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प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गरे्न र विनर्नयोजर्न गरे्न सम्बन्धमा  

व्यिस्था गर्नच बर्नेको विधेयक 
 

प्रस्तािर्ना : यस आनथचक िषचको सेिा र कायचहरुको लानग प्रदेशको सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गरे्न 
अनधकार ददर्न र सो रकम विनर्नयोजर्न गर्नच िाञ् छर्नीय भएकोले, 

 प्रदेश सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ। 

१. संञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्नको र्नाम "प्रदेश विर्नयोजर्न ऐर्न, २०७५" रहेको छ। 

(२) यो ऐर्न तरुुन्त लागू हरु्नेछ। 

२. पररभाषााः नबषय िा प्रसङ्गले अको अथच र्नलागेमा यस ऐर्नमा,- 
(क) "आनथचक िषच" भन्नाले आ.ि. २०७४/०७५ सम्झर्न ुपछच । 
(ख) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश रं्न. ३ सम्झर्न ुपछच । 

३. आनथचक िषचको नर्ननमत्त प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गरे्न अनधकार : आनथचक िषचको नर्ननमत्त 
अर्नसूुर्ी-१ बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोषमानथ व्ययभार हरु्ने रकम बाहेक अर्नसूुर्ी-२ मा उञ्चललञ्चखत 
नर्नकाय तथा मन्रालयहरुले गरे्न सेिा र कायचहरुका नर्ननमत्त सोही अर्नसूुर्ीमा उञ्चललञ्चखत र्ाल ुखर्च 
तथा पूूँजीगत खर्चको जम्मा रकम रु.1,02,05,00,000/-(अिरेवप एक अरब दइु करोड 
पाूँर्लाख) र्नबढाई नर्नददचष्ट गररए बमोञ्चजम प्रदेशको सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नच सवकर्नेछ । 

४. विनर्नयोजर्न: (१) यस ऐर्नद्वारा प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नच अनधकार ददइएको रकम यस आनथचक 
िषचको लानग अर्नसूुर्ी २ मा उञ्चललञ्चखत नर्नकाय तथा मन्रालयहरुले गरे्न सेिा र कायचहरुको नर्ननमत्त 
विनर्नयोजर्न गररर्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापनर्न उञ्चललञ्चखत नर्नकाय र मन्रालयले 
गरे्न सेिा र कायचहरूको लानग विनर्नयोजर्न गरेको रकम मध्ये कुरै्नमा बर्त हरु्न ेर कुरै्नमा अपगु 
हरु्ने देञ्चखर्न आएमा प्रदेश कायचपानलकाले बर्त हरु्ने शीषचकबाट र्नपगु हरु्ने शीषचकमा सार्नच सक्र्नछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको रकम सादाच एक शीषचकबाट सो शीषचकको जम्मा रकमको 
१५ प्रनतशतमा र्नबढ्र्न ेगरी कुरै्न एक िा एकभन्दा बढी शीषचकमा रकम सार्नच तथा नर्नकासा र 
खर्च जर्नाउर्न सवकर्नछे ।  

(४) पूूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यिस्था तफच  विनर्नयोञ्चजत रकम सािाूँ भकु्तार्नी खर्च र व्याज 
भकु्तार्नी खर्च शीषचकमा बाहेक अन्य र्ाल ुखर्च शीषचक तफच  सार्नच र वित्तीय व्यिस्था अन्तगचत सािाूँ 
भकु्तार्नी खर्च तफच  विनर्नयोञ्चजत रकम व्याज भकु्तार्नी खर्च शीषचकमा बाहेक अन्यर सार्नच सवकर्ने 
छैर्न । 

तर र्ाल ुतथा पुूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यिस्थाको खर्च व्यहोर्नच एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सार्नच सवकर्नेछ। 
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(५) उपदफा (१) देञ्चख क्रमश (४) सम्ममा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पनर्न एक 
शीषचकबाट सो शीषचकको जम्मा स्िीकृत रकमको १५ प्रनतशत भन्दा बढ्र्ने गरी कुरै्न एक िा 
एकभन्दा बढी शीषचकहरुमा रकम सार्नच परेमा प्रदेश सभाको स्िीकृनत नलर्न ुपरे्न छ । 

(६) संघीय विनर्नयोजर्न ऐर्न, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोञ्चजम र्नेपाल 
सरकार, अथच मन्रालयले खर्च शीषचकहरुमा बाूँडफाूँड गरी नर्नकासा गरेको रकमलाई समेत यसै ऐर्न 
बमोञ्चजमको बजेट शीषचकहरुमा नमलार्न गररएको छ । 

(७) प्रदेश आनथचक कायचविनध नर्नयमािली र्नबर्नेसम्म प्रर्नलत आनथचक कायचविनध 
नर्नयमािलीको रै्न प्रयोग हरु्नछे । 

(८) प्रदेश सरकारले तयार गर्नुच परे्न अथच सम्िन्धी कारू्नर्नहरु र्नबर्नेसम्म प्रर्नलत कारू्नर्नको 
रै्न प्रयोग गररर्ने छ। 

 

 
अर्नसूुर्ी-१ 

(दफा ३ सूँग सम्बञ्चन्धत) 
र्नेपालको संविधार्नको धारा २०६ बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चित कोषमानथ व्ययभार हरु्न ेरकम 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. प्रदेश, अर्नदुार्न 

संख्या 
शीषचक र्ाल ुखर्च वित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

1 ७०३२१२०१ प्रदेश व्यिस्थावपका (प्रदेश 
सभामखु र उपसभामखुको 
पाररश्रनमक र सवुिधा) 

3900 – 3900 

2 ७०३३२३०२ अथच बजेट (अदालतको 
फैसला िा आदेश अर्नसुार 
नतर्नुच परे्न रकम) 

200 – 200 
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अर्नसूुर्ी-२ 
(दफा ३ सूँग सम्बञ्चन्धत) 

प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनर्नयोजर्न हरु्ने रकम 
(रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. 

प्रदेश, अर्नदुार्न 
संख्या 

शीषचक र्ाल ुखर्च पूूँजीगत खर्च वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1 ७०३२१२०१ प्रदेश व्यिस्थावपका (प्रदेश 
सभामखु र उपसभामखुको 
पाररश्रनमक र सवुिधा) 

3900   3900 

२ ७०३३२३०२ अथच बजेट (अदालतको 
फैसला िा आदेश अर्नसुार 
नतर्नुच परे्न रकम) 

200   200 

3 70321211 प्रदेश व्यिस्थावपका 
(साधारण प्रशासर्न) 

107524 20500 – 128024 

4 70321251 प्रदेश व्यिस्थावपका 
(विकास कायचक्रम) 

– – – – 

5 70331311 मखु्यमन्री तथा 
मञ्चन्रपररषदको कायाचलय 
(साधारण प्रशासर्न) 

30110 16000 – 46110 

6 70331351 मखु्यमन्री तथा 
मञ्चन्रपररषदको कायाचलय 
(विकास कायचक्रम) 

– – – – 

7 70333311 आन्तररक मानमला तथा 
कारू्नर्न मन्रालय (साधारण 
प्रशासर्न) 

19768 14539 – 34307 

8 70333351 आन्तररक मानमला तथा 
कारू्नर्न मन्रालय (विकास 
कायचक्रम) 

– – – – 

9 70332311 आनथचक मानमला तथा 
योजर्ना मन्रालय (साधारण 
प्रशासर्न) 

23350 16450 – 39800 

10 70332351 आनथचक मानमला तथा 
योजर्ना मन्रालय (विकास 
कायचक्रम) 

– – – – 
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क्र. 
सं. 

प्रदेश, अर्नदुार्न 
संख्या 

शीषचक र्ाल ुखर्च पूूँजीगत खर्च वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

11 70336311 भौनतक पूिाचधार विकास 
मन्रालय (साधारण 
प्रशासर्न) 

16078 15000 – 31078 

12 70336351 भौनतक पूिाचधार विकास 
मन्रालय (विकास 
कायचक्रम) 

– – – – 

13 70337311 सामाञ्चजक विकास मन्रालय 
(साधारण प्रशासर्न) 

18120 15000 – 33120 

14 70337351 सामाञ्चजक विकास मन्रालय 
(विकास कायचक्रम) 

– – – – 

15 70334311 उद्योग, पयचटर्न, िर्न तथा 
िातािरण मन्रालय 
(साधारण प्रशासर्न) 

17740 16092 – 33832 

16 70334351 उद्योग, पयचटर्न, िर्न तथा 
िातािरण मन्रालय 
(विकास कायचक्रम) 

– – – – 

17 70335311 भनूम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्रालय 
(साधारण प्रशासर्न) 

18070 15000 – 33070 

18 70335351 भनूम व्यिस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्रालय (विकास 
कायचक्रम) 

– – – – 

19 70332611 अथच बजेट (आनथचक मानमला 
तथा योजर्ना मन्रालय - 
विविध खर्च) 

300000 337059 – 637059 
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