विधेयक सं खययाः

विनियोजि विधेयक

२०७६
प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श िं. ३

उद्देश्य र कयरण
आनथिक िर्ि 2076/77 को सेिय र कययिको लयनि प्रदे श सचित कोर्बयट
केही रकम खिि ििे अनधकयर ददि र सो रकम विनियोजि ििि ियञ्छिीय
भएकोले प्रस्तुत विधे यक पेश ििुि परे को हो।
प्रस्तुत विधे यकले प्रदे श सचित कोर्बयट खिि ििे अनधकयर र विनभन्न
निकययले ििे सेिय र कययिको निनमत्त विनियोजि ििि सक्िे व्यिस्थय िरे को
छ।
द्रष्टव्य : यो विधे यक अथि विधे यक हो।

कैलयश प्रसयद ढु ङ्गेल

आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्री
प्रदे श िं. 3, हे टौंडय

आनथिक िर्ि २०७6/0७7 को सेिय र कययिहरूको लयनि प्रदे श सचित कोर्बयट
केही रकम खिि ििे र विनियोजि ििे सम्बन्त्धमय व्यिस्थय ििि बिेको विधे यक
प्रस्तयििय : आनथिक िर्ि २०७6/0७7 को सेिय र कययिहरूको लयनि प्रदे श सचित
कोर्मयनथ व्ययभयर हुिे रकम विनियोजि ििे र सो रकम खिि ििे अनधकयर ददि
ियञ्छिीय भएकोले,

प्रदे श सभयले यो ऐि बियएको छ।
1.

सं चिप्त ियम र प्रयरम्भ : (१) यस ऐिको ियम “विनियोजि ऐि, २०७6”
रहे को छ।
हुिेछ।

2.

(२) यो ऐि सं ित् २०७6 सयल सयउि १ ितेदेचख प्रयरम्भ

आनथिक िर्ि २०७6/0७७ को निनमत्त प्रदे श सचित कोर्बयट खिि ििे

अनधकयर : आनथिक बर्ि २०७6/0७7 को निनमत्त अिुसूिी-१ बमोचजम

प्रदे श सचित कोर्मयनथ व्ययभयर हुिे रकम बयहे क अिुसूिी-२ को महल
३ मय उचललचखत निकययले ििे सेिय र कययिहरूकय निनमत्त सोही अिुसूिीको

ूँ ीित खिि
महल ४ मय उचललचखत ियलु खिि, महल ५ मय उचललचखत पूज
र महल ६ मय उचललचखत वित्तीय व्यिस्थयको रकम समेत िरी महल ७
मय

उचललचखत

जम्मय

रकम

रू.47,59,55,86,000

(अिरे वप

सतियनलस अबि उियन्त्सयठी करोड पिपन्न लयख छ्ययसी हजयर) मय िबढयई
निददिष्ट िररए बमोचजम प्रदे श सचित कोर्बयट खिि ििि सवकिेछ।
3.

विनियोजि : (१) यस ऐिद्वयरय प्रदे श सचित कोर्बयट खिि ििि अनधकयर
ददइएको रकम आनथिक िर्ि २०७6/0७7 को निनमत्त अिुसूिी-२ को

महल ३ मय उचललचखत निकययले ििे सेिय र कययिहरूको निनमत्त विनियोजि
िररिेछ।

(२) उपदफय (१) बमोचजम अिुसूिी-२ को महल ३ मय

उचललचखत निकययले ििे सेिय र कययिहरूको निनमत्त विनियोजि िरे को
रकममध्ये कुिै अिुदयि सं खययमय बित हुिे र कुिै अिुदयि सं खययमय िपुि
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हुिे दे चखि आएमय प्रदे श सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले

बित हुिे अिुदयि सं खययबयट िपुि हुिे अिुदयि सं खयय रकम सयिि सक्िेछ।
(३) उपदफय (२) बमोचजम रकम सयदयि जम्मय रकमको दश

प्रनतशतमय िबढ्िे िरी कुिै एक िय एकभन्त्दय बढी अिुदयि सं खययबयट
अको एक िय एकभन्त्दय बढी अिुदयिमय रकम सयिि तथय निकयसय र खिि
ूँ ीित खिि र वित्तीय व्यिस्थयको खिि व्यहोिि एक
जियउि र ियलु तथय पूज
स्रोतबयट अको स्रोतमय रकम सयिि सवकिेछ।
तर,
(क)

एउटै

अिुदयि

उपशीर्िकहरूमय

सं खययनभरकय
रकमयन्त्तर

बजेट
िदयि

रकमयन्त्तर ििि सवकिेछ।
(ख)

शीर्िक

जनतसुकै

िय
रकम

ूँ ीित खिि र वित्तीय व्यिस्थयतफि विनियोचजत रकम
पूज
ियलु खिि शीर्िकतफि रकमयन्त्तर ििि सवकिे छै ि।

(४) स्थयिीय तहकय लयनि अिुदयि सं खयय ८०१ मय विनियोजि
भएको वित्तीय समयिीकरण अिुदयि रकम अन्त्य अिुदयि सं खययमय
रकमयन्त्तर हुिे छै ि।

(५) उपदफय (१), (२) र (३) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए

तयपनि अिुदयि सं खयय ५०१ दे चख ६०२ सम्म विनियोजि भएको रकम
जुि अिुदयि सं खययमय निकयसय र खिि हुिे हो सोही अिुदयि सं खययमय रकम
सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि बयधय पिे छै ि।
4.

अन्त्तर सरकयरी वित्तीय हस्तयन्त्तरण सम्बन्त्धी व्यिस्थय : (१) अिुदयि सं खयय
8०१ को रकम कयिूि बमोचजम स्थयिीय तहले खिि ििि पयउिे िरी
अिुदयिको रूपमय स्थयिीय सचित कोर्मय हस्तयन्त्तरण िररिेछ।
(2) उपदफय (१) बमोचजमको रकममध्ये वित्तीय समयिीकरण
अिुदयिको एक िौथयईले हुि आउिे रकम प्रदे श लेखय नियन्त्रक
कयययिलयले सम्बचन्त्धत सचित कोर्मय प्रत्येक िर्िको श्रयिण 30 िते,
कयनतिक 30 िते, मयघ 30 िते िैशयख 30 िते िरी ियर वकस्तयमय
दयचखल ििेछ।
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(3) उपदफय (2) बमोचजमको वित्तीय समयिीकरण अिुदयिबयट
खिि भएको रकमको वििरण स्थयिीय तहले प्रदे श लेखय नियन्त्रक
कयययिलयमय प्रत्येक आनथिक िर्िको कयनतिक 15 िते, मयघ १5 िते, िै र
15 िते र ियवर्िक आनथिक वििरण आियमी आनथिक िर्िको श्रयिण 25
ितेनभर पेश ििुि पिेछ।

(4) उपदफय (2) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि उपदफय

(3) बमोचजमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म वित्तीय समयिीकरण अिुदयि
ियपतको बयूँकी रकम सम्बचन्त्धत सचित कोर्मय दयचखल िररिे छै ि।
(5) उपदफय (१) बमोचजमको अिुदयि रकममध्ये सशति अिुदयि
अन्त्तिित पवहियि भैसकेकय कययिक्रमहरुको रकम मयरको एक िौथयईले

हुि आउिे रकम प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत स्थयिीय
सचित कोर्मय प्रत्येक आनथिक िर्िको भयद्र 5 िते, मङ्सीर 15, फयिुि
15 र िैशयख 30 िते दयचखल ििेछ।

(६) उपदफय (5) बमोचजमको सशति अिुदयिबयट खिि भएको
रकमको वििरण स्थयिीय तहले प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयमय प्रत्येक
आनथिक िर्िको मङ्सीर 1 िते, फयिुि 1 िते, िैशयख 15 िते र ियवर्िक
आनथिक वििरण आियमी आनथिक िर्िको श्रयिण 25 ितेनभर पेश ििुि
पिेछ।

(७) उपदफय (5) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि उपदफय

(6) बमोचजमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म सशति अिुदयि ियपतको बयूँकी
वकस्तय रकम सम्बचन्त्धत सचित कोर्मय दयचखल िररिे छै ि।
(7)

पवहियि िररिे सशति अिुदयिकय योजियकय

सम्बन्त्धमय

योजिय छिौट िदयिकय बखत भएको निणिय बमोचजम ििुप
ि िेछ।

(8) प्रदे श सरकयरले स्िीकृत िरे को कययिविनध बमोचजम छिौट

भएकय योजियहरुकय लयनि प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयले स्थयिीय
तहलयई सशति, समपूरक र विशेर् अिुदयिको रकम हस्तयन्त्तरण ििुप
ि िेछ।
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(9)

सशति,

समपुरक

र

विशेर्

अिुदयिको

रकम

असयर

मसयन्त्तसम्म खिि िभई बित भएमय सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले प्रदे श लेखय
नियन्त्रक कयययिलय मयफित प्रदे श सचित कोर्मय वफतयि दयचखल ििुि पिेछ।
(10) उपदफय (8) बमोचजम अिुदयिको रकम वफतयि दयचखलय
िभएमय प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयले त्यस्तो रकम अको िर्ि
हस्तयन्त्तरण ििे वित्तीय समयिीकरण अिुदयिबयट कट्टय िरी समययोजि
ििेछ।
5.

योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि सम्बन्त्धी विशेर् व्यिस्थय : (१) यस ऐि
बमोचजम प्रदे श सरकयरको कुिै निकययबयट कयययिन्त्ियि हुिे िरी रकम
विनियोजि भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम सं घीय सरकयरको एकयई तथय
स्थयिीय तहमयफित कयययिन्त्ियि ििुप
ि िे भएमय प्रदे श सरकयर, मचन्त्रपररर्द्ले
निणिय ििुप
ि िेछ।

(२) उपदफय (१) बमोचजमको निणियको जयिकयरी प्रदे श सरकयर,

आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय तथय प्रदे श लेखय नियन्त्रक
कयययिलयलयई ददिुपिेछ।
6.

वित्तीय अिुशयसि सम्बन्त्धी व्यिस्थय : (१) स्थयिीय तहले आफूले उठयएको
रयजस्ि र यस ऐि बमोचजम प्रयप्त िरे को अिुदयि कयिूि बियई खिि ििुि
पिेछ।

(२) उपदफय (१) िमोचजम कयिूि बियउूँदय दे हययकय कुरयहरु

पयलिय हुिे िरी बियउिु पिेछाः
(क)

सं घ तथय प्रदे श सरकयरको आनथिक र वित्तीय िीनत
अिुशरण ििे,

(ख)

आफुलयई प्रयप्त हुिे सबै आय आफ्िो सचित कोर्मय
दयचखल ििे,

(ि)

अिुदयिको रकम जुि प्रयोजिको लयनि प्रयप्त भएको
हो सोही प्रयोजिको लयनि मयर प्रयोि ििे,

(घ)

ूँ ीित खििको रुपमय विनियोजि भएको रकम
पूज
ियलु खििमय रकमयन्त्तर ििि िपयइिे,
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(ङ)

आय व्ययको ििीकरण तथय लेखयङ्कि प्रिनलत
कयिूिले निधयिरण िरे बमोचजम रयख्नु पिे।

7.

लेखयङ्कि, प्रनतिेदि र लेखयपरीिण : (१) यस ऐि बमोचजम एक तहको

बजेट तथय कययिक्रममय समयिेश भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम अको
तहबयट कयययिन्त्ियि िदयि रकम विनियोजि भएको तहको खिि एकयइको
रुपमय प्रिनलत कयिूिले तोके बमोचजमको लेखय रयखी आन्त्तररक तथय
अचन्त्तम लेखय परीिण िरयउिु पिेछ।

(२) उपदफय (१) िमोचजम योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि ििे
तहले आनथिक वििरण तययर िरी प्रमयचणत िरयई त्यस्तो आनथिक वििरण
रकम विनियोजि भएको तहमय पठयउिु पिेछ।
8.

अचखतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनत सम्बन्त्धी व्यिस्थय : (१) प्रिनलत
कयिूिमय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि विनियोजि भएको रकम
प्रिनलत कयिूिको अधीिमय रही खिि ििे अचखतययरी यो ऐि प्रयरम्भ भएको
ददिदे चख अनधकयरप्रयप्त अनधकयरीलयई हुिेछ।

(२) उपदफय (१) िमोचजम खिि ििे अचखतययरीको आधयरमय

प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत निकययलयई विनियोजि भएको
रकम निकयसय ददिेछ।

(३) कुिै निकययलयई एकभन्त्दय बढी निकययबयट खिि ििे िरी

रकम विनियोजि भएकोमय विनियोजि भएको निकययको प्रमुखले यो ऐि
प्रयरम्भ भएको नमनतले पन्त्र ददिनभर विनियोजि भएको सम्पूणि रकम खिि
ििे निकययहरूलयई बयूँडफयूँट िरी त्यसको जयिकयरी आनथिक मयनमलय तथय
योजिय मन्त्रयलय र प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिु पिेछ।
(४) उपदफय (३) बमोचजमको बयूँडफयूँटबयट रकम प्रयप्त ििे
निकययको प्रमुखलयई त्यस्तो रकम खिि ििि अचखतययरी प्रयप्त भएको
मयनििेछ।

(५) प्रिनलत कयिूिमय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि प्रदे श

मन्त्रयलयित बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रम त्यस्तो
कययिक्रम कयययिन्त्ियि ििे प्रयोजिको लयनि स्िीकृत कययिक्रम मयनििेछ।
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(६) उपदफय (५) बमोचजम प्रदे श मन्त्रयलयित बजेट सूििय

प्रणयलीमय समयिेश भएको कुिै कययिक्रम सं शोधि ििुि पिे भएमय सम्बचन्त्धत

निकययले आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयबयट सहमनत नलिु पिेछ।

(७) उपदफय (६) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि प्रदे श

मन्त्रयलयित बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रमको िौमयनसक
विभयजिमय सं शोधि ििुि पिे भएमय सम्बचन्त्धत निकययले एक तह मयनथको
कयययिलय प्रमुखको स्िीकृनत नलिु पिेछ।

तर रयजपरयवङ्कत प्रथम श्रे णी िय सो भन्त्दय मयनथकय कमिियरी प्रमुख
भएको निकययमय निजले िौमयनसक विभयजिमय सं शोधि ििि बयधय पुिेको
मयनििे छै ि।

(८) उपदफय (७) बमोचजम सं शोधि भएको जयिकयरी आनथिक
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय र प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिु
पिेछ।
9.

प्रदे श सरकयरको निणियबमोचजम ििुप
ि िे : (1) वित्त हस्तयन्त्तरण अिुदयि
बयहे क विर्यित मन्त्रयलय तथय निकययबयट अिुदयि प्रदयि िदयि प्रदे श
सरकयरबयट जयरी िररएको कययिविनध अिुरुप प्रदयि ििुप
ि िेछ।
(2) प्रदे श सशति, समपूरक, विशेर् अिुदयि कयययिन्त्ियि िदयि प्रदे श
सरकयर, मचन्त्रपररर्द्को निणिय अिुसयर ििुप
ि िेछ।

१०.

कययिविनध तथय मयपदण्ड बियउि सक्िे : (१) यस ऐिको कयययिन्त्ियि ििि
प्रदे श सरकयरले आिश्यक कययिविनध तथय मयपदण्ड बियउि सक्िेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको कययिविनध तथय मयपदण्ड प्रदे श
रयजपरमय प्रकयशि ििुप
ि िेछ।

1१.

आदे श जयरी ििि सक्िे : (१) यस ऐिको कयययिन्त्ियि िदयि कुिै बयधय
उत्पन्न भएमय प्रदे श सरकयरले आदे श जयरी िरी आिश्यक व्यिस्थय ििि
सक्िेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको आदे श प्रदे श रयजपरमय प्रकयशि
िररिेछ।
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अिुसूिी-१

(दफय २ सूँि सम्बचन्त्धत)
िेपयलको सं विधयिको धयरय २०६ बमोचजम प्रदे श सचित कोर्मयनथ
व्ययभयर हि
ु े रकम

(रकम रु. हजयरमय)

१

२

३

४

५

६

७

क्र.सं.

अिुदयि

शीर्िकको ियम

ियलु खिि

ूँ ीित
पूज

वित्तीय

जम्मय

खिि

व्यिस्थय

12100

0

0

12100

200

0

0

200

12300

0

संखयय
1

202

प्रदे श सभयमुख र उपसभयमुखको
पयररश्रनमक र सुविधय

2

602

अदयलतको फैसलय िय आदे श
अिुसयर नतिुि पिे रकम

जम्मय

7

12300

अिुसूिी 2

(दफय २ र ३ सूँि सम्बचन्त्धत)
प्रदे श सचित कोर्बयट विनियोजि हि
ु े रकम

(रकम रु. हजयरमय)

१

२

३

४

क्र.

अिुदयि

शीर्िक

ियलु खिि

1

202

प्रदे श व्यिस्थयवपकय

2

216

मुखय न्त्ययययनधिक्तयको

सं .

संखयय

कयययिलय

५

ूँ ीित
पूज

६

७

वित्तीय

जम्मय

व्यिस्थय

272959

140155

0

413114

14864

1050

0

15914

548108

74000

0

622108

275413

38030

0

313443

1536604

3448460

0

4985064

4299907

628937

0

4928844

277100

1216000

0

1493100

3

301

मुखयमन्त्री तथय

4

305

आनथिक मयनमलय तथय

5

307

उद्योि, पयिटि, िि तथय

6

312

भूनम व्यिस्थय, कृवर् तथय

7

314

आन्त्तररक मयनमलय तथय

8

337

भौनतक पूियिधयर विकयस

9

350

सयमयचजक विकयस

10

391

प्रदे श िीनत तथय योजिय

11

501

वित्तीय व्यिस्थय तथय

12

602

अथि विविध

7590000

1000943

0

8590943

13

801

स्थयिीय तह

1838156

0

0

1838156

जम्मय

मचन्त्रपररर्द्को कयययिलय
योजिय मन्त्रयलय

ियतयिरण मन्त्रयलय
सहकयरी मन्त्रयलय
कयिूि मन्त्रयलय
मन्त्रयलय
मन्त्रयलय
आयोि

3278772 14540993

0 17819765

4480633

1729428

0

6210061

43174

21900

0

65074

0 300000

300000

0

शेयर लियिी

24455690 22839896 300000 47595586
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