आर्थिक वषि २०७8/0७9 को सेवा य कामिहरूको रार्ग प्रदे श सञ्चित

कोषफाट केही यकभ खचि गने य ववर्नमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि
फनेको ववधेमक

प्रस्तावना: आर्थिक वषि २०७8/0७9 को सेवा य कामिहरूको रार्ग प्रदे श
सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हुने यकभ ववर्नमोजन गने य सो यकभ खचि गने
अर्धकाय ददन वाञ्छनीम बएकोरे ,

प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।

1.

सॊ ञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ
२०७8” यहेको छ।

“ववर्नमोजन ऐन,

(२) मो ऐन सॊ वत् २०७8 सार साउन १ गते दे ञ्चख

प्रायम्ब हुनेछ।
2.

आर्थिक वषि २०७8/0७9 को र्नर्भत्त प्रदे श सञ्चित कोषफाट खचि
गने अर्धकाय: आर्थिक फषि २०७8/०७9 को र्नर्भत्त अनुसूची -१

फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हुने यकभ फाहेक
अनुसूची

-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य

कामिहरूका र्नर्भत्त सोही अनुसूचीको भहर ४ भा उञ्चलरञ्चखत चारु
ॉ ीगत खचि, भहर ६ भा
खचि, भहर ५ भा उञ्चलरञ्चखत ऩूज

उलरे ञ्चखत ववत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी भहर 7 भा
उञ्चलरञ्चखत जम्भायकभरू .

57,70,33,15,000।- ( अऺये वऩ

57 अफि 70 कयोड 33 राख 15 हजाय ) भा नफढाई र्नददिष्ट

गरयए फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोषफाट खचि गनि सवकनेछ।
3.

ववर्नमोजन: ( १) मस ऐनद्वाया प्रदे श सञ्चित कोषफाट खचि गनि

अर्धकाय ददइएको यकभ आर्थिक वषि २०७8/०७9 को र्नर्भत्त

अनुसूची

-२ को भहर ३ भा उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य

कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गरयनेछ।

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

उञ्चलरञ्चखत र्नकामरे गने सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन

गये को यकभभध्मे कुनै अनुदान सॊ ख्माभा फचत हुने य कुनै अनुदान
सॊ ख्माभा अऩुग हुने दे ञ्चख नआएभा प्रदे श सयकाय, आर्थिक भार्भरा
तथा मोजना भन्रारमरे फचत हुने अनुदान सॊ ख्माफाट अऩुग हुने
अनुदान सॊ ख्माभा यकभयकभान्तय गनि सक्नेछ।

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

दश प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी अनुदान

सॊ ख्माफाट अको एक वा एक बन्दा फढी अनुदानभा य कभसानि,
ॉ ी गत खचि य ववत्तीम
र्नकासा य खचि जनाउन, चारु तथा ऩूज
व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभान्तय
गनि सवकनेछ।
तय,

(क) एउटै अनुदान सॊ ख्मा र्बरका फजेट शीषिक वा

उऩशीषिकहरूभा यकभान्तय गदाि जर्तसुकै यकभ
यकभान्तय गनि सवकनेछ।

ॉ ीगत
(ख) ऩूज

ववर्नमोञ्चजत

खचि

य

यकभ

ववत्तीम

चारु खचि

यकभान्तय गनि सवकने छै न।

व्मवस्था

शीषिक

तपि

तपि

(ग) खण्ड (ख) य अन्म प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै
कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न कोर्बड-19 को

भहाभायीको कायण नेऩार सयकायरे स्वास््म
आऩत्कार घोषणा गये को अवस्थाभा प्रदे श
सयकाय (भञ्चन्रऩरयषद्)
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रे

कोर्बड-19 को

योकथाभ, र्नमन्रण तथा उऩचाय सम्फञ्चन्ध

ॉ ीगत खचि य ववत्तीम व्मवस्था
काभका रार्ग ऩुज
तपि ववर्नमोञ्चजत यकभराई चारु खचि तपि
यकभान्तय गनि सक्नेछ।

(४) स्थानीमतहका रार्ग अनुदान सॊ ख्मा ८०१ भा

ववर्नमोजन

बएको

ववत्तीम

सभानीकयण

अनुदान सॊ ख्माभा यकभान्तय हुने छै न।

अनुदान

यकभ

अन्म

(५)उऩदपा (१), (२) य ( ३) भा जुन सुकै कुया

रे ञ्चखएको बएता ऩर्न अनुदान सॊ ख्मा 501 दे ञ्चख ६०२ सम्भ

ववर्नमोजन बएको यकभ जुन अनुदान सॊ ख्माभा र्नकासा य खचि हुने

हो सोही अनुदान सॊ ख्माभा यकभान्तय गनि तथा र्नकासा य खचि
जनाउन फाधा ऩने छै न।
4.

सॊ ख्मा
ऩाउने

अन्तय सयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अनुदान

8०१ को यकभ कानून फभोञ्चजभ स्थानीमतहरे खचि गनि

गरयनेछ।

गयी अनुदानको रूऩभा स्थानीम सञ्चित कोषभा हस्तान्तयण
(2) उऩदपा ( १) फभोञ्चजभको यकभ भध्मे ववत्तीम

सभानीकयण अनुदानको एक चौथाई रे हन
ु आउने यकभ प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरमरे

सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहको

सञ्चित

कोषभा प्रत्मेक वषिको बाद्र 15गते, कार्तिक १५गते, भाघ 15गते
य वैशाख ३० गते गयी चाय वकस्ताभा दाञ्चखरा गने छ।
(3) उऩदपा (2) भा जुन ु

सुकै कुया रे ञ्चखएको बएता

ु भा ववऩद् वा कुनै असाभान्म ऩरयञ्चस्थर्त उत्ऩन्न बई
ऩर्न भुरक

प्रदे शको रक्ष्म अनुरूऩ याजस्व सॊ करन हुन नसकेभा उऩदपा (2)
फभोञ्चजभको ऩवहरो वकस्ता फाहेक अन्म वकस्ता य सो फाऩतको
यकभ सॊ कर्रत याजस्वको अनुऩात अनुसाय ऩुन् र्नधाियण गयी
3

प्रदे श सयकायरे र्नधाियण गये को सभमभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक

कामािरम वा सम्फञ्चन्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक ईकाई कामािरमरे
सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहको सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गने छ ।
(4)

उऩदपा

(2)

फभोञ्चजभको

ववत्तीम

सभानीकयण

अनुदान फाट खचि बएको यकभको वववयण स्थानीमतहरे प्रदे श
रे खा ईकाई कामािरम भापित

प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा

प्रत्मेक आर्थिक वषिको कार्तिक १ गते, भाघ १ गते, फैशाख १ गते
य वावषिक आर्थिक वववयण आगाभी आर्थिक वषिको

श्रावण

भसान्तर्बर तथा उऩदपा (3)फभोञ्चजभ फागभती प्रदे श सयकायफाट
वकस्ता र्नधाियण बएको अवस्थाभा प्रदे श सयकायरे र्नधाियण गये को
सभमभा खचि बएको यकभको वववयण फुझाउनु ऩनेछ।

(5) उऩदपा (2) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बएता ऩर्न

उऩदपा ( 4) फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबए सम्भ ववत्तीम
सभानीकयण अनुदान वाऩतको फाॉकी यकभ सम्फञ्चन्धत स्थानीम
तहको सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गरयने छै न।

(6) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको अनुदान यकभ भध्मे सशति

अनुदान, सभऩुयक अनुदान य ववशेष अनुदान फाऩतको

यकभको

एक चौथाईरे हुन आउने यकभ प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम
वा सम्फञ्चन्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक ईकाई कामािरमरे सम्फञ्चन्धत
स्थानीम सञ्चित कोषभा प्रत्मेक आर्थिक

वषिको बाद्र १५ गते,

कार्तिक १५ गते, १५ गते य फैशाख ३० गते गयी चाय वकस्ताभा
दाञ्चखरा गने छ।

(7) स्थानीम तहरे सशति अनुदान, सभऩूयक अनुदान य

ववशेष अनुदान फाऩत हस्तान्तयण बएको यकभ जुन ववषम ऺेरको
मोजना वा कामिक्रभको रार्ग प्राप्त बएको हो सोवह मोजना वा

कामिक्रभको रार्ग भार खचि गने गयी कामािन्वमन हुने अवर्ध,
4

कामािन्वमनको प्रकृमा, खचिको अनुभान सवहतको कामिमोजना,
भार्सक नगद प्रवाहको वववयण य सम्फञ्चन्धत गाउॉ

/नगय सबारे

ऩारयत गये को याजस्व य व्ममको अनुभान साउन भसान्त र्बर
प्रदे श रे खा र्नमन्रक ईकाई कामािरम भापित प्रदे श रे खा
र्नमन्रक कामािरमभा फुझाउनु ऩनेछ।
(8) उऩदपा

(7) फभोञ्चजभको

खचि बएको यकभको वववयण स्थानीमतहरे

कामि मोजना फभोञ्चजभ

प्रदे श रे खा र्नमन्रक

इकाई कामािरम भापित प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा प्रत्मेक

आर्थिक वषिको कार्तिक 1 गते, भाघ १ गते, फैशाख १ गतेय
वावषिक आर्थिक वववयण आगाभी आर्थिक वषिको
र्बरऩेश गनुि ऩने छ।

श्रावण भसान्त

ु क
ु ै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न
(९) उऩदपा (६) भा जुनस

उऩदपा (८) फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबए सम्भ सशति अनुदान,
सभऩुयक अनुदानय ववशेष अनुदान

फाऩतको फाॉकी वकस्ता यकभ

सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहको सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गरयने छै न।

(10) सशति, सभऩुयक य ववशेष अनुदानका स्वीकृत

मोजना तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गदाि आर्थिक वषि
नबई फचत बएभा त्मस्तो फचत यकभ

प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरम वा
कामािरम भापित आगाभी आर्थिक वषिको

र्बर खचि

सम्फञ्चन्धत स्थानीमतहरे
प्रदे श रे खा र्नमन्रक
साउन भसान्त

प्रदे श सञ्चित कोषभा वपताि दाञ्चखरा गनुि ऩने छ।

र्बर

(1१) उऩदपा ( 10) फभोञ्चजभ फचत यकभ वपताि

दाञ्चखरा नबएभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक ईकाई कामािरम वा प्रदे श
रे खा र्नमन्रक

कामािरमरे त्मस्तो यकभ

अको आर्थिक वषिभा

हस्तान्तयण हुने ववत्तीम सभानीकयण अनुदान फाट कट्टा गयी
सभामोजन गने छ।
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ताऩर्न

(१2) प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए

प्रदे श सयकायफाट स्थानीम तहभा हस्तान्तयण हुने सफै

प्रकायका ववत्तीम अनुदानहरू आर्थिक भार्भरा तथा मोजना

भन्रारमफाट अन्तयसयकायी ववत्तीम हस्तान्तयणको भाध्मभफाट
हस्तान्तयण गनुऩ
ि नेछ ।
5.

मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था
: (१)
मस ऐन फभोञ्चजभ फागभती प्रदे श सयकायको कुनै र्नकामफाट

कामािन्वमन हुने गयी यकभ ववर्नमोजन बएको कुनै मोजना वा
कामिक्रभ सॊ घीम सयकायको इकाई तथा स्थानीम तह

भापित

कामािन्वमन गनुि ऩने बएभा प्रदे श सयकाय, भञ्चन्रऩरयषद्रे र्नणिम
गनुि ऩनेछ।

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

सयकाय, आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम तथा प्रदे श रे खा
र्नमन्रक कामािरमराई ददनुऩनेछ।
6.

ववत्तीम अनुशासन सम्फन्धी व्मवस्था: ( १) स्थानीम तहरे आपूरे

उठाएको
फनाई

याजस्व य मस ऐन फभोञ्चजभ प्राप्त गये को अनुदान कानून

खचि गनुि ऩनेछ।

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

कुयाहरु ऩारना हुने गयी फनाउनु ऩनेछ्
(क) सॊ घ तथा प्रदे श

सयकायको आर्थिक य ववत्तीम

नीर्त अनुशयण गने,

(ख) सफै आम आफ्नो सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गने,

(ग) अनुदानको यकभ जुन प्रमोजनको रार्ग प्राप्त
बएको हो सोही प्रमोजनको रार्ग भार प्रमोग
गने,

6

ॉ ीगत खचिको रूऩभा ववर्नमोजन बएको यकभ
(घ) ऩूज
चारु खचिभा यकभान्तय नगरयने,

(ङ) आमव्ममको वगीकयण, रे खाङ्कन तथा प्रर्तवेदन

प्रणारी प्रचर्रत कानूनरे र्नधाियण गये फभोञ्चजभ
रागु गने।

(3) स्थानीम तहरे सॊ करन गये को भनोयञ्जन कय,

ववऻाऩन कय तथा ढु ङ्गा, र्गटी, फारुवा,

दहत्तय फहत्तय, भाटोको

शुलक रगामतको प्रदे श सयकायको सभेत अॊश यहेको याजस्वको
चार्रस प्रर्तशतरे हुने यकभ हये क भवहना फाॉटपाॉट गयी प्रदे श

रे खा र्नमन्रक कामािरम भापित प्रदे श सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गनुि
ऩनेछ।

(4) उऩदपा (3) फभोञ्चजभ फाॉटपाॉट गयी दाञ्चखरा गनुि

ऩने यकभ दाञ्चखरा नबएभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे

त्मस्तो यकभ सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहराई फाॉटपाॉट हुने सवायी
साधन कयफाट कट्टा गयी सभामोजन गनेछ ।
7.

रे खाङ्कन, प्रर्तवेदन य रे खाऩयीऺण :(१) मस ऐन फभोञ्चजभ एक

तहको फजेट तथा कामिक्रभभा सभावेश बएको कुनै मोजना वा

कामिक्रभ अको तहफाट कामािन्वमन गदाि यकभ ववर्नमोजन बएको
तहको खचि इकाईको रूऩभा प्रचर्रत कानूनरे तोके फभोञ्चजभको

छु टै रे खा याखी आन्तरयक तथा अञ्चन्तभ रे खा ऩयीऺण गयाउनु
ऩनेछ।

(२)

उऩदपा

(१)

फभोञ्चजभ

मोजना वा कामिक्रभ

कामािन्वमन गने तहरे आर्थिक वववयण तमाय गयी प्रभाञ्चणत गयाई
सम्फञ्चन्धत तहको केन्द्रीम र्नकामभा वा शुरू ववर्नमोजन बएको
तहभा ऩठाउनु ऩनेछ।
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8.

अञ्चख्तमायी तथा कामिक्रभ स्वीकृर्त सम्फन्धी व्मवस्था:(१) प्रचर्रत

कानूनभा
यकभ

प्रायम्ब

जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न ववर्नमोजन बएको

प्रचर्रत कानूनको अधीनभा यही खचि गने अञ्चख्तमायी मो ऐन
बएको ददनदे ञ्चख अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीराई हुनेछ।

(२) उऩदपा ( १) फभोञ्चजभ खचि गने अञ्चख्तमायीको

आधायभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक

रे खा र्नमन्रक ईकाई कामािरमरे

कामािरम वा सम्फञ्चन्धत प्रदे श

ववर्नमोजन बएको यकभ र्नकासा ददनेछ।

सम्फञ्चन्धत

र्नकामराई

(३) कुनै र्नकामराई एक बन्दा फढी र्नकामफाट खचि

गने गयी यकभ ववर्नमोजन बएकोभा ववर्नमोजन बएको र्नकामको
प्रभुखरे सॊ वत् २०७8 सार साउन भसान्तर्बर ववर्नमोजन बएको
सम्ऩूणि यकभ खचि गने

र्नकामराई फाॉटपाॉट

जानकायी आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम
र्नमन्रक कामािरम य सम्वञ्चन्धत
कामािरमराई ददनु ऩनेछ।

गयी

त्मसको

, प्रदे श रे खा

प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई

(४) उऩदपा ( ३) फभोञ्चजभको फाॉटपाॉटफाट यकभ प्राप्त

गने र्नकामको प्रभुखराई त्मस्तो यकभ खचि गनि अञ्चख्तमायी प्राप्त
बएको भार्ननेछ।
प्रदे श

(५) प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न

भन्रारमगत

फजेट

सूचना

प्रणारीभा

सभावेश

बएको

कामिक्रभ त्मस्तो कामिक्रभ कामािन्वमन गने प्रमोजनको रार्ग
स्वीकृत कामिक्रभ भार्ननेछ।

(६) उऩदपा ( ५) फभोञ्चजभ प्रदे श

भन्रारमगत फजेट

सूचना प्रणारीभा सभावेश बएको कुनै कामिक्रभ सॊ शोधन गनुि ऩने
बएभा

सम्फञ्चन्धत

र्नकामरे

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना

भन्रारमफाट सहभर्त र्रनु ऩनेछ।
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(७) उऩदपा (६) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न

प्रदे श भन्रारमगत
कामिक्रभको

फजेट

चौभार्सक

सूचना

ववबाजनभा

प्रणारीभा
सॊ शोधन

सभावेश

गनुि ऩने

बएको
बएभा

सम्फञ्चन्धत र्नकामरे एक तह भार्थको कामािरम प्रभुखको स्वीकृर्त
र्रनु ऩनेछ।

तय याजऩरावङ्कत प्रथभ श्रे णी वा सो बन्दा भार्थका

कभिचायी प्रभुख बएको र्नकामभा र्नजरे चौभार्सक ववबाजनभा
सॊ शोधन गनि फाधा ऩुगेको भार्नने छै न।

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

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम

, प्रदे श रे खा र्नमन्रक

कामािरम य सम्वञ्चन्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमराई
ददनु ऩनेछ।

(9) प्रदे शका कुनै एक भन्रारम, सञ्चचवारम, आमोग वा

अन्तगितका कामािरमको स्वीकृत कामिक्रभ प्रदे शका अन्म

भन्रारम, सञ्चचवारम, आमोग वा अन्तगितका कामािरमहरूफाट

काभको प्रकृर्त, ववऻता तथा कामि ऺेरका आधायभा कामािन्वमन

गयाउनु ऩने बएभा शुरूभा ववर्नमोजन बएका भन्रारम, सञ्चचवारम,
आमोगका सञ्चचवरे कामािन्वमन गयाउनु ऩने भन्रारम, सञ्चचवारम,
आमोगका सञ्चचवराई अञ्चख्तमायी ददई कामािन्वमन गयाउन
सवकनेछ।
9.

प्रदे श सयकायको र्नणिमफभोञ्चजभ गनुऩ
ि ने : (1) ववषमगत भन्रारम
तथा र्नकामफाट अनुदान प्रदान गदाि प्रदे श सयकायफाट जायी

गरयएको प्रदे श एवककृत अनुदान व्मवस्थाऩन कामिववर्ध, 2076
अनुरूऩ प्रदान गनुि ऩनेछ।
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10.
(

र्नदे ञ्चशका, कामिववर्ध, भाऩदण्ड तथा भागिदशिन फनाउन सक्ने:
१) मस ऐनको कामािन्वमन गनि प्रदे श सयकायरे आवश्मक

र्नदे ञ्चशका, कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ।

(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे ञ्चखएको बए ताऩर्न

स्वीकृत वावषिक कामिक्रभभा सभावेश बई यकभ ववर्नमोजन बएका
कामिक्रभको कामािन्वमनको रार्ग आवश्मक ऩने दे ञ्चखएभा आर्थिक
भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको सहभर्त र्रई प्रदे श सयकायको
सम्फञ्चन्धत भन्रारमरे कामिववर्ध फनाउन सक्नेछ ।

(3) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको र्नदे ञ्चशका, कामिववर्ध तथा

भाऩदण्ड प्रदे श याजऩरभा प्रकाशन गनुि ऩनेछ।

(4) मस ऐन फभोञ्चजभ ववर्नमोजन बएको यकभ खचि गने

व्मवस्थाका सम्फन्धभा आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे
आवश्मक भागि दशिन फनाउन सक्नेछ।
11.

आदे श जायी गनि सक्ने : ( १) मस ऐनको कामािन्वमन गदाि कुनै

फाधा उत्ऩन्न बएभा प्रदे श सयकायरे आदे श जायी गयी आवश्मक
व्मवस्था गनि सक्नेछ।

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

प्रकाशन गनुि ऩनेछ।
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अनुसूची-१

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत)
नेऩारको सॊ ववधानको धाया २०६ फभोञ्चजभ प्रदे श सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हुने यकभ
(यकभ रु.

१
क्र.सॊ .

२
अनुदान
सॊ ख्मा

३

४

शीषिकको नाभ

चारु खचि

हजायभा)

५

6

7

ऩूॉजीगत

ववत्तीम

खचि

व्मवस्था

10509

0

0

0

6903

0

0

0

200

0

0

0

17612

0

0

0

जम्भा

प्रदे श सबाभुख य
1

202

उऩसबाभुखको
ऩारयश्रर्भक य सुववधा
प्रदे श रोक सेवा

2

210

आमोगको अध्मऺ य
सदस्मको ऩारयश्रर्भक य
सुववधा
अदारतको पैसरा वा

३

602

आदे श अनुसाय र्तनुि ऩने
यकभ
जम्भा
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अनुसूची 2

(दपा २ य ३ सॉग सम्फञ्चन्धत)
प्रदे श सञ्चित कोषफाट ववर्नमोजन हुने यकभ
१
क्र.सॊ

२
अनुदान
सॊ ख्मा

1

202

2

210

(यकभ रु. हजायभा)

३

४

५

शीषिक

चारुखचि

ऩूॉजीगत खचि

276129

53500

0

329629

90162

11250

0

101412

16693

1250

0

17943

559274

158050

0

717324

130417

26633

0

157050

1327406

2817882

0

4145288

2839442

971270

0

3810712

प्रदे श
व्मवस्थावऩका
प्रदे श रोक
सेवा आमोग

6
ववत्तीम

व्मवस्था

7
जम्भा

भुख्म
3

216

न्मामार्धवक्ताको
कामािरम
भुख्मभन्री तथा

४

301

भञ्चन्रऩरयषद्कोाा
कामािरम
आर्थक
ि

५

305

भार्भरा तथा
मोजना
भन्रारम
उद्योग, ऩमिटन,

6

307

वन तथा
वातावयण
भन्रारम
बूर्भ व्मवस्था,

7

312

कृवष तथा
सहकायी
भन्रारम
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१
क्र.सॊ

२

३

अनुदान
सॊ ख्मा

शीषिक

४

५

6
ववत्तीम

7

चारुखचि

ऩूॉजीगत खचि

248233

679750

0

927983

973933

20171198

0

21145131

7737976

3806521

0

11544497

42705

7000

0

49705

0

0

2000000

2000000

व्मवस्था

जम्भा

आन्तरयक
8

314

भार्भरा तथा
कानून
भन्रारम
बौर्तक ऩूवािधाय

9

337

ववकास
भन्रारम
साभाञ्चजक

10

350

ववकास
भन्रारम
प्रदे श नीर्त

11

391

तथा मोजना
आमोग

12

501

ववत्तीम व्मवस्था

13

602

अथि ववववध

4251000

1000000

14

801

स्थानीम तह

7505641

0

0

7505641

25999011

29704304

2000000

57703315

जम्भा

13

5251000

