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आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को प्रदेश सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खर्ि गरे्न र ववर्र्नयोजर्न गरे्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नि बर्नकेो 

ववधेयक 

प्रस्तावर्नााः  आर्थिक वर्ि २०७७/07८ को सेवा र कायिको लार्ग 

प्रदेश सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गरे्न अर्धकार ददर्न र सो 

रकम ववर्र्नयोजर्न गर्नि बाञ्छर्नीय भएकोले,  

प्रदेश र्नम्बर दईुको प्रदेश सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ ।  

१. संञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भाः   (१) यस ऐर्नको र्नाम, 

''ववर्र्नयोजर्न ऐर्न, २०७७" रहेको छ ।  

  (२) यो ऐर्न ववक्रम सम्वत ् २०७७ साल 

साउर्न १ गते देञ्चख प्रारम्भ हरु्नेछ ।  

२ .  आर्थिक वर्ि २०७७/7८ को र्र्नर्मत्त प्रदेश सञ्चित 
कोर्बाट खर्ि गरे्न अर्धकाराः आर्थिक वर्ि २०७७/07८ 
को र्र्नर्मत्त अर्नसूुर्ी-१ बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ 
व्ययभार हरु्ने रकम बाहेक अर्नसूुर्ी- २  को महल ३ 
मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले गरे्न सेवा र कायिका र्र्नर्मत्त 
सोही अर्नसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखत र्ाल ु खर्ि, 
महल ५ मा उञ्चललञ्चखत पूूँजीगत खर्िको समेत उललेख 
गरी महल ७ मा उञ्चललञ्चखत जम्मा 
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रु.33,27,72,70,000/- (अिरेपी तेत्तीस अबि 
सत्ताईस करोड बहत्तर लाख सत्तरी हजार) मा र्नबढाई 
र्र्नददिष्ट गररए बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि गर्नि 
सवकर्नछे ।  

3.  ववर्र्नयोजर्नाः (१) यस ऐर्नद्वारा प्रदेश सञ्चित कोर्बाट 

खर्ि गर्नि अर्धकार ददइएको रकम आर्थिक वर्ि 

२०७७/07८ को लार्ग अर्नसूुर्ी- २  को महल ३ 

मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले गरे्न सेवा र कायिको र्र्नर्मत्त 

ववर्र्नयोजर्न गररर्नछे ।  

  (२ ) उपदफा (१) बमोञ्चजमका अर्नसूुर्ी - २  

को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकायले गरे्न सेवा र  

कायिको र्र्नर्मत्त ववर्र्नयोजर्न गरेको रकममध्ये कुरै्न 

अर्नदुार्न संख्यामा बर्त हरु्न े र कुरै्न अर्नदुार्न संख्यामा 

अपगु हरु्ने देञ्चखर्न आएमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला 

तथा योजर्ना मन्रालयले बर्त हरु्ने अर्नदुार्न  संख्याबाट 

अपगु हरु्ने अर्नदुार्न संख्यामा रकम सार्नि सक्र्नेछ । 



 

3 
 

(3) उपदफा (२ ) बमोञ्चजम रकम सादाि 

जम्मा रकमको दश प्रर्तशतमा र्नबढर्ने गरी कुरै्न एक वा 

एकभन्दा बढी अर्नदुार्नबाट अको एक वा एकभन्दा बढी 

अर्नदुार्नमा रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न, 

र्ाल ु तथा पूूँजीगत खर्ि र खर्ि व्यहोर्नि एक स्रोतबाट 

अको स्रोतमा रकम सार्नि सवकर्नेछ।  

तर, 

(क) एउटै अर्नदुार्न संख्यार्भरका बजेट 

शीर्िक वा उपशीर्िकमा रकमान्तर 

गदाि जर्तसकैु रकम रकमान्तर गर्नि 

सवकर्नछे ।  

(ख) पूूँजीगत खर्ि र ववत्तीय व्यवस्था  तफि  

ववर्र्नयोञ्चजत रकम सावाूँ भकु्तार्नी खर्ि 

र व्याज भकु्तार्नी खर्ि शीर्िकमा 

बाहेक अन्य र्ाल ु खर्ि शीर्िक तफि  

सार्नि र ववत्तीय व्यवस्था अन्तगित 
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सावाूँ भकु्तार्नी खर्ितफि  ववर्र्नयोञ्चजत 

रकम व्याज भकु्तार्नी खर्ि शीर्िकमा 

बाहेक अन्यर सार्नि सवकर्ने छैर्न। 

(४) स्थार्नीय तहका लार्ग अर्नदुार्न संख्या 

८०१ मा ववर्र्नयोजर्न भएको ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्न 

रकम अन्य अर्नदुार्न संख्यामा रकमान्तर हरु्ने छैर्न ।  

(५) उपदफा (१), (२ ) र (३) मा जरु्नसकैु 

कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न अर्नदुार्न संख्या 601 र 

६०२  मा ववर्र्नयोजर्न भएको रकम जरु्न अर्नदुार्न 

संख्यामा र्र्नकासा र खर्ि हरु्ने हो सोही अर्नदुार्न संख्यामा 

रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न बाधा  परे्न 

छैर्न । 

४. अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरणाः (1) अर्नदुार्न संख्या 

८०१ को रकम स्थार्नीय तहले प्रर्र्लत कारू्नर्न बोञ्चजम 

खर्ि गर्नि पाउर्ने गरी अर्नदुार्नको रुपमा स्थार्नीय सञ्चित 

कोर्मा हस्तान्तरण गररर्नेछ ।  
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  (2) उपदफा (१) बमोञ्चजमको रकम मध्ये 

ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्नको एक र्ौथाईले हरु्न आउर्ने 

रकम प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धत 

स्थार्नीय तहको सञ्चित कोर्मा आर्थिक वर्िको रैमार्सक 

रुपमा र्ार वकस्तामा दाञ्चखल गरे्नछ ।  

(३) उपदफा (२ ) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको 

भए तापर्र्न मूलकुमा ववपद् वा कुरै्न असामान्य पररञ्चस्थर्त 

उत्पन्न भई लक्ष्य अर्नरुुप राजश्व संकलर्न हरु्न र्नसकेमा 

प्रदेश सरकारले उपदफा (2) बमोञ्चजमको  पवहलो 

वकस्ता बाहेक अन्य वकस्ता र सो वापतको रकम 

संकर्लत राजश्वको अर्नपुात अर्नसुार परु्नाः र्र्नधािरण गरी 

प्रदेश सरकारले र्र्नधािरण गरेको समयमा प्रदेश लेखा 

र्र्नयन्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धत सञ्चित कोर्मा दाञ्चखल 

गरे्नछ  ।  

 (4) उपदफा (2) बमोञ्चजमको ववत्तीय 

समार्नीकरण अर्नदुार्नबाट खर्ि भएको रकमको वववरण 
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स्थार्नीय तहले सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक 

कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई  कायािलयमा प्रत्येक 

आर्थिक वर्िको रैमार्सक र वावर्िक आर्थिक वववरण 

अको वर्िको साउर्न पच्र्ीस गतेर्भर पेश गर्नुि परे्नछ ।  

 (5) उपदफा (2) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको 

भए तापर्र्न उपदफा (3) बमोञ्चजमको वववरण प्राप्त 

र्नभएसम्म ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्न वापतको बाूँकी 

रकम सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहको सञ्चित कोर्मा दाञ्चखल 

गररर्ने छैर्न ।  

 (6) उपदफा (१) बमोञ्चजमको अर्नदुार्न रकम 

मध्ये सशति अर्नदुार्न रकमको एक र्ौथाईले हरु्न आउर्न े

रकम प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धत 

सञ्चित कोर्मा आर्थिक वर्िको भाद्र मसान्तर्भर दाञ्चखल 

गरे्नछ ।  

 (7) स्थार्नीय तहले सशति अर्नदुार्न बापतको 

खर्ि भएको रकमको अधिवावर्िक वववरण माघ पन्र 
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गतेर्भर र वावर्िक आर्थिक वववरण अको आर्थिक वर्िको 

साउर्न पन्र गतेर्भर  सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक 

कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायािलयमा पेश 

गर्नुिपरे्नछ । 

 (8) उपदफा (7) बमोञ्चजमको खर्िको 

वववरणको आधारमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले 

उपदफा (6) बमोञ्चजम स्थार्नीय तहमा हस्तान्तरण 

भएको सशति अर्नदुार्नको रकम समायोजर्न गरी बाूँकी 

रकम सोधभर्नाि र्र्नकासा ददर्नपुरे्नछ।  

(9) उपदफा (7) बमोञ्चजमको वववरण प्राप्त 

र्नभएसम्म सशति अर्नदुार्न वापतको बाूँकी रकम 

सम्बञ्चन्धत सञ्चित कोर्मा दाञ्चखल गररर्ने छैर्न ।  

(10) प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको 

कायिववर्ध बमोञ्चजम प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले 

स्थार्नीय तहलाई समपरुक र ववशेर् अर्नदुार्न हस्तान्तरण 

गर्नुि परे्नछ ।  
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(11) सशति, समपरुक  र ववशेर् अर्नदुार्नको 

रकम असार मसान्तसम्म खर्ि र्नभई बर्त भएमा त्यस्तो 

बर्त रकम सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहले प्रदेश लेखा 

र्र्नयन्रक कायािलय वा प्रदेश लेखा ईकाइ कायािलय 

माफि त प्रदेश सञ्चित कोर्मा वफताि दाञ्चखल गर्नुि परे्नछ ।  

 (१2) उपदफा (11) बमोञ्चजम अर्नदुार्नको 

रकम वफताि दाञ्चखल र्नभएमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक 

कायािलयले त्यस्तो रकम अको वर्ि हस्तान्तरण गरे्न 

ववत्तीय समार्नीकरण अर्नदुार्नबाट कट्टा गरी समायोजर्न 

गरे्नछ ।  

५. सशति अर्नदुार्न सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले 

स्थार्नीय तहलाई देहायको  आधारमा सशति अर्नदुार्न 

उपलब्ध गराउर्नेछाः   

(क) कोर्भड-19 को र्नकरात्मक 

प्रभावलाई सम्बोधर्न गर्नि स्थार्नीय 
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तहबाट सिालर्न गररर्न ु परे्न तत्काल 

खास योजर्ना तथा कायिक्रम, 

(ख) स्वास््य सेवाको िेर, पूवािधार 

ववकासको िरे, ञ्चशिा ववकासको 

िेर र कृवर् उत्पादर्नको िेर 

ववशेर्का योजर्ना तथा कायिक्रम, 

(ग) स्थार्नीय तहको शैञ्चिक ववकासको 

लार्ग सिालर्न गररर्ने शैञ्चिक  योजर्ना 

तथा कायिक्रम,  

(घ) संववधार्नको अर्नसूुर्ी-६ मा सूर्ीकृत 

कामहरु स्थार्नीय तहका 

सरकारहरुबाट कायािन्वयर्न गराउूँदा 

पूवािधार समेतका योजर्ना तथा 

कायिक्रम, 
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(ङ) स्थार्नीय सरकारबाट कायािन्वयर्न 

गराउर्ने संववधार्नको अर्नसूुर्ी-७ मा 

भएका कायिक्रम,  

(र्) स्थार्नीय सरकारबाट कायािन्वयर्न 

गराउर्ने संववधार्नको अर्नसूुर्ी-९ मा 

ददइएका कायिक्रम, 

(छ) प्रदेश सरकारले स्थार्नीय तहबाट 

संर्ालर्न गररर्नपुरे्न कुरै्न राविय तथा 

प्रादेञ्चशक र्नीर्त, योजर्ना तथा 

कायिक्रम वा मार्नक स्थार्नीय तह 

माफि त लाग ुगराउर्न ेकायिक्रम,  

(ज) कुरै्न स्थार्नीय तहको कामबाट अरु 

स्थार्नीय तहलाई प्रभाव परे्न योजर्ना 

तथा कायिक्रम,  

(झ) पूवािधार ववकासका लार्ग सिालर्न 

गररर्ने योजर्ना तथा कायिक्रम,  
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(ञ) आधारभतू स्वास््य सेवा सम्बन्धी 

योजर्ना तथा कायिक्रम स्थार्नीय तहको 

सन्तरु्लत ववकासका लार्ग सिार्लत 

योजर्ना तथा कायिक्रम, 

(ट) आर्थिक सामाञ्चजक वा अन्य कुरै्न 

प्रकारको ववभेद न्यूर्नीकरण गर्निको 

लार्ग सिार्लत योजर्ना तथा 

कायिक्रम, र  

(ठ) जर्नतालाई परु याउर्न ु परे्न सेवा 

सम्बन्धी ववववध कायिक्रम ।   

तर, कायािलय सिालर्न तथा व्यवस्थापर्न गरे्न 

प्रकृर्तको खर्ि, सीर्मत वगि तथा व्यञ्चक्तको पाररवाररक 

फाइदा पगु्र्ने प्रकृर्तका योजर्ना तथा कायिक्रम, राविय 

एकता तथा धार्मिक, साूँस्कृर्तक, सामाञ्चजक सद् भावमा 

खलल पगु्र्ने योजर्ना तथा कायिक्रमहरु, वातावरण 

संरिणमा प्रर्तकूल प्रभाव पारे्न योजर्ना तथा कायिक्रमहरु, 
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दोहोरो परे्न खालका योजर्ना तथा कायिक्रमहरु छर्नौट 

गर्नि पाइर्ने छैर्न ।  

(2) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशति अर्नदुार्नबाट 

कायािन्वयर्न हरु्ने आयोजर्ना कायिक्रमको र्र्नधािररत 

समायावर्धमा सम्पन्न र्नगरेमा बाूँकी कायिको लार्ग 

समायावर्ध थप गरी र्र्नकासा ददइर्ने छैर्न।  

6. ववशरे् अर्नदुार्न सम्बन्धी व्यवस्थााः प्रदेश सरकारबाट 

स्थार्नीय तहमा प्रदार्न गरे्न ववशरे् अर्नदुार्न देहायका 

आधारमा प्रदार्न गररर्नछेाः- 

(क) ञ्चशिा िेरमा सबैभन्दा कम सािरता 

प्रर्तशत भएका िेर वा समदुायको 

उत्थार्नको लार्ग सिालर्न गररर्ने 

शैञ्चिक ववकासका योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरु,  

(ख) स्वास््य िेरमा स्वास््य केन्द्र 

र्नभएका, कुपोर्णको अवस्था र ञ्चशश ु
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मतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर तथा मात ृ

मतृ्यदुर राविय और्त भन्दा बढी 

भएका िेरमा संर्ालर्न गररर्ने 

स्वास््य सम्बन्धी योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरु,   

(ग) खार्नेपार्नी िेरमा खार्नेपार्नीको समस्या 

भोर्गरहेका खार्नेपार्नीको धारा तथा 

महुार्न सामदुावयक बस्तीबाट टाढा 

भएका बस्ती वा समदुायमा खार्नेपार्नी 

सेवा उपलव्ध गराउर्न संर्ालर्न गररर्न े

योजर्ना तथा कायिक्रमहरु,  

(घ) खाद्यान्न सम्बन्धमा सम्बञ्चन्धत िेरमा 

वर्िभररको खाद्यान्न उत्पादर्नबाट  ६ 

मवहर्ना भन्दा बढी खाद्यान्न अपगु हरु्ने 

िेरमा उत्पादर्न अर्भबवृि गरे्न मल 

र्बउ तथा कृवर्उपकरण उपलव्ध 
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गराउर्न संर्ालर्न गररर्ने ववशरे् खाद्यान्न 

उत्पादर्न अर्भबवृि कायिक्रम तथा 

खाद्यान्न ववतरण योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरु,  

(ङ) कुरै्न वपछर्डएको िेर ववशेर्लाई 

लञ्चित गरी सिालर्न गररर्ने आधारभतू 

सेवा आपूर्ति सम्बन्धी योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरु ,  

(र्) कुरै्न अलपसंख्यक र वपछर्डएको वा 

पछार्ड पाररएको समदुायको समतु्थार्न 

िमता सबलीकरण गररर्न े ववशरे् 

योजर्ना तथा कायिक्रमहरु ।  

7. समपरुक अर्नदुार्न सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) स्थार्नीय तहले 

समपरुक अर्नदुार्नबाट संर्ालर्न गरे्न योजर्ना तथा 

कायिक्रमको छर्नौट गदाि, देहाय बमोञ्चजमको आधारमा 

गर्नुि परे्नछाः- 
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(क) भौर्तक पूवािधारका िेरहरु जस्तो 

सडक, र्संर्ाई, खार्नेपार्नी, पयिटर्न, 

खेलकुद तथा पलुपलेुसा लगायतका 

िेरसूँग सम्बञ्चन्धत योजर्ना तथा 

कायिक्रम छर्नौट गरे्न,  

 (ख) स्थार्नीय तहको आफ्रै्न स्रोतबाट तथा 

समार्नीकरण, सशति र ववशरे् 

अर्नदुार्नबाट सिार्लत योजर्ना तथा 

कायिक्रम तथा ववगतमा सम्पन्न 

भएका योजर्ना तथा कायिक्रमसूँग 

दोहोरो र्नपरे्न गरी छर्नौट गरे्न , 

(ग) आवश्यकता, औञ्चर्त्यता, दीगोपर्ना, 

लाभाञ्चन्वत हरु्ने सम्भाव्य जर्नसंख्याको 

प्रर्तशत तथा प्राप्त हरु्ने उपलञ्चब्धको 

ठोस आूँकलर्न आददको ववश्लरे्ण गरे्न, 
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(घ) सम्बञ्चन्धत िेरका जर्नताको आयस्तर 

वृवि गरे्न, आधारभतू भौर्तक  

पूवािधारको ववकासमा सहयोग पगु्र्ने, 

गररबी कम गर्नि सहयोग पगु्र्न,े 

रोजगारी र्सजिर्नामा म्दतत पगु्र्ने र 

स्थार्नीय सीप, साधर्न र श्रोतको 

अर्धकतम उपयोग हरु्ने । 

(2) पवुािधार ववकास सम्बन्धी योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरुमा स्थार्नीय तहले समपरुक अर्नदुार्न माग 

गदाि उपदफा (1) को खण्ड (क) मा उललेख भएका 

िेरहरु मध्ये कुरै्न एक िेरमा माग गर्नि सक्र्नेछर्न।् 

(3) प्रदेश सरकारले व्यहोरे्न अंश सम्बन्धमा 

आयोजर्नाको प्रकृर्त, प्राथर्मकता, आवश्यकता, प्राप्त 

हरु्नसक्र्ने सम्भाव्य उपलब्धी, दीगोपर्ना आददको आधारमा 

कूल लागतको बढीमा पर्ास प्रर्तशतसम्म रकम प्रदेश 
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सरकारले समपरुक अर्नदुार्नको रुपमा प्रदार्न गर्नि सक्र्न े

र  स्थार्नीय तहले आयोजर्नाको कूल लागत जटुाउर्न 

देहायका ववर्भन्न ढाूँर्ामध्ये कुरै्न ढाूँर्ा अपर्नाउर्न 

सक्र्नेछर्न ्:- 

(क) योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश स्थार्नीय तहले 

व्यहोरे्न र केही अंश प्रदेश सरकारले 

उपलव्ध गराउर्ने, 

(ख)  योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश र्र्नजी िेर, 

सहकारी तथा ववत्तीय संस्था, केही 

अंश सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहबाट 

व्यहोरे्न र केही अंश प्रदेश सरकारले 

उपलब्ध गराउर्ने, 

(ग)  योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश आयोजर्ना वा 
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कायिक्रमबाट लाभाञ्चन्वत पिबाट 

व्यहोरे्न, केही अंश सम्बञ्चन्धत 

स्थार्नीय तहबाट व्यहोरे्न र केही अंश 

प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउर्ने,  

(घ) योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश जर्नश्रमदार्न वा 

जर्नसहभार्गताबाट व्यहोरे्न, केही अंश 

ववर्भन्न व्यञ्चक्त, सूँगदठत संस्था र 

अन्य िेरबाट प्राप्त हरु्न सक्र्न े

वस्तगुत अर्नदुार्नबाट व्यहोरे्न, केही 

अंश सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहले व्यहोरे्न 

र केही अंश प्रदेश सरकारले 

उपलव्ध गराउर्ने, र  

(ङ) योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश सम्बञ्चन्धत 

िेरमा रहेका गैर सरकारी संस्थाबाट 
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प्रर्र्लत कारू्नर्न बमोञ्चजम प्राप्त हरु्ने 

सहयोगबाट व्यहोरे्न, केही अंश 

सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहले व्यहोरे्न र 

केही अंश प्रदेश सरकारले उपलव्ध 

गराउर्ने,  

(र्) योजर्ना तथा कायिक्रमको कूल 

लागतको केही अंश र्नेपाल सरकार 

(वैदेञ्चशक सहायतासमेत), केही अंश 

प्रदेश सरकार र केही अंश सम्बञ्चन्धत 

स्थार्नीय तहले उपलब्ध गराउर्ने ।  

8. सशति, ववशरे् र समपरुक अर्नदुार्न रकमको खर्ि गरे्न 

प्रवक्रया सम्बन्धी व्यवस्थााः  अर्नदुार्न प्राप्त गरे्न स्थार्नीय 

तहले खर्ि गदाि देहायको प्रकृया अवलम्बर्न गर्नुि परे्नछ: 

(क) अर्नदुार्न रकम जरु्न योजर्ना तथा 

कायिक्रमको लार्ग प्रदार्न भएको हो 
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सोही योजर्ना तथा कायिक्रममा खर्ि 

गरे्न,  

(ख) अर्नदुार्न बापत प्राप्त रकम खर्ि गदाि 

प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐर्न,२०७४ 

तथा साविजर्र्नक खररद ऐर्नको 

व्यवस्थाहरुको पूणि पालर्ना गरी 

र्मतव्ययी र पारदशी तवरले गरे्न, 

(ग) अर्नदुार्न बापत प्राप्त रकम अन्यर 

खर्ि शीर्िकहरुमा रकमान्तर गर्नि 

र्नपाइर्न,े   

(घ) अर्नदुार्न बापत प्राप्त रकमबाट 

सिार्लत आयोजर्ना तथा कायिक्रम  

तोवकएको समयावर्ध र्भर सम्पन्न 

गर्नुि परे्न,  

(ङ) अर्नदुार्नबाट संर्ार्लत आयोजर्ना तथा 

कायिक्रमको लार्ग अर्नदुार्न रकम 
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हस्तान्तरण गदाि आयोजर्नाको कायि 

प्रगर्तको आधारमा र्ौमार्सक रुपमा 

गररर्न ुपरे्न,  

(र्) अर्नदुार्नबाट प्राप्त रकमको समयमै 

आन्तररक र अञ्चन्तम लेखा परीिण 

गराउर्न ुपरे्न, र  

(घ) श्रममलुक, बढीभन्दा बढीलाई 

रोजगारी ददर्ने, यन्र उपकरण प्रयोग 

र्नगरे्न हरु्न ुपरे्न ।  

9. कायिक्रम छर्नौट सम्बन्धी व्यवस्थााः स्थार्नीय तहलाई 

प्रदार्न गररर्ने सशति, ववशरे् र समपरुक अर्नदुार्नको 

आयोजर्ना तथा कायिक्रम प्रदेश सरकार आर्थिक मार्मला 

तथा योजर्ना मन्रालयले छर्नौट गदाि देहायका र्बर्यहरु 

अर्र्नवायि रुपमा खलुाउर्न ुपरे्नछ :- 

(क) कायिक्रमको आवश्यकता र 

औञ्चर्त्यता, 
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(ख) कायिक्रमको सम्पन्न गर्नि लाग्र्ने समय 

र लागत इञ्चस्टमेट वववरण, 

(ग) कायिक्रमबाट लाभाञ्चन्वत हरु्ने वगि, 

िेर, समदुाय र कूल लाभाञ्चन्वत 

जर्नसंख्याको अर्नपुात, 

(घ) कायिक्रम सम्पन्न भए पर्छ प्राप्त हरु्न े

सम्भाव्य मापर्न योग्य प्रर्तफलको 

वववरण,  

(ङ) समय समयमा प्रदेश सरकारले 

तोकेका वववरणहरु, र  

(र्) छर्नौट भएका योजर्ना तथा 

कायिक्रमहरुको जार्नकारी  ववर्यगत 

मन्रालयले स्थार्नीय तहमा जार्नकारी 

गराउर्ने ।  

10. आयोजर्नाको सिालर्न सम्बन्धी व्यवस्थााः  स्थार्नीय 

तहलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदार्न गररर्ने सशति, ववशेर् र 
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समपरुक अर्नदुार्नबाट संर्ालर्न हरु्ने कायिक्रमको 

कायािन्वयर्न देहाय बमोञ्चजम गर्नुि परे्नछाः-  

(क) योजर्ना तथा कायिक्रम संर्ालर्न गदाि 

सोको पारदञ्चशिता, एवं प्रभावकारी 

आन्तररक र्र्नयन्रण प्रणालीमा जोड 

ददर्न,े    

(ख) योजर्ना तथा कायिक्रम संर्ालर्न गदाि 

कामको गणुस्तरमा ववशरे् ध्यार्न 

परु याउर्नको लार्ग र्नागररक समाज 

एवं लाभाञ्चन्वत वगि र समदुायबाट 

समेत र्र्नगरार्नी गरे्न व्यवस्था गरे्न, र  

(ग) सम्बञ्चन्धत स्थार्नीय तहले योजर्ना तथा 

कायिक्रम संर्ालर्नको क्रममा कामको 

गणुस्तर मापर्न गरे्न संयन्र सदुृढ 

बर्नाउर्न ु परे्नछ र आयोजर्ना सम्पन्न 

भएको छोटो अवर्धमा रै्न त्यसको 
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गणुस्तरमा ह्रास आएको खण्डमा 

ववर्यगत मन्रालयले सोको छार्नववर्न 

गरी आवश्यक कारबाही अञ्चघ 

बढाउर्ने   

11.  बावर्िक बजेटमा समावेश गरे्न सम्बन्धी व्यवस्थााः  
स्थार्नीय तहले ववञ्चत्तय हस्तान्तरण माफि त प्रदेश 
सरकारबाट पाउर्ने सशति अर्नदुार्न, ववशरे् अर्नदुार्न र 
समपरुक  अर्नदुार्नबाट सिालर्न हरु्ने योजर्ना तथा 
कायिक्रमलाई स्वीकृत गरी वावर्िक बजेटमा समावेश गरी 
सिालर्न गर्नुि परे्नछ । 

12.  र्र्नवेदर्न सम्बन्धी व्यवस्थााः प्रदेश सरकारबाट आगामी 
आर्थिक वर्िमा पाउर्ने ववशेर् अर्नदुार्न र समपरुक  
अर्नदुार्नबाट सिालर्न हरु्ने योजर्ना तथा कायिक्रम प्रत्येक 
आर्थिक बर्िको लार्ग र्ाल ु आर्थिक बर्िको माघ 
मसान्तर्भर र आ.व 2077/78 को हकमा असोज 
मसान्तर्भर अर्नसूुर्ी -3 बमोञ्चजमको ढाूँर्ामा आर्थिक 
मार्मला तथा योजर्ना मन्रालय समि र्र्नवेदर्न 
ददर्नपुरे्नछ।  
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13. अर्नदुार्न रोक्का सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश सरकारबाट 

स्थार्नीय तहमा प्रदार्न गररर्ने अर्नदुार्नबाट सिार्लत 

आयोजर्ना तथा कायिक्रमको रकम देहायको अवस्थामा 

रोक्का हरु्नेछाः-  

(क) स्थार्नीय तहले संर्ार्लत योजर्ना तथा 

कायिक्रमको र्र्नधािररत समयमा 

प्रर्तवेदर्न पेश र्नगरेमा, 

(ख) तोवकएको समयर्भर कायि सम्पन्न 

र्नगरेमा,  

(ग) सम्पन्न भएको कायिको गणुस्तर राम्रो 

र्नभएमा, र   

(घ) अर्नगुमर्न प्रर्तवेदर्नको आधारमा 

अर्नदुार्नबाट सिालर्न हरु्ने आयोजर्ना 

र्र्नददिष्ट उिेश्य पूर्ति गर्नि असमथि 

रहेको पाइएमा ।   
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(२) स्थार्नीय तहमा प्रदार्न गररर्ने अर्नदुार्नबाट 

सिार्लत आयोजर्ना तथा कायिक्रमको अर्नगुमर्न 

ववर्यगत प्रदेश मन्रालय र स्थार्नीय तहको समन्वयमा 

गर्नुि परे्नछ । 

(३) अर्नदुार्नबाट सिार्लत आयोजर्ना तथा 

कायिक्रम उ्दतेश्य अर्नरुुप सिालर्न र्नभएमा, काममा 

गणुस्तर र्नदेञ्चखएमा, पूवि र्र्नधािररत समयमै कायिसम्पन्न 

भए वा र्नभएको ववर्यमा र कुरै्न कारणले योजर्ना तथा 

कायिक्रमलाई पररमाजिर्न गर्नुि परेमा ववर्यगत मन्रालयले 

र्र्नदेशर्न ददर्न सक्र्ने छ र यस्तो र्र्नदेशर्नको पालर्ना गर्नुि 

स्थार्नीय तहको कतिव्य हरु्नेछ ।  

14. प्रर्तवेदर्न सम्बन्धी व्यवस्थााः प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

अर्नदुार्नबाट स्थार्नीय तहले सिालर्न गरे्न आयोजर्ना तथा 

कायिक्रमको प्रर्तवेदर्न प्रदेश सरकारको ववर्यगत 

मन्रालयलाई कायि सम्पन्न भए लगतै्त अर्नसूुर्ी - 4 

बमोञ्चजमको ढाूँर्ामा प्रर्तवेदर्न पेश गर्नुि परे्नछ ।  
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१5. योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्वयर्न सम्बन्धी ववशरे् 

व्यवस्थााः (१) यस ऐर्न बमोञ्चजम प्रदेश सरकारको कुरै्न 

र्र्नकायबाट कायािन्वयर्न हरु्ने गरी रकम ववर्र्नयोजर्न 

भएको कुरै्न योजर्ना वा कायिक्रम स्थार्नीय तह माफि त 

कायािन्वयर्न गर्नुिपरे्न भएमा प्रदेश सरकारको ववर्यगत 

मन्रालयले स्थार्नीय तहबाट कायिक्रम कायािन्वयर्न गरे्न 

गरी र्र्नणिय गर्नुि परे्नछ ।  

  (२) यस ऐर्न बमोञ्चजम स्थार्नीय तहमा सशति 

अर्नदुार्न अन्तगितका योजर्ना वा कायिक्रम कायािन्वयर्न 

गदाि थप रकम माग भई आएमा प्रदेश सरकार, आर्थिक 

मार्मला तथा योजर्ना मन्रालयले त्यस्तो योजर्ना वा 

कायिक्रमको प्रगर्तको आधारमा थप रकम उपलब्ध 

गराउर्ने गरी र्र्नणिय गर्नि सक्र्नेछ ।  

  (३) यस ऐर्न वा प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु 

कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न स्थार्नीय तहको बजेट तथा 

कायिक्रममा समावेश भएको कुरै्न योजर्ना वा कायिक्रम 
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स्थार्नीय तहले प्रदेश सरकारको सम्बञ्चन्धत कायािलय 

माफि त कायािन्वयर्न गराउर्न आवश्यक ठार्नमेा ववर्यगत 

मन्रालयको र्सफाररसमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला 

तथा योजर्ना मन्रालयको स्वीकृर्त र्लई सम्बञ्चन्धत 

स्थार्नीय तहले त्यस्तो योजर्ना वा कायिक्रम प्रदेश 

सरकारको सम्बञ्चन्धत कायािलय माफि त कायािन्वयर्न गरे्न 

गरी र्र्नणिय  गर्नुि परे्नछ ।  

  (४) उपदफा (१), (२ ) र (३) बमोञ्चजमको 

र्र्नणियको जार्नकारी  प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला 

तथा योजर्ना मन्रालय, प्रदेश सरकारको ववर्यगत 

मन्रालय, प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलय  र सम्बञ्चन्धत 

स्थार्नीय तहलाई ददर्न ुपरे्नछ ।  

  (५) उपदफा (१) बमोञ्चजम स्थार्नीय तहले 

कायािन्वयर्न गरे्न वा उपदफा (२ ) बमोञ्चजम थप रकम 

उपलब्ध गराउर्न े र्र्नणिय प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा 

र्र्नयन्रक कायािलयले त्यस्तो र्र्नणियलाई खर्ि गरे्न 
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अञ्चख्तयारी मार्नी प्रदेशको एकल खाता कोर् प्रणालीमा 

स्थार्नीय तहको कायािलयलाई प्रादेञ्चशक र्र्नकायको रुपमा 

कायािलय कोड ददई सोही कोडबाट प्रर्र्लत प्रदेश 

कारू्नर्न बमोञ्चजमको रकम र्र्नकासा ददर्न ु       परे्नछ ।  

  (६) उपदफा (३) बमोञ्चजम प्रदेश सरकारको 

सम्बञ्चन्धत कायािलय माफि त कायािन्वयर्न गरे्न र्र्नणिय प्राप्त 

भएमा स्थार्नीय तहको योजर्ना तथा कायिक्रमको हकमा 

कोर् तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले त्यस्तो र्र्नणियलाई 

खर्ि गरे्न अञ्चख्तयारी मार्नी प्रदेशको एकल खाता कोर् 

प्रणालीमा स्थार्नीय र्र्नकायको रुपमा कायािलय कोड ददई 

रकम र्र्नकासा ददर्न ुपरे्नछ ।  

 (७) उपदफा (३) बमोञ्चजम संघको योजर्ना 

तथा कायिक्रम प्रदेश सरकारको सम्बञ्चन्धत कायािलय 

माफि त कायािन्वयर्न गरे्न र्र्नणिय भएमा संघले प्रादेञ्चशक 

र्र्नकायको र्नाममा सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक 

कायािलय वा प्रदेश लेखा इकाई को रुपमा रहेको कायि 
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सिालर्न कोर् खातामा जम्मा हरु्ने गरी रकम र्र्नकासा 

ददर्न ुपरे्नछ ।  

१6. लेखाङ्कर्न, प्रर्तवेदर्न तथा लेखा परीिण समबन्धी 

व्यवस्थााः (१) यस ऐर्न बमोञ्चजम एक तहको बजेट तथा 

कायिक्रममा समावेश भएको कुरै्न योजर्ना वा कायिक्रम 

अको तहबाट कायािन्वयर्न गदाि रकम ववर्र्नयोजर्न भएको 

तहको खर्ि इकाईको रुपमा प्रर्र्लत कारू्नर्नले तोके 

बमोञ्चजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अञ्चन्तम लेखा 

परीिण गराउर्न ुपरे्नछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम योजर्ना वा 

कायिक्रम कायािन्वयर्न गरे्न तहले आर्थिक वववरण तयार 

गरी प्रमाञ्चणत गराई त्यस्तो आर्थिक वववरण रकम 

ववर्र्नयोजर्न भएको तहमा पठाउर्न ुपरे्नछ। 

(३) र्नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई 

ववञ्चत्तय हस्तान्तरण हरु्ने सशति अर्नदुार्न अन्तगितको 

वैदेञ्चशक स्रोत समावेश भएको कुरै्न योजर्ना तथा 
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कायिक्रम प्रदेश तथा स्थार्नीय तहले कायािन्वयर्न गदाि 

वैदेञ्चशक सहायता सम्झौता बमोञ्चजम र्नेपाल सरकारबाट 

र्र्नददिष्ट ढाूँर्ामा खर्ि गरे्न र्र्नकायले छुटै्ट अर्भलेख राखी 

र्र्नधािररत समयमा सम्बञ्चन्धत मन्रालय, सोधभर्नाि माग 

गरे्न र्र्नकाय, प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलयमा प्रर्तवेदर्न 

गर्नुि परे्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम प्रर्तवेदर्न पेश 

र्नभएको कारणबाट खर्ि रकम सोधभर्नाि   हरु्न र्नसकेमा 

यसरी सोधभर्नाि   हरु्न र्नसकेको बरावरको रकम दफा 

४ उपदफा १2 बमोञ्चजम कट्टा गरी समायोजर्न गररर्नछे ।   

17. ववत्तीय अर्नशुासर्न सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश सरकार 

तथा स्थार्नीय तहले आफुले उठाएको राजस्व र यस ऐर्न 

बमोञ्चजम प्राप्त गरेको अर्नदुार्न कारू्नर्न बर्नाई खर्ि गर्नुि 

परे्नछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोञ्चजम कारू्नर्न बर्नाउूँदा 

देहाय बमोञ्चजमको व्यवस्था समावेश हरु्न े गरी बर्नाउर्न ु

परे्नछाः-  

(क) र्नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको 

आर्थिक र ववत्तीय र्नीर्तको अर्नशुरण 

गरे्न, 

(ख) सबै आय आफ्र्नो सञ्चित कोर्मा 

दाञ्चखल गरे्न, 

(ग) अर्नदुार्नको रकम जरु्न प्रयोजर्नको 

लार्ग प्राप्त भएको हो सोही 

प्रयोजर्नको लार्ग  प्रयोग गरे्न,  

(घ) पूूँजीगत खर्िको रुपमा ववर्र्नयोजर्न 

भएको रकम र्ाल ुखर्िमा रकमान्तर 

गर्नि र्नपाइर्ने,  

(ङ) आर्थिक कायिववर्ध तथा ववञ्चत्तय 

उत्तरदावयत्व ऐर्न, २०७६ तथा अन्य 
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प्रर्र्लत कारू्नर्नले र्र्नधािरण गरे 

बमोञ्चजमको आय व्ययको वगीकरण, 

लेखाङ्कर्न तथा लेखा प्रणाली लागू गर्नुि 

परे्न ।  

18. अञ्चख्तयारी तथा कायिक्रम स्वीकृर्त सम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१) प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 

तापर्र्न ववर्र्नयोजर्न भएको रकम प्रर्र्लत कारू्नर्नको 

अधीर्नमा रही खर्ि गरे्न अञ्चख्तयारी यो ऐर्न प्रारम्भ भएको 

ददर्न देञ्चख अर्धकार  प्राप्त अर्धकारीलाई हरु्नेछ । 

  (२) उपदफा (1) बमोञ्चजम खर्ि गरे्न 

अञ्चख्तयारीको आधारमा प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक कायािलय 

वा प्रदेश लेखा इकाई कायािलयले सम्बञ्चन्धत र्र्नकायलाई 

ववर्र्नयोजर्न भएको रकम र्र्नकासा ददर्नेछ ।  

  (3) कुरै्न र्र्नकायलाई एकभन्दा बढी र्र्नकायबाट 

खर्ि गरे्न गरी रकम ववर्र्नयोजर्न भएकोमा र्र्नकायको 

प्रमखुले यो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तले प्रन्र ददर्नर्भर 
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ववर्र्नयोजर्न भएको सम्पूणि रकम खर्ि गरे्न र्र्नकायलाई 

बाूँडफाूँड गरी त्यसको जार्नकारी प्रदेश सरकार, आर्थिक 

मार्मला तथा योजर्ना मन्रालय र सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा 

र्र्नयन्रक कायािलयलाई ददर्न ुपरे्नछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँडबाट 

रकम प्राप्त गरे्न र्र्नकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खर्ि 

गर्नि अञ्चख्तयारी प्राप्त भएको मार्र्नर्नेछ ।  

  (५) प्रदेश सम्बन्धी प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु 

कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न प्रदेश मन्रालयगत बजेट 

सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कायिक्रम त्यस्तो 

कायिक्रम कायािन्वयर्न गरे्न प्रयोजर्नको लार्ग स्वीकृत 

कायिक्रम मार्र्नर्नछे । त्यस्तो कायिक्रमको ववर्र्नयोञ्चजत 

रकम प्राप्त गरे्न र्र्नकायको प्रमखुलाई खर्ि गरे्न 

अञ्चख्तयारी प्राप्त भएको मार्र्नर्नेछ ।   

  (६) उपदफा (५) बमोञ्चजम प्रदेश मन्रालयगत 

बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कुरै्न कायिक्रम 
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संशोधर्न गर्नुिपरे्न भएमा सम्बञ्चन्धत र्र्नकायले प्रदेश 

सरकार, आर्थिक मार्मला तथा योजर्ना मन्रालयको 

सहमर्त र्लर्न ुपरे्नछ ।  

  (7) उपदफा (६) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको 

भए तापर्र्न प्रदेश मन्रालयगत बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा 

समावेश भएको कायिक्रमको र्ौमार्सक ववभाजर्नमा 

संशोधर्न गर्नुिपरे्न भएमा सम्बञ्चन्धत र्र्नकायले एक तह 

मार्थको कायािलय प्रमखुको स्वीकृर्त र्लर्न ुपरे्नछ।  

  तर राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको 

कमिर्ारी प्रमखु भएको र्र्नकायमा र्र्नजले र्ौमार्सक 

ववभाजर्नमा संशोधर्न गर्नि बाधा  पगेुको मार्र्नर्ने छैर्न ।  

  (८) उपदफा (७) बमोञ्चजम संशोधर्न भएको 

जार्नकारी प्रदेश सरकार, आर्थिक मार्मला तथा योजर्ना 

मन्रालय र सम्बञ्चन्धत प्रदेश लेखा र्र्नयन्रक 

कायािलयलाई ददर्नपुरे्नछ ।  
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19.  र्बशरे् व्यवस्थााः अन्यर जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 

तापर्र्न आर्थिक बर्ि २०७५/०७६ मा कायि सम्पन्न भई 

भकु्तार्नी ददर्न बाूँकी रहेको ववकास कायिक्रमहरुको 

हकमा कायि सम्पन्नताको आधारमा भकु्तार्नी ददइर्नछे । 

20. कायिववर्ध, मापदण्ड  तथा मागिदशिर्न बर्नाउर्न सक्र्न े

सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) यस ऐर्नको कायािन्वयर्न गर्नि 

प्रदेश सरकारले आवश्यक कायिववर्ध तथा मापदण्ड 

बर्नाउर्न सक्र्नछे ।  

  (२ ) उपदफा (१) बमोञ्चजमको कायिववर्ध तथा 

मापदण्ड प्रदेश राजपरमा प्रकाशर्न गररर्नेछ ।  

(३) यस ऐर्न बमोञ्चजम ववर्र्नयोजर्न भएको 

रकम खर्ि गरे्न ब्यवस्थाका सम्बन्धमा आर्थिक 

मार्मला तथा योजर्ना मन्रालयले आवश्यक मागिदशिर्न 

बर्नाउर्न सक्रे्नछ ।  

21. आदेश जारी गर्नि सक्र्न ेसम्बन्धी व्यवस्थााः यस ऐर्नको 
कायािन्वयर्न गदाि कुरै्न बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश 
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सरकारले प्रदेश राजपरमा सूर्र्ना प्रकाशर्न गरी त्यस्तो 
बाधा  फुकाउर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नि सक्र्नछे।  

22. खारेजीाः देहाय बमोञ्चजमको कायिववर्ध खारेज गररएकोछाः- 

(क) प्रदेश सशति अर्नदुार्न सम्बन्धी 
कायिववर्ध, 2075   

(ख) प्रदेश ववशरे् अर्नदुार्न सम्बन्धी 
कायिववर्ध, 2075  

(ग) प्रदेश समपरुक अर्नदुार्न सम्बन्धी 
कायिववर्ध, 2075 

(घ) सरकारी, अधि  सरकारी तथा गैर 
सरकारी संस्थाहरुलाई ददइर्न ेअर्नदुार्न 
सम्बन्धी र्र्नदेञ्चशका, २०७५   
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अर्नसूुर्ी - १ 

दफा २  सूँग सम्बञ्चन्धत  

(र्नेपालको संववधार्न बमोञ्चजम ) 

प्रदेश सञ्चित कोर्मार्थ व्ययभार हरु्ने रकम  

रु.हजारमा 
१ २  ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.स
. 

अर्नदुार्न 
संख्या र 
उपशीर्िक 
संकेत 
संख्या 

मन्रालय
/र्र्नकाय
को र्नाम 

र्ाल ुतफि  पूूँजीगत 
तफि  

ववञ्चत्तय 
व्यवस्था 

कुल 
बजेट 

१ 202 प्रदेश 
सभा  

93,56 - - 93,56 

२ 210 प्रदेश 
लोक 
सेवा 
आयोग 

43,63  - 43,63 

३ 502 अथि- 
आन्तरर
क ऋण 
भकु्तार्नी  

10,00,00 - 16,00,00 26,00,00 

4 602 अथि 
ववववध  

1,00,00 - - 1,00,00 

कुल जम्मा 12,37,19 - 16,00,00 28,37,19 
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अर्नसूुर्ी -2 

( दफा २  र ३ सूँग सम्बञ्चन्धत ) 
प्रदेश सञ्चित कोर्बाट ववर्र्नयोजर्न हरु्न ेरकम 

रु.हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.
स. 

अर्नदुार्न 
संख्या 
र 

उपशीर्ि
क 

संकेत 
संख्या 

शीर्िकको 
र्नाम 

र्ाल ुतफि  पूूँजीगत तफि  

वव
ञ्चत्त
य 
व्य
व
स्था 

कुल बजेट 

1 202 प्रदेश 
व्यवस्था
वपका 
सञ्चर्वाल
य  

34,04,18 9,19,00 0 43,23,18 

2 210 प्रदेश 
लोक 
सेवा 
आयोग  

2,37,96 42,61 0 2,80,57 

3 216 मखु्य 
न्यायार्ध
वक्ताको 
कायािलय  

3,89,21 90,00 0 4,79,21 

4 301 मखु्यम
न्री तथा 
मञ्चन्रपरर
र्द्को 

1,29,84,50 3,33,13,29 0 4,62,97,79 
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कायािल 

5 305 आर्थिक 
मार्मला 
तथा 
योजर्ना 
मन्रालय  

25,34,67 2,26,30 0 27,60,97 

6 307 उद्योग, 
पयिटर्न, 
वर्न तथा 
वातावरण 
मन्रालय  

1,24,57,08 2,00,48,99 0 3,25,06,07 

7 312 भरू्म 
व्यवस्था, 
कृवर् 
तथा 
सहकारी 
मन्रालय  

2,00,89,80 1,26,09,89 0 3,26,99,69 

8 314 आन्तरर
क 
मार्मला 
तथा 
कारू्नर्न 
मन्रालय  

22,10,71 72,86,17 0 94,96,88 

9 337 भौर्तक 
पूवािधार 
ववकास 
मन्रालय  

1,76,42,78 7,25,19,40 0 9,01,62,18 
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10 350 सामाञ्चज
क 
ववकास 
मन्रालय  

3,19,69,66 2,02,08,89 0 5,21,78,55 

11 391 प्रदेश 
र्नीर्त 
तथा 
योजर्ना 
आयोग  

3,99,24 30,38 0 4,29,62 

12 601 कमिर्ारी 
सवुवधा 
तथा सेवा 
र्र्नवतृ्त 
सवुवधा  

10,00 0 0 10,00 

13 602 अथि 
ववववध  

2,03,00,00 1,24,87,99 0 3,27,87,99 

14 801 स्थार्नीय 
तह  

2,83,60,00 0 0 2,83,60,00 

कुल जम्मा 15,29,89,79 17,97,82,91  3,32,772,70 
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अर्नसूुर्ी -3 

( दफा 6 र ७ सूँग सम्बञ्चन्धत ) 

अर्नदुार्नको लार्ग कायिक्रम पेश गरे्न र्र्नवेदर्न फारम 
 

अर्नदुार्नको वकर्समाः-      
  

१. कायिक्रम कायािन्वयर्न गरे्न स्थार्नीय तहको र्नाम :- 
2. ञ्चजलला :-      

3. वडा र्नम्बर  :-           
4. फोर्न, फ्याक्स र इमेल :- 
5. कायिक्रम वा आयोजर्नाको र्नाम :- 
6. कायिक्रम वा आयोजर्नाको छोटकरी वववरणाः- 
7. कायिक्रम वा आयोजर्ना सम्पन्न गर्नि लाग्र्ने समय :- 
8. कायिक्रम वा आयोजर्नाबाट लाभाञ्चन्वत संभाव्य   

जर्नसंख्या :- 
9. कायिक्रम र आयोजर्नाको कूल लागत रु. :- 
10. स्थार्नीय तहको सभाले पाररत गरेको र्मर्ताः- 
1१.  कुल लागतमा स्थार्नीय तहको रकम/ प्रर्तशताः-  
1२ . अन्य र्र्नजी तथा गैर सरकारी िेरको रकम/ प्रर्तशताः- 
1३. प्रदेश सरकारले प्रदार्न गरे्न रकम/ प्रर्तशताः- 
1४. उञ्चललञ्चखत ववर्यहरु :- 

समपरुक  ववशेर्  
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(क) कायिक्रमको आवश्यकता र 
औञ्चर्त्यता, 

(ख) कायिक्रमको सम्पन्न गर्नि लाग्र्ने समय 
र लागत इञ्चस्टमेट वववरण, 

(ग) कायिक्रमबाट लाभाञ्चन्वत हरु्ने वगि 
िेर समदुाय र कूल लाभाञ्चन्वत 
जर्नसंख्याको अर्नपुात, 

(घ) कायिक्रम सम्पन्न भए पर्छ प्राप्त हरु्न े
सम्भाव्य मापर्न योग्य प्रर्तफलको 
वववरण, 

(ङ) समय समयमा प्रदेश सरकारले 
तोकेका वववरणहरु 

संलग्र्न आवश्यक कागजातहरु : 
१. ............................... 
२ . ............................... 
तयार गरे्न                                                     
स्वीकृत गरे्न  
आर्धकाररक दस्तखत :                                       
आर्धकाररक दस्तखत :- 
पद :-                                                       
पद :- 
र्मर्त :-                                                      
र्मर्त :- 
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अर्नसूुर्ी - 4 
( दफा 14 सूँग सम्बञ्चन्धत ) 

प्रगर्त प्रर्तवेदर्नको ढाूँर्ा 
अर्नदुार्नको वकर्समाः 
योजर्ना/कायिक्रम कायािन्वयर्न गरे्न स्थार्नीय तहको र्नामाः 
ठेगार्नााः- 
सम्पकि  रं्न:- 

क्र.
सं 

योजर्नाको 
र्नाम 

कायि
क्रम 
सिा
लर्न 
भएको 
स्थार्न 

स्वी
कृत 
बजे
ट 

.......... 
अवर्धको 
लक्ष्य 

............ 
अवर्धको 
प्रगर्त 

कै
वफ
य
त भौ

र्त
क 

वव
त्तीय 

भौर्त
क 

ववत्ती
य 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

     दस्तखत : 
र्नाम : 
पद :  
र्मर्त :  
   नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा 

-१_ बमोजिम प्रदेश सभािाट ममति 
२०७७।३।२८ मा पाररि भएको यो अर्थ 
विधेयक प्रमाणिि गदथछु । 

 
 ………………………………… 

(मा. सरोि कुमार यादि) 

सभामुख 
 

 


