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आचथिक िषि २०७६/०७७ को प्रदेश सञ्चित कोषबयट केही रकम खिि गिे र विनियोजि गिे 
सम्बन्धमय व्यिस्थय गिि बिेको विधेयक 

 

प्रस्तयिियाः आचथिक िषि २०७६/077 को सेिय र कययिको लयचग प्रदेश सञ्चित कोषबयट केही 
रकम खिि गिे अचधकयर ददि र सो रकम विनियोजि गिि बयचछिीय भएकोले, 

प्रदेश ि.ं२ को प्रदेश सरकयर प्रदेश सभयल ेयो ऐि बियएको छ ।  

१. सकं्षिप्त ियम र प्रयरम्भाः   (१) यस ऐिको ियम "विनियोजि ऐि, २०७६" रहेको छ ।  

 (२) यो ऐि सम्ित ्२०७६ सयल सयउि १ गत ेदेखख प्रयरम्भ हुिेछ ।  

२.  आचथिक िषि २०७६/०७७ को निममत्त प्रदेश सञ्चित कोषबयट खिि गिे अचधकयराः आचथिक िषि 
२०७६/०७७ को निममत्त अिसुिूी-१ बमोञ्जम प्रदेश सञ्चित कोषमयचथ व्ययभयर हुिे रकम 
बयहेक अिसुिूी-२ को महल ३ मय उञ्ललखखत निकययल ेगिे सेिय र कययिकय निममत्त सोही 
अिसुिूीको महल ४ मय उञ्ललखखत ियल ुखिि, महल ५ मय उञ्ललखखत पूूँजीगत खिि,  

महल ६ मय विवत्तय व्यिस्थय समेत उललेख गरी महल ७ मय उञ्ललखखत जम्मय रकम रु. 
३८,३८,५२,०२,०००।- (अिरेपी अठ्तीस अिि अठ्तीस करोड ियउन्ि लयख दईु हजयर 
मयत्र) मय िबढयई निददिष्ट गररए बमोञ्जम प्रदेश सञ्चित कोषबयट खिि गिि सककिेछ ।  

3.  विनियोजिाः (१) यस ऐिद्ियरय प्रदेश सञ्चित कोषबयट खिि गिि अचधकयर ददइएको रकम 
आचथिक िषि २०७६/077 को लयचग अिसुिूी-२ को महल ३ मय उञ्ललखखत निकययल ेगिे 
सेिय र कययिको निममत्त विनियोजि गररिेछ ।  

 (२) उपदफय (१) बमोञ्जम अिसुचूि २ को महल ३ मय उञ्ललखखत निकययल ेगिे सेिय र 
कययिको निममत्त विनियोजि गरेको रकममध्ये कुि ैअिदुयि सखंययमय बित हुिे र कुि ै
अिदुयि सखंययमय अपगु हुिे देखखि आएमय प्रदेश सरकयर, आचथिक मयममलय तथय योजिय 
मन्त्रयलयल ेबित हुिे अिदुयि सखंययबयट अपगु हुिे अिदुयि सखंययमय रकम सयिि सक्िछे 
।  

(3) उपदफय (२) बमोञ्जम रकम सयदयि जम्मय रकमको दश प्रनतशतमय िबढिे गरी कुि ै
एक िय एकभन्दय बढी अिदुयिबयट अको एक िय एकभन्दय बढी अिदुयिमय रकम सयिि तथय 
निकयसय र खिि जियउि र ियल ुतथय पूूँजीगत खिि र खिि व्यहोिि एक स्रोतबयट अको 
स्रोतमय रकम सयिि सककिेछ ।  

तर, 

(क) एउटै अिदुयि सखंयय मभत्रकय बजटे मशषिक िय उपमशषिकमय रकमयन्तर 
गदयि जनतसकैु रकम रकमयन्तर गिि सककिेछ ।  
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(ख) पूूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थय   तफि  विनियोञ्जत रकम सयियूँ भकु्तयिी 
खिि र व्ययज भकु्तयिी खिि मशषिकमय बयहेक अन्य ियल ुखिि मशषिकतफि  सयिि 
र वित्तीय व्यिस्थय अन्तगित सयियूँ भकु्तयिी खिितफि  विनियोञ्जत रकम व्ययज 
भकु्तयिी खिि मशषिकमय बयहेक अन्यत्र सयिि सककिे छैि ।  

(४) स्थयिीय तहकय लयचग अिदुयि सखंयय ८०१ मय विनियोजि भएको वित्तीय समयिीकरण 
अिदुयि रकम अन्य अिदुयि सखंययमय रकमयन्तर हुिे छैि ।  

(५) उपदफय (१), (२) र (३) मय जुिसकैु कुरय लेखखएको भए तयपनि अिदुयि सखंयय 
५०१ देखख ६०२ सम्म विनियोजि भएको रकम जुि अिदुयि सखंययमय निकयसय र खिि हुिे 
हो सोही अिदुयि सखंययमय रकम सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि बयधय पिे छैि । 

४. अन्तर सरकयरी वित्तीय हस्तयन्तरणाः (1) अिदुयि सखंयय ८०१ को रकम स्थयिीय तहल े
कयििू बमोञ्जम खिि गिि पयउिे गरी अिदुयिको रुपमय स्थयिीय सञ्चित कोषमय 
हस्तयन्तरण गररिेछ ।  

 (2) उपदफय (१) बमोञ्जमको रकम मध्ये वित्तीय समयिीकरण अिदुयिको एक िौथयईल े
हुि आउिे रकम प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयल े सम्बञ्न्धत स्थयिीय तहको सञ्चित 
कोषमय आचथिक िषिको त्रमैयमसक रुपमय ियर ककस्तयमय दयखखल गिेछ ।  

(3) उपदफय (2) बमोञ्जमको वित्तीय समयिीकरण अिदुयिबयट खिि भएको रकमको 
वििरण स्थयिीय तहल ेसम्बञ्न्धत प्रदेश लखेय नियन्त्रक कयययिलय  िय प्रदेश लेखय ईकयइ 
कयययिलयमय प्रत्येक आचथिक िषिको त्रमैयमसक अिचधमय र ियवषिक आचथिक वििरण अको 
िषिको सयउि २५ गत ेमभत्र पेश गिुि पिेछ ।  

(४) उपदफय (2) मय जुिसकैु कुरय लेखखएको भए तयपनि उपदफय (3) बमोञ्जमको 
वििरण त्रमैयमसक रुपमय प्रयप्त िभएसम्म वित्तीय समयिीकरण अिदुयि ियपतको बयूँकी 
ककस्तयको रकम सम्बञ्न्धत स्थयनिय तहको सञ्चित कोषमय दयखखलय गररिे छैि ।  

(5) उपदफय (१) बमोञ्जमको अिदुयि रकम मध्ये सशति अिदुयि रकमको एक िौथयईल े
हुि आउिे रकम प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयल ेसम्बञ्न्धत सञ्चित कोषमय आचथिक 
िषिको भयद्रको 1५ गतसेम्म दयखखलय गिेछ । बयूँकी ककस्तयको रकम विवत्तय र भौनतक 
प्रगनत लगययतकय वििरण पेश गरेपनछ सम्बञ्न्धत सञ्चित कोषमय दयखखलय गररिेछ । 

(6) स्थयनिय तहल ेखिि भएको रकमको वििरण प्रत्येक त्रमैयमसक अिचधमय र ियवषिक 
आचथिक वििरण अको आचथिक िषिको सयउि २5 गत ेमभत्र सम्बञ्न्धत प्रदेश लखेय नियन्त्रक 
कयययिलय िय प्रदेश लेखय ईकयइ कयययिलयमय पेश गिुिपिेछ ।  
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(7) उपदफय (६) बमोञ्जम पेश भएको वििरणको आधयरमय प्रदेश लेखय नियन्त्रक 
कयययिलयल ेस्थयिीय तहमय हस्तयन्तरण भएको सशति अिदुयि मध्ये उपदफय (5) बमोञ्जम 
दयखखल भएको रकम घटयई बयूँकी रहेको रकम क्रमशाः सम्बञ्न्धत स्थयिीय तहको सञ्चित 
कोषमय दयखखल गिेछ।  

(8) उपदफय (6) बमोञ्जमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म सशति अिदुयि ियपतको बयूँकी 
रकम सम्बञ्न्धत सञ्चित कोषमय दयखखल गररिे छैि ।  

(9) प्रदेश सरकयरल ेस्िीकृत गरेको कययिविचध बमोञ्जम प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयल े
स्थयिीय तहलयई समपरुक र विशषे अिदुयिको रकम हस्तयन्तरण गिुि पिेछ ।  

(10) सशति, समपरुक र विशषे अिदुयिको रकम असयर मसयन्तसम्म खिि िभई बित 
भएमय त्यस्तो बित रकम सम्बञ्न्धत स्थयिीय तहल ेप्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय 
प्रदेश लेखय ईकयइ कयययिलय मयफि त प्रदेश सञ्चित कोषमय कफतयि दयखखलय गिुि पिेछ ।  

(१1) उपदफय (१0) बमोञ्जम अिदुयिको रकम कफतयि दयखखलय िभएमय प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयले त्यस्तो रकम अको िषि हस्तयन्तरण गिे जुिसकैु अिदुयिबयट कट्टय 
गरी समययोजि गिेछ ।  

5. योजिय िय कययिक्रम कयययिन्ियि सम्बन्धी विशषे व्यिस्थयाः (१) यस ऐि बमोञ्जम प्रदेश 
सरकयरको कुि ैनिकययबयट कयययिन्ियि हुिे गरी रकम विनियोजि भएको कुि ैयोजिय िय 
कययिक्रम स्थयिीय तह मयफि त कयययिन्ियि गिुिपिे भएमय प्रदेश सरकयरको सम्बञ्न्धत 
मन्त्रयलयबयट स्थयिीय तहल ेकययिक्रम कयययिन्ियि गिे गरी निणिय गिुि पिेछ ।  

 (२) यस ऐि बमोञ्जम स्थयिीय तहमय सशति अिदुयि अन्तगितकय योजिय िय कययिक्रम 
कयययिन्ियि गदयि थप रकम मयग भई आएमय प्रदेश सरकयर, आचथिक मयममलय तथय योजिय 
मन्त्रयलयल ेत्यस्तो योजिय िय कययिक्रमको प्रगनतको आधयरमय थप रकम उपलब्ध गरयउिे 
गरी निणिय गिि सक्िछे ।  

 (३) यस ऐि िय प्रिमलत कयििूमय जुिसकैु कुरय लेखखएको भए तयपनि स्थयिीय तहको 
बजेट तथय कययिक्रममय समयिेश भएको कुि ै योजिय िय कययिक्रम स्थयिीय तहल े प्रदेश 
सरकयरको सम्बञ्न्धत कयययिलय मयफि त कयययिन्ियि गरयउि आिश्यक ठयिेमय प्रदेश सरकयर, 

आचथिक मयममलय तथय योजिय मन्त्रयलयको स्िीकृनत मलई सम्बञ्न्धत स्थयिीय तहल ेत्यस्तो 
योजिय िय कययिक्रम प्रदेश सरकयरको सम्बञ्न्धत कयययिलय मयफि त कयययिन्ियि गिे गरी 
निणिय  गिुि पिेछ ।  

 (४) उपदफय (१), (२) र (३) बमोञ्जमको निणियको जयिकयरी  प्रदेश सरकयर, आचथिक 
मयममलय तथय योजिय मन्त्रयलय, प्रदेश सरकयरको सम्बञ्न्धत मन्त्रयलय, प्रदेश लेखय 
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नियन्त्रक कयययिलय, कोष तथय लखेय नियन्त्रक कयययिलय र सम्बञ्न्धत स्थयिीय तहलयई 
ददि ुपिेछ ।  

 (५) उपदफय (१) बमोञ्जम स्थयिीय तहल ेकयययिन्ियि गिे िय उपदफय (२) बमोञ्जम 
थप रकम उपलब्ध गरयउिे निणिय प्रयप्त भएमय प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयल ेत्यस्तो 
निणियलयई खिि गिे अञ्खतययरी मयिी प्रदेशको एकल खयतय कोष प्रणयलीमय स्थयिीय तहको 
कयययिलयलयई प्रयदेमशक निकययको रुपमय कयययिलय कोड ददई सोही कोडबयट प्रिमलत प्रदेश 
कयििू बमोञ्जमको रकम निकयसय ददि ुपिेछ ।  

 (६) उपदफय (३) बमोञ्जम सघंको योजिय तथय कययिक्रम प्रदेश सरकयरको सम्बञ्न्धत 
कयययिलय मयफि त कयययिन्ियि गिे निणिय भएमय सघंल ेप्रयदेमशक निकययको ियममय प्रदेश 
लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय प्रदेश लेखय इकयईको रुपमय रहेको कययि सचिलयि कोष 
खयतयमय जम्मय हुिे गरी रकम निकयसय ददि ुपिेछ ।  

6. लेखयङ्कि, प्रनतिेदि तथय लेखय परीिणाः (१) यस ऐि बमोञ्जम एक तहको बजेट तथय 
कययिक्रममय समयिेश भएको कुि ैयोजिय िय कययिक्रम अको तहबयट कयययिन्ियि गदयि रकम 
विनियोजि भएको तहको खिि इकयईको रुपमय प्रिमलत कयििूले तोके बमोञ्जमको लेखय 
रयखी आन्तररक तथय अञ्न्तम लेखय परीिण गरयउि ुपिेछ ।  

 (२) उपदफय (१) बमोञ्जम योजिय िय कययिक्रम कयययिन्ियि गिे तहल ेआचथिक वििरण 
तययर गरी प्रमयखणत गरयई त्यस्तो आचथिक वििरण रकम विनियोजि भएको तहमय पठयउि ु
पिेछ । 

 (३) िेपयल सरकयरबयट प्रदेश सरकयरलयई विवत्तय हस्तयन्तरण हुिे शसति अिदुयि अन्तगितको 
िदेैमशक श्रोत समयिेश भएको कुि ै योजिय तथय कययिक्रम प्रदेश तथय स्थयिीय तहल े
कयययिन्ियि गदयि िदेैमशक सहययतय समं्झौतय बमोञ्जम िेपयल सरकयरबयट निददिष्ट ढयूँियमय 
खिि गिे निकययले छुट्टै अमभलेख रयखी निधयिररत समयमय सम्बञ्न्धत मन्त्रयलय, शोधभियि 
मयग गिे निकयय, प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयमय प्रनतिेदि पशि गिुि पिेछ । 

 (४) उपदफय (३) बमोञ्जम प्रनतिेदि पेश िभएको कयरणबयट खिि रकम शोधभियि हुि 
िसकेमय यसरी शोधभियि हुि िसकेको बरयिरको रकम दफय ४ को उपदफय ११ बमोञ्जम 
कट्टय गरी समययोजि गररिेछ । 

7. वित्तीय अिशुयसिाः (१) प्रदेश तथय स्थयिीय तहल ेकयििू बियई आफुले उठयएको रयजस्ि र 
यस ऐि बमोञ्जम प्रयप्त गरेको अिदुयि खिि गिुि पिेछ ।  

 (२) उपदफय (१) बमोञ्जम कयििू बियउूँदय देहयय बमोञ्जमको व्यिस्थय समयिेश हुिे गरी 
बियउि ुपिेछ ।  
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  (क) िेपयल सरकयर तथय प्रदेश सरकयरको आचथिक र वित्तीय िीनतको अिशुरण 
गिे, 

  (ख) सब ैआय आफ्िो सञ्चित कोषमय दयखखल गिे, 

 (ग) अिदुयिको रकम जिु प्रयोजिको लयचग प्रयप्त भएको हो सोही प्रयोजिको 
लयचग प्रयोग गिे, 

(घ) पूूँजीगत खििको रुपमय विनियोजि भएको रकम ियल ुखििमय रकमयन्तर गिि 
िपयइिे, 

(ङ) प्रिमलत कयििूले निधयिरण गरे बमोञ्जमको आय व्ययको िगीकरण, 
लेखयङ्कि तथय लेखय प्रणयली रयख्न े।  

8. अञ्खतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनताः (१) प्रिमलत कयििूमय जुिसकैु कुरय लेखखएको भए 
तयपनि विनियोजि भएको रकम प्रिमलत कयििूको अधीिमय रही खिि गिे अञ्खतययरी यो 
ऐि प्रयरम्भ भएको ददि देखख अचधकयर  प्रयप्त अचधकयरीलयई हुिेछ । 

 (२) उपदफय (1) बमोञ्जम खिि गिे अञ्खतययरीको आधयरमय प्रदेश लखेय नियन्त्रक 
कयययिलय िय प्रदेश लेखय ईकयइ कयययिलयले सम्बञ्न्धत निकययलयई विनियोजि भएको रकम 
निकयसय ददिेछ ।  

 (3) कुि ैनिकययलयई एकभन्दय बढी निकययबयट खिि गिे गरी रकम विनियोजि भएकोमय 
निकययको प्रमखुले यो ऐि प्रयरम्भ भएको ममनतल ेपन्र ददिमभत्र विनियोजि भएको सम्पणूि 
रकम खिि गिे निकययलयई बयूँडफयूँड गरी त्यसको जयिकयरी प्रदेश सरकयर, आचथिक मयममलय 
तथय योजिय मन्त्रयलय र सम्बञ्न्धत प्रदेश लखेय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददि ुपिेछ ।  

 (४) उपदफय (३) बमोञ्जमको बयूँडफयूँटबयट रकम प्रयप्त गिे निकययको प्रमखुलयई त्यस्तो 
रकम खिि गिि अञ्खतययरी प्रयप्त भएको मयनििेछ ।  

 (५) प्रिमलत कयििूमय जिुसकैु कुरय लेखखएको भए तयपनि प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सिूिय 
प्रणयलीमय समयिशे भएको कययिक्रम त्यस्तो कययिक्रम कयययिन्ियि गिे प्रयोजिको लयचग 
स्िीकृत कययिक्रम मयनििेछ ।  

 (६) उपदफय (५) बमोञ्जम प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सिूिय प्रणयलीमय समयिेश भएको 
कुि ैकययिक्रम सशंोधि गिुिपिे भएमय सम्बञ्न्धत निकययल ेप्रदेश सरकयर, आचथिक मयममलय 
तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत मलि ुपिेछ ।  

 (7) उपदफय (६) मय जुिसकैु कुरय लेखखएको भए तयपनि प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सिूिय 
प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रमको िौमयमसक विभयजिमय सशंोधि गिुिपिे भएमय 
सम्बञ्न्धत निकययले एक तह मयचथको कयययिलय प्रमखुको स्िीकृनत मलि ुपिेछ ।  
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  तर रयजपत्रयङ्ककत प्रथम शे्रणीको कमिियरी प्रमखु भएको निकययमय निजले िौमयमसक 
विभयजिमय सशंोधि गिि बयधय पगेुको मयनििे छैि ।  

 (८) उपदफय (७) बमोञ्जम सशंोधि भएको जयिकयरी प्रदेश सरकयर, आचथिक मयममलय 
तथय योजिय मन्त्रयलय र सम्बञ्न्धत प्रदेश लखेय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिपुिेछ ।  

9. कययिविचध तथय मयपदण्ड बियउि सक्िेाः (१) यस ऐिको कयययिन्ियि गिि प्रदेश सरकयरल े
आिश्यक कययिविचध तथय मयपदण्ड बियउि सक्िछे ।  

 (२) उपदफय (१) बमोञ्जमको कययिविचध तथय मयपदण्ड प्रदेश रयजपत्रमय प्रकयशि गररिेछ 
।  

10. आदेश जयरी गिि सक्िाेः यस ऐिको कयययिन्ियि गदयि कुि ै बयधय उत्पन्ि भएमय प्रदेश 
सरकयरल ेप्रदेश रयजपत्रमय सिूिय प्रकयशि गरी त्यस्तो बयधय फुकयउि आिश्यक आदेश जयरी 
गिि सक्िेछ।  
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अिसुिूी-१ 

(दफय २ सूँग सम्बञ्न्धत) 

िेपयलको सवंिधयि बमोञ्जम 

प्रदेश संञ्चित कोषमयचथ व्ययभयर हुिे रकम 

रु.हजयरमय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.स.ं 

अिदुयि 
सखंयय र 
उपमशषिक 
सकेंत 
सखंयय 

मन्त्रयलय/निकययहरुको 
ियम 

ियल ुतफि  पूूँजीगत 
तफि  

विवत्तय 

व्यिस्थय कुल बजेट 

१. 202 प्रदेश सभय ८४,५९ 0 0 ८४,५९ 

२. 502 
अथि-आन्तररक ऋण 
भकु्तयिी १३,००,०० 0 २०,००,०० ३३,००,०० 

३. 602 अथि-विविध २०,०० 0 0 २०,०० 

कुल जम्मय १४,०४,५९ 0 २०,००,०० ३४,०४,५९ 
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अिसुिूी-२ 

(दफय २ र ३ सूँग सम्बञ्न्धत) 

प्रदेश संञ्चित कोषबयट विनियोजि हुिे रकम 

रु.हजयरमय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 

स.ं 

अिदुयि 
सखंयय र 
उपमशषिक 
सकेंत 
सखंयय 

शीषिकको ियम ियल ुखिि पूूँजीगत 
विवत्तय 

व्यिस्थय 
जम्मय 

१ २०२ प्रदेश व्यिस्थयवपकय सचिियलय  376,465     59,100  0   435,565  

२ २१६ मुखय न्यययचधिक्तय कयययिलय   28,076      7,450  0    35,526  

३ ३०१ 
मुखयमन्त्री तथय 
मञ्न्त्रपररषदको कयययिलय 

 498,151    405,335  0   903,486  

४ ३०५ 
आचथिक मयममलय तथय योजिय 
मन्त्रयलय 

 199,918     47,690  0   247,608  

५ ३०७ 
उद्योग, पयिटि, िि तथय 
ियतयिरण मन्त्रयलय 

1,106,699   1,702,225  0  2,808,924  

६ 312 
भूमी व्यिस्थय, कृवष तथय 
सहकयरी मन्त्रयलय 

2,097,568   1,404,858  0  3,502,426  

७ ३१४ 
आन्तररक मयममलय तथय 
कयिुि मन्त्रयलय 

  236,164     685,130  0   921,294  

८ 337 
भौनतक पूियिधयर विकयस 
मन्त्रयलय 

 943,379   7,104,349  0  8,047,728  

९ 350 सयमयञ्जक विमयस मन्त्रयलय 3,008,764    980,947  0  3,989,711  

१० 391 प्रदेश िीनत आयोग   47,556      8,380  0    55,936  

११ 602 अथि विविध 7,600,000   6,860,000  0 14,460,000  

१२ 801 स्थयिीय तह 2,976,998  0 0  2,976,998  

  कुल जम्मय 19,119,738  
19,265,464  

0 38,385,202  

 

 


