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प्रदेश िम्बर २ को आनथिक िषि २०७५/०७६ को सेिा र कायिहरुको 
लानि प्रदेश सचित कोषबाट केही रकम खिि ििे र विनियोजि ििे 

सम्बन्धमा व्यिस्था ििि बिकेो विधेयक 
 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत 
.................................. 

    

             

२०७५ सालको ऐि िं.05 

 
प्रस्ताििााः  आनथिक िषि २०७५/०७६ को सेिा र कायिहरुको 
लानि प्रदेश सचित कोषबाट केही रकम खिि ििे अनधकार ददि र 
सो रकम विनियोजि ििि िाञ्छिीय भएकोले,  

 िेपालको संविधािको धारा २०8 बमोचजम प्रदेश सभाले यो ऐि 
बिाएको छ।  

 

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

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

 

२. आनथिक िषि २०७५/०७६ को निनमत्त प्रदेश सचित कोषबाट 
खिि ििे अनधकारःाः आनथिक िषि २०७५/०७६ को निनमत्त 
अिसूुिी -१ बमोचजम प्रदेश सचित कोषमानथ व्ययभार हिुे 
रकम बाहेक अिसूुिी -२ को महल २ मा उल्लेचखत निकाय, 
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मन्रालय तथा सचििालयले ििे सेिा र कायिहरूका निनमत्त 
सोही अिसूुिीको महल ३ मा उल्लेचखत िाल ुखिि र महल ४ 
मा उल्लेचखत पुुँजीित खिितर्ि को रकम समेत िरी महल ६ 
मा उल्लेचखत जम्मा रू .२९,७८,६९,३८,०००/०० (अिरेपी 
उिन्तीस अिि अठहत्तर करोड उिन्सत्तरी लाख अड्तीस हजार 
मा िबढाई निददिष्ट िररए बमोचजम प्रदेश सचित कोषबाट खिि 
ििि सवकि ेछ । 

 

३. विनियोजि : (१) यस ऐिद्वारा प्रदेश सचित कोषबाट खिि ििि 
अनधकार ददइएको रकम आनथिक िषि २०७५/०७६ को 
निनमत्त अिसूुिी-२ को महल २ मा उल्लेचखत निकायले ििे 
सेिा र कायिहरूको निनमत्त विनियोजि िररिछे। 

(२) उपदर्ःा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
अिसूुिी-२ को महल २ मा उल्लेचखत निकाय, मन्रालय तथा 
सचििालयले ििे सेिा र कायिहरूको निनमत्त विनियोजि िरेको 
रकममध्ये कुिैमा बित हिुे र कुिैमा िपिु हिुे देचखि आएमा 
आनथिक मानमला तथा योजिा मन्रालयले बित हिुे शीषिकबाट 
िपिु हिु ेशीषिकमा रकम सािि  सक्िेछ । यसरी रकम सादाि 
एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको दश प्रनतशतमा 
िबढ्ि ेिरी कुिै एक िा एक भन्दा बढी शीषिकहरूबाट अको 
एक िा एक भन्दा बढी शीषिकहरूमा रकम सािि तथा निकासा 
र खिि जिाउि सवकिे छ । पःःूुँजीित खिितर्ि का शीषिकमा 
विनियोचजत रकम पूुँजीित तर्ि कै खिि शीषिकबाहेक िाल ुखिि 
शीषिकमा रकमान्तर ििि सवकिे छैि ।  
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(३) उपदर्ा (१) र (2) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए 
तापनि अथि विविध शीषिकमा विनियोजि भएको रकम जिु जिु 
शीषिकमा निकासा र खिि हिुे हो सोही चशषिकमा जनतसकैु 
रकम सािि तथा निकासा र खिि जिाउि बाधा पिे छैि। 

(४) यो ऐिबमोचजम विनियोचजत रकमको निकासा तथा खिि 
व्यिस्थापि प्रदेश आनथिक कायिविनध ऐि बमोचजम हिुछे ।  

  

िेपालको संविधािको धारा २०१ को 
उपधारा (१) बनमजम यो अथि विधेयक 
प्रदेश सभािाट नमनत २०७५।०३।१५ 
ितेमा पाररत भएको प्रमाणीत िदिछु । 

 

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

       सभामखु 
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अिसूुिी -१ 

(दर्ा २ सुँि सम्बचन्धत) 

िेपालको संविधाि बमोचजम 

प्रदेश सचित कोषमानथ व्ययभार हिु ेरकम 

रु .हजारमा  

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.स शीषिकको िाम िाल ुखिि 
पूःुँजीित 

खिि 
वित्तीय 

व्यिस्था 
जम्मा 

१ 

प्रदेश सभा 
(प्रदेश सभामखु 
र 
उपसभामखुको 
पाररश्रनमक र 
सवुिधा) 

1518.2
7 

0 0 
1518.2

7 

जम्मा 1518.27 0 0 1518.27 
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अिसूुिी -२ 

(दर्ा २ र ३ सुँि सम्बचन्ध) 

प्रदेश सचित कोषबाट विनियोजि हिेु रकम 
 

रु . हजारमा  

      व्यय अिमुािको सारांश 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.
सं. 

मन्रालय/ 
निकायहरुको िाम 

िाल ुतर्ि  पंूजीित तर्ि  

विचत्त
य 

व्यि
स्था 

कुल बजेट 

1 

प्रदेश  सभा 
सचििालय - 
७०२२११७०१ ९३५०२३ ६९५७०   १००४५९३ 

2 

मखु्य 

न्यायानधिक्ता 
कायािलय - 
७०२२३१७०१ २३३६६ १२७५०   ३६११६ 

3 

मखु्यमन्री तथा 
मचन्रपररषद्को 
कायािलय - 
७०२३११७०१ १४४६४०३ ७४३००   १५२०७०३ 

4 

आनथिक मानमला 
तथा योजिा 
मन्रालय - 
७०२३२१७०१ २०२७४६ १४४४२०   ३४७१६६ 

5 

आन्तररक मानमला 
तथा काििु 
मन्रालय - १३७७५६ २३८१४३   ३७५८९९ 
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७०२३३१७०१ 

6 

उद्योि, पयिटि, 

िि तथा 
िातािरण 
मन्रालय - 
७०२३४१७०१ ७६०६८० १५५१८९१   २३१२५७१ 

7 

भमूी व्यिस्था, 
कृवष तथा 
सहकारी 
मन्रालय - 
७०२३५१७०१ ८४१३७७ २१४६०८१   २९८७४५८ 

8 

भौनतक पूिािधार 
विकास मन्रालय 
- 
७०२३६१७०१ ४४०४७९ ९५०२५०४   ९९४२९८३ 

9 

सामाचजक विकास 
मन्रालय - 
७०२३७१७०१ २६८७७८३ ३११८१०   २९९९५९३ 

10 अथि विविध         

  भैपरी आउिे ६९५०००० ९०९८५७   ७८५९८५७ 

कुल जम्मा १४४२५६१३ १४९६१३२५ 
 

२९३८६९३८ 

 


