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सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०३।१९ 
आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को सेवा ि कार्िहरूका लामि प्रदेश सञ्चित कोर्बाट केही 

िकि खर्ि िरे्न ि ववमर्नर्ोजर्न िरे्नसम्बन्धिा व्र्वस्था िर्नि बरे्नको ववधेर्क 

 

प्रस्तावर्नााः  आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को सेवा ि कार्िहरूका लामि प्रदेश सञ्चित 

कोर्बाट केही िकि खर्ि िरे्न अमधकाि ददर्न ि सो िकि ववमर्नर्ोजर्न िर्नि वाञ्छर्नीर् 
भएकोले, रे्नपालको संववधार्नको धािा २०८ बिोञ्चजिको कर्ािली प्रदेशको प्रदेश सभाले 
र्ो ऐर्न बर्नाएको छ।  

 

१. संञ्चिप्त र्नाि ि प्रािम्भाः (१) र्स  ऐर्नको र्नाि “कर्ािली प्रदेश ववमर्नर्ोजर्न ऐर्न, 

२०७५” िहेको छ। 

     (२) र्ो ऐर्न २०७५ श्रावर् १ ितेदेञ्चख प्रािम्भ हरेु्नछ। 

२. आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को मर्नमित्त प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िरे्न अमधकाि: 
आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को मर्नमित्त अर्नसूुर्ी-१ बिोञ्चजि प्रदेश सञ्चित कोर्िामथ 
व्र्र्भाि हरेु्न िकि रु. ७५,५०,०००।–(अििेपी पर्हत्ति लाख पर्ास हजाि) 
बाहेक अर्नसूुर्ी-२ को िहल २ िा उञ्चललञ्चखत मर्नकार्, िन्रालर् तथा सञ्चर्वालर्ले 
िरे्न सेवा ि कार्िहरूका मर्नमित्त सोही अर्नसूुर्ीको िहल ३ िा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि 
ि िहल ४ िा उञ्चललञ्चखत पूूँजीित खर्ि तथा िहल ५ िा उञ्चललञ्चखत ववत्तीर् 
व्र्वस्थातर्ि को िकि सिेत ििी िहल ६ िा उञ्चललञ्चखत जम्िा रू. 
28,27,52,78,०००।– (अििेपी अठ्ठाइस अवि सत्ताइस किोड बाउन्न लाख 
अठहत्ति हजाि) िा र्नबढाई मर्नददिष्ट िरिएबिोञ्चजि प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
सवकरे्नछ। 

३. ववमर्नर्ोजर्न:  (१) र्स ऐर्नद्वािा प्रदेश सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि अमधकाि ददइएको 
िकि आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को मर्नमित्त अर्नसूुर्ी-२ को िहल २ िा 
उञ्चललञ्चखत मर्नकार्ले िरे्न सेवा ि कार्िहरूको मर्नमित्त ववमर्नर्ोजर्न िरिरे्नछ। 

(२) उपदर्ा (१) िा जरु्नसकैु कुिा लेञ्चखएको भए तापमर्न अर्नसूुर्ी-२ को िहल २ 
िा उञ्चललञ्चखत मर्नकार्, िन्रालर् तथा सञ्चर्वालर्ले िरे्न सेवा ि कार्िहरूको मर्नमित्त 
ववमर्नर्ोजर्न ििेको िकििध्रे् कुरै्निा बर्त हरेु्न ि कुरै्निा र्नपिु हरेु्न देञ्चखर्न आएिा 
आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्ले बर्त हरेु्न शीर्िकबाट र्नपिु हरेु्न शीर्िकिा 
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िकि सार्नि  सक्रे्नछ । र्सिी िकि सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्िा 
िकिको दश प्रमतशतिा र्नबढ्रे्न ििी कुरै्न एक वा एकभन्दा बढी शीर्िकहरूबाट अको 
एक वा एकभन्दा बढी शीर्िकहरूिा िकि सार्नि तथा मर्नकासा ि खर्ि जर्नाउर्न 
सवकरे्नछ । पूूँजीित खर्ितर्ि का शीर्िकिा ववमर्नर्ोञ्चजत िकि पूूँजीित तर्ि कै खर्ि 
शीर्िकबाहेक र्ालूखर्ि शीर्िकिा िकिान्ति िर्नि सवकरे्न छैर्न ।  

(३) उपदर्ा (१) ि (२) िा जरु्नसकैु कुिा लेञ्चखएको भए तापमर्न अथि ववववध 
शीर्िकिा ववमर्नर्ोजर्न भएको िकि जरु्न जरु्न शीर्िकिा मर्नकासा ि खर्ि हरेु्न हो सोही 
शीर्िकिा जमतसकैु िकि सार्नि तथा मर्नकासा ि खर्ि जर्नाउर्न बाधा परे्न छैर्न। 

(४) र्ो ऐर्नबिोञ्चजि ववमर्नर्ोञ्चजत िकिको मर्नकासा तथा खर्ि व्र्वस्थापर्न प्रदेश 
आमथिक कार्िववमध ऐर्न बिोञ्चजि हरेु्नछ ।  
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अर्नसूुर्ी -१ 

(दर्ा २ सूँि सम्बञ्चन्धत) 

र्नेपालको संववधार्न बिोञ्चजि 

प्रदेश सञ्चित कोर्िामथ व्र्र्भाि हरु्न ेिकि 

रु. हजाििा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स. मर्नकार्हरूको र्नाि र्ालूखर्ि पूूँजीित खर्ि ववत्तीर् व्र्वस्था जम्िा 

१ 

  

प्रदेश सभा सञ्चर्वालर् 7550 

  

0 

  

0 

  

7550 

  
(प्रदेश सभािखु ि उपसभािखुको पारिश्रमिक ि सवुवधा) 

   जम्िा 7550 0 0 7550 
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अर्नसूुर्ी -२ 

(दर्ा २ ि ३ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
प्रदेश सञ्चित कोर्बाट ववमर्नर्ोजर्न हरु्न ेिकि 

रु. हजाििा  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स. मर्नकार्हरूको र्नाि र्ालू खर्ि पूूँजीित खर्ि 
ववत्तीर् 

व्र्वस्था 
जम्िा 

1 प्रदेश सभा सञ्चर्वालर् 98490 40500   138990 

2 िखु्र् न्र्ार्मधवक्ताको कार्ािलर् 14054 2600   16654 

3 िखु्र्िन्री तथा िञ्चन्रपरिर्द्को कार्ािलर् 143320 45900   189220 

  क) कर्ािली उज्र्ालो कार्िक्रि 0  500000   500000 

  ख) एकीकृत वस्ती ववकास कार्िक्रि 0  250000   250000 

  ि) कर्ािली प्रदेश आकञ्चस्िक कोर् 10000 0    10000 

4 आन्तरिक िामिला तथा कारू्नर्न िन्रालर् 544880 468900   1013780 

5 आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर् 77800 23500   101300 

  क)  प्रदेश लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर् 12970 3500   16470 

6 
उद्योि, पर्िटर्न, वर्न तथा वाताविर् 
िन्रालर् 

717750 1137000   1854750 

7 
भमूि व्र्वस्था, कृवर् तथा सहकािी 
िन्रालर् 

1380657 473600   1854257 

8 भौमतक पूवािधाि ववकास िन्रालर् 158720 5788800   5947520 

9 सािाञ्चजक ववकास िन्रालर् 626454 1170500   1796954 

10 अथि ववववध         

  क) भैपिी आउर्न े 510963 330270   841233 

  ख) स्थार्नीर् साझेदािी कोर् 0  600000   600000 

  ि) कर्ािली पूवािधाि ववकास कोर् 500000 5610000   6110000 

  
घ) स्थार्नीर् तहलाई ववत्तीर् सिार्नीकिर् 
अर्नदुार्न 

0  0  400000 400000 

11 संघीर् सिकािबाट प्राप्त सशति अर्नदुार्न 1834877 4799273   6634150 

कूल जम्िा 6630935 21244343 400000 28275278 
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कर्ािली प्रदेश सभाको सम्वत ् २०७५ साल आर्ाढ १९ िते बसेको बैठकले र्नपेालको 
संववधार्नको धािा १९९ बिोञ्चजि र्ो ववधेर्क पारित ििेको व्र्होिा संववधार्नको धािा २०१ 
बिोञ्चजि प्रिाञ्चर्त िदिछु ।  

 

 

िाज बहादिु शाही 
सभािखु 

कर्ािली प्रदेश 
 

  


