
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नऩेार, असाय २१ गते, २०७९ सार (अततरयक्ताङ्क ६ 

बाग १ 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

हेटौँडा, नऩेार 
फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सर्वसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊर्त ्२०७९ सारको ऐन नॊ.  1 
आतथवक र्र्व २०७९/०८० को सेर्ा य कामवको रातग प्रदेश सश चत 
कोर्फाट केही यकभ वर्तनमोजन य खचव गने सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव 

फनकेो ऐन 

प्रस्तार्ना: आतथवक र्र्व २०७९/0८० को सेर्ा य कामवहरुको रातग प्रदेश  
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सश चत कोर्भातथ व्ममबाय हनुे यकभ वर्तनमोजन गने य सो यकभ खचव 
गने अतधकाय ददन र्ाछनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश वर्तनमोजन 

ऐन, २०७९” यहेको छ । 
(२) मो ऐन सॊर्त ् २०७९ सार साउन १ गतेदेशख 

प्रायम्ब हनुेछ । 
२. आतथवक र्र्व २०७९/०८०को तनतभत्त प्रदेश सश चत कोर्फाट खचव 

गने अतधकाय: आतथवक र्र्व २०७९/०८० को तनतभत्त अनसूुची-१ 
फभोशजभ प्रदेश सश चत कोर्भातथ व्ममबाय हनुे यकभ फाहेक  
अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत तनकामरे गने सेर्ा य 
कामवहरुका तनतभत्त सोही अनसूुचीको भहर ४ भा उशलरशखत चार ु
खचव, भहर ५ भा उशलरशखत ऩुॉजीगत खचव, भहर ६ भा 
उशलरशखत वर्त्तीम व्मर्स्थाको यकभ सभेत गयी भहर ७ भा 
उशलरशखत जम्भा यकभ रु. ७०,९१, ८१,९६,०००/- (सत्तयी 
अफव एकानब्फे कयोड एक्कासी राख छ्यानब्फे हजाय रुऩैमाॉ) भा 
नफढाई तनददवष्ट गरयए फभोशजभ प्रदेश सश चत कोर्फाट खचव गनव 
सवकनछे । 

३. वर्तनमोजन: (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सश चत कोर्भा खचव गनव 
अतधकाय ददइएको यकभ आतथवक र्र्व २०७९/०८० को तनतभत्त 
अनसूुची-२ को भहर ३ भा उशलरशखत तनकामरे गने सेर्ा य 
कामवहरुको तनतभत्त वर्तनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अनसूुची-२ को भहर ३ भा 
उशलरशखत तनकामरे गने सेर्ा य कामवहरुको तनतभत्त वर्तनमोजन 
गयेको यकभभध्मे कुनै अनदुान सङ् ्माभा फचत हनुे य कुनै 
अनदुान सङ््माभा अऩगु हनुे देशखन आएभा आतथवक भातभरा तथा 



खण्ड ६) अततरयक्ताङ्क 6 प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।0३।२1 

3 

मोजना भन्त्रारमरे फचत हनुे अनदुान सङ््माफाट अऩगु हनु े
अनदुान सङ् ्माभा यकभान्तय गनव सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ सादाव जम्भा यकभको 
दश प्रततशतभा नफढ्न ेगयी कुनै एक र्ा एकबन्दा फढी अनदुान 
सङ््माफाट अको एक र्ा एकबन्दा फढी अनदुान सङ््माभा यकभ 
सानव, तनकासा य खचव जनाउन, चार ुतथा ऩुॉजीगत खचव य वर्त्तीम 
व्मर्स्थाको खचव व्महोनव एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभान्तय 
गनव सवकनेछ । 

तय, 
(क) एउटै अनदुान सङ््मातबत्रका फजेट शीर्वक र्ा 

उऩशीर्वकहरुभा यकभान्तय गदाव जततसकैु यकभ 
यकभान्तय गनव सवकनेछ । 

(ख) ऩुॉजीगत खचव य वर्त्तीम व्मर्स्थातपव  वर्तनमोशजत 
यकभ चार ु खचव शीर्वकतपव  यकभान्तय गनव 
सवकने छैन । 

(ग) ऩुॉजीगत अनदुान शीर्वकभा वर्तनमोशजत यकभ 
चार ुअनदुान शीर्वकभा यकभान्तय गनव सवकन े
छैन । 

(४) स्थानीम तहका रातग अनदुान सङ््मा ८०१ भा 
वर्तनमोजन बएको वर्त्तीम सभानीकयण अनदुान यकभ अन्म 
अनदुान सङ््माभा यकभान्तय हनुे छैन । 

(५) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩतन अनदुान सङ््मा ५०१ देशख ६०२ सम्भ 
वर्तनमोजन बएको यकभ जनु अनदुान सङ््माभा तनकासा य खचव 
हनुे हो सोही अनदुान सङ््माभा यकभान्तय गनव तथा तनकासा य 
खचव जनाउन फाधा ऩने छैन । 
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४. अन्तय सयकायी वर्त्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) अनदुान 
सङ््मा ८०१ को यकभ कानून फभोशजभ स्थानीम तहरे खचव गनव 
ऩाउने गयी अनदुानको रूऩभा स्थानीम सश चत कोर्भा हस्तान्तयण 
गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको यकभभध्मे वर्त्तीम 
सभानीकयण अनदुानको एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश 
रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे सम्फशन्धत स्थानीम तहको सश चत 
कोर्भा प्रत्मेक र्र्वको बदौ १५, काशत्तक १५, भाघ १५ य 
रै्शाख १५ गते गयी चाय वकस्ताभा दाशखरा गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
भरुकुभा वर्ऩद् र्ा कुनै असाभान्म ऩरयशस्थतत उत्ऩन्न बई प्रदेशको 
रक्ष्म अनरुुऩ याजस्र् सङ् करन हनु नसकेभा उऩदपा (२) 
फभोशजभको ऩवहरो वकस्ता फाहेक अन्म वकस्ता य सो फाऩतको 
यकभ सङ्कतरत याजस्र्को अनऩुात अनसुाय ऩनु् तनधावयण गयी प्रदेश 
सयकायरे तनधावयण गयेको सभमभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरम 
र्ा सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमरे सम्फशन्धत स्थानीम 
तहको सश चत कोर्भा दाशखरा गनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको वर्त्तीम सभानीकयण 
अनदुानफाट खचव बएको यकभको वर्र्यण स्थानीम तहरे प्रदेश 
रेखा इकाई कामावरम भापव त प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमभा 
प्रत्मेक आतथवक र्र्वको काशत्तक १, भाघ १, रै्शाख १ गते य 
र्ावर्वक आतथवक वर्र्यण आगाभी आतथवक र्र्वको साउन भसान्ततबत्र 
तथा उऩदपा (३) फभोशजभ फागभती प्रदेश सयकायफाट वकस्ता 
तनधावयण बएको अर्स्थाभा प्रदेश सयकायरे तनधावयण गयेको सभमभा 
खचव बएको यकभको वर्र्यण फझुाउन ुऩनेछ । 
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(५) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
उऩदपा (४) फभोशजभको वर्र्यण प्राप्त नबएसम्भ वर्त्तीम 
सभानीकयण अनदुान फाऩतको फाॉकी यकभ सम्फशन्धत स्थानीम 
तहको सश चत कोर्भा दाशखरा गरयने छैन । 

(६) उऩदपा (१) फभोशजभको अनदुान यकभ भध्मे सशतव 
अनदुान, सभऩयुक अनदुान य वर्शरे् अनदुान फाऩतको यकभको 
एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामवरम र्ा 
सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमरे सम्फशन्धत स्थानीम 
सश चत कोर्भा प्रत्मेक आतथवक र्र्वको बदौ १५, काशत्तक १५, 
भाघ १५ य रै्शाख १५ गते गयी चाय वकस्ताभा दाशखरा  
गनेछ । 

(७) स्थानीम तहरे सशतव अनदुान, सभऩयुक अनदुान य 
वर्शेर् अनदुान फाऩत हस्तान्तयण बएको यकभ जनु वर्र्म ऺेत्रको 
मोजना र्ा कामवक्रभको रातग प्राप्त बएको हो सोही मोजना र्ा 
कामवक्रभको रातग भात्र खचव गने गयी कामावन्र्मन हनुे अर्तध, 
कामावन्र्मनको प्रवक्रमा, खचवको अनभुान सवहतको कामवमोजना, 
भातसक नगद प्रर्ाहको वर्र्यण य सम्फशन्धत गाॉउ सबा र्ा नगय 
सबारे ऩारयत गयेको याजस्र् य व्ममको अनभुान साउन भसान्ततबत्र 
प्रदेश रेखा इकाई कामावरम भापव त प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
कामावरमभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोशजभको कामवमोजना फभोशजभ खचव 
बएको यकभको वर्र्यण स्थानीम तहरे प्रदेश रेखा इकाई 
कामावरम भापव त प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमभा प्रत्मेक 
आतथवक र्र्वको काशत्तक १, भाघ १, रै्शाख १ गते य र्ावर्वक 
आतथवक वर्र्यण आगाभी आतथवक र्र्वको साउन भसान्ततबत्र ऩेस 
गनुव ऩनेछ । 



खण्ड ६) अततरयक्ताङ्क 6 प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।0३।२1 

6 

(९) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
उऩदपा (८) फभोशजभको वर्र्यण प्राप्त नबएसम्भ सशतव अनदुान, 
सभऩयुक अनदुान य वर्शरे् अनदुान फाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ 
सम्फशन्धत स्थानीम तहको सश चत कोर्भा दाशखरा गरयन ेछैन । 

(१०) सशतव, सभऩयुक य वर्शेर् अनदुानका स्र्ीकृत 
मोजना तथा कामवक्रभ कामावन्र्मन गदाव आतथवक र्र्वतबत्र खचव नबई 
फचत बएभा त्मस्तो फचत यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहरे प्रदेश 
रेखा इकाई कामावरम र्ा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरम भापव त 
आगाभी आतथवक र्र्वको साउन भसान्ततबत्र प्रदेश सश चत कोर्भा 
वपताव दाशखरा गनुव ऩनेछ । 

(११) उऩदपा (१०) फभोशजभ फचत यकभ वपताव 
दाशखरा नबएभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे त्मस्तो यकभ 
अको आतथवक र्र्वभा हस्तान्तयण हनु े वर्त्तीम सभानीकयण 
अनदुानफाट कट्टा गयी सभामोजन गनेछ । 

(१२) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩतन प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहभा हस्तान्तयण हनुे सफै 
प्रकायका वर्त्तीम अनदुानहरु आतथवक भातभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमफाट अन्तय सयकायी वर्त्तीम हस्तान्तयणको भाध्मभफाट 
ऩठाउन ुऩनेछ। 

(१३) र्ावर्वक फजेटभा सभारे्श बएको वर्त्तीम हस्तान्तयण 
फाहेक आतथवक र्र्वको तफचभा कुनै ऩतन नमाॉ आमोजना तथा 
कामवक्रभहरू कामावन्र्मन गनव थऩ वर्त्तीम हस्तान्तयण गरयने छैन। 

तय प्रदेश सयकायको तनणवमफाट वर्ऩद्जन्म अर्स्था, 
भहाभायी र्ा आकशस्भक ऩरयशस्थततको योकथाभ, तनमन्त्रण तथा 
प्रततकामव य ऩनुस्थावऩना गनुवऩने अर्स्था तथा अन्म कुनै वर्शरे् 
ऩरयशस्थततभा सशतव अनदुान प्रदान गनव सवकनेछ । 
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(१४) उऩदपा (१३) को प्रततफन्धात्भक र्ाक्माॊश 
फभोशजभ सशतव अनदुान फाऩत प्रदान गरयने यकभ तनकासाका 
सम्फन्धभा प्रदेश सयकायरे तनणवम गये फभोशजभ हनुेछ । त्मसयी 
तनकासा बएको यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहको र्ावर्वक फजेटभा 
सभारे्श गयी सम्फशन्धत गाउॉ सबा र्ा नगय सबाफाट अनभुोदन 
गयाई रेखाङ् कन तथा प्रततरे्दन गनुव ऩनेछ।  

५. मोजना र्ा कामवक्रभ कामावन्र्मन सम्फन्धी वर्शरे् व्मर्स्था: (१) 
मस ऐन फभोशजभ प्रदेश सयकायको कुनै तनकामफाट कामावन्र्मन 
हनुे गयी यकभ वर्तनमोजन बएको कुनै आमोजना र्ा कामवक्रभ 
सङ  घीम सयकायको कुनै तनकाम र्ा स्थानीम तह भापव त 
कामावन्र्मन गनुवऩने बएभा प्रदेश सयकायफाट तनणवम हनु ुऩनेछ । 

तय मस दपा फभोशजभ सङ् घीम सयकायको कुनै 
तनकामफाट ऩुॉजीगत तपव का आमोजना र्ा कामवक्रभ कामावन्र्मन 
गनुवऩने बएभा सङ् घीम सयकायको सम्फशन्धत भन्त्रारम य अथव 
भन्त्रारमको स्र्ीकृतत तरन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तनणवमको जानकायी 
आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम, प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
कामावरम तथा सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमराई  ददन ु
ऩनेछ ।   

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ तनणवम बएभा प्रदेश रेखा 
तनमन्त्रक कामावरमरे प्रदेश सयकायको एकर खाता कोर् 
प्रणारीभा सम्फशन्धत तहको कामावरमराई प्रदेश तनकामको रूऩभा 
उऩरब्ध गयाएको कामावरम कोडभा अश्तमायी प्राप्त बए फभोशजभ 
यकभ तनकासा ददन ुऩनेछ। 

६. रेखाङ् कन, प्रततरे्दन य रेखाऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोशजभ एक 
तहको फजेट तथा कामवक्रभभा सभारे्श बएको कुनै मोजना र्ा 



खण्ड ६) अततरयक्ताङ्क 6 प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।0३।२1 

8 

कामवक्रभ अको तहफाट कामावन्र्मन गदाव यकभ वर्तनमोजन बएको 
तहको खचव इकाईको रुऩभा प्रचतरत कानूनरे तोके फभोशजभको 
छुटै्ट रेखा याखी आन्तरयक तथा अशन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउन ु
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मोजना र्ा कामवक्रभ 
कामावन्र्मन गने तहरे आतथवक वर्र्यण तमाय गयी प्रभाशणत गयाई 
सम्फशन्धत तहको केन्रीम तनकामभा य शरुु वर्तनमोजन बएको 
तहभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) सङ् घीम सयकायफाट सशतव अनदुान अन्तगवतको 
रै्देशशक स्रोत सभारे्श बएका कुनै मोजना र्ा कामवक्रभ प्रदेशरे 
कामावन्र्मन गने गयी वर्त्तीम हस्तान्तयण भापव त प्राप्त बएभा सो 
फजेट खचव गने तनकामरे फजेटको स्रोत य बकु्तानी वर्तध 
सम्झौताभा तनददवष्ट गयेको ढाॉचाभा तोवकएको सभमतबत्र तमाय गयी 
प्रदेश सयकायको सम्फशन्धत भन्त्रारम भापव त सङ् घीम सयकायको 
सम्फशन्धत भन्त्रारम, शोधबनाव भाग गने तनकाम य प्रदेश रेखा 
तनमन्त्रक कामावरमभा प्रततरे्दन गनुव ऩनेछ । 

७. वर्त्तीम अनशुासन सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) स्थानीम तहरे आपूरे 
उठाएको याजस्र् य मस ऐन फभोशजभ प्राप्त गयेको अनदुान कानून 
फनाई खचव गनुव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कानून फनाउॉदा देहामका 
कुयाहरु ऩारना हनुे गयी फनाउन ुऩनेछ:- 

(क) सङ् घ तथा प्रदेश सयकायको आतथवक य वर्त्तीम 
नीतत अनशुयण गने, 

(ख) सफै आम आफ्नो सश चत कोर्भा दाशखरा गने, 
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(ग) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रातग प्राप्त 
बएको हो सोही प्रमोजनको रातग भात्र प्रमोग 
गने, 

(घ) ऩुॉजीगत खचवको रुऩभा वर्तनमोजन बएको यकभ 
चार ुखचवभा यकभान्तय नगरयने, 

(ङ) आम व्ममको र्गीकयण, रेखाङ् कन तथा 
प्रततरे्दन प्रणारी प्रचतरत कानूनरे तनधावयण गये 
फभोशजभ रागू गने । 

(३) स्थानीम तहरे सङ् करन गयेको भनोय जन कय, 
वर्ऻाऩन कय तथा ढुङ्गा, तगट्टी, फाररु्ा, दहत्तय फहत्तय, भाटोको 
शलुक रगामतको प्रदेश सयकायको सभेत अॊश यहेको याजस्र्को 
चारीस प्रततशतरे हनुे यकभ हयेक भवहना फाॉडपाॉट गयी प्रदेश 
रेखा तनमन्त्रक कामावरम भापव त प्रदेश सश चत कोर्भा दाशखरा 
गनुव ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ फाॉडपाॉट गयी दाशखरा गनुव 
ऩने यकभ दाशखरा नबएभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरमरे 
त्मस्तो यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट हनुे सर्ायी 
साधन कयफाट कट्टा गयी सभामोजन गनेछ । 

८. अश्तमायी तथा कामवक्रभ स्र्ीकृतत सम्फन्धी व्मर्स्था: (१) प्रचतरत 
कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन वर्तनमोजन बएको 
यकभ प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही खचव गने अश्तमायी मो ऐन 
प्रायम्ब बएको ददनदेशख अतधकाय प्राप्त अतधकायीराई हनुछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खचव गने अश्तमायीको 
आधायभा प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामावरम र्ा सम्फशन्धत प्रदेश 
रेखा इकाई कामावरमरे सम्फशन्धत तनकामराई वर्तनमोजन बएको 
यकभ तनकासा ददनेछ । 
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(३) कुनै तनकामराई एकबन्दा फढी तनकामफाट खचव गने 
गयी यकभ वर्तनमोजन बएकोभा वर्तनमोजन बएको तनकामको 
प्रभखुरे सॊर्त ्२०७९ सार असोज भसान्ततबत्र वर्तनमोजन बएको 
सम्ऩूणव यकभ खचव गने तनकामराई फाॉडपाॉट गयी त्मसको 
जानकायी आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम, प्रदेश रेखा 
तनमन्त्रक कामावरम य सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमराई 
ददन ुऩनेछ। 

तय, 
(क) वर्तनमोजन बएको उक्त यकभ कुनै भनातसफ 

कायणरे सो सभमार्तधतबत्र फाॉडपाॉट गनव 
नसकेभा त्मस्तो वर्तनमोजन बएको तनकामको 
प्रभखुरे सोको कायण खरुाई सॊर्त ् २०७९ 
सार काशत्तक भवहनातबत्र फाॉडपाॉटको रातग 
आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा 
अनयुोध गयेभा २०७९ सार ऩसु भसान्ततबत्र 
फाॉडपाॉट गनव सवकनछे । 

(ख) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
सङ् घीम सयकायफाट आतथवक र्र्वको तफचभा 
प्राप्त हनुे वर्त्तीम हस्तान्तयणको हकभा मो 
व्मर्स्था राग ुहनुे छैन ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त 
गने तनकामको प्रभखुराई त्मस्तो यकभ खचव गनव अश्तमायी प्राप्त 
बएको भातननछे । 

(५) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभारे्श बएको 
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कामवक्रभ त्मस्तो कामवक्रभ कामावन्र्मन गने प्रमोजनको रातग 
स्र्ीकृत कामवक्रभ य अश्तमायी भातननेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट 
सूचना प्रणारीभा सभारे्श बएको कुनै कामवक्रभ सॊशोधन गनुवऩने 
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 सभारे्श बएको 
कामवक्रभको चौभातसक वर्बाजनभा सॊशोधन गनुवऩने बएभा 
सम्फशन्धत तनकामरे एक तह भातथको कामावरम प्रभखुको स्र्ीकृतत 
तरन ुऩनेछ। 

तय अतधकृत एघायौँ तह र्ा सो सयहका र्ा सोबन्दा 
भातथका कभवचायी प्रभखु बएको तनकामभा तनजरे चौभातसक 
वर्बाजनभा सॊशोधन गनव फाधा ऩगेुको भातनने छैन । 

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ सॊशोधन बएको जानकायी 
आतथवक भातभरा ताथ मोजना भन्त्रारम, प्रदेश रेखा तनमन्त्रक 
कामावरम य सम्फशन्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमराई ददन ु
ऩनेछ। 

(९) प्रदेशका कुनै भन्त्रारम, सशचर्ारम, आमोग र्ा 
अन्तगवतका कामावरमको स्र्ीकृत कामवक्रभ प्रदेशका अन्म 
भन्त्रारम, सशचर्ारम, आमोग र्ा अन्तगवतका कामावरमहरूफाट 
काभको प्रकृतत, वर्ऻता तथा कामवऺ ेत्रका आधायभा कामावन्र्मन 
गयाउन ुऩने बएभा शरुुभा वर्तनमोजन बएका भन्त्रारम, सशचर्ारम, 
आमोगका सशचर्रे कामावन्र्मन गयाउन ुऩने भन्त्रारम, सशचर्ारम, 
आमोगका सशचर्राई अश्तमायी ददई कामावन्र्मन गयाउन 
सवकनछे। 
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९. तनदेशशका, कामववर्तध, भाऩदण्ड तथा भागवदशवन फनाउन सक्न:े (१) 
मस ऐनको कामावन्र्मन गनव प्रदेश सयकायरे आर्श्मक तनदेशशका, 
कामववर्तध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
स्र्ीकृत र्ावर्वक कामवक्रभभा सभारे्श बई यकभ वर्तनमोजन बएका 
कामवक्रभको कामावन्र्मनको रातग आर्श्मक ऩने देशखएभा आतथवक 
भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमको सहभतत तरई प्रदेश सयकायको 
सम्फशन्धत भन्त्रारमरे कामववर्तध फनाउन सक्नेछ । त्मस्तो 
कामववर्तध स्र्ीकृत बएको सात ददनतबत्र सम्फशन्धत भन्त्रारमको 
रे्फसाइटभा याख्न ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको तनदेशशका, कामववर्तध तथा 
भाऩदण्ड प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

(४) मस ऐन फभोशजभ वर्तनमोजन बएको यकभ खचव गने 
व्मर्स्थाका सम्फन्धभा आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे 
आर्श्मक भागवदशवन फनाउन सक्नेछ। 

१०. आर्श्मक व्मर्स्था गनव सक्न:े (१) मो ऐन कामावन्र्मन गदाव कुनै 
फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदेश सयकायरे आदेश जायी गयी आर्श्मक 
व्मर्स्था गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आदेश प्रदेश याजऩत्रभा 
प्रकाशन गनुव ऩनेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फशन्धत) 

नऩेारको सॊवर्धानको धाया २०६ फभोशजभ प्रदेश सश चत कोर्भातथ व्ममबाय हनु े
यकभ 

(यकभ रु. हजायभा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र.सॊ. अनदुान 
सङ् ्मा 

शीर्वकको नाभ चार ु
खचव 

ऩुॉजीगत 
खचव 

वर्त्तीम 
व्मर्स्था 

जम्भा 

१. २०२ प्रदेश सबाको सबाभखु य 
उऩसबाभखुको ऩारयश्रतभक 
य सवुर्धा 

१२८०० ० ० १२८०० 

२. २१० प्रदेश रोक सेर्ा 
आमोगको अध्मऺ य 
सदस्मको ऩारयश्रतभक य 
सवुर्धा 

८०९५ ० ० ८०९५ 

३. ६०२ अदारतको पैसरा र्ा 
आदेश अनसुाय ततनुव ऩने 
यकभ 

२०० ० ० २०० 

जम्भा २१०९५ ० ० २१०९५ 
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अनसूुची-२  
(दपा २ य ३ सॉग सम्फशन्धत) 

प्रदेश सश चत कोर्फाट वर्तनमोजन हनु ेयकभ 
(यकभ रु. हजायभा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
क्र.सॊ. अनदुान 

सङ् ्मा 
शीर्वक चार ुखचव ऩुॉजीगत 

खचव 
वर्त्तीम 
व्मर्स्था 

जम्भा 

१. २०२ प्रदेश व्मर्स्थावऩका २८६६७७ ६९३७२ ० ३५६०४९ 
२. २१० प्रदेश रोक सेर्ा आमोग १०१४०२ ६१५० ० १०७५५२ 
३. २१६ भु् म न्मामातधर्क्ताको 

कामावरम 
१९०११ ११६५ ० २०१७६ 

४. ३०१ भु् मभन्त्री तथा 
भशन्त्रऩरयर्द् को कामावरम 

६५२४५८ ७५५१० ० ७२७९६८ 

५. ३०५ आतथवक भातभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम 

१२७०३१ ३१७१४ ० १५८७४५ 

६. ३०७ उद्योग, र्ाशणज्म तथा 
आऩूततव भन्त्रारम 

३७९५०८ २७२००५ ० ६५१५१३ 

७. ३१२ कृवर् तथा ऩशऩुन्छी वर्कास 
भन्त्रारम 

३३५२७६१ ८३०२६७ ० ४१८३०२८ 

८. ३१३ खानेऩानी, ऊजाव तथा 
तसॉचाई भन्त्रारम 

401953 8817970 ० 9219923 

९. ३१४ आन्तरयक भातभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

१८४७६१ ६३५५७३ ० ८२०३३४ 

१०. ३२५ सॊस्कृतत तथा ऩमवटन 
भन्त्रारम 

९७७६६ १६७१४२० ० १७६९१८६ 

११. ३२९ र्न तथा र्ातार्यण 
भन्त्रारम 

१२६०७२८ १९७९२१० ० ३२३९९३८ 

१२. ३३६ बतूभ व्मर्स्था, सहकायी 
तथा गरयर्ी तनर्ायण 
भन्त्रारम 

२०८४७७ ३५२९० ० २४३७६७ 

१३. ३३७ बौततक ऩूर्ावधाय वर्कास 
भन्त्रारम 

४०२६७१ २३१६५९०७ ० २३५६८५७
८ 

१४. ३४३ मरु्ा तथा खेरकुद 
भन्त्रारम 

३६३००३ ८६३५८५ ० १२२६५८८ 

१५. ३५० साभाशजक वर्कास भन्त्रारम २६७३८१४ ८५४७०४ ० ३५२८५१८ 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
क्र.सॊ. अनदुान 

सङ् ्मा 
शीर्वक चार ुखचव ऩुॉजीगत 

खचव 
वर्त्तीम 
व्मर्स्था 

जम्भा 

१६. ३७० स्र्ास््म भन्त्रारम ३७२४९१५ ६६७४७० ० ४३९२३८५ 
१७. ३७१ श्रभ, योजगाय तथा मातामात 

भन्त्रारम 
७५८६७९ १८३७४६ ० ९४२४२५ 

१८. ३९१ प्रदेश नीतत तथा मोजना 
आमोग 

४०९४० १३५० ० ४२२९० 

१९. ५०१ आतथवक भातभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम-वर्त्तीम 
व्मर्स्था तथा शेमय रगानी 

० ० २०००००० २०००००० 

२०. ६०२ आतथवक भातभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम-अथव 
वर्वर्ध 

३९६६५०४ १४००००० ० ५३६६५०४ 

२१. ८०१ स्थानीम तह ८३५२७२९ ० ० ८३५२७२९ 
जम्भा २७३५५७८८ ४१५६२४०८ २०००००० ७०९१८१९६ 

 

 
 

आऻारे, 
नायामण प्रसाद शभाव 

प्रदेश सयकायको सशचर् 
 
प्रभाणीकयण तभतत् 2079।03।२१ 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौँडाभा भदुरत। 

भूलम रु. १०।- 

 


