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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ०८ 
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आिथर्क वषर् 2075/076 को सेवा र कायर्ह को 
लािग ूदेश सिञ् चत कोषबाट केही रकम खचर् गन र 
िविनयोजन गन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 

 
ूःतावना : आिथर्क वषर् 2075/076 को सेवा र कायर्ह को लािग 
ूदेशको सिञ् चत कोषबाट केही रकम खचर् गन अिधकार िदन र सो 
रकम िविनयोजन गनर् वाञ् छनीय भएकोले, 
 ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 
१. संिक्षप् त नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "ूदेश 

िविनयोजन ऐन, २०७५" रहेको छ। 
(२)यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 
 

२. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा, 
(क)"आिथर्क वषर्" भन् नाले आ.व. २०७5/०७6 
सम्झन ुपछर्। 
(ख)"ूदेश" भन् नाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 
 

३. आिथर्क वषर्को िनिम  ूदेश सिञ् चत कोषबाट रकम खचर् गन 
अिधकार: आिथर्क वषर्को िनिम  अनसूुची-१ बमोिजम ूदेश 
सिञ् चत कोषमािथ व्ययभार हनेु रकम बाहेक अनसूुची-२ मा 
उिल्लिखत िनकायले गन सेवा र कायर्ह का िनिम  सोही 
अनसूुचीमा उिल्लिखत चाल ु खचर्, पूजँीगत खचर् र 
अन्तरसरकारी हःतान्तरणको रकम समेत गरी अनसूुची-२ 
बमोिजम हनेु जम्मा रकम .35,61,56,00,000/- 
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(अक्षरेिप पतीस अबर् एकस ी करोड छपन् न लाख) नबढाई 
िनिदर्  गिरए बमोिजम ूदेशसिञ् चत कोषबाट खचर् गनर् 
सिकनेछ। 
 

४. िविनयोजन:(१) यस ऐन ारा ूदेश सिञ् चतकोषबाट खचर् गनर् 
अिधकार िदइएको रकम यस आिथर्क वषर्को लािग अनसूुची-
२ मा उिल्लिखत िनकायले गन सेवा र कायर्ह को िनिम  
िविनयोजन गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन अनसूुची-२ मा उिल्लिखत िनकायले गन सेवा र 
कायर्ह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकममध्ये कुनै 
शीषर्कमा बचत हनेु र कुनै शीषर्कमा नपगु हनेु देिखन आएमा 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले बचत हनेु 
शीषर्कबाट नपगु हनेु शीषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको रकम सादार् एक 
शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको १5 ूितशतमा 
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीषर्कह बाट अक  
एक वा एकभन्दा बढी शीषर्कह मा रकम सानर् तथा िनकासा 
र खचर् जनाउन सिकनेछ। 

(४) पूजँीगत खचर् र िव ीय व्यवःथातफर्  िविनयोिजत 
रकम सावाँ भकु्तानी खचर् र ब्याज भकु्तानी खचर् शीषर्कमा 
बाहेक अन्य चाल ुखचर् शीषर्कतफर्  सानर् र िव ीय व्यवःथा 
अन्तगर्त सावाँ भकु्तानी खचर्तफर्  िविनयोिजत रकम ब्याज 
भकु्तानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्यऽ सानर् सिकने छैन। 
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(5) उपदफा (२), (3) र (4) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन चाल ु तथा पूजँीगत खचर् र िव ीय 
व्यवःथाको खचर्व्यहोनर् एक ॐोतबाट अक  ॐोतमा रकम 
सानर् सिकनेछ। 

(6) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन अनदुान संख्या 70332611 मा िविनयोजन भएको 
रकम अनसूुची-२ को अनदुान संख्याको बम संख्या १ देिख 
१3 सम्म जनु जनु अनदुान संख्यामा िनकासा र खचर् हनेु हो 
सोही अनदुान संख्यामा जितसकैु रकम सानर् तथा िनकासा र 
खचर् जनाउन बाधा पन छैन। 

(७) ूदेश आिथर्क कायर्िविध िनयमावली नबनेसम्म 
ूचिलत आिथर्क कायर्िविध िनयमावलीको ूयोग हनेुछ। 

(८)दफा ३ मा उिल्लिखत कूल रकममा नेपाल 
सरकारबाट ूाप् त हनु आएको सशतर् अनदुानको रकम . 
१० अवर् ६१ करोड 56 लाख समेत समावेश गरी 
िविनयोजन गिरएको छ। 

(९) ूदेश सरकारले तयार गनुर्पन आिथर्क िवषयसँग 
सम्बिन्धत कानून नबनेसम्म ूचिलत कानून बमोिजम हनेुछ। 

 



v08 !_ cltl/Qmf° !! k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

5 
 

  



v08 !_ cltl/Qmf° !! k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०३।३२  

       आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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