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उद्देय र कयरण 

 

 

आनथिक िर्ि २०७९/०८० को सेिय र कययिको लयनग प्रदेश सश् ित कोर् म पयनथ व्ययभयर हिु े रकम प 
विनियोजि गिे र सो रकम प खिि गिे अनधकयर ददि ियछिीय भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश गिुि परेको हो। 

 

प्रस्ततु विधेयकले प्रदेश सश् ित कोर्बयट खिि गिे अनधकयर र विनभन् ि निकययले गिे सेिय र कययिहरुको 
निनम पत्त विनियोजि गिि सक्ि ेव्यिस्थय गरेको छ।  

 

द्रष्टव्याः यो अथि सम्बन्धी विधेयक हो। 

 

 

 (प्रकयश रयिल) 
आनथिक म पयनम पलय म पन्री 
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आनथिक िर्ि २०७९/८० को सेिय र कययिको लयनग प्रदेश सश् ित कोर्बयट केही रकम प विनियोजि र खिि गिे 
सम्बन्धम पय व्यिस्थय गिि बिकेो विधेयक 

 

प्रस्तयिियाः आनथिक िर्ि २०७९/८० को सेिय र कययिको लयनग प्रदेश सश् ित कोर् म पयनथ व्ययभयर हिुे रकम प 
विनियोजि गिे र सो रकम प खिि गिे अनधकयर ददि ियछिीय भएकोले,  

सदूुरपश् िम प प्रदेश सभयले यो ऐि बियएको छ।  

 

१. संश्िप्त ियम प र प्रयरम्भ :(१) यस ऐिको ियम प “ सदूुरपश् िम प प्रदेश विनियोजि ऐि, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐि सम्ित ्२०७९ सयल सयउि १ गतेदेश्ख प्रयरम्भ हिुेछ।  

२. आनथिक िर्ि २०७९/८० को निनम पत्त प्रदेश सश् ित कोर्बयट खिि गिे अनधकयर: आनथिक िर्ि २०७९/८० को 
निनम पत्त अिसूुिी -१ बम पोश्जम प प्रदेश सश् ित कोर्म पयनथ व्ययभयर हिुे रकम प बयहेक अिसूुिी -२ को म पहल ३ म पय 
उश्ललश्खत निकययले गिे सेिय र कययिकय निनम पत्त सोही अिसूुिीको म पहल ४ म पय उश्ललश्खत ियल ुखिि  म पहल ५ म पय 
उश्ललश्खत पूूँजीगत खिि र म पहल ६ म पय उललेश्खत वित्तीय व्यिस्थयको रकम प समे पत गरी म पहल ७ म पय उश्ललश्खत 
जम्म पय रकम प रू. ३६७४०७४५०००।-(अिरूपी छत्तीस अबि िौहत्तर करोड सयत लयख पैंतयनलस हजयर) म पय 
िबढयई निददिष्ट गएरए बम पोश्जम प प्रदेश सश् ित कोर्बयट खिि गिि सवकिछे। 

३. विनियोजि: (१) यो ऐिद्वयरय प्रदेश सश् ित कोर्बयट खिि गिि अनधकयर ददइएको रकम प आनथिक िर्ि २०७९/८० 
को निनम पत्त अिसूुिी—२ को म पहल ३ म पय उश्ललश्खत निकययले गिे सेिय र कययिको निनम पत्त विनियोजि गएरिेछ। 

 (२) उपदफय (१) बम पोश्जम प अिसूुिी-२ को म पहल ३ म पय उश्ललश्खत निकययले गिे सेिय र कययिको 
निनम पत्त विनियोजि गरेको रकम पम पध्ये कुिै अिदुयि संखययम पय बित हिुे र कुिै अिदुयि संखययम पय अपगु हिुे देश्खि 
आएम पय सदूुरपश् िम प प्रदेश सरकयर, आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयले बित हिुे अिदुयि संखययबयट अपगु हिुे अिदुयि 
संखययम पय रकम प सयिि सक्िेछ।  

 (३) उपदफय (२) बम पोश्जम प रकम प सयदयि जम्म पय रकम पको दश प्रनतशतम पय िबढ्िे गरी कुिै एक िय 
एकभन्दय बढी अिदुयि संखययबयट अको एक िय एकभन्दय बढी अिदुयि संखययम पय रकम प सयिि  निकयसय र खिि लेख्न  
ियल ुतथय पूूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थयको खिि व्यहोिि एक स्रोतबयट अको स्रोतम पय रकम प सयिि सवकिेछ।  

तर   

(क)  एउटै अिदुयि संखययनभरकय बजेट शीर्िक िय उपशीर्िकहरुम पय रकम पयन्तर गदयि जनतसकैु रकम प 
रकम पयन्तर गिि सवकिेछ।  

(ख)  पूूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थयतफि  विनियोश्जत रकम प ियलू खिि शीर्िकतफि  सयिि सवकिे छैि। 

 (४) स्थयिीय तहकय लयनग अिदुयि संखयय ८०१ म पय विनियोजि भएको वित्तीय सम पयिीकरण अिदुयि रकम प 
अन्य अिदुयि संखययम पय रकम पयन्तर हिुे छैि।  

(५) उपदफय (१), (२) र (३) म पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि अिदुयि संखयय ५०१ देश्ख ६०२ 
सम्म प विनियोजि भएको रकम प जिु अिदुयि संखययम पय निकयसय र खिि हिुे हो सोही अिदुयि संखययम पय रकम पयन्तर 
गिि तथय निकयसय र खिि जियउि बयधय पिे छैि। 

४. अन्तर-सरकयरी वित्तीय हस्तयन्तरण: (१) अिदुयि संखयय ८०१ को रकम प स्थयिीय तहले कयिूि बम पोश्जम प खिि गिि 
पयउिे गरी अिदुयिको रुपम पय स्थयिीय सश् ित कोर्म पय हस्तयन्तरण गएरिछे।  

   (२) उपदफय (१) बम पोश्जम पको रकम प म पध्ये वित्तीय सम पयिीकरण अिदुयिको एक िौथयईले हिु आउि े
रकम प प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले सम्बश्न्धत स्थयिीय सश् ित कोर्म पय प्रत्येक आनथिक िर्िको भयद्र १०  
कयनतिक १०  म पयघ १० र बैशयख १० गते गरी ियर वकस्तयम पय दयश्खल गिेछ।  
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   (३) उपदफय (२) म पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि प्रदेशम पय विपद् िय कुिै असयम पयन्य पएरश्स्थनत 
उत्पन् ि भई लक्ष्य अिरुुप रयजस्ि संकलि र स्रोत व्यिस्थयपि हिु िसकेम पय प्रदेश सरकयरले उपदफय (२) 
बम पोश्जम पको पवहलो वकस्तय बयहेक अन्य वकस्तयको हकम पय रयजस्ि संकलि र िेपयल सरकयरबयट प्रयप्त हिुे स्रोतम पय 
आधयएरत भई प्रदेश सरकयरले तोकेको रकम प रयविय प्रयकृनतक स्रोत तथय वित्त आयोगले निधयिरण गरेको सूर 
अिसुयर प्रदेश सरकयरले तोकेको सम पयम पय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले स्थयिीय सश् ित कोर्म पय दयश्खल 
गिेछ। 

   (४) उपदफय (२) बम पोश्जम प वित्तीय सम पयिीकरण अिदुयिबयट खिि भएको रकम पको वििरण स्थयिीय 
तहले प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयम पय प्रत्येक आनथिक िर्िको कयनतिक ७ गते  म पयघ ७ गते र बैशयख ७ गते र 
ियवर्िक आनथिक वििरण आगयम पी आनथिक िर्िको सयउि म पसयन्तनभर तथय उपदफय (३) बम पोश्जम प प्रदेश सरकयरले 
निधयिरण गरेको सम पयम पय खिि भएको रकम पको वििरण बझुयउि ुपिेछ। 

   (५) उपदफय (४) बम पोश्जम पको वििरण प्रयप्त िभएसम्म प वित्तीय सम पयिीकरण अिदुयि बयपतको बयूँकी 
रकम प स्थयिीय सश् ित कोर्म पय दयश्खल गएरिे छैि। 

   (६) उपदफय (१) बम पोश्जम पको अिदुयि रकम पम पध्ये सशति अिदुयि रकम पको एक नतहयईले हिु आउि े
रकम प प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले स्थयिीय सश् ित कोर्म पय प्रत्येक िर्िको भयद्र २ गते दयश्खल गिेछ। 

   (७)  स्थयिीय तहले सशति अिदुयि ियपत हस्तयन्तरण भएको रकम प जिु विर्य िेरको योजिय िय 
कययिक्रम पको लयनग प्रयप्त भएको हो सोही योजिय िय कययिक्रम पम पय म पयर खिि गिे गरी कयययिन्ियि हिु े अिनध  
कयययिन्ियिको प्रवक्रयय  खििको अिमु पयि सवहतको कययियोजिय  म पयनसक िगद प्रियहको वििरण  ियवर्िक विकयस 
कययिक्रम प र सम्बश्न्धत सभयले पयएरत गरेको रयजस्ि र व्ययको अिमु पयि सयउि म पसयन्तनभर प्रदेश लेखय इकयई 
कयययिलय िय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयम पय पेश गिुि पिेछ। 

   (८) उपदफय (७) बम पोश्जम पको कययियोजिय अिसुयर खिि भएको रकम पको वििरण स्थयिीय तहले 
आनथिक िर्िको म पश्ससर १५ गते  िैर १५ गते र असयर १५ गते र ियवर्िक आनथिक वििरण आगयम पी आनथिक 
िर्िको सयउि म पसयन्तनभर सम्बश्न्धत प्रदेश लेखय इकयई कयययिलय िय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयम पय पेश 
गिुिपिेछ। 

   (९) उपदफय (८) बम पोश्जम पको खििको वििरणको आधयरम पय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले उपदफय 
(६) बम पोश्जम प स्थयिीय तहम पय हस्तयन्तरण भएको सशति अिदुयिको रकम प सम पययोजिय गरी बयूँकी रकम प शोधभियि 
निकयसय ददि ुपिेछ। 

   (१०) प्रदेश सरकयरले स्िीकृत गरेको कययिविनध बम पोश्जम प प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले स्थयिीय 
तहलयई सम पपूरक र विशेर् अिदुयिको रकम प हस्तयन्तरण गिुि पिेछ। 

   (११) सशति  सम पपूरक र विशेर् अिदुयिको रकम प आनथिक िर्िनभर खिि िभई बित भएम पय त्यस्तो 
बित रकम प सम्बश्न्धत स्थयिीय तहले सम्बश्न्धत प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदेश लेखय इकयई कयययिलय 
म पयफि त आगयम पी आनथिक िर्िको असोज म पसयन्तनभर प्रदेश प्रदेश सश् ित कोर्म पय वफतयि दयश्खल गिुिपिेछ। 

   (१२) उपदफय (११) बम पोश्जम प बित रकम प वफतयि दयश्खल िभएम पय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयले 
त्यस्तो रकम प अको आनथिक िर्ि हस्तयन्तरण गिे वित्तीय सम पयिीकरण अिदुयिबयट कट्टय गरी सम पययोजि गिेछ। 

५. योजिय िय कययिक्रम प हस्तयन्तरण र कयययिन्ियि सम्बन्धी विशरे् व्यिस्थय :(१) यस ऐि बम पोश्जम प प्रदेश सरकयरको 
कुिै निकययबयट कयययिन्ियि हिुे गरी रकम प विनियोजि भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम प स्थयिीय तह म पयफि त 
कयययिन्ियि गिि उपयकु्त हिुे देश्खएम पय प्रदेश सरकयर म पश्न्रपएरर्द्को निणियबयट त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम प सशति 
अिदुयिको रुपम पय हस्तयन्तरण गिि सवकिछे। सो हस्तयन्तरणको जयिकयरी आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलय  प्रदेश लेखय 
नियन्रक कयययिलय र सम्बश्न्धत स्थयिीय तहम पय ददि ुपिेछ।  
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 (२) यस ऐि बम पोश्जम प स्थयिीय तहम पय सशति अिदुयि अन्तगितकय योजिय िय कययिक्रम प कयययिन्ियि 
गदयि थप रकम प म पयग भई आएम पय आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयले त्यस्तो योजिय र कययिक्रम पको प्रगनतको आधयरम पय थप 
रकम प उपलब्ध गरयउिे गरी निणिo गिि सक्िेछ। त्यसरी थप निकयसय भएको रकम प सम्बश्न्धत गयउूँ िय िगर 
सभयबयट अिमु पोदि गरयई लेखयंकि तथय प्रनतिेदि गिुि पिेछ। 

 (३) यस ऐि िय प्रिनलत कयिूिम पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भएतयपनि स्थयिीय तहको बजेट 
कययिक्रम पम पय सम पयिेश भएको पूूँजीगत तफि को कुिै योजिय िय कययिक्रम प स्थयिीय तहले प्रदेश सरकयरको सम्बश्न्धत 
कयययिलयम पयफि त कयययिन्ियि गरयउि आियक ठयिमे पय सम्बश्न्धत स्थयिीय तहले प्रदेश सरकयरको विर्यगत 
म पन्रयलयको नसफयएरसम पय आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयको स्िीकृती नलई त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम प कयययिन्ियि गिे 
निणिय गिि सक्िेछ। सोको जयिकयरी  सम्बश्न्धत म पन्रयलय र प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयम पय ददि ुपिेछ।  

 (४) यस ऐि िय प्रिनलत कयिूिम पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि प्रदेश सरकयरको बजेट 
कययिक्रम पम पय सम पयिेश भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम प िेपयल सरकयरको कुिै निकययम पयफि त स ियलि गिि 
आियक भएम पय आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयको स्िीकृनत नलई िेपयल सरकयरको सम्बश्न्धत विर्यगत म पन्रयलय र 
िेपयल सरकयर  अथि म पन्रयलयको सहम पनतम पय त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम प कयययिन्ियि गरयउि सवकिेछ।  

 (५) उपदफय (४) बम पोश्जम पको निणियको जयिकयरी आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलय  म पहयलेखय नियन्रक 
कयययिलय  प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयलयई ददिपुिेछ। 

 

 (६) उपदफय (३) बम पोश्जम प स्थयिीय तहको योजिय िय कययिक्रम प प्रदेश सरकयरको सम्बश्न्धत 
कयययिलयम पयफि त कयययिन्ियि गिे निणिय भएम पय स्थयिीय तहले प्रयदेश्शक निकययको ियम पम पय सम्बश्न्धत प्रदेश लेखय 
इकयई कयययिलय िय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलयम पय रहेको विविध खयतयम पय जम्म पय हिुे गरी निकयसय ददिपुिेछ। 

 (७) उपदफय (४) बम पोश्जम प प्रदेश सरकयरको योजिय िय कययिक्रम प िेपयल सरकयरको सम्बश्न्धत 
कयययिलयम पयफि त कयययिन्ियि गिे स्िीकृनत प्रयप्त भएम पय संघीय कयययिलयलयई प्रदेश सरकयरको एकल खयतय कोर् 
प्रणयलीम पय प्रदेश निकययको रुपम पय कयययिलय कोड ददई प्रिनलत कयिूि बम पोश्जम प रकम प निकयसय ददि ुपिेछ। 

 

६. लेखयङ्कि  प्रनतिेदि तथय लेखयपरीिण: (१) यस ऐि बम पोश्जम प एक तहको बजेट तथय कययिक्रम पम पय सम पयिेश भएको 
कुिै योजिय िय कययिक्रम प अको तहबयट कयययिन्ियि गदयि रकम प विनियोजि भएको तहको खिि इकयईको रुपम पय 
प्रिनलत कयिूिले तोके बम पोश्जम पको लेखय रयखी आन्तएरक तथय अश्न्तम प लेखयपरीिण गरयउि ुपिेछ। 

(२) उपदफय (१) बम पोश्जम प योजिय िय कययिक्रम प कयययिन्ियि गिे तहले आनथिक वििरण तययर गरी प्रम पयश्णत गरयई 
सरुु विनियोजि भएको तहम पय पठयउि ुपिेछ। 

  

७. वित्तीय अिशुयसि सम्बन्धी व्यिस्थय: (१) स्थयिीय तहले यस ऐि बम पोश्जम प प्रयप्त गिे रयजस्ि र अिदुयि कयिूि 
बियई खिि गिुि पिेछ।  

 (२) उपदफय (१) बम पोश्जम प कयिूि बियउूँदय देहयय बम पोश्जम पको व्यिस्थय सम पयिेश हिुे गरी बियउि ु
पिेछ:- 

(क) िेपयल सरकयर तथय प्रदेश सरकयरको आनथिक र वित्तीय िीनत अिशुरण गिे,  

(ख) सबै आय आफ्िो सश् ित कोर्म पय दयश्खल गिे  
(ग) अिदुयिको रकम प जिु प्रयोजिको लयनग प्रयप्त भएको हो सोही प्रयोजिम पय म पयर खिि गिे  
(घ) पूूँजीगत खििको रुपम पय विनियोजि भएको रकम प ियल ुखििम पय रकम पयन्तर िगिे   

(ङ) प्रिनलत संघीय र प्रयदेश्शक कयिूिले निधयिरण गरे बम पोश्जम पको आय व्ययको िगीकरण  लेखयङ्कि 
तथय लेखय प्रणयली लयग ुगिुिपिे। 
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८. अश्खतययरी तथय कययिक्रम प स्िीकृनत सम्बन्धी व्यिस्थय: (१) प्रिनलत कयिूिम पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि 
विनियोजि भएको रकम प प्रिनलत कयिूिको अधीिम पय रही खिि गिे अश्खतययरी यो ऐि प्रयरम्भ भएको ददिदेश्ख 
अनधकयरप्रयप्त अनधकयरीलयई हिुेछ।   

 (२) उपदफय (१) बम पोश्जम प खिि गिे अश्खतययरीको आधयरम पय प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलय िय 
प्रदेश लेखय इकयई कयययिलयले सम्बश्न्धत निकययलयई विनियोजि भएको रकम प निकयसय ददिछे।   

 (३) कुिै निकययलयई एक भन्दय बढी निकययबयट खिि गिे गरी रकम प विनियोजि भएकोम पय विनियोजि 
भएको निकययको प्रम पखुले संित ् २०७९ सयल असोज म पसयन्तनभर विनियोजि भएको सम्पूणि रकम प खिि गिे 
निकययहरुलयई बयूँडफयूँट गरी त्यसको जयिकयरी आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलय र प्रदेश लेखय नियन्रक कयययिलय िय 
सम्बश्न्धत प्रदेश लेखय इकयईलयई ददिपुिेछ। 

तर कुिै म पियनसि कयरणले सम्ित ्२०७९ सयल असोजनभर विनियोजि भएको निकययको प्रम पखुले बयूँडफयूँट 
गिि िसकेम पय सोको कयरण खलुयई संित ् २०७९ सयल कयनतिक म पसयन्तनभर बयूँडफयूँटको लयनग अिरुोध गरेम पय 
आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयले संित ्२०७९ सयल पसु म पसयन्तनभर बयूँडफयूँट गिि सक्िेछ। 

 (४) उपदफय (३) बम पोश्जम पको बयूँडफयूँटबयट रकम प प्रयप्त गिे निकययको प्रम पखुलयई त्यस्तो रकम प खिि 
गिि अश्खतययरी प्रयप्त भएको म पयनििेछ।  

 (५) प्रिनलत कयिूिम पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि प्रदेश म पन्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीम पय 
सम पयिेश भएको कययिक्रम प कयययिन्ियि गिे प्रयोजिको लयनग स्िीकृत कययिक्रम प म पयनििछे। 

 (६) उपदफय (५) बम पोश्जम प प्रदेश म पन्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीम पय सम पयिेश भएको कुिै कययिक्रम प 
संशोधि गिुि पिे भएम पय सम्बश्न्धत निकययले आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयको सहम पनत नलई संशोधि गिि सक्िेछ। 

 (७) उपदफय (६) म पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि प्रदेश म पन्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीम पय 
सम पयिेश भएको कययिक्रम पम पय उश्ललश्खत वक्रययकलयपको ियवर्िक लक्ष्य िघट्िे गरी र स्रोत फरक िपिे गरी 
सम्बश्न्धत निकययको लेखय उत्तरदययी अनधकृतले देहयय बम पोश्जम प कययिक्रम प संशोधि तथय रकम पयन्तर गिि सक्िेछ:- 

 (क) एकै बजेट उपशीर्िकनभरको भईरहेको वक्रययकलयपको पएरम पयणयत्म पक लक्ष्य थप घट गिे गरी 
कययिक्रम प संशोधि  

 (ख) खण्ड (क) बम पोश्जम प कययिक्रम प संशोधि गदयि रकम पयन्तर गिुिपिे भएम पय स्रोत पएरितिि िहिुे गरी 
सदूुरपश् िम प प्रदेश आनथिक कययिविनध तथय वित्तीय उत्तरदयवयत्ि ऐि  २०७४ को दफय १७ को उपदफय (२) को 
प्रनतबन्धयत्म पक ियक्ययंशको अनधिम पय रही थप हिुे खिि शीर्िकको शरुु विनियोजिको पच्िीस प्रनतशतसम्म पको 
रकम पयन्तर  

 (ग) एकभन्दय बढी निकययम पय बयूँडफयूँट भएको एकै बजेट उपशीर्िक अन्तगितको एकै खिि श्शर्िकको 
रकम प एक निकययबयट घटयई अको निकययम पय थप गिुि पिे भएम पय रकम प घटयउि े कयययिलयसंग सम्बश्न्धत प्रदेश 
लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदेश लेखय इकयई कयययिलयको रोक्कय परको आधयरम पय वक्रययकलयपम पय पएरितिि िगरी 
तथय कुल पएरम पयणयत्म पक लक्ष्यम पय िघट्ि ेगरी कययिक्रम प संशोधि, 

 (८) उपदफय (७) बम पोश्जम प सम्बश्न्धत निकययको लेखय उत्तरदययी अनधकृतले कययिक्रम प संशोधि तथय 
रकम पयन्तर गिुिपिे भएम पय देहययको खिि शीर्िकनभर रही कययिक्रम प संशोधि तथय रकम पयन्तर गिुि पिेछाः- 

२२२११, २२२१२, २२२१३, २२२१४, २२२२१, २२२३१, २२२९१, २२३११, २२३१२, 
२२३१३, २२३१४, २२३१५, २२३१९, २२५११, २२५१२, २२५२१, २२५२२, २२५२९, २२६११, 
२२६१२, २२६१९ र २२७११। 

 (९) उपदफय (६), (७) र (८) बम पोश्जम प संशोधि तथय रकम पयन्तर सम्बश्न्धत निकययको लेखय उत्तरदययी 
अनधकृतले प्रदेश म पन्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीम पय प्रविष्ट गरयउि ुपिेछ।  

९. निदेश्शकय  कययिविनध  म पयपदण्ड तथय म पयगिदशिि बियउि सक्ि े:  
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(१) यस ऐिको कयययिन्ियि गिि प्रदेश सरकयरले आियक निदेश्शकय  कययिविनध तथय म पयपदण्ड बियउि सक्िछे।   

 (२) उपदफय (१) म पय जिुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपनि स्िीकृत ियवर्िक कययिक्रम पम पय सम पयिेश भई 
रकम प विनियोजि भएकय कययिक्रम पको कयययिन्ियिको लयनग आियक पिे देश्खएम पय आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयको 
सहम पनत नलई सम्बश्न्धत म पन्रयलयले कययिविनध बियउि सक्िेछ। त्यस्तो कययिविनध स्िीकृत भएको सयत ददिनभर 
िेिसयइटम पय रयख ि ुपिेछ। 

 (३) उपदफय (१) बम पोश्जम पको निदेश्शकय  कययिविनध तथय म पयपदण्ड प्रदेश रयजपरम पय प्रकयशि 
गिुिपिेछ। 

 (४) यस ऐि बम पोश्जम प विनियोजि भएको रकम प खिि गिे व्यिस्थयकय सम्बन्धम पय आनथिक म पयनम पलय 
म पन्रयलयले आियक म पयगिदशिि बियई लयगू गिि गरयउि सक्िेछ। 

१०.  आदेश जयरी गिि सक्ि े: (१) यस ऐिको कयययिन्ियिम पय कुिै बयधय उत्पन् ि भएम पय प्रदेश सरकयरले आियक 
आदेश जयरी गिि सक्िछे।  

   (२) उपदफय (१) बम पोश्जम पको आदेश प्रदेश रयजपरम पय प्रकयशि गएरिेछ। 

११. विविध: (१) प्रदेश सरकयरको विनियोजि ऐि पयएरत भईसके प ियत िेपयल सरकयरबयट स्रोतको रुपम पय प्रस्तयवित 
वित्तीय हस्तयन्तरणको रकम प थपघट हिुे गरी रकम प प्रयप्त भएम पय आनथिक म पयनम पलय म पन्रयलयले त्यसरी थपघट भएको 
रकम पको लेखय रयखी रकम प घटेम पय विर्यगत म पन्रयलय तथय निकययलयई आियक निदेशि ददिे र रकम प बढेम पय खिि 
गिे अश्खतययरी सम्बश्न्धत म पन्रयलय तथय निकययलयई ददिेछ। 

 (२) उपदफय (१) बम पोश्जम प ियल ु आनथिक िर्िम पय प्रयप्त भएको रकम पको सम पययोश्जत वििरण आगयम पी 
आनथिक िर्िको आय र व्ययको वििरणसयथ प्रदेश सभयम पय पेश गिुिपिेछ।  

 

वित्तीय  
व्यिस्थय  
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प्रदेश सश् ित कोर्म पयनथ व्ययभयर हिु ेअिमु पयिको सयरयशं 

अिसूुिी १ 

रु. हजयरम पय 

क्र.सं 

अिदुयि 

संखयय श्शर्िकको ियम प ियल ु पूूँजीगत 

वित्तीय 

व्यिस्थय जम्म पय 

१ २०२ 

प्रदेश व्यिस्थयवपकय (सभयम पखु र उपसभयम पखुको 
पयएरश्रनम पक र सवुिधय) २७२० ० ० २७२० 

२ ६०२ अथि- विविध (न्ययवयक वफतयि) ३००० ० ० ३००० 

जम्म पय       ५७२० 
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अिसूुिी-२ 

दफय (२) र (३) संग सम्बश्न्धत  

प्रदेश सश् ित कोर्बयट विनियोजि हिु ेरकम प 

(रू. हजयरम पय 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र सं 
अिदुयि 

संखयय 
शीर्िकको ियम प ियल ु खिि पूूँजीगत खिि वित्तीय व्यिस्थय जम्म पय 

१ २०२ प्रदेश व्यिस्थयवपकय सश्िियलय २९३४०३ ७४०० ० ३००८०३ 

२ २१० प्रदेश लोक सेिय आयोग ९१२१९ ७०८०   ९८२९९ 

३ ३०१ 
म पखुयम पन्री तथय म पश्न्रपएरर्द्को 
कयययिलय 

४०५१६० ९९७१० ० ५०४८७० 

४ ३०५ 
आनथिक म पयनम पलय तथय योजिय 
म पन्रयलय 

२१९३८० ४५७०७ ० २६५०८७ 

५ ३०७ 
उद्योग पयिटि िि तथय 
ियतयिरण म पन्रयलय 

१०८६८७१ १५२४४२१ ० २६११२९२ 

६ ३१२ 
भमू पी व्यिस्थय, कृवर् तथय 
सहकयरी म पन्रयलय 

२७३७६०१ ३६६०६६ ० ३१०३६६७ 

७ ३१४ 
आन्तएरक म पयनम पलय तथय कयििु 
म पन्रयलय 

१३८०२७ ३८४२२६ ० ५२२२५३ 

८ ३३७ 
भौनतक पूियिधयर विकयस 
म पन्रयलय 

५०९१४२ १७७५७२०४ ० १८२६६३४६ 

९ ३५० सयम पयश्जक विकयस म पन्रयलय ३८३७४३४ २९५१८४७ ० ६७८९२८१ 

१० ३९१ प्रदेश िीनत तथय योजिय आयोग ३०४१६ ११००   ३१५१६ 

११ ५०१ अथि वित्तीय व्यिस्थय     ३००००० ३००००० 

१२ ६०२ अथि विविध १५८३३३१ १०००००० ० २५८३३३१ 

१३ ८०१ 

स्थयिीय तह (वित्तीय 
सम पयिीकरण) 

७६४०००   ० ७६४००० 

स्थयिीय तह (सशति अिदुयि) ०   ० ० 

स्थयिीय तह (सम पपूरक अिदुयि) ३५००००   ० ३५०००० 

स्थयिीय तह (विर्ेश अिदुयि) २५००००   ० २५०००० 

कुल जम्म पय १२२९५९८४ २४१४४७६१ ३००००० ३६७४०७४५ 
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आ.ि २०७९/८० म पय प्रदेशियट अन्तर सरकयरी  हस्तयन्तरणबयट स्थयिीय तहम पय जयि ेअिदुयिको वििरण   

(रु. हजयरम पय)  

शीर्िक 
सम पयनिकरण 

अिदुयि सशति अिदुयि विशेर् अिदुयि सम पपरुक अिदुयि जम्म पय 
बयजरुय           

िगरपयनलकय           

८०१०७११३३   नरिणेी िगरपयनलकय ८४३७ ० २४०० २४०० १३२३७ 

८०१०७११४३   बनडम पयनलकय िगरपयनलकय ८५६७ ० २५०० ७८०० १८८६७ 

८०१०७११५३   बवुढगंगय िगरपयनलकय ९५९४ ० २५०० २००० १४०९४ 

८०१०७११६३   बवुढिन्दय िगरपयनलकय ८५६९ ० ६००० २४९४ १७०६३ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३२०३   गौम पलु गयउूँपयनलकय ५४८३ ० ६००० ३००० १४४८३ 

८०१०७३२१३   खप्तड छेडेदह गयउूँपयनलकय ८५१२ ० २५०० ३००० १४०१२ 

८०१०७३२२३   जगन्नयथ गयउूँपयनलकय ५६५४ ० ० ३७०० ९३५४ 

८०१०७३२३३   स्ियनम पकयनतिक खयपर गयउूँपयनलकय ६८४८ ० २५०० ४००० १३३४८ 

८०१०७३२४३   वहम पयली गयउूँपयनलकय ५५८१ ० २५०० ४००० १२०८१ 

बझयङ           

िगरपयनलकय           

८०१०७११७३   जयपथृ्िी िगरपयनलकय १०२०९ ० २५०० ४८०० १७५०९ 

८०१०७११८३  बुंगल िगरपयनलकय १२०७९ ० २५०० ० १४५७९ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३२५३  सयइपयल गयउूँपयनलकय २८०४ ० २५०० ५००० १०३०४ 

८०१०७३२६३   केदयरस्युूँ गयउूँपयनलकय ९३०९ ० २५०० ७२०० १९००९ 

८०१०७३२७३   खप्तडछयन्नय गयउूँपयनलकय ७९५० ० २५०० २३५० १२८०० 

८०१०७३२८३   छविसपयनथभेरय गयउूँपयनलकय ८०४१ ० २५०० १९२२ १२४६३ 

८०१०७३२९३   तलकोट गयउूँपयनलकय ६६४१ ० २४०० ८९३ ९९३४ 

८०१०७३३०३   थलयरय गयउूँपयनलकय ८५२२ ० २५०० २७०० १३७२२ 

८०१०७३३१३   दगुयिथली गयउूँपयनलकय ६९८८ ० २५०० २६०० १२०८८ 

८०१०७३३२३   म पष्टय गयउूँपयनलकय ७४९७ ० २५०० ८०८० १८०७७ 

८०१०७३३३३   वित्थडश्िर गयउूँपयनलकय ८०७७ ० २५०० ७४६५ १८०४२ 

८०१०७३३४३   सूम पयि गयउूँपयनलकय ५३७६ ० २५०० ५१०० १२९७६ 

डोटी           

िगरपयनलकय           

८०१०७१०७३   ददपययल नसलगढी िगरपयनलकय ९६०७ ० २५०० ७४०० १९५०७ 

८०१०७१०८३   श्शखर िगरपयनलकय ८४१० ० १०००० २२२७ २०६३७ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३०७३   आदशि गयउूँपयनलकय ६९९० ० ४१५८ २४०० १३५४८ 

८०१०७३०८३   के.आइ.नसं गयउूँपयनलकय ६४८३ ० २५०० ४७०० १३६८३ 

८०१०७३०९३   जोरययल गयउूँपयनलकय ७०९० ० २५०० १७२९ ११३१९ 

८०१०७३१०३   पवुिििौकी गयउूँपयनलकय ६७६१ ० ० ० ६७६१ 

८०१०७३११३   बनडकेदयर गयउूँपयनलकय ५९२३ ० २५०० २६०० ११०२३ 

८०१०७३१२३   बोगटयि फुडनसल गयउूँपयनलकय ५९९१ ० ० २४८७ ८४७८ 

८०१०७३१३३    सययल गयउूँपयनलकय ६०२८ ० ३५८० २४०० १२००८ 

अछयम प           

िगरपयनलकय           

८०१०७१०९३   कम पलबजयर िगरपयनलकय ६७५९ ० २५०० २२०० ११४५९ 

८०१०७११०३   पंिदेिल वििययक िगरपयनलकय ७१८५ ० ० ० ७१८५ 

८०१०७१११३   मं पगलसेि िगरपयनलकय ८५१५ ० २५०० २५३० १३५४५ 

८०१०७११२३   सयूँफेबगर िगरपयनलकय ८८०१ ० २५०० २४०० १३७०१ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३१४३  िौरपयटी गयउूँपयनलकय ६८९२ ० २५०० २००० ११३९२ 
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आ.ि २०७९/८० म पय प्रदेशियट अन्तर सरकयरी  हस्तयन्तरणबयट स्थयिीय तहम पय जयि ेअिदुयिको वििरण   

(रु. हजयरम पय)  

शीर्िक 
सम पयनिकरण 

अिदुयि सशति अिदुयि विशेर् अिदुयि सम पपरुक अिदुयि जम्म पय 
८०१०७३१५३    ढकयरी गयउूँपयनलकय ६३३८ ० २५०० ० ८८३८ 

८०१०७३१६३    तमु पयिखयद गयउूँपयनलकय ७१०१ ० ० ६००० १३१०१ 

८०१०७३१७३   बयन्नीगढी जयगढ गयउूँपयनलकय ५८५७ ० २५०० ३७५० १२१०७ 

८०१०७३१८३    मे पललेख गयउूँपयनलकय ७०३१ ० २५०० ० ९५३१ 

८०१०७३१९३    रयम पयरोशि गयउूँपयनलकय ७१४३ ० २५०० ८१४० १७७८३ 

दयि ुिलय           

िगरपयनलकय           

८०१०७११९३   म पयहयकयली िगरपयनलकय १०८४६ ० २५०० ७४०० २०७४६ 

८०१०७१२०३   शैलयश्शखर िगरपयनलकय १०५७२ ० २५०० ८००० २१०७२ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३३५३   अवपवहम पयल गयउूँपयनलकय ५३४० ० २५०० १४०० ९२४० 

८०१०७३३६३   दहुुूँ गयउूँपयनलकय ६८२७ ० २५०० ९००० १८३२७ 

८०१०७३३७३   िौगयड गयउूँपयनलकय ८२०२ ० २५०० ४००० १४७०२ 

८०१०७३३८३   व्ययस गयउूँपयनलकय ६७१४ ० २५०० १००८७ १९३०१ 

८०१०७३३९३   म पयम पयि गयउूँपयनलकय ८२४८ ० ३८६० २५०० १४६०८ 

८०१०७३४०३   म पयनलकयजुिि गयउूँपयनलकय ८६५२ ० ६५०० ४५०० १९६५२ 

८०१०७३४१३  लेकम प गयउूँपयनलकय ८२९५ ० २००० ३२०० १३४९५ 

बैतडी           

िगरपयनलकय           

८०१०७१२१३   दशरथिन्द िगरपयनलकय ९५१६ ० २५०० ३४०० १५४१६ 

८०१०७१२२३   पयटि िगरपयनलकय ८६१३ ० २५०० ६५५९ १७६७२ 

८०१०७१२३३   पिुौडी िगरपयनलकय ९३८८ ० २५०० १०८०० २२६८८ 

८०१०७१२४३   मे पलौली िगरपयनलकय ७०५१ ० ९००० ६२५० २२३०१ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३४२३   नडलयसैिी गयउूँपयनलकय ७२१७ ० २५०० ० ९७१७ 

८०१०७३४३३   दोगडयकेदयर गयउूँपयनलकय ७४९२ ० २५०० ४७०० १४६९२ 

८०१०७३४४३   पन्िेश्वर गयउूँपयनलकय ६२२० ० ८३५७ २४०० १६९७७ 

८०१०७३४५३   श्शिियथ गयउूँपयनलकय ५८१८ ० २५०० २१०० १०४१८ 

८०१०७३४६३   नससयग गयउूँपयनलकय ६८१४ ० २५०० १९०० ११२१४ 

८०१०७३४७३   सिुियय गयउूँपयनलकय ६२७९ ० २५०० ३७०० १२४७९ 

डडेलधरुय           

िगरपयनलकय           

८०१०७१२५३   अम परगढी िगरपयनलकय ७३६८ ० २५०० ० ९८६८ 

८०१०७१२६३   परशरुयम प िगरपयनलकय ९१२२ ० २५०० २४०० १४०२२ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३४८३  अजयमे परु गयउूँपयनलकय ६०९० ० २५०० २२६३ १०८५३ 

८०१०७३४९३    आनलतयल गयउूँपयनलकय ६३३५ ० २५०० ५००० १३८३५ 

८०१०७३५०३   गन्ययपधरुय गयउूँपयनलकय ५५९५ ० २५०० ० ८०९५ 

८०१०७३५१३   ििदगुयि गयउूँपयनलकय ६४२४ ० ७००० २००० १५४२४ 

८०१०७३५२३  भयगेश्वर गयउूँपयनलकय ५५६७ ० २५०० ६००० १४०६७ 

कञ्चिपरु           

िगरपयनलकय           

८०१०७१२७३   कृष्णपरु िगरपयनलकय १२७८४ ० ० ० १२७८४ 

८०१०७१२८३   पिुियिस िगरपयनलकय १२४१६ ० ७००० १०३५४ २९७७० 

८०१०७१२९३  बेदकोट िगरपयनलकय ११९५४ ० २५०० ६७०० २११५४ 

८०१०७१३०३   बलेौरी िगरपयनलकय १२५९१ ० २५०० ७५०० २२५९१ 

८०१०७१३१३  नभम पदत्त िगरपयनलकय २०९९६ ० ० ४८०० २५७९६ 
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आ.ि २०७९/८० म पय प्रदेशियट अन्तर सरकयरी  हस्तयन्तरणबयट स्थयिीय तहम पय जयि ेअिदुयिको वििरण   

(रु. हजयरम पय)  

शीर्िक 
सम पयनिकरण 

अिदुयि सशति अिदुयि विशेर् अिदुयि सम पपरुक अिदुयि जम्म पय 
८०१०७१३२३  म पयहयकयली िगरपयनलकय १०२५७ ० २५०० २५०० १५२५७ 

८०१०७१३३३   शकु्लयफयूँटय िगरपयनलकय ११४९२ ० २५०० ३४०० १७३९२ 

गयउूँपयनलकय           

८०१०७३५३३   बेलडयूँडी गयउूँपयनलकय ७२२५ ० २५०० ५००० १४७२५ 
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प्रदेश सभयको सम्ित ्२०७९ सयल असयर २९ गते बधुियरकय ददि बसेको दसौं अनधिेशिको १६औ ंबैठकले िेपयलको 
संविधयिको धयरय १९९ बम पोश्जम प यो विधेयक पयएरत गरेको हुूँदय िेपयलको संविधयिको धयरय २०१ को उपधयरय (१) 
बम पोश्जम प प्रम पयश्णत गदिछु। 

 

 

 
 

सदूुरपश् िम प प्रदेश सभयकय सभयम पखुबयट प्रम पयश्णत यो विधेयक 
िेपयलको संविधयिको धयरय २०१ को उपधयरय (२) बम पोश्जम प 
प्रम पयणीकरण गदिछु । 

नम पनताः  

 .................... 
 म पयििीय देिरयज जोशी 
 प्रदेश प्रम पखु 

 .................... 
म पयििीय अजुिि बहयदरु थयपय 
 सभयम पखु  

 सदूुरपश् िम प प्रदेश 
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