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विननमोजन ऐन, २०७7 
 

प्रभाणीकयण य प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

२०७७।०३।२५ 
सॊित ्२०७७ सारको ऐन नॊ. २ 

 

आनथिक िर्ि २०७7/0७8 को सेिा य कामिहरूको रानग प्रदेश सशित 
कोर्फाट केही यकभ खचि गने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि 

फनकेो ऐन 

प्रस्तािना: आनथिक िर्ि २०७7/0७8 को सेिा य कामिहरूको रानग प्रदेश 
सशित कोर्भानथ व्ममबाय हनु ेयकभ विननमोजन गने य सो यकभ खचि गने 
अनधकाय ददन िाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “विननमोजन ऐन, 
 २०७7” यहेको छ। 

(२) मो ऐन सॊित ् २०७7 सार साउन १ गतेदेशख 
प्रायम्ब हनुेछ। 

2. आनथिक िर्ि २०७7/0७8 को नननभत्त प्रदेश सशित कोर्फाट खचि 
 गने अनधकाय: आनथिक फर्ि २०७७/0७८ को नननभत्त अनसूुची-१ 
 फभोशजभ प्रदेश सशित कोर्भानथ व्ममबाय हनुे यकभ फाहेक 
 अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत ननकामरे गने सेिा य 
 कामिहरूका नननभत्त सोही अनसूुचीको भहर ४ भा उशलरशखत चारू 
 खचि, भहर ५ भा उशलरशखत ऩूॉजीगत खचि सभेत गयी भहर 6 
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 भा उशलरशखत जम्भा यकभ रू. 51,40,96,31,000।- 
 (अऺयेवऩ एकाउन्न अफि चारीस कयोड छ्यानब्फे राख एकतीस 
 हजाय) भा नफढाई ननददिष्ट गरयए फभोशजभ प्रदेश सशित कोर्फाट 
 खचि गनि सवकनछे। 

3. विननमोजन: (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सशित कोर्फाट खचि गनि 
 अनधकाय ददइएको यकभ आनथिक िर्ि २०७७/०७८ को नननभत्त 
 अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत ननकामरे गने सेिा य 
 कामिहरूको नननभत्त विननमोजन गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अनसूुची-२ को भहर ३ भा 
उशलरशखत ननकामरे गने सेिा य कामिहरूको नननभत्त विननमोजन 
गयेको यकभ भध्मे कुनै अनदुान सङ्ख्माभा फचत हनुे य कुनै 
अनदुान सङ्ख्माभा अऩगु हनुे देशखन आएभा प्रदेश सयकाय, 
आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारमरे फचत हनुे अनदुान 
सङ्ख्माफाट अऩगु हनुे अनदुान सङ्ख्माभा यकभ सानि सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ सादाि जम्भा यकभको 
दश प्रनतशतभा नफढ्न ेगयी कुनै एक िा एकबन्दा फढी अनदुान 
सङ्ख्माफाट अको एक िा एकबन्दा फढी अनदुानभा यकभ सानि, 
ननकासा य खचि जनाउन, चारू तथा ऩूॉजीगत खचि य वित्तीम 
व्मिस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानि 
सवकनछे। 

तय  
(क) एउटै अनदुान सङ्ख्मानबरका फजेट शीर्िक िा 

उऩशीर्िकहरूभा यकभान्तय गदाि जनतसकैु यकभ 
यकभान्तय गनि सवकनेछ। 
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(ख) ऩूॉजीगत खचि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विननमोशजत 
यकभ चारू खचि शीर्िकतपि  यकभान्तय गनि 
सवकन ेछैन।  

(४) स्थानीम तहका रानग अनदुान सङ्ख्मा ८०१ भा 
विननमोजन बएको वित्तीम सभानीकयण अनदुान यकभ अन्म 
अनदुान सङ्ख्माभा यकभान्तय हनुे छैन।  

(५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩनन अनदुान सङ्ख्मा ६०२ भा विननमोजन बएको 
यकभ जनु अनदुान सङ्ख्माभा ननकासा य खचि हनु े हो सोही 
अनदुान सङ्ख्माभा यकभ सानि तथा ननकासा य खचि जनाउन फाधा 
ऩने छैन।  

4. अन्तय सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) अनदुान 
सङ्ख्मा 8०१ को यकभ कानून फभोशजभ स्थानीम तहरे   खचि 
गनि ऩाउने गयी अनदुानको रूऩभा स्थानीम सशित कोर्भा 
हस्तान्तयण गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको यकभभध्मे वित्तीम 
सभानीकयण अनदुानको एक चौथाईरे हनु आउन े यकभ प्रदेश 
रेखा ननमन्रक कामािरमरे सम्फशन्धत स्थानीम तहको सशित 
कोर्भा प्रत्मेक िर्िको बदौ 15 गते, काशत्तक १५ गते, भाघ 15 
गते य िैशाख ३० गते गयी चाय वकस्ताभा दाशखरा गनेछ। 

(3) उऩदपा (2) भा जनुसुकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
भरुकुभा विऩद् िा कुनै असाभान्म ऩरयशस्थनत उत्ऩन्न बई प्रदेशको 
रक्ष्म अनरुूऩ याजस्ि सॊकरन हनु नसकेभा फागभती प्रदेश 
सयकायरे उऩदपा (2) फभोशजभको ऩवहरो वकस्ता फाहेक अन्म 
वकस्ता य सो फाऩतको यकभ सॊकनरत याजस्िको अनऩुात अनसुाय 
ऩनु् ननधाियण गयी प्रदेश सयकायरे ननधाियण गयेको सभमभा प्रदेश 
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रेखा ननमन्रक कामािरम िा सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई 
कामािरमरे सम्फशन्धत स्थानीम तहको सशित कोर्भा दाशखरा 
गनेछ । 

(4) उऩदपा (2) फभोशजभको वित्तीम सभानीकयण 
अनदुानफाट खचि बएको यकभको विियण स्थानीम तहरे प्रदेश 
रेखा इकाई कामािरम भापि त प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरमभा 
प्रत्मेक आनथिक िर्िको काशत्तक १ गते, भाघ १ गते, िैशाख १ 
गते य िावर्िक आनथिक विियण आगाभी आनथिक िर्िको साउन 
भसान्तनबर तथा उऩदपा (3) फभोशजभ फागभती प्रदेश 
सयकायफाट वकस्ता ननधाियण बएको अिस्थाभा प्रदेश सयकायरे 
ननधाियण गयेको सभमभा खचि बएको यकभको विियण फझुाउन ु
ऩनेछ। 

(5) उऩदपा (2) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
उऩदपा (4) फभोशजभको विियण प्राप्त नबएसम्भ वित्तीम 
सभानीकयण अनदुान फाऩतको फाॉकी यकभ सम्फशन्धत स्थानीम 
तहको सशित कोर्भा दाशखरा गरयने छैन। 

(6) उऩदपा (१) फभोशजभको अनदुान यकभभध्मे सशति 
अनदुान, सभऩूयक अनदुान य विशेर् अनदुान फाऩतको यकभको 
एक चौथाइरे हनु आउने यकभ प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरम 
िा सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामािरमरे सम्फशन्धत स्थानीम 
सशित कोर्भा प्रत्मेक आनथिक िर्िको बदौ १५ गते, काशत्तक १५ 
गते, भाघ १५ गते य िैशाख ३० गते गयी चाय वकस्ताभा 
दाशखरा गनेछ। 

(7) स्थानीम तहरे सशति अनदुान, सभऩूयक अनदुान य 
विशेर् अनदुान फाऩत हस्तान्तयण बएको यकभ जनु विर्म ऺेरको 
मोजना िा कामिक्रभको रानग प्राप्त बएको हो सोही मोजना िा 
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कामिक्रभको रानग भार खचि गने गयी कामािन्िमन हनुे अिनध, 
कामािन्िमनको प्रकृमा, खचिको अनभुान सवहतको कामिमोजना, 
भानसक नगद प्रिाहको विियण य सम्फशन्धत सबारे ऩारयत गयेको 
याजस्ि य व्ममको अनभुान साउन भसान्तनबर प्रदेश रेखा इकाई 
कामािरम भापि त प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरमभा फझुाउन ु
ऩनेछ। 

(8) उऩदपा (7) फभोशजभको  कामिमोजना फभोशजभ 
खचि बएको यकभको विियण स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा ननमन्रक 
कामािरमभा प्रत्मेक आनथिक िर्िको काशत्तक 1 गते, भाघ १ गते, 
िैशाख १ गते य िावर्िक आनथिक विियण आगाभी आनथिक िर्िको 
साउन भसान्तनबर ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(९) उऩदपा (६) भा जनुसुकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
उऩदपा (८) फभोशजभको विियण प्राप्त नबएसम्भ सशति अनदुान 
फाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहको सशित 
कोर्भा दाशखरा गरयने छैन। 

(10) सशति, सभऩूयक य विशेर् अनदुानका स्िीकृत 
मोजना तथा कामिक्रभ कामािन्िमन गदाि आनथिक िर्िनबर खचि नबई 
फचत बएभा त्मस्तो फचत यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहरे प्रदेश 
रेखा ननमन्रक कामािरम भापि त आगाभी आनथिक िर्िको बदौ १0 
गतेनबर प्रदेश सशित कोर्भा वपताि दाशखरा गनुि ऩनेछ।  

(1१) उऩदपा (10) फभोशजभ फचत यकभ वपताि 
दाशखरा नबएभा प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरमरे त्मस्तो यकभ 
अको आनथिक िर्िभा हस्तान्तयण हनु े वित्तीम सभानीकयण 
अनदुानफाट कट्टा गयी सभामोजन गनेछ। 

(१2) प्रचनरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन  प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहभा हस्तान्तयण हनुे सफै 
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प्रकायका वित्तीम अनदुानहरू आनथिक भानभरा तथा मोजना 
भन्रारमफाट अन्तयसयकायी वित्तीम हस्तान्तयणको भाध्मभफाट 
हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ। 

5. मोजना िा कामिक्रभ कामािन्िमन सम्फन्धी विशरे् व्मिस्था:     
 (१) मस ऐन फभोशजभ फागभती प्रदेश सयकायको कुनै ननकामफाट 
 कामािन्िमन हनु े गयी यकभ विननमोजन बएको कुनै मोजना िा 
 कामिक्रभ सॊघीम सयकायको इकाई तथा स्थानीम तह भापि त 
 कामािन्िमन गनुि ऩने बएभा प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयर्द्रे ननणिम 
 गनुि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ननणिमको जानकायी  प्रदेश 
सयकाय, आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम तथा प्रदेश रेखा 
ननमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ। 

6. वित्तीम अनशुासन सम्फन्धी व्मिस्था: (1) स्थानीम तहरे आपूरे 
 उठाएको याजस्ि य मस ऐन फभोशजभ प्राप्त गयेको अनदुान कानून 
 फनाई खचि गनुि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कानून फनाउॉदा देहामका 
कुयाहरु ऩारना हनु ेगयी फनाउन ुऩनेछ्- 

(क) सॊघ तथा प्रदेश सयकायको आनथिक य 
वित्तीम नीनत अनशुयण गने, 

(ख) सफै आम आफ्नो सशित कोर्भा दाशखरा 
गने,  

(ग) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रानग 
प्राप्त बएको हो सोही प्रमोजनको रानग भार 
प्रमोग गने,  
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(घ) ऩूॉजीगत खचिको रूऩभा विननमोजन बएको 
यकभ चारू खचिभा यकभान्तय गनि नऩाइन,े  

(ङ) आम व्ममको िगीकयण तथा रेखाङ्कन 
प्रचनरत कानूनरे ननधाियण गये फभोशजभ 
याख्न ुऩने।  

(3) स्थानीम तहरे सॊकरन गयेको भनोयञ्जन कय, 
विऻाऩन कय तथा ढुङ्गा, नगटी, फारिुा, दहत्तय फहत्तय, भाटोको 
शलुक रगामतको प्रदेश सयकायको सभेत अॊश यहेको याजस्िको 
चारीस प्रनतशतरे हनुे यकभ हयेक भवहना फाॉडपाॉट गयी प्रदेश 
रेखा ननमन्रक कामािरम भापि त प्रदेश सशित कोर्भा दाशखरा गनुि 
ऩनेछ ।  

(4) उऩदपा (3) फभोशजभ फाॉडपाॉट गयी दाशखरा गनुि 
ऩने यकभ दाशखरा नबएभा प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरमरे 
त्मस्तो यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट हनुे सिायी 
साधन कयफाट कट्टा गयी सभामोजन गनेछ ।   

7. रेखाङ्कन, प्रनतिेदन य रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोशजभ एक 
 तहको फजेट तथा कामिक्रभभा सभािेश बएको कुनै मोजना िा 
 कामिक्रभ अको तहफाट कामािन्िमन गदाि यकभ विननमोजन बएको 
 तहको खचि इकाईको रूऩभा प्रचनरत कानूनरे तोके फभोशजभको 
 छुटै रेखा याखी आन्तरयक तथा अशन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउन ु
 ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मोजना िा कामिक्रभ 
कामािन्िमन गने तहरे आनथिक विियण तमाय गयी प्रभाशणत गयाई 
सम्फशन्धत तहको केन्रीम ननकामभा िा शरुू विननमोजन बएको 
तहभा ऩठाउन ुऩनेछ।  
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8. अश्तमायी तथा कामिक्रभ स्िीकृनत सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रचनरत 
 कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन विननमोजन बएको 
 यकभ प्रचनरत कानूनको अधीनभा यही खचि गने अश्तमायी मो ऐन 
 प्रायम्ब बएको ददनदेशख अनधकाय प्राप्त अनधकायीराई हनुछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खचि गने अश्तमायीको 
आधायभा प्रदेश रेखा ननमन्रक कामािरम िा सम्फशन्धत प्रदेश 
रेखा इकाई कामािरमरे सम्फशन्धत ननकामराई विननमोजन बएको 
यकभ ननकासा ददनेछ। 

(३) कुनै ननकामराई एकबन्दा फढी ननकामफाट खचि गने 
गयी यकभ विननमोजन बएकोभा विननमोजन बएको ननकामको 
प्रभखुरे सॊित ्२०७७ सार साउन भसान्तनबर विननमोजन बएको 
सम्ऩूणि यकभ खचि गने ननकामराई फाॉडपाॉट गयी त्मसको 
जानकायी आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदेश रेखा 
ननमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त 
गने ननकामको प्रभखुराई त्मस्तो यकभ खचि गनि अश्तमायी प्राप्त 
बएको भानननछे। 

(५) प्रचनरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभािेश बएको 
कामिक्रभ त्मस्तो कामिक्रभ कामािन्िमन गने प्रमोजनको रानग 
स्िीकृत कामिक्रभ भानननेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदेश भन्रारमगत फजेट 
सूचना प्रणारीभा सभािेश बएको कुनै कामिक्रभ सॊशोधन गनुि ऩने 
बएभा सम्फशन्धत ननकामरे आनथिक भानभरा तथा मोजना 
भन्रारमफाट सहभनत नरन ुऩनेछ। 
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(७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
प्रदेश भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभािेश बएको 
कामिक्रभको चौभानसक विबाजनभा सॊशोधन गनुि ऩने बएभा 
सम्फशन्धत ननकामरे एक तह भानथको कामािरम प्रभखुको स्िीकृनत 
नरन ुऩनेछ।  
 तय याजऩरावङ्कत प्रथभ शे्रणी िा सो बन्दा भानथका 
कभिचायी प्रभखु बएको ननकामभा ननजरे चौभानसक विबाजनभा 
सॊशोधन गनि फाधा ऩगेुको भाननने छैन। 

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ सॊशोधन बएको जानकायी 
आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदेश रेखा ननमन्रक 
कामािरमराई ददन ुऩनेछ।  

(9) मस प्रदेशका एक भन्रारम, सशचिारम, आमोग िा 
अन्तगितका कामािरमको स्िीकृत कामिक्रभ प्रदेशका अन्म 
भन्रारम, सशचिारम, आमोग िा अन्तगितका कामािरमहरूफाट 
काभको प्रकृनत, विऻता तथा कामिऺ ेरका आधायभा कामािन्िमन 
गयाउन ुऩने बएभा शरुूभा विननमोजन बएका भन्रारम, सशचिारम, 
आमोगका सशचिरे कामािन्िमन गयाउन ुऩने भन्रारम, सशचिारम, 
आमोगका सशचिराई अश्तमायी ददई कामािन्िमन गयाउन 
सवकनछे।  

9. प्रदेश सयकायको ननणिम फभोशजभ गनुि ऩने: विर्मगत भन्रारम 
 तथा ननकामफाट अनदुान प्रदान गदाि प्रदेश सयकायफाट जायी 
 गरयएको प्रदेश एवककृत अनदुान व्मिस्थाऩन कामिविनध, 2076 
 अनरुूऩ प्रदान गनुि ऩनेछ। 

10. कामिविनध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न:े (१) मस ऐनको 
 कामािन्िमन गनि प्रदेश सयकायरे आिश्मक कामिविनध तथा 
 भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कामिविनध तथा भाऩदण्ड 
प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ।  

(३) मस ऐन फभोशजभ विननमोजन बएको यकभ खचि गने 
व्मिस्थाका सम्फन्धभा आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
आिश्मक भागिदशिन फनाउन सक्नेछ। 

11. आदेश जायी गनि सक्न े : (१) मस ऐनको कामािन्िमन गदाि कुनै 
 फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदेश सयकायरे आदेश जायी गयी आिश्मक 
 व्मिस्था गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आदेश प्रदेश याजऩरभा 
प्रकाशन गरयनेछ।  
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फशन्धत) 

नऩेारको सॊविधानको धाया २०६ फभोशजभ प्रदेश सशित कोर्भानथ व्ममबाय हनु ेयकभ 
(यकभ रु.  हजायभा) 

१ २ ३ ४ ५ 6 
क्र.सॊ. अनदुान 

सङ्ख्मा 
शीर्िकको नाभ चारू खचि ऩूॉजीगत 

खचि 
जम्भा 

1 202 प्रदेश सबाभखु य उऩसबाभखुको 
ऩारयश्रनभक य सवुिधा 

10825 0 10825 

2 210 प्रदेश रोक सेिा आमोगको 
अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रनभक 
य सवुिधा 

6838 0 6838 

३ 602 अदारतको पैसरा िा आदेश 
अनसुाय नतनुि ऩने यकभ 

200 0 200 

जम्भा 17863 0 17863 
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अनसूुची-2 
(दपा २ य ३ सॉग सम्फशन्धत) 

प्रदेश सशित कोर्फाट विननमोजन हनु ेयकभ 
(यकभ रु. हजायभा) 

१ २ ३ ४ ५ 6 
क्र. 
सॊ. 

अनदुान 
सङ्ख्मा 

शीर्िक चारू खचि ऩूॉजीगत जम्भा 

1 202 प्रदेश व्मिस्थावऩका 259448 49250 308698 

2 210 प्रदेश रोक सेिा 
आमोग 

53774 7240 61014 

3 216 
भु् म 

न्मामानधिक्ताको 
कामािरम 

15750 1750 17500 

४ 301 
भु् मभन्री तथा 

भशन्रऩरयर्द् को 
कामािरम 

561761 304330 866091 

५ 305 
आनथिक भानभरा 
तथा मोजना 
भन्रारम 

113102 47490 160592 

6 307 
उद्योग, ऩमिटन, िन 
तथा िाताियण 

भन्रारम 

1324373 2525077 3849450 

7 312 
बनूभ व्मिस्था, कृवर् 

तथा सहकायी 
भन्रारम 

2714986 1058601 3773587 

8 314 
आन्तरयक भानभरा 

तथा कानून 
भन्रारम 

152861 727139 880000 

9 337 बौनतक ऩूिािधाय 
विकास भन्रारम 

1034944 16774100 17809044 

10 350 साभाशजक विकास 
भन्रारम 

4896209 1688832 6585041 
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१ २ ३ ४ ५ 6 
क्र. 
सॊ. 

अनदुान 
सङ्ख्मा 

शीर्िक चारू खचि ऩूॉजीगत जम्भा 

11 391 प्रदेश नीनत तथा 
मोजना आमोग 

40203 8350 48553 

12 602 अथि विविध 7858900 1948000 9806900 
13 801 स्थानीम तह 7243161 0 7243161 

जम्भा 26269472 25140159 51409631 
  


