
 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, असार 31 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 8 

भाग 1 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संित ्2079 सालको ऐन नं. 05 
 

     आतथवक िर्व 2079/०80 को सेिा र कायवको लातग प्रदेश सशञ्चत कोर्बाट रकम 
वितनयोजन गने र सो रकम खचव गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

 

प्रस्तािनााः आतथवक िर्व 2079/०80 को सेिा र कायवको लातग प्रदेश सशञ्चत कोर्बाट 
सम्बशन्त्धत तनकायलाई रकम वितनयोजन गनव र सो रकम खचव गने अतधकार ददन 
िाञ्छनीय भएकोले,  

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम “वितनयोजन ऐन, 2079”  रहेको छ। 

(2) यो ऐन सम्ित ्2079 साल साउन 1 गतेदेशख प्रारम्भ हनुेछ। 
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2. आतथवक िर्व 2079/०80 को तनतमत्त प्रदेश सशञ्चत कोर्बाट खचव गने अतधकाराः 
आतथवक िर्व 2079/०80 को तनतमत्त अनसूुची-1 बमोशजम प्रदेश सशञ्चत कोर्मातथ 
व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुची-2 बमोशजम चाल,ु पुुँजीगत र वित्तीय व्यिस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम रू. ३५,८९,२१,६२,०००/- (अिरेवप पैँततस अबव 
उनान्नब्बे करोड एक्काइस लाख बैसठ्ठी हजार) मा नबढाई तनददवष्ट गररए बमोशजम प्रदेश 
सशञ्चत कोर्बाट खचव गनव सवकनेछ। 

3. वितनयोजनाः (1) यस ऐनद्वारा प्रदेश सशञ्चत कोर्बाट खचव गनव अतधकार  ददइएको 
रकम आतथवक िर्व 2079/०80 को तनतमत्त प्रदेश सरकारका अनसूुची-२ बमोशजमका 
तनकायले गने सेिा र कायवको लातग वितनयोजन गररने छ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम अनसूुची-2 मा उशललशखत बजेट प्रदेश सरकारका 
तनकायले गने सेिा र कायवको लातग वितनयोशजत रकममध्ये कुनै अनदुान संख्यामा 
बचत हनुे र कुनै अनदुान संख्यामा नपगु हनुे देशखएमा प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले 
बचत हनुे अनदुान संख्याबाट नपगु हनुे अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर गनव सक्नेछ। 

   (3) उपदफा (2) बमोशजम रकमान्त्तर गदाव जम्मा रकमको दश प्रततशतमा 
नबढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्त्दा बढी अनदुान संख्याबाट अको एक िा एकभन्त्दा 
बढी अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर गनव, तनकासा तथा खचव लेख्न र चाल ुतथा पुुँजीगत 
खचव र वित्तीय व्यिस्थाको खचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकमान्त्तर गनव 
सवकनेछ। 

तर, पुुँजीगत खचव र वित्तीय व्यिस्थातफव  वितनयोशजत रकम साुँिा भकु्तानी खचव र 
व्याज भकु्तानी खचव शीर्वकमा बाहेक अन्त्य चाल ुखचव शीर्वकतफव  रकमान्त्तर गनव र 
वित्तीय व्यिस्था अन्त्तगवत साुँिा भकु्तानी खचवतफव  वितनयोशजत रकम ब्याज भकु्तानी खचव 
शीर्वकमा बाहेक अन्त्यत्र रकमान्त्तर गनव सवकन ेछैन। 

(४) एउटै अनदुान संख्यातभत्रका बजेट शीर्वक िा उपशीर्वकमा रकमान्त्तर 
गदाव प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले सम्बशन्त्धत आयोजना तथा कायवक्रममा शरुु 
वितनयोशजत रकमको शत प्रततशतभन्त्दा बढी नहनु ेगरी आिश्यकतानसुार रकमान्त्तर 
गनव सक्नेछ।  

तर, बहिुर्ीय आयोजनामा वितनयोजन भएको रकम अन्त्य बहिुर्ीय आयोजनामा 
बाहेक अन्त्यत्र रकमान्त्तर गररने छैन। 
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(५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोशजमको रकमान्त्तर अतनिायव दावयत्िको 
हकमा बाहेक चैत्र मवहना अगातड गररने छैन। 

(६) स्थानीय तहका लातग अनदुान संख्या 801 मा वितनयोजन भएको अनदुान 
रकम अन्त्य अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर हनुे छैन। 

 (७) उपदफा (1), (2) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अनदुान संख्या ५०१ देशख 602 मा वितनयोजन भएको रकम जनु अनदुान संख्यामा 
तनकासा र खचव हनु ेहो सोही अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर गनव र तनकासा तथा खचव 
जनाउन बाधा पने छैन। 

4. अन्त्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरणाः (1) अनदुान संख्या 801 को रकम स्थानीय 
तहले कानून बमोशजम खचव गनव पाउने गरी अनदुानको रुपमा स्थानीय सशञ्चत कोर्मा 
हस्तान्त्तरण गररनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको रकममध्ये वित्तीय समानीकरण अनदुानको एक 
चौथाईले हनु आउने रकम प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले तनधावरण गरे बमोशजम 
प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायावलयले सम्बशन्त्धत स्थानीय सशञ्चत कोर्मा भदौ 25 गते 
तभत्र, काततवक २५ गते तभत्र, माघ २५ गते तभत्र र बैशाख २५ गते तभत्र गरी चार 
वकस्तामा हस्तान्त्तरण गनेछ। 

(3) उपदफा (2) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन मलुकुमा विपद् िा 
कुन ैअसामान्त्य पररशस्थतत उत्पन्न भई लक्ष्य अनरुुप राजस्ि संकलन हनु नसकेमा र 
संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान तथा राजस्ि बाुँडफाुँट रकम 
कम प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले उपदफा (2) बमोशजमको पवहलो वकस्ता बाहेक 
अन्त्य वकस्ता र सो बापतको रकम पनुाः तनधावरण गरी प्रदेश सरकारले तनधावरण गरेको 
समयमा प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायावलयले सम्बशन्त्धत स्थानीय सशञ्चत कोर्मा 
हस्तान्त्तरण गनेछ। 

(४) उपदफा (2) बमोशजमको वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट खचव भएको 
रकमको वििरण स्थानीय तहले आतथवक िर्वको काततवक १५ गतेतभत्र, माघ १५ 
गतेतभत्र, बैशाख १५ गतेतभत्र र िावर्वक आतथवक वििरण आगामी आतथवक िर्वको 
साउन मसान्त्ततभत्र तथा उपदफा (३) बमोशजम हस्तान्त्तरण भएको रकम र खचव 
भएको रकमको वििरण प्रदेश सरकारले तनधावरण गरेको समयमा प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रक कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ। 
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(५) उपदफा (१) बमोशजमको अनदुान रकममध्ये सशतव अनदुान रकमको 
पचास प्रततशत रकम भाद्र मसान्त्त िा वितनयोजन भएको दईु मवहनातभत्र स्थानीय 
तहको सशञ्चत कोर्मा र बाुँकी पचास प्रततशत रकम कायव सम्पन्नताका आधारमा 
माग भए बमोशजम हस्तान्त्तरण गररनेछ।   

(६) उपदफा (4) बमोशजमको वििरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकरण 
अनदुानको बाुँकी रकम स्थानीय तहको सशञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनव प्रदेश सरकार, 
अथव मन्त्त्रालय बाध्य हनुेछैन। 

 
5. योजना िा कायवक्रम कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी विशेर् व्यिस्थााः (१) यस ऐन बमोशजम 

गण्डकी प्रदेश सरकारको कुन ै तनकायबाट कायावन्त्ियन हनु े गरी रकम वितनयोजन 
भएको पुुँजीगततफव को कुन ैयोजना िा कायवक्रम नेपाल सरकारको कुन ैतनकाय माफव त 
कायावन्त्ियन गनुवपने भएमा नपेाल सरकार, अथव मन्त्त्रालय तथा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयको 
पूिव सहमतत तलई माघ मसान्त्ततभत्र लेखी आएमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अथव 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो कायवक्रम कायावन्त्ियनका लातग खचव गने अशख्तयारी ददने गरी 
सहमतत ददन सक्नेछ। 

तर प्रशासतनक खचव तथा चालतुफव का कायवक्रमको लातग नपेाल सरकारका 
तनकायलाई कुनै रकम उपलब्ध गराइने छैन। 

(२) यस ऐन बमोशजम प्रदेश सरकारको कुन ैतनकायबाट कायावन्त्ियन हनुे गरी 
रकम वितनयोजन भएको कुन ै आयोजना िा कायवक्रम कुन ै स्थानीय तह माफव त 
कायावन्त्ियन गनुवपने भएमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको पूिव सहमतत तलई माघ 
मसान्त्ततभत्र प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अथव 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो आयोजना िा कायवक्रम कायावन्त्ियनका लातग खचव गनव अशख्तयारी 
ददने गरी सहमतत ददन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोशजम सहमतत ददइएको जानकारी महालेखापरीिकको 
कायावलय, नपेाल सरकारको सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालय, महालेखा तनयन्त्त्रकको कायावलय 
तथा प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायावलय र सम्बशन्त्धत कोर् तथा लेखा तनयन्त्त्रक 
कायावलयलाई ददन ुपनेछ। 
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 (४) उपदफा (२) बमोशजम सहमतत ददइएको जानकारी महालेखा परीिकको 
कायावलय, महालेखा तनयन्त्त्रकको कायावलय तथा प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायावलय र 
सम्बशन्त्धत कोर् तथा लेखा तनयन्त्त्रक कायावलयलाई ददन ुपनेछ। 

  (५) प्रदेश सरकारको कुन ैविर्यगत मन्त्त्रालय िा तनकायको स्िीकृत िावर्वक 
कायवक्रम अको मन्त्त्रालय िा तनकायबाट कायावन्त्ियन गनुवपने भएमा कायावन्त्ियन गने 
सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालय िा तनकायको पूिव सहमतत तलई माघ मसान्त्ततभत्र प्रदेश सरकार, 
अथव मन्त्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले खचव गने अशख्तयारीको 
लातग सहमतत ददन सक्नेछ।  

(६) यस ऐन बमोशजम स्िीकृत आयोजना तथा कायवक्रम बाहेक अन्त्य कुन ै
आयोजना तथा कायवक्रम थप गररन ेछैन।  

तर, विपद् व्यिस्थापन, महामारी तनयन्त्त्रण लगायतका आकशस्मक अतनिायवता, 
प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत िृविमा सकारात्मक प्रभाि पाने आयोजना तथा 
कायवक्रमको हकमा यस ऐनद्वारा वितनयोशजत बजेटको पररतधतभत्र रही प्रदेश सरकार, 
अथव मन्त्त्रालयले त्यस्तो आयोजना तथा कायवक्रम कायावन्त्ियन गने गरी स्िीकृतत ददन 
सक्नेछ। 

(७) प्रदेशको आतथवक शस्थतत र प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा रहेको रकमलाई 
समेत विचार गरी प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले प्रदेश सशञ्चत कोर्मातथ व्ययभार 
हनुे रकम बाहेक वितनयोशजत रकममा आिश्यकता अनसुार पणूव िा आंशशक रूपमा 
रोक्का िा तनयन्त्त्रण गनव तथा समपवण गराउन सक्नेछ। 

(८) आतथवक िर्वको तबचमा प्रदेश सरकारका नयाुँ संगठन संरचना तनमावण 
भएमा साविककै बजटे उपशीर्वकिाट खचव गने अशख्तयारी प्रदान गररनछे। 

 (९) प्रदेश सरकारिाट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका अन्त्य तनकायहरुमा 
हस्तान्त्तरण भएका वित्तीय समानीकरण अनदुान र राजश्व बाुँडफाुँट बाहेक अन्त्य सिै 
वकतसमका अनदुानबाट हस्तान्त्तरण हनुे रकम मध्ये आतथवक िर्वको अन्त्त्यसम्म खचव 
हनु नसकी बाुँकी रहेको रकम आतथवक िर्व समाप्त भएको एक मवहनातभत्र प्रदेश 
सशञ्चत कोर्मा वफताव गनुवपने छ। 

 (१०) उपदफा (९) बमोशजम अनदुानको रकम वफताव नभएमा त्यस्तो रकम 
हस्तान्त्तरण हनु ेजनुसकैु अनदुान रकमिाट समायोजन गररनेछ।  
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6. लेखाङ्कन, प्रततिेदन तथा लेखापरीिणाः (१) यस ऐन बमोशजम संघ, प्रदेश िा स्थानीय 
तह मध्ये कुन ैएक तह िा तनकायको बजटे तथा कायवक्रममा समािेश भएको कुन ै
योजना िा कायवक्रम अको तह िा तनकायबाट कायावन्त्ियन गदाव रकम वितनयोजन 
भएको तह िा तनकायको खचव इकाईको रुपमा प्रचतलत कानूनले तोके बमोशजमको 
लेखा राखी आन्त्तररक तथा अशन्त्तम लेखा परीिण गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम योजना िा कायवक्रम कायावन्त्ियन गने तह िा 
तनकायले आतथवक वििरण तयार गरी प्रमाशणत गराई त्यस्तो आतथवक वििरण 
वितनयोजन भएको तहमा पठाउन ुपनेछ। 

7. अशख्तयारी तथा कायवक्रम स्िीकृतत सम्बन्त्धी व्यिस्था: (1) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापतन यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतत देशख वितनयोजन भएको रकम 
खचव गने अशख्तयारी अतधकार प्राप्त अतधकारीलाई हनुेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम खचव गने अशख्तयारीको आधारमा प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रक कायावलय िा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयले सम्बशन्त्धत तनकायलाई 
वितनयोजन भएको रकम तनकासा ददनेछ। 

(3) कुन ै तनकायलाई एकभन्त्दा बढी तनकायबाट खचव गने गरी रकम 
वितनयोजन भएकोमा वितनयोजन भएको तनकायको प्रमखुले सम्बत ् 2079 साल 
असोज मसान्त्ततभत्र वितनयोजन भएको सम्पूणव रकम खचव गने तनकायलाई बाुँडफाुँट 
गरी प्रदेश मन्त्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश गरी स्िीकृततका लातग प्रदेश 
सरकार, अथव मन्त्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

तर कुनै मनातसि कारणले सम्िशन्त्धत तनकायको प्रमखुले सम्बत ्2079 साल 
असोज मसान्त्ततभत्र बाुँडफाुँट गनव नसकेमा सोको कारण खलुाई बाुँडफाुँटको लातग 
अनरुोध गरेमा प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले सम्ित ् 2079 साल काततवक 
मसान्त्ततभत्र बाुँडफाुँट गनव सक्नेछ। 

(४) नेपाल सरकारबाट कुनै कायवक्रम िा बजेट प्राप्त भएकोमा सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालयले बाुँडफाुँट गरी प्रदेश मन्त्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश गरी 
स्िीकृततका लातग प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

(5) उपदफा (4) बमोशजमको बाुँडफाुँटबाट रकम प्राप्त गने तनकायको 
प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खचव गने अशख्तयारी प्राप्त भएको मातननेछ। 
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(६) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश मन्त्त्रालयगत 
बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश भएको कायवक्रम त्यस्तो कायवक्रम कायावन्त्ियन गने 
प्रयोजनका लातग स्िीकृत कायवक्रम मातननेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजम प्रदेश मन्त्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश 
भएको कुनै कायवक्रम संशोधन गनुवपने भएमा काततवक मसान्त्ततभत्र सम्बशन्त्धत तनकायको 
अनरुोधमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले संशोधन गनव सक्नछे।  

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश मन्त्त्रालयगत 
बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश भएको कुनै कायवक्रम संशोधन गनुवपने भएमा सरुु 
वितनयोशजत कायवक्रममा ताशत्िक फरक नपने गरी कायवक्रमको नाम र ठेगाना संशोधन 
गनव सवकनेछ। 

(९) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश मन्त्त्रालयगत 
बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश भएको कायवक्रमको चौमातसक विभाजनमा संशोधन 
गनुवपने भएमा िावर्वक लक्ष्य नघट्ने गरी सम्बशन्त्धत तनकायले एक तह मातथको 
कायावलय प्रमखुको स्िीकृतत तलन ुपनेछ। 

तर, राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणी िा सो सरहको कमवचारी प्रमखु भएको तनकायमा 
तनजले चौमातसक विभाजनलाई संशोधन गनव बाधा पगेुको मातनने छैन। 

 

(१०) प्रदेश मन्त्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश भएको कायवक्रममा 
उशललशखत वक्रयाकलापको िावर्वक लक्ष्य नघट्न े गरी प्रदेश सरकारको स्रोततफव  
सम्बशन्त्धत तनकायको लेखा उत्तरदायी अतधकृतले प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही 
जनु खचव शीर्वकको कायवक्रममा थप रकमान्त्तर गररने हो सो खचव शीर्वकको सोही 
कायवक्रममा सरुू वितनयोशजत रकमको पच्चीस प्रततशतसम्म रकमान्त्तर गनव सक्नेछ। 

(११) उपदफा (८) र (९) बमोशजमको संशोधन र रकमान्त्तर सम्बशन्त्धत 
तनकायको लेखा उत्तरदायी अतधकृतले प्रदेश मन्त्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा 
प्रविष्ट गराई प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयबाट स्िीकृत गराउन ु पनेछ र सोको 
जानकारी प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रक कायावलयलाई ददन ुपनेछ।  

8. वित्तीय अनशुासन सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) प्रदेश सरकारको अनदुानमा तनमावण गररन े
सामदुावयक भिनको जग्गा व्यशक्तगत िा तनजी स्िातमत्त्िको हनुहुुुँदैन। 
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(२) स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्ि र यस ऐन बमोशजम प्राप्त गरेको 
अनदुान कानून बनाई खचव गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम कानून बनाउुँदा देहायका विर्य पालन गनुवपनेछ- 
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आतथवक र वित्तीय नीतत  अनसुरण 

गने, 

(ख) अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लातग प्राप्त भएको हो सोही 
प्रयोजनमा मात्र खचव गने, 

(ग)   पूुँजीगत खचवतफव  वितनयोशजत रकम चाल ुखचवमा रकमान्त्तर नगने, 

(घ) प्रदेश आतथवक कायववितध तथा वित्तीय उत्तरादावयत्ि ऐन,2078 तथा 
अन्त्य प्रचतलन कानूनको अनसुरण गने। 

 

9. सहमतत तलनपुनेाः प्रदेश सरकारका तनकायहरुले सिारी साधन खररद, कायावलय 
सञ्चालनका लातग घर भाडा, अततररक्त समयको खाना तथा खाजा भत्ता, पाुँच लाखभन्त्दा 
बढी लागत अनमुान भएका सफ्टिेयर खररद तथा तनमावण, कानूनमा व्यिस्था भए 
बाहेकका अन्त्य भत्ता तथा थप आतथवक दावयत्ि तसजवना हनु ेविर्यमा तनणवय गदाव प्रदेश 
सरकार, अथव मन्त्त्रालयको सहमतत तलनपुनेछ। 
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10. कायववितध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेाः (1) यस ऐनको कायावन्त्ियन गनव प्रदेश 
सरकारले आिश्यक कायववितध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको कायववितध तथा मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा 
प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(३) यस ऐन बमोशजम वितनयोजन भएको रकम खचव गने व्यिस्थाका 
सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले आिश्यक मागवदशवन बनाउन सक्नेछ। 

  

11. आदेश जारी गनव सक्नेाः (1) यस ऐनको कायावन्त्ियन गदाव कुन ैबाधा उत्पन्न भएमा 
प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी आिश्यक व्यिस्था गनव सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको आदेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ। 
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अनसूुची-1 

(दफा 2 सुँग सम्बशन्त्धत) 

गण्डकी प्रदेश सशञ्चत कोर्मातथ व्ययभार हनुे रकम 

    (रू. हजारमा) 

1 2 3 ४ 5 ६ 

क्र. 
स. 

प्रदेश 

अनदुान 
संख्या 

शीर्वकको नाम चाल ु वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1 202 प्रदेश सभा ५६८४ ० ५६८४ 
२ २१० प्रदेश लोक सेिा आयोग ४१५४ ० ४१५४ 
३ ५०२ अथव मन्त्त्रालय- आन्त्तररक 

ऋण भकु्तानी 
६००० ० ६००० 

४ 602 अथव मन्त्त्रालय- फैसला 
िा आदेश बमोशजम 
ततनुवपने रकम 

१००० ० १००० 

जम्मा १६८३८ ० १६८३८ 
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अनसूुची-2 

(दफा 2 र 3 सुँग सम्बशन्त्धत) 

गण्डकी प्रदेश सशञ्चत कोर्बाट वितनयोजन हनु ेरकम 

 

                                                 (रू. हजारमा) 
1 2 3 4 5 6 7 

क्र.सं. अनदुा
न 

संख्या  

शीर्वकको नाम  चाल ुतफव  पूुँजीगत तफव  वित्ती
य 

व्यि
स्था 

कुल बजेट 

1 २०२ प्रदेश सभा १४६५४
७ 

७३२० ० १५३८६७ 

2 २१० प्रदेश लोक  सेिा 
आयोग 

१२८१८
२ 

७७६० ० १३५९४२ 

3 २१६ मखु्य 
न्त्यायातधिक्ताको 
कायावलय 

१४८८९ १००० ० १५८८९ 

४ ३०१ मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररर्द्को 
कायावलय 

१०६७१
६५ 

५८४०० ० ११२५५६५ 

५ ३०५ अथव मन्त्त्रालय १५५२४
६ 

५७३०० ० २१२५४६ 

६ ३०७ पयवटन, उद्योग, 
िाशणज्य तथा आपूततव 
मन्त्त्रालय 

१८९९९
३ 

४१४३९० ० ६०४३८३ 

७ ३१२ भतूम व्यिस्था, कृवर्, 
सहकारी तथा गररबी 
तनिारण मन्त्त्रालय 

२३२४०
६६ 

२०६१०० ० २५३०१६६ 

८ ३१४ कानून, सञ्चार तथा 
प्रदेशसभा मातमला 
मन्त्त्रालय 

६४७७१ १०३५०० ० १६८२७१ 
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९ ३१६ आन्त्तररक मातमला 
मन्त्त्रालय 

१२७१०
० 

१००२०० ० २२७३०० 

१० ३२० िन, िातािरण तथा 
भसंूरिण मन्त्त्रालय 

५५७८७
० 

३९५५१० ० ९५३३८० 

११ ३३७ भौततक पूिावधार, 
सहरी विकास तथा 
यातायात व्यिस्था 
मन्त्त्रालय 

३८८६९
७ 

१२५५२१
५० 

० १२९४०८४७ 

 12 ३४० ऊजाव, जलस्रोत तथा 
खानेपानी मन्त्त्रालय 

३०४५०
३ 

४७९७०८
० 

० ५१०१५८३ 

13 ३५० शशिा,संस्कृतत, 
विज्ञान प्रवितध तथा 
सामाशजक विकास 
मन्त्त्रालय 

१५१३९
१६ 

११७४२८
६ 

० २६८८२०२ 

14 ३५१ यिुा तथा खेलकुद 
मन्त्त्रालय 

१८७१५
८ 

१६८७५० ० ३५५९०८ 

15 ३५५ स्िास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्त्रालय 

२२२५७
२७ 

४९४४०० ० २७२०१२७ 

16 ३९१ प्रदेश नीतत तथा 
योजना आयोग 

४१७८१ २००० ० ४३७८१ 

१७ ५०१ अथव- वित्तीय 
व्यिस्था 

० ० ५०
००
०० 

५००००० 

1८ ६०१ कमवचारी सवुिधा 
तथा सेिा तनिृत 
सवुिधा 

५००० ० ० ५००० 

१९ ६०२ अथव-विविध १६९८४
०५ 

१६००००
० 

० ३२९८४०५ 

२० ८०१ स्थानीय तह २१११०
०० 

० ० २१११००० 

  जम्मा १३२५२
०१६ 

२२१४०१
४६ 

५०
००
०० 

३५८९२१६२ 
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अनसूुची-३ 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण हनुे रकम 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. वििरण रकम कैवफयत 

       अनदुानतफव  
१ वित्तीय समानीकरण अनदुान ११६००००  

२ सशतव/विशेर्/समपूरक अनदुान ९५१०००  

जम्मा २१११०००  

       राजस्ि बाुँडफाुँटतफव  
१ राजस्ि (सिारी साधन कर) बाुँडफाुँट ७२००००  
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मदु्रकाः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूलय रु.25।- 

आज्ञाले, 
शम्भ ुराज रेग्मी 

प्रदेश सरकारको सशचि 


