
 
 

                    उद्दशे्य र कारण 

आर्थिक वर्ि २०७9/०80 को सेवा र कायिको लार्ि प्रदेश सञ्चित कोर्बाट 
व्ययभार हनुे रकम ववनयोजन िनि र सो रकम खर्ि िने अर्िकार ददन 
वाञ्छनीय भएकोले प्रस्ततु वविेयक पेश िररएको छ।  

प्रस्ततु वविेयकले प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िने अर्िकार, प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट प्रदेश सरकारका र्नकायले प्रदान िने सेवा र कायिका लार्ि 
ववर्नयोजन िररएको रकम तथा खर्ि िनि सक्ने व्यवस्था िरेको छ।  

द्रष्टव्यः यो वविेयक अथि वविेयक हो। 

 

रामजी प्रसाद बराल (जीवन) 
अथिमन्त्री 

िण्डकी प्रदेश 
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आर्थिक वर्ि 2079/०80 को सेवा र कायिको लार्ि प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट रकम ववर्नयोजन िने र सो रकम खर्ि िने सम्बन्त्िमा 

व्यवस्था िनि बनेको वविेयक 

 

प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ि 2079/०80 को सेवा र कायिको लार्ि प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट सम्बञ्चन्त्ित र्नकायलाई रकम ववर्नयोजन िनि र सो रकम खर्ि िने 
अर्िकार ददन वाञ्छनीय भएकोले,  

िण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

1. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “ववर्नयोजन ऐन, 2079”   
रहेको छ। 

(2) यो ऐन सम्बत ्2079 साल साउन 1 ितेदेञ्चख प्रारम्भ हनुेछ। 

 

2. आर्थिक वर्ि 2079/०80 को र्नर्मत्त प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िने 
अर्िकारः आर्थिक वर्ि 2079/०80 को र्नर्मत्त अनसूुर्ी-1 बमोञ्चजम 
प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुर्ी-2 बमोञ्चजम 
र्ाल,ु पुुँजीित र ववत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत िरी जम्मा रकम रू. 
३५,८९,२१,६२,०००/- (अिेरुपी पैतीस अबि उनान्नब्बे करोड एक्काइस 
लाख बैसठ्ठी हजार) मा नबढाई र्नददिष्ट िररए बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि िनि सवकनछे। 

 

3. ववर्नयोजनः (1) यस ऐनद्वारा प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िनि अर्िकार  
ददइएको रकम आर्थिक वर्ि 2079/०80 को र्नर्मत्त प्रदेश सरकारका 
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अनसूुर्ी-२ बमोञ्चजमका र्नकायले िने सेवा र कायिको लार्ि ववर्नयोजन 
िररने छ। 

(2) उपदफा (1) बमोञ्चजम अनसूुर्ी-2 मा उञ्चललञ्चखत बजेट प्रदेश 
सरकारका र्नकायले िने सेवा र कायिको लार्ि ववर्नयोञ्चजत रकममध्य े
कुनै अनदुान संख्यामा बर्त हनुे र कुनै अनदुान संख्यामा नपिु हनुे 
देञ्चखएमा प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले बर्त हनुे अनदुान संख्याबाट 
नपिु हनुे अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर िनि सक्नछे। 

   (3) उपदफा (2) बमोञ्चजम रकमान्त्तर िदाि जम्मा रकमको दश 
प्रर्तशतमा नबढ्न ेिरी कुन ैएक वा एकभन्त्दा बढी अनदुान संख्याबाट 
अको एक वा एकभन्त्दा बढी अनदुान संख्यामा रकमान्त्तर िनि, र्नकासा 
तथा खर्ि लेख्न र र्ाल ुतथा पुुँजीित खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि 
व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकमान्त्तर िनि सवकनेछ। 

तर, पुुँजीित खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववर्नयोञ्चजत रकम साुँवा भकु्तानी 
खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्त्य र्ाल ुखर्ि शीर्िकतफि  
रकमान्त्तर िनि र ववत्तीय व्यवस्था अन्त्तिित सावाुँ भकु्तानी खर्ितफि  
ववर्नयोञ्चजत रकम व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्त्यर रकमान्त्तर 
िनि सवकने छैन। 

(४) एउटै अनदुान संख्यार्भरका बजेट शीर्िक वा उपशीर्िकमा 
रकमान्त्तर िदाि प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले सम्बञ्चन्त्ित आयोजना 
तथा कायिक्रममा शरुु ववर्नयोञ्चजत रकमको शत प्रर्तशतभन्त्दा बढी नहनु े
िरी आवश्यकतानसुार रकमान्त्तर िनि सक्नेछ।  

तर, बहवुर्ीय आयोजनामा ववर्नयोजन भएको रकम अन्त्य बहवुर्ीय 
आयोजनामा बाहेक अन्त्यर रकमान्त्तर िररने छैन। 
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(५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोञ्चजमको रकमान्त्तर अर्नवायि 

दावयत्वको हकमा बाहेक रै्र मवहना अिार्ड िररने छैन। 

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

 (७) उपदफा (1), (2) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्न अनदुान संख्या ५०१ देञ्चख 602 मा ववर्नयोजन भएको रकम 
जनु अनदुान संख्यामा र्नकासा र खर्ि हनुे हो सोही अनदुान संख्यामा 
रकमान्त्तर िनि र र्नकासा तथा खर्ि जनाउन बािा पने छैन। 

 

4. अन्त्तर-सरकारी ववत्तीय हस्तान्त्तरणः (1) अनदुान संख्या 801 को रकम 
स्थानीय तहले कानून बमोञ्चजम खर्ि िनि पाउने िरी अनदुानको रुपमा 
स्थानीय सञ्चित कोर्मा हस्तान्त्तरण िररनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोञ्चजमको रकममध्य े ववत्तीय समानीकरण 
अनदुानको एक र्ौथाईले हनु आउने रकम प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालयले र्निािरण िरे बमोञ्चजम प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले 
सम्बञ्चन्त्ित स्थानीय सञ्चित कोर्मा भदौ 25 िते र्भर, कार्तिक २५ िते 
र्भर, माघ २५ िते र्भर र बैशाख २५ िते र्भर िरी र्ार वकस्तामा 
हस्तान्त्तरण िनेछ। 

(3) उपदफा (2) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न मलुकुमा 
ववपद् वा कुनै असामान्त्य पररञ्चस्थर्त उत्पन्न भई लक्ष्य अनरुुप राजस्व 
संकलन हनु नसकेमा र संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय समानीकरण 
अनदुान तथा राजस्व बाुँडफाुँट रकम कम प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले 
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उपदफा (2) बमोञ्चजमको पवहलो वकस्ता बाहेक अन्त्य वकस्ता र सो 
बापतको रकम पनुः र्निािरण िरी प्रदेश सरकारले र्निािरण िरेको 
समयमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले सम्बञ्चन्त्ित स्थानीय सञ्चित 
कोर्मा हस्तान्त्तरण िनेछ। 

(४) उपदफा (2) बमोञ्चजमको ववत्तीय समानीकरण अनदुानबाट 
खर्ि भएको रकमको वववरण स्थानीय तहले आर्थिक वर्िको कार्तिक 
१५ ितेर्भर, माघ १५ ितेर्भर, बैशाख १५ ितेर्भर र वावर्िक आर्थिक 
वववरण आिामी आर्थिक वर्िको साउन मसान्त्तर्भर तथा उपदफा (३) 
बमोञ्चजम हस्तान्त्तरण भएको रकम र खर्ि भएको रकमको वववरण 
प्रदेश सरकारले र्निािरण िरेको समयमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयमा बझुाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोञ्चजमको अनदुान रकममध्ये सशति अनदुान 
रकमको पर्ास प्रर्तशत रकम भाद्र मसान्त्त वा ववर्नयोजन भएको दईु 
मवहनार्भर स्थानीय तहको सञ्चित कोर्मा र बाुँकी पर्ास प्रर्तशत रकम 
कायि सम्पन्नताका आिारमा माि भए बमोञ्चजम हस्तान्त्तरण िररनेछ।   

(६) उपदफा (4) बमोञ्चजमको वववरण प्राप्त नभएसम्म ववत्तीय 
समानीकरण अनदुानको बाुँकी रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोर्मा 
हस्तान्त्तरण िनि प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालय बाध्य हनुछैेन। 

 
5. योजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी ववशेर् व्यवस्थाः (१) यस ऐन 

बमोञ्चजम िण्डकी प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायबाट कायािन्त्वयन हनुे िरी 
रकम ववर्नयोजन भएको पुुँजीिततफि को कुनै योजना वा कायिक्रम नेपाल 
सरकारको कुन ैर्नकाय माफि त कायािन्त्वयन िनुिपने भएमा नेपाल सरकार, 
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अथि मन्त्रालय तथा सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालयको पूवि सहमर्त र्लई माघ 
मसान्त्तर्भर लेखी आएमा िण्डकी प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले त्यस्तो 
कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ि खर्ि िने अञ्चख्तयारी ददन ेिरी सहमर्त 
ददन सक्नेछ। 

तर प्रशासर्नक खर्ि तथा र्ालतुफि का कायिक्रमको लार्ि नेपाल 
सरकारका र्नकायलाई कुनै रकम उपलब्ि िराइने छैन। 

(२) यस ऐन बमोञ्चजम प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायबाट 
कायािन्त्वयन हनु े िरी रकम ववर्नयोजन भएको कुन ै आयोजना वा 
कायिक्रम कुन ैस्थानीय तह माफि त कायािन्त्वयन िनुिपने भएमा सम्बञ्चन्त्ित 
स्थानीय तहको पूवि सहमर्त र्लई माघ मसान्त्तर्भर प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले त्यस्तो 
आयोजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ि खर्ि िनि अञ्चख्तयारी ददन े
िरी सहमर्त ददन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोञ्चजम सहमर्त ददइएको जानकारी महालेखा 
पररिकको कायािलय, नेपाल सरकारको सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालय, महालेखा 
र्नयन्त्रकको कायािलय तथा प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय र सम्बञ्चन्त्ित 
कोर् तथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयलाई ददन ुपनेछ। 

 (४) उपदफा (२) बमोञ्चजम सहमर्त ददइएको जानकारी महालेखा 
परीिकको कायािलय, महालेखा र्नयन्त्रकको कायािलय तथा प्रदेश लेखा 
र्नयन्त्रक कायािलय र सम्बञ्चन्त्ित कोर् तथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयलाई ददन ुपनेछ। 

  (५) प्रदेश सरकारको कुनै ववर्यित मन्त्रालय वा र्नकायको 
स्वीकृत वावर्िक कायिक्रम अको मन्त्रालय वा र्नकायबाट कायािन्त्वयन 
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िनुिपने भएमा कायािन्त्वयन िने सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालय वा र्नकायको पूवि 
सहमर्त र्लई माघ मसान्त्तर्भर प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयमा लेखी 
आएमा प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले खर्ि िने अञ्चख्तयारीको लार्ि 
सहमर्त ददन सक्नछे।  

(६) यस ऐन बमोञ्चजम स्वीकृत आयोजना तथा कायिक्रम बाहेक 
अन्त्य कुनै आयोजना तथा कायिक्रम थप िररन ेछैन।  

तर, ववपद् व्यवस्थापन, महामारी र्नयन्त्रण लिायतका आकञ्चस्मक 
अर्नवायिता, प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत ववृिमा सकारात्मक प्रभाव 
पाने आयोजना तथा कायिक्रमको हकमा यस ऐनद्वारा ववर्नयोञ्चजत 
बजेटको पररर्िर्भर रही प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले त्यस्तो 
आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन िने िरी स्वीकृर्त ददन सक्नेछ। 

(७) प्रदेशको आर्थिक ञ्चस्थर्त र प्रदेश सञ्चित कोर्मा जम्मा रहेको 
रकमलाई समेत ववर्ार िरी प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले प्रदेश 
सञ्चित कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम बाहेक ववर्नयोञ्चजत रकममा 
आवश्यकता अनसुार पूणि वा आंञ्चशक रूपमा रोक्का वा र्नयन्त्रण िनि 
तथा समपिण िराउन सक्नछे। 

(८) आर्थिक वर्िको वीर्मा प्रदेश सरकारका नयाुँ संिठन संरर्ना 
र्नमािण भएमा साववककै बजटे उपशीर्िकवाट खर्ि िने अञ्चख्तयारी प्रदान 
िररनेछ। 

 (९) प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका अन्त्य 
र्नकायहरुमा हस्तान्त्तरण भएका ववत्तीय समानीकरण अनदुान र राजश्व 
बाुँडफाुँट बाहेक अन्त्य सवै वकर्समका अनदुानवाट हस्तान्त्तरण हनुे रकम 
मध्ये आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म खर्ि हनु नसकी बाुँकी रहेको रकम 
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आर्थिक वर्ि समाप्त भएको एक मवहनार्भर प्रदेश सञ्चित कोर्मा वफताि 
िनुिपने छ। 

 (१०) उपदफा (९) बमोञ्चजम अनदुानको रकम वफताि नभएमा 
त्यस्तो रकम हस्तान्त्तरण हनुे जनुसकैु अनदुान रकमवाट समायोजन 
िररनेछ।  

 
6. लेखाङ्कन, प्रर्तवेदन तथा लेखापरीिणः (१) यस ऐन बमोञ्चजम संघ, प्रदेश 

वा स्थानीय तह मध्ये कुनै एक तह वा र्नकायको बजेट तथा कायिक्रममा 
समावशे भएको कुन ै योजना वा कायिक्रम अको तह वा र्नकायबाट 
कायािन्त्वयन िदाि रकम ववर्नयोजन भएको तह वा र्नकायको खर्ि 
इकाईको रुपमा प्रर्र्लत कानूनले तोके बमोञ्चजमको लेखा राखी 
आन्त्तररक तथा अञ्चन्त्तम लेखापरीिण िराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम योजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयन िने 
तह वा र्नकायले आर्थिक वववरण तयार िरी प्रमाञ्चणत िराई त्यस्तो 
आर्थिक वववरण ववर्नयोजन भएको तहमा पठाउन ुपनेछ। 

 

7. अञ्चख्तयारी तथा कायिक्रम स्वीकृर्त सम्बन्त्िी व्यवस्था: (1) प्रर्र्लत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न यो ऐन प्रारम्भ भएको र्मर्त 
देञ्चख ववर्नयोजन भएको रकम खर्ि िने अञ्चख्तयारी अर्िकार प्राप्त 
अर्िकारीलाई हनुछे। 

(2) उपदफा (1) बमोञ्चजम खर्ि िने अञ्चख्तयारीको आिारमा 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायािलयले 
सम्बञ्चन्त्ित र्नकायलाई ववर्नयोजन भएको रकम र्नकासा ददनेछ। 
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(3) कुनै र्नकायलाई एकभन्त्दा बढी र्नकायबाट खर्ि िने िरी 
रकम ववर्नयोजन भएकोमा ववर्नयोजन भएको र्नकायको प्रमखुले सम्बत ्
2079 साल असोज मसान्त्तर्भर ववर्नयोजन भएको सम्पूणि रकम खर्ि 
िने र्नकायलाई बाुँडफाुँट िरी प्रदेश मन्त्रालयित बजेट सूर्ना 
प्रणालीमा समावशे िरी स्वीकृर्तका लार्ि प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

तर कुनै मनार्सव कारणले सम्वञ्चन्त्ित र्नकायको प्रमखुले सम्बत ्
2079 साल असोज मसान्त्तर्भर बाुँडफाुँट िनि नसकेमा सोको कारण 
खलुाई बाुँडफाुँटको लार्ि अनरुोि िरेमा प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले 
सम्वत ्2079 साल कार्तिक मसान्त्तर्भर बाुँडफाुँट िनि सक्नेछ। 

(४) नेपाल सरकारबाट कुनै कायिक्रम वा बजेट प्राप्त भएकोमा 
सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालयले बाुँडफाुँट िरी प्रदेश मन्त्रालयित बजेट सूर्ना 
प्रणालीमा समावशे िरी स्वीकृर्तका लार्ि प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालयमा पठाउनपुनेछ। 

(5) उपदफा (4) बमोञ्चजमको बाुँडफाुँटबाट रकम प्राप्त िने 
र्नकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खर्ि िने अञ्चख्तयारी प्राप्त भएको 
मार्ननेछ। 

(६) प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न प्रदेश 
मन्त्रालयित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कायिक्रम त्यस्तो 
कायिक्रम कायािन्त्वयन िने प्रयोजनका लार्ि स्वीकृत कायिक्रम 
मार्ननेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोञ्चजम प्रदेश मन्त्रालयित बजटे सूर्ना 
प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कायिक्रम संशोिन िनुिपने भएमा कार्तिक 



9 
 

मसान्त्तर्भर सम्बञ्चन्त्ित र्नकायको अनरुोिमा िण्डकी प्रदेश सरकार, 
अथि मन्त्रालयले संसोिन िनि सक्नेछ।  

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न प्रदेश 
मन्त्रालयित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कायिक्रम 
संशोिन िनुिपने भएमा सरुु ववर्नयोञ्चजत कायिक्रममा ताञ्चत्वक फरक 
नपने िरी कायिक्रमको नाम र ठेिाना संशोिन िनि सवकनेछ। 

(९) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न प्रदेश 
मन्त्रालयित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कायिक्रमको 
र्ौमार्सक ववभाजनमा संशोिन िनुिपने भएमा वावर्िक लक्ष्य नघट्ने िरी 
सम्बञ्चन्त्ित र्नकायले एक तह मार्थको कायािलय प्रमखुको स्वीकृर्त र्लन ु
पनेछ। 

तर, राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको कमिर्ारी प्रमखु भएको 
र्नकायमा र्नजले र्ौमार्सक ववभाजनलाई संशोिन िनि बािा पिेुको 
मार्नने छैन। 

 

(१०) प्रदेश मन्त्रालयित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावशे भएको 
कायिक्रममा उञ्चललञ्चखत वक्रयाकलापको वावर्िक लक्ष्य नघट्ने िरी प्रदेश 
सरकारको स्रोततफि  सम्बञ्चन्त्ित र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले 
प्रर्र्लत कानूनको अर्िनमा रही जनु खर्ि शीर्िकको कायिक्रममा थप 
रकमान्त्तर िररने हो सो खर्ि शीर्िकको सोही कायिक्रममा शरुू 
ववर्नयोञ्चजत रकमको पच्र्ीस प्रर्तशतसम्म रकमान्त्तर िनि सक्नेछ। 

(११) उपदफा (८) र (९) बमोञ्चजमको संशोिन र रकमान्त्तर 
सम्बञ्चन्त्ित र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले प्रदेश मन्त्रालयित 
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बजेट सूर्ना प्रणालीमा प्रववष्ट िराई प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयबाट 
स्वीकृत िराउन ु पनेछ र सोको जानकारी प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयलाई ददन ुपनेछ।  

 

8. ववत्तीय अनशुासन सम्बन्त्िी व्यवस्थाः (१) प्रदेश सरकारको अनदुानमा 
र्नमािण िररने सामदुावयक भवनको नाममा जग्िाको स्वार्मत्व हनुपुनेछ। 

(२) स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोञ्चजम 
प्राप्त िरेको अनदुान कानून बनाई खर्ि िनुि पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम कानून बनाउदा देहायका ववर्य पालन 
िनुिपनेछ- 
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक र ववत्तीय नीर्त  

अनसुरण िने, 

(ख) अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लार्ि प्राप्त भएको हो सोही 
प्रयोजनमा मार खर्ि िने, 

(ि) पूुँजीित खर्ितफि  ववर्नयोञ्चजत रकम र्ाल ुखर्िमा रकमान्त्तर निने, 

(घ) प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि तथा ववत्तीय उत्तरादावयत्व ऐन,2078 
तथा अन्त्य प्रर्र्लन कानूनको अनसुरण िने। 

 

9. सहमर्त र्लनपुनेः प्रदेश सरकारका र्नकायहरुले सवारी सािन खररद, 
कायािलय सिालनका लार्ि घर भाडा, अर्तररक्त समयको खाना तथा 
खाजा भत्ता, पाुँर् लाखभन्त्दा बढी लाित अनमुान भएका सफ्टवयेर खररद 
तथा र्नमािण, कानूनमा व्यवस्था भए बाहेकका अन्त्य भत्ता तथा थप 
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आर्थिक दावयत्व सजृना हनु े ववर्यमा र्नणिय िदाि प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालयको सहमर्त र्लनपुनेछ। 

 

10. कायिववर्ि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेः (1) यस ऐनको कायािन्त्वयन 
िनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कायिववर्ि तथा मापदण्ड बनाउन 
सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोञ्चजमको कायिववर्ि तथा मापदण्ड प्रदेश 
राजपरमा प्रकाशन िनुि पनेछ। 

(३) यस ऐन बमोञ्चजम ववर्नयोजन भएको रकम खर्ि िने 
व्यवस्थाका सम्बन्त्िमा प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालयले आवश्यक 
माििदशिन बनाउन सक्नेछ। 

  

11. आदेश जारी िनि सक्नेः (1) यस ऐनको कायािन्त्वयन िदाि कुनै बािा 
उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी िरी आवश्यक व्यवस्था 
िनि सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोञ्चजमको आदेश प्रदेश राजपरमा प्रकाशन 
िनुि पनेछ। 
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अनसूुर्ी-1 

(दफा 2 सुँि सम्बञ्चन्त्ित) 

िण्डकी प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम 

    (रू. हजारमा) 

1 2 3 ४ 5 ६ 

क्र. 
स. 

प्रदेश 

अनदुान 
संख्या 

शीर्िकको नाम र्ाल ु ववत्तीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 202 प्रदेश सभा ५६८४ ० ५६८४ 
२ २१० प्रदेश लोक सेवा आयोि ४१५४ ० ४१५४ 
३ ५०२ अथि मन्त्रालय- आन्त्तररक 

ऋण भकु्तानी 
६००० ० ६००० 

४ 602 अथि मन्त्रालय- फैसला 
वा आदेश बमोञ्चजम 
र्तनुिपने रकम 

१००० ० १००० 

जम्मा १६८३८ ० १६८३८ 
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अनसूुर्ी-2 

(दफा 2 र 3 सुँि सम्बञ्चन्त्ित) 

िण्डकी प्रदेश सञ्चित कोर्बाट ववर्नयोजन हनु ेरकम 

 

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

क्र.सं. अनदुान 
संख्या  

शीर्िकको नाम  र्ाल ुतफि  पूुँजीित तफि  ववत्तीय 
व्यवस्था 

कुल बजेट 

1 २०२ प्रदेश सभा १४६५४७ ७३२० ० १५३८६७ 

2 २१० प्रदेश लोक  सेवा आयोि १२८१८२ ७७६० ० १३५९४२ 

3 २१६ मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय १४८८९ १००० ० १५८८९ 

४ ३०१ मखु्यमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

१०६७१६५ ५८४०० ० ११२५५६५ 

५ ३०५ अथि मन्त्रालय १५५२४६ ५७३०० ० २१२५४६ 
६ ३०७ पयिटन, उद्योि, वाञ्चणज्य तथा 

आपूर्ति मन्त्रालय 
१८९९९३ ४१४३९० ० ६०४३८३ 

७ ३१२ भरू्म व्यवस्था, कृवर्, सहकारी 
तथा िररवी र्नवारण मन्त्रालय 

२३२४०६६ २०६१०० ० २५३०१६६ 

८ ३१४ कानून, संर्ार तथा प्रदेशसभा 
मार्मला मन्त्रालय 

६४७७१ १०३५०० ० १६८२७१ 

९ ३१६ आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालय १२७१०० १००२०० ० २२७३०० 
१० ३२० वन, वातावरण तथा भसंूरिण 

मन्त्रालय 

५५७८७० ३९५५१० ० ९५३३८० 

११ ३३७ भौर्तक पूवाििार, शहरी ववकास 
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 

३८८६९७ १२५५२१५० ० १२९४०८४७ 

12 ३४० उजाि, जलस्रोत तथा खानेपानी 
मन्त्रालय 

३०४५०३ ४७९७०८० ० ५१०१५८३ 

13 ३५० ञ्चशिा,संस्कृर्त, ववज्ञान प्रववर्ि तथा 
सामाञ्चजक ववकास मन्त्रालय 

१५१३९१६ ११७४२८६ ० २६८८२०२ 

14 ३५१ यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय १८७१५८ १६८७५० ० ३५५९०८ 

15 ३५५ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २२२५७२७ ४९४४०० ० २७२०१२७ 

16 ३९१ प्रदेश नीर्त तथा योजना आयोि ४१७८१ २००० ० ४३७८१ 

१७ ५०१ अथि- ववत्तीय व्यवस्था ० ० ५००००० ५००००० 
1८ ६०१ कमिर्ारी सवुविा तथा सेवा र्नवृत 

सवुविा 
५००० ० ० ५००० 

१९ ६०२ अथि-ववववि १६९८४०५ १६००००० ० ३२९८४०५ 
२० ८०१ स्थानीय तह २१११००० ० ० २१११००० 
  जम्मा १३२५२०१६ २२१४०१४६ ५००००० ३५८९२१६२ 
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अनसूुर्ी-३ 

स्थानीय तहमा ववत्तीय हस्तान्त्तरण हनुे रकम 

(रू. हजारमा) 

क्र.सं. वववरण रकम कैवफयत 

                               अनदुानतफि  

१ 
ववत्तीय समानीकरण 
अनदुान 

११६००००  

२ सशति/ववशेर्/समपूरक 
अनदुान 

९५१०००  

जम्मा २१११०००  

                              राजस्व बाुँडफाुँटतफि  

१ 
राजस्व (सवारी सािन 
कर) बाुँडफाुँट 

७२००००  

 


