकायरे उठाई सङ्घीम सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञखर गनेछ ।
(२) स्थानीम तहरे मस ऐन फभोङ्ञजभ उठाउन ऩाउने कय, गैय कय

तथा दण्ड जङ्चयफाना सम्फङ्ञन्धत गाउॉसबा िा नगय सबाफाट कानून नफनेसम्भ
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उठाउन सकनेछन् ।
38.

भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सकने् नेऩार सयकायरे मो ऐन कामानन्िमन गनन
आिश्मक भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सकनेछ ।

39.

नेऩार याजऩरभा प्रकाशन गने्

भन्रारमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ तोकेको आम

व्ममको िगीकयण, ढाॉचा य दपा ३८ फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड नेऩार याजऩरभा
प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ ।
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अनङ्टसूची – १
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (१) सग
नेऩार सयकायरे रगाउन सकने कय तथा गैय कय
(क)

(ख)

(ग)

कय
(१)

बन्साय भहसङ्टर,

(२)

अन्त्शङ्टल्क,

(३)

भूल्म अङ्झबिृङ्जि कय,

(४)

सॊ स्थागत आम कय,

(५)

व्मङ्ञिगत आम कय,

(६)

ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय।

गैय कय
(१)

याहदानी शङ्टल्क,

(२)

ङ्झबसा शङ्टल्क,

(३)

ऩमनटन दस्तङ्टय,

(४)

सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय,

(५)

जङ्टिा/ङ्ञचठ्ठा, क्याङ्झसनो,

(६)

दण्ड जङ्चयफाना।

सङ्घीम कानून य अन्म प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय रगाइने अन्म कय तथा गैय
कय ।

19

अनङ्टसूची – २
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (२) सग
प्रदे शरे रगाउन सकने कय तथा गैय कय
(क)

(ख)

(ग)

कय
(१)

घयजग्गा यङ्ञजिे सन शङ्टल्क,

(२)

सिायी साधन कय,

(३)

भनोयञ्जन कय,

(४)

ङ्जिऻाऩन कय,

(५)

कृङ्जष आमभा कय ।

गैय कय
(१)

सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय,

(२)

ऩमनटन शङ्टल्क,

(३)

दण्ड जङ्चयफाना ।

प्रदे शको अङ्झधकायऺेरको ङ्जिषमभा प्रदे श कानून य अन्म प्रचङ्झरत कानून
अनङ्टसाय रगाइने अन्म कय तथा गैय कय ।
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अनङ्टसूची–३
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (३) सग
स्थानीम तहरे रगाउन सकने कय तथा गैय कय
(क)

(ख)

(ग)

कय
(१)

सम्ऩङ्ञत्त कय,

(२)

घय िहार कय,

(३)

घय–जग्गा यङ्ञजिे सन शङ्टल्क,

(४)

सिायी साधन कय,

(५)

बूङ्झभ कय (भारऩोत),

(६)

भनोयञ्जन कय,

(७)

ङ्जिऻाऩन कय,

(८)

व्मिसाम कय ।

गैय कय
(१)

सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय,

(२)

ऩमनटन शङ्टल्क,

(३)

दण्ड जङ्चयफाना।

स्थानीम तहको अङ्झधकायऺेरको ङ्जिषमभा स्थानीम कानून य अन्म प्रचङ्झरत
कानून अनङ्टसाय रगाइने अन्म कय तथा गैय कय ।
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अनङ्टसूची ४
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ७ को उऩदपा (२) सग
प्राकृङ्झतक स्रोतको योमल्टीको फाॉडपाॉट (प्रङ्झतशतभा)
क्र.सॊ . योमल्टीको शीषनक नेऩार सयकाय
१

ऩिनतायोहण

५०

२५

२५

२

ङ्जिद्यङ्टत

५०

२५

२५

३

िन

५०

२५

२५

४

खानी तथा खङ्झनज

५०

२५

२५

५

ऩानी तथा अन्म

५०

२५

२५

द्रष्टब्म्(१)

सम्फङ्ञन्धत प्रदे श सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह

प्राकृङ्झतक स्रोत

नेऩार सयकायरे आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोगफाट प्रबाङ्जित

हङ्टने प्रदे श तथा स्थानीम तह (सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत)
राइन त्मसयी प्रबाङ्जित बएको अनङ्टऩातभा सभन्माङ्जमक रूऩभा प्राकृङ्झतक स्रोतको

(२)

योमल्टीको फाॉडपाॉट तथा ङ्जितयण गनेछ ।

मस अनङ्टसूची फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तहराइन गङ्चयने
प्राकृङ्झतक स्रोतको योमल्टीको फाॉडपाॉट आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार सयकायरे

प्रत्मेक ऩाॉच िषनभा ऩङ्टनयािरोकन गयी नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी
हे यपेय गनन सकनेछ ।
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