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आनथिक िर्ि 207४/7५ को सेिा य कामिहरुको रानग प्रदेश सञ्चित 
कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि 

फनेको विधेमक 

 

प्रस्तािना्  आनथिक िर्ि 207४/7५ को सेिा य कामिहरुको रानग प्रदेश 
सञ्चित कोर्फाट केही यकभ खर्ि गने अनधकाय ददन य सो यकभ विननमोजन 
गनि िाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊविधानको धाया 2०५ फभोञ्चजभको प्रदेश 
नॊ ७ को प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “ विननमोजन ऐन, 2075” 

यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ।  
२. आनथिक िर्ि 2074/75 को नननभत्त प्रदेश सञ्चित कोर्फाट खर्ि गने 

अनधकाय: आनथिक िर्ि 2074/75 को नननभत्त अनसूुर्ी  -१ फभोञ्चजभ 
प्रदेश सञ्चित कोर्भानथ व्ममबाय हनुे यकभ फाहेक अनसूुर्ी  - २ को 
भहर २ भा उल्रेञ्चखत ननकाम, भन्रारम तथा सञ्चर्िारमरे गने सेिा य 
कामिहरूका नननभत्त 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. १,०1,94,06,000।– (अऺयेऩी एक अिि 
एक कयोड र्ौयान्नब्फे राख छ हजाय)  भा नफढाई ननददिष्ट गरयए 
फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि सवकने छ । 

३. विननमोजन: (१) मो ऐनद्वाया प्रदेश सञ्चित कोर्फाट खर्ि गनि अनधकाय 
ददइएको यकभ आनथिक िर्ि 2074/75 को नननभत्त अनसूुर्ी —२ को 
भहर २ भा उल्रेञ्चखत ननकाम , भन्रारम तथा सञ्चर्िारमरे गने सेिा य 
कामिहरूको नननभत्त विननमोजन गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩनन 
अनसूुर्ी—२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत ननकाम , भन्रारम तथा 
सञ्चर्िारमरे गने सेिा य कामिहरूको नननभत्त विननमोजन गयेको 
यकभभध्मे कुनैभा फर्त हनुे य कुनैभा नऩगु हनुे देञ्चखन आएभा प्रदेश 
सयकायरे फर्त हनुे शीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि    

सक्नेछ । मसयी यकभ सादाि एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा 
यकभको दश प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीर्िकहरूफाट अको एक िा एक बन्दा फढी शीर्िकहरूभा यकभ सानि 
तथा ननकासा य खर्ि जनाउन सवकने छ । ऩुॉजीगत खर्ितपि  विननमोञ्चजत 
यकभ र्ार ुखर्ितपि  सानि सवकने छैन।  
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(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए 
ताऩनन अथि विविध शीर्िकभा विननमोजन बएको यकभ जनु जनु शीर्िकभा 
ननकासा य खर्ि हनुे हो सोही ञ्चशर्िकभा जनतसकैु यकभ सानि तथा 
ननकासा य खर्ि जनाउन फाधा ऩने छैन। 

(४) र्ार ुआनथिक िर्िभा प्रदेशसबा  एिॊ विनबन्न ननकाम, 

भन्रारम तथा सञ्चर्िारम हरु स्थाऩना गनि सॊघीम सयकायफाट अन्तय 
सयकायी वित्तीम हस्तान्तयण भापि त वित्तीम सभाननकयण अनदुान फजेट 
उऩशीर्िक नॊ ७०११०७३ फाट ननकासा बएको यकभभध्मे मो ऐन 
प्रस्ततु गनुिअञ्चघसम्भ अनसूुर्ी -३ फभोञ्चजभ र्ारतुपि  रु २ कयोड ४१ 
राख ८७ हजाय २ सम ९२ रुऩैमाॉ ऩैसा २० य ऩूॉजीगततपि  रु १ 
कयोड ५१ राख ७३ हजाय  ३ सम ३८ रुऩैमाॉ  गयी जम्भा रु ३ 
कयोड ९३ राख ६० हजाय  ६ सम ३० रुऩैमाॉ ऩैसा २०  खर्ि 
बइसकेको छ । सो खर्ि मसै विननमोजन ऐन फभोञ्चजभ खर्ि बएको 
भानननेछ । 
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अनसूुर्ी -१ 

(दपा २ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

नेऩारको सॊविधान फभोञ्चजभ 

प्रदेश सञ्चित कोर्भानथ व्ममबाय हनुे यकभ 

रु. हजायभा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स शीर्िकको नाभ र्ार ुखर्ि ऩूॉजीगत खर्ि 
वित्तीम 

व्मिस्था 
जम्भा 

१ प्रदेश सबा सञ्चर्िारम 1094 0 0 1094 

   जम्भा 1094 0 0 1094 
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अनसूुर्ी -२ 

(दपा २ य ३ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

प्रदेश सञ्चित कोर्फाट  विननमोजन हनुे यकभ 
रु. हजायभा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स शीर्िकको नाभ र्ार ुखर्ि ऩूॉजीगत खर्ि 
वित्तीम 

व्मिस्था 
जम्भा 

1 प्रदेश सबा सञ्चर्िारम 63141 17200 0 80341 

2 भखु्म न्मामनधिक्ताको कामािरम 5584 1600 0 7184 

3 भखु्मभन्री तथा भञ्चन्रऩरयर्द्को कामािरम 30103 8800 0 38903 

4 आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम 34515 19100 0 53615 

5 आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम 25528 10000 0 35528 

6 उद्योग, ऩमिटन, िन तथा िाताियण भन्रारम 24494 30000 0 54494 

7 बनूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी भन्रारम 29378 12300 0 41678 

8 बौनतक ऩूिािधाय विकास भन्रारम 15885 40200 0 56085 

9 साभाञ्चजक विकास भन्रारम 71055 16500 0 87555 

१० अथि विविध         

  ऩारयश्रनभक ऩदानधकायी 1000 0 0 1000 

  और्नध उऩर्ाय 500 0 0 500 

  
विञ्चशष्ट व्मञ्चक्त तथा प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण 
खर्ि 

3000 0 0 3000 

  न्मावमक वपताि 200 0 0 200 

  बैऩयी आउने 537923 21400 0 559323 

   जम्भा 842306 177100 0 1019406 
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अनसूुर्ी -३ 
(दपा ४ सॉग सम्फञ्चन्धत) 

सॊघीम सयकायफाट प्राप्त वित्तीम सभाननकयण अनदुान फजेटफाट खर्ि बई सकेको यकभ 

रु. हजायभा  

क्र.सॊ. ननकामको नाभ 
र्ार ुतपि को जम्भा ऩूॉजीगत तपि को जम्भा  

जम्भा खर्ि 
खर्ि खर्ि 

1 प्रदेश सबा सञ्चर्िारम 

          

9,846.50  

          

2,425.31  

        

12,271.81  

2 साभाञ्चजक विकास भन्रारम 

            

656.22  

          

2,942.01  

          

3,598.23  

3 उद्योग ऩमिटन िन तथा िाताियण भन्रारम 

          

1,527.42  

          

3,460.33  

          

4,987.76  

4 बभूी व्मिस्था कृवर् तथा सहकायी भन्रारम 

          

1,460.27  

          

1,025.71  

          

2,485.98  

5 आन्तरयक भानभरा तथा काननु भन्रारम 

          

2,135.15  

            

931.34  

          

3,066.49  

6 बौनतक ऩूिािधाय विकास भन्रारम 

          

1,880.28  

          

1,498.93  

          

3,379.21  

7 आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम 

          

1,148.42                       

          

1,148.42  

8 भखु्म भन्री तथा भञ्चन्रऩरयर्द्को कामािरम 

          

5,533.03  

          

2,889.70  

          

8,422.73  

कुर जम्भा 
      

24,187.29  

        

15,173.34  

        

39,360.63  

 

 

 

 

  


