विधेयक सं खययाः

विनियोजि विधेयक, २०७७

प्रदे श सभय सचिियलय
गण्डकी प्रदे श, पोखरय
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उद्देश्य र कयरण
आनथिक िर्ि २०७७/७८ को सेिय र कययिको लयनग प्रदे श सचित कोर्बयट 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 कोर्बयट खिि गिे अनधकयर र विनभन्न निकययले गिे सेिय र कययिको
निनमत्त विनियोजि गिि स्िे ्यिस्थय गरे को छ।

द्रष्ट्याः यो विधेयक अथि विधेयक हो।
वकरण गुरुङ
मन्त्री

आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय
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आनथिक िर्ि 2077/78 को सेिय र कययिको लयनग प्रदे श सचित कोर्बयट केही रकम विनियोजि गिे र
सो रकम खिि गिे सम्बन्त्धमय ब्यिस्थय गिि बिेको विधेयक
प्रस्तयिियाः
आनथिक िर्ि 2077/78 को सेिय र कययिको लयनग प्रदे श सचित कोर्बयट केही रकम विनियोजि
गिे र सो रकम खिि गिे अनधकयर ददि ियञ्छिीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभयले यो ऐि बियएको छ।
1.

सं चिप्त ियम र प्रयरम्भाः
(1) यस ऐिको ियम “विनियोजि ऐि, 2077” रहेको छ।
(2) यो ऐि सम्बत् 2077 सयल सयउि 1 गतेदेचख प्रयरम्भ हुिेछ।

2.

आनथिक िर्ि 2077/78 को निनमत्त प्रदे श सचित कोर्बयट रकम खिि गिे अनधकयराः
आनथिक िर्ि 2077/78 को निनमत्त अिुसूिी-1 बमोचजम प्रदे श सचित कोर्मयनथ ्ययभयर हुिे
रकम बयहेक अिुसूिी-2 को महल 3 मय उचललचखत निकययले गिे सेिय र कययिकय निनमत्त सोही
ुँ ीगत र महल ६ मय
अिुसूिीको महल 4 मय उचललचखत ियलु खिि, महल 5 मय उचललचखत पुज
उचललचखत वित्तीय ्यिस्थयको रकम समेत गरी महल ७ मय उचललचखत जम्मय रकम
रू.३४,८३,१७,५६,०००/- (अिेरूपी िौतीस अरब नरययसी करोड सर लयख छपन्न हजयर मयर)
मय िबढयई निददिष्ट गररए बमोचजम प्रदे श सचित कोर्बयट खिि गिि सवकिेछ।

3.

विनियोजिाः
(1) यस ऐिद्वयरय प्रदे श सचित कोर्बयट खिि गिि अनधकयर ददइएको रकम आनथिक िर्ि
2077/78 को निनमत्त अिुसूिी-2 को महल 3 मय उचललचखत निकययले गिे सेिय र
कययिको निनमत्त विनियोजि गररिे छ।
(2) उपदफय (1) बमोचजम अिुसूिी-2 को महल 3 मय उचललचखत निकययले गिे सेिय र
कययिको निनमत्त विनियोजि गरे को रकममध्ये कुिै अिुदयि सं खययमय बित हुिे र कुिै
अिुदयि सं खययमय अपुग हुिे दे चखि आएमय गण्डकी प्रदे श सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय
योजिय मन्त्रयलयले बित हुिे अिुदयि सं खययबयट अपुग हुिे अिुदयि सं खययमय रकम सयिि
स्िेछ।
(3) उपदफय (2) बमोचजम रकम सयदयि जम्मय रकमको १० प्रनतशतमय िबढ्िे गरी कुिै एक
िय एकभन्त्दय बढी अिुदयिबयट अकए एक िय एकभन्त्दय बढी अिुदयिमय रकम सयिि र
ुँ ीगत खिि र वित्तीय ्यिस्थयको खिि ्यहोिि
निकयसय तथय खिि जियउि र ियलु तथय पुज
एक स्रोतबयट अकए स्रोतमय रकम सयिि सवकिेछ।
तर,
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(क) एउटै अिुदयि सं खययनभरकय बजेट शीर्िक िय उपशीर्िकमय रकमयन्त्तर गदयि जनतसुकै
रकम रकमयन्त्तर गिि सवकिेछ।
(ख)

ुँ ीगत खिि र वित्तीय ्यिस्थयतफि विनियोचजत रकम सयुँिय भुक्तयिी खिि र ्ययज
पुज
भुक्तयिी खिि शीर्िकमय बयहेक अन्त्य ियलु खिि शीर्िकतफि सयिि र वित्तीय ्यिस्थय
अन्त्तगित सयियुँ भुक्तयिी खिितफि विनियोचजत रकम ्ययज भुक्तयिी खिि शीर्िकमय
बयहेक अन्त्यर सयिि सवकिे छै ि।

(4) स्थयिीय तहकय लयनग अिुदयि सं खयय 801 मय विनियोजि भएको वित्तीय समयिीकरण
अिुदयि रकम अन्त्य अिुदयि सं खययमय रकमयन्त्तर हुिे छै ि।
(5) उपदफय (1), (2) र (3) मय जुिसुकै कुरय ले चखएको भएतयपनि अिुदयि सं खयय
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दे चख 602 मय विनियोजि भएको रकम जुि अिुदयि सं खययमय निकयसय र खिि हुिे हो
सोही अिुदयि सं खययमय रकम सयिि र निकयसय तथय खिि जियउि भिे बयधय पिे छै ि।
4.

अन्त्तर सरकयरी वित्तीय हस्तयन्त्तरणाः
(1) अिुदयि सं खयय 801 को रकम स्थयिीय तहले कयिूि बमोचजम खिि गिि पयउिे गरी
अिुदयिको रुपमय स्थयिीय सचित कोर्मय हस्तयन्त्तरण गररिेछ।
(2) उपदफय (1) बमोचजमको रकममध्ये वित्तीय समयिीकरण अिुदयिको एक िौथयईले हुि
आउिे रकम प्रदे श ले खय नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत स्थयिीय सचित कोर्मय प्रत्येक
आनथिक िर्िको भदौ 25 गते, कयनतिक २५ गते, मयघ २५ गते र बैशयख २५ गते गरी
ियर वकस्तयमय दयचखल गिेछ।
ु मय विपद् िय कुिै असयमयन्त्य
(3) उपदफय (2) मय जुिसुकै कुरय ले चखएको भए तयपनि मुलक
पररचस्थनत उत्पन्न भई लक्ष्य अिुरुप रयजस्ि सं कलि हुि िसकेमय र सं घीय सरकयरियट
प्रयप्त हुिे वित्तीय समयिीकरण अिुदयि तथय रयजस्ि बयुँडफयुँट रकम कम प्रयप्त भएमय
गण्डकी प्रदे श सरकयरले उपदफय (2) बमोचजमको पवहलो वकस्तय बयहेक अन्त्य वकस्तय र
सो बयपतको रकम पुिाः निधयिरण गरी गण्डकी प्रदे श सरकयरले निधयिरण गरे को समयमय
प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत स्थयिीय सचित कोर्मय दयचखल गिेछ।
(४) उपदफय (2) बमोचजमको वित्तीय समयिीकरण अिुदयिबयट खिि भएको रकमको वििरण
स्थयिीय तहले प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयमय प्रत्येक आनथिक िर्िको कयनतिक १५ गते,
मयघ १५ गते, बैशयख १५ गते र ियवर्िक आनथिक वििरण अकए आनथिक िर्िको सयउि
मसयन्त्तनभर तथय उपदफय (३) बमोचजम गण्डकी प्रदे श सरकयरबयट वकस्तय निधयिरण भएको
अिस्थयमय गण्डकी प्रदे श सरकयरले निधयिरण गरे को समयमय खिि भएको रकमको वििरण
बुझयउिु पिेछ।
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(५) उपदफय (2) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि उपदफय (४) बमोचजमको वििरण प्रयप्त
िभएसम्म वित्तीय समयिीकरण अिुदयि ियपतको बयुँकी रकम सम्बचन्त्धत स्थयिीय सचित
कोर्मय दयचखल गररिे छै ि।
(६) सशति अिुदयि, समपूरक अिुदयि र विशेर् अिुदयिको रकम आनथिक िर्िनभर खिि िभई
बित भएमय त्यस्तो बित रकम सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले सम्बचन्त्धत प्रदे श लेखय ईकयइ
कयययिलय मयफित आगयमी आनथिक िर्िको असोज मसयन्त्तनभर प्रदे श सचित कोर्मय दयचखल
गिुि पिेछ।
(७) उपदफय (६) बमोचजम अिुदयिको रकम वफतयि दयचखल िभएमय प्रदे श लेखय नियन्त्रक
कयययिलयले त्यस्तो रकम अकए आनथिक िर्िमय हस्तयन्त्तरण हुिे जुिसुकै अिुदयि रकमबयट
कट्टय गरी समययोजि गिेछ।
५.

योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि सम्बन्त्धी विशेर् ्यिस्थयाः
(१) यस ऐि बमोचजम गण्डकी प्रदे श सरकयरको कुिै निकययबयट कयययिन्त्ियि हुिे गरी रकम
ुँ ीगत तफिको कुिै योजिय िय कययिक्रम िेपयल सरकयरको कुिै निकयय
विनियोजि भएको पुज
मयफित कयययिन्त्ियि गिुप
ि िे भएमय िेपयल सरकयरको सम्बचन्त्धत मन्त्रयलय र अथि मन्त्रयलयको
पूि ि सहमनत नलई मयघ मसयन्त्तनभरमय आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयमय ले खी
पठयएमय मन्त्रयलयले त्यस्तो कययिक्रम कयययिन्त्ियिकय लयनग खिि गिे अचखतययरी ददिे गरी
सहमनत ददि स्िेछ।
तर प्रशयसनिक खिि तथय ियलुतफिकय कययिक्रमको लयनग िेपयल सरकयरकय निकययलयई
कुिै पनि रकम उपलब्ध गरयउि पयइिेछैि।
(२) यस ऐि बमोचजम गण्डकी प्रदे श सरकयरको कुिै निकययबयट कयययिन्त्ियि हुिे गरी रकम
विनियोजि भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम कुिै स्थयिीय तह मयफित कयययिन्त्ियि गिुप
ि िे
भएमय सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहको पूि ि सहमनत नलई मयघ मसयन्त्तनभरमय आनथिक मयनमलय तथय
योजिय मन्त्रयलयमय ले खी पठयएमय मन्त्रयलयले त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियिकय
लयनग खिि गिे अचखतययरी ददिे गरी सहमनत ददि स्िेछ।
(३) उपदफय (१) र (२) बमोचजमको निणियको जयिकयरी महयले खय परीिकको कयययिलय, िेपयल
सरकयरको सम्बचन्त्धत मन्त्रयलय, महयले खय नियन्त्रकको कयययिलय तथय प्रदे श लेखय नियन्त्रक
कयययिलय र सम्बचन्त्धत कोर् तथय लेखय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिु पिेछ ।
(४) यस ऐि बमोचजम स्िीकृत योजिय तथय कययिक्रम बयहेक कुिै थप योजिय तथय कययिक्रम
कयययिन्त्ियि गिुप
ि िे भएमय यस ऐिद्वयरय विनियोचजत बजेटको पररनधनभर रही आनथिक मयनमलय
तथय योजिय मन्त्रयलयले त्यस्तो योजिय तथय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे गरी स्िीकृनत ददि
स्िेछ।
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६.

लेखयङ्कि, प्रनतिेदि तथय लेखयपरीिणाः
(१) यस ऐि बमोचजम एक तहको बजेट तथय कययिक्रममय समयिेश भएको कुिै योजिय िय
कययिक्रम अकए तहबयट कयययिन्त्ियि गदयि रकम विनियोजि भएको तहको खिि इकयईको
रुपमय प्रिनलत कयिूिले तोके बमोचजमको ले खय रयखी आन्त्तररक तथय अचन्त्तम लेखयपरीिण
गरयउिुपिेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजम योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे तहले आनथिक वििरण तययर
गरी प्रमयचणत गरयई त्यस्तो आनथिक वििरण रकम विनियोजि भएको तहमय पठयउिुपिेछ।

७.

अचखतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनत सम्बन्त्धी ्यिस्थय:
(1) प्रिनलत कयिूिमय जुिसुकै कुरय ले चखएको भए तयपनि विनियोजि भएको रकम प्रिनलत
कयिूिको अधीिमय रही खिि गिे अचखतययरी यो ऐि प्रयरम्भ भएको ददिदे चख अनधकयर प्रयप्त
अनधकयरीलयई हुिछ
े ।
(2) उपदफय (1) बमोचजम खिि गिे अचखतययरीको आधयरमय प्रदे श ले खय नियन्त्रक कयययिलय िय
इकयई कयययिलयले सम्बचन्त्धत निकययलयई विनियोजि भएको रकम निकयसय ददिेछ।
(3) कुिै निकययलयई एकभन्त्दय बढी निकययबयट खिि गिे गरी रकम विनियोजि भएकोमय
विनियोजि भएको निकययको प्रमुखले नबक्रम सम्बत् 2077 सयल असोज मसयन्त्तनभर
विनियोजि भएको सम्पूणि रकम खिि गिे निकययलयई बयुँडफयुँट गरी त्यसको जयिकयरी
आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय र प्रदे श ले खय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिु पिेछ।
तर कुिै मियनसि कयरण नबक्रम सम्ित् 2077 सयल असोजनभर विनियोजि भएको
निकययको प्रमुखले बयुँडफयुँट गिि िसकेमय सो को कयरण खुलयई बयुँडफयुँटको लयनग अिुरोध
गरे मय आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले नबक्रम सम्ित् 2077 सयल कयचत्तक
मसयन्त्तनभर बयुँडफयुँट गिि स्िेछ।
आनथिक िर्ि प्रयरम्भ भएपनछ सं घीय सरकयरबयट प्रयप्त भएको कुिै पनि कययिक्रम र
बजेटको हकमय प्रयप्त भएको नमनतले पन्त्र ददि नभर बयुँडफयुँट गरी प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट
सूििय प्रणयलीमय समयिेश गरी स्िीकृनतकय लयनग आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयमय
पठयइस्िु पिेछ।
(4) उपदफय (3) बमोचजमको बयुँडफयुँटबयट रकम प्रयप्त गिे निकययको प्रमुखलयई त्यस्तो रकम
खिि गिे अचखतययरी प्रयप्त भएको मयनििेछ।
(5) प्रिनलत कयिूिमय जुिसुकै कुरय ले चखएको भए तयपनि प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट सूििय
प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रम त्यस्तो कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे प्रयोजिकय लयनग
स्िीकृत कययिक्रम मयनििेछ।
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(6) उपदफय (5) बमोचजम प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कुिै
कययिक्रम सं शोधि गिुप
ि िे भएमय सम्बचन्त्धत निकययले आनथिक मयनमलय तथय योजिय
मन्त्रयलयको सहमनत नलिु पिेछ।
(7) उपदफय (6) मय जुिसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनि प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट सूििय
प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रमको िौमयनसक विभयजिमय सं शोधि गिुप
ि िे भएमय ियवर्िक
लक्ष्य िघट्िे गरी सम्बचन्त्धत निकययले एक तह मयनथको कयययिलय प्रमुखको स्िीकृनत नलिु
पिेछ।
तर रयजपरयवङ्कत प्रथम श्रे णी िय सो सरहको कमिियरी प्रमुख भएको निकययमय निजले िौमयनसक
विभयजिलयई सं शोधि गिि बयधय पुगेको मयनििे छै ि।
(8) प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रममय उचललचखत
वक्रययकलयपको ियवर्िक लक्ष्य िघट्िे गरी गण्डकी प्रदे श सरकयरको स्रोततफि सम्बचन्त्धत
निकययको लेखय उत्तरदययी अनधकृतले आनथिक कययिविनध तथय वित्तीय उत्तरदयवयत्ि ऐि,
2076 को दफय 20 को उपदफय (2) को प्रनतबन्त्धयत्मक िय्ययंश, प्रदे श आनथिक
कययिविनध ऐि, 2075 को दफय (17) को उपदफय (2) र आनथिक कययिविनध
नियमयिली, 2064 को नियम (40) को उपनियम (3) को अनधिमय रही जुि खिि
शीर्िकमय थप रकमयन्त्तर गररिे हो सो खिि शीर्िकमय शुरू विनियोचजत रकमको २५
प्रनतशतसम्मको रकमयन्त्तर गिि स्िेछ।
(9) उपदफय (7) र (8) बमोचजमको सं शोधि र रकमयन्त्तर सम्बचन्त्धत निकययको लेखय
उत्तरदययी अनधकृतले प्रदे श मन्त्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीमय प्रविष्ट गरयउिु पिेछ।
(10) उपदफय (7) र (8) बमोचजम सं शोधि तथय रकमयन्त्तर भएको जयिकयरी आनथिक मयनमलय
तथय योजिय मन्त्रयलय र प्रदे श लेखय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददिु पिेछ।
८.

वित्तीय अिुशयसि सम्बन्त्धी ्यिस्थयाः
(१) प्रिनलत कयिूिले ्यिस्थय गरे कय सनमनत, कययिदल, पररर्द्को न्त्यूितमरुपमय बस्िुपिे गरी
तोवकएकय बैठकमय मयर बैठक भत्तय खिि ले खि पयइिेछ। यस्तय प्रकृनतकय सनमनत, कययिदल,
पररर्द्को न्त्यूितम तोवकए भन्त्दय थप बैठक बस्िु पिे दे चखएमय आिश्यकतय र औचित्य
खुलयई आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत नलएर बैठक बस्ि र बैठकको
खिि ले खि सवकिेछ ।
(२) सियरी सयधि खररद, तयनलम तथय गोष्ठी, सूििय प्रणयली तथय सफ्टिेयर खररद, घर भयडय,
निनमित सयििजनिक सम्पचत्तको ममित सम्भयर, खयिय तथय खयजय खिि, जोचखम भत्तय लगययतकय
सबै प्रकयरकय अन्त्य भत्तय आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत नलएर मयर
कयययिन्त्ियि गिुप
ि िेछ।
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९.

कययिविनध तथय मयपदण्ड बियउि स्िेाः
(1) यस ऐिको कयययिन्त्ियि गिि गण्डकी प्रदे श सरकयरले आिश्यक कययिविनध तथय मयपदण्ड
बियउि स्िेछ।
(2) उपदफय (1) बमोचजमको कययिविनध तथय मयपदण्ड प्रदे श रयजपरमय प्रकयशि गररिेछ।
(३) यस ऐि बमोचजम विनियोजि भएको रकम खिि गिे ्यिस्थयकय सम्बन्त्धमय आनथिक मयनमलय
तथय योजिय मन्त्रयलयले मयगिदशिि बियउि स्िेछ ।

10.

आदे श जयरी गिि स्िेाः
(1) यस ऐिको कयययिन्त्ियि गदयि कुिै बयधय उत्पन्न भएमय गण्डकी प्रदे श सरकयरले आदे श जयरी
गरी आिश्यक ्यिस्थय गिि स्िेछ।
(2) उपदफय (1) बमोचजमको आदे श प्रदे श रयजपरमय प्रकयशि गररिेछ।
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अिुसूिी-1
(दफय 2 सुँग सम्बचन्त्धत)
िेपयलको सं विधयि बमोचजम
गण्डकी प्रदे श सचित कोर्मयनथ ्ययभयर हुिे रकम
(रू. हजयरमय)
1

2

3

४

5

६

क्र.

प्रदे श

शीर्िकको ियम

ियलु खिि

वित्तीय

जम्मय

स.

अिुदयि सं खयय

्यिस्थय

1

202

प्रदे श सभय

३७०४

२

५०२

आनथिक मयनमलय तथय

5000

0

योजिय मन्त्रयलयआन्त्तररक ऋण भुक्तयिी
3

602

आनथिक मयनमलय तथय

1700

0

10404

0

योजिय मन्त्रयलय- फैसलय
िय आदे श बमोचजम नतिुप
ि िे
रकम
जम्मय
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अिुसूिी-2
(दफय 2 र 3 सुँग सम्बचन्त्धत)
गण्डकी प्रदे श सचित कोर्बयट विनियोजि हुिे रकम
(रू. हजयरमय)
1

2

3

४

5

६

७

क्र.

अिुदयि

शीर्िकको ियम

ियलु खिि

ुँ ीगत
पुज

वित्तीय

जम्मय

स.

संखयय

1

202

प्रदे श सभय

2

21६

मुखय

्यिस्थय

109650

8900

००

१18550

13729

7000

००

20729

78503

11000

1587249

899165

००

2486414

181975

9900

००

191875

12679६3

573805

००

1841768

2676400

484600

००

3161000

1१2800

477200

००

590000

न्त्ययययनधिक्तयको
कयययिलय
३
४

२१०

प्रदे श लोक सेिय

301

मुखयमन्त्री तथय

आयोग

89503

मन्त्रीपररर्द्को
कयययिलय
५

305

आनथिक मयनमलय
तथय योजिय
मन्त्रयलय

६

307

उद्योग, पयिटि, िि
तथय ियतयिरण
मन्त्रयलय

७

312

भूनम ्यिस्थय, कृवर्
तथय सहकयरी
मन्त्रयलय

८

314

आन्त्तररक मयनमलय
तथय कयिूि
मन्त्रयलय

९

337

भौनतक पूियिधयर

720558 13749176

०० 14469734

विकयस मन्त्रयलय
१०

350

सयमयचजक विकयस

3143101

मन्त्रयलय
10

15३7475

००

4680576

1१

391

प्रदे श िीनत तथय

31050

11500

००

42550

योजिय आयोग
1२

५०१

वित्तीय ्यिस्थय

0

0

५०००००

५०००००

१३

६०१

आनथिक मयनमलय

3300

००

00

3300

तथय योजिय

मन्त्रयलय- कमिियरी
सुविधय
१४

602

अथि-विविध

2275000

2229755

००

4504755

१५

801

स्थयिीय तह

2131002

००

००

2131002

14332280

19999476

जम्मय

500000 ३४८३१७५६

प्रदे श सभयको सम्ित् २०७७ सयल असयर १८ गते बसेको बैठकले िेपयलको सं विधयिको धयरय १९९
बमोचजम यो विधेयक पयररत गरे को ब्यहोरय सं विधयिको धयरय २०१ बमोचजम प्रमयचणत गदिछु ।
िेरियथ अनधकयरी
सभयमुख

प्रदे श सभयकय सभयमुखबयट प्रमयचणत यो

गण्डकी प्रदे श

विधे यक

नमनताः २०७७।३।२१

२०१

िेपयलको
को

सं विधयिको

उपधयरय

(२)

धयरय

बमोचजम

प्रमयणीकरण गदिछु ।
अमिक
शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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