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आर्थिक वषि 207८/7९ को सेवा य कामिको रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही यकभ ववर्नमोजन य 
खचि गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ववधेमक 

 

प्रस्तावना् आर्थिक वषि 207८/7९ को सेवा य कामिको रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही यकभ ववर्नमोजन 
गने य सो यकभ खचि गने अर्धकाय ददन वान्छनीम बएकोरे,  

सदूुयऩञ्चिभ प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “ सदूुयऩञ्चिभ प्रदेश ववर्नमोजन ऐन, 207८” यहेको छ। 

(२) मो ऐन सम्वत ्२०७८ सार साउन १ गतेदेञ्चख प्रायम्ब हनुेछ।  

२. आर्थिक वषि 207८/7९ को र्नर्भत्त प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गने अर्धकाय: आर्थिक वषि 207८/7९ 
को र्नर्भत्त अनसूुची -१ फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनुे यकभ फाहेक अनसूुची -२ को भहर 
३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य कामिका र्नर्भत्त सोही अनसूुचीको भहर ४ भा उञ्चलरञ्चखत चार ु
खचि, भहर ५ भा उञ्चलरञ्चखत ऩूॉजीगत खचि य भहर ६ भा उलरेञ्चखत ववत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी 
भहर ७ भा उञ्चलरञ्चखत जम्भा यकभ रू ३०,३३,३८,७९,०००।– (अऺरुऩी तीस अफि तेत्तीस कयोड 
अठतीस राख उनासी हजाय) भा नफढाई र्नददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गनि सवकनछे। 

३. ववर्नमोजन: (१) मो ऐनद्वाया प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ आर्थिक वषि 
207८/7९ को र्नर्भत्त अनसूुची—२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य कामिको र्नर्भत्त 
ववर्नमोजन गरयनछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ अनसूुची-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य 
कामिको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गयेको यकभभध्मे कुनै अनदुान सॊख्माभा फचत हनुे य कुनै अनदुान सॊख्माभा 
अऩगु हनुे देञ्चखन आएभा सदूुयऩञ्चिभ प्रदेश सयकाय, आर्थिक भार्भरा भन्रारमरे फचत हनुे अनदुान 
सॊख्माफाट अऩगु हनु ेअनदुान सॊख्माभा यकभ सानि सक्नछे।  

 (३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाि जम्भा यकभको दश प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक 
वा एकबन्दा फढी अनदुान सॊख्माफाट अको एक वा एकबन्दा फढी अनदुान सॊख्माभा यकभ सानि, र्नकासा य 
खचि रेख्न, चार ुतथा ऩूॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ 
सानि सवकनेछ।  

तय  

(क) एउटै अनदुान सॊख्मार्बरका फजेट शीषिक वा उऩशीषिकहरुभा यकभान्तय गदाि जर्तसकैु यकभ 
यकभान्तय गनि सवकनेछ।  
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(ख) ऩूॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थातपि  ववर्नमोञ्चजत यकभ चारू खचि शीषिकतपि  सानि सवकन े
छैन। 

(ग) भहाभायी, प्राकृर्तक ववऩद् जस्ता असाभान्म अवस्था र्सजिना बई स्रोत अबाव हनु गएको 
अवस्थाभा उऩदपा (३) वभोञ्चजभको एक अनदुान सॊख्मावाट अको अनदुान सॊख्माभा यकभ 
साने सीभा प्रदेश सयकाय भञ्चन्रऩरयषद्रे तोके वभोञ्चजभ हनुेछ। मसयी सीभा फढाईएको 
जानकायी प्रदेश सबा सभऺ ऩेश गनुिऩनेछ।  

(४) स्थानीम तहका रार्ग अनदुान सॊख्मा ८०१ भा ववर्नमोजन बएको ववत्तीम सभानीकयण अनदुान 
यकभ अन्म अनदुान सॊख्माभा यकभान्तय हनुे छैन।  

(५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न अनदुान सॊख्मा ५०१ देञ्चख 
६०२ सम्भ ववर्नमोजन बएको यकभ जनु अनदुान सॊख्माभा र्नकासा य खचि हनु ेहो सोही अनदुान सॊख्माभा 
यकभान्तय गनि तथा र्नकासा य खचि जनाउन फाधा ऩने छैन। 

४. अन्तयसयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण: (१) अनदुान सॊख्मा ८०१ को यकभ स्थानीम तहरे कानून फभोञ्चजभ खचि 
गनि ऩाउने गयी अनदुानको रुऩभा स्थानीम सॊञ्चचत कोषभा हस्तान्तयण गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको यकभ भध्मे ववत्तीम सभानीकयण अनदुानको एक चौथाईरे हनु 
आउने यकभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत स्थानीम सॊञ्चचत कोषभा प्रत्मेक आर्थिक वषिको 
बाद्र १०, कार्तिक १०, भाघ १० य फैशाख १० गते गयी चाय वकस्ताभा दाञ्चखर गनेछ।  

   (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेशभा ववऩद् वा कुनै असाभान्म 
ऩरयञ्चस्थर्त उत्ऩन्न बई रक्ष्म अनरुुऩ याजस्व सॊकरन य स्रोत व्मवस्थाऩन हनु नसकेभा प्रदेश सयकायरे 
उऩदपा (२) फभोञ्चजभको ऩवहरो वकस्ता फाहेक अन्म वकस्ताको हकभा याजस्व सॊकरन य नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त हनु ेस्रोतभा आधारयत बई प्रदेश सयकायरे तोकेको यकभ याविम प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त 
आमोगरे र्नधाियण गयेको सूर अनसुाय प्रदेश सयकायरे तोकेको सभमभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे 
स्थानीम सॊञ्चचत कोषभा दाञ्चखर गनेछ। 

   (४) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट खचि बएको यकभको वववयण 
स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा प्रत्मेक आर्थिक वषिको कार्तिक ७ गते, भाघ ७ गते य 
फैशाख ७ गते य वावषिक आर्थिक वववयण आगाभी आर्थिक वषिको साउन भसान्तर्बर तथा उऩदपा (३) 
फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायफाट वकस्ता र्नधाियण बएको अवस्थाभा प्रदेश सयकायरे र्नधाियण गयेको सभमभा 
खचि बएको यकभको वववयण फझुाउन ुऩनेछ। 

   (५) उऩदपा (४) फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ ववत्तीम सभानीकयण अनदुान फाऩतको 
फाॉकी यकभ स्थानीम सॊञ्चचत कोषभा दाञ्चखर गरयने छैन। 

   (६) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको अनदुान यकभभध्मे सशति अनदुान यकभको एक र्तहाईरे हनु 
आउने यकभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे स्थानीम सॊञ्चचत कोषभा प्रत्मेक वषिको बाद्र २ गते 
दाञ्चखरा गनेछ। 
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   (७)  स्थानीम तहरे सशति अनदुान वाऩत हस्तान्तयण बएको यकभ जनु ववषम ऺेरको 
मोजना वा कामिक्रभको रार्ग प्राप्त बएको हो सोही मोजना वा कामिक्रभभा भार खचि गने गयी 
कामािन्वमन हनुे अवर्ध, कामािन्वमनको प्रवक्रमा, खचिको अनभुान सवहतको कामिमोजना, भार्सक नगद 
प्रवाहको वववयण, वावषिक ववकास कामिक्रभ य सम्फञ्चन्धत सबारे ऩारयत गयेको याजस्व य व्ममको अनभुान 
साउन भसान्तर्बर प्रदेश रेखा इकाई कामािरम वा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ। 

   (८) उऩदपा (७) फभोञ्चजभको कामिमोजना अनसुाय खचि बएको यकभको वववयण स्थानीम 
तहरे आर्थिक वषिको भञ्चससय १५ गते, चैर १५ गते य असाय १५ गते य वावषिक आर्थिक वववयण 
आगाभी आर्थिक वषिको साउन भसान्तर्बर सम्फञ्चन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामािरम वा प्रदेश रेखा 
र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुिऩनेछ। 

   (९) उऩदपा (८) फभोञ्चजभको खचिको वववयणको आधायभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे 
उऩदपा (६) फभोञ्चजभ स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बएको सशति अनदुानको यकभ सभामोजना गयी फाॉकी 
यकभ शोधबनाि र्नकासा ददन ुऩनेछ। 

   (१०) प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेको कामिववर्ध फभोञ्चजभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे 
स्थानीम तहराई सभऩूयक य ववशषे अनदुानको यकभ हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ। 

   (११) सशति, सभऩूयक य ववशेष अनदुानको यकभ आर्थिक वषिर्बर खचि नबई फचत बएभा 
त्मस्तो फचत यकभ सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे सम्फञ्चन्धत प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम वा प्रदेश रेखा 
इकाई कामािरम भापि त आगाभी आर्थिक वषिको असोज भसान्तर्बर प्रदेश प्रदेश सॊञ्चचत कोषभा वपताि 
दाञ्चखर गनुिऩनेछ। 

   (१२) उऩदपा (११) फभोञ्चजभ फचत यकभ वपताि दाञ्चखर नबएभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरमरे त्मस्तो यकभ अको आर्थिक वषि हस्तान्तयण गने ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट कट्टा गयी 
सभामोजन गनेछ। 

५. मोजना वा कामिक्रभ हस्तान्तयण य कामािन्वमन सम्फन्धी ववशषे व्मवस्था : (१) मस ऐन फभोञ्चजभ प्रदेश 
सयकायको   कुनै र्नकामफाट कामािन्वमन हनुे गयी यकभ ववर्नमोजन बएको कुनै मोजना वा कामिक्रभ 
स्थानीम तह भापि त कामािन्वमन गनि उऩमकु्त हनु ेदेञ्चखएभा प्रदेश सयकाय भञ्चन्रऩरयषद्को र्नणिमफाट त्मस्तो 
मोजना वा कामिक्रभ सशति अनदुानको रुऩभा हस्तान्तयण गनि सवकनछे। सो हस्तान्तयणको जानकायी 
आर्थिक भार्भरा भन्रारम, प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम य सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहभा ददन ुऩनेछ।  

 (२) मस ऐन फभोञ्चजभ स्थानीम तहभा सशति अनदुान अन्तगितका मोजना वा कामिक्रभ 
कामािन्वमन गदाि थऩ यकभ भाग बई आएभा आर्थिक भार्भरा भन्रारमरे त्मस्तो मोजना य कामिक्रभको 
प्रगर्तको आधायभा थऩ यकभ उऩरब्ध गयाउने गयी र्नणिo गनि सक्नेछ।त्मसयी थऩ र्नकासा बएको यकभ 
सम्फञ्चन्धत गाउॉ वा नगय सबाफाट अनभुोदन गयाई रेखाॊकन तथा प्रर्तवेदन गनुि ऩनेछ। 
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 (३) मस ऐन वा प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩर्न स्थानीम तहको फजेट 
कामिक्रभभा सभावेश बएको ऩूॉजीगत तपि को कुनै मोजना वा कामिक्रभ स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको 
सम्फञ्चन्धत कामािरमभापि त कामािन्वमन गयाउन आवश्मक ठानभेा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको 
ववषमगत भन्रारमको र्सपारयसभा आर्थिक भार्भरा भन्रारमको स्वीकृती र्रई त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ 
कामािन्वमन गने र्नणिम गनि सक्नेछ। सोको जानकायी  सम्फञ्चन्धत भन्रारम य प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरमभा ददन ुऩनेछ।  

 (४) मस ऐन वा प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश सयकायको फजेट 
कामिक्रभभा सभावेश बएको कुनै मोजना वा कामिक्रभ नेऩार सयकायको कुनै र्नकामभापि त सिारन गनि 
आवश्मक बएभा आर्थिक भार्भरा भन्रारमको सहभर्त र्रई नेऩार सयकायको सम्फञ्चन्धत ववषमगत 
भन्रारम य नेऩार सयकाय, अथि भन्रारमको स्वीकृर्तभा त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन गयाउन 
सवकनछे।  

 (५) उऩदपा (४) फभोञ्चजभको र्नणिमको जानकायी आर्थिक भार्भरा भन्रारम, भहारेखा 
र्नमन्रक कामािरम, प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददनऩुनेछ। 

 (६) उऩदपा (३) फभोञ्चजभ स्थानीम तहको मोजना वा कामिक्रभ प्रदेश सयकायको सम्फञ्चन्धत 
कामािरमभापि त कामािन्मन गने र्नणिम बएभा स्थानीम तहरे प्रादेञ्चशक र्नकामको नाभभा सम्फञ्चन्धत प्रदेश 
रेखा इकाई कामािरम वा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा यहेको ववववध खाताभा जम्भा हनुे गयी र्नकासा 
ददनऩुनेछ। 

 (७) उऩदपा (४) फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायको मोजना वा कामिक्रभ नेऩार सयकायको सम्फञ्चन्धत 
कामािरमभापि त कामािन्वमन गने स्वीकृर्त प्राप्त बएभा सॊघीम कामािरमराई प्रदेश सयकायको एकर खाता 
कोष प्रणारीभा प्रदेश र्नकामको रुऩभा कामािरम कोड ददई प्रचर्रत कानून फभोञ्चजभ यकभ र्नकासा ददन ु
ऩनेछ। 

 

६. रेखाङ्कन, प्रर्तवेदन तथा रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोञ्चजभ एक तहको फजेट तथा कामिक्रभभा सभावेश 
बएको कुनै मोजना वा कामिक्रभ अको तहफाट कामािन्वमन गदाि यकभ ववर्नमोजन बएको तहको खचि 
इकाईको रुऩभा प्रचर्रत कानूनरे तोके फभोञ्चजभको रेखा याखी आन्तरयक तथा अञ्चन्तभ रेखाऩयीऺण 
गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन गने तहरे आर्थिक वववयण तमाय गयी 
प्रभाञ्चणत गयाई सरुु ववर्नमोजन बएको तहभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

७. ववत्तीम अनशुासन: (१) स्थानीम तहरे मस ऐन फभोञ्चजभ प्राप्त गने याजस्व य अनदुान कानून फनाई खचि गनुि 
ऩनेछ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ कानून फनाउॉदा देहाम फभोञ्चजभको व्मवस्था सभावेश हनु े गयी 
फनाउन ुऩनेछ:- 

(क) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको आर्थिक य ववत्तीम नीर्त अनशुयण गने,  

(ख) सफै आम आफ्नो सॊञ्चचत कोषभा दाञ्चखर गने, 

(ग) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रार्ग प्राप्त बएको हो सोही प्रमोजनभा भार खचि गने, 

(घ) ऩूॉजीगत खचिको रुऩभा ववर्नमोजन बएको यकभ चार ुखचिभा यकभान्तय नगने,  

(ङ) प्रचर्रत सॊघीम य प्रादेञ्चशक कानूनरे र्नधाियण गये फभोञ्चजभको आम व्ममको वगीकयण, रेखाङ्कन 
तथा रेखा प्रणारी राग ुगनुिऩने। 

८. अञ्चख्तमायी तथा कामिक्रभ स्वीकृर्त सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए 
ताऩर्न ववर्नमोजन बएको यकभ प्रचर्रत कानूनको अधीनभा यही खचि गने अञ्चख्तमायी मो ऐन प्रायम्ब बएको 
ददनदेञ्चख अर्धकायप्राप्त अर्धकायीराई हनुेछ।   

 (२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ खचि गने अञ्चख्तमायीको आधायभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम 
वा प्रदेश रेखा इकाई कामािरमरे सम्फञ्चन्धत र्नकामराई ववर्नमोजन बएको यकभ र्नकासा ददनेछ।   

 (३) कुनै र्नकामराई एक बन्दा फढी र्नकामफाट खचि गने गयी यकभ ववर्नमोजन बएकोभा 
ववर्नमोजन बएको र्नकामको प्रभखुरे सॊवत ् २०७८ सार असोज भसान्तर्बर ववर्नमोजन बएको सम्ऩूणि 
यकभ खचि गने र्नकामहरुराई फाॉडपाॉट गयी त्मसको जानकायी आर्थिक भार्भरा भन्रारम य प्रदेश रेखा 
र्नमन्रक कामािरम वा सम्फञ्चन्धत प्रदेश रेखा इकाईराई ददनऩुनेछ। 

तय कुनै भनार्सव कायणरे सम्वत ्२०७८ सार असोजर्बर ववर्नमोजन बएको र्नकामको प्रभखुरे 
फाॉडपाॉड गनि नसकेभा सोको कायण खरुाई सॊवत ्२०७८ सार कार्तिक भसान्तर्बर फाॉडपाॉटको रार्ग 
अनयुोध गयेभा आर्थिक भार्भरा भन्रारमरे सॊवत ्२०७८ सार ऩसु भसान्तर्बर फाॉडपाॉट गने सक्नेछ। 

 (४) उऩदपा (३) फभोञ्चजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त गने र्नकामको प्रभखुराई त्मस्तो 
यकभ खचि गनि अञ्चख्तमायी प्राप्त बएको भार्ननेछ।  

 (५) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना 
प्रणारीभा सभावेश बएको कामिक्रभ कामािन्वमन गने प्रमोजनको रार्ग स्वीकृत कामिक्रभ भार्ननेछ। 

 (६) उऩदपा (५) फभोञ्चजभ प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावेश बएको कुनै 
कामिक्रभ सॊशोधन गनुि ऩने बएभा सम्फञ्चन्धत र्नकामरे आर्थिक भार्भरा भन्रारमको सहभर्त र्रई सॊशोधन 
गनि सक्नेछ। 

 (७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना 
प्रणारीभा सभावेश बएको कामिक्रभभा उञ्चलरञ्चखत वक्रमाकराऩको वावषिक रक्ष्म नघट्ने गयी य स्रोत पयक 
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नऩने गयी सम्फञ्चन्धत र्नकामको रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे देहाम फभोञ्चजभ कामिक्रभ सॊशोधन तथा 
यकभान्तय गनि सक्नछे:- 

 (क) एकै फजेट उऩशीषिकर्बरको बैयहेको वक्रमाकराऩको ऩरयभाणात्भक रक्ष्म थऩ घट गने 
गयी कामिक्रभ सॊशोधन, 

 (ख) खण्ड (क) फभोञ्चजभ कामिक्रभ सॊशोधन गदाि यकभान्तय गनुिऩने बएभा स्रोत ऩरयवतिन 
नहनुे गयी सदूुयऩञ्चिभ प्रदेश आर्थिक कामिववर्ध तथा ववत्तीम उत्तयदावमत्व ऐन, २०७४ को दपा १७ को 
उऩदपा (२) को प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशको अर्धनभा यही थऩ हनुे खचि शीषिकको शरुु ववर्नमोजनको 
ऩच्चीस प्रर्तशतसम्भको यकभान्तय, 

 (ग) एकबन्दा फढी र्नकामभा फाॉडपाॉट बएको एकै फजेट उऩशीषिक अन्तगितको एकै खचि 
ञ्चशषिकको यकभ एक र्नकामफाट घटाई अको र्नकामभा थऩ गनुि ऩने बएभा यकभ घटाउन ेकामािरमसॊग 
सम्फञ्चन्धत प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम वा प्रदेश रेखा इकाई कामािरमको योक्का ऩरको आधायभा 
वक्रमाकराऩभा ऩरयवतिन नगयी तथा कुर ऩरयभाणात्भक रक्ष्मभा नघट्ने गयी कामिक्रभ सॊशोधन, 

 (८) उऩदपा (६) य (७) फभोञ्चजभको सॊशोधन सम्फञ्चन्धत र्नकामको रेखा उत्तयदामी 
अर्धकृतरे प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा प्रववष्ट गयाउन ुऩनेछ। 

९. र्नदेञ्चशका, कामिववर्ध, भाऩदण्ड तथा भागिदशिन फनाउन सक्न े : (१) मस ऐनको कामािन्वमन गनि प्रदेश 
सयकायरे आवश्मक र्नदेञ्चशका, कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।   

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न स्वीकृत वावषिक कामिक्रभभा सभावेश 
बई यकभ ववर्नमोजन बएका कामिक्रभको कामािन्वमनको रार्ग आवश्मक ऩने देञ्चखएभा आर्थिक भार्भरा 
भन्रारमको सहभर्त र्रई सम्फञ्चन्धत भन्रारमरे कामिववर्ध फनाउन सक्नेछ। त्मस्तो कामिववर्ध स्वीकृत बएको 
सात ददनर्बर वेवसाइटभा याख्न ुऩनेछ। 

 (३) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको र्नदेञ्चशका, कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन 
गनुिऩनेछ। 

 (४) मस ऐन फभोञ्चजभ ववर्नमोजन बएको यकभ खचि गने व्मवस्थाका सम्फन्धभा आर्थिक 
भार्भरा भन्रारमरे आवश्मक भागिदशिन फनाई रागू गनि गयाउन सक्नेछ। 

१०.  आदेश जायी गनि सक्न े : (१) मस ऐनको कामािन्वमनभा कुनै फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदेश सयकायरे 
आवश्मक आदेश जायी गनि सक्नेछ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको आदेश प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गरयनेछ। 

११. ववववध: (१) प्रदेश सयकायको ववर्नमोजन ऐन ऩारयत बैसके ऩिात नेऩार सयकायफाट स्रोतको रुऩभा 
प्रस्ताववत ववत्तीम हस्तान्तयणको यकभ थऩघट हनु े गयी यकभ प्राप्त बएभा आर्थिक भार्भरा भन्रारमरे 
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त्मसयी थऩघट बएको यकभको रेखा याखी यकभ घटेभा ववषमगत भन्रारम तथा र्नकामराई आवश्मक 
र्नदेशन ददने य यकभ फढेभा खचि गने अञ्चख्तमायी सम्फञ्चन्धत भन्रारम तथा र्नकामराई ददनछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ चार ुआर्थिक वषिभा प्राप्त बएको यकभको सभामोञ्चजत र्फवयण 
आगाभी आर्थिक वषिको आम य व्ममको र्फवयणसाथ प्रदेश सबाभा ऩेश गनुिऩनेछ।  

 

 

अनसूुची-१ 

दपा (२) सॊग सम्फञ्चन्धत  

प्रदेश सॊञ्चचत कोषभार्थ व्ममबाय हनेु अनभुानको सायाॊश 

क्र.सॊ 
अनदुान 

सॊख्मा 
शीषिकको नाभ 

रु. हजायभा 

चार ु ऩूॉजीगत 
ववत्तीम 

व्मवस्था 
जम्भा 

१ २०२ प्रदेश व्मवस्थावऩका (सबाभखु य 
उऩसबाभखुको ऩारयश्रर्भक य सवुवधा) 

2576 0 0 2576 

२ ६०२ अथि- ववववध (न्मावमक वपताि) 3000 0 0 3000 

जम्भा 
   

5576 

 

 

 

अनसूुची-२ 

दपा (२) य (३) सॊग सम्फञ्चन्धत  

प्रदेश सॊञ्चचत कोषफाट ववर्नमोजन हनु ेयकभ 

(रू. हजायभा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र सॊ 
अनदुान 

सॊख्मा 
शीषिकको नाभ चार ुखचि ऩूॉजीगत खचि 

ववत्तीम 

व्मवस्था 
जम्भा 

१ २०२ प्रदेश व्मवस्थावऩका सञ्चचवारम १७३८८५ ११३५०   १८५२३५ 

२ २१० प्रदेश रोक सेवा आमोग ८०४५४ १४८८५   ९५३३९ 

३ ३०१ 
भखु्मभन्री तथा भञ्चन्रऩरयषद्को 
कामािरम 

३६३७९९ १०८६४२५   १४५०२२४ 

४ ३०५ आर्थिक भार्भरा भन्रारम २१७८८६ ८५४३७   ३०३३२३ 

 

ववत्तीम  

व्मवस्था  
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५ ३०७ 
उद्योग ऩमिटन वन तथा 
वातावयण भन्रारम 

९१२०३२ १२०१८०९   २११३८४१ 

६ ३१२ 
बरू्भ व्मवस्था, कृवष तथा 
सहकायी भन्रारम 

२५७८३४५ २५७३११   २८३५६५६ 

७ ३१४ 
आन्तरयक भार्भरा तथा काननु 
भन्रारम 

१२७६२६ ३००९४०   ४२८५६६ 

८ ३३७ 
बौर्तक ऩूवािधाय ववकास 
भन्रारम 

३९३६१५ ११३६४७६६   ११७५८३८१ 

९ ३५० साभाञ्चजक ववकास भन्रारम ३९६०५८८ १९२५३१६   ५८८५९०४ 

१० ३९१ प्रदेश नीर्त तथा मोजना आमोग २५०५३ ५८१३   ३०८६६ 

११ ५०१ अथि ववत्तीम व्मवस्था ० ० ३००००० ३००००० 

१२ ६०२ अथि ववववध १८२२०४४ १४०००००   ३२२२०४४ 

१३ ८०१ 

स्थानीम तह (ववत्तीम 
सभानीकयण) 

७२४५०० ०   ७२४५०० 

स्थानीम तह (सशति अनदुान) ० ०   ० 

स्थानीम तह (सभऩूयक अनदुान) ६००००० ०   ६००००० 

स्थानीम तह (ववषेश अनदुान) ४००००० ०   ४००००० 

कुर जम्भा १२३७९८२७ १७६५४०५२ ३००००० ३०३३३८७९ 

 

आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

फाजयुा           

नगयऩार्रका           

८०१०७११३३   र्रवेणी नगयऩार्रका ७९९२ 0 ८००० ४८०१ २०७९३ 

८०१०७११४३   फर्डभार्रका नगयऩार्रका ८११४ 0 ७००० ८२१४ २३३२८ 

८०१०७११५३   फवुढगॊगा नगयऩार्रका ९०८४ 0 ८५०० ११३३३ २८९१७ 

८०१०७११६३   फवुढनन्दा नगयऩार्रका ८११५ 0 ३५०० ६१४३ १७७५८ 

गाउॉऩार्रका           

८०१०७३२०३   गौभरु गाउॉऩार्रका ५२१६ 0 ७५०० ७८२३ २०५३९ 
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आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

८०१०७३२१३   खप्तड छेडेदह गाउॉऩार्रका ८०६२ 0 ७५०० ५१४५ २०७०७ 

८०१०७३२२३   जगन्नाथ गाउॉऩार्रका ५३७७ 0 २५०० ४९३४ १२८११ 

८०१०७३२३३ स्वार्भकार्तिक खाऩय  गाउॉऩार्रका ६५०४ 0 ५००० ९८६१ २१३६५ 

८०१०७३२४३   वहभारी गाउॉऩार्रका ५३०९ 0 २५०० ६०४० १३८४९ 

फझाङ           

नगयऩार्रका           

८०१०७११७३   जमऩथृ्वी नगयऩार्रका ९६६० 0 ५००० १२३३४ २६९९४ 

८०१०७११८३  फुॊगर नगयऩार्रका ११४२० 0 ५००० ० १६४२० 

गाउॉऩार्रका           

८०१०७३२५३  साइऩार गाउॉऩार्रका २७०४ 0 ७५०० ४७६८ १४९७२ 

८०१०७३२६३   केदायस्मुॉ गाउॉऩार्रका ८८१७ 0 ५००० ७८५० २१६६७ 

८०१०७३२7३   खप्तडछान्ना गाउॉऩार्रका ७५३५ 0 ७५०० ६९७७ २२०१२ 

८०१०७३२8३   छववसऩार्थबेया       

                     गाउॉऩार्रका 

७६२१ 0 ५००० ३९६५ १६५८६ 

८०१०७३२9३   तरकोट गाउॉऩार्रका ६३०९ 0 ५००० ३७९६ १५१०५ 

८०१०७३30३   थराया गाउॉऩार्रका ८०७२ 0 ५००० १८४२ १४९१४ 

८०१०७३31३   दगुािथरी गाउॉऩार्रका ६६३५ 0 २५०० ५४४४ १४५७९ 

८०१०७३32३   भष्टा गाउॉऩार्रका ७१११ 0 ५००० ७९८४ २००९५ 

८०१०७३33३   ववत्थडञ्चचय गाउॉऩार्रका ७६५५ 0 ५००० ३७०० १६३५५ 

८०१०७३34३   सूभाि गाउॉऩार्रका ५११६ 0 ५००० २३८६ १२५०२ 

डोटी           

नगयऩार्रका           

801071073   ददऩामर र्सरगढी नगयऩार्रका ९१०४ 0 ५००० १८२४३ ३२३४७ 

801071083   ञ्चशखय नगयऩार्रका ७९८३ 0 ५००० ० १२९८३ 
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आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

गाउॉऩार्रका           

801073073   आदशि गाउॉऩार्रका ६६४४ 0 ७५०० ९११९ २३२६३ 

801073083   के.आइ.र्सॊ गाउॉऩार्रका ६१६९ 0 ५००० ६०४२ १७२११ 

801073093   जोयामर गाउॉऩार्रका ६७३८ 0 ७५०० ५७१७ १९९५५ 

801073103   ऩवुविचौकी गाउॉऩार्रका ६४३० 0 ५००० ७००० १८४३० 

801073113   फरु्डकेदाय गाउॉऩार्रका ५६३६ 0 ५००० ४३४६ १४९८२ 

801073123   फोगटान पुडर्सर गाउॉऩार्रका ५७०१ 0 ५००० १४२९ १२१३० 

801073133 सामर गाउॉऩार्रका ५७३५ 0 ५००० ६८८५ १७६२० 

अछाभ           

नगयऩार्रका           

801071093   कभरफजाय नगयऩार्रका ६४२८ 0 ५००० २९९७ १४४२५ 

801071103   ऩॊचदेवर ववनामक नगयऩार्रका ६८२७ 0 ५००० १४०७० २५८९७ 

801071113   भॊगरसेन नगयऩार्रका ८०८१ 0 ५००० ११४६८ २४५४९ 

801071123   साॉपेफगय नगयऩार्रका ८३४९ 0 ५००० ४००० १७३४९ 

गाउॉऩार्रका           

801073143  चौयऩाटी गाउॉऩार्रका ६५५२ 0 ५००० ५४९३ १७०४५ 

801073153    ढकायी गाउॉऩार्रका ६०३४ 0 २५०० ० ८५३४ 

801073163    तभुािखाद गाउॉऩार्रका ६७४८ 0 ५००० ८६८३ २०४३१ 

801073173   फान्नीगढी जमगढ गाउॉऩार्रका ५५७४ 0 २५०० ० ८०७४ 

801073183    भेलरेख गाउॉऩार्रका ६६८३ 0 २५०० ७०७६ १६२५९ 

801073193    याभायोशन गाउॉऩार्रका ६७८८ 0 ५००० ८०६८ १९८५६ 

दाच ुिरा           

नगयऩार्रका           

801071193   भाहाकारी नगयऩार्रका 10258 0 २५०० ९६०० २२३५८ 

801071203   शैलमञ्चशखय नगयऩार्रका 10000 0 ५००० १०००० २५००० 
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आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

गाउॉऩार्रका           

801073353   अवऩवहभार गाउॉऩार्रका ५०८२ 0 २५०० ६२३९ १३८२१ 

801073363   दहुुॉ गाउॉऩार्रका ६४८४ 0 ५००० ४९६९ १६४५३ 

801073373   नौगाड गाउॉऩार्रका ७७७२ 0 ५००० ५९९० १८७६२ 

801073383   व्मास गाउॉऩार्रका ६३७८ 0 २५०० ९९६९ १८८४७ 

801073393   भाभाि गाउॉऩार्रका ७८१५ 0 ५००० २५०० १५३१५ 

801073403   भार्रकाजुिन गाउॉऩार्रका ८१९४ 0 ५००० ९९६९ २३१६३ 

801073413  रेकभ गाउॉऩार्रका ७८५९ 0 ५००० १५६४ १४४२३ 

फैतडी           

नगयऩार्रका           

801071213   दशयथचन्द नगयऩार्रका ९०१९ 0 ० १२४२४ २१४४३ 

801071223   ऩाटन नगयऩार्रका ८१७३ 0 ५००० ४२५४ १७४२७ 

801071233   ऩचुौडी नगयऩार्रका ८८९९ 0 ५००० ७४७६ २१३७५ 

801071243   भेरौरी नगयऩार्रका ६७०१ 0 ५००० ६२५० १७९५१ 

गाउॉऩार्रका           

801073423   र्डरासैनी गाउॉऩार्रका ६८५७ 0 ७५०० १३४६२ २७८१९ 

801073433   दोगडाकेदाय गाउॉऩार्रका ७११५ 0 ३००० ८२७७ १८३९२ 

801073443   ऩन्चेश्वय गाउॉऩार्रका ५९१५ 0 २५०० २४२९ १०८४४ 

801073453   ञ्चशवनाथ गाउॉऩार्रका ५५३८ 0 ३००० ४९२५ १३४६३ 

801073463   र्ससाग गाउॉऩार्रका ६४७९ 0 ५००० २५०७ १३९८६ 

801073473   सनुिमा गाउॉऩार्रका ५९७० 0 ० ४९०३ १०८७३ 

डडेलधयुा           

नगयऩार्रका           

801071253 अभयगढी नगयऩार्रका ६९९८ 0 २५०० ७५२५ १७०२३ 

801071263 ऩयशयुाभ नगयऩार्रका ८६४९ 0 ५००० ५३०७ १८९५६ 
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आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

गाउॉऩार्रका           

801073483 अजमभेरु गाउॉऩार्रका ५७९३ 0 ५००० २७७० १३५६३ 

801073493 आर्रतार गाउॉऩार्रका ६०२२ 0 ५००० ८०६५ १९०८७ 

801073503 गन्माऩधयुा गाउॉऩार्रका ५३२९ 0 ५००० ० १०३२९ 

801073513 नवदगुाि गाउॉऩार्रका ६१०६ 0 ५००० २००० १३१०६ 

801073523 बागशे्वय गाउॉऩार्रका ५३०२ 0 ५००० ४८५५ १५१५७ 

किनऩयु           

नगयऩार्रका          

801071273 कृष्णऩयु नगयऩार्रका १२०९७ 0 ० ० १२०९७ 

801071283 ऩनुवािस नगयऩार्रका ११७५१ 0 ५००० १३१३३ २९८८४ 

801071293 फेदकोट नगयऩार्रका ११३११ 0 ५००० ११३८२ २७६९३ 

801071303 फेरौयी नगयऩार्रका ११९१६ 0 २५०० १०७९८ २५२१४ 

801071313 र्बभदत्त नगयऩार्रका १९८३१ 0 ७५०० ८३३६ ३५६६७ 

801071323 भाहाकारी नगयऩार्रका ९७१३ 0 ५००० १२३१३ २७०२६ 

801071333 शकु्रापाॉटा नगयऩार्रका १०८७८ 0 ५००० ८७५० २४६२८ 

गाउॉऩार्रका          

801073533 फेरडाॉडी गाउॉऩार्रका ६८६४ 0 २५०० ० ९३६४ 

801073543रारझाडी गाउॉऩार्रका ६८२९ 0 ५००० ४९७३ १६८०२ 

कैरारी          

उऩभहानगयऩार्रका          

८01070313   धनगढी उऩ भहानगयऩार्रका २३०६८ 0 ७५०० ३४४९१ ६५०५९ 

नगयऩार्रका          

801071013 गोदावयी नगयऩार्रका १५१३५ 0 ५००० ८१४४ २८२७९ 

801071023 गौयीगॊगा नगयऩार्रका १२३१७ 0 २५०० १०२७० २५०८७ 

801071033 घोडाघोडी नगयऩार्रका १४५८८ 0 ३००० ९४३६ २७०२४ 
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आ.व 2078/79 भा प्रदेशफाट अन्तय सयकायी हस्तान्तयणफाट स्थानीम तहभा जान ेअनदुानको वववयण   

शीषिक 
सभार्नकयण 

अनदुान 
सशति अनदुान 

ववशेष 
अनदुान 

सभऩयुक अनदुान जम्भा 

801071043 वटकाऩयु नगयऩार्रका १४९३६ 0 ३००० ५००० २२९३६ 

801071053 बजनी नगयऩार्रका ११२३७ 0 ३००० २९३१ १७१६८ 

801071063 रञ्चम्कचहुा नगयऩार्रका १४५०४ 0 ५००० ८३३३ २७८३७ 

गाउॉऩार्रका          

801073013 कैरायी गाउॉऩार्रका १०८७६ 0 ५००० ५४२१ २१२९७ 

801073023 चयेु गाउॉऩार्रका ६२१३ 0 ५००० ० ११२१३ 

801073033 जानकी गाउॉऩार्रका १०९७४ 0 ३००० ८१०० २२०७४ 

801073043 जोञ्चशऩयु गाउॉऩार्रका ९०४९ 0 ५००० २९७८४ ४३८३३ 

801073053 फदिगोरयमा गाउॉऩार्रका ८४५८ 0 २५०० १००० ११९५८ 

801073063 भोहन्मार गाउॉऩार्रका ६६१६ 0 ० ३२०० ९८१६ 

जम्भा ७२४५०० 0 400000 600000 १७२४५०० 

 

 

प्रदेश सबाको सम्फत ्२०७८ सार असाय १४ गते सोभफायका ददन फसेको आठौँ अर्धवेशनको १९औ ँफैठकरे 
नेऩारको सॊववधानको धाया १९९ फभोञ्चजभ मो ववधेमक ऩारयत गयेको हदुा नेऩारको सॊववधानको धाया २०१ को 
उऩधाया (१) फभोञ्चजभ प्रभाञ्चणत गदिछु ।  

 

..................................... 

भाननीम अजुिन फहादयु थाऩा 

सबाभखु  

सदूुयऩञ्चश् चभ प्रदेश  

र्भर्त २०७८।०३।२५ 
 

सदूुयऩञ्चश् चभ प्रदेश सबाका सबाभखुफाट प्रभाञ्चणत मो ववधेमक 
नेऩारको सॊववधानको धाया २०१ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ 
प्रभाञ्चणकयण गदिछु । 

र्भर्त :-  

  ........................... 
भाननीम गॊगाप्रसाद मादव 
     प्रदेश प्रभखु 


