प्रदे श विननमोजन ऐन, २०७6
(आनथिक िर्ि 2076/077)

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम
फागभती प्रदे श

प्रदे श विननमोजन ऐन, २०७6

प्रभाणीकयण य प्रकाशन नभनत
२०७६।०३।२९

सॊ ित् २०७६ सारको ऐन नॊ. ६
आनथिक िर्ि २०७६/0७७ को सेिा य कामिहरूको रानग प्रदे श सञ्चित

कोर्फाट केही यकभ खचि गने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि
फनेको ऐन

प्रस्तािना: आनथिक िर्ि २०७6/0७7 को सेिा य कामिहरूको रानग प्रदे श
सञ्चित कोर्भानथ व्ममबाय हुने यकभ विननमोजन गने य सो यकभ खचि गने
अनधकाय ददन िाञ्छनीम बएकोरे ,

प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।

1=

सॊ ञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदे श विननमोजन
ऐन, २०७6” यहेको छ।

(२) मो ऐन सॊ ित् २०७6 सार साउन १ गतेदेञ्चख

प्रायम्ब हुनेछ।
2=

आनथिक िर्ि २०७6/0७७को नननभत्त प्रदे श सञ्चित कोर्फाट खचि
गने अनधकाय: आनथिक फर्ि २०७6/0७7 को नननभत्त अनुसूची-१

फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोर्भानथ व्ममबाय हुने यकभ फाहेक

अनुसूची-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत ननकामरे गने सेिा य

कामिहरूका नननभत्त सोही अनुसूचीको भहर ४ भा उञ्चलरञ्चखत चारु
ॉ ीगत खचि य भहर ६ भा
खचि, भहर ५भा उञ्चलरञ्चखत ऩूज
उञ्चलरञ्चखत वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी भहर ७ भा
1

उञ्चलरञ्चखत जम्भा यकभ रू.47,59,55,86,000।- (अऺये वऩ
सतचारीस अफि उनान्साठी कयोड ऩचऩन्न राख छ्मासी हजाय) भा

नफढाई ननददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोर्फाट खचि गनि
सवकनेछ।
3=

विननमोजन: (१) मस ऐनद्वाया प्रदे श सञ्चित कोर्फाट खचि गनि
अनधकाय ददइएको यकभ आनथिक िर्ि २०७6/0७7 को नननभत्त
अनुसूची-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत ननकामरे गने सेिा य
कामिहरूको नननभत्त विननमोजन गरयनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ अनुसूची-२ को भहर ३ भा

उञ्चलरञ्चखत

ननकामरे

गने

सेिा

य

कामिहरूको

नननभत्त

विननमोजन गये को यकभभध्मे कुनै अनुदान सॊ ख्माभा फचत हुने य

कुनै अनुदान सॊ ख्माभा नऩुग हुने दे ञ्चखन आएभा प्रदे श सयकाय,

आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारमरे फचत हुने अनुदानफाट
नऩुग हुने अनुदान यकभ सानि सक्नेछ।
दश

(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाि जम्भा यकभको

प्रनतशतभा

नफढ्ने

गयी

कुनै

एक

िा

एकबन्दा

फढी

अनुदानफाट अको एक िा एकबन्दा फढी अनुदानभा यकभ सानि
ॉ ीगत खचि य वित्तीम
तथा ननकासा य खचि जनाउन य चारु तथा ऩूज

व्मिस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानि
सवकनेछ।

तय,

(क) एउटै अनुदान सॊ ख्मा नबरका फजेट शीर्िक िा
उऩशीर्िकहरूभा यकभान्तय गदाि जनतसुकै यकभ
यकभान्तय गनि सवकनेछ।
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ॉ ीगत खचि य वित्तीम व्मिस्थातपि विननमोञ्चजत
(ख) ऩूज

यकभ चारु खचि शीर्िकतपि यकभान्तय गनि
सवकने छै न।

(४) स्थानीम तहका रानग अनुदान सॊ ख्मा ८०१ भा

विननमोजन

बएको

वित्तीम

सभानीकयण

अनुदान सॊ ख्माभा यकभान्तय हुने छै न।

अनुदान

यकभ

अन्म

(५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जुनसुकै कुया

रे ञ्चखएको बए ताऩनन अनुदान सॊ ख्मा ५०१ दे ञ्चख ६०२ सम्भ

विननमोजन बएको यकभ जुन अनुदान सॊ ख्माभा ननकासा य खचि हुने

हो, सोही अनुदान सॊ ख्माभा यकभ सानि तथा ननकासा य खचि
जनाउन फाधा ऩने छै न।
4=

अन्तय सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) अनुदान

सॊ ख्मा 8०१ को यकभ कानून फभोञ्चजभ स्थानीम तहरे खचि गनि
ऩाउने गयी अनुदानको रूऩभा स्थानीम सञ्चित कोर्भा हस्तान्तयण
गरयनेछ।

(२)

उऩदपा

(१)

फभोञ्चजभको

यकभभध्मे

वित्तीम

सभानीकयण अनुदानको एक चौथाईरे हुन आउने यकभ प्रदे श
रे खा ननमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोर्भा प्रत्मेक
िर्िको श्रािण 30, कानतिक 30, भाघ 30 य िैशाख 30 गते
गयी चाय वकस्ताभा दाञ्चखर गनेछ।
(3)

उऩदपा

(2)

फभोञ्चजभको

वित्तीम

सभानीकयण

अनुदानफाट खचि बएको यकभको विियण स्थानीम तहरे प्रदे श
रे खा ननमन्रक कामािरमभा प्रत्मेक आनथिक िर्िको कानतिक 15,
भाघ १5, चै र 15 गते य िावर्िक आनथिक विियण आगाभी
आनथिक िर्िको श्रािण 25 गते नबर ऩेश गनुि ऩनेछ।

3

उऩदपा

(4) उऩदपा (2) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩनन
(3)

फभोञ्चजभको

विियण

प्राप्त

नबएसम्भ

वित्तीम

सभानीकयण अनुदान िाऩतको फाॉकी यकभ सम्फञ्चन्धत सञ्चित
कोर्भा दाञ्चखर गरयने छै न।

(5) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको अनुदान यकभभध्मे सशति

अनुदान अन्तगित ऩवहचान बैसकेका कामिक्रभहरुको यकभ भारको
एक चौथाईरे हुन आउने यकभ प्रदे श रेखा ननमन्रक कामािरमरे

सम्फञ्चन्धत स्थानीम सञ्चित कोर्भा प्रत्मेक आनथिक िर्िको बाद्र 5 ,
भञ्चससय 15, पागुन 15 य िैशाख 30 गते दाञ्चखर गनेछ।

(६) उऩदपा (5) फभोञ्चजभको सशति अनुदानफाट खचि

बएको यकभको विियण स्थानीम तहरे प्रदे श रेखा ननमन्रक
कामािरमभा प्रत्मेक आनथिक िर्िको

भञ्चससय 1 , पागुन 1,

िैशाख 15 गते य िावर्िक आनथिक विियण आगाभी आनथिक
िर्िको श्रािण 25 गते नबर ऩेश गनुि ऩनेछ।

(७) उऩदपा (५) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩनन

उऩदपा (६) फभोञ्चजभको विियण प्राप्त नबएसम्भ सशति अनुदान
िाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोर्भा दाञ्चखर
गरयने छै न।

(८)

ऩवहचान

गरयने

सशति

अनुदानका

मोजनाका

सम्फन्धभा मोजना छनौट गदािका फखत बएको ननणिम फभोञ्चजभ
गनुि ऩनेछ।
छनौट

(९) प्रदे श सयकायरे स्िीकृत गये को कामिविनध फभोञ्चजभ
बएका

मोजनाहरुका

रानग

प्रदे श

रेखा

ननमन्रक

कामािरमरे स्थानीम तहराई सशति, सभऩूयक य विशेर् अनुदानको
यकभ हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ।
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(१०) सशति, सभऩूयक य विशेर् अनुदानको यकभ असाय

भसान्तसम्भ खचि नबई फचत बएभा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे

प्रदे श रेखा ननमन्रक कामािरम भापित प्रदे श सञ्चित कोर्भा वपताि
दाञ्चखर गनुि ऩनेछ।

(1१) उऩदपा (१०) फभोञ्चजभ अनुदानको यकभ वपताि

दाञ्चखरा नबएभा प्रदे श रेखा ननमन्रक कामािरमरे त्मस्तो यकभ

अको िर्ि हस्तान्तयण गने वित्तीम सभानीकयण अनुदानफाट कट्टा
गयी सभामोजन गनेछ।
5=

मोजना िा कामिक्रभ कामािन्िमन सम्फन्धी विशेर् व्मिस्था:(१) मस
ऐन फभोञ्चजभ प्रदे श सयकायको कुनै ननकामफाट कामािन्िमन हुने
गयी यकभ विननमोजन बएको कुनै मोजना िा कामिक्रभ सॊ घीम
सयकायको एकाई तथा स्थानीम तहभापित कामािन्िमन गनुऩ
ि ने
बएभा प्रदे श सयकाय, भञ्चन्रऩरयर्द्रे ननणिम गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको ननणिमको जानकायी प्रदे श

सयकाय, आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम तथा प्रदे श रेखा
ननमन्रक कामािरमराई ददनु ऩनेछ।
6=

वित्तीम अनुशासन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) स्थानीम तहरे आपूरे
उठाएको याजस्ि य मस ऐन फभोञ्चजभ प्राप्त गये को
फनाई खचि गनुि ऩनेछ।

अनुदान कानून

(२) उऩदपा (१) िभोञ्चजभ कानून फनाउॉदा दे हामका

कुयाहरु ऩारना हुने गयी फनाउनु ऩनेछ्-

(क) सॊ घ तथा प्रदे श सयकायको आनथिक य वित्तीम
नीनत अनुशयण गने,

(ख) आपूराई प्राप्त हुने सफै आम आफ्नो सञ्चित
कोर्भा दाञ्चखर गने,
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(ग) अनुदानको यकभ जुन प्रमोजनको रानग प्राप्त
बएको हो, सोही प्रमोजनको रानग भार प्रमोग
गने,

ॉ ीगत खचिको रुऩभा विननमोज नबएको यकभ
(घ) ऩूज
चारु खचिभा यकभान्तय गनि नऩाइने,

(ङ) आम व्ममको िगीकयण तथा रे खाङ्कन प्रचनरत
कानूनरे ननधाियण गये फभोञ्चजभ याख्नु ऩने।

7=

रेखाङ्कन, प्रनतिेदन य रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोञ्चजभ एक
तहको फजेट तथा कामिक्रभभा सभािेश बएको कुनै मोजना िा
कामिक्रभ अको तहफाट कामािन्िमन गदाि यकभ विननमोजन बएको

तहको खचि ईकाईको रुऩभा प्रचनरत कानूनरे तोके फभोञ्चजभको
रे खा याखी आन्तरयक तथा अञ्चन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोञ्चजभ

मोजना

िा

कामिक्रभ

कामािन्िमन गने तहरे आनथिक विियण तमाय गयी प्रभाञ्चणत गयाई

त्मस्तो आनथिक विियण यकभ विननमोजन बएको तहभा ऩठाउनु
ऩनेछ।
8=

अञ्चख्तमायी तथा कामिक्रभ स्िीकृनत सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रचनरत
कानूनभा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩनन

विननमोजन बएको

यकभ प्रचनरत कानूनको अधीनभा यही खचि गने अञ्चख्तमायी मो ऐन
प्रायम्ब बएको ददनदे ञ्चख अनधकाय प्राप्त अनधकायीराई हुनछ
े ।

(२) उऩदपा (१) िभोञ्चजभ खचि गने अञ्चख्तमायीको

आधायभा प्रदे श रेखा ननमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत ननकामराई
विननमोजन बएको यकभ ननकासा ददनेछ।

(३) कुनै ननकामराई एकबन्दा फढी ननकामफाट खचि गने

गयी यकभ विननमोजन बएकोभा विननमोजन बएको ननकामको
प्रभुखरे मो ऐन प्रायम्ब बएको नभनतरे ऩन्र ददन नबर विननमोजन
6

बएको सम्ऩूणि यकभ खचि गने ननकामहरूराई फाॉडपाॉट गयी

त्मसको जानकायी आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदे श
रे खा ननमन्रक कामािरमराई ददनु ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोञ्चजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त

गने ननकामको प्रभुखराई त्मस्तो यकभ खचि गनि अञ्चख्तमायी प्राप्त
बएको भानननेछ।

(५) प्रचनरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेञ्चखएको बए ताऩनन

प्रदे श भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभािेश

बएको

कामिक्रभ त्मस्तो कामिक्रभ कामािन्िमन गने प्रमोजनको रानग
स्िीकृत कामिक्रभ भानननेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोञ्चजभ प्रदे श भन्रारमगत फजेट

सूचना प्रणारीभा सभािेश बएको कुनै कामिक्रभ सॊ शोधन गनुि ऩने
बएभा

सम्फञ्चन्धत

ननकामरे

आनथिक

भन्रारमफाट सहभनत नरनु ऩनेछ।
प्रदे श

भानभरा

तथा

मोजना

(७) उऩदपा (६) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩनन

भन्रारमगत

कामिक्रभको

फजेट

चौभानसक

सूचना

विबाजनभा

प्रणारीभा
सॊ शोधन

सभािेश

गनुि

ऩने

बएको

बएभा

सम्फञ्चन्धत ननकामरे एक तह भानथको कामािरम प्रभुखको स्िीकृनत
नरनु ऩनेछ।

तय याजऩरावङ्कत प्रथभ श्रे णी िा सोबन्दा भानथका कभिचायी

प्रभुख बएको ननकामभा ननजरे चौभानसक विबाजनभा सॊ शोधन गनि
फाधा ऩुगेको भाननने छै न।

(८) उऩदपा (७) फभोञ्चजभ सॊ शोधन बएको जानकायी

आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदे श रे खा ननमन्रक
कामािरमराई ददनु ऩनेछ।
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9=

प्रदे श सयकायको ननणिम फभोञ्चजभ गनुि ऩने: (1) वित्त हस्तान्तयण
अनुदान फाहेक विर्मगत भन्रारम तथा ननकामफाट

अनुदान

प्रदान गदाि प्रदे श सयकायफाट जायी गरयएको कामिविनध अनुरुऩ
प्रदान गनुि ऩनेछ।

(2) प्रदे श सशति, सभऩूयक, विशेर् अनुदान कामािन्िमन

गदाि प्रदे श सयकाय, भञ्चन्रऩरयर्द्को ननणिम अनुसाय गनुि ऩनेछ।
10=

कामिविनध

कामािन्िमन

तथा

गनि

भाऩदण्ड
प्रदे श

भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।

फनाउन

सयकायरे

सक्ने:

(१)

आिश्मक

मस

कामिविनध

ऐनको
तथा

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको कामिविनध तथा भाऩदण्ड

प्रदे श याजऩरभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ।
11=

आदे श जायी गनि सक्ने: (१) मस ऐनको कामािन्िमन गदाि कुनै
फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदे श सयकायरे आदे श जायी गयी आिश्मक
व्मिस्था गनि सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको आदे श प्रदे श याजऩरभा

प्रकाशन गरयनेछ।
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अनुसूची-१

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत)

नेऩारको सॊविधानको धाया २०६ फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोर्भानथ व्ममबाय
हुने यकभ

(यकभ रु. हजायभा)

१

२

३

४

५

६

७

क्र.सॊ .

अनुदान

शीर्िकको नाभ

चारु खचि

ॉ ीगत
ऩूज

वित्तीम

जम्भा

खचि

व्मिस्था

12100

0

0

12100

200

0

0

200

12300

0

सॊ ख्मा
1

202

प्रदे श सबाभुख य
उऩसबाभुखको
ऩारयश्रनभक य
सुविधा

2

602

अदारतको
पैसरा िा आदे श
अनुसाय नतनुि ऩने
यकभ

जम्भा

9

12300

अनुसूची-2

(दपा २ य ३ सॉग सम्फञ्चन्धत)

प्रदे श सञ्चित कोर्फाट विननमोजन हुने यकभ

(यकभ रु. हजायभा)
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