
 

  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, फागनु २७ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३३ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 0२ 
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आतथाक वर्ा २०७8/०७9 को सेवा र कायाको लातग कर्ााली प्रदेश 
सश चत कोर्बाट केही रकम खचा गने र ववतनयोजन गने सम्बन्द्धमा 

व्यवस्था गना बनकेो ऐन 
 

प्रस्तावनााः  आतथाक वर्ा २०७८/0७९ को सेवा र कायाको लातग 
कर्ााली प्रदेश सश चत कोर्बाट व्यय हनुे रकम ववतनयोजन गने र सो 
रकम खचा गने अतधकार ददन वाछनीय भएकोले,  

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “कर्ााली प्रदेश 

ववतनयोजन ऐन, २०७8” रहेको छ। 
(२) यो ऐन सम्वत ् २०७8 साल साउन १ गतेदेशख 

प्रारम्भ भएको मातननेछ। 
२.  पररभार्ा: ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "तनकाय" भन्नाले यस ऐन बमोशजम बजेट 
ववतनयोजन हनु े मन्द्त्रालय, सशचवालय, आयोग र 
कायाालय सम्झन ु पछा र सो शब्दले यस ऐन 
बमोशजम बजेट ववतनयोजन भएका संघ र स्थानीय 
तहका तनकायलाई समेत जनाउँछ। 

(ख) "बजेट सूचना प्रर्ाली" भन्नाले प्रदेश मन्द्त्रालयगत 
बजेट सूचना प्रर्ाली सम्झन ुपछा। 

(ग) "मन्द्त्रालय" भन्नाले आतथाक मातमला तथा योजना 
मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(घ) "योजना आयोग" भन्नाले कर्ााली प्रदेश योजना 
आयोग सम्झन ुपछा। 
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(ङ) "ववर्यगत मन्द्त्रालय" भन्नाले कर्ााली प्रदेश 
सरकार कायाववभाजन तनयमावली, २०७४ बमोशजम 
कायािेत्र तोवकएका मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा। 

३.  आतथाक वर्ा २०७8/0७9 को तनतमत्त प्रदेश सश चत कोर्बाट 
खचा गने अतधकार: आतथाक वर्ा २०७८/0७९ को तनतमत्त 
अनसूुची-१ बमोशजम प्रदेश सश चत कोर्मातथ व्ययभार हनुे रकम 
एक करोड एघार लाख दस हजार रुपैयाँ बाहेक अनसूुची-२ को 
महल 3 मा उशललशखत तनकायले गने सेवा र कायाका तनतमत्त 
सोही अनसूुचीको महल 4 मा उशललशखत चाल ुखचा र महल 5 
मा उशललशखत पूजँीगत खचाको रकम समेत गरी महल ६ मा 
उशललशखत जम्मा छत्तीस अबा तत्रपन्द् न करोड पचपन्द् न लाख 
छब्बीस हजार रुपैयाँमा नबढाई तनददाष्ट गररए बमोशजम प्रदेश 
सशिकत कोर्बाट खचा गना सवकनछे। 

४.  ववतनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा प्रदेश सश चत कोर्बाट खचा गना 
अतधकार ददइएको रकम आतथाक वर्ा २०७8/0७9 को लातग 
अनसूुची २ को महल 3 मा उशललशखत तनकायले गने सेवा र 
कायाहरूको तनतमत्त ववतनयोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अनसूुची २ को महल 3 मा उशललशखत तनकायले गने सेवा र 
कायाको तनतमत्त ववतनयोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनदुान 
संख्यामा बचत हनु े र कुनै अनदुान संख्यामा अपगु हनुे देशखन 
आएमा मन्द्त्रालयले बचत हनुे अनदुान संख्याबाट अपगु हनुे 
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अनदुान संख्यामा रकम साना सक्नेछ। त्यसरी रकम सादाा 
घटाउने अनदुान सङ्खख्याको जम्मा रकमको दश प्रततशतमा 
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्द्दा बढी अनदुानबाट अको एक 
वा एकभन्द्दा बढी अनदुानमा रकम साना तथा तनकासा र खचा 
जनाउन र चाल ु तथा पूजँीगत खचा र ववत्तीय व्यवस्थाको खचा 
व्यहोना एक स्रोतबाट अको स्रोतमा साना सवकनेछ। 

तर, 
(क) एउटै अनदुान संख्यातभत्रका बजेट शीर्ाक वा 

उपशीर्ाकमा रकमान्द्तर गदाा यो सीमा लाग ु हनु े
छैन।  

(ख) पूजँीगत खचा तफा का शीर्ाकमा ववतनयोशजत रकम 
पूजँीगततफा कै खचा शीर्ाकबाहेक चाल ु खचा 
शीर्ाकमा रकमान्द्तर गना सवकने छैन।  

(३) स्थानीय तहका लातग अनदुान संख्या 801 मा 
ववतनयोजन भएको ववत्तीय समानीकरर् अनदुान, समपूरक अनदुान, 
ववशेर् अनदुान, सशता अनदुान रकम अन्द्य अनदुान संख्यामा र 
अको स्थानीय तहमा रकमान्द्तर हनुे छैन। 

(4) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन अनदुान संख्या 301 (मखु्यमन्द्त्री रोजगार कायाक्रम), 
३३७ (संघ सशता अनदुानतफा को कायाक्रम), 350 (कोतभड-19 
सम्बन्द्धी कायाक्रम), 501 (अथा ववत्तीय व्यवस्था) र 602 
(अथा ववववध) मा ववतनयोजन भएको रकम चाल,ु पूजँीगत, ववत्तीय 
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व्यवस्थाका जनु-जनु शीर्ाकमा तनकासा र खचा हनु े हो सोही 
शीर्ाकमा आवश्यक रकम रकमान्द्तर तथा कायाक्रम संशोधन गरी 
थप गना वा घटाउन र खचा जनाउन बाधा पने छैन।  

(५) यो ऐन बमोशजम ववतनयोशजत रकमको तनकासा तथा 
खचा व्यवस्थापन कर्ााली प्रदेश आतथाक कायाववतध ऐन, 2074 
बमोशजम हनुेछ।  

५.  अन्द्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्द्तरर्ाः (१) अनदुान संख्या ८०१ 
को रकम काननु बमोशजम खचा गने गरी ववत्तीय समानीकरर् 
अनदुान, सशता अनदुान, ववशेर् अनदुान र समपरुक अनदुानको 
रूपमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको सश चत कोर्मा प्रदेश लेखा 
तनयन्द्त्रक कायाालयले हस्तान्द्तरर् गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हस्तान्द्तरर् हनु े ववत्तीय 
समानीकरर् अनदुान बराबर चार वकस्तामा हस्तान्द्तरर् गररनेछ। 
त्यसरी हस्तान्द्तरर् गदाा पवहलो वकस्ता भार सात गते, दोश्रो 
वकस्ता कातताक सात गते, तेश्रो वकस्ता माघ सात गते र अशन्द्तम 
वकस्ता बैशाख सात गतेतभत्र हस्तान्द्तरर् गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले अशघललो आतथाक वर्ामा हस्तान्द्तररत 
रकमको उपलशब्ध सवहतको आतथाक वववरर् पेश नगरेमा दोस्रो र 
त्यसपतछका वकस्ता वापतको रकम हस्तान्द्तरर् गररने छैन।  

(४) उपदफा (१) बमोशजमको अनदुान रकम मध्ये सशता 
अनदुान रकमको एक चौथाईले हनु आउने रकम सम्बशन्द्धत 
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स्थानीय तहको सश चत कोर्मा प्रत्येक आतथाक वर्ाको भार सात 
गतेतभत्र हस्तान्द्तरर् गनुा पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम हस्तान्द्तरर् भएको अनदुान 
रकमको प्रगततको आधारमा मात्र थप रकम हस्तान्द्तरर् 
गनुापनेछ। 

(६) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कायाववतध बमोशजम प्रदेश 
लेखा तनयन्द्त्रक कायाालयले स्थानीय तहलाई समपूरक र ववशरे् 
अनदुानको रकम हस्तान्द्तरर् गनुापनेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम हस्तान्द्तरर् भएको सशता अनदुान, 
समपूरक अनदुान र ववशरे् अनदुानको रकम मध्ये आर्ाढ 
मसान्द्तसम्म खचा नभएको बाँकी रकम सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले 
प्रदेश सश चत कोर्मा दाशखला गनुापनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजमको अशघललो आतथाक बर्ामा 
खचा नभएको अनदुान रकम दाशखला नगने स्थानीय तहलाई चाल ु
आतथाक वर्ामा हस्तान्द्तरर् हनुे अनदुान रकमबाट कट्टा गरी 
समायोजन गररनेछ। 

(९) यस दफा अनसुार तोवकएको र मन्द्त्रालयले माग 
गरेको वववरर् पेश नगने स्थानीय तहलाई उपदफा (१) बमोशजम 
उपलब्ध गराइने जनुसकैु अनदुान रकम मन्द्त्रालयले रोक् का गना 
सक्नेछ। 

(१०)  मलुकुमा ववपद् वा कुनै असामान्द्य पररशस्थतत 
उत्पन्द् न भई लक्ष्य अनरुूप राजश्व संकलन नभएमा, संघीय 
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सरकारबाट हस्तान्द्तरर् हनुे रकममा न्द्यूनता आएमा ववत्तीय 
समानीकरर् अनदुानको पवहलो वकस्ता बाहेक अन्द्य वकस्ता र सो 
बापतको रकम सङ्कतलत राजश्वको अनपुातका आधारमा प्रदेश 
सरकारले पनुाःतनधाारर् गरी हस्तान्द्तरर् गनेछ। 

६.  योजना वा कायाक्रम कायाान्द्वयन सम्बन्द्धी ववशरे् व्यवस्थााः (१) 
यस ऐन बमोशजम प्रदेश सरकारको कुनै तनकायमा ववतनयोजन 
भएको कायाक्रम वा आयोजना स्थानीय तह माफा त ् गनुापने गरी 
ववर्यगत मन्द्त्रालयले तसफाररश गरेमा मन्द्त्रालयको सहमततमा 
ववर्यगत मन्द्त्रालयले अशख्तयारीको रूपमा शतासवहत कायाान्द्वयन 
गराउन सक्नछे।  

तर संघीय सशता अनदुानको रूपमा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त 
कायाक्रम कायाान्द्वयनको लातग स्थानीय तहमा अशख्तयारी प्रदान 
गना तथा हस्तान्द्तरर् गना पाइने छैन। 

(२) मन्द्त्रालयको सहमतत र ववर्यगत मन्द्त्रालयको 
प्रस्तावमा दीघाकालीन दावयत्व नपने गरी संघीय सरकारको 
कायािेत्रमा पने, अत्यावश्यक देशखएको र संघीय बजेट तथा 
कायाक्रमले सम्बोधन नगरेको ववर्यमा कुनै कायाक्रम वा 
आयोजना संघीय सरकार अन्द्तगातको तनकाय माफा त ्कायाान्द्वयन 
गराउने गरी प्रदेश सरकारले तनर्ाय गना सक्नछे।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनर्ाय गदाा संघीय सरकारको 
सम्बशन्द्धत मन्द्त्रालय र संघीय अथा मन्द्त्रालयको सहमतत प्राप्त 
भएको हनुपुनेछ।  
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(४) प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायाक्रममा परेको ववर्य 
संघीय सरकार अन्द्तगातको कायाालयबाट कायाान्द्वयन गनुापने 
औशचत्य र आवश्यकता देशखएमा सम्बशन्द्धत संघीय मन्द्त्रालय र 
संघीय अथा मन्द्त्रालयको सहमततमा ववर्यगत मन्द्त्रालयले कुनै 
कायाक्रम वा आयोजना संघीय सरकार अन्द्तगातको कायाालय 
माफा त ्कायाान्द्वयन गराउन सक्नेछ। 

(५) यस ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा सशता अनदुान 
अन्द्तगातका कायाक्रम वा आयोजना कायाान्द्वयन गदाा स्पष्ट 
उपलशब्ध र कायायोजना सवहत थप रकम माग भई आएमा 
उपयकु्तता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो 
कायाक्रम वा आयोजनाको प्रगतत समेत हेरी थप रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नछे। 

(६) कुनै स्थानीय तहको बजेट तथा कायाक्रममा समावेश 
भएको कायाक्रम वा आयोजना सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले प्रदेश 
सरकार मातहतको कायाालयबाट कायाान्द्वयन गराउन अनरुोध 
गरेमा ववर्यगत मन्द्त्रालय र मन्द्त्रालयको स्वीकृततमा सम्बशन्द्धत 
कायाालय माफा त ्कायाान्द्वयन गराउन सवकनेछ। 

(७) उपदफा (१), (२), (४), (५) र (६) बमोशजमको 
तनर्ायको जानकारी सम्बशन्द्धत मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रक 
कायाालय, स्थानीय तह र प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई 
ददनपुनेछ। 
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(८) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय तहले कायाान्द्वयन गने 
वा उपदफा (५) बमोशजम थप रकम उपलब्ध गराउने तनर्ाय 
प्राप्त भएमा सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले त्यस्तो 
तनर्ाय बमोशजम खचा गने अशख्तयारी मानी प्रदेशको एकल खाता 
कोर् प्रर्ालीमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको कायाालयलाई प्रदेश 
तनकायको रूपमा कायाालय कोड प्रदान गरी सोही कोडबाट 
प्रचतलत प्रदेश काननु बमोशजमको रकम तनकासा ददनपुनेछ। 

 (९) उपदफा (६) बमोशजम स्थानीय तहको योजना तथा 
कायाक्रम प्रदेश सरकारको सम्बशन्द्धत कायाालय माफा त ्
कायाान्द्वयन गने तनर्ाय भएमा स्थानीय तहले प्रदेशको सम्बशन्द्धत 
तनकायको नाममा सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाइा कायाालयमा 
रहेको काया स चालन कोर् खातामा जम्मा हनुे गरी रकम 
तनकासा ददन ुपनेछ। 

(१०) यस ऐनमा अन्द्यन्द्त्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कोतभड-19 सम्बन्द्धी सामाशजक ववकास मन्द्त्रालयमा रहेका 
कायाक्रमको स चालन र बजेट तनकासा तथा स्थानीय तहमा 
हस्तान्द्तरर् भएका सशता तफा का आयोजनाको कायाक्रम संशोधन 
प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ। 

७.  लेखाङ्कन, प्रततवेदन तथा लेखापरीिर्ाः यस ऐन बमोशजम प्रदेश 
सरकारबाट ववतनयोशजत वा कायाान्द्वयन गनुापने कायाक्रम वा 
आयोजना अशख्तयारीको रूपमा स्थानीय तह वा संघीय सरकार 
अन्द्तगातका कायाालयबाट कायाान्द्वयन गदाा प्रदेश सरकार 
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अन्द्तगातको इकाइको रूपमा प्रदेश काननु बमोशजम लेखा राख् न,े 
लेखापरीिर् गराउन े र प्रततवेदन गने समेतको ववत्तीय दावयत्व 
बहन गनुापनेछ। 

८.  अशख्तयारी तथा कायाक्रम स्वीकृतताः (१) यस ऐन बमोशजम 
ववतनयोशजत रकमको खचा गने अशख्तयारी प्रचतलत काननुको 
अधीनमा रही ऐन प्रारम्भ भएको तमततदेशख अतधकार प्राप्त 
अतधकारीलाई हनुछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम खचा गने अशख्तयारीको 
आधारमा प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले सम्बशन्द्धत तनकायलाई 
ववतनयोजन भएको रकम तनकासा ददनेछ। 

(३) कुनै तनकायलाई एक भन्द्दा बढी तनकायबाट खचा गने 
गरी रकम ववतनयोजन भएकोमा ववतनयोजन भएको सम्पूर्ा रकम 
खचा गने तनकायलाई असोज पन्द्र गते तभत्र बाँडफाँट गरी 
त्यसको जानकारी मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रक कायाालय र 
सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई ददन ु पनेछ।सो 
समयावतध तभत्र बाँडफाँट नगरेमा मन्द्त्रालयले बाँडफाँट गरी 
अशख्तयारी प्रदान गना सक्नछे। 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त 
गने तनकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खचा गना अशख्तयारी प्राप्त 
भएको मातननछे। 

(५) प्रचतलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश मन्द्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ालीमा समावेश भएको 
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कायाक्रम त्यस्तो कायाक्रम कायाान्द्वयन गने प्रयोजनको लातग 
स्वीकृत कायाक्रम मातननेछ।  

तर स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरर् भएका सशता तफा का 
कायाक्रम कायाान्द्वयन गना मन्द्त्रालयको पूवास्वीकृतत तलन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम बजेट सूचना प्रर्ालीमा 
समावेश भएको कुनै कायाक्रम संशोधन गनुापने भएमा ववर्यगत 
मन्द्त्रालय तथा तनकायले योजना आयोगको तसफाररशमा 
मन्द्त्रालयको सहमतत तलन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
बजेट सूचना प्रर्ालीमा समावेश भएको कायाक्रमको चौमातसक 
ववभाजनमा संशोधन गनुापने भएमा सम्बशन्द्धत तनकायले तालकु 
कायाालय प्रमखुको स्वीकृतत तलनपुनेछ। 

तर ववर्यगत मन्द्त्रालयले कायाक्रमको उद्देश्यमा फरक 
नपने गरी चौमातसक ववभाजनमा संशोधन गना बाधा पगेुको मातनन े
छैन। 

(८) उपदफा (७) बमोशजम संशोधन भएको जानकारी 
मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रक कायाालय र सम्बशन्द्धत प्रदेश 
लेखा इकाई कायाालयलाई ददनपुनेछ। 

(९) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कुनै खचा शीर्ाकमा एकमषु्ट रकम ववतनयोजन भएमा 
चौमातसक ववभाजन सवहत वावर्ाक कायाक्रमको ढाँचामा असोज 
पन्द्र गतेतभत्र कायाक्रमको बाँडफाँट गरी योजना आयोगको 
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तसफाररशमा मन्द्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन ु पनेछ। त्यसरी 
स्वीकृत भएको जानकारी मन्द्त्रालयले प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रक 
कायाालय र सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाइा 
ददनपुनेछ। 

तर एकमषु्ट रूपमा ववतनयोजन भएको रकम एक पटक 
बाँडफाँट गररसके पतछ पनुाः रकमान्द्तर तथा कायाक्रम संशोधन 
गना पाइने छैन। 

(10) ववर्यगत मन्द्त्रालय, आयोग वा सशचवालयबाट 
कारर् र औशचत्य खलुाई स्वीकृत बावर्ाक ववकास कायाक्रम 
संशोधनका लातग अनरुोध गरेमा कायाक्रमको उद्देश्यमा फरक 
नपने गरी योजना आयोगको तसफाररशमा मन्द्त्रालयले चैत 
मसान्द्तसम्म कायाक्रम संशोधन गना सक्नछे। 

तर चैत मसान्द्त पतछ कायाक्रम संशोधन गनुापने पयााप्त 
आधार भएमा मन्द्त्रालयको सहमततमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतत 
तलइा गनुापनेछ। 

(1१) उपदफा (10) बमोशजम कायाक्रम संशोधन गदाा 
समपूरक र ववशेर् अनदुान तफा का कायाक्रमको हकमा संशोधन 
गरी कायम हनुे आयोजनाको लागत अनमुान समेत पेश 
गनुापनेछ।  

९.  कायाववतध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नाेः (१) यस ऐनको 
कायाान्द्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक कायाववतध तथा 
मापदण्ड बनाउन सक्नछे। 
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(२) ववतभन्द् न अनदुान संख्यामा रहेका रोजगार कायाक्रमको 
ववतनयोशजत रकमको खचा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कायाववतध 
बमोशजम हनुेछ।  

१०.  बाधा अड्काउ फुकाउन सक्न:े (१) यस ऐनको कायाान्द्वयनमा 
कुनै बाधा अड्काउ परेमा प्रदेश सरकारले आवश्यक आदेश जारी 
गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेश प्रदेश राजपत्रमा 
प्रकाशशत गनुा पनेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ सँग सम्बशन्द्धत) 

नेपालको संववधान बमोशजम 

नपेालको संववधान बमोशजम प्रदेश सश चत कोर्मातथ व्ययभार हनु ेरकम 

रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र. 
स. 

अनदुा
न 

संख्या 
तनकायहरूको नाम 

चाल ु

खचा 
पूजँीग
त खचा 

ववत्तीय 

व्यव
स्था 

जम्मा 

 1 
  

202 

प्रदेश सभा सशचवालय 

(प्रदेश सभामखु र 
उपसभामखुको 
पाररश्रतमक र सवुवधा) 

6913 0 0 6913 

2 
 
 
  

210 

प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

(अध्यि र 
सदस्यहरूको 
पाररश्रतमक र सवुवधा) 

4197 0 0 4197 

जम्मा 11110 0 0 11110 
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अनसूुची-२ 
(दफा 3 र 4 सँग सम्बशन्द्धत) 

प्रदेश सश चत कोर्बाट ववतनयोशजत हनु ेरकम 

रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
क्र. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

तनकायहरूको नाम 
चाल ु 

खचा 
पूजँीगत  

खचा 
जम्मा 

1 202 प्रदेश व्यवस्थावपका 106029 37575 143605 

2 210 प्रदेश लोक सेवा आयोग 63142 25275 88417 

3 216 

मखु्य न्द्यायातधवक्ताको 
कायाालय 

12531 5800 18331 

4 301 

मखु्यमन्द्त्री तथा 
मशन्द्त्रपररर्द्को कायाालय 

2430691 2067975 4498666 

5 305 

आतथाक मातमला तथा 
योजना मन्द्त्रालय 

151591 91965 243556 

6 307 

उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरर् 

905125 1513950 2419075 

7 ३०८ 

जलस्रोत तथा ऊजाा 
ववकास मन्द्त्रालय 

79366 2270300 2349666 

8 312 

भतूम व्यवस्था,कृवर् तथा 
सहकारी मन्द्त्रालय 

2296899 661106 2958005 

9 314 

आन्द्तररक मातमला तथा 
काननु मन्द्त्रालय 

401590 288550 690140 

10 337 

भौततक पूवााधार तथा शहरी 
ववकास मन्द्त्रालय 

350112 11993398 12343510 
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11 350 सामाशजक ववकास मन्द्त्रालय 3643424 2188714 5832138 

12 391 

कर्ााली प्रदेश योजना 
आयोग 

41160 9305 50465 

13 501 

आतथाक मातमला तथा 
योजना मन्द्त्रालय  

(अथा- ववत्तीय व्यवस्था) 
 500000 - 500000 

14 602 

आतथाक मातमला तथा 
योजना मन्द्त्रालय  

(अथा- ववववध) 
500000 500000 1000000 

15 801 स्थानीय तहहरू 3399953 -  3399953 

  कुल जम्मा 14881613 21653913 36535526 

 
 

प्रमार्ीकरर् तमतताः २०७८/११/२६ 

 
   

 

 

 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
प्रमे राज तगरी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

प्रदेश प्रमखुको 
कायाालयको 

 


