विधे यक सं खययाः

प्रदे श विनियोजि विधेयक

२०७७
प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श िं. 1

निरयटिगर, िेपयल

उद्देश्य र कयरण
आनथिक िर्ि 207७/7८ को लयनग प्रदे श िं 1 अन्तगितकय विनभन्न निकययले गिे सेिय र कययिको
लयनग प्रदे श सचित कोर्ियट केही रकम खिि गिे अनधकयर ददि र सो रकम विनियोजि गिि
ियञ्छिीय भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गिुि परे को हो ।

प्रस्तुत विधेयकले प्रदे श सचित कोर्ियट खिि गिे अनधकयर र विनभन्न निकययले गिे सेिय र कययिको
निनमत्त विनियोजि गिि सक्िे व्यिस्थय गरे को छ ।
द्रष्टव्याः यो विधेयक अथि विधेयक हो ।

(मय. इन्द्र िहयदुर आङ्िो)
मन्री, आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्रयलय
प्रदे श िं.१

आनथिक िर्ि 207७/7८ को सेिय र कययिको लयनग प्रदे श सचित कोर्ियट केही रकम खिि गिे
र विनियोजि गिे सम्िन्धमय व्यिस्थय गिि ििेको विधेयक

प्रस्तयिियाः

आनथिक िर्ि 207७/7८ को सेिय र कययिको लयनग प्रदे श सचित कोर्ियट व्यय हुिे रकम

विनियोजि गिे र सो रकम खिि गिे अनधकयर ददि ियञ्छिीय भएकोले,
प्रदे श िं.1, प्रदे श सभयले यो ऐि िियएको छ ।

१. सं चिप्त ियम र प्रयरम्भाः (१) योो ऐिको ियम “प्रदे श विनियोजि ऐि, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐिको दफय ११ तुरुन्त प्रयरम्भ हुिेछ र अन्य दफयहरू सम्ित् 207७ सयल

श्रयिण १ गतेदेचख प्रयरम्भ हुिेछ ।

२. आनथिक िर्ि 207७/7८ को निनमत्त प्रदे श सचित कोर्ियट खिि गिे अनधकयराः

आनथिक िर्ि

207७/7८ को निनमत्त अिुसूिी – १ िमोचजम प्रदे श सचित कोर्मयनथ व्ययभयर हुिे रकम ियहे क

अिुसूिी–२ को महल ३ मय उचललचखत निकययले गिे सेिय र कययिहरुकय निनमत्त सोही अिुसूिीको
ूँ ीगत खिि र महल ६ मय उचललचखत
महल ४ मय उचललचखत ियलु खिि, महल ५ मय उचललचखत पूज

वित्तीय व्यिस्थयको रकम समेत गरी जम्मय रकम रु. ४०,८७,०६,८७,०००।- (अिरूपी ियनलस

अिि सतयसी करोड छ लयख सतयसी हजयर) मय ििढयई निददिष्ट गररए िमोचजम प्रदे श सचित कोर्ियट
खिि गिि सवकिेछ ।

३. विनियोजिाः (१) यस ऐिद्वयरय प्रदे श सचित कोर्ियट खिि गिि अनधकयर ददइएको रकम आनथिक िर्ि
207७/7८ को निनमत्त अिुसूिी – २ को महल ३ मय उचललचखत निकययले गिे सेिय र कययिहरुको
निनमत्त विनियोजि गररिेछ ।

(२) उपदफय (१) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भएतयपनि अिुसूिी – २ को महल ३ मय

उचललचखत निकययले गिे सेिय र कययिहरुको निनमत्त विनियोजि गरे को रकम मध्ये कुिोै अिुदयि
सङ्खययमय िित हुिे र कुिै अिुदयि सं खययमय अपुग हुिे भएमय प्रदे श सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय
योजिय मन्रयलयले िित हुिे अिुदयि सङ्खययियट अपुग हुिे अिुदयि सं खययमय रकम सयिि सक्िेछ।

(३) उपदफय (२) िमोचजम रकम सयदयि जम्मय रकमको दश प्रनतशतमय ििढ्िे गरी,

कुिै एक िय एकभन्दय िढी अिुदयि सं खययियट अको एक िय एकभन्दय िढी अिुदयि सं खययमय रकम

ूँ ीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थयको खिि व्यहोिि
सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि र ियलु तथय पूज
एक स्रोतियट अको स्रोतमय रकम सयिि सवकिेछ ।
तर¸
(क) एउटै अिुदयि सं खयय नभरकय िजेट शीर्िक िय उपशीर्िकमय रकमयन्तर गदयि

जनतसुकै रकम रकमयन्तर गिि सवकिेछ ।

ूँ ीगत खिि र विचत्तय व्यिस्थयतफि विनियोचजत रकम सयूँिय भुक्तयिी खिि र व्ययज
(ख) पूज

भुक्तयिी खिि शीर्िकमय ियहेक अन्य ियलु खिि शीर्िक तफि सयिि र विचत्तय व्यिस्थय अन्तगित सयूँिय
भुक्तयिी खिितफि विनियोचजत रकम व्ययज भुक्तयिी खिि शीर्िकमय ियहे क अन्यर सयिि सवकिे छै ि ।
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(4) अिुदयि सङ्खयय 801 अन्तगित उचललचखत अन्तर सरकयरी वित्त हस्तयन्तरणको

स्थयिीय तहकय लयनग विनियोजि भएको वित्तीय समयिीकरण अिुदयि रकम अन्य शीर्िकमय
रकमयन्तर हुिे छै ि ।

(5) उपदफय (१)¸ (२) र (३) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भएतयपनि उपदफय (४) मय

उचललचखत वित्तीय समयिीकरण अिुदयि ियहे क अिुदयि सङ्खयय 602 मय विनियोजि भएको रकम
जुि शीर्िकमय निकयसय र खिि हुिे हो सोही शीर्िकमय रकम सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि
ियधय पिे छै ि ।

4. अन्तर सरकयरी वित्तीय हस्तयन्तरण सम्िन्धी व्यिस्थयाः (१) अिुदयि सं खयय ८०१ को रकम र

अिुदयि सं खयय ६०२ अन्तगितको स्थयिीय तहलयई वित्त हस्तयन्तरण गररिे रकम कयिूि िमोचजम
स्थयिीय तहले खिि गिि पयउिे गरी अिुदयिको रूपमय स्थयिीय सचित कोर्मय हस्तयन्तरण गररिेछ ।

(२) अिुदयि सङ्खयय 801 को रकम मध्ये वित्तीय समयिीकरण अिुदयिको एक

िौथयईले हुि आउिे रकम प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलयले सम्िचन्धत स्थयिीय तहको सचञ्ित
कोर्मय प्रत्येक

आनथिक िर्िको भदौ 25 गते¸ मंनसर 2 गते¸ फयलगुि 2 गते र ज्येष्ठ 2 गते गरी

ियर वकस्तयमय दयचखल गिेछ ।

ु मय विपद् िय कुिै
(३) उपदफय (2) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि मुलक

असयमयन्य पररचस्थनत उत्पन्न भई लक्ष्य अिुरूप रयजश्व सं कलि हुि िसकेमय र प्रदे श सरकयरले

सं घियट पयउिु पिे समयिीकरण अिुदयि प्रयप्त गिि िसकेमय उपदफय (२) िमोचजमको पवहलो वकस्तय
ियहे क अन्य वकस्तय र सो ियपतको रकम प्रदे श सरकयरको रयजस्ि एिम् अिुदयि प्रयनप्तको अिुपयत
अिुसयर पुि:निधयिरण गरी प्रदे श सरकयरले निधयिरण गरे को समयमय प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलयले
सम्िचन्धत स्थयिीय तहको सचित कोर्मय दयचखल गिेछ ।

(४) उपदफय (२) िमोचजमको वित्तीय समयिीकरण अिुदयिियट खिि भएको रकमको

वििरण स्थयिीय तहले सम्िचन्धत प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय तथय प्रदे श इकयई कयययिलयमय

प्रत्येक आनथिक िर्िको कयनतिक २५ गते, मयघ २५ गते, िैशयख २५ गते र ियवर्िक आनथिक वििरण
अगयमी आनथिक िर्िको श्रयिण मसयन्त नभर तथय उपदफय (३) िमोचजम प्रदे श सरकयरियट वकस्तय
निधयिरण भएको अिस्थयमय प्रदे श सरकयरले निधयिरण गरे को समयमय खिि भएको रकमको वििरण
िुझयउिु पिेछ ।

(५) उपदफय (४) िमोचजमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म वित्तीय समयिीकरण अिुदयि

ियपतको ियूँकी रकम सम्िचन्धत स्थयिीय तहको सं चित कोर्मय दयचखल गररिे छै ि ।

(६) उपदफय (१) िमोचजमको अिुदयि रकम मध्ये शशति अिुदयि रकमको एक

नतहयईले हुि आउिे रकम

प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलयले सम्िचन्धत स्थयिीय सचित कोर्मय

प्रत्येक आनथिक िर्िको भदौ 25 गते दयचखल गिेछ ।

(७) उपदफय (१) अन्तगितको सशति अिुदयिको रकम उपदफय (६) िमोचजम दयचखल

भए ियहे क ियूँकी रहे को रकम खिि वििरणको आधयरमय िौमयनसक रुपमय पुस 25 गते र िैशयख
25 गते प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलयले सम्िचन्धत स्थयिीय सचित कोर्मय दयचखल गिेछ ।

2

(८) स्थयिीय तहले सशति अिुदयि ियपत हस्तयन्तरण भएको रकम जुि विर्य िेरको

योजिय िय कययिक्रमको लयनग प्रयप्त भएको हो सोही िेरको योजिय िय कययिक्रमको लयनग मयर खिि

गिे गरी कयययिन्ियि हुिे अिनध, कयययिन्ियिको प्रवक्रयय र खििको अिुमयि सवहतको कययियोजिय

प्रत्येक आनथिक िर्िको श्रयिण मसयन्त नभर सम्िचन्धत प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदे श
लेखय इकयई कयययिलयमय िुझयउिु पिेछ ।

(९) उपदफय (८) िमोचजमको कययियोजिय िमोचजम खिि भएको रकमको वििरण

स्थयिीय तहले पौर् मवहियको पवहलो हप्तय, िैशयख मवहियको पवहलो हप्तय र ियवर्िक आनथिक वििरण

आगयमी आनथिक िर्िको श्रयिण मसयन्तसम्ममय प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदे श लेखय इकयई
कयययिलयमय िुझयउिु पिेछ ।

(१०) प्रदे श सरकयरले स्िीकृत गरे को कययिविनध िमोचजम प्रदे श लेखय नियन्रक

कयययिलयले स्थयिीय तहलयई समपूरक र विशेर् अिुदयि रकम हस्तयन्तरण गिुि पिेछ ।

(११) सशति, समपूरक र विशेर् अिुदयिको रकम आर्यढ मसयन्तसम्म खिि िभई िित

भएमय त्यस्तो िित रकम सम्िचन्धत स्थयिीय तहले प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदे श लेखय

इकयई कयययिलय मयफित आगयमी आनथिक िर्िको आचश्वि दोस्रो हप्तय नभर प्रदे श सं चित कोर्मय
दयचखल गिुि पिेछ ।

(१२) उपदफय (११) िमोचजम अिुदयिको रकम वफतयि दयचखल िभएमय प्रदे श लेखय

नियन्रक कयययिलयले अको िर्ि हस्तयन्तरण गिे वित्तीय समयिीकरण अिुदयिियट कट्टय गरी
समययोजि गिि सक्िेछ ।

(१३) प्रदे श सरकयरियट स्थयिीय तहलयई सशति, समपूरक र विशेर् अिुदयि मयफित

स्थयिीय तहमय सं ियलि हुिे आयोजिय िय कययिक्रमको एक पटक ठे क्कय िन्दोिस्त भईसकेपछी िित
हुिे रकमको पुिाः ठे क्कय लगयउि पयउिे छै ि । यसरी िित हुिे रकम सम्िचन्धत स्थयिीय तहले

प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदे श लेखय इकयई कयययिलय मयफित प्रदे श सचित कोर्मय दयचखल
गिुि पिेछ।
५.

योजिय िय कययिक्रम कयर ्योयन्ियि सम्िन्धी िचोशेर् व्यिस्थय:

(१) यस ऐि िमोचजम प्रदे श

ूँ ीगत तफिकय कुिै
सरकयरको कुिै निकययियट कयययिन्ियि हुिे गरी रकम विनियोजि भएको पूज
आयोजिय िय कययिक्रम िेपयल सरकयरको सम्िचन्धत कयययिलय मयफित कयययिन्ियि गिुप
ि िे भएमय
िेपयल सरकयरको सम्िचन्धत मन्रयलय र अथि मन्रयलयको चस्िकृती नलई प्रदे श सरकयरको सम्िचन्धत

मन्रयलयले त्यस्तो आयोजिय िय कययिक्रम िेपयल सरकयरको सम्िचन्धत कयययिलय मयफित कययिन्ियि
गिे गरी निणिय गिुप
ि िेछ।

(२) उपदफय (१) मय जुि सुकै कुरय लेचखएको भएपनि प्रदे श सरकयरको विर्यगत

मन्रयलयमय स्िीकृत िजेट

तथय कययिक्रममय समयिेश भएको कुिै आयोजिय िय कययिक्रम स्थयिीय

तह मयफित कयययिन्ियि गरयउि आिश्यक ठयिेमय सम्िचन्धत मन्रयलयले निणिय गरी आनथिक मयनमलय
तथय योजिय मन्रयलयको सहमनतमय अिुदयिको रूपमय वित्त हस्तयन्तरण गिि सवकिे छ ।

(३) स्थयिीय तहको योजिय तथय कययिक्रम प्रदे श सरकयरको सम्िचन्धत कयययिलय

मयफित कयययिन्ियि गिे निणिय भएमय स्थयिीय तहले प्रदे श निकययको ियममय सम्िचन्धत प्रदे श लेखय
नियन्रक कयययिलयले तोकेको निनिध खयतयमय जम्मय हुिे गरी निकयसय ददि सवकिेछ ।
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(४) उपदफय (१), (२) र (३) िमोचजम निणियको जयिकयरी प्रदे श सरकयर, आनथिक

मयनमलय तथय योजिय मन्रयलय तथय प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलयलयई ददिु पिेछ ।

६. लेखयङ्कि, प्रनतिेदि र ले खयपररिण: (१) यस ऐि िमोचजम एक तहको िजेट तथय कययिक्रममय
समयिेश भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम अको तहियट कयययिन्ियि गदयि रकम विनियोजि भएको
तहको खिि इकयइको रूपमय प्रिनलत कयिूिले तोके िमोचजमको लेखय रयखी आन्तररक तथय अचन्तम
लेखय परीिण गरयउिुपिेछ ।

(२) उपदफय (१) िमोचजम योजिय िय कययिक्रम कयययिन्ियि गिे तहले आनथिक वििरण

तययर गरी प्रमयचणत गरयई त्यस्तो आनथिक वििरण रकम विनियोजि भएको तहमय पठयउिु पिेछ।

७. वित्तीय अिुशयसि सम्िन्धी व्यिस्थयाः (१) प्रदे श सरकयर तथय स्थयिीय तहले कयिूि िमोचजम
आफूले उठयएको रयजस्ि र प्रयप्त गरे को अिुदयि रकम खिि गिुि पिेछ ।
पिेछाः-

(२) उपदफय (१) िमोचजम कयिूि िियउूँ दय दे हययकय कुरयहरु पयलिय हुिेगरी िियउिु
(क) िेपयल सरकयर र प्रदे श सरकयरको आनथिक तथय वित्तीय िीनत अिुसरण
गिुप
ि िेछ ।

(ख) सिै आय आफ्िो सचित कोर्मय दयचखल गिुि पिेछ ।
(ग) अिुदयिको रकम जुि प्रयोजिको लयनग प्रयप्त भएको हो सोही प्रयोजिको लयनग
प्रयोग गिुि पिेछ ।

ूँ ीगत खििको रूपमय निनियोजि भएको रकम ियलु खििमय रकमयन्तर गिि
(घ) पूज
िपयईिे ।

(ङ) प्रदे श आनथिक कययिविनध ऐि, २०७४ र अन्य प्रिनलत सं घीय तथय प्रदे श
कयिूिले निददिष्ट गरे िमोचजमको आय व्ययको िगीकरण, लेखयंकि तथय
प्रनतिेदि प्रणयली लयगु गिुि पिे ।

८. अचखतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनत सम्िन्धी व्यिस्थयाः (१) प्रिनलत कयिूिमय जुिसुकै कुरय लेचखएको
भएतय पनि विनियोजि भएको रकम प्रिनलत कयिूिको अधीिमय रही खिि गिे अचखतययरी यो ऐि
प्रयरम्भ भएको ददिदे चख अनधकयर प्रयप्त अनधकयरीलयई हुिछ
े ।

(२) उपदफय (१) िमोचजम खिि गिे अचखतययरीको आधयरमय प्रदे श लेखय नियन्रक

कयययिलय िय प्रदे श लेखय इकयई कयययिलयले सम्िचन्धत निकययलयई विनियोजि भएको रकम निकयसय
ददिेछ ।

(३) कुिै निकययलयई एक भन्दय िढी निकययियट खिि गिे गरी रकम विनियोजि

भएकोमय विनियोजि भएको निकययको प्रमुखले सम्ित् २०७७ सयल श्रयिि मसयन्तनभर विनियोजि
भएको सम्पूणि रकम खिि गिे निकययहरुलयई ियूँडफयूँट गरी त्यसको जयिकयरी आनथिक मयनमलय तथय

योजिय मन्रयलय र सम्िचन्धत प्रदे श लेखय नियन्रक कयययिलय िय प्रदे श लेखय इकयई कयययिलयलयई
ददिु पिेछ ।
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तर कुिै मियनसि कयरणले सम्ित् २०७७ सयल श्रयिण मसयन्तनभर विनियोजि भएको

निकययको प्रमुखले ियूँडफयूँट गिि िसकेमय सो को कयरण खुलयई ियूँडफयूँटको लयनग अिुरोध गरे मय

आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्रयलयले सम्ित् २०७७ सयल असोज मसयन्तनभर ियूँडफयूँट गिि
सक्िेछ ।

(४) उपदफय (३) िमोचजमको ियूँडफयूँटियट रकम प्रयप्त गिे निकययको प्रमुखलयई

त्यस्तो रकम खिि गिि अचखतययरी प्रयप्त भएको मयनििेछ ।

(५) प्रिनलत कयिूिमय जुिसुकै कुरय लेचखएको भएतयपनि प्रदे श मन्रयलयगत िजेट

सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रम कयययिन्ियि गिे प्रयोजिको लयनग स्िीकृत कययिक्रम
मयनििेछ ।

(६) उपदफय (५) िमोचजम प्रदे श मन्रयलयगत िजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको

कुिै कययिक्रम सं शोधि गिुि पिे भएमय सम्िचन्धत निकययले आनथिक मयनमलय तथय योजिय
मन्रयलयको सहमनत नलिु पिेछ ।

(७) उपदफय (५) िमोचजम प्रदे श मन्रयलयगत िजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको

कुिै खिि शीर्िकमय एकमुष्ट समयिेश भएको रकम पुर् मसयन्त नभर खण्डीकरण गरी विनभन्न
कययिक्रममय खिि गििको लयनग सम्िचन्धत निकययले आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्रयलयको
सहमनत नलिुपिेछ।

तर सं घियट प्रयप्त हुिे अिुदयिमय यो समयनसमय लयगु हिे छै ि ।
(8) उपदफय (६) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भएतय पनि प्रदे श मन्रयलयगत िजेट

सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रममय उचललचखत वक्रययकलयपको ियवर्िक लक्ष्य िघट्िे गरी
प्रदे श सरकयरको स्रोत तफि सम्िचन्धत निकययको लेखय उत्तरदययी अनधकृतले दे हयय िमोचजम
कययिक्रम सं सोधि तथय रकमयन्तर गिि सक्िेछ ।

(क) एकै िजेट उपशीर्िक नभरको भैरहे को वक्रययकलयपको पररमयणयत्मक लक्ष्य
थप घट गिे गरी कययिक्रम सं सोधि,

(ख) खण्ड (क) िमोचजम कययिक्रम सं सोधि गदयि रकमयन्तर गिुि पिे भएमय स्रोत

पररितिि िहुिे गरी प्रदे श आनथिक कययिविनध ऐि, २०७४ को दफय १७ को

उपदफय (२) को प्रनतिन्धयत्मक ियक्ययंशको अनधिमय रही थप हुिे खिि
शीर्िकको शुरु विनियोजिको िीस प्रनतशत सम्मको रकमयन्तर,

(9) उपदफय (६) र (8) िमोचजमको सं शोधि सम्िचन्धत निकययको लेखयउत्तरदययी

अनधकृतले प्रदे श मन्रयलयगत िजेट सूििय प्रणयलीमय प्रविष्ट गरयउिु पिेछ ।

(१०) प्रदे श सरकयर स्रोत र वित्तीय समयिीकरण स्रोतियट प्रदे श सरकयर अन्तगित

सं ियनलत आयोजिय िय कययिक्रममय निनियोजि भएको रकमियट एक पटक ठे क्कय िन्दोिस्त

भईसकेपछी िित हुिे रकमको पुिाः ठे क्कय लगयउि पयउिे छै ि । यसरी िित हुिे रकम
सम्िचन्धत निकययले तयलुक मन्रयलय मयफित कयिूि िमोचजम िजेट समपिण गिुि पिेछ ।

९. कययिविनध, मयपदण्ड तथय मयगिदशिि िियउि सक्िे : (1) यस ऐिको कयययिन्ियि गिि प्रदे श
सरकयरले आिश्यक कययिविनध तथय मयपदण्ड िियउि सक्िे छ ।
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(2) उपदफय (1) िमोचजमको कययिविनध तथय मयपदण्ड प्रदे श रयजपरमय प्रकयशि
गररिेछ ।

(३) यस ऐि िमोचजम निनियोजि भएको रकम खिि गिे व्यिस्थयकय सम्िन्धमय

आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्रयलयले आिश्यक मयगिदशिि िियउि सक्िेछ ।

१०. आदे श जयरी गिि सक्िेाः (१) यस ऐिको कयययिन्ियि गदयि कुिै ियधय उत्पन्न भएमय प्रदे श
सरकयरले आदे श जयरी गरी आिश्यक व्यिस्थय गिि सक्िेछ ।

(२) उपदफय(१) िमोचजमको आदे श प्रदे श रयजपरमय प्रकयशि गररिेछ ।
११. खयरे ज: स्रोत सुनिचिततय तथय िहुिर्ीय आयोजिय सम्िन्धी निदे चशकय, २०७६ खयरे ज

गररएको

छ ।
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