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अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
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प्रस्तािनााः  नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्िको अधिकार, राजस्ि बााँडफााँट, अनदुान, 

ऋण, बजेट व्यिस्थापन, सािवजधनक खर्व तथा वित्तीय अनशुासन सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था गनव 
िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संवििानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोजजमको व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन 
बनाएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम “अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४” रहेको छ । 

(२) यस ऐनको दफा ५, ६ र ७ सम्ित ्२०७५ साल श्रािण १ गतेदेजख र अन्य 
दफाहरू तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछन ्। 

2. पररभाषााः  विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “आयोग” भन्नाले संवििानको िारा २५० बमोजजमको राविय प्राकृधतक स्रोत 

तथा वित्त आयोग सम्झन ुपछव । 

(ख)  “घाटा बजेट” भन्नाले राजस्ि र अनदुानको योगभन्दा व्यय बढी हनेु गरी 
व्यिस्था भएको बजेट सम्झन ुपछव ।     

(ग)  “प्रदेश सजित कोष” भन्नाले संवििानको िारा २०४ बमोजजमको प्रदेश सजित 
कोष सम्झन ुपछव । 

(घ)  “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अथव मन्रालय सम्झन ुपछव । 

(ङ) “योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना, कायवक्रम समेत सम्झन ुपछव । 

(र्) “वित्तीय समानीकरण अनदुान” भन्नाले दफा ८ बमोजजमको अनदुान समझ्न ु 
पछव ।  

(छ) “विशेष अनदुान” भन्नाले दफा ११ बमोजजमको अनदुान सम्झन ुपछव । 

(ज) “समपूरक अनदुान” भन्नाले दफा १० बमोजजमको अनदुान सम्झन ुपछव ।  
(झ) “सशतव अनदुान” भन्नाले दफा ९ बमोजजमको अनदुान सम्झन ुपछव । 
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(ञ)  “स्थानीय सजित कोष” भन्नाले संवििानको िारा २२९ बमोजजमको स्थानीय 
सजित कोष सम्झन ुपछव । 

(ट) “सङ्घीय सजित कोष” भन्नाले संवििानको िारा ११६ बमोजजमको सङ्घीय 
सजित कोष सम्झन ुपछव ।  

(ठ) “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििान सम्झन ुपछव । 

पररच्छेद -२ 

राजस्िको अधिकार  
3. कर, गैर कर तथा रोयल्टी लगाउन सकनेाः (१) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजजम 

अनसूुर्ी—१ मा उजल्लजखत कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सकनेछ ।  
(२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजजम अनसूुर्ी -२ मा उजल्लजखत कर तथा गैर कर 

लगाउन र उठाउन सकनेछ । 

(३) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजजम अनसूुर्ी -३ मा उजल्लजखत कर तथा 
गैर कर लगाउन र उठाउन सकनेछ । 

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रर्धलत कानून बमोजजम लागेको 
आफ्नो अधिकारधभरको दण्ड जररबाना उठाउनेछ । 

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउाँदा राविय 
आधथवक नीधत, िस्त ु तथा सेिाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, धछमेकी प्रदेश र 
स्थानीय तहलाई प्रधतकूल नहनेु गरी लगाउन ुपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजजम प्राकृधतक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र 
उठाउन सकनेछ ।  

4. गैर करको दर धनिावरणका आिाराः  नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले िस्त ुिा सेिाको 
लागत, सिालन र सम्भार खर्वलाई आिार मानी गैर करका दर धनिावरण गनुव पनेछ । 

5. एकल कर प्रशासन सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) दफा ३ मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन 
नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहमध्ये कुनै दईु तहले उठाउने देहायका कर तथा गैर 
कर देहाय बमोजजम एकल कर प्रशासन सम्बन्िी व्यिस्था बमोजजम उठाइनेछाः– 

(क)  प्रदेशले सिारी सािन कर उठाउाँदा स्थानीय तहले सिारी सािनमा 
लगाएको कर समेत उठाउने, 

(ख)  स्थानीय तहले घर जग्गा रजजिेशन शलु्क उठाउाँदा प्रदेशले लगाएको 
घर जग्गा रजजिेशन शलु्क समेत उठाउने, 

(ग) स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउाँदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर 
समेत उठाउने, 
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(घ)  स्थानीय तहले मनोरजन न कर उठाउाँदा प्रदेशले लगाएको मनोरजन न 
कर समेत उठाउने । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उठेको करको प्रशासधनक खर्व बापत बढीमा दईु 
प्रधतशत रकम त्यस्तो कर उठाउने तहले आफ्नो सजित कोषमा जम्मा गरी बााँकी रकम जनु 
तहको कर उठाएको हो सोही तहको सजित कोषमा जम्मा गनुव पनेछ । 

पररच्छेद–३ 

राजस्िको बााँडफााँट  
6. मूल्य अधभबवृि कर तथा अन्ताःशलु्कको बााँडफााँट (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय 

तहबीर् मूल्य अधभिवृि कर र आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्ताःशलु्क रकम बााँडफााँट 
गनव नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी 
प्रधतशत नेपाल सरकारलाई, पन्र प्रधतशत प्रदेशलाई र पन्र प्रधतशत स्थानीय तहलाई 
बााँडफााँट गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीर् बााँडफााँट गररने 
रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गने रकम सङ्घीय सजित कोषमा दाजखला गररनेछ र 
प्रदेशहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई प्राप्त हनेु रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष 
खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गनेछाः— 

(क) प्रदेशहरुले प्राप्त गने रकम प्रदेश विभाज्य कोष, 
(ख) स्थानीय तहहरुले प्राप्त गने रकम स्थानीय विभाज्य कोष । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा 
भएको रकम संवििान र यस ऐनको अिीनमा रही आयोगले धनिावरण गरेको आिार र ढााँर्ा 
बमोजजम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बााँडफााँट गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम बााँडफााँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गने रकम सम्बजन्ित 
प्रदेश सजित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गने रकम सम्बजन्ित स्थानीय सजित 
कोषमा जम्मा हनेु गरी माधसक रूपमा उपलब्ि गराइनेछ ।  

(६) यस दफा बमोजजम बााँडफााँट हनेु रकम आधथवक िषवको अजन्तम मवहनामा वहसाब 
धमलान गररनेछ। 

7. प्राकृधतक स्रोतबाट प्राप्त हनेु रोयल्टीको बााँडफााँटाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय 
तहबीर् सङ्घीय कानून बमोजजम प्राकृधतक स्रोतबाट प्राप्त हनेु रोयल्टीको बााँडफााँट गनव नेपाल 
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सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा 
जम्मा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बााँडफााँट नेपाल सरकारले 
अनसूुर्ी -४ बमोजजम िावषवक रूपमा गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम बााँडफााँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गने 
रकम सङ्घीय सजित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गने रकम सम्बजन्ित प्रदेश सजित कोषमा र 
स्थानीय तहले प्राप्त गने रकम सम्बजन्ित स्थानीय सजित कोषमा जम्मा हनेु गरी उपलब्ि 
गराइनेछ । 

पररच्छेद–४ 

अनदुानको व्यिस्था 
8. वित्तीय समानीकरण अनदुानाः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्वको 

आिश्यकता र राजस्िको िमताको आिारमा आयोगको धसफाररसमा प्रदेश र स्थानीय 
तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट 
उठेको राजस्िलाई प्रदेशले प्रदेशधभरका स्थानीय तहको खर्वको आिश्यकता र राजस्िको 
िमताको आिारमा प्रदेश कानून बमोजजम आयोगको धसफाररसमा वित्तीय समानीकरण 
अनदुान वितरण गनेछ ।   

9. सशतव अनदुानाः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तह िा नेपाल सरकारको कुनै 
योजना कायावन्ियन गनव संवििानको िारा २५१ को उपिारा (१) को खण्ड (ग) बमोजजम 
आयोगले तोकेको आिार बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशतव अनदुान प्रदान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सशतव अनदुान प्रदान गदाव नेपाल सरकारले योजना 
कायावन्ियन गने सम्बन्िमा आिश्यक शतव तोकनेछ र सम्बजन्ित प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
त्यस्तो शतवको पालना गनुव पनेछ । 

(३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजजम आयोगले तोकेको आिार 
बमोजजम सशतव अनदुान प्रदान गनेछ। 

10. समपूरक अनदुान (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूिाविार विकास सम्बन्िी 
कुनै योजना कायावन्ियन गनव समपूरक अनदुान प्रदान गनव    सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समपूरक अनदुान प्रदान गदाव देहायका कुराहरुलाई 
आिार बनाइनेछाः– 

(क) योजनाको समभ्ाव्यता, 
(ख) योजनाको लागत, 
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(ग) योजनाबाट प्राप्त हनेु प्रधतफल िा लाभ, 

(घ) योजना कायावन्ियन गनव सकने वित्तीय तथा भौधतक िमता िा 
जनशजि, 

(ङ) योजनाको आिश्यकता र प्राथधमकता । 

(३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजजम समपूरक अनदुान प्रदान गनव  
सकनेछ । 

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजजमको समपूरक अनदुान कुनै योजनाको कुल 
लागतको अनपुातका आिारमा प्रदान गररनेछ । 

(५) समपूरक अनदुान प्रदान गने कायवविधि तथा अन्य व्यिस्था नेपाल सरकारले 
धनिावरण गरे बमोजजम हनेुछ । 

11. विशेष अनदुानाः  (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै उदे्दश्य राखी प्रदेश िा स्थानीय तहबाट 
सिालन गररने कुनै खास योजनाको लाधग विशेष अनदुान प्रदान गनव सकनेछाः- 

(क) जशिा, स्िास््य, खानेपानी जस्ता आिारभतू सेिाको विकास र आपूधतव 
गने, 

(ख) अन्तर प्रदेश िा अन्तर स्थानीय तहको सन्तधुलत विकास गने, 

(ग) आधथवक, सामाजजक िा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको िगव िा 
समदुायको उत्थान िा विकास गने । 

(२) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजजम विशेष अनदुान प्रदान गनव 
सकनेछ । 

 (३) विशेष अनदुान प्रदान गने कायवविधि तथा अन्य व्यिस्था नेपाल सरकारले 
धनिावरण गरे बमोजजम हनेुछ । 

 

पररच्छेद–५ 

िैदेजशक सहायता तथा आन्तररक ऋण  
12. िैदेजशक सहायता धलने अधिकाराः (१) िैदेजशक अनदुान िा ऋण धलने अधिकार नेपाल 

सरकारको हनेुछ ।  
(२) नेपाल सरकारले िैदेजशक अनदुान िा ऋण धलाँदा देशको समष्टीगत आधथवक 

स्थावयत्ि हनेु गरी धलन ुपनेछ ।  
(३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कायावन्ियन हनेु योजना िा 

कायवक्रमको लाधग िैदेजशक अनदुान िा सहयोग धलन सकनेछ। 
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(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूिवस्िीकृधत धबना कुनै पधन 
वकधसमको िैदेजशक अनदुान िा सहयोग धलन िा िैदेजशक अनदुान िा सहयोगमा कुनै योजना 
िा कायवक्रम कायावन्ियन गनव, गराउन सकने छैन। 

13. िैदेजशक सहायताको िरे र प्रयोगाः (१) नेपाल सरकारले िैदेजशक सहायताको पररर्ालनबाट 
प्राप्त हनेु प्रधतफल र उपलजब्िको आाँकलन गरी पारदशी रूपमा िैदेजशक सहायता धलन ु  
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त िैदेजशक सहायताको पररर्ालन नेपाल सरकारले 
देहायको राविय आिश्यकता र प्राथधमकताका िेरमा गनुव पनेछाः- 

(क) भौधतक पूिाविारको धनमावण, ममवत र जजणोिार, 
(ख) जशिा, स्िास््य र मानि विकास, 

(ग)  स्िदेशी उत्पादन र उत्पादकत्ि बवृि, 

(घ)  स्िदेशमा रोजगारी धसजवना र िमता विकास, 

(ङ) विपद् व्यिस्थापन, 

(र्) विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, 

(छ) िातािरण संरिण र जलिाय ुपररितवन, 

(ज) सािवजधनक धनजी साझेदारीमा गररने लगानी, 
(झ) सािवजधनक धनजी, सहकारी र सामदुावयक िेरको िमता नपगेुको 

िेरमध्ये नेपाल सरकारले िैदेजशक सहायता धलन उपयिु हनेु भनी 
धनिावरण गरेका िेरहरु । 

14. आन्तररक ऋणाः  (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले धसफाररस गरेको 
सीमाधभर रही आन्तररक ऋण धलन सकनेछ । 

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण धलन ुअजघ नेपाल सरकारको सहमधत 
धलन ु  पनेछ । 

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रर्धलत कानूनको अिीनमा रही ऋणपर जारी गरी 
आन्तररक ऋण उठाउन सकनेछ ।  

(3) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण धलन नेपाल सरकारको सहमधत माग 
गदाव आन्तररक ऋण धलन खोजजएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हनु सकने प्रधतफल र उपलजब्ि, 

ऋण भिुानी योजना, ऋण ददने संस्थाको वििरण सवहतको प्रस्ताि मन्रालय समि पेश गनुव 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम पेश भएको प्रस्ताि कायावन्ियन योग्य देजखएमा नेपाल 
सरकारले सम्बजन्ित प्रदेश िा स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण धलन सहमधत ददन सकनेछ । 
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15. नेपाल सरकारले ऋण ददन सकनेाः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाइव ऋण ददन 
सकनेछ । 

(२) प्रदेश िा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भिुानीको तररका तथा समय 
सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लाधग मन्रालय समि अनरुोि गनव सकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम प्राप्त अनरुोि मनाधसब देजखएमा नेपाल सरकारले ऋण 
प्रदान गने स्िीकृधत ददन सकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गने स्िीकृधत भएमा 
मन्रालयले सम्बजन्ित प्रदेश िा स्थानीय तहसाँग सम्झौता गनेछ । 

(५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश िा स्थानीय तहले सम्झौतामा उजल्लजखत 
अिधिधभर र्िुा नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बजन्ित प्रदेश िा स्थानीय तहलाई उपलब्ि 
गराउने अनदुानबाट त्यस्तो ऋण रकम असलुी गनव सकनेछ । 

पररच्छेद–६ 

सािवजधनक खर्व व्यिस्था 
16. सािवजधनक खर्वको अनमुाधनत वििरण तयार गनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय 

तहले प्रत्येक आधथवक िषवमा आ–आफ्नो कायविेरधभरका विषयहरुमा हनेु सािवजधनक खर्वको 
अनमुाधनत वििरण तयार गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको वििरण तयार गदाव र्ाल ुखर्व, पूाँजीगत खर्व र वित्त 
व्यिस्थाका लाधग आिश्यक पने रकम समेत छुट्याउन ुपनेछ । 

17. मध्यकालीन खर्व संरर्ना तयार गनुव पनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा 
१६ बमोजजमको सािवजधनक खर्वको वििरण तयार गदाव आगामी तीन आधथवक िषवमा हनेु 
खर्वको प्रिेपण सवहतको मध्यकालीन खर्व संरर्ना तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तयार गररने मध्यकालीन खर्व संरर्नामा देहायका 
वििरण खलुाउन ुपनेछाः– 

(क)  प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, 

(ख)  प्रस्तावित योजनाको लाधग समभ्ाव्यता अध्ययन गनव िा खर्व 
छुट्याउन आिश्यकताको पषु्ट्ट्याइाँ, 

(ग)   प्रस्तावित योजना कायावन्ियन हनु सकने आधथवक िषव र त्यसपधछका 
दईु आधथवक िषवमा प्राप्त हनु सकने प्रधतफल र उपलजब्ि, 

(घ)   प्रस्तावित योजना लागू गनव आिश्यक पने खर्वको वििरण, 

(ङ)   खर्व व्यहोने स्रोत र खर्व गररएको रकमबाट प्राप्त हनु सकने प्रधतफल 
र उपलजब्िको प्रिेपण, 
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(र्)   प्रस्तावित योजनाको मध्यम अिधिको खर्वको रणनीधत र त्यसको 
िावषवक खर्वसाँगको तादाम्यता, 

(छ)  सञ्र्ाधलत योजना भए गत आधथवक िषवमा छुट्याइएको खर्व अनसुार 
लि्य हाधसल भए नभएको यथाथव वििरण । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले तीन िषवसम्म सोही उपदफा बमोजजमको मध्यकालीन खर्व 
संरर्ना आ—आफ्नो प्राथधमकता र आिश्यकताका आिारमा तयार गनव सकनेछन ्। 

18. आय व्ययको प्रिपेण गनेाः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आधथवक िषवको लाधग आय 
व्ययको प्रिेपण गररएको त्याङ्क सवहतको देहायका वििरण प्रत्येक िषवको पसु मसान्तधभर 
मन्रालय समि पेश गनुव पनेछाः- 

(क) व्ययको अनमुान, 

(ख) आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हनु सकने अनमुाधनत राजस्ि, 

(ग) राजस्ि बााँडफााँटबाट प्राप्त हनु सकने अनमुाधनत रकम, 

(घ) अनदुानबाट प्राप्त हनु सकने अनमुाधनत रकम, 

(ङ) बजेट घाटा पूधतव गनव आिश्यक पने अनमुाधनत रकम र त्यसको  
स्रोत ।  

(२) नेपाल सरकारले अयोगसाँग परामशव गरी र्ाल ु आधथवक िषवको फागनु 
मसान्तधभर दफा ६ बमोजजमको राजस्ि बााँडफााँट र दफा ८ बमोजजमको वित्तीय समानीकरण 
अनदुान बापत अगामी आधथवक िषवमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाइव उपलब्ि 
गराउने अनमुाधनत स्रोतको वििरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाइव उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) प्रदेश सरकारले अयोगसाँग परामशव गरी र्ाल ुआधथवक िषवको रै्र मसान्तधभर 
संवििानको िारा ६० को उपिारा (५) बमोजजम स्थानीय तहलाइव उपलब्ि गराउने वित्तीय 
अनदुानको अनमुाधनत वििरण स्थानीय तहलाइव उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

19. राजस्ि प्रस्ताि तयार गनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर िा गैर कर 
राजस्िको प्रस्ताि गदाव िा भैरहेको कर िा गैर कर राजस्िमा पररितवन गनुव पदाव त्यसको 
आिश्यकता, औजर्त्य तथा त्यसबाट पने प्रभाि समेत उल्लेख गरी प्रस्ताि तयार गनुव     
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम राजस्ि प्रस्ताि तयार गदाव प्रदेश िा स्थानीय तहले 
त्यस्तै विषयमा नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश िा स्थानीय तहले लगाएका कर िा गैर कर र 
त्यसका दरसाँग यथासमभ्ि तादात्म्य हनेु गरी गनुव पनेछ । 
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पररच्छेद–७ 

राजस्ि र व्ययको अनमुान  
20. आधथवक सिेिण पेश गनुव पनेाः  नेपाल सरकारले राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश गनुव अगािै 

सङ्घीय संसदमा आधथवक सिेिण पेश गनुव पनेछ । 

21. राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश गनुव पनेाः (१) नेपाल सरकारको अथव मन्रीले प्रत्येक िषव 
संवििान बमोजजम आगामी आधथवक िषवको राजस्ि र व्ययको अनमुान सङ्घीय संसदको दिैु 
सदनको संयिु बैठकमा पेश गनुव पनेछ । 

(२) प्रदेशको अथव मन्रीले प्रत्येक िषव असार मवहनाको एक गतेधभर आगामी आधथवक 
िषवको राजस्ि र व्ययको अनमुान प्रदेश सभामा पेश गनुव पनेछ ।  

(३) गाउाँ कायवपाधलका र नगर कायवपाधलकाले प्रत्येक िषव असार मवहनाको दश 
गतेधभर आगामी आधथवक िषवको राजस्ि र व्ययको अनमुान सम्बजन्ित गाउाँ िा नगर सभामा 
पेश गनुव पनेछ । 

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्ि र यस ऐन बमोजजम राजस्ि 
बााँडफााँटबाट प्राप्त हनेु रकमबाट प्रशासधनक खर्व पगु्ने गरी राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश 
गनुव  पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम पेश गररने राजस्ि र व्ययको अनमुान दफा ३८ बमोजजमको 
मापदण्ड अनरुुप हनु ुपनेछ ।  

22. राजस्ि र व्ययको अनमुान साथ संलग्न गनुव पने वििरणाः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले 
राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश गदाव देहायका वििरण संलग्न गनुव पनेछाः-  

(क)  अजघल्लो आधथवक िषवमा गररएको राजस्िको अनमुान अनसुार राजस्ि 
सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्रालयलाई छुट्याइएको खर्वको 
रकम र खर्व अनसुारको लि्य हाधसल भए नभएको वििरण,  

(ख)  दफा १७ बमोजजमको मध्यकालीन खर्व संरर्ना, 
(ग)  आगामी तीन आधथवक िषवको राजस्ि, व्यय र अनमुानको प्रिेपण,  

(घ) ऋण, लगानी तथा दावयत्ि सम्बन्िी वििरण,  

(ङ) वित्तीय सन्तलुन कायम गनव अपनाइने रणनीधत उल्लेख भएको वित्तीय 
नीधत,  

(र्)  आगामी तीन आधथवक िषवको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हनेु िवृिदर, 
मदु्राजस्फधत, र्ाल ु खाता सन्तलुन र भिुानी सन्तलुनको जस्थधत 
उल्लेख भएको समवष्टगत आधथवक जस्थधत, 

(छ) कर िा गैर करमा छुट ददइएको वििरण, 
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(ज) अजघल्लो आधथवक िषवको िैदेजशक सहायता प्राधप्तको वििरण । 

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अजघल्लो िषव अनमुान गरे अनसुारको राजस्ि 
सङ्कलन हनु नसकेको िा मन्रालयलाई छुट्याएको रकम लि्य अनसुार खर्व हनु नसकेकोमा 
त्यसको कारण र त्यसका लाधग गररने सिुारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोजजमको वििरणमा उल्लेख गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (र्) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रदेशले सो 
खण्ड बमोजजमको वििरण पेश गनुव पने छैन ।  

(४) स्थानीय तहले राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश गदाव अजघल्लो आधथवक िषवमा 
गररएको राजस्िको अनमुान अनसुार राजस्ि सङ्कलन हनु नसकेको िा खर्वको लाधग 
छुट्याएको रकम लि अनसुार खर्व हनु नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लाधग गररने 
सिुारका उपायको वििरण संलग्न गनुव पनेछ । 

23. घाटा बजेट पेश गनव सकनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बजन्ित 
व्यिस्थावपकामा आिश्यकता अनसुार घाटा बजेट पेश गनव  
सकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम घाटा बजेट पेश गदाव बजेट घाटा पूधतव गने स्रोतको 
स्पष्ट आिार समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गदाव नेपाल 
सरकारले संवििान र प्रर्धलत कानून बमोजजम कुनै सझुाि िा धनदेशन ददएको भए सोको 
पालना गनुव पनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन प्रशासधनक खर्व व्यहोनव 
घाटा बजेट पेश गनव सवकने छैन ।  

24. पेश्की खर्वाः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले विधनयोजन वििेयक विर्ारािीन रहेको 
अिस्थामा र्ाल ु आधथवक िषवको व्यय अनमुानको एक धतहाईभन्दा बढी नहनेु गरी ऐन 
बमोजजम खर्व गनव सकनेछन ्।  

(२) स्थानीय तहले विधनयोजन वििेयक विर्ारािीन रहेको अिस्थामा र्ाल ुआधथवक 
िषवको व्ययको एक धतहाईभन्दा बढी नहनेु गरी कानून बमोजजम खर्व गनव सकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम खर्व भएको रकम विधनयोजन वििेयकमा 
समािेश गनुव पनेछ । 
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पररच्छेद–८ 

वित्तीय अनशुासन 

25. आधथवक तथा वित्तीय नीधत अनशुरण गनुव पनेाः  प्रदेश तथा स्थानीय तहले आधथवक र वित्तीय 
नीधत तजुवमा गदाव नेपाल सरकारको आधथवक र वित्तीय नीधत अनशुरण गनुव पनेछ ।  

26. सजित कोषमा दाजखला गनुव पनेाः यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, 
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हनेु सबै आय आफ्नो सजित कोषमा दाजखला गनुव पनेछ । 

27. बजेटमा व्यिस्था गरेर मार खर्व गनुव पनेाः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सजित 
कोषमाधथ व्ययभार हनेु रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यिस्था गरी सम्बजन्ित 
व्यिस्थावपकाबाट त्यस्तो बजेट स्िीकृत भएपधछ मार खर्व गनुव पनेछ । 

28. अनदुानको प्रयोगाः यस ऐन िा प्रर्धलत कानून बमोजजम प्राप्त भएको अनदुानको रकम जनु 
प्रयोजनको लाधग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाधग प्रयोग गनुव पनेछ ।  

29. रकमान्तर गनव नपाइनेाः बजेटमा पूाँजीगत खर्वको रूपमा विधनयोजन भएको रकम र्ाल ुखर्वमा 
रकमान्तर गनव पाइने छैन । 

30. पारदशीता कायम गनुवपनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय व्यिस्थापन 
सम्बन्िी काम कारबाही यस ऐन र प्रर्धलत कानून बमोजजम पारदशी रूपमा गनुव पनेछ । 

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्यय वििरणको लेखा प्रर्धलत 
कानून बमोजजम लेखापरीिण गरी पन्र ददनधभर तत्सम्बन्िी वििरण सािवजधनक गनुव पनेछ ।  

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट कायावन्ियनको िावषवक समीिा 
गरी तत्सम्बन्िी वििरण प्रत्येक िषवको काधतवक मसान्तधभर सािवजधनक गनुव पनेछ ।  

(४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आधथवक वििरणको आिारमा 
एकीकृत आधथवक वििरण तयार गरी प्रत्येक िषवको पसु मसान्तधभर सािवजधनक गनुव पनेछ ।  

31. आय व्ययको िगीकरण तथा लेखाङ्कनाः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको 
िगीकरण तथा लेखाङ्कन नेपाल सरकारले धनिावरण गरे बमोजजम गनुव पनेछ । 

32. आिधिक वििरण पेश गनुव पनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र 
व्ययको आिधिक वििरण नेपाल सरकारले तोकेको ढााँर्ामा तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (३) बमोजजम स्थानीय तहबाट प्राप्त वििरण समेत समािेश गरी 
प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको र्ौमाधसक वििरण त्यस्तो अिधि समाप्त भएको धमधतले तीस 
ददनधभर मन्रालय समि पेश गनुव पनेछ।  

(३) स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको र्ौमाधसक वििरण त्यस्तो अिधि 
समाप्त भएको धमधतले पन्र ददनधभर मन्रालय तथा प्रदेश समि पेश गनुव पनेछ ।   
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजम प्रदेश र स्थानीय तहले दोस्रो र्ौमाधसक आय 
व्ययको वििरण पेश गदाव तेस्रो र्ौमाधसकमा हनु सकने आय र व्ययको अनमुान समेत पेश 
गनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) बमोजजम तोवकएको अिधिधभर वििरण पेश हनु नआएमा 
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउने अनदुान रोक्का गनव सकनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

विविि 

33. अन्तर–सरकारी वित्त पररषद्ाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीर् अन्तर-सरकारी 
वित्त व्यिस्थापनका विषयमा आिश्यक परामशव तथा समन्िय गनव देहायको अन्तर–सरकारी 
वित्त पररषद् रहनेछाः– 

(क)  नेपाल सरकारको अथव मन्री          –संयोजक 

(ख)  प्रदेशको अथव मन्री                 –सदस्य 

(ग) गाउाँपाधलका र नगरपाधलकाका प्रमखु र उपप्रमखुहरू  
मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना मवहला सवहत 

दइुव जना प्रधतधनधित्ि हनेु गरी प्रदेशले धसफाररस  
गरेका र्ौि जना                        –सदस्य 

(घ)  वित्त सम्बन्िी विज्ञहरु मध्येबाट मन्रालयले  
मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना मवहला सवहत 

 तीन जना            –सदस्य 

(ङ) सजर्ि, मन्रालय                   –सदस्य सजर्ि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजजम मनोनीत सदस्यको पदािधि तीन िषवको 
हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन मनोनीत सदस्यले पदीय 
जजम्मेिारी पूरा नगरेमा मन्रालयले धनजलाई जनुसकैु बखत सदस्यबाट हटाउन सकनेछ । 

तर त्यसरी धनजलाई सदस्यबाट हटाउन ुअजघ आफ्नो सफाइ पेश गने मौका ददन ु
पनेछ । 

(४) अन्तर-सरकारी वित्त पररषद्को बैठक प्रत्येक िषवको रै्र मवहनामा एक पटक 
र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको धमधत र समयमा बस्नेछ ।  

(५) अन्तर-सरकारी वित्त पररषद्को बैठकमा आयोगको अध्यि िा धनजले तोकेको 
सदस्य र अन्य धनकायको प्रधतधनधिलाई आमन्रण गनव सवकनेछ । 
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(६) अन्तर सरकारी वित्त पररषद्को बैठक सम्बन्िी अन्य कायवविधि सो पररषद 
आफैले धनिावरण गरे बमोजजम हनेुछ ।   

34. नेपाल सरकारले धनदेशन ददन सकनेाः  (१) नेपाल सरकारले संवििानको िारा २३२ को 
उपिारा (२) बमोजजम प्रदेशहरु बीर् समन्िय गनुव पने वित्त सम्बन्िी विषयमा प्रदेश 
मजन्रपररषद्लाई आिश्यक धनदेशन ददन सकनेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुव प्रदेश 
मजन्रपररषद्को कतवव्य हनेुछ ।  

(२)  नेपाल सरकारले संवििानको िारा २३२ को उपिारा (८) बमोजजम वित्त 
सम्बन्िी विषयमा आफै िा प्रदेश माफव त ्स्थानीय तहलाई आिश्यक धनदेशन ददन सकनेछ र 
त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुव स्थानीय तहको कतवव्य हनेुछ ।  

35. प्रदेशको जजम्मेिारीाः (१) एक प्रदेशले अको प्रदेशको वित्त विषयसाँग सम्बजन्ित कानून, धनणवय 
िा आदेश कायावन्ियनमा सहयोग गनुव पनेछ ।  

(२) एक प्रदेशले अको प्रदेशका बाधसन्दालाई वित्त सम्बन्िी विषयमा समान सरुिा, 
व्यिहार र सवुििा उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

36. समन्िय र सहयोग गनुव पनेाः (१) एक प्रदेशले अको प्रदेशसाँग वित्त सम्बन्िी साझा र्ासो, 
सरोकार र वहतका विषयमा सूर्ना आदान प्रदान गनव, परामशव गनव तथा आफ्ना कायव र 
वििायनबारे आपसमा समन्िय र आपसी सहयोग विस्तार गनव सकनेछन ्। 

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहले आपसमा समन्िय गरी आफ्नो 
जजम्मेिारीधभरको राजस्ि एक अकाव माफव त ्उठाउन िा कुनै खास प्रकारका राजस्ि एकद्वार 
प्रणालीबाट उठाउने व्यिस्था गनव सकनेछन ्।  

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय तहले राजस्िका दर यथासमभ्ि समान रूपमा 
कायम गने िा तत्सम्बन्िी अन्य विषयमा आिश्यक समन्िय गनव सकनेछन ्। 

37. राजस्ि उठाउने सम्बन्िी अन्तररम व्यिस्थााः (१) प्रदेश सजित कोषको व्यिस्था र सिालन 
नभएसम्मको लाधग यस ऐन बमोजजम प्रदेशले उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड 
जररबाना नेपाल सरकारले उठाई सङ्घीय सजित कोषमा दाजखला गनेछ । 

(२) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजजम उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड 
जररबाना सम्बजन्ित गाउाँ सभा िा नगर सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रर्धलत कानून बमोजजम 
उठाउन सकनेछन ्। 

38. मापदण्ड बनाई लागू गनव सकनेाः नेपाल सरकारले यो ऐन कायावन्ियन गनव आिश्यक मापदण्ड 
बनाई लागू गनव सकनेछ ।  

39. नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनेाः  मन्रालयले यस ऐन बमोजजम तोकेको आय व्ययको 
िगीकरण, ढााँर्ा र दफा ३८ बमोजजमको मापदण्ड नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।  
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अनसूुर्ी – १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्ित) 
नेपाल सरकारले लगाउन सकने कर तथा गैर कर 

(क) कर 
(१)  भन्सार महसलु,    
(२)  अन्ताःशलु्क,        
(३)  मूल्य अधभिवृि कर,   
(४)  संस्थागत आय कर,    
(५)  व्यजिगत आय कर,   
(६)  पाररश्रधमक कर। 

 (ख) गैर कर 
(१) राहदानी शलु्क,    
(२) धभसा शलु्क,      
(३) पयवटन दस्तरु,     
(४) सेिा शलु्क दस्तरु,   
(५)  जिुा/जर्ठ्ठा, कयाधसनो, 
(६)  दण्ड जररबाना। 

(ग) सङ्घीय कानून र अन्य प्रर्धलत कानून अनसुार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर । 
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अनसूुर्ी – २ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्ित) 
प्रदेशले लगाउन सकने कर तथा गैर कर 

(क) कर 
(१)  घरजग्गा रजजिेशन शलु्क,  
(२)  सिारी सािन कर,    
(३)  मनोरजन न कर,       
(४)  विज्ञापन कर, 
(५) कृवष आयमा कर । 

(ख) गैर कर 
(१) सेिा शलु्क दस्तरु,       
(२) पयवटन शलु्क, 
(३) दण्ड जररबाना । 

(ग) प्रदेशको अधिकारिेरको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रर्धलत कानून अनसुार लगाइने अन्य 
कर तथा गैर कर । 
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अनसूुर्ी–३ 

(दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बजन्ित) 
स्थानीय तहले लगाउन सकने कर तथा गैर कर 

(क) कर  
(१) सम्पजत्त कर,    
(२) घर िहाल कर,   

(३) घर–जग्गा रजजिेसन शलु्क,  
(४) सिारी सािन कर,  

(५)   भधूम कर (मालपोत), 
(६) मनोरजन न कर, 
(७) विज्ञापन कर, 
(८)  व्यिसाय कर । 

(ख) गैर कर 
(१) सेिा शलु्क दस्तरु,  
(२) पयवटन शलु्क,        
(३) दण्ड जररबाना। 

(ग) स्थानीय तहको अधिकारिेरको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रर्धलत कानून अनसुार 
लगाइने अन्य कर तथा गैर कर । 
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अनसूुर्ी ४ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्ित) 
 

प्राकृधतक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँट (प्रधतशतमा) 
 

क्र.सं. रोयल्टीको शीषवक नेपाल सरकार सम्बजन्ित प्रदेश सम्बजन्ित स्थानीय तह 

१ पिवतारोहण ५० २५ २५ 

२ विद्यतु ५० २५ २५ 

३ िन ५० २५ २५ 

४ खानी तथा खधनज ५० २५ २५ 

५ पानी तथा अन्य 
प्राकृधतक स्रोत 

५० २५ २५ 

 

द्रष्टब्याः-   
(१) नेपाल सरकारले आयोगको धसफाररसमा प्राकृधतक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हनेु प्रदेश 

तथा स्थानीय तह (सम्बजन्ित स्थानीय तह, जजल्ला समन्िय सधमधत) लाइव त्यसरी प्रभावित 
भएको अनपुातमा समन्यावयक रूपमा प्राकृधतक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँट तथा वितरण 
गनेछ । 

(२) यस अनसूुर्ी बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाइव गररने प्राकृधतक स्रोतको 
रोयल्टीको बााँडफााँट आयोगको धसफाररसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पााँर् िषवमा पनुरािलोकन 
गरी नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाशन गरी हेरफेर गनव सकनेछ । 

 

 

 

 

 


