
 

1 
 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ६ 

आर्थिक वषि २०७६/0७७ को सेवा य कामिहरूको रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही 
यकभ खचि गने य ववर्नमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन  

प्रस्तावना: आर्थिक वषि २०७6/0७7 को सेवा य कामिहरूको रार्ग प्रदेश 
सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनु े यकभ ववर्नमोजन गने य सो यकभ खचि गने 
अर्धकाय ददन वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “ प्रदेश ववर्नमोजन ऐन,२०७6” 

यहेको छ। 

(२) मो ऐन सॊवत ्२०७6 सार साउन १ गतेदेञ्चख प्रायम्ब हनुेछ। 

2. आर्थिक वषि २०७6/0७७को र्नर्भत्त प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गने अर्धकाय: 
आर्थिक फषि २०७6/0७7 को र्नर्भत्त अनसूुची-१ फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित 

कोषभार्थ व्ममबाय हनु े यकभ फाहेक अनसूुची-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत 

र्नकामरे गने सेवा य कामिहरूका र्नर्भत्त सोही अनसूुचीको भहर ४ भा उञ्चलरञ्चखत 

चार ुखचि, भहर ५भा उञ्चलरञ्चखत ऩूॉजीगत खचि य भहर ६ भा उञ्चलरञ्चखत ववत्तीम 

व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी भहर ७ भा उञ्चलरञ्चखत जम्भा यकभ 

रू.47,59,55,86,000।- (अऺयेवऩ सतचारीस अफि उनान्साठी कयोड 
ऩचऩन्न राख छ् मासी हजाय) भा नफढाई र्नददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित 

कोषफाट खचि गनि सवकनेछ। 

3. ववर्नमोजन् : (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गनि अर्धकाय 
ददइएको यकभ आर्थिक वषि २०७6/0७7को र्नर्भत्त अनसूुची-२ को 
भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त 
ववर्नमोजन गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ अनसूुची-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत 
र्नकामरे गने सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गयेको यकभभध्मे कुनै 
अनदुान सॊख्माभा फचत हनु े य कुनै अनदुान सॊख्माभा नऩगु हनु े देञ्चखन 
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आएभा प्रदेश सयकाय, आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे फचत हनु े
अनदुान सॊख्माफाट नऩगु हनु ेअनदुान सॊख्मा यकभ सानि सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाि जम्भा यकभको दश 
प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी अनदुान सॊख्माफाट अको 
एक वा एकबन्दा फढी अनदुानभा यकभ सानि तथा र्नकासा य खचि जनाउन 
य चार ुतथा ऩूॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट 
अको स्रोतभा यकभ सानि सवकनेछ। 

तय, 
(क) एउटै अनदुान सॊख्मा र्बरका फजेट शीषिक वा 

उऩशीषिकहरूभा यकभान्तय गदाि जर्तसकैु यकभ यकभान्तय 
गनि सवकनेछ। 

(ख) ऩूॉजीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्थातपि  ववर्नमोञ्चजत यकभ चार ु
खचि शीषिकतपि  यकभान्तय गनि सवकने छैन। 

(४) स्थानीम तहका रार्ग अनदुान सॊख्मा ८०१ भा ववर्नमोजन 
बएको ववत्तीम सभानीकयण अनदुान यकभ अन्म अनदुान सॊख्माभा यकभान्तय 
हनुे छैन।  

(५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए 
ताऩर्न अनदुान सॊख्मा ५०१ देञ्चख ६०२ सम्भ ववर्नमोजन बएको यकभ जनु 
अनदुान सॊख्माभा र्नकासा य खचि हनुे हो, सोही अनदुान सॊख्माभा यकभ        
सानि   तथा र्नकासा य खचि जनाउन फाधा ऩने छैन। 

4. अन्तय सयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मवस्था : (१) अनदुान सॊख्मा 
8०१ को यकभ कानून फभोञ्चजभ स्थानीम तहरे खचि गनि ऩाउने गयी 
अनदुानको रूऩभा स्थानीम सञ्चित कोषभा हस्तान्तयण गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको यकभभध्मे ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुानको एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरमरे सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोषभा प्रत्मेक वषिको श्रावण 30 गते, 
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कार्तिक 30 गते, भाघ 30 गते य वैशाख 30 गते गयी चाय वकस्ताभा 
दाञ्चखर गनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोञ्चजभको ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट खचि 
बएको यकभको वववयण स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा 
प्रत्मेक आर्थिक वषिको कार्तिक 15 गते, भाघ १5 गते, चैर 15 गते य वावषिक 
आर्थिक वववयण आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण 25 गते र्बर ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (2) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न उऩदपा (3) 
फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ ववत्तीम सभानीकयण अनदुान वाऩतको फाॉकी 
यकभ सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोषभा दाञ्चखर गरयने छैन। 

(5) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको अनदुान यकभभध्मे सशति अनदुान 
अन्तगित ऩवहचान बैसकेका कामिक्रभहरुको यकभ भारको एक चौथाईरे हनु 
आउने यकभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत स्थानीम सञ्चित 
कोषभा प्रत्मेक आर्थिक वषिको बाद्र 5 गते, भञ्चससय 15, पागनु 15 य 
वैशाख 30 गते दाञ्चखर गनेछ। 

(६) उऩदपा (5) फभोञ्चजभको सशति अनदुानफाट खचि बएको यकभको 
वववयण स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा प्रत्मेक आर्थिक वषिको  
भञ्चससय 1 गते, पागनु 1 गते, वैशाख 15 गते य वावषिक आर्थिक वववयण 
आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण 25 गते र्बर ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न उऩदपा (६) 
फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ सशति अनदुान वाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ 
सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोषभा दाञ्चखर गरयने छैन। 

(८) ऩवहचान गरयने सशति अनदुानका मोजनाका  सम्फन्धभा मोजना 
छनौट गदािका फखत बएको र्नणिम फभोञ्चजभ गनुि ऩनेछ। 

(९) प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेको कामिववर्ध फभोञ्चजभ छनौट बएका 
मोजनाहरुका रार्ग प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे स्थानीम तहराई सशति, 
सभऩूयक य ववशेष अनदुानको यकभ हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ। 
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(१०) सशति, सभऩूयक य ववशेष अनदुानको यकभ असाय भसान्तसम्भ 
खचि नबई फचत बएभा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरम भापि त प्रदेश सञ्चित कोषभा वपताि दाञ्चखर गनुि ऩनेछ। 

(1१) उऩदपा (१०) फभोञ्चजभ अनदुानको यकभ वपताि दाञ्चखरा 
नबएभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे त्मस्तो यकभ अको वषि 
हस्तान्तयण गने ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट कट्टा गयी सभामोजन 
गनेछ। 

५. मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन सम्फन्धी ववशषे व्मवस्था : (१) मस ऐन 
फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायको कुनै र्नकामफाट कामािन्वमन हनु े गयी यकभ 
ववर्नमोजन बएको कुनै मोजना वा कामिक्रभ सॊघीम सयकायको एकाई तथा 
स्थानीम तहभापि त कामािन्वमन गनुिऩने बएभा प्रदेश सयकाय, भञ्चन्रऩरयषद्रे 
र्नणिम गनुि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको र्नणिमको जानकायी प्रदेश सयकाय, 
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम तथा प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरमराई ददन ुऩनेछ। 

६. ववत्तीम अनशुासन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) स्थानीम तहरे आपूरे उठाएको 
याजस्व य मस ऐन फभोञ्चजभ प्राप्त गयेको अनदुान कानून फनाई खचि गनुि 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) वभोञ्चजभ कानून फनाउॉदा देहामका कुयाहरु ऩारना 
हनुे गयी फनाउन ुऩनेछ्- 

(क) सॊघ तथा प्रदेश सयकायको आर्थिक य ववत्तीम नीर्त अनशुयण गने, 
(ख) आपूराई प्राप्त हनुे सफै आम आफ्नो सञ्चित कोषभा दाञ्चखर गने,  
(ग) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रार्ग प्राप्त बएको हो, सोही 

प्रमोजनको रार्ग भार प्रमोग गने,  
(घ) ऩूॉजीगत खचिको रुऩभा ववर्नमोज नबएको यकभ चार ु खचिभा 

यकभान्तय गनि नऩाइन,े  
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(ङ) आम व्ममको वगीकयण तथा रेखाङ्कन प्रचर्रत कानूनरे र्नधाियण 
गये फभोञ्चजभ याख्न ुऩने। 

७. रेखाङ्कन, प्रर्तवेदन य रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोञ्चजभ एक तहको 
फजेट तथा कामिक्रभभा सभावेश बएको कुनै मोजना वा कामिक्रभ अको 
तहफाट कामािन्वमन गदाि यकभ ववर्नमोजन बएको तहको खचि एकाईको 
रुऩभा प्रचर्रत कानूनरे तोके फभोञ्चजभको रेखा याखी आन्तरयक तथा 
अञ्चन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१)वभोञ्चजभ मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन गने 
तहरे आर्थिक वववयण तमाय गयी प्रभाञ्चणत गयाई त्मस्तो आर्थिक वववयण 
यकभ ववर्नमोजन बएको तहभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

८. अञ्चख्तमायी तथा कामिक्रभ स्वीकृर्त सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रचर्रत कानूनभा 
जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न ववर्नमोजन बएको यकभ प्रचर्रत 
कानूनको अधीनभा यही खचि गने अञ्चख्तमायी मो ऐन प्रायम्ब बएको ददनदेञ्चख 
अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीराई हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) वभोञ्चजभ खचि गने अञ्चख्तमायीको आधायभा प्रदेश 
रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत र्नकामराई ववर्नमोजन बएको यकभ 
र्नकासा ददनछे। 

(३) कुनै र्नकामराई एकबन्दा फढी र्नकामफाट खचि गने गयी यकभ 
ववर्नमोजन बएकोभा ववर्नमोजन बएको र्नकामको प्रभखुरे मो ऐन प्रायम्ब 
बएको र्भर्तरे ऩन्र ददन र्बर ववर्नमोजन बएको सम्ऩूणि यकभ खचि गने 
र्नकामहरूराई फाॉडपाॉट गयी त्मसको जानकायी आर्थिक भार्भरा तथा 
मोजना भन्रारम य प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोञ्चजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त गने 
र्नकामको प्रभखुराई त्मस्तो यकभ खचि गनि अञ्चख्तमायी प्राप्त बएको 
भार्ननेछ। 
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(५) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश 
भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावेश बएको कामिक्रभ त्मस्तो 
कामिक्रभ कामािन्वमन गने प्रमोजनको रार्ग स्वीकृत कामिक्रभ भार्ननेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोञ्चजभ प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना 
प्रणारीभा सभावेश बएको कुनै कामिक्रभ सॊशोधन गनुि ऩने बएभा सम्फञ्चन्धत 
र्नकामरे आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमफाट सहभर्त र्रन ुऩनेछ। 

(७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश 
भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावेश बएको कामिक्रभको चौभार्सक 
ववबाजनभा सॊशोधन गनुि ऩने बएभा सम्फञ्चन्धत र्नकामरे एक तह भार्थको 
कामािरम प्रभखुको स्वीकृर्त र्रन ुऩनेछ।  

तय याजऩरावङ्कत प्रथभ शे्रणी वा सोबन्दा भार्थका कभिचायी प्रभखु 
बएको र्नकामभा र्नजरे चौभार्सक ववबाजनभा सॊशोधन गनि फाधा ऩगेुको 
भार्नने छैन। 

(८) उऩदपा (७) फभोञ्चजभ सॊशोधन बएको जानकायी आर्थिक 
भार्भरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददन ु
ऩनेछ। 

९. प्रदेश सयकायको र्नणिम फभोञ्चजभ गनुि ऩने: (1) ववत्त हस्तान्तयण अनदुान 
फाहेक ववषमगत भन्रारम तथा र्नकामफाट अनदुान प्रदान गदाि प्रदेश 
सयकायफाट जायी गरयएको कामिववर्ध अनरुुऩ प्रदान गनुि ऩनेछ। 

(2) प्रदेश सशति, सभऩूयक, ववशेष अनदुान कामािन्वमन गदाि प्रदेश 
सयकाय, भञ्चन्रऩरयषद्को र्नणिम अनसुाय गनुि ऩनेछ। 

१०. कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न े: (१) मस ऐनको कामािन्वमन गनि 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड प्रदेश 
याजऩरभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ। 
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११. आदेश जायी गनि सक्न े : (१) मस ऐनको कामािन्वमन गदाि कुनै फाधा 
उत्ऩन्न बएभा प्रदेश सयकायरे आदेश जायी गयी आवश्मक व्मवस्था गनि 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको आदेश प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन 
गरयनेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २०६ फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनुे 
यकभ 

(यकभ रु.  हजायभा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सॊ. अनदुान 
सॊख्मा 

शीषिकको नाभ चार ु
खचि 

ऩूॉजीग
त 
खचि 

ववत्तीम 
व्मव
स्था 

जम्भा 

1 202 प्रदेश सबाभखु 
य 
उऩसबाभखुको 
ऩारयश्रर्भक य 
सवुवधा 

12100 0 0 12100 

2 602 अदारतको 
पैसरा वा 
आदेश 
अनसुाय र्तनुि 
ऩने यकभ 

200 0 0 200 

जम्भा 12300 0  12300 
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अनसूुची 2 
(दपा २ य ३ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

प्रदेश सञ्चित कोषफाटववर्नमोजन हनेु यकभ 
(यकभ रु. हजायभा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
क्र. सॊ. अनदुान 

सॊख्मा 
शीषिक चार ुखचि ऩूॉजीगत  ववत्तीम 

व्मवस्था 
जम्भा 

1 202 प्रदेश 
व्मवस्थावऩका 272959 140155 0 413114 

2 216 भखु्म 
न्मामार्धवक्ताको 
कामािरम 14864 1050 0 15914 

3 301 भखु्मभन्री तथा 
भञ्चन्रऩरयषद् को 
कामािरम 548108 74000 0 622108 

4 305 आर्थिक भार्भरा 
तथा मोजना 
भन्रारम 275413 38030 0 313443 

5 307 उद्योग, 
ऩमिटन, वन 
तथा 
वातावयण 
भन्रारम 1536604 3448460 0 4985064 

6 312 बरू्भ 
व्मवस्था, 
कृवष तथा 
सहकायी 
भन्रारम 

4299907 628937 0 4928844 

7 314 आन्तरयक 
भार्भरा तथा 
कानून 
भन्रारम 

277100 1216000 0 1493100 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
क्र. सॊ. अनदुान 

सॊख्मा 
शीषिक चार ुखचि ऩूॉजीगत  ववत्तीम 

व्मवस्था 
जम्भा 

8 337 बौर्तक 
ऩूवािधाय 
ववकास 
भन्रारम 

3278772 14540993 0 17819765 

9 350 साभाञ्चजक 
ववकास 
भन्रारम 

4480633 1729428 0 6210061 

10 391 प्रदेश नीर्त 
तथा मोजना 
आमोग 

43174 21900 0 65074 

11 501 ववत्तीम 
व्मवस्था तथा 
शेमय रगानी 

0 0 300000 300000 

12 602 अथि ववववध  7590000 1000943 0 8590943 
13 801 स्थानीम तह 1838156 0 0 1838156 
जम्भा 24455690 22839896 300000 47595586 

 

प्रदेश नम्फय तीनको प्रदेश सबाको सम्वत ्२०७६ सार असाय ११ गते फसेको 
फैठकरे नेऩारको सॊववधानको धाया १९९ फभोञ्चजभ मो अथि ववधेमक ऩारयत गयेको 
व्महोया सॊववधानको धाया २०१ फभोञ्चजभ प्रभाञ्चणत गदिछु। 

 

 

......... 
सान ुकुभाय शे्रष्ठ 

सबाभखु 

 

ऩारयत र्भर्त : २०७६।३।१२ 

प्रदेश नम्वय तीनको प्रदेश सबाको सबाभखुफाट 
प्रभाञ्चणत मो ववधेमक नेऩारको सॊववधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (२) फभोञ्चजभ प्रभाणीकयण 
गदिछु।  

 (अनयुाधा कोइयारा) 
   प्रदेश प्रभखु  

र्भर्त् २०७६÷३÷२९ 


