
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, साउन ०१ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ८ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ७ 
आतथवक वर्व २०७७/७८ को सेवा र कायवको लातग प्रदेश नं. ५, प्रदेश सशित 
कोर्बाट केही रकम खचव गने र ववतनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो 

ऐन
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प्रस्तावना: आतथवक वर्व २०७७/७८ को सेवा र कायवको लातग प्रदेश नं. ५, 
प्रदेश सशित कोर्बाट केही रकम खचव गने अतधकार ददन र सो रकम ववतनयोजन 
गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश ववतनयोजन ऐन, 
२०७७" रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साल साउन १ गते देशख प्रारम्भ हनुेछ। 

२. आतथवक वर्व २०७७/७८ को तनतमत्त प्रदेश सशित कोर्बाट रकम खचव गने 
अतधकार: आतथवक वर्व २०७७/७८ को तनतमत्त अनसूुची-१ बमोशजम प्रदेश 
सशित कोर्मातथ व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुची -२ को महल ३ मा 
उशललशखत तनकायले गने सेवा र कायवका तनतमत्त सोही अनसूुचीको महल ४ 
मा उशललशखत चाल ुखचव र महल ५ मा उशललशखत पूूँजीगत खचव समेत 
गरी महल ६ मा उशललशखत जम्मा रकम रू. 36,34,14,60,000।- 
(अिरेपी छत्तीस अबव चौतीस करोड चौध लाख साठी हजार) मा नबढाई 
तनददवष्ट गररए बमोशजम प्रदेश सशित कोर्बाट खचव गनव सवकनछे । 

३. ववतनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा प्रदेश सशित कोर्बाट खचव गनव अतधकार 
ददइएको रकम आतथवक वर्व २०७७/७८ को तनतमत्त अनसूुची -२ को 
महल ३ मा उशललशखत तनकायले गने सेवा र कायवको तनतमत्त ववतनयोजन 
गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनसूुची-२ को महल ३ मा 
उशललशखत तनकायले गने सेवा र कायवको तनतमत्त ववतनयोजन गरेको 
रकममध्ये कुनै अनदुान संकेतमा बचत हनुे र कुनै अनदुान संकेतमा अपगु 
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हनुे देशखन आएमा आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हनु े
अनदुान संकेतबाट अपगु हनुे अनदुान संकेतमा रकम सानव सक्नछे ।  
  

(३) उपदफा (२) बमोशजम रकम सादाव जम्मा रकमको दश 
प्रततशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी अनदुान संकेतबाट 
अको एक वा एक भन्दा बढी अनदुान संकेतमा रकम सानव, तनकासा तथा 
खचव जनाउन र चाल ुतथा पूूँजीगत खचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानव सवकनेछ । 

तर, 
(क) एउटै अनदुान संकेततभत्रका बजेट शीर्वक वा उपशीर्वकमा 

रकमान्तर गदाव जततसकैु रकम रकमान्तर गनव सवकनछे । 
(ख) पूूँजीगत खचव शीर्वक तफव  ववतनयोशजत रकम चाल ु खचव 

शीर्वकमा रकमान्तर गनव सवकने छैन ।  
(4) स्थानीय तहका लातग अनदुान संकेत ८०१ मा ववतनयोजन 

भएको ववत्तीय समानीकरण अनदुान रकम अन्य अनदुान संकेतमा 
रकमान्तर हनुे छैन । 

(5) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन अनदुान संकेत ६०२ मा ववतनयोजन भएको रकम जनु अनदुान 
संकेतमा तनकासा र खचव हनु ेहो सोही अनदुान संकेतमा सानव तथा तनकासा 
र खचव जनाउन बाधा पने छैन । 

४. अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) अनदुान संकेत 
८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोशजम खचव गनव पाउने गरी 
अनदुानको रूपमा स्थानीय सशित कोर्मा हस्तान्तरण गररनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको रकममध्ये ववत्तीय समानीकरण 
अनदुानको रकम प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई 
कायावलयले सम्बशन्धत स्थानीय तहको सशित कोर्मा दाशखला हनुेगरी 
प्रत्येक आतथवक वर्वको भाद्र, काततवक, माघ र बैशाख मवहनाको १० 
गतेतभत्र गरी चार समान वकस्तामा दाशखला गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको रकममध्ये सशतव, समपरुक र 
ववशेर् अनदुानको रकम चार वकस्तामा आतथवक मातमला तथा योजना 
मन्त्रालयको तनदेशन बमोशजम प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश 
लेखा इकाई कायावलयले सम्बशन्धत स्थानीय तहको सशित कोर्मा दाशखला 
गनेछ ।  

(4) उपदफा (२) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
मलुकुमा ववपद् वा अन्य कुनै असामान्य पररशस्थतत उत्पन्न भई लक्ष्य 
अनरुूप राजश्व संकलन हनु नसकेमा वा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान तथा राजश्व बाूँडफाूँडको रकम पररवतवन भएमा आतथवक मातमला 
तथा योजना मन्त्रालयले अनदुानको सीमा पनुाःतनधावरण गनव सक्नेछ ।  

(5) उपदफा (3) बमोशजमको अनदुानबाट खचव भएको रकमको 
वववरण स्थानीय तहले सम्बशन्धत प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश 
लेखा इकाई कायावलय र आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयमा 
काततवक, माघ, बैशाख मवहनाको ७ गतेतभत्र र वावर्वक आतथवक वववरण 
आगामी आतथवक वर्वको भदौ ७ गतेतभत्र बझुाउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (5) बमोशजमको वववरण प्राप्त नभएमा उपदफा (3) 
बमोशजमको अनदुानको बाूँकी वकस्ता रकम रोक्का राख्न सवकनेछ । 

(७) स्थानीय तहले उपदफा (3) बमोशजमको अनदुान बापत 
हस्तान्तरण भएको रकम जनु ववर्य िेत्रको योजना वा कायवक्रमको लातग 
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प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कायवक्रमको लातग मात्र खचव गने गरी 
कायावन्वयन हनुे अवतध, कायावन्वयनको प्रवक्रया, खचवको अनमुान सवहतको 
कायवयोजना, मातसक नगद प्रवाहको वववरण र सम्बशन्धत सभाले पाररत 
गरेको राजश्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्ततभत्र सम्बशन्धत प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ ।  

(८) उपदफा (3) बमोशजमको अनदुान रकममध्ये आतथवक वर्वतभत्र 
खचव नभई बचत भएको रकम सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलय माफव त आगामी 
आतथवक वर्वको साउन मसान्ततभत्र प्रदेश संशचत कोर्मा वफताव दाशखला गनुव 
पनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोशजम अनदुानको रकम वफताव दाशखला 
नभएमा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयले 
आगामी आतथवक वर्वमा हस्तान्तरण हनुे अनदुानबाट कट्टा गरी समायोजन 
गनेछ । 

५. आयोजना वा कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी ववशरे् व्यवस्था : (1) यस ऐन 
बमोशजम प्रदेश सरकारको कुनै तनकायबाट कायावन्वयन हनुे गरी रकम 
ववतनयोजन भएको कुनै आयोजना वा कायवक्रम स्थानीय तहमाफव त 
कायावन्वयन गनुवपने भएमा प्रदेश सरकारको सम्बशन्धत मन्त्रालयले आतथवक 
मातमला तथा योजना मन्त्रालयको सहमततमा स्थानीय तहले कायावन्वयन गने 
गरी तनणवय गनुव पनेछ । 

(२) यस ऐन वा प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापतन स्थानीय तहको बजेट तथा कायवक्रममा समावेश भएको 
पूूँजीगततफव का कुनै आयोजना स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सम्बशन्धत 
कायावलयमाफव त कायावन्वयन गराउन आवश्यक ठानमेा प्रदेश सरकारको 
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सम्बशन्धत मन्त्रालयको स्वीकृतत तलई सम्बशन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो 
आयोजना प्रदेश सरकारको सम्बशन्धत कायावलयमाफव त कायावन्वयन गने गरी 
तनणवय गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (1) र (२) बमोशजमको तनणवयको जानकारी 
महालेखा परीिकको कायावलय, सम्बशन्धत मन्त्रालय, प्रदेश लेखा तनयन्त्रक 
कायावलय, सम्बशन्धत स्थानीय तह, सम्बशन्धत प्रदेश लेखा इकाई 
कायावलयलाई ददन ुपनेछ । 

(4) उपदफा (1) बमोशजम स्थानीय तहले कायावन्वयन गने तनणवय 
प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई 
कायावलयले सो तनणवयलाई खचव गने अशततयारी मानी प्रदेश तनकायको 
रूपमा कायावलय कोड ददई प्रदेशको एकल खाता कोर् प्रणालीमाफव त रकम 
तनकासा ददन ुपनेछ । 

(5) उपदफा (2) बमोशजम स्थानीय तहको आयोजना प्रदेश 
सरकारको सम्बशन्धत तनकायमाफव त कायावन्वयन गने तनणवय भएमा स्थानीय 
तहले सो तनकायको नाममा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा 
इकाई कायावलयमा रहेको ववववध खातामा जम्मा हनुे गरी रकम तनकासा 
ददन ुपनेछ । 

(6) उपदफा (5) बमोशजमको खातामा जम्मा भएको रकममध्ये 
आतथवक वर्वको अन्तसम्म खचव नभई बाूँकी रहेको रकम सम्बशन्धत स्थानीय 
तहको सशितकोर्मा वफताव गनुव पनेछ । 

(7) यस ऐन बमोशजम प्रदेश सरकारको कुनै तनकायबाट 
कायावन्वयन हनु ेगरी रकम ववतनयोजन भएको कुनै आयोजना तथा कायवक्रम 
नेपाल सरकारका तनकायमाफव त कायावन्वयन गनुवपने भएमा प्रदेश सरकारको 
सम्बशन्धत तनकायले आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको सहमततमा 
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संघीय ववतनयोजन ऐन बमोशजम नेपाल सरकारको सम्बशन्धत मन्त्रालय र 
अथव मन्त्रालयको स्वीकृतत तलई नेपाल सरकारका तनकायमाफव त कायावन्वयन 
गने गरी तनणवय गनुव पनेछ ।  

(8) उपदफा (7) बमोशजमको तनणवयको जानकारी महालेखा 
परीिकको कायावलय, नेपाल सरकारको सम्बशन्धत मन्त्रालय र प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा सम्बशन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायावलयलाई ददन ु
पनेछ । 

(9) उपदफा (8) बमोशजम नेपाल सरकारको कुनै तनकायबाट 
आयोजना तथा कायवक्रम कायावन्वयन गने तनणवय प्राप्त भएमा प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयले सो तनणवयलाई खचव 
गने अशततयारी मानी प्रदेश तनकायको रूपमा कायावलय कोड ददई प्रदेशको 
एकल खाता कोर् प्रणालीमाफव त रकम तनकासा ददनपुनेछ । 

६.  लेखाङ्कन, प्रततवेदन तथा लेखापरीिण सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) यस ऐन 
बमोशजम एक तहको बजेट तथा कायवक्रममा समावेश भएको कुनै 
आयोजना वा कायवक्रम अको तहबाट कायावन्वयन गदाव रकम ववतनयोजन 
भएको तहको खचव इकाईले प्रचतलत कानूनले तोकेबमोशजमको लेखा राखी, 
आतथवक वववरण प्रमाशणत गराई आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीिण 
गराउन ुपनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको प्रमाशणत आतथवक वववरण र लेखा 
परीिण प्रततवेदन शरुू ववतनयोजन भएको तहमा समेत पठाउन ुपनेछ । 

७. ववत्तीय अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) स्थानीय तहले प्रदेश 
सरकारमाफव त प्राप्त गरेको अनदुान स्थानीय तहको कानून बमोशजम खचव 
गनुवपनेछ । 
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(2) उपदफा (1) बमोशजम स्थानीय तहको कानून बनाउूँदा 
देहायका ववर्य पालना हनुेगरी बनाउन ुपनेछाः- 

(क) प्रदेश सरकारको आतथवक र ववत्तीय कानून तथा नीततको 
ववपरीत नहनुे, 

(ख) अनदुानको रकम जनु प्रयोजनको लातग प्राप्त भएको हो सोही 
प्रयोजनको लातग प्रयोग गने, 

(ग) पूूँजीगत खचवको रूपमा ववतनयोजन भएको रकम चालू खचवमा 
रकमान्तर गनव नपाइने, 

(घ) कुनै पररयोजना तथा कायवक्रमका लातग ववतनयोजन भएको 
रकम खण्डीकरण गरी अन्य पररयोजना तथा कायवक्रममा 
खचव गनव नपाइने, 

(ङ) आतथवक कायवववतध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 
तथा प्रचतलत कानूनले तनधावरण गरे बमोशजमको आय 
व्ययको वगीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन प्रणाली लागू गनुव 
पने । 

८. अशततयारी तथा कायवक्रम स्वीकृतत सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) प्रचतलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन ववतनयोजन भएको रकम 
प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही खचव गने अशततयारी यो ऐन प्रारम्भ भएको 
ददनदेशख अतधकारप्राप्त अतधकारीलाई हनुेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम खचव गने अशततयारीको आधारमा 
प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयले 
सम्बशन्धत तनकायलाई ववतनयोजन भएको रकम तनकासा ददनेछ। 

(3) कुनै तनकायलाई एकभन्दा बढी तनकायमाफव त खचव गनेगरी 
रकम ववतनयोजन भएकोमा सो तनकायको प्रमखुले २०७७ साल साउन 
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मसान्ततभत्र ववतनयोजन भएको सम्पूणव रकम खचव गने तनकायलाई बाूँडफाूँड 
गरी त्यसको जानकारी आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा सम्बशन्धत प्रदेश लेखा इकाई कायावलयलाई ददन ु
पनेछ ।  

(4) उपदफा (3) बमोशजमको बाूँडफाूँडबाट रकम प्राप्त गने 
तनकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खचव गनव अशततयारी प्राप्त भएको 
मातननेछ । 

(5) प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा ववस्ततृ रूपमा 
वक्रयाकलाप उललेख गरी समावेश भएको कायवक्रम त्यस्तो कायवक्रम 
कायावन्वयन गने प्रयोजनको लातग स्वीकृत कायवक्रम  मातननेछ । 

तर,  
प्रशासतनक खचव बाहेक प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा 

ववस्ततृ रूपमा वक्रयाकलाप उललेख नभएको कायवक्रमको हकमा ववस्ततृ 
वक्रयाकलाप खलुाई साउन मसान्ततभत्र सम्बशन्धत मन्त्रालयबाट स्वीकृत 
गराई प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गरी आतथवक 
मातमला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(6) उपदफा (5) बमोशजम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा 
समावेश भएको कुनै कायवक्रम संशोधन गनुवपने भएमा सम्बशन्धत तनकायले 
आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृतत तलनपुनेछ।  

(7) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश 
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कायवक्रममा उललेशखत 
वक्रयाकलापको वावर्वक लक्ष्य नघट्ने गरी सशतव, समपरुक र ववशेर् 
अनदुान बाहेक सम्बशन्धत तनकायको लेखा उत्तरदायी अतधकृतले देहाय 
बमोशजम कायवक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गनव सक्नेछाः- 
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(क) एकै बजेट उपशीर्वक तभत्रको भइरहेको वक्रयाकलापको 
पररमाणात्मक लक्ष्य थप-घट गने गरी कायवक्रम संशोधन, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम कायवक्रम संशोधन गदाव रकमान्तर गनुव 
पने भएमा स्रोत पररवतवन नहनुे गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश 
आतथवक कायवववतध ऐन, २०७४ को दफा १७ को अतधनमा 
रही उही बजेट उपशीर्वक तभत्र एक खचव शीर्वकबाट अको 
खचव शीर्वकमा थप हनुे खचव शीर्वकको शरुू ववतनयोजनको 
पन्र प्रततशत सम्मको रकमान्तर, 

(ग) एकभन्दा बढी तनकायमा बाूँडफाूँड भएको एकै बजेट 
उपशीर्वक अन्तगवतको एकै खचव शीर्वकको रकम एक 
तनकायबाट घटाई अको तनकायमा थप गनुव पने भएमा रकम 
घटाउने कायावलयसूँग सम्बशन्धत प्रदेश लेखा तनयन्त्रक 
कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयबाट रकम रोक्का 
गरेको पत्र तलई, वक्रयाकलाप पररवतवन नगरी र कुल 
पररमाणात्मक लक्ष्यमा नघट्ने गरी कायवक्रम संशोधन ।  

(8) उपदफा (7) बमोशजम संशोधन भएको जानकारी महालेखा 
परीिकको कायावलय, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक कायावलय वा प्रदेश लेखा इकाई कायावलयलाई ददनपुनेछ। 

९. कायवववतध, मापदण्ड तथा मागवदशवन बनाउन सक्नाेः (1) यस ऐनको 
कायावन्यवन गनव प्रदेश सरकारले आवश्यक कायवववतध तथा मापदण्ड 
बनाउन सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको कायवववतध तथा मापदण्ड प्रदेश 
राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 
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(३) यस ऐन बमोशजम ववतनयोजन भएको रकम खचव गने 
व्यवस्थाका सम्बन्धमा आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक 
मागवदशवन बनाउन सक्नेछ । 

१०. बाधा अड्काउ फुकाउन:े यस ऐनको कायावन्वयन गदाव कुनै बाधा उत्पन्न 
भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ 
फुकाउन सक्नछे । 
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अनसूुची-१ 

(दफा २ सूँग सम्बशन्धत) 

नपेालको संववधान बमोशजम 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सशित कोर्मातथ व्ययभार हनु ेरकम 

रू. हजारमा 

 

 

  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. 
सं. 

अनदुान 

संकेत 
शीर्वकको नाम चाल ु पूूँजीगत जम्मा 

१ २०२ प्रदेश सभा 5092 0 5092 

२ 210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 4948 0 4948 

३ ६०२ 

आतथवक मातमला तथा योजना 
मन्त्रालय - फैसला वा आदेश 
बमोशजम ततनुव पने रकम 

1000 0 1000 

जम्मा 11040 0 11040 
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अनसूुची-२ 

(दफा २ र ३ सूँग सम्बशन्धत)  

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सशित कोर्बाट व्यय हनु ेरकम 

 रू. हजारमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र. सं. 
अनदुान 
संकेत 

शीर्वकको नाम चाल ु पुूँजीगत जम्मा 

१ २०२ प्रदेश सभा 223669 31238 254907 
२ 210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 20582 2470 23052 
३ २१६ मतुय न्यायतधवक्ता 14176 850 15026 

४ ३०१ 
मतुयमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररर्द्को कायावलय 

511323 63200 574523 

५ ३०५ 
आतथवक मातमला तथा 
योजना मन्त्रालय  

111097 15900 १२६९९७ 

६ ३०७ 
उद्योग, पयवटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

1077970 1725480 2803450 

७ ३१२ 
भतूम व्यवस्था, कृवर् तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

3722567 284719 4007286 

८ ३१४ 
आन्तररक मातमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

233099 475900 708999 

९ ३३७ 
भौततक पूवावधार ववकास 
मन्त्रालय 

1098198 13924250 15022448 

१० ३५० 
सामाशजक ववकास 
मन्त्रालय 

4273106 1332555 5605661 

११ 352 
प्रदेश पूवावधार ववकास 
प्रातधकरण 

10075 73440 83515 

१२ 353 
सूचना तथा संचार प्रववतध 
प्रततष्ठान 

25663 71950 97613 

१३ 391 प्रदेश योजना आयोग 34669 1000 35669 
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प्रमाणीकरण तमतताः 207७/०४/०१ 
आज्ञाले, 

राजेन्द्र थापा 
कानून सशचव 

प्रदेश सरकार 

१४ ६०२ 
आतथवक मातमला तथा 
योजना मन्त्रालय - 
ववववध 

122५264 617000 184२264 

१५ ८०१ 
स्थानीय तह समानीकरण 
अनदुान 

600000 0 600000 

१६ ८०१ 
स्थानीय तह सशतव 
अनदुान 

2040050 0 2040050 

१७ ८०१ 
स्थानीय तह समपरुक 
अनदुान 

1500000 0 1500000 

१८ ८०१ 
स्थानीय तह ववशेर् 
अनदुान 

1000000 0 1000000 

  जम्मा 17721508 18619952 36341460 

१४ 
 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


