
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय २९ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क ८ 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ६
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आतथवक वषव २०७६/0७७ को सेवा य कामवहरूको रातग प्रदेश सशित 
कोषफाट केही यकभ खचव गने य ववतनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनव 

फनेको ऐन 

प्रस्तावना: आतथवक वषव २०७6/0७7 को सेवा य कामवहरूको रातग प्रदेश 
सशित कोषभातथ व्ममबाय हनेु यकभ ववतनमोजन गने य सो यकभ खचव गने 
अतधकाय ददन वाञ्छनीम बएकोरे, 
  प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
1= सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश ववतनमोजन 
 ऐन, २०७6” यहेको छ। 
  (२) मो ऐन सॊवत ् २०७6 सार साउन १ गतेदेशख 
 प्रायम्ब हनेुछ। 
2= आतथवक वषव २०७6/0७७को तनतभत्त प्रदेश सशित कोषफाट खचव 
 गने अतधकाय: आतथवक फषव २०७6/0७7 को तनतभत्त अनसूुची-१ 
 फभोशजभ प्रदेश सशित कोषभातथ व्ममबाय हनेु यकभ फाहेक 
 अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत तनकामरे गने सेवा य 
 कामवहरूका तनतभत्त सोही अनसूुचीको भहर ४ भा उशलरशखत चार ु
 खचव, भहर ५भा उशलरशखत ऩूॉजीगत खचव य भहर ६ भा 
 उशलरशखत ववत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी भहर ७ भा 
 उशलरशखत जम्भा यकभ रू.47,59,55,86,000।- (अऺयेवऩ 
 सतचारीस अफव उनान्साठी कयोड ऩचऩन्न राख छ् मासी हजाय) भा 
 नफढाई तनददवष्ट गरयए फभोशजभ प्रदेश सशित कोषफाट खचव गनव 
 सवकनेछ। 
3= ववतनमोजन: (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सशित कोषफाट खचव गनव 
 अतधकाय ददइएको यकभ आतथवक वषव २०७6/0७7 को तनतभत्त 
 अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत तनकामरे गने सेवा य 
 कामवहरूको तनतभत्त ववतनमोजन गरयनेछ। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ अनसूुची-२ को भहर ३ भा 
 उशलरशखत तनकामरे गने सेवा य कामवहरूको तनतभत्त    
 ववतनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनै अनदुान सॊख्माभा फचत हनेु य 
 कुनै अनदुान सॊख्माभा नऩगु हनेु देशखन आएभा प्रदेश सयकाय, 
 आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे फचत हनेु अनदुानफाट 
 नऩगु हनेु अनदुान यकभ सानव सक्नेछ। 
  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ सादाव जम्भा यकभको 
 दश प्रततशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एकबन्दा फढी 
 अनदुानफाट अको एक वा एकबन्दा फढी अनदुानभा यकभ सानव 
 तथा तनकासा य खचव जनाउन य चार ुतथा ऩूॉजीगत खचव य ववत्तीम 
 व्मवस्थाको खचव व्महोनव एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानव 
 सवकनेछ। 
  तय, 

(क) एउटै अनदुान सॊख्मा तबत्रका फजेट शीषवक वा 
उऩशीषवकहरूभा यकभान्तय गदाव जततसकैु यकभ 
यकभान्तय गनव सवकनेछ। 

(ख) ऩूॉजीगत खचव य ववत्तीम व्मवस्थातपव  ववतनमोशजत 
यकभ चार ु खचव शीषवकतपव  यकभान्तय गनव 
सवकने छैन। 

  (४) स्थानीम तहका रातग अनदुान सॊख्मा ८०१ भा 
 ववतनमोजन बएको ववत्तीम सभानीकयण अनदुान यकभ अन्म 
 अनदुान सॊख्माभा यकभान्तय हनेु छैन।  
  (५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया 
 रेशखएको बए ताऩतन अनदुान सॊख्मा ५०१ देशख ६०२ सम्भ 
 ववतनमोजन बएको यकभ जनु अनदुान सॊख्माभा तनकासा य खचव हनेु 
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 हो, सोही अनदुान सॊख्माभा यकभ सानव तथा तनकासा य खचव 
 जनाउन फाधा ऩने छैन। 
4= अन्तय सयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अनदुान 
 सॊख्मा 8०१ को यकभ कानून फभोशजभ स्थानीम तहरे खचव गनव 
 ऩाउने गयी अनदुानको रूऩभा स्थानीम सशित कोषभा हस्तान्तयण 
 गरयनेछ। 
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको यकभभध्मे ववत्तीम 
 सभानीकयण अनदुानको एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश 
 रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे सम्फशन्धत सशित कोषभा प्रत्मेक 
 वषवको श्रावण 30, काततवक 30, भाघ 30 य वैशाख 30 गते 
 गयी चाय वकस्ताभा दाशखर गनेछ। 
  (3) उऩदपा (2) फभोशजभको ववत्तीम सभानीकयण 
 अनदुानफाट खचव बएको यकभको वववयण स्थानीम तहरे प्रदेश 
 रेखा तनमन्त्रक कामावरमभा प्रत्मेक आतथवक वषवको काततवक 15, 
 भाघ १5, चैत्र 15 गते य वावषवक आतथवक वववयण आगाभी 
 आतथवक वषवको श्रावण 25 गते तबत्र ऩेश गनुव ऩनेछ। 
  (4) उऩदपा (2) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 उऩदपा (3) फभोशजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ ववत्तीम 
 सभानीकयण अनदुान वाऩतको फाॉकी यकभ सम्फशन्धत सशित 
 कोषभा दाशखर गरयने छैन। 
  (5) उऩदपा (१) फभोशजभको अनदुान यकभभध्मे सशतव 
 अनदुान अन्तगवत ऩवहचान बैसकेका कामवक्रभहरुको यकभ भात्रको 
 एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे 
 सम्फशन्धत स्थानीम सशित कोषभा प्रत्मेक आतथवक वषवको बाद्र 5 , 
 भशससय 15, पागनु 15 य वैशाख 30 गते दाशखर गनेछ। 
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  (६) उऩदपा (5) फभोशजभको सशतव अनदुानफाट खचव 
 बएको यकभको वववयण स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
 कामावरमभा प्रत्मेक आतथवक वषवको  भशससय 1 , पागनु 1, 
 वैशाख 15 गते य वावषवक आतथवक वववयण आगाभी आतथवक 
 वषवको श्रावण 25 गते तबत्र ऩेश गनुव ऩनेछ। 
  (७) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 उऩदपा (६) फभोशजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ सशतव अनदुान 
 वाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ सम्फशन्धत सशित कोषभा दाशखर 
 गरयने छैन। 
  (८) ऩवहचान गरयने सशतव अनदुानका मोजनाका  
 सम्फन्धभा मोजना छनौट गदावका फखत बएको तनणवम फभोशजभ 
 गनुव ऩनेछ। 
  (९) प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेको कामवववतध फभोशजभ 
 छनौट बएका मोजनाहरुका रातग प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
 कामावरमरे स्थानीम तहराई सशतव, सभऩूयक य ववशेष अनदुानको 
 यकभ हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ। 
  (१०) सशतव, सभऩूयक य ववशेष अनदुानको यकभ असाय 
 भसान्तसम्भ खचव नबई फचत बएभा सम्फशन्धत स्थानीम तहरे 
 प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरम भापव त प्रदेश सशित कोषभा वपताव 
 दाशखर गनुव ऩनेछ। 
  (1१) उऩदपा (१०) फभोशजभ अनदुानको यकभ वपताव 
 दाशखरा नबएभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे त्मस्तो  यकभ 
 अको वषव हस्तान्तयण गने ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट कट्टा 
 गयी सभामोजन गनेछ। 
5= मोजना वा कामवक्रभ कामावन्वमन सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था:(१) मस 
 ऐन फभोशजभ प्रदेश सयकायको कुनै तनकामफाट कामावन्वमन हनेु 
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 गयी यकभ ववतनमोजन बएको कुनै मोजना वा कामवक्रभ सॊघीम 
 सयकायको एकाई तथा स्थानीम तहभापव त कामावन्वमन गनुवऩने 
 बएभा प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्रे तनणवम गनुव ऩनेछ। 
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको तनणवमको जानकायी प्रदेश 
 सयकाय, आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम तथा प्रदेश रेखा 
 तनमन्त्रक कामावरमराई ददन ुऩनेछ। 
6= ववत्तीम अनशुासन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) स्थानीम तहरे आपूरे 
 उठाएको याजस्व य मस ऐन फभोशजभ प्राप्त गयेको  अनदुान कानून 
 फनाई खचव गनुव ऩनेछ। 
  (२) उऩदपा (१) वभोशजभ कानून फनाउॉदा देहामका 
 कुयाहरु ऩारना हनेु गयी फनाउन ुऩनेछ्- 

(क) सॊघ तथा प्रदेश सयकायको आतथवक य ववत्तीम 
नीतत अनशुयण गने, 

(ख) आपूराई प्राप्त हनेु सफै आम आफ्नो सशित 
कोषभा दाशखर गने,  

(ग) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रातग प्राप्त 
बएको हो, सोही प्रमोजनको रातग भात्र प्रमोग 
गने,  

(घ) ऩूॉजीगत खचवको रुऩभा ववतनमोज नबएको यकभ 
चार ुखचवभा यकभान्तय गनव नऩाइने,  

(ङ) आम व्ममको वगीकयण तथा रेखाङ्कन प्रचतरत 
कानूनरे तनधावयण गये फभोशजभ याख्न ुऩने। 

7= रेखाङ्कन, प्रततवदेन य रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोशजभ एक 
 तहको फजेट तथा कामवक्रभभा सभावेश बएको कुनै मोजना वा 
 कामवक्रभ अको तहफाट कामावन्वमन गदाव यकभ ववतनमोजन बएको 
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 तहको खचव ईकाईको रुऩभा प्रचतरत कानूनरे तोके फभोशजभको 
 रेखा याखी आन्तरयक तथा अशन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ। 
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ मोजना वा कामवक्रभ 
 कामावन्वमन गने तहरे आतथवक वववयण तमाय गयी प्रभाशणत गयाई 
 त्मस्तो आतथवक वववयण यकभ ववतनमोजन बएको तहभा ऩठाउन ु
 ऩनेछ। 
8= अशख्तमायी तथा कामवक्रभ स्वीकृतत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रचतरत 
 कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन  ववतनमोजन बएको 
 यकभ प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही खचव गने अशख्तमायी मो ऐन 
 प्रायम्ब बएको ददनदेशख अतधकाय प्राप्त अतधकायीराई हनेुछ। 
  (२) उऩदपा (१) वभोशजभ खचव गने अशख्तमायीको 
 आधायभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे सम्फशन्धत तनकामराई 
 ववतनमोजन बएको यकभ तनकासा ददनेछ। 
  (३) कुनै तनकामराई एकबन्दा फढी तनकामफाट खचव गने 
 गयी यकभ ववतनमोजन बएकोभा ववतनमोजन बएको तनकामको 
 प्रभखुरे मो ऐन प्रायम्ब बएको तभततरे ऩन्र ददन तबत्र ववतनमोजन 
 बएको सम्ऩूणव यकभ खचव गने तनकामहरूराई फाॉडपाॉट गयी 
 त्मसको जानकायी आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम य प्रदेश 
 रेखा तनमन्त्रक कामावरमराई ददन ुऩनेछ। 
  (४) उऩदपा (३) फभोशजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त 
 गने तनकामको प्रभखुराई त्मस्तो यकभ खचव गनव अशख्तमायी प्राप्त 
 बएको भातननेछ। 
  (५) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावेश   बएको 
 कामवक्रभ त्मस्तो कामवक्रभ कामावन्वमन गने प्रमोजनको रातग 
 स्वीकृत कामवक्रभ भातननेछ। 
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  (६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट 
 सूचना प्रणारीभा सभावेश बएको कुनै कामवक्रभ सॊशोधन गनुव ऩने 
 बएभा सम्फशन्धत तनकामरे आतथवक भातभरा तथा मोजना 
 भन्त्रारमफाट सहभतत तरन ुऩनेछ। 
  (७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावशे बएको 
 कामवक्रभको चौभातसक ववबाजनभा सॊशोधन गनुव ऩने बएभा 
 सम्फशन्धत तनकामरे एक तह भातथको कामावरम प्रभखुको स्वीकृतत 
 तरन ुऩनेछ।  
  तय याजऩत्रावङ्कत प्रथभ शे्रणी वा सोबन्दा भातथका कभवचायी 
 प्रभखु बएको तनकामभा तनजरे चौभातसक ववबाजनभा सॊशोधन गनव 
 फाधा ऩगुकेो भातनने छैन। 
  (८) उऩदपा (७) फभोशजभ सॊशोधन बएको जानकायी 
 आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम य प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
 कामावरमराई ददन ुऩनेछ। 
9= प्रदेश सयकायको तनणवम फभोशजभ गनुव ऩने: (1) ववत्त हस्तान्तयण 
 अनदुान फाहेक ववषमगत भन्त्रारम तथा तनकामफाट  अनदुान 
 प्रदान गदाव प्रदेश सयकायफाट जायी गरयएको कामवववतध अनरुुऩ 
 प्रदान गनुव ऩनेछ। 
  (2) प्रदेश सशतव, सभऩूयक, ववशेष अनदुान कामावन्वमन 
 गदाव प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्को तनणवम अनसुाय गनुव  ऩनेछ। 
10= कामवववतध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: (१) मस ऐनको 
 कामावन्वमन गनव प्रदेश सयकायरे आवश्मक कामवववतध तथा 
 भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको कामवववतध तथा भाऩदण्ड 
 प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ। 
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11= आदेश जायी गनव सक्ने: (१) मस ऐनको कामावन्वमन गदाव कुनै 
 फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदेश सयकायरे आदेश जायी गयी आवश्मक 
 व्मवस्था गनव सक्नेछ। 
  (२) उऩदपा (१) फभोशजभको आदेश प्रदेश याजऩत्रभा 
 प्रकाशन गरयनेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फशन्धत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २०६ फभोशजभ प्रदेश सशित कोषभातथ व्ममबाय 
हनेु यकभ 

                                          (यकभ रु.  हजायभा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सॊ. अनदुान 
सॊख्मा 

शीषवकको नाभ चार ुखचव ऩूॉजीगत 
खचव 

ववत्तीम 
व्मवस्था 

जम्भा 

1 202 प्रदेश सबाभखु य 
उऩसबाभखुको 
ऩारयश्रतभक य 
सवुवधा 

12100 0 0 12100 

2 602 अदारतको 
पैसरा वा आदेश 
अनसुाय ततनुव ऩने 
यकभ 

200 0 0 200 

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

प्रदेश सशित कोषफाट ववतनमोजन हनेु यकभ 
                                           (यकभ रु. हजायभा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रभाणीकयण तभतत २०७६।०३।२९ 
    आऻारे, 
     ववनोद प्रकाश तसॊह 
     प्रदेश सयकायको सशचव 

 
 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूलम रु.1०।- 


