
 

 



उद्दशे्य र कारण 

 

 

आर्थिक वर्ि 20७८/7९ को सेवा र कायिहरुको लार्ि प्रदेश 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िरे्न अर्िकार ददर्न र सो रकम ववर्र्नयोजर्न 
िर्नि वाञ्छर्नीय भएकोले प्रस्ततु वविेयक पेश िर्नुि परेको हो।  

 

प्रस्ततु वविेयकले प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िरे्न अर्िकार र 
र्बर्भन्न र्र्नकायले िरे्न सेवा र कायिहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नयोजर्न िर्नि सक्र्ने 
व्यवस्था िरेको छ।  

 

द्रष्टव्यः यो वविेयक अथि वविेयक हो। 

 

 

 

 

  

 

(प्रकाश बहादरु शाह) 
आर्थिक मार्मला मन्त्री




 

आर्थिक वर्ि 207८/7९ को सेवा र कायिको लार्ि प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम ववर्र्नयोजर्न र खर्ि िरे्न सम्बन्त्िमा व्यवस्था िर्नि 

बर्नकेो वविेयक 

 

प्रस्तावर्नाः आर्थिक वर्ि 207८/7९ को सेवा र कायिको लार्ि प्रदेश 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम ववर्र्नयोजर्न िरे्न र सो रकम खर्ि िरे्न 
अर्िकार ददर्न वान्त्छर्नीय भएकोले,  

सदूुरपञ्चिम प्रदेश सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ।  
 

१. संञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐर्नको र्नाम “ सदूुरपञ्चिम प्रदेश 
ववर्र्नयोजर्न ऐर्न, 207८” रहेको छ। 

(२) यो ऐर्न सम्वत ्२०७८ साल साउर्न १ ितेदेञ्चख 
प्रारम्भ हरु्नेछ।  

२. आर्थिक वर्ि 207८/7९ को र्र्नर्मत्त प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि 
िरे्न अर्िकार: आर्थिक वर्ि 207८/7९ को र्र्नर्मत्त अर्नसूुर्ी -१ 
बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्ययभार हरु्ने रकम बाहेक 
अर्नसूुर्ी -२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले िरे्न सेवा र 
कायिका र्र्नर्मत्त सोही अर्नसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखत र्ाल ु
खर्ि, महल ५ मा उञ्चललञ्चखत पूूँजीित खर्ि र महल ६ मा 
उललेञ्चखत ववत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत िरी महल ७ मा 
उञ्चललञ्चखत जम्मा रकम रू ३०,३३,३८,७९,०००।– (अिरुपी 
तीस अबि तेत्तीस करोड अठतीस लाख उर्नासी हजार) मा र्नबढाई 
र्र्नददिष्ट िररए बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
सवकर्नछे। 

३. ववर्र्नयोजर्न: (१) यो ऐर्नद्वारा प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
अर्िकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि 207८/7९ को र्र्नर्मत्त 



अर्नसूुर्ी—२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले िरे्न सेवा र 
कायिको र्र्नर्मत्त ववर्र्नयोजर्न िररर्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम अर्नसूुर्ी-२ को महल 
३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले िरे्न सेवा र कायिको र्र्नर्मत्त 
ववर्र्नयोजर्न िरेको रकममध्ये कुरै्न अर्नदुार्न संख्यामा बर्त हरु्न ेर 
कुरै्न अर्नदुार्न संख्यामा अपिु हरु्ने देञ्चखर्न आएमा सदूुरपञ्चिम प्रदेश 
सरकार, आर्थिक मार्मला मन्त्रालयले बर्त हरु्न े अर्नदुार्न 
संख्याबाट अपिु हरु्न ेअर्नदुार्न संख्यामा रकम सार्नि सक्र्नछे।  

 (३) उपदफा (२) बमोञ्चजम रकम सादाि जम्मा 
रकमको दश प्रर्तशतमा र्नबढ्र्ने िरी कुरै्न एक वा एकभन्त्दा बढी 
अर्नदुार्न संख्याबाट अको एक वा एकभन्त्दा बढी अर्नदुार्न संख्यामा 
रकम सार्नि, र्र्नकासा र खर्ि लेख्न, र्ाल ु तथा पूूँजीित खर्ि र 
ववत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सार्नि सवकर्नेछ।  
तर  

(क)  एउटै अर्नदुार्न संख्यार्भरका बजेट शीर्िक वा 
उपशीर्िकहरुमा रकमान्त्तर िदाि जर्तसकैु रकम 
रकमान्त्तर िर्नि सवकर्नेछ।  

(ख)  पूूँजीित खर्ि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववर्र्नयोञ्चजत 
रकम र्ालू खर्ि शीर्िकतफि  सार्नि सवकर्ने छैर्न। 

(ि)  महामारी, प्राकृर्तक ववपद् जस्ता असामान्त्य अवस्था 
र्सजिर्ना भई स्रोत अभाव हरु्न िएको अवस्थामा 
उपदफा (३) वमोञ्चजमको एक अर्नदुार्न संख्यावाट 
अको अर्नदुार्न संख्यामा रकम सारे्न सीमा प्रदेश 
सरकार मञ्चन्त्रपररर्द्ले तोके वमोञ्चजम हरु्नेछ। 
यसरी सीमा बढाईएको जार्नकारी प्रदेश सभा समि 
पेश िर्नुिपरे्नछ।  



(४) स्थार्नीय तहका लार्ि अर्नदुार्न संख्या ८०१ मा 
ववर्र्नयोजर्न भएको ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्न रकम अन्त्य 
अर्नदुार्न संख्यामा रकमान्त्तर हरु्ने छैर्न।  

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जरु्नसकैु कुरा 
लेञ्चखएको भए तापर्र्न अर्नदुार्न संख्या ५०१ देञ्चख ६०२ सम्म 
ववर्र्नयोजर्न भएको रकम जरु्न अर्नदुार्न संख्यामा र्र्नकासा र खर्ि 
हरु्ने हो सोही अर्नदुार्न संख्यामा रकमान्त्तर िर्नि तथा र्र्नकासा र 
खर्ि जर्नाउर्न बािा परे्न छैर्न। 

४. अन्त्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्त्तरण: (१) अर्नदुार्न संख्या ८०१ को 
रकम स्थार्नीय तहले कारू्नर्न बमोञ्चजम खर्ि िर्नि पाउर्ने िरी 
अर्नदुार्नको रुपमा स्थार्नीय संञ्चर्त कोर्मा हस्तान्त्तरण िररर्नेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको रकम मध्ये ववत्तीय 
समार्नीकरण अर्नदुार्नको एक र्ौथाईले हरु्न आउर्ने रकम प्रदेश 
लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयले सम्बञ्चन्त्ित स्थार्नीय संञ्चर्त कोर्मा 
प्रत्येक आर्थिक वर्िको भाद्र १०, कार्तिक १०, माघ १० र 
बैशाख १० िते िरी र्ार वकस्तामा दाञ्चखल िरे्नछ।  

   (३) उपदफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्र्न प्रदेशमा ववपद् वा कुरै्न असामान्त्य पररञ्चस्थर्त उत्पन्न भई 
लक्ष्य अर्नरुुप राजस्व संकलर्न र स्रोत व्यवस्थापर्न हरु्न र्नसकेमा 
प्रदेश सरकारले उपदफा (२) बमोञ्चजमको पवहलो वकस्ता बाहेक 
अन्त्य वकस्ताको हकमा राजस्व संकलर्न र र्नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त हरु्ने स्रोतमा आिाररत भई प्रदेश सरकारले तोकेको रकम 
राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोिले र्र्निािरण िरेको सूर 
अर्नसुार प्रदेश सरकारले तोकेको समयमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक 
कायािलयले स्थार्नीय संञ्चर्त कोर्मा दाञ्चखल िरे्नछ। 

   (४) उपदफा (२) बमोञ्चजम ववत्तीय समार्नीकरण 
अर्नदुार्नबाट खर्ि भएको रकमको वववरण स्थार्नीय तहले प्रदेश 



लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयमा प्रत्येक आर्थिक वर्िको कार्तिक ७ 
िते, माघ ७ िते र बैशाख ७ िते र वावर्िक आर्थिक वववरण 
आिामी आर्थिक वर्िको साउर्न मसान्त्तर्भर तथा उपदफा (३) 
बमोञ्चजम प्रदेश सरकारबाट वकस्ता र्र्निािरण भएको अवस्थामा 
प्रदेश सरकारले र्र्निािरण िरेको समयमा खर्ि भएको रकमको 
वववरण बझुाउर्न ुपरे्नछ। 

   (५) उपदफा (४) बमोञ्चजमको वववरण प्राप्त 
र्नभएसम्म ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्न बापतको बाूँकी रकम 
स्थार्नीय संञ्चर्त कोर्मा दाञ्चखल िररर्ने छैर्न। 

   (६) उपदफा (१) बमोञ्चजमको अर्नदुार्न रकममध्ये 
सशति अर्नदुार्न रकमको एक र्तहाईले हरु्न आउर्ने रकम प्रदेश 
लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयले स्थार्नीय संञ्चर्त कोर्मा प्रत्येक 
वर्िको भाद्र २ िते दाञ्चखला िरे्नछ। 

   (७)  स्थार्नीय तहले सशति अर्नदुार्न वापत 
हस्तान्त्तरण भएको रकम जरु्न ववर्य िेरको योजर्ना वा 
कायिक्रमको लार्ि प्राप्त भएको हो सोही योजर्ना वा कायिक्रममा 
मार खर्ि िरे्न िरी कायािन्त्वयर्न हरु्न े अवर्ि, कायािन्त्वयर्नको 
प्रवक्रया, खर्िको अर्नमुार्न सवहतको कायियोजर्ना, मार्सक र्निद 
प्रवाहको वववरण, वावर्िक ववकास कायिक्रम र सम्बञ्चन्त्ित 
सभाले पाररत िरेको राजस्व र व्ययको अर्नमुार्न साउर्न 
मसान्त्तर्भर प्रदेश लेखा इकाई कायािलय वा प्रदेश लेखा 
र्र्नयन्त्रक कायािलयमा पेश िर्नुि परे्नछ। 

   (८) उपदफा (७) बमोञ्चजमको कायियोजर्ना अर्नसुार 
खर्ि भएको रकमको वववरण स्थार्नीय तहले आर्थिक वर्िको 
मञ्चससर १५ िते, रै्र १५ िते र असार १५ िते र वावर्िक 
आर्थिक वववरण आिामी आर्थिक वर्िको साउर्न मसान्त्तर्भर 



सम्बञ्चन्त्ित प्रदेश लेखा इकाई कायािलय वा प्रदेश लेखा 
र्र्नयन्त्रक कायािलयमा पेश िर्नुिपरे्नछ। 

   (९) उपदफा (८) बमोञ्चजमको खर्िको वववरणको 
आिारमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयले उपदफा (६) 
बमोञ्चजम स्थार्नीय तहमा हस्तान्त्तरण भएको सशति अर्नदुार्नको 
रकम समायोजर्ना िरी बाूँकी रकम शोिभर्नाि र्र्नकासा ददर्न ु
परे्नछ। 

   (१०) प्रदेश सरकारले स्वीकृत िरेको कायिववर्ि 
बमोञ्चजम प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयले स्थार्नीय तहलाई 
समपूरक र ववशरे् अर्नदुार्नको रकम हस्तान्त्तरण िर्नुि परे्नछ। 

   (११) सशति, समपूरक र ववशेर् अर्नदुार्नको रकम 
आर्थिक वर्िर्भर खर्ि र्नभई बर्त भएमा त्यस्तो बर्त रकम 
सम्बञ्चन्त्ित स्थार्नीय तहले सम्बञ्चन्त्ित प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक 
कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायािलय माफि त आिामी 
आर्थिक वर्िको असोज मसान्त्तर्भर प्रदेश प्रदेश संञ्चर्त कोर्मा 
वफताि दाञ्चखल िर्नुिपरे्नछ। 

   (१२) उपदफा (११) बमोञ्चजम बर्त रकम वफताि 
दाञ्चखल र्नभएमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयले त्यस्तो 
रकम अको आर्थिक वर्ि हस्तान्त्तरण िरे्न ववत्तीय समार्नीकरण 
अर्नदुार्नबाट कट्टा िरी समायोजर्न िरे्नछ। 

५. योजर्ना वा कायिक्रम हस्तान्त्तरण र कायािन्त्वयर्न सम्बन्त्िी ववशरे् 
व्यवस्था :(१) यस ऐर्न बमोञ्चजम प्रदेश सरकारको कुरै्न 
र्र्नकायबाट कायािन्त्वयर्न हरु्न े िरी रकम ववर्र्नयोजर्न भएको कुरै्न 
योजर्ना वा कायिक्रम स्थार्नीय तह माफि त कायािन्त्वयर्न िर्नि 
उपयकु्त हरु्ने देञ्चखएमा प्रदेश सरकार मञ्चन्त्रपररर्द्को र्र्नणियबाट 
त्यस्तो योजर्ना वा कायिक्रम सशति अर्नदुार्नको रुपमा हस्तान्त्तरण 
िर्नि सवकर्नेछ। सो हस्तान्त्तरणको जार्नकारी आर्थिक मार्मला 



मन्त्रालय, प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलय र सम्बञ्चन्त्ित स्थार्नीय 
तहमा ददर्न ुपरे्नछ।  

 (२) यस ऐर्न बमोञ्चजम स्थार्नीय तहमा सशति 
अर्नदुार्न अन्त्तिितका योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्त्वयर्न िदाि थप 
रकम माि भई आएमा आर्थिक मार्मला मन्त्रालयले त्यस्तो 
योजर्ना र कायिक्रमको प्रिर्तको आिारमा थप रकम उपलब्ि 
िराउर्ने िरी र्र्नणिo िर्नि सक्र्नेछ।त्यसरी थप र्र्नकासा भएको 
रकम सम्बञ्चन्त्ित िाउूँ वा र्निर सभाबाट अर्नमुोदर्न िराई 
लेखांकर्न तथा प्रर्तवेदर्न िर्नुि परे्नछ। 

 (३) यस ऐर्न वा प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा 
लेञ्चखएको भएतापर्र्न स्थार्नीय तहको बजेट कायिक्रममा समावेश 
भएको पूूँजीित तफि को कुरै्न योजर्ना वा कायिक्रम स्थार्नीय तहले 
प्रदेश सरकारको सम्बञ्चन्त्ित कायािलयमाफि त कायािन्त्वयर्न िराउर्न 
आवश्यक ठार्नेमा सम्बञ्चन्त्ित स्थार्नीय तहले प्रदेश सरकारको 
ववर्यित मन्त्रालयको र्सफाररसमा आर्थिक मार्मला मन्त्रालयको 
स्वीकृती र्लई त्यस्तो योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्त्वयर्न िरे्न र्र्नणिय 
िर्नि सक्र्नेछ। सोको जार्नकारी  सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालय र प्रदेश 
लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयमा ददर्न ुपरे्नछ।  

 (४) यस ऐर्न वा प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा 
लेञ्चखएको भए तापर्र्न प्रदेश सरकारको बजेट कायिक्रममा 
समावेश भएको कुरै्न योजर्ना वा कायिक्रम र्नेपाल सरकारको कुरै्न 
र्र्नकायमाफि त सिालर्न िर्नि आवश्यक भएमा आर्थिक मार्मला 
मन्त्रालयको सहमर्त र्लई र्नपेाल सरकारको सम्बञ्चन्त्ित ववर्यित 
मन्त्रालय र र्नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयको स्वीकृर्तमा त्यस्तो 
योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्त्वयर्न िराउर्न सवकर्नेछ।  



 (५) उपदफा (४) बमोञ्चजमको र्र्नणियको जार्नकारी 
आर्थिक मार्मला मन्त्रालय, महालेखा र्र्नयन्त्रक कायािलय, प्रदेश 
लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलयलाई ददर्नपुरे्नछ। 

 

 (६) उपदफा (३) बमोञ्चजम स्थार्नीय तहको योजर्ना 
वा कायिक्रम प्रदेश सरकारको सम्बञ्चन्त्ित कायािलयमाफि त 
कायािन्त्यर्न िरे्न र्र्नणिय भएमा स्थार्नीय तहले प्रादेञ्चशक र्र्नकायको 
र्नाममा सम्बञ्चन्त्ित प्रदेश लेखा इकाई कायािलय वा प्रदेश लेखा 
र्र्नयन्त्रक कायािलयमा रहेको ववववि खातामा जम्मा हरु्ने िरी 
र्र्नकासा ददर्नपुरे्नछ। 

 (७) उपदफा (४) बमोञ्चजम प्रदेश सरकारको 
योजर्ना वा कायिक्रम र्नेपाल सरकारको सम्बञ्चन्त्ित कायािलयमाफि त 
कायािन्त्वयर्न िरे्न स्वीकृर्त प्राप्त भएमा संघीय कायािलयलाई प्रदेश 
सरकारको एकल खाता कोर् प्रणालीमा प्रदेश र्र्नकायको रुपमा 
कायािलय कोड ददई प्रर्र्लत कारू्नर्न बमोञ्चजम रकम र्र्नकासा ददर्न ु
परे्नछ। 

 

६. लेखाङ्कर्न, प्रर्तवेदर्न तथा लेखापरीिण: (१) यस ऐर्न बमोञ्चजम एक 
तहको बजेट तथा कायिक्रममा समावेश भएको कुरै्न योजर्ना वा 
कायिक्रम अको तहबाट कायािन्त्वयर्न िदाि रकम ववर्र्नयोजर्न भएको 
तहको खर्ि इकाईको रुपमा प्रर्र्लत कारू्नर्नले तोके बमोञ्चजमको 
लेखा राखी आन्त्तररक तथा अञ्चन्त्तम लेखापरीिण िराउर्न ुपरे्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्त्वयर्न 
िरे्न तहले आर्थिक वववरण तयार िरी प्रमाञ्चणत िराई सरुु 
ववर्र्नयोजर्न भएको तहमा पठाउर्न ुपरे्नछ। 

  
७. ववत्तीय अर्नशुासर्न: (१) स्थार्नीय तहले यस ऐर्न बमोञ्चजम प्राप्त िरे्न 

राजस्व र अर्नदुार्न कारू्नर्न बर्नाई खर्ि िर्नुि परे्नछ।  



 (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम कारू्नर्न बर्नाउूँदा देहाय 
बमोञ्चजमको व्यवस्था समावेश हरु्ने िरी बर्नाउर्न ुपरे्नछ:- 

(क) र्नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक र 
ववत्तीय र्नीर्त अर्नशुरण िरे्न,  

(ख) सबै आय आफ्र्नो संञ्चर्त कोर्मा दाञ्चखल िरे्न, 
(ि) अर्नदुार्नको रकम जरु्न प्रयोजर्नको लार्ि प्राप्त भएको 

हो सोही प्रयोजर्नमा मार खर्ि िरे्न, 
(घ) पूूँजीित खर्िको रुपमा ववर्र्नयोजर्न भएको रकम र्ाल ु

खर्िमा रकमान्त्तर र्निरे्न,  
(ङ) प्रर्र्लत संघीय र प्रादेञ्चशक कारू्नर्नले र्र्निािरण िरे 

बमोञ्चजमको आय व्ययको विीकरण, लेखाङ्कर्न तथा 
लेखा प्रणाली लाि ुिर्नुिपरे्न। 

८. अञ्चख्तयारी तथा कायिक्रम स्वीकृर्त सम्बन्त्िी व्यवस्था: (१) 
प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न ववर्र्नयोजर्न 
भएको रकम प्रर्र्लत कारू्नर्नको अिीर्नमा रही खर्ि िरे्न 
अञ्चख्तयारी यो ऐर्न प्रारम्भ भएको ददर्नदेञ्चख अर्िकारप्राप्त 
अर्िकारीलाई हरु्नछे।   

 (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम खर्ि िरे्न अञ्चख्तयारीको 
आिारमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयले सम्बञ्चन्त्ित र्र्नकायलाई ववर्र्नयोजर्न भएको रकम 
र्र्नकासा ददर्नछे।   

 (३) कुरै्न र्र्नकायलाई एक भन्त्दा बढी र्र्नकायबाट 
खर्ि िरे्न िरी रकम ववर्र्नयोजर्न भएकोमा ववर्र्नयोजर्न भएको 
र्र्नकायको प्रमखुले संवत ् २०७८ साल असोज मसान्त्तर्भर 
ववर्र्नयोजर्न भएको सम्पूणि रकम खर्ि िरे्न र्र्नकायहरुलाई 
बाूँडफाूँट िरी त्यसको जार्नकारी आर्थिक मार्मला मन्त्रालय र 



प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलय वा सम्बञ्चन्त्ित प्रदेश लेखा 
इकाईलाई ददर्नपुरे्नछ। 

तर कुरै्न मर्नार्सव कारणले सम्वत ् २०७८ साल 
असोजर्भर ववर्र्नयोजर्न भएको र्र्नकायको प्रमखुले बाूँडफाूँड िर्नि 
र्नसकेमा सोको कारण खलुाई संवत ् २०७८ साल कार्तिक 
मसान्त्तर्भर बाूँडफाूँटको लार्ि अर्नरुोि िरेमा आर्थिक मार्मला 
मन्त्रालयले संवत ् २०७८ साल पसु मसान्त्तर्भर बाूँडफाूँट िरे्न 
सक्र्नेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँटबाट रकम 
प्राप्त िरे्न र्र्नकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खर्ि िर्नि अञ्चख्तयारी 
प्राप्त भएको मार्र्नर्नेछ।  

 (५) प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्र्न प्रदेश मन्त्रालयित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको 
कायिक्रम कायािन्त्वयर्न िरे्न प्रयोजर्नको लार्ि स्वीकृत कायिक्रम 
मार्र्नर्नेछ। 

 (६) उपदफा (५) बमोञ्चजम प्रदेश मन्त्रालयित 
बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कुरै्न कायिक्रम संशोिर्न 
िर्नुि परे्न भएमा सम्बञ्चन्त्ित र्र्नकायले आर्थिक मार्मला मन्त्रालयको 
सहमर्त र्लई संशोिर्न िर्नि सक्र्नेछ। 

 (७) उपदफा (६) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्र्न प्रदेश मन्त्रालयित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको 
कायिक्रममा उञ्चललञ्चखत वक्रयाकलापको वावर्िक लक्ष्य र्नघट्र्ने िरी 
र स्रोत फरक र्नपरे्न िरी सम्बञ्चन्त्ित र्र्नकायको लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतले देहाय बमोञ्चजम कायिक्रम संशोिर्न तथा रकमान्त्तर 
िर्नि सक्र्नेछ:- 



 (क) एकै बजेट उपशीर्िकर्भरको भैरहेको 
वक्रयाकलापको पररमाणात्मक लक्ष्य थप घट िरे्न िरी कायिक्रम 
संशोिर्न, 

 (ख) खण्ड (क) बमोञ्चजम कायिक्रम संशोिर्न िदाि 
रकमान्त्तर िर्नुिपरे्न भएमा स्रोत पररवतिर्न र्नहरु्ने िरी सदूुरपञ्चिम 
प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐर्न, २०७४ 
को दफा १७ को उपदफा (२) को प्रर्तबन्त्िात्मक वाक्यांशको 
अर्िर्नमा रही थप हरु्ने खर्ि शीर्िकको शरुु ववर्र्नयोजर्नको पच्र्ीस 
प्रर्तशतसम्मको रकमान्त्तर, 

 (ि) एकभन्त्दा बढी र्र्नकायमा बाूँडफाूँट भएको एकै 
बजेट उपशीर्िक अन्त्तिितको एकै खर्ि ञ्चशर्िकको रकम एक 
र्र्नकायबाट घटाई अको र्र्नकायमा थप िर्नुि परे्न भएमा रकम 
घटाउर्ने कायािलयसंि सम्बञ्चन्त्ित प्रदेश लेखा र्र्नयन्त्रक कायािलय 
वा प्रदेश लेखा इकाई कायािलयको रोक्का परको आिारमा 
वक्रयाकलापमा पररवतिर्न र्निरी तथा कुल पररमाणात्मक लक्ष्यमा 
र्नघट्र्ने िरी कायिक्रम संशोिर्न, 

 (८) उपदफा (६) र (७) बमोञ्चजमको संशोिर्न 
सम्बञ्चन्त्ित र्र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले प्रदेश 
मन्त्रालयित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा प्रववष्ट िराउर्न ुपरे्नछ। 

९. र्र्नदेञ्चशका, कायिववर्ि, मापदण्ड तथा माििदशिर्न बर्नाउर्न सक्र्न े : 
(१) यस ऐर्नको कायािन्त्वयर्न िर्नि प्रदेश सरकारले आवश्यक 
र्र्नदेञ्चशका, कायिववर्ि तथा मापदण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेछ।   

 (२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्र्न स्वीकृत वावर्िक कायिक्रममा समावेश भई रकम 
ववर्र्नयोजर्न भएका कायिक्रमको कायािन्त्वयर्नको लार्ि आवश्यक 
परे्न देञ्चखएमा आर्थिक मार्मला मन्त्रालयको सहमर्त र्लई 



सम्बञ्चन्त्ित मन्त्रालयले कायिववर्ि बर्नाउर्न सक्र्नछे। त्यस्तो 
कायिववर्ि स्वीकृत भएको सात ददर्नर्भर वेवसाइटमा राख्न ुपरे्नछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोञ्चजमको र्र्नदेञ्चशका, कायिववर्ि 
तथा मापदण्ड प्रदेश राजपरमा प्रकाशर्न िर्नुिपरे्नछ। 

 (४) यस ऐर्न बमोञ्चजम ववर्र्नयोजर्न भएको रकम खर्ि 
िरे्न व्यवस्थाका सम्बन्त्िमा आर्थिक मार्मला मन्त्रालयले 
आवश्यक माििदशिर्न बर्नाई लािू िर्नि िराउर्न सक्र्नछे। 

१०.  आदेश जारी िर्नि सक्र्न े: (१) यस ऐर्नको कायािन्त्वयर्नमा कुरै्न 
बािा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आवश्यक आदेश जारी िर्नि 
सक्र्नेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको आदेश प्रदेश 
राजपरमा प्रकाशर्न िररर्नेछ। 

११. ववववि: (१) प्रदेश सरकारको ववर्र्नयोजर्न ऐर्न पाररत भैसके 
पिात र्नेपाल सरकारबाट स्रोतको रुपमा प्रस्ताववत ववत्तीय 
हस्तान्त्तरणको रकम थपघट हरु्ने िरी रकम प्राप्त भएमा आर्थिक 
मार्मला मन्त्रालयले त्यसरी थपघट भएको रकमको लेखा राखी 
रकम घटेमा ववर्यित मन्त्रालय तथा र्र्नकायलाई आवश्यक 
र्र्नदेशर्न ददर्न े र रकम बढेमा खर्ि िरे्न अञ्चख्तयारी सम्बञ्चन्त्ित 
मन्त्रालय तथा र्र्नकायलाई ददर्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम र्ाल ु आर्थिक वर्िमा 
प्राप्त भएको रकमको समायोञ्चजत र्बवरण आिामी आर्थिक वर्िको 
आय र व्ययको र्बवरणसाथ प्रदेश सभामा पेश िर्नुिपरे्नछ।  
 

 

 

 

 

 

 

 



प्रदेश संञ्चर्त कोर्मार्थ व्ययभार हरु्न ेअर्नमुार्नको साराशं 

अर्नसूुर्ी १ 

क्र.सं 
अर्नदुार्न 

संख्या शीर्िकको र्नाम 

रु. हजारमा 

र्ाल ु पूूँजीित 
ववत्तीय 

व्यवस्था जम्मा 

१ २०२ प्रदेश व्यवस्थावपका (सभामखु 
र उपसभामखुको पाररश्रर्मक 
र सवुविा) 

2576 0 0 2576 

२ ६०२ अथि- ववववि (न्त्यावयक वफताि) 3000 0 0 3000 

जम्मा 
   

5576 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अर्नसूुर्ी-२ 

दफा (२) र (३) संि सम्बञ्चन्त्ित  

प्रदेश संञ्चर्त कोर्बाट ववर्र्नयोजर्न हरु्न ेरकम 

(रू. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र 
सं 

अर्नदुार्न 

संख्या 
शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीित खर्ि 

ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ २०२ प्रदेश व्यवस्थावपका सञ्चर्वालय १७३८८५ ११३५०   १८५२३५ 

२ २१० प्रदेश लोक सेवा आयोि ८०४५४ १४८८५   ९५३३९ 

३ ३०१ 
मखु्यमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

३६३७९९ १०८६४२५   १४५०२२४ 

४ ३०५ आर्थिक मार्मला मन्त्रालय २१७८८६ ८५४३७   ३०३३२३ 

५ ३०७ 
उद्योि पयिटर्न वर्न तथा 
वातावरण मन्त्रालय 

९१२०३२ १२०१८०९   २११३८४१ 

६ ३१२ 
भरू्म व्यवस्था, कृवर् तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

२५७८३४५ २५७३११   २८३५६५६ 

७ ३१४ 
आन्त्तररक मार्मला तथा कार्नरु्न 
मन्त्रालय 

१२७६२६ ३००९४०   ४२८५६६ 

८ ३३७ 
भौर्तक पूवाििार ववकास 
मन्त्रालय 

३९३६१५ ११३६४७६६   ११७५८३८१ 

९ ३५० सामाञ्चजक ववकास मन्त्रालय ३९६०५८८ १९२५३१६   ५८८५९०४ 

१० ३९१ प्रदेश र्नीर्त तथा योजर्ना आयोि २५०५३ ५८१३   ३०८६६ 

११ ५०१ अथि ववत्तीय व्यवस्था ० ० ३००००० ३००००० 

१२ ६०२ अथि ववववि १८२२०४४ १४०००००   ३२२२०४४ 

१३ ८०१ 

स्थार्नीय तह (ववत्तीय 
समार्नीकरण) 

७२४५०० ०   ७२४५०० 

स्थार्नीय तह (सशति अर्नदुार्न) ० ०   ० 

स्थार्नीय तह (समपूरक अर्नदुार्न) ६००००० ०   ६००००० 

स्थार्नीय तह (ववरे्श अर्नदुार्न) ४००००० ०   ४००००० 

कुल जम्मा १२३७९८२७ १७६५४०५२ ३००००० ३०३३३८७९ 
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समपरुक 

अर्नदुार्न 
जम्मा 

बाजरुा           

र्निरपार्लका           

८०१०७११३३   र्रवेणी र्निरपार्लका ७९९२ 0 ८००० ४८०१ २०७९३ 

८०१०७११४३   बर्डमार्लका र्निरपार्लका ८११४ 0 ७००० ८२१४ २३३२८ 

८०१०७११५३   बवुढिंिा र्निरपार्लका ९०८४ 0 ८५०० ११३३३ २८९१७ 

८०१०७११६३   बवुढर्नन्त्दा र्निरपार्लका ८११५ 0 ३५०० ६१४३ १७७५८ 

िाउूँपार्लका           

८०१०७३२०३   िौमलु िाउूँपार्लका ५२१६ 0 ७५०० ७८२३ २०५३९ 

८०१०७३२१३   खप्तड छेडेदह 
िाउूँपार्लका 

८०६२ 0 ७५०० ५१४५ २०७०७ 

८०१०७३२२३   जिन्नाथ िाउूँपार्लका ५३७७ 0 २५०० ४९३४ १२८११ 

८०१०७३२३३ स्वार्मकार्तिक खापर  
                  िाउूँपार्लका 

६५०४ 0 ५००० ९८६१ २१३६५ 

८०१०७३२४३   वहमाली िाउूँपार्लका ५३०९ 0 २५०० ६०४० १३८४९ 

बझाङ           

र्निरपार्लका           

८०१०७११७३   जयपथृ्वी र्निरपार्लका ९६६० 0 ५००० १२३३४ २६९९४ 

८०१०७११८३  बुंिल र्निरपार्लका ११४२० 0 ५००० ० १६४२० 

िाउूँपार्लका           

८०१०७३२५३  साइपाल िाउूँपार्लका २७०४ 0 ७५०० ४७६८ १४९७२ 

८०१०७३२६३   केदारस्युूँ िाउूँपार्लका ८८१७ 0 ५००० ७८५० २१६६७ 

८०१०७३२7३   खप्तडछान्ना िाउूँपार्लका ७५३५ 0 ७५०० ६९७७ २२०१२ 

८०१०७३२8३   छववसपार्थभेरा       
                     िाउूँपार्लका 

७६२१ 0 ५००० ३९६५ १६५८६ 

८०१०७३२9३   तलकोट िाउूँपार्लका ६३०९ 0 ५००० ३७९६ १५१०५ 

८०१०७३30३   थलारा िाउूँपार्लका ८०७२ 0 ५००० १८४२ १४९१४ 

८०१०७३31३   दिुािथली िाउूँपार्लका ६६३५ 0 २५०० ५४४४ १४५७९ 

८०१०७३32३   मष्टा िाउूँपार्लका ७१११ 0 ५००० ७९८४ २००९५ 

८०१०७३33३   ववत्थडञ्चर्र िाउूँपार्लका ७६५५ 0 ५००० ३७०० १६३५५ 

८०१०७३34३   सूमाि िाउूँपार्लका ५११६ 0 ५००० २३८६ १२५०२ 

डोटी           

र्निरपार्लका           

801071073   ददपायल र्सलिढी    
                  र्निरपार्लका 

९१०४ 0 ५००० १८२४३ ३२३४७ 

801071083   ञ्चशखर र्निरपार्लका ७९८३ 0 ५००० ० १२९८३ 

िाउूँपार्लका           

801073073   आदशि िाउूँपार्लका ६६४४ 0 ७५०० ९११९ २३२६३ 

801073083   के.आइ.र्सं िाउूँपार्लका ६१६९ 0 ५००० ६०४२ १७२११ 

801073093   जोरायल िाउूँपार्लका ६७३८ 0 ७५०० ५७१७ १९९५५ 

801073103   पवुविर्ौकी िाउूँपार्लका ६४३० 0 ५००० ७००० १८४३० 

801073113   बरु्डकेदार िाउूँपार्लका ५६३६ 0 ५००० ४३४६ १४९८२ 

801073123   बोिटार्न फुडर्सल  
                  िाउूँपार्लका 

५७०१ 0 ५००० १४२९ १२१३० 
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801073133 सायल िाउूँपार्लका ५७३५ 0 ५००० ६८८५ १७६२० 

अछाम           

र्निरपार्लका           

801071093   कमलबजार र्निरपार्लका ६४२८ 0 ५००० २९९७ १४४२५ 

801071103   पंर्देवल ववर्नायक  
                  र्निरपार्लका 

६८२७ 0 ५००० १४०७० २५८९७ 

801071113   मंिलसेर्न र्निरपार्लका ८०८१ 0 ५००० ११४६८ २४५४९ 

801071123   साूँफेबिर र्निरपार्लका ८३४९ 0 ५००० ४००० १७३४९ 

िाउूँपार्लका           

801073143  र्ौरपाटी िाउूँपार्लका ६५५२ 0 ५००० ५४९३ १७०४५ 

801073153    ढकारी िाउूँपार्लका ६०३४ 0 २५०० ० ८५३४ 

801073163    तमुािखाद िाउूँपार्लका ६७४८ 0 ५००० ८६८३ २०४३१ 

801073173   बान्नीिढी जयिढ  
                 िाउूँपार्लका 

५५७४ 0 २५०० ० ८०७४ 

801073183    मेललेख िाउूँपार्लका ६६८३ 0 २५०० ७०७६ १६२५९ 

801073193    रामारोशर्न िाउूँपार्लका ६७८८ 0 ५००० ८०६८ १९८५६ 

दार् ुिला           

र्निरपार्लका           

801071193   माहाकाली र्निरपार्लका 10258 0 २५०० ९६०० २२३५८ 

801071203   शैलयञ्चशखर र्निरपार्लका 10000 0 ५००० १०००० २५००० 

िाउूँपार्लका           

801073353   अवपवहमाल िाउूँपार्लका ५०८२ 0 २५०० ६२३९ १३८२१ 

801073363   दहुुूँ िाउूँपार्लका ६४८४ 0 ५००० ४९६९ १६४५३ 

801073373   र्नौिाड िाउूँपार्लका ७७७२ 0 ५००० ५९९० १८७६२ 

801073383   व्यास िाउूँपार्लका ६३७८ 0 २५०० ९९६९ १८८४७ 

801073393   मामाि िाउूँपार्लका ७८१५ 0 ५००० २५०० १५३१५ 

801073403   मार्लकाजुिर्न िाउूँपार्लका ८१९४ 0 ५००० ९९६९ २३१६३ 

801073413  लेकम िाउूँपार्लका ७८५९ 0 ५००० १५६४ १४४२३ 

बैतडी           

र्निरपार्लका           

801071213   दशरथर्न्त्द र्निरपार्लका ९०१९ 0 ० १२४२४ २१४४३ 

801071223   पाटर्न र्निरपार्लका ८१७३ 0 ५००० ४२५४ १७४२७ 

801071233   परु्ौडी र्निरपार्लका ८८९९ 0 ५००० ७४७६ २१३७५ 

801071243   मेलौली र्निरपार्लका ६७०१ 0 ५००० ६२५० १७९५१ 

िाउूँपार्लका           

801073423   र्डलासैर्नी िाउूँपार्लका ६८५७ 0 ७५०० १३४६२ २७८१९ 

801073433   दोिडाकेदार िाउूँपार्लका ७११५ 0 ३००० ८२७७ १८३९२ 

801073443   पन्त्रे्श्वर िाउूँपार्लका ५९१५ 0 २५०० २४२९ १०८४४ 

801073453   ञ्चशवर्नाथ िाउूँपार्लका ५५३८ 0 ३००० ४९२५ १३४६३ 

801073463   र्ससाि िाउूँपार्लका ६४७९ 0 ५००० २५०७ १३९८६ 

801073473   सरु्निया िाउूँपार्लका ५९७० 0 ० ४९०३ १०८७३ 

डडेलिरुा           

र्निरपार्लका           

801071253   अमरिढी र्निरपार्लका ६९९८ 0 २५०० ७५२५ १७०२३ 
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801071263   परशरुाम र्निरपार्लका ८६४९ 0 ५००० ५३०७ १८९५६ 

िाउूँपार्लका           

801073483  अजयमेरु िाउूँपार्लका ५७९३ 0 ५००० २७७० १३५६३ 

801073493    आर्लताल िाउूँपार्लका ६०२२ 0 ५००० ८०६५ १९०८७ 

801073503   िन्त्यापिरुा िाउूँपार्लका ५३२९ 0 ५००० ० १०३२९ 
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