
 

 

प्रदेश नम्फय २ को आर्थिक वषि २०७५/०७६ को सेवा य कामिहरुको 
रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही यकभ खर्ि गने य ववर्नमोजन गने 

सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ववधेमक 
 

प्रभाञ्चणकयण तथा प्रकाशन 

र्भर्त्......................... 
सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ.... 

 
प्रस्तावना  ्  आर्थिक वषि २०७५/०७६ को सेवा य कामिहरुको 
रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही यकभ खर्ि गने अर्धकाय ददन य 
सो यकभ ववर्नमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

 नेऩारको सॊववधानको धाया २०8 फभोञ्चजभ प्रदेश सबारे मो ऐन 
फनाएको छ।  

 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्( १) मस  ऐनको नाभ “प्रदेश 
ववर्नमोजन ऐन, २०७५” यहेको छ। 

     (२) मो ऐन प्रदेश नॊ. 2 बय सम्वत ्2075 सार 
श्रावण १ गते देखी प्रायम्ब हनुेछ। 

 

२. आर्थिक वषि २०७५/०७६ को र्नर्भत्त प्रदेश सञ्चित कोषफाट 
खर्ि गने अर्धकाय् आर्थिक वषि २०७५/०७६ को र्नर्भत्त 
अनसूुर्ी -१ फभोञ्चजभ  प्रदेश सञ्चित  कोषभार्थ  व्ममबाय  हनुे  
यकभ फाहेक अनसूुर्ी -२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकाम, 
भन्रारम तथा सञ्चर्वारमरे गने सेवा य कामिहरूका र्नर्भत्त 
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सोही अनसूुर्ीको भहर ३ भा उल्रेञ्चखत र्ार ुखर्ि य भहर ४ 
भा उल्रेञ्चखत ऩुॉजीगत खर्ितपि को यकभ सभेत गयी भहर ६ 
भा उल्रेञ्चखत जम्भा रू .२९,७८,६९,३८,०००/०० (अऺयेऩी 
उनन्तीस अवि अठहत्तय कयोड उनन्सत्तयी राख अड्तीस हजाय 
भा नफढाई र्नददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषफाट खर्ि 
गनि सवकन ेछ । 

 

३. ववर्नमोजन :  (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सञ्चित कोषफाट खर्ि गनि 
अर्धकाय  ददइएको  यकभ  आर्थिक  वषि  २०७५/०७६  को  
र्नर्भत्त अनसूुर्ी-२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकामरे गने 
सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गरयनेछ। 

(२)  उऩदपा (१) भा  जनुसकैु  कुया  रेञ्चखएको  बए  ताऩर्न 
अनसूुर्ी-२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकाम, भन्रारम तथा 
सञ्चर्वारमरे गने सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गयेको 
यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनु ेय कुनैभा नऩगु हनु ेदेञ्चखन आएभा 
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे फर्त हनु ेशीषिकफाट 
नऩगु हनु ेशीषिकभा यकभ सानि  सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि 
एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा यकभको दश प्रर्तशतभा 
नफढ्न ेगयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरूफाट अको 
एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरूभा यकभ सानि तथा र्नकासा 
य  खर्ि  जनाउन सवकने  छ । ऩूॉजीगत  खर्ितपि का शीषिकभा 
ववर्नमोञ्चजत यकभ ऩूॉजीगत तपि कै खर्ि शीषिकफाहेक र्ार ुखर्ि 
शीषिकभा यकभान्तय गनि सवकन ेछैन ।  

(३) उऩदपा (१) य (2)  भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए 
ताऩर्न अथि ववववध शीषिकभा ववर्नमोजन बएको यकभ जनु जनु 
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शीषिकभा  र्नकासा  य  खर्ि  हनुे  हो  सोही  ञ्चशषिकभा  जर्तसकैु  
यकभ सानि तथा र्नकासा य खर्ि जनाउन फाधा ऩने छैन। 

(४) मो ऐनफभोञ्चजभ ववर्नमोञ्चजत यकभको र्नकासा तथा खर्ि 
व्मवस्थाऩन प्रदेश आर्थिक कामिववर्ध ऐन फभोञ्चजभ हनुेछ ।  
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अनसूुर्ी -१ 

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊववधान फभोञ्चजभ 

प्रदेश सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनु ेयकभ 

रु .हजायभा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स शीषिकको नाभ र्ार ुखर्ि 
ऩूॉजीगत 

खर्ि 
ववत्तीम 

व्मवस्था 
जम्भा 

१ 

प्रदेश सबा 
(प्रदेश सबाभखु 
य उऩसबाभखुको 
ऩारयश्रर्भक य 
सवुवधा) 

1518.27 0 0 1518.27 

जम्भा 1518.27 0 0 1518.27 
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अनसूुर्ी -२ 

(दपा २ य ३ सॉग सम्फञ्चन्ध) 

प्रदेश सञ्चित कोषफाट ववर्नमोजन हनेु यकभ 
 

रु . हजायभा  

      व्मम अनभुानको सायाॊश 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.
सॊ. 

भन्रारम/ 
र्नकामहरुको नाभ 

र्ार ुतपि  ऩूॊजीगत तपि  

ववञ्चत्त
म 

व्मव
स्था 

कुर फजेट 

१ 
प्रदेश  सबा 
सञ्चर्वारम - 
७०२२११७०१ ९३५०२३ ६९५७०   १००४५९३ 

२ 

भखु्म 

न्मामार्धवक्ता 
कामािरम - 
७०२२३१७०१ २३३६६ १२७५०   ३६११६ 

३ 

भखु्मभन्री तथा 
भञ्चन्रऩरयषद्को 
कामािरम - 
७०२३११७०१ १४४६४०३ ७४३००   १५२०७०३ 

४ 

आर्थिक भार्भरा 
तथा मोजना 
भन्रारम - 
७०२३२१७०१ २०२७४६ १४४४२०   ३४७१६६ 

५ 
आन्तरयक भार्भरा 
तथा काननु 
भन्रारम - १३७७५६ २३८१४३   ३७५८९९ 
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७०२३३१७०१ 

६ 

उद्योग, ऩमिटन, 

वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम - 
७०२३४१७०१ ७६०६८० १५५१८९१   २३१२५७१ 

७ 

बभूी व्मवस्था, 
कृवष तथा 
सहकायी 
भन्रारम - 
७०२३५१७०१ ८४१३७७ २१४६०८१   २९८७४५८ 

८ 

बौर्तक ऩूवािधाय 
ववकास भन्रारम 
- 
७०२३६१७०१ ४४०४७९ ९५०२५०४   ९९४२९८३ 

९ 
साभाञ्चजक ववकास 
भन्रारम - 
७०२३७१७०१ २६८७७८३ ३११८१०   २९९९५९३ 

१० 
  

अथि ववववध बैऩयी 
आउन े ६९५०००० ९०९८५७   ७८५९८५७ 

कुर जम्भा १४४२५६१३ १४९६१३२५ 
 

२९३८६९३८ 

 


