
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, श्रावण ०१ गते, २०७८ साल (संख्या ०४ 

भाग १ 

प्रदेश सरकार 
 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय 
 

नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेश 
सरकार मम्न्त्त्रपररषद्को र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट जारी भएको तल लेम्खए 
िमोम्जमको अध्यादेश सविसाधारणको जानकारीको लार्ग प्रकाशन गररएको छ ।  

सबवत ्२०७८ सालको अध्यादेश नं. ०२
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आर्थिक वषि २०७८/०७९ को सेवा र कायिको लार्ग प्रदेश सम्ित कोषिाट 
केही रकम ववर्नयोजन र खर्ि गने सबिन्त्धमा व्यवस्था गनि िनकेो अध्यादेश 

प्रस्तावना: आर्थिक वषि २०७८/०७९ को सेवा र कायिको लार्ग लमु्बिनी प्रदेश, 
प्रदेश सम्ित कोषिाट केही रकम खर्ि गने अर्धकार ददने सबिन्त्धमा तत्काल 
कानूनी व्यवस्था गनि आवश्यक भएको र हाल प्रदेश सभाको अर्धवेशन 
नभएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) िमोम्जम लमु्बिनी 
प्रदेश सरकार मम्न्त्त्रपररषद्को र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट यो अध्यादेश जारी 
भएको छ । 

संम्िप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस अध्यादेशको नाम "प्रदेश ववर्नयोजन 
अध्यादेश¸ २०७८" रहेको छ। 
(२) यो अध्यादेश सबवत ्२०७८ साल साउन १ गतेदेम्ख प्रारबभ हनुेछ। 

२. आर्थिक वषि २०७८/0७९ को र्नर्मत्त प्रदेश सम्ित कोषिाट रकम खर्ि 
गने अर्धकार: आर्थिक वषि २०७८/०७९ को र्नर्मत्त अनसूुर्ी-१ िमोम्जम 
प्रदेश सम्ित कोषमार्थ व्ययभार हनुे रकम िाहेक अनसूुर्ी-२ को महल ३ 
मा उम्ललम्खत र्नकायले गने सेवा र कायिका र्नर्मत्त सोही अनसूुर्ीको 
महल ४ मा उम्ललम्खत र्ाल ु खर्ि र महल ५ मा उम्ललम्खत पुुँजीगत 
खर्िसमेत गरी महल ६ मा उम्ललम्खत जबमा रकम रू. 
४०,९४,९७,६०,०००।- (अिरेपी र्ार्लस अिि र्ौरानब्िे करोड 
सन्त्तानब्िे लाख साठी हजार) मा निढाई र्नददिष्ट गररए िमोम्जम प्रदेश 
सम्ित कोषिाट खर्ि गनि सवकनेछ। 

३. ववर्नयोजन: (१) यस अध्यादेशद्वारा प्रदेश सम्ित कोषिाट खर्ि गनि 
अर्धकार ददइएको रकम आर्थिक वषि २०७८/०७९ को र्नर्मत्त अनसूुर्ी-
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२ को महल ३ मा उम्ललम्खत र्नकायले गने सेवा र कायिको र्नर्मत्त 
ववर्नयोजन गररनछे। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम अनसूुर्ी -२ को महल ३ मा 
उम्ललम्खत र्नकायले गने सेवा र कायिको र्नर्मत्त ववर्नयोजन गरेको 
रकममध्ये कुनै अनदुान संख्यामा िर्त हनु ेर कुनै अनदुान संख्यामा अपगु 
हनुे देम्खन आएमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले िर्त हनु े
अनदुान संख्यािाट अपगु हनुे अनदुान संख्यामा रकम रकमान्त्तर गनि 
सक्नछे।   

(३) उपदफा (२) िमोम्जम रकमान्त्तर गदाि जबमा रकमको दश 
प्रर्तशतमा निढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्त्दा िढी अनदुान संख्यािाट 
अको एक वा एक भन्त्दा िढी अनदुान संख्यामा रकम रकमान्त्तर गनि, 
र्नकासा तथा खर्ि लेख्न  र र्ाल ुतथा पुुँजीगत खर्ि व्यहोनि एक स्रोतिाट 
अको स्रोतमा रकम रकमान्त्तर गनि सवकनेछ। 
  तर, 

(क) एउटै अनदुान संख्यार्भत्रका िजेट शीषिक वा 
उपशीषिकमा रकमान्त्तर गदाि जर्तसकैु रकम 
रकमान्त्तर गनि सवकनेछ। 

(ख) पुुँजीगत खर्ि शीषिक तफि  ववर्नयोम्जत रकम 
र्ाल ु खर्ि म्शषिकमा रकमान्त्तर गनि सवकन े
छैन। 

(ग) खण्ड (ख) र अन्त्य प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भए तापर्न कोर्भड-१९ को 
महामारीको कारण प्रदेशमा स्वास््य 
आपतकालको पररम्स्थर्त र्सजिना भएमा आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले कोर्भड-१९ 
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को रोकथाम, र्नयन्त्त्रण तथा उपर्ार सबिन्त्धी 
कामका लार्ग पुुँजीगत खर्ि तफि  ववर्नयोम्जत 
रकमलाई र्ाल ु खर्ि तफि  रकमान्त्तर गनि 
सक्नेछ।  

(4) स्थानीय तहका लार्ग अनदुान संख्या ८०१ मा ववर्नयोजन 
भएको ववत्तीय समानीकरण अनदुान रकम अन्त्य अनदुान संख्यामा 
रकमान्त्तर हनुे छैन। 

(5) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापर्न अनदुान संख्या ६०२ मा ववर्नयोजन भएको रकम जनु अनदुान 
संख्यामा र्नकासा र खर्ि हनुे हो सोही अनदुान संख्यामा रकम रकमान्त्तर 
तथा र्नकासा र खर्ि लेख्न िाधा पने छैन। 

४. अन्त्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्त्तरण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) अनदुान संख्या 
८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून िमोम्जम खर्ि गनि पाउने गरी 
अनदुानको रूपमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको स्थानीय सम्ित कोषमा 
हस्तान्त्तरण गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको रकममध्ये ववत्तीय समानीकरण 
अनदुानको रकम प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयले सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित कोषमा दाम्खला हनुे गरी 
प्रत्येक आर्थिक वषिको भाद्र, कार्तिक, माघ र वैशाख मवहनामा र्ार समान 
वकस्तामा दाम्खला गनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको रकममध्ये सशति, समपूरक र 
ववशेष अनदुानको रकम र्ार वकस्तामा आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको र्नदेशन िमोम्जम प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा प्रदेश 
लेखा इकाई कायािलयले सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित कोषमा दाम्खला 
गनेछ।  
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(4) उपदफा (२) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापर्न ववपद् वा अन्त्य कुनै असामान्त्य पररम्स्थर्त उत्पन्न भई लक्ष्य अनरुूप 
राजश्व संकलन हनु नसकेमा वा नेपाल सरकारिाट प्राप्त हनुे अनदुान तथा 
राजश्व िाुँडफाुँटको रकम पररवतिन भएमा आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्त्रालयले अनदुानको सीमा पनुः र्नधािरण गनि सक्नछे।  

(5) उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुानिाट खर्ि भएको 
रकमको वववरण स्थानीय तहले प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा 
सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलय र आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्त्रालयमा कार्तिक, माघ, वैशाख मवहनाको ७ गतेर्भत्र र वावषिक आर्थिक 
वववरण आगामी आर्थिक वषिको भदौ ७ गतेर्भत्र िझुाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) िमोम्जमको वववरण प्राप्त नभएमा उपदफा 
(3) िमोम्जमको अनदुानको िाुँकी रकम रोक्का राख्न सवकनेछ। 

(७) स्थानीय तहले उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुानवापत 
हस्तान्त्तरण भएको रकम जनु ववषय िेत्रको आयोजना वा कायिक्रमको 
लार्ग प्राप्त भएको हो सोही आयोजना वा कायिक्रमको लार्ग मात्र खर्ि गने 
गरी कायािन्त्वयन हनुे अवर्ध, कायािन्त्वयनको प्रवक्रया, खर्िको अनमुानसवहतको 
कायियोजना, मार्सक नगद प्रवाहको वववरण र सबिम्न्त्धत सभाले पाररत 
गरेको राजश्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्त्तर्भत्र प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक 
कायािलय वा सबवम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयमा िझुाउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (3) िमोम्जमको अनदुान रकममध्ये आर्थिक 
वषिर्भत्र खर्ि नभई िर्त भएको रकम सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले प्रदेश 
लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयमाफि त 
सोही आर्थिक वषिको असार मसान्त्तर्भत्र प्रदेश संम्र्त कोषमा वफताि दाम्खला 
गनुि पनेछ। कुनै मनार्सव कारणले उक्त अवर्धर्भत्र रकम वफताि गनि 
नसवकएमा आगामी आर्थिक वषिको साउन मसान्त्तर्भत्र वफताि गररसक्न ु
पनेछ। 
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(९) उपदफा (८) िमोम्जम अनदुानको रकम वफताि दाम्खला 
नभएमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयले आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको र्नदेशन िमोम्जम 
आगामी आर्थिक वषिमा हस्तान्त्तरण हनु ेअनदुानिाट कट्टा गरी समायोजन 
गनि सक्नेछ। 

५. आयोजना वा कायिक्रम कायािन्त्वयन सबिन्त्धी ववशषे व्यवस्था : (1) यस 
अध्यादेश िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायिाट कायािन्त्वयन हनुे गरी 
रकम ववर्नयोजन भएको कुनै आयोजना वा कायिक्रम स्थानीय तहमाफि त 
कायािन्त्वयन गनुिपने भएमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको सहमर्तमा स्थानीय तहले कायािन्त्वयन 
गने गरी र्नणिय गनुि पनेछ। 

(२) यस अध्यादेश वा प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भए तापर्न स्थानीय तहको िजेट तथा कायिक्रममा समावेश भएको 
पुुँजीगततफि को कुनै आयोजना स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत 
कायािलयमाफि त कायािन्त्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा प्रदेश सरकारको 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयको स्वीकृर्त र्लई सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले त्यस्तो 
आयोजना प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत कायािलयमाफि त कायािन्त्वयन गने गरी 
र्नणिय गनुि पनेछ। 

(३) यस अध्यादेश िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायिाट 
कायािन्त्वयन हनुे गरी ववर्नयोजन भएको कुनै आयोजना वा कायिक्रम 
सबिम्न्त्धत म्जललाको म्जलला समन्त्वय सर्मर्तमाफि त कायािन्त्वयन गनुिपने 
भएमा प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत र्नकायले आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको सहमर्तमा त्यस्तो आयोजना वा कायिक्रम म्जलला समन्त्वय 
सर्मर्तले कायािन्त्वयन गने गरी र्नणिय गनुि पनेछ। 

(४) उपदफा (1), (२) र (३) िमोम्जमको र्नणियको जानकारी 
महालेखा परीिकको कायािलय, सबवम्न्त्धत मन्त्त्रालय, प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक 
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कायािलय, सबिम्न्त्धत स्थानीय तह, सबिम्न्त्धत म्जलला समन्त्वय सर्मर्त  र प्रदेश 
लेखा इकाई कायािलयलाई ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (1) र (३) िमोम्जम स्थानीय तह र सबवम्न्त्धत म्जलला 
समन्त्वय सर्मर्तले कायािन्त्वयन गने र्नणिय प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक 
कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयले सो र्नणियलाई खर्ि 
गने अम्ख्तयारी मानी त्यस्तो स्थानीय तह तथा म्जलला समन्त्वय सर्मर्तलाई 
प्रदेश र्नकायको रूपमा कायािलय कोड ददई प्रदेशको एकल खाता कोष 
प्रणालीमाफि त रकम र्नकासा ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (2) िमोम्जम स्थानीय तहको आयोजना प्रदेश 
सरकारको सबिम्न्त्धत र्नकायमाफि त कायािन्त्वयन गने र्नणिय भएमा स्थानीय 
तहले सो र्नकायको नाममा प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत 
प्रदेश लेखा इकाई कायािलयमा रहेको ववववध खातामा जबमा हनुे गरी 
रकम र्नकासा ददन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) िमोम्जमको खातामा जबमा भएको रकममध्ये 
आर्थिक वषिको अन्त्तसबम खर्ि नभई िाुँकी रहेको रकम सबवम्न्त्धत स्थानीय 
तहको सम्ितकोषमा वफताि गनुिपनेछ। 

(८) यस अध्यादेश िमोम्जम प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायिाट 
कायािन्त्वयन हनुे गरी ववर्नयोजन भएको पुुँजीगत तफि को कुनै आयोजना 
तथा कायिक्रम नेपाल सरकारका र्नकायमाफि त कायािन्त्वयन गनुिपने भएमा 
प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत र्नकायले आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको सहमर्तमा संघीय ववर्नयोजन ऐन िमोम्जम नेपाल सरकारको 
सबवम्न्त्धत मन्त्त्रालय र अथि मन्त्त्रालयको स्वीकृर्त र्लई नेपाल सरकारका 
र्नकायमाफि त कायािन्त्वयन गने गरी र्नणिय गनुि पनेछ।  

(९) उपदफा (८) िमोम्जमको र्नणियको जानकारी महालेखा 
परीिकको कायािलय, नेपाल सरकारको सबवम्न्त्धत मन्त्त्रालय र प्रदेश लेखा 
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र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबवम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई ददन ु
पनेछ। 

(१०) उपदफा (९) िमोम्जम नेपाल सरकारको कुनै र्नकायिाट 
आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गने र्नणियको जानकारी प्राप्त भएमा 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयले सो र्नणियलाई खर्ि गने अम्ख्तयारी मानी प्रदेश र्नकायको 
रूपमा कायािलय कोड ददई प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना प्रणाली 
(वप.एल.एम.र्ि.आइ.एस.) मा प्रववष्ट गरी आयोजना तथा कायिक्रममा 
ववर्नयोम्जत िजेट प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमाफि त रकम र्नकासा 
ददन ुपनेछ। 

६. लेखाङ्कन, प्रर्तवेदन तथा लेखापरीिण सबवन्त्धी व्यवस्थाः (1) यस अध्यादेश 
िमोम्जम एक तहको िजेट तथा कायिक्रममा समावेश भएको कुनै 
आयोजना वा कायिक्रम अको तहिाट कायािन्त्वयन गदाि खर्ि गने र्नकायले 
रकम ववर्नयोजन भएको तहको खर्ि इकाईको रुपमा प्रर्र्लत कानूनले 
तोके िमोम्जमको लेखा राखी, आर्थिक वववरण प्रमाम्णत गराई आन्त्तररक 
तथा अम्न्त्तम लेखापरीिण गराउन ुपनेछ। 

 (2) उपदफा (1) िमोम्जमको प्रमाम्णत आर्थिक वववरण र 
लेखा परीिण प्रर्तवेदन शरुू ववर्नयोजन भएको तहमा समेत पठाउन ु
पनेछ। 

७. ववत्तीय अनशुासन सबवन्त्धी व्यवस्थाः (1) स्थानीय तहले प्रदेश 
सरकारमाफि त प्राप्त गरेको अनदुान स्थानीय तहको कानून िमोम्जम खर्ि 
गनुि पनेछ। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम स्थानीय तहले कानून िनाउुँदा 
देहायका ववषय पालना हनुे गरी िनाउन ुपनेछः- 

(क) प्रदेश सरकारको आर्थिक र ववत्तीय कानून तथा 
 नीर्तको ववपररत नहनुे, 
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(ख) अनदुानको रकम जनु प्रयोजनको लार्ग प्राप्त 
भएको हो सोही प्रयोजनको लार्ग प्रयोग गने, 

(ग) पुुँजीगत खर्िको रूपमा ववर्नयोजन भएको रकम 
र्ाल ुखर्िमा रकमान्त्तर गनि नपाइने, 

(घ) कुनै आयोजना तथा कायिक्रमका लार्ग ववर्नयोजन 
भएको रकम खण्डीकरण गरी अन्त्य आयोजना 
तथा कायिक्रममा खर्ि गनि नपाइन,े 

(ङ) आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 
२०७६ तथा प्रर्र्लत कानूनले र्नधािरण गरे 
िमोम्जमको आय व्ययको वगीकरण, लेखाङ्कन 
तथा प्रर्तवेदन प्रणाली लागू गनुिपने। 

८. अम्ख्तयारी तथा कायिक्रम स्वीकृर्त सबवन्त्धी व्यवस्थाः (1) प्रर्र्लत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न ववर्नयोजन भएको रकम 
प्रर्र्लत कानूनको अधीनमा रही खर्ि गने अम्ख्तयारी यो अध्यादेश प्रारबभ 
भएको ददनदेम्ख अर्धकारप्राप्त अर्धकारीलाई हनुछे। 

(2) उपदफा (1) िमोम्जम खर्ि गने अम्ख्तयारीको आधारमा 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयले सबिम्न्त्धत र्नकायलाई ववर्नयोजन भएको रकम र्नकासा 
ददनेछ। 

(3) कुनै र्नकायलाई एकभन्त्दा िढी र्नकायमाफि त खर्ि गने गरी 
रकम ववर्नयोजन भएकोमा सो र्नकायको प्रमखुले २०७८ साल भदौ 
मसान्त्तर्भत्र ववर्नयोजन भएको सबपूणि रकम खर्ि गने र्नकायलाई िाुँडफाुँट 
गरी त्यसको जानकारी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय, प्रदेश लेखा 
र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबवम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई ददन ु
पनेछ। 



खण्ड ५) संख्या ०४ प्रदेश राजपत्र भाग १ र्मर्त २०७८।०४।०१ 

10 
 

तर ववर्नयोजन भएको उक्त रकम कुनै मनार्सव कारणले सो 
समयावर्धर्भत्र िाुँडफाुँट गनि नसकेमा त्यस्तो ववर्नयोजन भएको र्नकायको 
प्रमखुले सोको कारण खलुाई सबवत ् २०७८ साल असोज मवहनार्भत्र 
िाुँडफाुँटको लार्ग अनरुोध गरेमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले 
सबवत ्२०७८ साल कार्तिक मसान्त्तर्भत्र िाुँडफाुँट गनि सक्नेछ।  

 (4) उपदफा (3) िमोम्जमको िाुँडफाुँटिाट रकम प्राप्त गने 
र्नकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खर्ि गनि अम्ख्तयारी प्राप्त भएको 
मार्ननेछ। 

(5) प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना प्रणाली 
(वप.एल.एम.वव.आइ.एस.) मा ववस्ततृ रूपमा वक्रयाकलाप उललेख गरी 
समावेश भएको कायिक्रम त्यस्तो कायिक्रम कायािन्त्वयन गने प्रयोजनको 
लार्ग स्वीकृत कायिक्रम मार्ननेछ। 

तर प्रशासर्नक खर्ि वाहेक प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना 
प्रणालीमा ववस्ततृ रूपमा वक्रयाकलाप उललेख नभएको कायिक्रमको हकमा 
ववस्ततृ वक्रयाकलाप खलुाई भदौ मसान्त्तर्भत्र सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयिाट 
स्वीकृत गराई प्रदेश मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना प्रणालीमा प्रववष्ट गरी 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(6) उपदफा (5) िमोम्जम मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना प्रणालीमा 
समावेश भएको कुनै कायिक्रम संशोधन गनुिपने भएमा सबिम्न्त्धत र्नकायले 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको स्वीकृर्त र्लनपुनेछ।  

(7) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न प्रदेश 
मन्त्त्रालयगत िजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कायिक्रममा उललेम्खत 
वक्रयाकलापको वावषिक लक्ष्य नघट्ने गरी सशति, समपूरक र ववशषे 
अनदुान िाहेक सबिम्न्त्धत र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्धकृतले देहाय 
िमोम्जम कायिक्रम संशोधन तथा रकमान्त्तर गनि सक्नेछः- 
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(क) एकै िजेट उपशीषिकर्भत्रको भइरहेको वक्रयाकलापको 
पररमाणात्मक लक्ष्य थप-घट गने गरी कायिक्रम 
संशोधन, 

(ख)  खण्ड (क) िमोम्जम कायिक्रम संशोधन गदाि 
रकमान्त्तर गनुिपने भएमा स्रोत पररवतिन नहनुे गरी 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४ 
को दफा १७ को अधीनमा रही उही िजेट 
उपशीषिकर्भत्र एक खर्ि शीषिकिाट अको खर्ि 
शीषिकमा थप हनु े खर्ि शीषिकको शरुू 
ववर्नयोजनको पन्त्र प्रर्तशतसबमको रकमान्त्तर, 

(ग)  एकभन्त्दा िढी र्नकायमा रहेको एकै िजेट 
उपशीषिक अन्त्तगितको एकै खर्ि शीषिकको रकम 
एक र्नकायिाट घटाई अको र्नकायमा थप गनुिपने 
भएमा रकम घटाउने कायािलयसुँग सबवम्न्त्धत प्रदेश 
लेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई 
कायािलयिाट रकम रोक्का गरेको पत्र र्लई, 

वक्रयाकलाप पररवतिन नगरी र कुल पररमाणात्मक 
लक्ष्यमा नघट्ने गरी कायिक्रम संशोधन।  

  (8) उपदफा (7) िमोम्जम संशोधन भएको जानकारी महालेखा 
परीिकको कायािलय, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय, प्रदेश लेखा 
र्नयन्त्त्रक कायािलय वा सबिम्न्त्धत प्रदेश लेखा इकाई कायािलयलाई 
ददनपुनेछ। 

९. र्नदेम्शका, कायिववर्ध, मापदण्ड  तथा मागिदशिन िनाउन सक्नःे (1) यस 
अध्यादेशको कायािन्त्वयन गनि प्रदेश सरकारले आवश्यक र्नदेम्शका, 
कायिववर्ध तथा मापदण्ड िनाउन सक्नछे। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न स्वीकृत 
वावषिक कायिक्रममा समावेश भई रकम ववर्नयोजन भएका कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनको लार्ग कायिववर्ध वनाउन आवश्यक पने देम्खएमा आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयको सहमर्त र्लई प्रदेश सरकारका सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालय, सम्र्वालय वा आयोगले कायिववर्ध िनाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
कायिववर्ध स्वीकृत भएको सात ददनर्भत्र वेवसाइटमा राख्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (1) िमोम्जमको र्नदेम्शका, कायिववर्ध तथा मापदण्ड 
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ। 

(४) यस अध्यादेश िमोम्जम ववर्नयोजन भएको रकम खर्ि गने 
व्यवस्थाका सबवन्त्धमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले आवश्यक 
मागिदशिन िनाउन सक्नेछ। 

१०. िाधा अड्काउ फुकाउन:े  यस अध्यादेशको कायािन्त्वयन गदाि कुनै िाधा 
उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूर्ना प्रकाशन गरी िाधा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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अनसूुर्ी-१ 

(दफा २ सुँग सबिम्न्त्धत) 

नपेालको संववधान िमोम्जम 

प्रदेश सम्ित कोष मार्थ व्ययभार हनु ेरकम 

रू. हजारमा 

१  २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

संख्या 
शीषिकको नाम र्ाल ु पुुँजीगत जबमा 

१ २०२ प्रदेश सभा 5461 0 5461 

२ 210 
प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

3479 0 3479 

३ ६०२ 

आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्त्त्रालय - 
फैसला वा आदेश 
िमोम्जम र्तनुि पने रकम 

1000 0 1000 

जबमा 9940 0 9940 
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अनसूुर्ी-२ 

(दफा २ र ३ सुँग सबिम्न्त्धत) 

प्रदेश सम्ित कोषिाट व्यय हनु ेरकम 

रू. हजारमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

संख्या 
शीषिकको नाम र्ाल ु पुुँजीगत जबमा 

१ २०२ प्रदेश सभा 199439 50100 249539 

२ 210 प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

23504 7250 30754 

३ २१६ मखु्य 
न्त्यायार्धवक्ता 

11473 300 11773 

४ ३०१ मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायािलय 

569049 37000 606049 

५ ३०५ आर्थिक मार्मला 
तथा योजना 
मन्त्त्रालय  

108751 13600 122351 

६ ३०७ उद्योग,  वन तथा 
वातावरण 

1107480 1112120 2219600 
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मन्त्त्रालय  

७ ३१२ भरू्म व्यवस्था, कृवष 
तथा सहकारी 
मन्त्त्रालय 

3553300 253816 3807116 

८ ३१४ आन्त्तररक मार्मला 
तथा कानून 
मन्त्त्रालय 

443000 432000 875000 

९ ३३७ भौर्तक पूवािधार 
ववकास मन्त्त्रालय 

381684 1162070
0 

1200238
4 

१० ३४७ ग्रार्मण तथा शहरी 
ववकास मन्त्त्रालय 

203500 5549600 5753100 

११ ३५० म्शिा तथा 
सामाम्जक ववकास 
मन्त्त्रालय 

2036870 726130 2763000 

१२ 3७० स्वास््य तथा 
जनसङ्खख्या 
मन्त्त्रालय 

3083605 1111495 4195100 

१३ 391 प्रदेश योजना 
आयोग 

26542 15850 42392 
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आज्ञाले, 
राजेन्त्द्र थापा 
कानून सम्र्व 

१४ ६०२ आर्थिक मार्मला 
तथा योजना 
मन्त्त्रालय - ववववध 

3179206 250000 3429206 

१५ ८०१ स्थानीय तह 
समानीकरण 
अनदुान 

700000 0 700000 

१६ ८०१ स्थानीय तह सशति 
अनदुान 

1287396 0 1287396 

१७ ८०१ स्थानीय तह 
समपरुक अनदुान 

1855000 0 1855000 

१८ ८०१ स्थानीय तह ववशेष 
अनदुान 

1000000 0 1000000 

जबमा 1976979
9 

2117996
1 

4094976
0 

___________________________________________________________ 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय  

 


