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सभाबाट पारित मिमत : २०७६।०६।०८ 

कर्ााली प्रदेश आमथाक कार्ाविमि (पविलो संशोिन) ऐन, २०७६ 

कर्ााली प्रदेश आमथाक कार्ाविमि ऐन, २०७४ लार्ा पविलो संशोिन गना बनेको ऐन 
प्रस्तािनााः कर्ााली प्रदेश आमथाक कार्ाविमि ऐन, २०७४ लार्ा पविलो संशोिन गना िाञ्छनीर् 

भएकोले, 
 प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 
1.  संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भाः (1) र्स ऐनको नाि "कर्ााली प्रदेश आमथाक कार्ाविमि (पविलो संशोिन) 

ऐन, 207६" ििेको छ । 
  (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ िनुेछ । 

2.  कर्ााली प्रदेश आमथाक कार्ाविमि ऐन, 207४ (र्सपमछ िूल ऐन भमनएको) को दफा २ िा 
देिार्को खण्ड ि१ थवपएको छाः- 

"(ि१) "िन्रालर्" भन्नाले आमथाक िामिला तथा र्ोजना िन्रालर् सम्झनपुछा ।" 

३.  िूल ऐनको दफा ६ िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा ६ को,- 
(१) उपदफा (१) िा ििेको "िाघ" भन्न ेशब्दको सट्टा "फाल्गरु्" भन्ने शब्द िाक्षखएको 
छ । 

(२) उपदफा (२) को सट्टा देिार्को उपदफा (२) िाक्षखएको छाः-  

"(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग िन्रालर्ले एक स्रोत अनिुान समिमत 
गठन गनेछ ।"  

४.  िूल ऐनको दफा ७ िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (1) िा ििेको "दोस्रो 
िप्तामभर" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "िसान्तसम्ि" भन्ने शब्द िाक्षखएको छ । 

५.  िूल ऐनको दफा 8 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 8 को उपदफा (1) खण्ड (ख) िा ििेको 
"िावषाक गरुु र्ोजना" भन्न ेशब्दिरूको सट्टा "गरुु र्ोजना" भन्ने शब्दिरू िाक्षखएको छ । 

६.  िूल ऐनको दफा 9 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 9 को उपदफा (1) िा ििेको "कम्तीिा १ 
(एक) िविना अगािै" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "जेष्ठ िविनाको पन्र गतेमभर" भन्ने शब्दिरू 
िाक्षखएको छ । 

७.  िूल ऐनको दफा १६ िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा १६ को,- 
(१) उपदफा (3) िा ििेको "कोष तथा लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्" भन्ने शब्दिरूको 
सट्टा "प्रदेश लेखा र्कार् कार्ाालर्" भन्ने शब्द िाक्षखएको छ । 

(२) उपदफा (5) िा ििेको "प्रदेशको कुनै िन्रालर्" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "एक 
िन्रालर्" भन्ने शब्द िाक्षखएको छ । 

(३) उपदफा (7) िा ििेको "तथा कार्ाक्रि" भन्न ेशब्दिरू क्षझवकएको छ। 

८.  िूल ऐनको दफा १7 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा १7 को उपदफा (2) िा ििेको 
"आफ्नो" भन्ने शब्दपमछ "ि िातितका" भन्ने शब्दिरू ि "उपभोग खर्ा" भन्ने शब्दपमछ 
"ि" भन्ने शब्द थवपएको छ। 

९.  िूल ऐनको दफा १8 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा १8 को,- 
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(१) उपदफा (1) िा ििेको "सिपार्" भन्ने शब्दपमछ "(बजेट सिेन्डि)" भन्ने शब्द थवपएको 
छ ।  

(२) उपदफा (2) िा ििेको "(बजेट सिेन्डि)" भन्ने शब्द क्षझवकएको छ । 

1०.  िूल ऐनको दफा १9 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा १9 को,-
(१) उपदफा (1) िा ििेको "प्रदान गने" भन्ने शब्दपमछ "वित्तीर्" भन्ने शब्द थवपएको छ ।  

(२) को उपदफा (2) िा ििेको "िस्तान्तिर् िनुे िकि िस्तान्तिर्" भन्ने शब्दिरूको सट्टा 
"िकि िस्तान्तिर् िनुे" िाक्षखएको छ । 

1१.  िूल ऐनको दफा 20 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 20 को उपदफा (1) खण्ड (क) िा 
"सिकािबाट" भन्न ेशब्द पमछ "प्राप्त" भन्ने शब्द थवपएको छ । 

1२.  िूल ऐनको दफा 23 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 23 को,- उपदफा (1) िा ििेको 
"तोवकए बिोक्षजिको" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "तोवकएबिोक्षजि सिकािी कािोबाि गने" िाक्षखएको 
छ । 

1३.  िूल ऐनको दफा 25 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 25 को,- 
(१) उपदफा (1) िा ििेको "नेपाल सिकािको" भन्ने शब्द क्षझवकएको छ । 

(2) उपदफा (3) िा ििेको "कार्ाालर्िा" भन्ने शब्दको सट्टा "कार्ाालर्" शब्द िाक्षखएको छ 
। 

1४.  िूल ऐनको दफा 26 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 26 को,- 
(१) उपदफा (1) िा ििेको "प्राप्त िकि" भन्ने शब्दिरूको पछामड "," क्षर्ह्न थवपएको ि 
"कोष तथा लेखा मनर्न्रक" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "प्रदेश लेखा र्कार्" भन्ने शब्दिरू 
िाक्षखएको छ । 

(२) उपदफा (3) िा ििेको "विििर् ि स्थानीर् तिको आमथाक कािोबािको छुट्टाछुटै्ट ि" भन्ने 
शब्द क्षझवकएको ि "कोष तथा लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्को" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "स्थानीर् 
तिको" भन्ने शब्दिरू िाक्षखएको छ ।  

1५.  िूल ऐनको दफा 30 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 30 को उपदफा (1) िा ििेको 
"उत्तिदार्ी अमिकृतले" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतले" भन्ने शब्दिरू 
िाक्षखएको छ । सोिी उपदफािा ििेको "दितापूर्ा ढङ्गबाट सम्पादन गना" भन्ने शब्दिरूको 
पछामड "," क्षर्ह्न थवपएको ि "त्र्स्तो कार्ा सम्पादन गना" भन्न ेशब्दिरूको सट्टा "सम्पादन 
गनुापने" भन्ने शब्दिरू िाक्षखएको छ । 

 

1६.  िूल ऐनको दफा 3२ िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 3२ को उपदफा (1) िा ििेको 
"कम्तीिा प्रत्रे्क दरु्ा िविनािा" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "प्रत्रे्क र्ौिामसकिा" भन्ने शब्दिरू 
िाक्षखएको छ। 
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1७.  िूल ऐनको दफा 60 िा संशोिनाः िूल ऐनको दफा 60 को उपदफा (3) िा ििेको "प्रदेश 
लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्िाफा त ्प्रदेश अथा िन्रालर् स्िीकृमत मलनपुनेछ" भन्न ेशब्दिरूको सट्टा 
"प्रदेश लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्को मसफारिशिा िन्रालर्बाट स्िीकृत िनुेछ" भन्ने शब्दिरू 
िाक्षखएको छ। 

1८.  रूपान्तिाः िूल ऐनको ठाउँठाउँिा ििेका "आमथाक िामिला तथा र्ोजना िन्रालर्" भन्न े
शब्दिरूको सट्टा "िन्रालर्", "अथािन्री" भन्ने शब्दको सट्टा "आमथाक िामिला तथा र्ोजना 
िन्री" भन्ने शब्दिरू ि "िध्र्कालीन" भन्ने शब्दको सट्टा "िध्र्िकालीन" भन्ने शब्द िाखी 
रूपान्ति गरिएको छ । 

 

कर्ााली प्रदेश सभाको सम्ित ् २०७६ साल असोज ८ गते बसेको बैठकले नेपालको 
संवििानको िािा १९९ बिोक्षजि र्ो वििेर्क पारित गिेको व्र्िोिा संवििानको िािा २०१ 
बिोक्षजि प्रिाक्षर्त गदाछु ।  

 

िाज बिादिु शािी 
सभािखु 

कर्ााली प्रदेश 


