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२०७९ 

प्रदेश सभा सचििालय 

बागमती प्रदेश 

  



उद्दशे्य र कारण 

आनथिक िर्ि 20७९/८० को सेिा र कायिको लानग प्रदेश सचित 
कोर्बाट केही रकम खिि गिे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि गिि 
िाञ्छिीय भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश गिुि परेको हो। 

 प्रस्ततु विधेयकले प्रदेश सचित कोर्बाट खिि गिे अनधकार र विनभन्न 
निकायले गिे सेिा र कायिको निनमत्त विनियोजि गिि सक्िे व्यिस्था गरेको 
छ। 

द्रष्टव्य : यो अथि सम्बन्धी विधेयक हो। 

 

 

 

शानलकराम जम्कटे्टल 

आनथिक मानमला तथा योजिा मन्री 
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आनथिक िर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिको लानग प्रदेश सचित कोर्बाट 
केही रकम विनियोजि र खिि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिकेो विधेयक 

प्रस्ताििा: आनथिक िर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको लानग प्रदेश 
सचित कोर्मानथ व्ययभार हिुे रकम विनियोजि गिे र सो रकम खिि गिे 
अनधकार ददि िाञ्छिीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐि बिाएको छ । 

१. संचिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “विनियोजि ऐि, २०७९” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐि संित ्२०७९ साल साउि १ गतेदेचख प्रारम्भ 
हिुेछ । 

२. आनथिक िर्ि २०७९/८० को निनमत्त प्रदेश सचित कोर्बाट खिि गिे 
अनधकार: आनथिक िर्ि २०७९/८० को निनमत्त अिसूुिी – १ 
बमोचजम प्रदेश सचित कोर्मानथ व्ययभार हिु े रकम बाहेक  
अिसूुिी – २ को महल ३ मा उचललचखत निकायले गिे सेिा र 
कायिहरुका निनमत्त सोही अिसूुिीको महल ४ मा उचललचखत िाल ु
खिि, महल ५ मा उचललचखत पुुँजीगत खिि, महल ६ मा उचललचखत 
वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी महल ७ मा उचललचखत जम्मा 
रकम रु. ७०,९१, ८१,९६,०००/- (अिरेवप सत्तरी अिि एकािब्बे 
करोड एकासी लाख छयािब्बे हजार) मा िबढाई निददिष्ट गररए 
बमोचजम प्रदेश सचित कोर्बाट खिि गिि सवकिछे । 
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३. विनियोजि: (१) यस ऐिद्वारा प्रदेश सचित कोर्मा खिि गिि अनधकार 
ददइएको रकम आनथिक िर्ि २०७९/८० को निनमत्त अिसूुिी – २ 
को महल ३ मा उचललचखत निकायले गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त 
विनियोजि गररिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम अिसूुिी – २ को महल ३ मा 
उचललचखत निकायले गिे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि 
गरेको रकममध्ये कुिै अिदुाि सङ् ख्यामा बित हिु ेर कुिै अिदुाि 
संख्यामा अपगु हिुे देचखि आएमा प्रदेश सरकार, आनथिक मानमला 
तथा योजिा मन्रालयले बित हिुे अिदुाि सङ्ख्याबाट अपगु हिुे 
अिदुाि सङ् ख्यामा रकमान्तर गिि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम रकम सादाि जम्मा रकमको दश 
प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एकभन्दा बढी अिदुाि 
सङ्ख्याबाट अको एक िा एकभन्दा बढी अिदुाि संख्यामा रकम 
सािि, निकासा र खिि जिाउि, िाल ुतथा पुुँजीगत खिि र वित्तीय 
व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकमान्तर गिि 
सवकिछे । 

तर, 

(क) एउटै अिदुाि सङ्ख्यानभरका बजेट शीर्िक िा 
उपशीर्िकहरुमा रकमान्तर गदाि जनतसकैु रकम 
रकमान्तर गिि सवकिेछ । 

(ख) पुुँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोचजत 
रकम िाल ुखिि शीर्िकतफि  रकमान्तर गिि सवकिे छैि 
। 
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(ग) पुुँजीगत अिदुाि शीर्िकमा विनियोचजत रकम िाल ु
अिदुाि शीर्िकमा रकमान्तर गिि सवकिे छैि । 

(४) स्थािीय तहका लानग अिदुाि संङ्ख्या ८०१ मा 
विनियोजि भएको वित्तीय समािीकरण अिदुाि रकम अन्य अिदुाि 
सङ्ख्यामा रकमान्तर हिुे छैि । 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको 
भए तापनि अिदुाि सङ्ख्या ५०१ देचख ६०२ सम्म विनियोजि 
भएको रकम जिु अिदुाि सङ्ख्यामा निकासा र खिि हिुे हो सोही 
अिदुाि सङ्ख्यामा रकमान्तर गिि तथा निकासा र खिि जिाउि 
बाधा पिे छैि । 

४. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) अिदुाि 
संख्या ८०१ को रकम कािूि बमोचजम स्थािीय तहले खिि गिि 
पाउिे गरी अिदुािको रूपमा स्थािीय सचित कोर्मा हस्तान्तरण 
गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको रकममध्ये वित्तीय 
समािीकरण अिदुािको एक िौथाईले हिु आउि ेरकम प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायािलयले सम्बचन्धत स्थािीय तहको सचित कोर्मा 
प्रत्येक िर्िको भदौ १५, कानतिक १५, माघ १५ र िैशाख १५ गते 
गरी िार वकस्तामा दाचखला गिेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
मलुकुमा विपद् िा कुिै असामान्य पररचस्थनत उत्पन्न भई प्रदेशको 
लक्ष्य अिरुुप राजस्ि सङ् कलि हिु िसकेमा उपदफा (२) 
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बमोचजमको पवहलो वकस्ता बाहेक अन्य वकस्ता र सो बापतको रकम 
सङ्कनलत राजस्िको अिपुात अिसुार पिुः निधािरण गरी प्रदेश 
सरकारले निधािरण गरेको समयमा प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलय 
िा सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयले सम्बचन्धत स्थािीय 
तहको सचित कोर्मा दाचखला गिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोचजमको वित्तीय समािीकरण 
अिदुािबाट खिि भएको रकमको वििरण स्थािीय तहले प्रदेश लेखा 
इकाई कायािलय माफि त प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयमा प्रत्येक 
आनथिक िर्िको कानतिक १, माघ १, िैशाख १ गते र िावर्िक आनथिक 
वििरण आगामी आनथिक िर्िको साउि मसान्तनभर तथा उपदफा 
(३) बमोचजम बागमती प्रदेश सरकारबाट वकस्ता निधािरण भएको 
अिस्थामा प्रदेश सरकारले निधािरण गरेको समयमा खिि भएको 
रकमको वििरण बझुाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
उपदफा (४) बमोचजमको वििरण प्राप्त िभएसम्म वित्तीय समािीकरण 
अिदुाि िापतको बाुँकी रकम सम्बचन्धत स्थािीय तहको सचित 
कोर्मा दाचखला गररिे छैि । 

(६) उपदफा (१) बमोचजमको अिदुाि रकम मध्ये सशति 
अिदुाि, समपरुक अिदुाि र विशरे् अिदुाि बापतको रकमको एक 
िौथाईले हिु आउिे रकम प्रदेश लेखा नियन्रक कायिलय िा 
सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयले सम्बचन्धत स्थािीय सचित 
कोर्मा प्रत्येक आनथिक िर्िको भदौ १५, कानतिक १५, माघ १५ र 
िैशाख १५ गते गरी िार वकस्तामा दाचखला गिेछ । 
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(७) स्थािीय तहले सशति अिदुाि, समपरुक अिदुाि र 
विशेर् अिदुाि बापत हस्तान्तरण भएको रकम जिु विर्य िेरको 
योजिा िा कायिक्रमको लानग प्राप्त भएको हो सोही योजिा िा 
कायिक्रमको लानग मार खिि गिे गरी कायािन्ियि हिुे अिनध, 

कायािन्ियिको प्रवक्रया, खििको अिमुाि सवहतको कायियोजिा, मानसक 
िगद प्रिाहको वििरण र सम्बचन्धत गाुँउ सभा िा िगर सभाले 
पाररत गरेको राजस्ि र व्ययको अिमुाि साउि मसान्तनभर प्रदेश 
लेखा इकाई कायािलय माफि त प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयमा 
बझुाउि ुपिेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोचजमको कायियोजिा बमोचजम खिि 
भएको रकमको वििरण स्थािीय तहले प्रदेश लेखा इकाई कायािलय 
माफि त प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयमा प्रत्येक आनथिक िर्िको 
कानतिक १, माघ १, िैशाख १ गते र िावर्िक आनथिक वििरण आगामी 
आनथिक िर्िको साउि मसान्तनभर पेश गिुि पिेछ । 

(९) उपदफा (६) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
उपदफा (८) बमोचजमको वििरण प्राप्त िभएसम्म सशति अिदुाि, 

समपरुक अिदुाि र विशरे् अिदुाि बापतको बाुँकी वकस्ता रकम 
सम्बचन्धत स्थािीय तहको सचित कोर्मा दाचखला गररि ेछैि । 

(१०) सशति, समपरुक र विशेर् अिदुािका स्िीकृत योजिा 
तथा कायिक्रम कायािन्ियि गदाि आनथिक िर्िनभर खिि िभई बित 
भएमा त्यस्तो बित रकम सम्बचन्धत स्थािीय तहले प्रदेश लेखा 
इकाई कायािलय िा प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलय माफि त आगामी 
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आनथिक िर्िको साउि मसान्तनभर प्रदेश सचित कोर्मा वफताि 
दाचखला गिुि पिेछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोचजम बित रकम वफताि दाचखला 
िभएमा प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयले त्यस्तो रकम अको 
आनथिक िर्िमा हस्तान्तरण हिुे वित्तीय समािीकरण अिदुािबाट कट्टा 
गरी समायोजि गिेछ । 

(१२) प्रिनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
प्रदेश सरकारबाट स्थािीय तहमा हस्तान्तरण हिुे सबै प्रकारका 
वित्तीय अिदुािहरु आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालयबाट अन्तर 
सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट पठाउि ुपिेछ । 

(१३) िावर्िक बजेटमा समािेश भएको वित्तीय हस्तान्तरण 
बाहेक आनथिक िर्िको वििमा कुिै पनि ियाुँ आयोजिा तथा 
कायिक्रमहरू कायािन्ियि गिि थप वित्तीय हस्तान्तरण गररिे छैि । 

तर, प्रदेश सरकारको निणियबाट विपद्जन्य अिस्था, महामारी 
िा आकचस्मक पररचस्थनतको रोकथाम, नियन्रण तथा प्रनतकायि र 
पिुस्थािपिा गिुिपिे अिस्था तथा अन्य कुिै विशरे् पररचस्थनतमा सशति 
अिदुाि प्रदाि गिि सवकिेछ । 

 (१४) उपदफा (१३) को प्रनतबन्धात्मक िाक्ांश बमोचजम 
सशति अिदुाि िापत प्रदाि गररिे रकम निकासाका सम्बन्धमा प्रदेश 
सरकारले निणिय गरे बमोचजम हिुेछ । त्यसरी निकासा भएको 
रकम सम्बचन्धत स्थािीय तहको िावर्िक बजेटमा समािेश गरी 
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सम्बचन्धत गाउुँ सभा िा िगर सभाबाट अिमुोदि गराई लेखाङ्कि 
तथा प्रनतिेदि गिुिपिेछ ।    

५. योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि सम्बन्धी विशरे् व्यिस्था: (१) यस 
ऐि बमोचजम प्रदेश सरकारको कुिै निकायबाट कायािन्ियि हिुे गरी 
रकम विनियोजि भएको कुिै आयोजिा िा कायिक्रम संघीय 
सरकारको कुिै निकाय िा स्थािीय तह माफि त कायािन्ियि गिुिपिे 
भएमा प्रदेश सरकारबाट निणिय हिु ुपिेछ । 

तर, यस दफा बमोचजम सङ्घीय सरकारको कुिै निकायबाट 
पूुँजीगत तफि का आयोजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि गिुि पिे भएमा 
सङ्घीय सरकारको सम्बचन्धत मन्रालय र अथि मन्रालयको स्िीकृती 
नलि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको निणियको जािकारी प्रदेश 
सरकार, आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालय, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायािलय तथा सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई 
ददिपुिेछ ।   

 (३) उपदफा (१) बमोचजम निणिय भएमा प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायािलयले प्रदेश सरकारको एकल खाता कोर् प्रणालीमा 
सम्बचन्धत तहको कायािलयलाई प्रदेश निकायको रूपमा उपलब्ध 
गराएको कायािलय कोडमा अचख्तयारी प्राप्त भए बमोचजम रकम 
निकासा ददि ुपिेछ।  

६. लेखाङ्कि, प्रनतिेदि र लेखापरीिण: (१) यस ऐि बमोचजम एक तहको 
बजेट तथा कायिक्रममा समािेश भएको कुिै योजिा िा कायिक्रम 
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अको तहबाट कायािन्ियि गदाि रकम विनियोजि भएको तहको खिि 
इकाईको रुपमा प्रिनलत कािूिले तोके बमोचजमको छुटै्ट लेखा राखी 
आन्तररक तथा अचन्तम लेखा परीिण गराउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि 
गिे तहले आनथिक वििरण तयार गरी प्रमाचणत गराई सम्बचन्धत 
तहको केन्द्रीय निकायमा र शरुु विनियोजि भएको तहमा पठाउि ु
पिेछ। 

(३) सङ्घीय सरकारबाट सशति अिदुाि अन्तगितको िैदेचशक 
स्रोत समािेश भएका कुिै योजिा िा कायिक्रम प्रदेशले कायािन्ियि 
गिे गरी वित्तीय हस्तान्तरण माफि त प्राप्त भएमा सो बजेट खिि गिे 
निकायले बजेटको स्रोत र भकु्तािी विनध सम्झौतामा निददिष्ट गरेको 
ढाुँिामा तोवकएको समयनभर तयार गरी प्रदेश सरकारको सम्बचन्धत 
मन्रालय माफि त सङ्घीय सरकारको सम्बचन्धत मन्रालय, शोधभिाि 
माग गिे निकाय र प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयमा प्रनतिेदि गिुि 
पिेछ । 

७. वित्तीय अिशुासि सम्बन्धी व्यिस्था: (१) स्थािीय तहले आफूले 
उठाएको राजस्ि र यस ऐि बमोचजम प्राप्त गरेको अिदुाि कािूि 
बिाई खिि गिुि पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम कािूि बिाउुँदा देहायका 
कुराहरु पालिा हिुे गरी बिाउि ुपिेछ: 

(क) संघ तथा प्रदेश सरकारको आनथिक र वित्तीय िीनत 
अिशुरण गिे, 

(ख) सबै आय आफ्िो सचित कोर्मा दाचखला गिे, 
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(ग) अिदुािको रकम जिु प्रयोजिको लानग प्राप्त भएको 
हो सोही प्रयोजिको लानग मार प्रयोग गिे, 

(घ) पुुँजीगत खििको रुपमा विनियोजि भएको रकम 
िाल ुखििमा रकमान्तर िगररिे, 

(ङ) आयव्ययको िगीकरण, लेखाङ्कि तथा प्रनतिेदि 
प्रणाली प्रिनलत कािूिले निधािरण गरे बमोचजम 
लागू गिे । 

(३) स्थािीय तहले सङ् कलि गरेको मिोरञ्जि कर, विज्ञापि 
कर तथा ढुङ्गा, नगटी, बालिुा, दहत्तर बहत्तर, माटोको शलुक 
लगायतको प्रदेश सरकारको समेत अंश रहेको राजस्िको िालीस 
प्रनतशतले हिुे रकम हरेक मवहिा बाुँडफाुँट गरी प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायिलय माफि त प्रदेश सचित कोर्मा दाचखला गिुि पिेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोचजम बाुँडफाुँट गरी दाचखला गिुिपिे 
रकम दाचखला िभएमा प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलयले त्यस्तो 
रकम सम्बचन्धत स्थािीय तहलाई बाुँडफाुँट हिुे सिारी साधि 
करबाट कट्टा गरी समायोजि गिेछ ।    

८. अचख्तयारी तथा कायिक्रम स्िीकृनत सम्बन्धी व्यिस्था: (१)प्रिनलत 
कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि विनियोजि भएको रकम 
प्रिनलत कािूिको अधीिमा रही खिि गिे अचख्तयारी यो ऐि प्रारम्भ 
भएको ददिदेचख अनधकार प्राप्त अनधकारीलाई हिुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम खिि गिे अचख्तयारीको आधारमा 
प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलय िा सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई 
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कायािलयले सम्बचन्धत निकायलाई विनियोजि भएको रकम निकासा 
ददिेछ । 

(३) कुिै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खिि गिे 
गरी रकम विनियोजि भएकोमा विनियोजि भएको निकायको प्रमखुले 
सम्ित ्२०७९ साल असोज मसान्तनभर विनियोजि भएको सम्पूणि 
रकम खिि गिे निकायलाई बाुँडफाुँट गरी त्यसको जािकारी आनथिक 
मानमला तथा योजिा मन्रालय, प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलय र 
सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई ददि ुपिेछ। 

तर, 

(क) विनियोजि भएको उक्त रकम कुिै मिानसब कारणले सो 
समयािनधनभर बाुँडफाुँट गिि िसकेमा त्यस्तो विनियोजि 
भएको निकायको प्रमखुले सोको कारण खलुाई संित ्
२०७९ साल कानतिक मवहिानभर बाुँडफाुँटको लानग 
आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालयमा अिरुोध गरेमा 
२०७९ साल पसु मसान्तनभर बाुँडफाुँट गिि सवकिछे । 

(ख) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएता पनि सङ्घीय 
सरकारबाट आनथिक िर्िको नबिमा प्राप्त हिुे वित्तीय 
हस्तान्तरणको हकमा यो व्यिस्था लाग ुहिुे छैि ।   

(४) उपदफा (३) बमोचजमको बाुँडफाुँटबाट रकम प्राप्त गिे 
निकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खिि गिि अचख्तयारी प्राप्त भएको 
मानििेछ । 
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(५) प्रिनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
प्रदेश मन्रालयगत बजेट सूििा प्रणालीमा समािेश भएको कायिक्रम 
त्यस्तो कायिक्रम कायािन्ियि गिे प्रयोजिको लानग स्िीकृत कायिक्रम 
र अचख्तयारी मानििछे । 

(६) उपदफा (५) बमोचजम प्रदेश मन्रालयगत बजेट सूििा 
प्रणालीमा समािेश भएको कुिै कायिक्रम संशोधि गिुिपिे भएमा 
सम्बचन्धत निकायले आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालयबाट 
सहमनत नलि ुपिेछ । 

 (७) उपदफा (६) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
प्रदेश मन्रालयगत बजेट सूििा प्रणालीमा समािेश भएको 
कायिक्रमको िौमानसक विभाजिमा संशोधि गिुिपिे भएमा सम्बचन्धत 
निकायले एक तह मानथको कायािलय प्रमखुको स्िीकृनत नलिपुिेछ । 

तर अनधकृत एघारौँ तह िा सो सरहका िा सो भन्दा मानथका 
कमििारी प्रमखु भएको निकायमा निजले िौमानसक विभाजिमा 
संशोधि गिि बाधा पगेुको मानििे छैि । 

(८) उपदफा (७) बमोचजम संशोधि भएको जािकारी आनथिक 
मानमला ताथ योजिा मन्रालय, प्रदेश लेखा नियन्रक कायािलय र 
सम्बचन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई ददि ुपिेछ । 

(९) प्रदेशका कुिै मन्रालय, सचििालय, आयोग िा 
अन्तगितका कायािलयको स्िीकृत कायिक्रम प्रदेशका अन्य मन्रालय, 

सचििालय, आयोग िा अन्तगितका कायािलयहरूबाट कामको प्रकृनत, 

विज्ञता तथा कायििेरका आधारमा कायािन्ियि गराउि ुपिे भएमा 
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शरुुमा विनियोजि भएका मन्रालय, सचििालय, आयोगका सचििले 
कायािन्ियि गराउि ुपिे मन्रालय, सचििालय, आयोगका सचििलाई 
अचख्तयारी ददई कायािन्ियि गराउि सवकिेछ । 

९. निदेचशका, कायिविनध, मापदण्ड तथा मागिदशिि बिाउि सक्िे: (१) यस 
ऐिको कायािन्ियि गिि प्रदेश सरकारले आिश्यक निदेचशका, 
कायिविनध तथा मापदण्ड बिाउि सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
स्िीकृत िावर्िक कायिक्रममा समािेश भई रकम विनियोजि भएका 
कायिक्रमको कायािन्ियिको लानग आिश्यक पिे देचखएमा आनथिक 
मानमला तथा योजिा मन्रालयको सहमनत नलई प्रदेश सरकारको 
सम्बचन्धत मन्रालयले कायिविनध बिाउि सक्िेछ । त्यस्तो 
कायिविनध स्िीकृत भएको सात ददिनभर सम्बचन्धत मन्रालयको 
िेबसाइटमा राख्न ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको निदेचशका, कायिविनध तथा 
मापदण्ड प्रदेश राजपरमा प्रकाशि गिुि पिेछ । 

(४) यस ऐि बमोचजम विनियोजि भएको रकम खिि गिे 
व्यिस्थाका सम्बन्धमा आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालयले 
आिश्यक मागिदशिि बिाउि सक्िेछ। 

१०. आिश्यक व्यिस्था गिि सक्िे: (१) यस ऐि कायािन्ियि गदाि कुिै 
बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी आिश्यक 
व्यिस्था गिि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको आदेश प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशि गिुि पिेछ । 
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अिसूुिी – १ 

(दफा २ सुँग सम्बचन्धत) 

िपेालको संविधािको धारा २०६ बमोचजम प्रदेश सचित कोर्मानथ व्ययभार हिु े
रकम 

(रकम रु. हजारमा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सं. अिदुाि 
सङ् ख्या 

शीर्िकको िाम िाल ुखिि पुुँजीगत 
खिि 

वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१ २०२ प्रदेश सभाको 
सभामखु र 

उपसभामखुको 
पाररश्रनमक र 

सवुिधा 

१२८०० ० ० १२८०० 

२ २१० प्रदेश लोक सेिा 
आयोगको अध्यि 

र सदस्यको 
पाररश्रनमक र 

सवुिधा 

८०९५ ० ० ८०९५ 

३ ६०२ अदालतको 
फैसला िा आदेश 
अिसुार नतिुि पिे 

रकम 

२०० ० ० २०० 

जम्मा २१०९५ ० ० २१०९५ 
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अिसूुिी – २  

(दफा २ र ३ सुँग सम्बचन्धत) 

प्रदेश सचित कोर्बाट विनियोजि हिु ेरकम 

(रकम रु. हजारमा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सं. अिदुाि 
सङ् ख्या 

शीर्िक िाल ुखिि पुुँजीगत खिि वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१ २०२ प्रदेश व्यिस्थावपका २८६६७७ ६९३७२ ० ३५६०४९ 

२ २१० प्रदेश लोक सेिा 
आयोग 

१०१४०२ ६१५० ० १०७५५२ 

३ २१६ मखु्य न्यायानधिक्ताको 
कायािलय 

१९०११ ११६५ ० २०१७६ 

४ ३०१ मखु्यमन्री तथा 
मचन्रपररर्द् को 

कायािलय 

६५२४५८ ७५५१० ० ७२७९६८ 

५ ३०५ आनथिक मानमला तथा 
योजिा मन्रालय 

१२७०३१ ३१७१४ ० १५८७४५ 

६ ३०७ उद्योग, िाचणज्य तथा 
आपूनति मन्रालय 

३७९५०८ २७२००५ ० ६५१५१३ 

७ ३१२ कृवर् तथा पशपुन्छी 
मन्रालय 

३३५२७६१ ८३०२६७ ० ४१८३०२८ 

८ ३१३ खािेपािी, ऊजाि तथा 
नसुँिाई मन्रालय 

401953 8817970 ० 9219923 

९ ३१४ आन्तररक मानमला 
तथा कािूि मन्रालय 

१८४७६१ ६३५५७३ ० ८२०३३४ 

१० ३२५ संस्कृनत तथा पयिटि 
मन्रालय 

९७७६६ १६७१४२० ० १७६९१८६ 

११ ३२९ िि तथा िातािरण 
मन्रालय 

१२६०७२८ १९७९२१० ० ३२३९९३८ 

१२ ३३६ भनूम व्यिस्था, सहकी 
तथा गररिी नििारण 

मन्रालय 

२०८४७७ ३५२९० ० २४३७६७ 

१३ ३३७ भौनतक पूिािधार 
विकास मन्रालय 

४०२६७१ २३१६५९०७ ० २३५६८५७८ 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सं. अिदुाि 
सङ् ख्या 

शीर्िक िाल ुखिि पुुँजीगत खिि वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१४ ३४३ यिुा तथा खेलकुद 
मन्रालय 

३६३००३ ८६३५८५ ० १२२६५८८ 

१५ ३५० सामाचजक विकास 
मन्रालय 

२६७३८१४ ८५४७०४ ० ३५२८५१८ 

१६ ३७० स्िास््य मन्रालय ३७२४९१५ ६६७४७० ० ४३९२३८५ 

१७ ३७१ श्रम रोजगार तथा 
यातायात मन्रालय 

७५८६७९ १८३७४६ ० ९४२४२५ 

१८ ३९१ प्रदेश िीनत तथा 
योजिा आयोग 

४०९४० १३५० ० ४२२९० 

१९ ५०१ आनथिक मानमला तथा 
योजिा मन्रालय – 

वित्तीय व्यिस्था तथा 
शेयर लगािी 

० ० २०००००० २०००००० 

२० ६०२ आनथिक मानमला तथा 
योजिा मन्रालय – 

अथि विविध 

३९६६५०४ १४००००० ० ५३६६५०४ 

२१ ८०१ स्थािीय तह ८३५२७२९ ० ० ८३५२७२९ 

जम्मा २७३५५७८८ ४१५६२४०८ २०००००० ७०९१८१९६ 
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