सभाबाट पारित मिमत : २०७६।०३।२९

आमथिक वर्ि २०७६/७७ को सेवा ि कार्िहरूको लामि कर्ािली प्रदे श सञ्चित कोर्बाट केही िकि
खर्ि िर्ने ि ववमर्नर्ोजर्न िर्ने सम्बन्धिा व्र्वस्था िर्नि बर्नेको ववधेर्क

प्रस्तावर्नााः

आमथिक वर्ि २०७६/७७ को सेवा ि कार्िहरूको लामि कर्ािली प्रदे श सञ्चित कोर्बाट व्र्र्भाि

हुर्ने िकि ववमर्नर्ोजर्न िर्ने ि सो िकि खर्ि िर्ने अमधकाि ददर्न वाञ्छर्नीर् भएकोले ,
प्रदे श सभाले र्ो ऐर्न बर्नाएको छ।
१. सं ञ्चिप्त र्नाि ि प्रािम्भाः (१) र्स ऐर्नको र्नाि “कर्ािली प्रदे श ववमर्नर्ोजर्न ऐर्न, २०७६” िहेको छ।
(२) र्ो ऐर्न २०७६ साउर्न १ ितेदेञ्चख प्रािम्भ हुर्नछ
े ।
२. आमथिक वर्ि २०७६/७७ को मर्नमित्त प्रदे श सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्ने अमधकाि: आमथिक वर्ि २०७६/७७
को मर्नमित्त अर्नुसूर्ी-१ बिोञ्चजि प्रदे श सञ्चित कोर्िामथ व्र्र्भाि हुर्ने िकि रु. 18244000।(अिरुपी एक किोड बर्ासी लाख र्ौवालीस हजाि) बाहेक अर्नुसूर्ी-२ को िहल 3 िा उञ्चललञ्चखत
मर्नकार्, िन्रालर् तथा सञ्चर्वालर्ले िर्ने सेवा ि कार्िहरूका मर्नमित्त सोही अर्नुसूर्ीको िहल 4 िा
ूँ ीित खर्ि तथा िहल 6 िा उञ्चललञ्चखत ववत्तीर्
उञ्चललञ्चखत र्ालु खर्ि ि िहल 5 िा उञ्चललञ्चखत पूज
व्र्वस्थातर्िको िकिसिेत ििी िहल 7 िा उञ्चललञ्चखत जम्िा रू. 34335181000।

(अिरुपी

र्ौतीस अिव तेत्तीस किोड एकाउन्न लाख एकासी हजाि) िा र्नबढाई मर्नददिष्ट िरिए बिोञ्चजि प्रदे श सञ्चित
कोर्बाट खर्ि िर्नि सवकर्नेछ।
३. ववमर्नर्ोजर्न:

(१) र्स ऐर्नद्वािा प्रदे श सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि अमधकाि ददइएको िकि आमथिक वर्ि

२०७६/७७ को मर्नमित्त अर्नुसूर्ी-२ को िहल 3 िा उञ्चललञ्चखत मर्नकार्ले िर्ने सेवा ि कार्िहरूको मर्नमित्त
ववमर्नर्ोजर्न िरिर्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) िा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भए तापमर्न अर्नुसूर्ी-२ को िहल 3 िा उञ्चललञ्चखत
मर्नकार्ले िर्ने सेवा ि कार्िहरूको मर्नमित्त ववमर्नर्ोजर्न ििे को िकििध्र्े कुर्नै अर्नुदार्न सं ख्र्ािा बर्त हुर्ने ि
कुर्नै अर्नुदार्न सं ख्र्ािा अपुि हुर्ने दे ञ्चखर्न आएिा आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्ले बर्त हुर्ने
अर्नुदार्न सं ख्र्ाबाट अपुि हुर्ने अर्नुदार्न सं ख्र्ािा िकि सार्नि सक्र्नेछ। र्सिी िकि सादाि जम्िा िकिको
दश प्रमतशतिा र्नबढ्र्ने ििी कुर्नै एक वा एक भन्दा बढी अर्नुदार्नबाट अको एक वा एक भन्दा बढी
ूँ ीित खर्ि ि ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि
अर्नुदार्निा िकि सार्नि तथा मर्नकासा ि खर्ि जर्नाउर्न ि र्ालु तथा पूज
व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतिा सार्नि सवकर्नेछ ।
ति,
(क)

एउटै अर्नुदार्न सं ख्र्ामभरका बजेट शीर्िक वा उपशीर्िकिा िकिान्ति िदाि जमतसुकै
िकि िकिान्ति िर्नि सवकर्नेछ ।
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(ख)

ूँ ीित खर्ितर्िका शीर्िकिा ववमर्नर्ोञ्चजत िकि पूज
ूँ ीिततर्ि कै खर्ि शीर्िकबाहेक
पूज
र्ालु खर्ि शीर्िकिा िकिान्ति िर्नि सवकर्ने छै र्न ।

(३) स्थार्नीर् तहका लामि अर्नुदार्न सं ख्र्ा 801 िा ववमर्नर्ोजर्न भएको ववत्तीर् सिार्नीकिर्
अर्नुदार्न िकि अन्र् अर्नुदार्न सं ख्र्ािा िकिान्ति हुर्ने छै र्न ।
(4) उपदर्ा (१), (२) ि (३) िा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भए तापमर्न अर्नुदार्न सं ख्र्ा 30१ को
ूँ ीित,
पूवािधाि ववकास कार्िक्रि ि अर्नुदार्न सं ख्र्ा 501 ि ६०२ िा ववमर्नर्ोजर्न भएको िकि र्ालु, पूज
ववत्तीर् व्र्वस्थापर्न जुर्न-जुर्न शीर्िकिा मर्नकासा ि खर्ि हुर्ने हो सोही शीर्िकिा जमतसुकै िकि सार्नि तथा
मर्नकासा ि खर्ि जर्नाउर्न बाधा पर्ने छै र्न।
(5) र्ो ऐर्नबिोञ्चजि ववमर्नर्ोञ्चजत िकिको मर्नकासा तथा खर्ि व्र्वस्थापर्न कर्ािली प्रदे श आमथिक
कार्िववमध ऐर्नबिोञ्चजि हुर्नछ
े ।
४. अन्ति सिकािी ववत्तीर् हस्तान्तिर्ाः (१) अर्नुदार्न सं ख्र्ा ८०१ को िकि स्थार्नीर् तहले कार्नूर्नबिोञ्चजि खर्ि
िर्नि पाउर्ने ििी अर्नुदार्नको िूूपिा स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा हस्तान्तिर् िरिर्नेछ।

(२) उपदर्ा (१) बिोञ्चजिको िकि िध्र्े ववत्तीर् सिार्नीकिर् अर्नुदार्नको एक र्ौथाईले हुर्न

आउर्ने िकि प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा आमथिक वर्िको साउर्न
२५ िते, कातिञ्चूक २ िते, िाघ २ िते ि बैशाख २ िते ििी र्ाि वकस्तािा दाञ्चखला िर्नेछ ।

(३) उपदर्ा (२) बिोञ्चजिको ववत्तीर् सिार्नीकिर् अर्नुदार्नबाट खर्ि भएको िकिको ववविर्

स्थार्नीर् तहले सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाइिार्ित प्रदे श ले खा मर्नर्न्रक कार्ािलर्िा प्रत्र्ेक आमथिक वर्िको

कामतिक १ िते, बैशाख १ िते ि वावर्िक आमथिक ववविर् अको आमथिक वर्िको साउर्न २४ ितेमभर पेश िर्नुि
पर्नेछ ।

(४) उपदर्ा (३) िा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भए तापमर्न ववविर् प्राप्त र्नभएसम्ि ववत्तीर्

सिार्नीकिर् अर्नुदार्न वापतको बाूँकी िकि सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा दाञ्चखला िरिर्ने छै र्न ।

(५) उपदर्ा (१) बिोञ्चजिको अर्नुदार्न िकि िध्र्े सशति अर्नुदार्नका िकिको एक र्ौथाईले हुर्न

आउर्ने िकि प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा प्रत्र्ेक आमथिक
वर्िको साउर्न २५ िते दाञ्चखला िर्नेछ ।

(६) स्थार्नीर् तहले सशति अर्नुदार्न वापत हस्तान्तिर् भएको िकि जुर्न िेरको र्ोजर्ना वा

कार्िक्रिको लामि प्राप्त भएको हो सोही िेरको र्ोजर्ना वा कार्िक्रिको लामि िार खर्ि िर्ने ििी कार्ािन्वर्र्न

िर्ने अवमध, कार्ािन्वर्र्नको प्रवक्रर्ा ि खर्िको ववविर् सवहतको कार्िर्ोजर्ना प्रत्र्ेक आमथिक वर्िको साउर्न २४
ितेमभर सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाइ िार्ित प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्िा पेश िर्नुि पर्नेछ ।

(७) उपदर्ा (६) बिोञ्चजि पेश भएको कार्िर्ोजर्ना बिोञ्चजि खर्ि भएको िकिको ववविर्

स्थार्नीर् तहले प्रत्र्ेक आमथिक वर्िको िं मसि १५ िते, र्ै र १५ िते ि वावर्िक आमथिक ववविर् अको आमथिक
वर्िको साउर्न २४ ितेमभर सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्िा पेश िर्नुि पर्नेछ ।
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(८) उपदर्ा (७) बिोञ्चजि पेश भएको ववविर्को आधाििा प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्ले

स्थार्नीर् तहिा हस्तान्तिर् भएको सशति अर्नुदार्न िध्र्े उपदर्ा (५) बिोञ्चजि दाञ्चखला भएको िकि घटाई
बाूँकी िहेको िकि क्रिशाः सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा दाञ्चखला िर्नेछ ।

(९) उपदर्ा (७) बिोञ्चजिको ववविर् प्राप्त र्नभएसम्ि सशति अर्नुदार्न वापतको बाूँकी िकि

सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको सञ्चित कोर्िा दाञ्चखला िरिर्ने छै र्न ।

(१०) प्रदे श सिकािले स्वीकृत ििे को कार्िववमध बिोञ्चजि प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्ले

स्थार्नीर् तहलाई सिपूिक ि ववशेर् अर्नुदार्नको िकि हस्तान्तिर् िर्नुि पर्नेछ ।

(११) सशति, सिपूिक ि ववशेर् अर्नुदार्नको िकि असाि िसान्तसम्ि खर्ि र्नभई बर्त भएिा

त्र्स्तो बर्त िकि सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहले प्रदे श लेखा इकाई तथा प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर् िार्ित
प्रदे श सञ्चित कोर्िा वर्ताि दाञ्चखला िर्नुि पर्नेछ ।

(१२) उपदर्ा (११) बिोञ्चजि अर्नुदार्नको िकि वर्ताि दाञ्चखला र्नभएिा प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक

कार्ािलर्ले त्र्स्तो िकि अको वर्ि हस्तान्तिर् िर्ने ववत्तीर् सिार्नीकिर् अर्नुदार्नबाट कट्टा ििी सिार्ोजर्न
िर्नेछ ।

५. र्ोजर्ना वा कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्नसम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्थााः (१) र्स ऐर्नबिोञ्चजि प्रदे श सिकािको कुर्नै

मर्नकार्बाट कार्ािन्वर्र्न हुर्ने ििी िकि ववमर्नर्ोजर्न भएको कुर्नै र्ोजर्ना वा कार्िक्रि स्थार्नीर् तह वा सं घीर्
सिकािका कुर्नै मर्नकार्िार्ित कार्ािन्वर्र्न िर्नुप
ि र्ने भएिा प्रदे श सिकािले स्थार्नीर् तह वा सं घीर् सिकािको

कुर्नै मर्नकार्िार्ित कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्न िर्ने ििी मर्नर्िर् िर्नुि पर्नेछ । र्सिी कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्न िदाि
आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर् िार्ित प्रदे श सिकािबाट मर्नर्िर् ििाउर्नु पर्नेछ ।

(२) र्स ऐर्नबिोञ्चजि स्थार्नीर् तहिा सशति अर्नुदार्न अन्तिितका र्ोजर्ना वा कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्न

िदाि थप िकि िाि भई आएिा प्रदे श सिकािको स्वीकृमतिा आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्ले त्र्स्तो
र्ोजर्ना वा कार्िक्रिको प्रिमतको आधाििा थप िकि उपलब्ध ििाउर्ने ििी मर्नर्िर् िर्नि सक्र्नेछ ।

(३) र्स ऐर्न वा प्रर्मलत कार्नूर्निा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भए तापमर्न स्थार्नीर् तहको बजेट

तथा कार्िक्रििा सिावेश भएको कुर्नै र्ोजर्ना वा कार्िक्रि स्थार्नीर् तहले प्रदे श सिकािको सम्बञ्चन्धत
कार्ािलर्िार्ित कार्ािन्वर्र्न ििाउर्न आवश्र्क ठार्नेिा प्रदे श सिकािको स्वीकृमत मलई सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहले

त्र्स्तो र्ोजर्ना वा कार्िक्रि प्रदे श सिकािको सम्बञ्चन्धत कार्ािलर्िार्ित कार्ािन्वर्र्न िर्ने ििी मर्नर्िर् िर्नुि
पर्नेछ।

(४) उपदर्ा (१), (२) ि (३) बिोञ्चजिको मर्नर्िर्को जार्नकािी सम्बञ्चन्धत िन्रालर्, प्रदे श

ले खा मर्नर्न्रक कार्ािलर्, सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तह ि सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्लाई ददर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदर्ा (१) बिोञ्चजि स्थार्नीर् तहले कार्ािन्वर्र्न िर्ने वा उपदर्ा (२) बिोञ्चजि थप िकि

उपलब्ध ििाउर्ने मर्नर्िर् प्राप्त भएिा सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्ले त्र्स्तो मर्नर्िर्लाई खर्ि िर्ने ििी
अञ्चख्तर्ािी िार्नी प्रदे शको एकल खाता कोर् प्रर्ालीिा सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको कार्ािलर्लाई प्रदे श मर्नकार्को
रुपिा कार्ािलर् कोड ददई सोही कोडबाट प्रर्मलत प्रदे श कार्नूर्न बिोञ्चजिको िकि मर्नकासा ददर्नु पर्नेछ।

(६) उपदर्ा (३) बिोञ्चजि प्रदे श सिकािको सम्बञ्चन्धत कार्ािलर् िार्ित कार्ािन्वर्र्न िर्ने मर्नर्िर्

प्राप्त भएिा स्थार्नीर् तहको र्ोजर्ना तथा कार्िक्रिको हकिा प्रदे श ले खा मर्नर्न्रक कार्ािलर् वा प्रदे श लेखा
3

इकाई कार्ािलर्ले त्र्स्तो मर्नर्िर्लाई खर्ि िर्ने अञ्चख्तर्ािी िार्नी सम्बञ्चन्धत स्थार्नीर् तहको एकल खाता कोर्
प्रर्ालीिा स्थार्नीर् मर्नकार्को िूूपिा कार्ािलर् कोड ददई िकि मर्नकासा ददर्नु पर्नेछ।

(७) उपदर्ा (३) बिोञ्चजि स्थार्नीर् तहको र्ोजर्ना तथा कार्िक्रि प्रदे श सिकािको सम्बञ्चन्धत

कार्ािलर्िार्ित कार्ािन्वर्र्न िर्ने मर्नर्िर् भएिा स्थार्नीर् तहले प्रदे शको सम्बञ्चन्धत मर्नकार्को र्नाििा सम्बञ्चन्धत
प्रदे श ले खा इकाइि वा प्रदे श ले खा मर्नर्न्रक कार्ािलर्िा िहेको कार्ि सिालर्न कोर् खातािा जम्िा हुर्ने ििी
िकि मर्नकासा ददर्नु पर्नेछ ।

६. लेखाङ्कर्न, प्रमतवेदर्न तथा लेखा पिीिर्ाः (१) र्स ऐर्न बिोञ्चजि एक तहको बजेट तथा कार्िक्रििा सिावेश
भएको कुर्नै र्ोजर्ना वा कार्िक्रि अको तहबाट कार्ािन्वर्र्न िदाि िकि ववमर्नर्ोजर्न भएको तहको एकाइको
रुपिा प्रर्मलत कार्नूर्नले तोके बिोञ्चजिको लेखा िाखी आन्तरिक तथा अञ्चन्ति लेखा पिीिर् ििाउर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बिोञ्चजि र्ोजर्ना वा कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्न िर्ने तहले आमथिक ववविर् तर्ाि

ििी प्रिाञ्चर्त ििाई त्र्स्तो आमथिक ववविर् िकि ववमर्नर्ोजर्न भएको तहिा पठाउर्नु पर्नेछ ।

७. अञ्चख्तर्ािी तथा कार्िक्रि स्वीकृमताः (१) प्रर्मलत कार्नूर्निा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भए तापमर्न ववमर्नर्ोजर्न
भएको िकि प्रर्मलत कार्नूर्नको अधीर्निा िही खर्ि िर्ने अञ्चख्तर्ािी र्ो ऐर्न प्रािम्भ भएको ददर्नदे ञ्चख अमधकाि
प्राप्त अमधकािीलाई हुर्नछ
े ।

(२) उपदर्ा (१) बिोञ्चजि खर्ि िर्ने अञ्चख्तर्ािीको आधाििा प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्ले

सम्बञ्चन्धत मर्नकार्लाई ववमर्नर्ोजर्न भएको िकि मर्नकासा ददर्नेछ ।

(३) कुर्नै मर्नकार्लाई एक भन्दा बढी मर्नकार्बाट खर्ि िर्ने ििी िकि ववमर्नर्ोजर्न भएकोिा

ववमर्नर्ोजर्न भएको मर्नकार्को प्रिुखले र्ो ऐर्न प्रािम्भ भएको मिमतले पन्र ददर्नमभर ववमर्नर्ोजर्न भएको सम्पूर्ि
िकि खर्ि िर्ने मर्नकार्लाई बाूँडर्ाूँट ििी त्र्सको जार्नकािी आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्, प्रदे श
ले खा मर्नर्न्रक कार्ािलर् ि सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्लाई ददर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदर्ा (३) बिोञ्चजिको बाूँडर्ाूँटबाट िकि प्राप्त िर्ने मर्नकार्को प्रिुखलाई त्र्स्तो िकि

खर्ि िर्नि अञ्चख्तर्ािी प्राप्त भएको िामर्नर्नेछ ।

(५) प्रर्मलत कार्नूर्निा जुर्नसुकै कुिा लेञ्चखएको भए तापमर्न िन्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रर्ालीिा

सिावेश भएको कार्िक्रि त्र्स्तो कार्िक्रि कार्ािन्वर्र्न िर्ने प्रर्ोजर्नको लामि स्वीकृत कार्िक्रि िामर्नर्नेछ ।

(६) उपदर्ा (५) बिोञ्चजि िन्रलर्ित बजेट सूर्र्ना प्रर्ालीिा सिावेश भएको कुर्नै कार्िक्रि

सं शोधर्न िर्नुप
ि र्ने भएिा सम्बञ्चन्धत मर्नकार्ले आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्को सहिमत मलर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदर्ा (६) िा जुर्नसुकै कुिा लेञ्चखएको भए तापमर्न िन्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रर्ालीिा

सिावेश भएको कार्िक्रिको र्ौिामसक ववभाजर्निा सं शोधर्न िर्नुप
ि र्ने भएिा सम्बञ्चन्धत मर्नकार्ले एक तह
िामथको कार्ािलर् प्रिुखको स्वीकृत मलर्नु पर्नेछ ।

ति िन्रालर्ले कार्िक्रिको उद्देश्र्िा र्िक र्नपर्ने ििी र्ौिामसक ववभाजर्निा सं शोधर्न िर्नि बाधा

पुिेको िामर्नर्ने छै र्न ।

(८) उपदर्ा (७) बिोञ्चजि सं शोधर्न भएको जार्नकािी आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्,

प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर् ि सम्बञ्चन्धत प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्लाई ददर्नु पर्नेछ ।
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(९) उपदर्ा (६), (7) ि (८) िा जुर्नसुकै कुिा ले ञ्चखएको भएतापमर्न कुर्नै खर्ि शीर्िकिा पमछ

बाूँडर्ाूँड िर्ने ििी एकिुष्ट िकि ववमर्नर्ोजर्न भएकोिा सोको बाूँडर्ाूँड तथा ववभाजर्न िर्नुप
ि र्ने भएिा बावर्िक
कार्िक्रिको ढाूँर्ािा र्ौिामसक ववभाजर्न ििी श्रावर् १५ िते मभर कार्िक्रिको बाूँडर्ाूँड तथा ववभाजर्न ििी

कर्ािली प्रदे श र्ोजर्ना आर्ोिको मसर्ारिशिा आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्बाट स्वीकृत ििाउर्नु पर्नेछ
ि सोको जार्नकािी प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्लाइि ददर्नु पर्नेछ।

(10) िन्रालर् वा मर्नकार्ले स्वीकृत बावर्िक कार्िक्रि सं शोधर्न िर्नुप
ि र्ने भएिा सोको कािर्

खोली कार्िक्रिको उद्देश्र्िा र्िक र्नपर्ने ििी दोस्रो र्ौिामसक अवमध सिाप्त भएपमछ कर्ािली प्रदे श र्ोजर्ना
आर्ोिको मसर्ारिशिा आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्को सहिती मलइि कार्िक्रि सं शोधर्न िर्नुि पर्नेछ।

ति आमथिक बर्िको बैशाख िसान्तपमछ कार्िक्रि सं शोधर्न िर्नुप
ि र्ने भएिा आमथिक िामिला तथा

र्ोजर्ना िन्रालर्को मसर्ारिशिा प्रदे श सिकािको स्वीकृमत मलइि िर्नुि पर्नेछ ।

स्पष्टीकिर्ाः र्स उपदर्ाको प्रर्ोजर्नको लामि "मर्नकार्" भन्नाले प्रदे शसभा सञ्चर्वालर्, प्रदे श लोकसेवा

आर्ोि, िुख्र् न्र्ार्ामधवक्ताको कार्ािलर् ि कर्ािली प्रदे श र्ोजर्ना आर्ोिलाई सम्झर्नु पदिछ।

8. कार्िववमध तथा िापदण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेाः (१) र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्र्न िर्नि प्रदे श सिकािले आवश्र्क कार्िववमध
तथा िापदण्ड बर्नाउर्न सक्र्नेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बिोञ्चजिको कार्िववमध तथा िापदण्ड प्रदे श िाजपरिा प्रकाञ्चशत िरिर्नेछ ।
9. आदे श जािी िर्नि सक्र्नेाः र्स ऐर्न कार्ािन्वर्र्न िदाि कुर्नै बाधा उत्पन्न भएिा प्रदे श सिकािले िाजपरिा सूर्र्ना
प्रकाशर्न ििी आवश्र्क व्र्वस्था िर्नि सक्र्नेछ ।
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अर्नुसूर्ी - १

(दर्ा २ सूँि सम्बञ्चन्धत)

र्नेपालको सं ववधार्न बिोञ्चजि

प्रदे श सञ्चित कोर् िामथ व्र्र्भाि हुर्ने िकि
१
क्र.स
१

२

२
अर्नुदार्न
संख्र्ा

202

210

३

४

५

मर्नकार्हरूको र्नाि

र्ालु खर्ि

ूँ ीित खर्ि
पूज

प्रदे श सभा सञ्चर्वालर्

प्रदे श सभािुख ि उपसभािुखको

रु. हजाििा
६
ववत्तीर्

व्र्वस्था

७
जम्िा

10498

10498

7746

7746

18244

18244

पारिश्रमिक ि सुववधा
लोक सेवा आर्ोि

अध्र्ि ि लोक सेवा आर्ोिको

सदस्र्हरूको पारिश्रमिक ि सुववधा
जम्िा

6

अर्नुसूर्ी - २

(दर्ा २ ि ३ सूँि सम्बञ्चन्धत)

प्रदे श सञ्चित कोर्बाट ववमर्नर्ोजर्न हुर्ने िकि
१
क्र.स

२
अर्नुदार्न
सं ख्र्ा

रु. हजाििा

३

४

५

६

७

मर्नकार्हरूको र्नाि

र्ालु खर्ि

ूँ ीित खर्ि
पूज

ववत्तीर् व्र्वस्था

जम्िा

१

202

प्रदे श सभा सञ्चर्वालर्

112678

41800

154478

२

210

प्रदे श लोक सेवा आर्ोि

19290

2725

22015

३

216

िुख्र् न्र्ार्ामधवक्ताको कार्ािलर्

11188

5075

16263

४

301

िुख्र्िन्री तथा िञ्चन्रपरिर्द्को

1788278

3493350

कार्ािलर्
५

305

आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना

5281628
106123

22547

1081481

1784262

िन्रालर्
६

307

उद्योि, पर्िटर्न वर्न तथा वाताविर्

128670

िन्रालर्
७

312

भूमि व्र्वस्था, कृवर् तथा सहकािी

2865743
2336529

1094050

िन्रालर्
८

314

आन्तरिक िामिला तथा कार्नुर्न

९

337

१०

3430579
288424

411500

भौमतक पूवािधाि ववकास िन्रालर्

553792

10151031

10704823

350

सािाञ्चजक ववकास िन्रालर्

2925472

1774797

4700269

११

391

कर्ािली प्रदे श र्ोजर्ना आर्ोि

45874

12635

58509

१२

501

अथि ववत्तीर् व्र्वस्था

१३

601

कििर्ािी सुववधा तथा सेवा मर्नवृत

िन्रालर्

699924

2000000

2000000

120000

सुववधा

120000

१४

602

अथि ववववध

2852280

१५

801

स्थार्नीर् तह

800000

कूल जम्िा

13041409

7

500000

3352280
800000

19293772

2000000

34335181

अर्नुसूर्ी -३

अर्नुसूर्ी - ३
प्रदेश सरकार

आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्रालय
कर्ािली प्रदेश , वीरेन्त्रनगर , सुर्खेत
आ.ब.२०७४/०७५ िा ववमर्नर्ोजर्न िरिएको िन्रालर्ित बजेट तथा खर्ि प्रिमत ववविर्
१

२

क्र.स

मर्नकार्हरुको र्नाि

1 प्रदे श सभा सञ्चर्वालर्

आ.ब. 2074/०७५को ववमर्नर्ोजर्न
ूँ ीित
पूज

र्ालु

बजेट

आ.ब. 2074/०७५को जेष्ठ सम्िको जम्िा खर्ि

जम्िा

र्ालु खर्ि

ूँ ीित खर्ि
पूज

प्रगित
प्रततशत

जम्िा

37065000

25600000

62665000

17021447.50

3264379.00

20285826.50 32.37

850000

400000

1250000

188533.40

0.00

188533.40 15.08

3 िुख्र्िन्री तथा िञ्चन्रपरिर्द्को कार्ािलर्

42459000

10500000

52959000

5409795.06

2562571.55

7972366.61 15.05

4 आन्तरिक िामिला तथा कार्नूर्न िन्रालर्

36620000

13500000

50120000

5464586.13

1865207.44

7329793.57 14.62

5 आमथिक िामिला तथा र्ोजर्ना िन्रालर्

46546000

10500000

57046000

5952040.38

2275158.00

8227198.38 14.42

1010000

0

1010000

129207.00

0.00

129207.00 12.79

6 उद्योि, पर्िटर्न, वर्न तथा वाताविर् िन्रालर्

28265000

55150000

83415000

4151906.05

2016677.74

6168583.79 7.40

7 भूमि व्र्वस्था, कृवर् तथा सहकािी िन्रालर्

35277000

65500000

100777000

6351922.00

4367349.00

10719271.00 10.64

8 भौमतक पूवािधाि ववकास िन्रालर्

21666000

189950000

211616000

2522649.30

292831.00

9 सािाञ्चजक ववकास िन्रालर्

40245000

37800000

78045000

7319483.60

4596560.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

149300000

172297000

321597000

0.00

0.00

0.00

2 िुख्र् न्र्ार्मधवक्ताको कार्ािलर्

5.१ प्रदे श लेखा मर्नर्न्रक कार्ािलर्

10 अथि ववववध
10.1 भैपिी आउर्ने

कुल जम्मा

2815480.30

1.33

11916043.60 15.27
0.00

439303000 581197000 1020500000 54511570.42 21240733.73 75752304.15 7.42

कर्ािली प्रदे श सभाको सम्वत् २०७६ साल असाि २९ िते बसेको बैठकले र्नेपालको सं ववधार्नको
धािा १९९ बिोञ्चजि र्ो अथि ववधेर्क पारित ििे को व्र्होिा सं ववधार्नको धािा २०१ बिोञ्चजि
प्रिाञ्चर्त िदिछु ।

िाज बहादुि शाही
सभािुख
कर्ािली प्रदे श
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