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प्रदेश नॊ. ५, प्रदेश सयकाय 

आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम 

फटुिर, रुऩन्त्देही 
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प्रदेश नॊ. ५, विननमोजन ऐन, २०७४ 

प्रभाणणकयण नभनत 

२०७५।०१।०६ 

 

प्रस्तािना: आनथिक िर्ि २०७४/०७५ को सेिा य कामिहरुको रानग प्रदेश नॊ. ५ प्रदेश सणित 
कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने अनधकाय ददन य सो यकभ विननमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे ̧ 

नेऩारको सॊविधानको धाया १७५ फभोणजभको प्रदेश नॊ. ५ प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश नॊ.५ प्रदेश विननमोजन ऐन  ̧२०७४ " 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. आनथिक िर्ि २०७४/०७५ को नननभत्त प्रदेश सणित कोर्फाट यकभ खर्ि गने अनधकाय: 
आनथिक िर्ि २०७४/०७५ को नननभत्त अनसूुर्ी –१ फभोणजभ प्रदेश सणित कोर्भानथ 
व्ममबाय हनुे यकभ फाहेक अनसूुर्ी –२ को भहर ३ भा उणलरणखत ननकामरे गने सेिा य 
कामिहरुका नननभत्त सोही अनसूुर्ीको भहर ४ भा उणलरणखत र्ार ुखर्ि, भहर ५ भा 
उणलरणखत ऩूॉजीगत खर्ि य भहर ६ भा उणलरणखत वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी 
भहर ७ भा उणलरणखत जम्भा यकभ रु. 1,02,05,00,000/- (अऺयेऩी एक अफि दईु 
कयोड ऩाॉर् राख ) भा नफढाई ननददिष्ट गरयए फभोणजभ प्रदेश सणित कोर्फाट खर्ि गनि 
सवकनेछ । 

 

३. विननमोजन: (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सणित कोर्फाट खर्ि गनि अनधकाय ददइएको यकभ 
आनथिक िर्ि २०७४/०७५ को नननभत्त अनसूुर्ी –२ को भहर ३ भा उणलरणखत ननकामरे 
गने सेिा य कामिहरुको रानग विननमोजन गरयनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩनन अनसूुर्ी –२ को 
भहर ३ भा उणलरणखत ननकामरे गने सेिा य कामिहरुको नननभत्त विननमोजन गयेको यकभ 
भध्मे कुनै शीर्िकभा फर्त हनुे य कुनै शीर्िकभा नऩगु हनुे देणखन आएभा आनथिक भानभरा 



तथा मोजना भन्त्रारमरे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ । 
मसयी यकभ सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको दश प्रनतशतभा नफढ्ने गयी 
कुनै एक िा एक बन्त्दा फढी शीर्िकहरुफाट अको एक िा एक बन्त्दा फढी शीर्िकहरुभा 
यकभ सानि तथा ननकासा य खर्ि जनाउन सवकनेछ । ऩूॉजीगत खर्ि य वित्तीम व्मिस्थातपि  
विननमोणजत यकभ साॉिा बकु्तानी खर्ि य ब्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्त्म र्ारू 
खर्ि शीर्िकतपि  सानि य वित्तीम व्मिस्था अन्त्तगित साॉिा बकु्तानी खर्ितपि  विननमोणजत यकभ 
ब्माज बकु्तानी खर्ि शीर्िकभा फाहेक अन्त्मर सानि सवकने छैन । 

तय र्ार ुतथा ऩूॉजीगत खर्ि वित्तीम व्मिस्थाको खर्ि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा 
यकभ सानि सवकनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩनन अनदुान 
सॊख्मा ७०५३२ भा विननमोजन बएको यकभ अनदुान सॊख्मा ७०५२१ देणख ७०५३७ 
सम्भ जनु जनु अनदुान सॊख्माभा ननकासा य खर्ि हनुे हो सोही अनदुान सॊख्माभा जनतसकैु 
यकभ सानि तथा ननकासा य खर्ि जनाउन फाधा ऩने छैन । 

४. सॊघीम विननमोजन ऐन, २०७४ को दपा ४ को उऩदपा (५) फभोणजभ नेऩार सयकाय, अथि 
भन्त्रारमरे फाॉडपाॉट गयी ननकासा बई आजका नभनतसम्भ खर्ि बएको यकभराई सभेत मसै 
ऐन फभोणजभको शीर्िकगत रुऩभा नभरान गरयएको छ । 

 

 

अनसूुर्ी – १ 

(दपा २ सॉग सम्फणन्त्धत) 
नेऩारको सॊविधान फभोणजभ 

प्रदेश नॊ. ५ प्रदेश सणित कोर् भानथ व्ममबाय हनुे यकभ 
रु. हजायभा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 
सॊ. 

प्रदेश 
अनदुान 
सॊख्मा 

शीर्िकको नाभ र्ार ु ऩूॉजीगत 
वित्तीम 
व्मिस्था 

जम्भा 

१ ७०५ २१ प्रदेश सबा 1200.00 - - 1200.00 
२ ७०५ ३२ आनथिक भानभरा तथा मोजना 

भन्त्रारम - ऋण बकु्तानी 
100.00 - - 100.00 

  जम्भा  1300.00 - - 1300.00 



 

अनसूुर्ी – २ 

(दपा २ सॉग सम्फणन्त्धत) 
प्रदेश नॊ. ५ प्रदेश सणित कोर्फाट विननमोजन हनुे यकभ 

                          रु. हजायभा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 
सॊ. 

प्रदेश 
अनदुान 
सॊख्मा 

शीर्िकको नाभ र्ार ु ऩुॉजीगत 
वित्तीम 
व्मिस्था 

जम्भा 

१ ७०५ २१ प्रदेश सबा 76759.50 12800.00 0 89559.50 
२ ७०५ २३ भखु्म न्त्मामनधिक्ता 1307.40 485.00 0 1792.40 

३ ७०५ ३१ भखु्मभन्त्री तथा 
भणन्त्रऩरयर्द्को 
कामािरम 

57256.50 29949.50 0 87206.00 

४ ७०५ ३२ आनथिक भानभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम 

19433.00 13142.00 0 32575.00 

५ ७०५ ३३ आन्त्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

31190.00 9998.00 0 41188.00 

६ ७०५ ३४ उद्योग¸ऩमिटन ̧िन तथा 
िाताियण भन्त्रारम  

21250.00 9050.00 0 30300.00 

७ ७०५ ३५ बनूभ व्मिस्था¸ कृवर् 
तथा सहकायी भन्त्रारम 

38999.00 10000.00 0 48999.00 

८ ७०५ ३६ बौनतक ऩूिािधाय विकास 
भन्त्रारम 

62800.00 242500.00 0 305300.00 

९ ७०५ ३७ साभाणजक विकास 
भन्त्रारम 

56087.00 12750.00 0 68837.00 

१० ७०५ ३२ आनथिक भानभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम - 
विविध 

188065.00 125378.10 0 313443.10 

  जम्भा  553147.40 466052.60 0 1019200.00 
 


