
प्रदेश विनियोजि ऐि, २०७५ 
 

प्रमाणीकरण नमनि 
2075/03/29 

    

             

२०७५ सालको ऐि िं.05 

 
प्रस्िाििााः  आनथिक िर्ि २०७५/०७६ को सेिा र कायिहरुको 
लानि प्रदेश सञ्चिि कोर्बाट केही रकम खर्ि ििे अनिकार ददि र 
सो रकम विनियोजि ििि िाञ्छिीय भएकोले,  

 िेपालको संवििािको िारा २०8 बमोञ्चजम प्रदेश सभाले यो ऐि 
बिाएको छ।  

 

१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस  ऐिको िाम “प्रदेश 
विनियोजि ऐि, २०७५” रहेको छ। 

     (२) यो ऐि प्रदेश िं. 2 भर सम्िि ्2075 साल 
श्रािण १ ििे देखी प्रारम्भ हिुेछ। 

 

२. आनथिक िर्ि २०७५/०७६ को निनमत्त प्रदेश सञ्चिि कोर्बाट 
खर्ि ििे अनिकारःाः आनथिक िर्ि २०७५/०७६ को निनमत्त 
अिसूुर्ी -१ बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिुे 
रकम बाहेक अिसूुर्ी -२ को महल २ मा उल्लेञ्चखि निकाय, 
मन्त्रालय िथा सञ्चर्िालयले ििे सेिा र कायिहरूका निनमत्त 
सोही अिसूुर्ीको महल ३ मा उल्लेञ्चखि र्ाल ुखर्ि र महल ४ 
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मा उल्लेञ्चखि पुुँजीिि खर्ििर्ि को रकम समेि िरी महल ६ 
मा उल्लेञ्चखि जम्मा रू .२९,७८,६९,३८,०००/०० (अिरेपी 
उिन्त्िीस अिि अठहत्तर करोड उिन्त्सत्तरी लाख अड्िीस हजार 
मा िबढाई निददिष्ट िररए बमोञ्चजम प्रदेश सञ्चिि कोर्बाट खर्ि 
ििि सवकि ेछ । 

 

३. विनियोजि : (१) यस ऐिद्वारा प्रदेश सञ्चिि कोर्बाट खर्ि ििि 
अनिकार ददइएको रकम आनथिक िर्ि २०७५/०७६ को 
निनमत्त अिसूुर्ी-२ को महल २ मा उल्लेञ्चखि निकायले ििे 
सेिा र कायिहरूको निनमत्त विनियोजि िररिछे। 

(२) उपदर्ःा (१) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए िापनि 
अिसूुर्ी-२ को महल २ मा उल्लेञ्चखि निकाय, मन्त्रालय िथा 
सञ्चर्िालयले ििे सेिा र कायिहरूको निनमत्त विनियोजि िरेको 
रकममध्ये कुिैमा बर्ि हिुे र कुिैमा िपिु हिुे देञ्चखि आएमा 
आनथिक मानमला िथा योजिा मन्त्रालयले बर्ि हिुे शीर्िकबाट 
िपिु हिु ेशीर्िकमा रकम सािि  सक्िेछ । यसरी रकम सादाि 
एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको दश प्रनिशिमा 
िबढ्ि ेिरी कुिै एक िा एक भन्त्दा बढी शीर्िकहरूबाट अको 
एक िा एक भन्त्दा बढी शीर्िकहरूमा रकम सािि िथा निकासा 
र खर्ि जिाउि सवकिे छ । पःःूुँजीिि खर्ििर्ि का शीर्िकमा 
विनियोञ्चजि रकम पूुँजीिि िर्ि कै खर्ि शीर्िकबाहेक र्ाल ुखर्ि 
शीर्िकमा रकमान्त्िर ििि सवकिे छैि ।  

(३) उपदर्ा (१) र (2) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
िापनि अथि विविि शीर्िकमा विनियोजि भएको रकम जिु जिु 
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शीर्िकमा निकासा र खर्ि हिुे हो सोही ञ्चशर्िकमा जनिसकैु 
रकम सािि िथा निकासा र खर्ि जिाउि बािा पिे छैि। 

(४) यो ऐिबमोञ्चजम विनियोञ्चजि रकमको निकासा िथा खर्ि 
व्यिस्थापि प्रदेश आनथिक कायिविनि ऐि बमोञ्चजम हिुछे ।  

  

िेपालको संवििािको िारा २०१ को 
उपिारा (१) बनमजम यो अथि वििेयक 
प्रदेश सभािाट नमनि २०७५।०३।१५ 
ििेमा पाररि भएको प्रमाणीि िदिछु । 

 

  ............................ 
   सरोज कुमार यादि 

       सभामखु 
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अिसूुर्ी -१ 

(दर्ा २ सुँि सम्बञ्चन्त्िि) 

िेपालको संवििाि बमोञ्चजम 

प्रदेश सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिु ेरकम 

रु .हजारमा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि 
पूःुँजीिि 

खर्ि 
वित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ 

प्रदेश सभा 
(प्रदेश सभामखु 
र 
उपसभामखुको 
पाररश्रनमक र 
सवुििा) 

1518.2
7 

0 0 
1518.2

7 

जम्मा 1518.27 0 0 1518.27 
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अिसूुर्ी -२ 

(दर्ा २ र ३ सुँि सम्बञ्चन्त्ि) 

प्रदेश सञ्चिि कोर्बाट विनियोजि हिेु रकम 
 

रु . हजारमा  

      व्यय अिमुािको सारांश 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.
सं. 

मन्त्रालय/ 
निकायहरुको िाम 

र्ाल ुिर्ि  पंूजीिि िर्ि  

विञ्चत्त
य 

व्यि
स्था 

कुल बजेट 

1 

प्रदेश  सभा 
सञ्चर्िालय - 
७०२२११७०१ ९३५०२३ ६९५७०   १००४५९३ 

2 

मखु्य 

न्त्यायानििक्ता 
कायािलय - 
७०२२३१७०१ २३३६६ १२७५०   ३६११६ 

3 

मखु्यमन्त्री िथा 
मञ्चन्त्रपररर्द्को 
कायािलय - 
७०२३११७०१ १४४६४०३ ७४३००   १५२०७०३ 

4 

आनथिक मानमला 
िथा योजिा 
मन्त्रालय - 
७०२३२१७०१ २०२७४६ १४४४२०   ३४७१६६ 

5 

आन्त्िररक मानमला 
िथा काििु 
मन्त्रालय - १३७७५६ २३८१४३   ३७५८९९ 
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७०२३३१७०१ 

6 

उद्योि, पयिटि, 

िि िथा 
िािािरण 
मन्त्रालय - 
७०२३४१७०१ ७६०६८० १५५१८९१   २३१२५७१ 

7 

भमूी व्यिस्था, 
कृवर् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय - 
७०२३५१७०१ ८४१३७७ २१४६०८१   २९८७४५८ 

8 

भौनिक पूिाििार 
विकास मन्त्रालय 
- 
७०२३६१७०१ ४४०४७९ ९५०२५०४   ९९४२९८३ 

9 

सामाञ्चजक विकास 
मन्त्रालय - 
७०२३७१७०१ २६८७७८३ ३११८१०   २९९९५९३ 

10 अथि विविि         

  भैपरी आउिे ६९५०००० ९०९८५७   ७८५९८५७ 

कुल जम्मा १४४२५६१३ १४९६१३२५ 
 

२९३८६९३८ 

 


