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आर्थिक वर्ि 2076/77 को सेवा र कार्िको लार्ि प्रदेश सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िरे्न 
र ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न सम्वन्धमा व्र्वस्था िर्नि बर्नेको ववधेर्क 

 

प्रस्तावर्नााः  आर्थिक वर्ि 2076/77 को सेवा र कार्िको लार्ि प्रदेश सञ्चित कोर्बाट व्र्र् 
हरु्ने रकम ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न र सो रकम खर्ि िरे्न अर्धकार ददर्न वाञ्छर्नीर् भएकोले,  

प्रदेश रं्न.1, प्रदेश सभाले र्ो ऐर्न बर्नाएको छ। 

  
१. संञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो  ऐर्नको र्नाम “प्रदेश ववर्र्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७6” रहेको छ। 

(२) र्ो ऐर्न सम्वत ्2076 साल श्रावण १ ितेदेञ्चख प्रारम्भ हरु्नेछ। 

२. आर्थिक वर्ि 2076/77 को र्र्नर्मत्त प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िरे्न अर्धकाराः  आर्थिक 
वर्ि 2076/77 को र्र्नर्मत्त अर्नसूुर्ी – १ बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हरु्न े
रकम बाहेक अर्नसूुर्ी–२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले िरे्न सेवा र कार्िहरुका 
र्र्नर्मत्त सोही अर्नसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखत र्ाल ु खर्ि, महल ५ मा उञ्चललञ्चखत 
पूूँजीित खर्ि र महल ६ मा उञ्चललञ्चखत ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकमसमेत िरी जम्मा रकम 
रु.42,18,44,३४,000।00 (अिरेपी बर्ालीस अबि अठार करोड र्वालीस लाख 
र्ौतीस हजार मात्र) मा र्नबढाई र्र्नददिष्ट िररएबमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
सवकर्नेछ। 

३. ववर्र्नर्ोजर्नाः (१) र्स ऐर्नद्वारा प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि अर्धकार ददइएको रकम 
आर्थिक वर्ि 2076/77 को र्र्नर्मत्त अर्नसूुर्ी – २ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले 
िरे्न सेवा र कार्िहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िररर्नेछ। 

     (२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापर्र्न अर्नसूुर्ी – २ को 
महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले िरे्न सेवा र कार्िहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िरेको रकम 
मध्रे् कुरै्न अर्नदुार्न सङ्ख्र्ामा बर्त हरु्न ेर कुरै्न अर्नदुार्न सङ्ख ्र्ामा अपिु हरु्ने भएमा प्रदेश 
सरकार, आर्थिक मार्मला तथा र्ोजर्ना मन्त्रालर्ले बर्त हरु्ने अर्नदुार्न सङ्ख्र्ाबाट अपिु 
हरु्न ेअर्नदुार्न सङ्ख ्र्ामा रकम सार्नि सक्र्नेछ।  

      (३) उपदफा (२) बमोञ्चजम रकम सादाि जम्मा रकमको दश प्रर्तशतमा र्नबढ्र्ने 
िरी कुरै्न एक वा एकभन्दा बढी अर्नदुार्नबाट अको एक वा एकभन्दा बढी अर्नदुार्नमा 
रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न र र्ाल ुतथा पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको 
खर्ि व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्नि सवकर्नेछ ।  

                  तर¸  
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      (क) एउटै अर्नदुार्न सङ्ख ्र्ा र्भत्रका बजेट शीर्िक वा उपशीर्िकमा रकमान्तर 
िदाि जर्तसकैु रकम रकमान्तर िर्नि सवकर्नेछ ।  

        
           (4) अर्नदुार्न सङ्ख्र्ा 801 अन्तिित उञ्चललञ्चखत अन्तर सरकारी ववत्त 

हस्तान्तरणको स्थार्नीर् तहका लार्ि ववर्र्नर्ोजर्न भएको ववत्तीर् समार्नीकरण अर्नदुार्न रकम 
अन्र् शीर्िकमा रकमान्तर हरु्नेछैर्न ।  

  (5) उपदफा (१)  ̧(२) र (३) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापर्र्न उपदफा 
(४) मा उञ्चललञ्चखत ववत्तीर् समार्नीकरण अर्नदुार्न बाहेक अर्नदुार्न सङ्ख्र्ा 602 मा 
ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम जरु्न शीर्िकमा र्र्नकासा र खर्ि हरु्ने हो सोही शीर्िकमा रकम सार्नि 
तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न बाधा परे्नछैर्न ।  

4. अन्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरण सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) अर्नदुार्न सं्र्ा 602 र 801 
अन्तिित उञ्चललञ्चखत अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण मध्रे् स्थार्नीर् तहका लार्ि 
ववर्र्नर्ोजर्न भएको ववत्तीर् हस्तान्तरण हरु्न े अर्नदुार्न रकम कारू्नर्नबमोञ्चजम स्थार्नीर् तहले 
खर्ि िर्नि पाउर्ने िरी अर्नदुार्नको रुपमा स्थार्नीर् सञ्चित कोर्मा हस्तान्तरण िररर्नेछ ।   

     (२) अर्नदुार्न सङ्ख्र्ा 801 को ववत्तीर् समार्नीकरण अर्नदुार्नको एक र्ौथाईले 
हरु्न आउर्ने रकम प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चञ् र्त 
कोर्मा प्रत्रे्क वर्िको भदौ 25 िते¸  मंर्सर 2 िते¸ फालिरु्न 2 िते र ज्रे्ष्ठ 2 िते िरी 
र्ार वकस्तामा दाञ्चखल िरे्नछ ।  

     (३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको ववत्तीर् समार्नीकरण अर्नदुार्नबाट खर्ि भएको 
रकमको वववरण स्थार्नीर् तहले सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर् माफि त व्र्वस्था 
भएको र्र्नकार्मा प्रत्रे्क आर्थिक वर्िको कार्तिक 1 िते, माघ 1 िते, बैशाख 1 िते र 
वावर्िक आर्थिक वववरण अको आर्थिक वर्िको श्रावण मसान्त र्भत्र पेश िर्नुिपरे्नछ । 

     (4) अर्नदुार्न सङ्ख्र्ा 602 मा उञ्चललञ्चखत अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण 
अन्तिित सशति अर्नदुार्नको एक र्ौथाई रकम प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत 
स्थार्नीर् सञ्चित कोर्मा प्रत्रे्क आर्थिक वर्िको भदौ 25 िते दाञ्चखल िरे्नछ ।  

     (5) स्थार्नीर् तहको कुरै्न र्ोजर्ना वा कार्िक्रमको र्र्नर्मत्त स्थार्नीर् तहमा 
अर्नदुार्न सं्र्ा 602 मा उञ्चललञ्चखत अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण अन्तिित सशति 
अर्नदुार्नको उपदफा (4) बमोञ्चजम दाञ्चखल भए बाहेक बाूँकी रहेको रकम खर्ि वववरणको 
आधारमा र्ौमार्सक रुपमा पसु 25 िते र बैशाख 25 िते प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् सञ्चित कोर्मा दाञ्चखल िरे्नछ । 

     (6) स्थार्नीर् तहले सशति अर्नदुार्न वापत हस्तान्तरण भएको रकम जरु्न िेत्रको 
र्ोजर्ना वा कार्िक्रमको लार्ि प्राप्त भएको हो सोही िेत्रको र्ोजर्ना वा कार्िक्रमको लार्ि 
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मात्र खर्ि िरे्न िरी कार्ािन्वर्र्न िरे्न अवर्ध, कार्ािन्वर्र्नको प्रवक्रर्ा र खर्िको वववरण 
सवहतको कार्िर्ोजर्ना प्रत्रे्क आर्थिक वर्िको श्रावण २४ िते र्भत्र सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा 
र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर् माफि त व्र्वस्था भएको र्र्नकार्मा बझुाउर्न ुपरे्नछ ।   

  (7) उपदफा (6) बमोञ्चजम पेश भएको कार्िर्ोजर्ना बमोञ्चजम खर्ि भएको 
रकमको वववरण स्थार्नीर् तहले  पौर् मवहर्नाको पवहलो हप्ता, बैशाख मवहर्नाको पवहलो हप्ता 
र वावर्िक आर्थिक वववरण अको आर्थिक वर्िको श्रावण मसान्तसम्ममा प्रदेश लेखा 
र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर् माफि त व्र्वस्था भएको र्र्नकार्मा बझुाउर्न ुपरे्नछ ।  

 (8) प्रदेश सरकारले स्वीकृत िरेको कार्िववर्ध बमोञ्चजम अर्नदुार्न सङ्ख्र्ा 602 
मा उञ्चललञ्चखत अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण अन्तिित समपूरक र ववशेर् अर्नदुार्नको 
रकम प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले स्थार्नीर् तहलाई हस्तान्तरण िर्नुि परे्नछ । 

     (9) सशति, समपूरक र ववशेर् अर्नदुार्नको रकम आर्ाढ मसान्तसम्म खर्ि र्नभई 
बर्त भएमा सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहले प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले व्र्वस्था िरेको 
र्र्नकार् माफि त प्रदेश सञ्चित कोर्मा वफताि दाञ्चखल िर्नुिपरे्नछ ।  

     (10) उपदफा (9) बमोञ्चजम अर्नदुार्नको रकम वफताि दाञ्चखल र्नभएमा प्रदेश 
लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले अको वर्ि हस्तान्तरण िरे्न ववत्तीर् समार्नीकरण अर्नदुार्नबाट 
कट्टा िरी समार्ोजर्न िर्नि सक्र्नेछ ।  

5. ववत्तीर् अर्नशुासर्न सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) प्रदेश सरकार तथा स्थार्नीर् तहले कारू्नर्न 
बमोञ्चजम आफूले उठाएको राजस्व र प्राप्त िरेको अर्नदुार्न रकम खर्ि िर्नुिपरे्नछ ।  

     (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम कारू्नर्न बर्नाउूँदा देहार्का कुराहरु पालर्ना हरु्नेिरी 
बर्नाउर्न ुपरे्नछाः 

(क) र्नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा ववत्तीर् र्नीर्त अर्नशुरण 
िर्नुिपरे्नछ । 

     (ख) सबै आर् आफ्र्नो सञ्चित कोर्मा दाञ्चखल िर्नुिपरे्नछ । 

 (ि) अर्नदुार्नको रकम जरु्न प्रर्ोजर्नको लार्ि प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोजर्नको     
लार्ि प्रर्ोि िर्नुिपरे्नछ । 

(घ) पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्था तफि  ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम र्ाल ु
खर्िमा रकमान्तर िर्नि पाइर्ने छैर्न । 

     (ङ) आर् व्र्र्को विीकरण र लेखाङ्कर्न र्नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले    
                र्र्नधािरण िरे बमोञ्चजम राख्न ुपरे्नछ । 
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6. अञ्च्तर्ारी तथा कार्िक्रम स्वीकृर्त सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु 
कुरा लेञ्चखएको भएता पर्र्न ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम प्रर्र्लत कारू्नर्नको अधीर्नमा रही खर्ि 
िरे्न अञ्च्तर्ारी र्ो ऐर्न प्रारम्भ भएको ददर्नदेञ्चख अर्धकारप्राप्त अर्धकारीलाई हरु्नेछ ।  

     (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम खर्ि िरे्न अञ्च्तर्ारीको आधारमा प्रदेश लेखा 
र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले वा प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक माफि त तोवकएको र्र्नकार्ले सम्बञ्चन्धत 
र्र्नकार्लाई ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम र्र्नकासा ददर्नेछ ।  

     (३) कुरै्न र्र्नकार्लाई एक भन्दा बढी र्र्नकार्बाट खर्ि िरे्न िरी रकम 
ववर्र्नर्ोजर्न भएकोमा ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्र्नकार्को प्रमखुले र्ो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तले 
पन्र ददर्नर्भत्र ववर्र्नर्ोजर्न भएको सम्पूणि रकम खर्ि िरे्न र्र्नकार्हरुलाई बाूँडफाूँट िरी 
त्र्सको जार्नकारी प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा र्ोजर्ना मन्त्रालर् र प्रदेश लेखा 
र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर् वा प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर् माफि त व्र्वस्था िरे बमोञ्चजमको 
र्र्नकार्लाई ददर्नपुरे्नछ ।  

     (४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँटबाट रकम प्राप्त िरे्न र्र्नकार्को 
प्रमखुलाई त्र्स्तो रकम खर्ि िर्नि अञ्च्तर्ारी प्राप्त भएको मार्र्नर्नेछ ।  

     (५) प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापर्र्न प्रदेश मन्त्रालर्ित 
बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कार्िक्रम त्र्स्तो कार्िक्रम कार्ािन्वर्र्न िरे्न 
प्रर्ोजर्नको लार्ि स्वीकृत कार्िक्रम मार्र्नर्नेछ ।  

     (६) उपदफा (५) बमोञ्चजम प्रदेश मन्त्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा 
समावेश भएको कुरै्न कार्िक्रम संशोधर्न िर्नुि परेमा सम्बञ्चन्धत मन्त्रालर्/सञ्चर्वालर्/ 

कार्ािलर्ले प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा र्ोजर्ना मन्त्रालर्को सहमर्त र्लर्नपुरे्नछ।  

         (७) उपदफा (५) बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर् व्र्वस्थापर्न प्रणालीमा समावेश 
भएको कुरै्न खर्ि शीर्िकमा एकमषु्ट समावेश भएको रकम खण्डीकरण िरी ववर्भन्न 
कार्िक्रममा खर्ि िर्निको लार्ि सम्बञ्चन्धत र्र्नकार्ले आर्थिक मार्मला तथा र्ोजर्ना 
मन्त्रालर्को सहमर्त र्लर्नपुरे्नछ ।  

 (8) उपदफा (६) र (7) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पर्र्न प्रदेश 
मन्त्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा तथा स्थार्नीर् सञ्चित कोर् व्र्वस्थापर्न प्रणालीमा 
समावेश भएको कार्िक्रमको र्ौमार्सक ववभाजर्नमा संशोधर्न िर्नुिपरे्न भएमा सम्बञ्चन्धत 
र्र्नकार्ले एक तह मार्थको कार्ािलर् प्रमखुको स्वीकृर्त र्लर्नपुरे्नछ ।  

      तर राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको कमिर्ारी प्रमखु भएको र्र्नकार्मा र्र्नजले 
र्ौमार्सक ववभाजर्नमा संशोधर्न िर्नि बाधा पिेुको मार्र्नर्ने छैर्न ।  
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     (9) उपदफा (8) बमोञ्चजम संशोधर्न भएको जार्नकारी प्रदेश सरकार, आर्थिक 
मार्मला तथा र्ोजर्ना मन्त्रालर् र प्रदेश लेखा र्र्नर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददर्नपुरे्नछ ।  

7. कार्िववर्ध र मापदण्ड सम्बन्धी व्र्वस्थााः (1) र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्र्न िर्नि प्रदेश सरकारले 
आवश्र्क कार्िववर्ध तथा मापदण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोञ्चजमको कार्िववर्ध तथा मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा 
प्रकाशर्न िररर्नेछ । 

(3)  प्रदेश सशति अर्नदुार्न प्रदार्न िरे्न सम्बन्धी कार्िववर्ध, 2075 खारेज 
िररएको छ । 

8. आदेश जारी िर्नि सक्र्नेाः र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्र्न िदाि कुरै्न बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूर्र्ना प्रकाशर्न िरी आदेश जारी िरी आवश्र्क व्र्वस्था िर्नि 
सक्र्नेछ ।  
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अर्नसूुर्ी-१ 

(दफा २ सूँि  सम्बञ्चन्धत) 

र्नपेालको संववधार्न  वमोञ्चजम 

प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हरु्न ेरकम 

      

     
रु.हजारमा 

महल 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.सं. अर्नदुार्न सं्र्ा शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीित जम्मा 

1 202 प्रदेश व्र्वस्थावपका  2830 0 2830 

2 210 प्रदेश लोक सेवा आर्ोि 3146 0 3146 

3 602 अथि - ववववध 10000 0 10000 

जम्मा 15976 0 15976 
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अर्नसूुर्ी-2 

(दफा २ र ३ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
प्रदेश सञ्चित कोर्बाट व्र्र्भार हरु्न ेरकम 

      
रु.हजारमा 

महल 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सं. 
अर्नदुार्न 
सं्र्ा शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीित 

ववत्तीर् 
व्र्वस्था जम्मा 

1 202 प्रदेश व्र्वस्थावपका  297849 35417 0 333266 

2 210 प्रदेश लोक सेवा आर्ोि 14351 7500 0 21851 

3 216 मु् र् न्र्ार्ार्धवक्ताको कार्ािलर् 23117 5000 0 28117 

4 301 मु् र्मन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररर्द्को कार्ािलर् 190843 89830 0 280673 

5 305 आर्थिक मार्मला तथा र्ोजर्ना मन्त्रालर् 824667 86650 0 911317 

6 307 उद्योि, पर्िटर्न, वर्न तथा वातावरण मन्त्रालर् 1659915 2172823 0 3832738 

7 312 भरू्म व्र्वस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर् 3859146 181886 0 4041032 

8 314 आन्तररक मार्मला तथा कारू्नर्न मन्त्रालर् 338308 1144560 0 1482868 

9 337 भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालर् 999987 18859994 0 19859981 

10 350 सामाञ्चजक ववकास मन्त्रालर् 3445283 721592 0 4166875 

11 391 प्रदेश र्ोजर्ना आर्ोि 54036 18682 0 72718 

12 501 अथि - ववत्तीर् व्र्वस्था 0 0 70000 70000 

13 502 अथि - आन्तररक ऋण भकु्तार्नी 0 0 10000 10000 

14 601 कमिर्ारी सवुवधा तथा सेवार्र्नवृत्त सवुवधा 72000 0 0 72000 

15 602 अथि - ववववध 5751000 250000 0 6001000 

16 801 स्थार्नीर् तह 999998 0 0 999998 

जम्मा 18530500 23573934 80000 42184434 
  



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/३/२० गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो िथा 
बजेट अमधवेशनको २३ औ ँबैठकले पाररि गरेको ववधेयक “प्रदेश ववमनयोजन ववधेयक, 

२०७6" नेपालको संववधानको धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गददछु । 

 

 
______________ 

माननीय प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


