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प्रदेश िं. ५, प्रदेश सभा सचििालय 

बटुिल, रुपन्देही 
िेपाल 
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आनथिक िर्ि २०७५/७६ को सेिा र कायिहरुको लानि प्रदेश िं. ५ प्रदेश सचित कोर्बाट केही 
रकम खिि ििे र विनियोजि ििे सम्बन्धमा व्यिस्था ििि बिकेो विधेयक 

प्रस्ताििा: आनथिक िर्ि २०७५/७६ को सेिा र कायिहरुको लानि प्रदेश िं. ५ प्रदेश सचित 
कोर्बाट केही रकम खिि ििे अनधकार ददि र सो रकम विनियोजि ििि िाञ्छिीय भएकोले¸  

प्रदेश िं. ५ प्रदेश सभाले यो ऐि बिाएको छ । 

१. संचिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम "प्रदेश िं. ५ प्रदेश विनियोजि ऐि¸ २०७५" 
रहेको छ । 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. आनथिक िर्ि २०७५/७६ को निनमत्त प्रदेश सचित कोर्बाट रकम खिि ििे अनधकार: 
आनथिक िर्ि २०७५/७६ को निनमत्त अिसूुिी –१ बमोचजम प्रदेश सचित कोर्मानथ 
व्ययभार हिु ेरकम बाहेक अिसूुिी –२ को महल ३ मा उचललचखत निकायले ििे सेिा र 
कायिहरुका निनमत्त सोही अिसूुिीको महल ४ मा उचललचखत िाल ु खिि, महल ५ मा 
उचललचखत पूूँजीित खिि र महल ६ मा उचललचखत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको 
रकम समेत िरी महल ७ मा उचललचखत जम्मा रकम रु.२८,०८,५५,००,000/- 
(अिरेपी अठ्ठाइस अबि आठ करोड पिपन्न लाख) मा िबढाई निददिष्ट िररए बमोचजम प्रदेश 
सचित कोर्बाट खिि ििि सवकिेछ । 

 

३. विनियोजि: (१) यस ऐिद्वारा प्रदेश सचित कोर्बाट खिि ििि अनधकार ददइएको रकम 
आनथिक िर्ि २०७५/७६ को निनमत्त अिसूुिी –२ को महल ३ मा उचललचखत निकायले 
ििे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि िररिेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि अिसूुिी –२ को 
महल ३ मा उचललचखत निकायले ििे सेिा र कायिहरुको निनमत्त विनियोजि िरेको रकम 
मध्ये कुिै शीर्िकमा बित हिुे र कुिै शीर्िकमा िपिु हिुे देचखि आएमा आनथिक मानमला 
तथा योजिा मन्रालयले बित हिुे शीर्िकबाट िपिु हिुे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । 
 (३) उपदफा (२) बमोचजम रकम सादाि जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा िबढ्ि े
िरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी अिदुािबाट अको एक िा एक भन्दा बढी अिदुािमा 
रकम सािि तथा निकासा र खिि जिाउि र िाल ुतथा पूूँजीित खिि र वित्तीय व्यिस्थाको 
खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि सवकिेछ । 
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 तर, 
(क) एउटै अिदुाि संख्या नभरका बजेट शीर्िक/उपशीर्िकहरुमा 

रकमान्तर िदाि जनतसकैु रकम रकमान्तर ििि सवकिेछ । 

(ख) पूूँजीित खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विनियोचजत रकम साूँिा 
भकु्तािी खिि र ब्याज भकु्तािी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िालू 
खिि शीर्िकतफि  सािि र वित्तीय व्यिस्था अन्तिित साूँिा भकु्तािी 
खिितफि  विनियोचजत रकम ब्याज भकु्तािी खिि शीर्िकमा बाहेक 
अन्यर सािि सवकिे छैि ।  

(४) स्थािीय तहका लानि अिदुाि संख्या ८०५४७ देचख ८०५५८ सम्म 
विनियोजि भएको वित्तीय समािीकरण अिदुाि र सशति अिदुाि रकम अन्य अिदुाि 
संख्यामा रकमान्तर हिुे छैि । 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भएतापनि अिदुाि 
संख्या ७०५३२ आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालय - विविधमा विनियोजि भएको 
रकम जिु अिदुाि संख्यामा निकासा र खिि हिुे हो सोही अिदुाि संख्यामा रकम सािि तथा 
निकासा र खिि जिाउि बाधा पिे छैि । 

 

 

अिसूुिी – १ 

(दफा २ सूँि सम्बचन्धत) 

िपेालको संविधाि बमोचजम 

प्रदेश िं. ५ प्रदेश सचित कोर् मानथ व्ययभार हिु ेरकम 

  रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 
सं. 

प्रदेश 
अिदुाि 
संख्या 

शीर्िकको िाम िाल ु पूूँजीित 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१ 70५ 21 प्रदेश व्यिस्थावपका 3800   3800 
२ 70५ 32 आनथिक मानमला तथा योजिा 

मन्रालय – फैसला िा आदेश 
बमोचजम नतिुि पिे रकम 

1000   1000 

  जम्मा  4800   4800 
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अिसूुिी – २ 

(दफा २ र ३ सूँि सम्बचन्धत) 

प्रदेश िं. ५ प्रदेश सचित कोर्बाट व्यय हिु ेरकम 

                          रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 
सं. 

प्रदेश 
अिदुाि 
संख्या 

शीर्िकको िाम िाल ु पुूँजीित 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१ 70५ 21 प्रदेश व्यिस्थावपका 156200 50000  206200 

२ 70५ 23 मखु्य न्यायनधिक्ता 10000 10000  20000 

3 70५ 31 मखु्यमन्री तथा 
मचन्रपररर्द्को कायािलय 

393853 155200  549053 

4 70५ 32 आनथिक मानमला तथा 
योजिा मन्रालय  

80550 51000  131550 

5 70५ 33 आन्तररक मानमला तथा 
कािूि मन्रालय 

251500 310000  561500 

6 70५ 34 उद्योि, पयिटि, िि तथा 
िातािरण मन्रालय  

965921 1097260  2063181 

7 70५ 35 भनूम व्यिस्था, कृवर् तथा 
सहकारी मन्रालय 

1850000 1350000  3200000 

8 70५ 36 भौनतक पूिािधार विकास 
मन्रालय 

450000 6040000  6490000 

9 70५ 37 सामाचजक विकास मन्रालय 1554900 514600  2069500 

१0 70५ 32 आनथिक मानमला तथा 
योजिा मन्रालय - विविध 

1624216   1624216 

11 805 47 देचख 
५८ 

स्थािीय तह समािीकरण 
अिदुाि 

500000   500000 

12 805 47 देचख 
५८ 

स्थािीय तह सशति अिदुाि 
1000000   1000000 

१३   संघीय सरकारबाट प्राप्त 
सशति अिदुाि 

2623962 7046338  9670300 

  जम्मा 11461102 16624398  28085500 

 


