
 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन ०१  गते, २०७९ साल (संख्या ०३ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लागग प्रकाशन गररएको 
छ ।  

 

सबवत ्२०७९ सालको ऐन नं  ०२ 
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आगथाक वषा २०७९/०८० को सेवा र कायाको लागग प्रदेश सम्ित 
कोषिाट केही रकम खचा गने र ववगनयोजन गने सबिन्त्धमा व्यवस्था गना 

िनेको ऐन 

 

प्रस्तावना: आगथाक वषा २०७९/०८० को सेवा र कायाको लागग लमु्बिनी 
प्रदेश, प्रदेश सम्ित कोषमागथ व्ययभार हनुे रकम खचा गने अगधकार ददन र 
सो रकम ववगनयोजन गना वाञ्छनीय भएकोले, 
 लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ। 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश ववगनयोजन ऐन¸ 
२०७९" रहेको छ। 

(२) यो ऐन संवत ्२०७९ साल साउन १ गतेदेम्ख प्रारबभ 
हनुेछ। 

२. आगथाक वषा २०७९/0८० को गनगमत्त प्रदेश सम्ित कोषिाट रकम 
खचा गने अगधकार: आगथाक वषा २०७९/०८० को गनगमत्त अनसूुची-१ 
िमोम्जम प्रदेश सम्ित कोषमागथ व्ययभार हनुे रकम िाहेक अनसूुची-२ 
को महल ३ मा उम्ललम्खत गनकायले गने सेवा र कायाका गनगमत्त सोही 
अनसूुचीको महल ४ मा उम्ललम्खत चाल ु खचा र महल ५ मा 
उम्ललम्खत पुुँजीगत खचा समेत गरी महल ६ मा उम्ललम्खत जबमा 
रकम रू. ४२,६२,४७,७२,000।- (अिरूपी ियालीस अिा िैसठ्ठी 
करोड सतचागलस लाख िहत्तर हजार) मा निढाई गनददाष्ट गररए 
िमोम्जम प्रदेश सम्ित कोषिाट खचा गना सवकनछे। 

३. ववगनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा प्रदेश सम्ित कोषिाट खचा गना अगधकार 
ददइएको रकम आगथाक वषा २०७९/०८० को लागग अनसूुची-२ को 
महल ३ मा उम्ललम्खत गनकायले गने सेवा र कायाको लागग ववगनयोजन 
गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) िमोम्जम अनसूुची-२ को महल ३ मा 
उम्ललम्खत गनकायले गने सेवा र कायाका गनगमत्त ववगनयोजन गरेको 
रकममध्ये कुनै अनदुान सङ्खख्यामा िचत हनुे र कुन ैअनदुान सङ्खख्यामा 
अपगु हनुे देम्खन आएमा आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयले 
िचत हनुे अनदुान सङ्खख्यािाट अपगु हनुे अनदुान सङ्खख्यामा रकमान्त्तर 
गना सक्नेछ।    

 (३) उपदफा (२) िमोम्जम रकमान्त्तर गदाा जबमा रकमको 
दश प्रगतशतमा निढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्त्दा िढी अनदुान 
सङ्खख्यािाट अको एक वा एक भन्त्दा िढी अनदुान सङ्खख्यामा 
रकमान्त्तर गना, गनकासा तथा खचा लेख्न  र चाल ु तथा पुुँजीगत खचा 
व्यहोना एक स्रोतिाट अको स्रोतमा रकमान्त्तर गना सवकनेछ। 

 तर, 
(क) एउटै अनदुान सङ्खख्यागभत्रका िजेट शीषाक 

वा उपशीषाकमा रकमान्त्तर गदाा जगतसकैु 
रकम रकमान्त्तर गना सवकनछे। 

(ख) पुुँजीगत खचा शीषाक तफा  ववगनयोम्जत रकम 
चाल ुखचा शीषाकमा रकमान्त्तर गना सवकन े
छैन। 

(4) स्थानीय तहका लागग अनदुान सङ्खख्या ८०१ मा 
ववगनयोजन भएको ववत्तीय समानीकरण अनदुान रकम अन्त्य अनदुान 
सङ्खख्यामा रकमान्त्तर हनुे छैन। 

(5) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएतापगन अनदुान सङ्खख्या ६०२ मा ववगनयोजन भएको रकम 
जनु अनदुान सङ्खख्यामा गनकासा र खचा हनुे हो सोही अनदुान 
सङ्खख्यामा रकमान्त्तर गना तथा गनकासा र खचा लेख्न िाधा पने छैन। 
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४. अन्त्तर-सरकारी ववत्तीय हस्तान्त्तरण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) अनदुान 
सङ्ख्या ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून िमोम्जम खचा गना 
पाउने गरी अनदुानको रुपमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको स्थानीय सम्ित 
कोषमा हस्तान्त्तरण गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको रकम मध्य े ववत्तीय 
समानीकरण अनदुानको रकम प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा प्रदेश 
लेखा इकाई कायाालयले सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित कोषमा 
दाम्खला हनुे गरी प्रत्येक आगथाक वषाको भाद्र, कागताक, माघ र वैशाख 
मवहनामा गरी चार समान वकस्तामा हस्तान्त्तरण गनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको रकममध्ये सशता, समपूरक 
र ववशेष अनदुानको रकम चार वकस्तामा आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालयको गनदेशन िमोम्जम प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय 
वा प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित 
कोषमा हस्तान्त्तरण गनेछ।  

(4) उपदफा (२) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापगन ववपद् वा अन्त्य कुनै असामान्त्य पररम्स्थगत उत्पन्न भई लक्ष्य 
अनरुूप राजश्व सङ्कलन हनु नसकेमा वा नेपाल सरकारिाट प्राप्त हनुे 
अनदुान तथा राजश्व िाुँडफाुँटको रकम पररवतान भएमा आगथाक मागमला 
तथा सहकारी मन्त्त्रालयले अनदुानको सीमा पनुः गनधाारण गना सक्नेछ।  

(5) उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुानिाट खचा भएको 
रकमको वववरण स्थानीय तहले प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा 
सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालय र आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालयमा कागताक, माघ, वैशाख मवहनाको ७ गतेगभत्र र 
वावषाक आगथाक वववरण आगामी आगथाक वषाको भदौ ७ गतेगभत्र 
िझुाउन ुपनेछ। 
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(६) उपदफा (५) िमोम्जमको वववरण प्राप्त नभएसबम 
ववत्तीय समानीकरण अनदुान िापतको िाुँकी रकम रोक्का राख्न 
सवकनछे। 

(७) स्थानीय तहले उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुान 
िापत हस्तान्त्तरण भएको रकम जनु ववषय वा िते्रको आयोजना वा 
कायाक्रमको लागग प्राप्त भएको हो सोही आयोजना वा कायाक्रमको 
लागग मात्र खचा गने गरी कायाान्त्वयन हनुे अवगध, कायाान्त्वयनको 
प्रवक्रया, खचाको अनमुान सवहतको कायायोजना, मागसक नगद प्रवाहको 
वववरण र सबिम्न्त्धत सभाले पाररत गरेको राजश्व र व्ययको अनमुान 
साउन मसान्त्तगभत्र प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबवम्न्त्धत प्रदेश 
लेखा इकाई कायाालयमा िझुाउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुान रकममध्ये आगथाक 
वषागभत्र खचा नभई िचत भएमा त्यस्तो िचत रकम सबिम्न्त्धत स्थानीय 
तहले प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायाालयमाफा त सोही आगथाक वषाको असार मसान्त्तगभत्र प्रदेश संम्चत 
कोषमा वफताा दाम्खला गनुा पनेछ।कुन ै मनागसव कारणले उक्त 
अवगधगभत्र रकम वफताा गना नसवकएमा आगामी आगथाक वषाको साउन 
मसान्त्तगभत्र वफताा गरी सक्न ुपनेछ। 

(९) उपदफा (८) िमोम्जम अनदुानको रकम वफताा 
दाम्खला नभएमा प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश 
लेखा इकाई कायाालयले आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको 
गनदेशन िमोम्जम आगामी आगथाक वषामा हस्तान्त्तरण हनुे ववत्तीय 
समानीकरण अनदुानिाट कट्टा गरी समायोजन गनेछ। 

५. आयोजना वा कायाक्रम कायाान्त्वयन सबिन्त्धी ववशेष व्यवस्था: (1) यस 
ऐन िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुन ै गनकायिाट कायाान्त्वयन हनुे गरी 
रकम ववगनयोजन भएको कुन ैआयोजना वा कायाक्रम स्थानीय तहमाफा त 
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कायाान्त्वयन गनुापने भएमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले 
आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको सहमगतमा स्थानीय तहले 
कायाान्त्वयन गने गरी गनणाय गनुा पनेछ। 

(२) यस ऐन वा प्रचगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापगन स्थानीय तहको िजेट तथा कायाक्रममा समावशे भएको 
पुुँजीगततफा को कुनै आयोजना तथा कायाक्रम स्थानीय तहले प्रदेश 
सरकारको सबिम्न्त्धत कायाालय माफा त कायाान्त्वयन गराउन आवश्यक 
ठानेमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयको स्वीकृगत गलई 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत 
कायाालय माफा त कायाान्त्वयन गने गरी गनणाय गना सक्नछे। 

(३) यस ऐन िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुनै गनकायिाट 
कायाान्त्वयन हनुे गरी ववगनयोजन भएको पुुँजीगततफा को कुनै आयोजना 
वा कायाक्रम सबिम्न्त्धत म्जललाको म्जलला समन्त्वय सगमगत माफा त 
कायाान्त्वयन गनुापने भएमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत गनकायले 
आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको सहमगतमा त्यस्तो आयोजना 
वा कायाक्रम म्जलला समन्त्वय सगमगतले कायाान्त्वयन गने गरी गनणाय गनुा 
पनेछ। 

(४) उपदफा (1), (२) र (३) िमोम्जमको गनणायको 
जानकारी महालेखा परीिकको कायाालय, सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय, प्रदेश 
लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय, सबिम्न्त्धत स्थानीय तह, सबिम्न्त्धत म्जलला 
समन्त्वय सगमगत  र प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई ददनपुनेछ। 

(५) उपदफा (1) र (३) िमोम्जम स्थानीय तह र म्जलला 
समन्त्वय सगमगतले कायाान्त्वयन गने गनणाय प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा 
गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले सो 
गनणायलाई खचा गने अम्ख्तयारी मानी त्यस्तो स्थानीय तह वा म्जलला 
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समन्त्वय सगमगतलाई प्रदेश गनकायको रूपमा कायाालय कोड ददई 
प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणाली माफा त रकम गनकासा ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (2) िमोम्जम स्थानीय तहको आयोजना 
प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत गनकाय माफा त कायाान्त्वयन गने गनणाय 
भएमा स्थानीय तहले सो गनकायको नाममा प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक 
कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयमा रहेको ववववध 
खातामा जबमा हनु ेगरी रकम गनकासा ददन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) िमोम्जमको खातामा जबमा भएको 
रकममध्ये आगथाक वषाको अन्त्तसबम खचा नभई िाुँकी रहेको रकम 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित कोषमा वफताा गनुा पनेछ। 

(८) यस ऐन िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुन ै गनकायिाट 
कायाान्त्वयन हनु ेगरी ववगनयोजन भएको पुुँजीगत तफा को कुनै आयोजना 
तथा कायाक्रम नेपाल सरकारका गनकाय माफा त कायाान्त्वयन गनुापने 
भएमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत गनकायले आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालयको सहमगतमा संघीय ववगनयोजन ऐन िमोम्जम नेपाल 
सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय र अथा मन्त्त्रालयको स्वीकृगत गलई 
नेपाल सरकारका गनकाय माफा त कायाान्त्वयन गने गरी गनणाय गनुा 
पनेछ।  

(९) उपदफा (८) िमोम्जमको गनणायको जानकारी 
महालेखा परीिकको कायाालय, नेपाल सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय र 

प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायाालयलाई ददन ुपनेछ। 

(१०) उपदफा (९) िमोम्जम नेपाल सरकारको कुन ै
गनकायिाट आयोजना तथा कायाक्रम कायाान्त्वयन गने गनणायको 
जानकारी प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत 
प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले सो गनणायलाई खचा गने अम्ख्तयारी मानी 
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प्रदेश गनकायको रूपमा कायाालय कोड ददई प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट 
सूचना प्रणाली (वप.एल.एम.गि.आइ.एस.) मा प्रववष्ट गरी आयोजना तथा 
कायाक्रममा ववगनयोम्जत िजटे प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमाफा त 
रकम गनकासा ददन ुपनेछ। 

६. लेखाङ्कन, प्रगतवेदन तथा लेखापरीिण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) यस ऐन 
िमोम्जम एक तहको िजटे तथा कायाक्रममा समावशे भएको कुन ै
आयोजना वा कायाक्रम अको तहिाट कायाान्त्वयन गदाा खचा गने 
गनकायले रकम ववगनयोजन भएको तहको खचा इकाईको रुपमा प्रचगलत 
कानूनले तोके िमोम्जमको लेखा राखी, आगथाक वववरण प्रमाम्णत गराई 
आन्त्तररक तथा अम्न्त्तम लेखापरीिण गराउन ुपनेछ। 

 (2) उपदफा (1) िमोम्जमको प्रमाम्णत आगथाक वववरण 
र लेखापरीिण प्रगतवदेन शरुू ववगनयोजन भएको तहमा पठाउन ुपनेछ। 

७. ववत्तीय अनशुासन सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) स्थानीय तहले प्रदेश 
सरकारमाफा त प्राप्त गरेको अनदुान कानून िमोम्जम खचा गनुापनेछ। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम कानून िनाउुँदा देहायका 
ववषयलाई पालना हनु ेगरी िनाउन ुपनेछः 

(क)  प्रदेश सरकारको आगथाक र ववत्तीय कानून तथा 
नीगतको ववपररत नहनुे, 

(ख) अनदुानको रकम जनु प्रयोजनको लागग प्राप्त 
भएको हो सोही प्रयोजनको लागग प्रयोग गने, 

(ग)  पुुँजीगत खचाको रूपमा ववगनयोजन भएको रकम 
चाल ुखचामा रकमान्त्तर गना नपाइने, 

(घ) कुनै आयोजना तथा कायाक्रमका लागग 
ववगनयोजन भएको रकम खण्डीकरण गरी अन्त्य 
आयोजना तथा कायाक्रममा खचा गना नपाइने, 
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(ङ) आगथाक कायाववगध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 
ऐन, २०७६ तथा प्रचगलत कानूनले गनधाारण 
गरे िमोम्जमको आय व्ययको वगीकरण, 
लेखाङ्कन तथा प्रगतवदेन प्रणाली लागू गने। 

८. अम्ख्तयारी तथा कायाक्रम स्वीकृगत सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) प्रचगलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन ववगनयोजन भएको रकम 
प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही खचा गने अम्ख्तयारी यो ऐन प्रारबभ 
भएको ददनदेम्ख अगधकारप्राप्त अगधकारीलाई हनुछे। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम खचा गने अम्ख्तयारीको 
आधारमा प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा 
इकाई कायाालयले सबिम्न्त्धत गनकायलाई ववगनयोजन भएको रकम 
गनकासा ददनछे। 

(3) कुनै गनकायलाई एक भन्त्दा िढी गनकाय माफा त खचा 
गने गरी रकम ववगनयोजन भएकोमा ववगनयोजन भएको गनकायको 
प्रमखुले संवत ् २०७९ साल असोज मसान्त्तगभत्र ववगनयोजन भएको 
सबपूणा रकम खचा गने गनकायलाई िाुँडफाुँट गरी त्यसको जानकारी 
आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालय, प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक 
कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई ददन ुपनेछ। 

तर ववगनयोजन भएको उक्त रकम कुनै मनागसव कारणले 
सो समयावगधगभत्र िाुँडफाुँट गना नसकेमा त्यस्तो ववगनयोजन भएको 
गनकायको प्रमखुले सोको कारण खलुाई संवत ्२०७९ साल कागताक 
मवहनागभत्र िाुँडफाुँटको लागग अनरुोध गरेमा आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालयले संवत ्२०७९ साल पषु मसान्त्तगभत्र िाुँडफाुँट गना 
सक्नेछ।  
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 (4) उपदफा (3) िमोम्जमको िाुँडफाुँटिाट रकम प्राप्त 
गने गनकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खचा गना अम्ख्तयारी प्राप्त भएको 
मागननेछ। 

(5) प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूचना प्रणाली 
(वप.एल.एम.वव.आइ.एस.) मा ववस्ततृ रूपमा वक्रयाकलाप उललेख गरी 
समावशे भएको कायाक्रम त्यस्तो कायाक्रम कायाान्त्वयन गने प्रयोजनको 
लागग स्वीकृत कायाक्रम मागननेछ। 

तर प्रशासगनक खचा वाहेक प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूचना 
प्रणालीमा ववस्ततृ रूपमा वक्रयाकलाप उललेख नभएको कायाक्रमको 
हकमा ववस्ततृ वक्रयाकलाप खलुाई कागताक मसान्त्तगभत्र सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत गराई प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूचना प्रणालीमा 
प्रववष्ट गरी आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ। 

(6) उपदफा (5) िमोम्जम प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट 
सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कायाक्रम संशोधन गनुा पने भएमा 
सबिम्न्त्धत गनकायले आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको 
सहमगत गलई संशोधन गना सक्नेछ।  

(7) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूचना प्रणालीमा समावशे भएको कायाक्रममा 
उम्ललम्खत वक्रयाकलापको वावषाक लक्ष्य नघट्ने गरी सशता, समपूरक 
र ववशेष अनदुान िाहेक सबिम्न्त्धत गनकायको लेखा उत्तरदायी 
अगधकृतले देहाय िमोम्जम कायाक्रम संशोधन तथा रकमान्त्तर गना 
सक्नेछः 

(क) एकै िजेट उपशीषाकगभत्रको भइरहेको 
वक्रयाकलापको पररमाणात्मक लक्ष्य थप-घट 
गने गरी कायाक्रम संशोधन, 
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(ख)  खण्ड (क) िमोम्जम कायाक्रम संशोधन गदाा 
रकमान्त्तर गनुापने भएमा स्रोत पररवतान नहनु े
गरी प्रदेश आगथाक कायाववगध ऐन, २०७४ को 
दफा १७ को अधीनमा रही उही िजेट 
उपशीषाकगभत्र एक खचा शीषाकिाट अको खचा 
शीषाकमा थप हनुे खचा शीषाकको शरुू 
ववगनयोजनको पन्त्र प्रगतशतसबमको रकमान्त्तर, 

(ग)  एकभन्त्दा िढी गनकायमा रहेको एकै िजेट 
उपशीषाक अन्त्तगातको एकै खचा शीषाकको 
रकम एक गनकायिाट घटाई अको गनकायमा 
थप गनुापने भएमा रकम घटाउने कायाालयसुँग 
सबवम्न्त्धत प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा 
प्रदेश लेखा इकाई कायाालयिाट रकम रोक्का 
गरेको पत्र गलई, वक्रयाकलाप पररवतान नगरी र 
कुल पररमाणात्मक लक्ष्यमा नघट्ने गरी 
कायाक्रम संशोधन।  

 (८) उपदफा (६) र (7) िमोम्जम संशोधन भएको 
जानकारी महालेखा परीिकको कायाालय, आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालय, प्रदेश लेखा गनयन्त्त्रक कायाालय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश 
लेखा इकाई कायाालयलाई ददन ुपनेछ। 

९. गनदेम्शका, कायाववगध, मापदण्ड  तथा मागादशान िनाउन सक्नेः (1) यस 
ऐनको कायाान्त्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक गनदेम्शका, कायाववगध 
तथा मापदण्ड िनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
स्वीकृत वावषाक कायाक्रममा समावेश भई रकम ववगनयोजन भएका 
कायाक्रमको कायाान्त्वयनको लागग कायाववगध िनाउन आवश्यक पने 
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देम्खएमा आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयको सहमगत गलई 
प्रदेश सरकारका सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय, सम्चवालय वा आयोगले 
कायाववगध िनाउन सक्नछे र त्यस्तो कायाववगध स्वीकृत भएको सात 
ददनगभत्र वेभसाइटमा राख्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (1) िमोम्जमको गनदेम्शका, कायाववगध तथा 
मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ। 

(४) यस ऐन िमोम्जम ववगनयोजन भएको रकम खचा गने 
सबिन्त्धमा आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयले आवश्यक 
मागादशान िनाउन सक्नेछ। 

१०. िाधा अड्काउ फुकाउ:  यस ऐनको कायाान्त्वयन गदाा कुनै िाधा उत्पन्न 
भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िाधा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 



 

13 
 

अनसूुची-१ 

(दफा २ सुँग सबिम्न्त्धत) 

नेपालको संववधान िमोम्जम 

प्रदेश सम्ित कोषमागथ व्ययभार हनुे रकम 

रू. हजारमा 

१  २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

सङ्ख्या शीषाकको नाम चाल ु पुुँजीगत जबमा 

१ २०२ प्रदेश सभा 5864 0 5864 

२ 210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 4064 0 4064 

३ ६०२ 

आगथाक मागमला तथा 
सहकारी मन्त्त्रालय - 
फैसला वा आदेश 
िमोम्जम गतनुा पने रकम 

1000 0 1000 

जबमा 10928 ० 10928 
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अनसूुची-२ 

(दफा २ र ३ सुँग सबिम्न्त्धत) 

प्रदेश सम्ित कोषिाट व्यय हनुे रकम 

रू. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

सङ्ख्या 
शीषाकको नाम चाल ु पुुँजीगत जबमा 

१ २०२ प्रदेश सभा 220546 117356 337902 

२ 210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 33136 14800 47936 

३ २१६ मखु्य न्त्यायागधवक्ता 14500 500 15000 

४ ३०१ मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायाालय 

914445 66750 981195 

५ ३०५ आगथाक मागमला तथा सहकारी 
मन्त्त्रालय  3६3777 46840 410617 
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१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

सङ्ख्या 
शीषाकको नाम चाल ु पुुँजीगत जबमा 

६ ३०७ उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूगता 
मन्त्त्रालय  

362267 64650 426917 

७ ३०८ ऊजाा, जलस्रोत तथा गसंचाई 
मन्त्त्रालय 274808 3384700 3659508 

८ ३११ कानून, मवहला, िालिागलका तथा 
जेष्ठ नागररक मन्त्त्रालय 184762 407200 591962 

९ ३१२ कृवष, खाद्य प्रववगध तथा भगूम 
व्यवस्था मन्त्त्रालय 

2330350 149150 2479500 

१० ३१४ आन्त्तररक मागमला तथा संचार 
मन्त्त्रालय 

222996 407215 630211 

११ ३२९ वन, वातावरण तथा भ-ूसंरिण 
मन्त्त्रालय 

905571 1115129 2020700 
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१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

सङ्ख्या 
शीषाकको नाम चाल ु पुुँजीगत जबमा 

१२ ३३७ भौगतक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय 246328 9835772 10082100 

१३ ३४७ पयाटन, ग्रामीण तथा शहरी ववकास 
मन्त्त्रालय 

434774 6487826 6922600 

१४ ३५० म्शिा, ववज्ञान, यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्त्रालय 

2149094 652350 2801444 

१५ 3७० स्वास््य, जनसङ्खख्या तथा पररवार 
कलयाण मन्त्त्रालय 

3080799 1500860 4581659 

१६ ३७१ श्रम, रोजगार तथा यातायात 
व्यवस्था मन्त्त्रालय 

322124 23000 345124 

१७ 391 प्रदेश योजना आयोग 26504 12950 39454 

१८ ६०२ आगथाक मागमला तथा सहकारी 
मन्त्त्रालय - ववववध 

1229943 190000 1419943 
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प्रमाणीकरण गमगतः 207९/०3/27 
आज्ञाले 

राजेन्त्द्र थापा 
       कानून सम्चव 

       प्रदेश सरकार 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

सङ्ख्या 
शीषाकको नाम चाल ु पुुँजीगत जबमा 

१९ ८०१ स्थानीय तह समानीकरण अनदुान 850000 0 850000 

२० ८०१ स्थानीय तह सशता अनदुान 1126000 0 1126000 

२१ ८०१ स्थानीय तह समपूरक अनदुान 1855000 0 1855000 

२२ ८०१ स्थानीय तह ववशेष अनदुान 1000000 0 1000000 

जबमा 18147724 24477048 42624772 

१७ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मागमला तथा सिार मन्त्त्रालय  


