
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ५) वीरेन्द्रनगर, सखेुत असार 29 गते, 2079 साल (संख्या 6 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

 

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

संम्वत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0३ 

 
 

आमथाक वर्ा २०७9/080 को सेवा र कायाको लामग कर्ााली प्रदेश 
सश चत कोर्बाट केही रकम खचा गने र ववमनयोजन गने सम्बन्द्धमा 

व्यवस्था गना बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः आमथाक वर्ा २०७9/080 को सेवा र कायाको लामग 
कर्ााली प्रदेश सश चत कोर्बाट व्यय हनुे रकम ववमनयोजन गने र सो 
रकम खचा गने अमधकार ददन वाछनीय भएकोले,  

कर्ााली प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संशिप् त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “कर्ााली प्रदेश 
ववमनयोजन ऐन, २०७9” रहेको छ। 

(२) यो ऐन संवत ् २०७9 साल साउन १ गतेदेशख 
प्रारम्भ हनुेछ। 

२.  पररभार्ा: ववर्य वा प्रसङ् गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "आयोग" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश योजना 

आयोग सम्झनपुछा। 
(ख) "मनकाय" भन्द् नाले यस ऐन बमोशजम बजेट 

ववमनयोजन हनुे मन्द्त्रालय, सशचवालय, आयोग, 
मनदेशनालय र कायाालय सम्झनपुछा र सो 
शब्दले यस ऐन बमोशजम बजेट ववमनयोजन 
भएका सङ् घ र स्थानीय तहका मनकायलाई 
समेत जनाउँछ। 

(ग) "बजेट सूचना प्रर्ाली" भन्द् नाले प्रदेश 
मन्द्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली 
सम्झनपुछा। 

(घ) "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सरकारको 
आमथाक माममला तथा योजना मन्द्त्रालय 
सम्झनपुछा। 

(ङ) "ववर्यगत मन्द्त्रालय" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश 
सरकार (काया ववभाजन) मनयमावली, २०७४ 
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बमोशजम कायािेत्र तोवकएका मन्द्त्रालय 
सम्झनपुछा। 

३.  आमथाक वर्ा २०७9/080 को मनममत्त प्रदेश सश चत कोर्बाट खचा 
गने अमधकार: आमथाक वर्ा २०७9/080 को मनममत्त अनसूुची-१ 

बमोशजम प्रदेश सश चत कोर्मामथ व्ययभार हनुे रकम एक करोड 
चौध लाख उनान्द्सत्तरी हजार रुपैयाँ बाहेक अनसूुची-२ को महल 

3 मा उशललशखत मनकायले गने सेवा र कायाका मनममत्त सोही 
अनसूुचीको महल 4 मा उशललशखत चाल ु खचा र महल 5 मा 
उशललशखत पुजँीगत खचाको रकमसमेत गरी महल ६ मा उशललशखत 

जम्मा बत्तीस अबा साठी करोड छयालीस लाख चौरानब्बे हजार 
रुपैयाँमा नबढाई मनददाष्ट गररए बमोशजम प्रदेश सश चत कोर्बाट खचा 
गना सवकनछे।  

४.  ववमनयोजन: (१) यस ऐनद्वारा प्रदेश सश चत कोर्बाट खचा गना 
अमधकार ददइएको रकम आमथाक वर्ा २०७9/080 को लामग 

अनसूुची-२ को महल 3 मा उशललशखत मनकायले गने सेवा र कायाको 
मनममत्त ववमनयोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

अनसूुची-२ को महल 3 मा उशललशखत मनकायले गने सेवा र कायाको 
मनममत्त ववमनयोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनदुान सङ् ख्यामा बचत 

हनुे र कुनै अनदुान सङ् ख्यामा अपगु हनुे देशखन आएमा मन्द्त्रालयले 

बचत हनु ेअनदुान सङ्ख्याबाट अपगु हनु ेअनदुान सङ् ख्यामा रकम 

साना सक्नेछ। त्यसरी रकम सादाा घटाउन े अनदुान सङ्ख्याको 
जम्मा रकमको दश प्रमतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्द्दा 
बढी अनदुानबाट अको एक वा एकभन्द्दा बढी अनदुानमा रकम साना 
तथा मनकासा र खचा जनाउन र चाल ुतथा पुजँीगत खचा र ववत्तीय 
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व्यवस्थाको खचा व्यहोना एक स्रोतबाट अको स्रोतमा साना 
सवकनछे। 

तर, 
(क) एउटै अनदुान सङ् ख्यामभत्रका बजेट 

शीर्ाक वा उपशीर्ाकमा रकमान्द्तर गदाा 
यो सीमा लागू हनुे छैन।  

(ख) पुजँीगत खचातफा का शीर्ाकमा ववमनयोशजत 
रकम त्यस्तो खचातफा का शीर्ाकबाहेक 
चाल ु खचा शीर्ाकमा रकमान्द्तर गना 
सवकन ेछैन।  

(३) स्थानीय तहका लामग अनदुान सङ्ख्या 801 मा 
ववमनयोजन भएको ववत्तीय समानीकरर् अनदुान, सशता अनदुान, 

समपूरक अनदुान  र ववशेर् अनदुान रकम अन्द्य अनदुान 
सङ्ख्यामा र अको स्थानीय तहमा रकमान्द्तर हनुे छैन। 

(4) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 

तापमन अनदुान सङ्ख्या 501 को अथा ववत्तीय व्यवस्था र 602 
को अथा ववववधमा ववमनयोजन भएको रकम चाल,ु पुजँीगत र ववत्तीय 
व्यवस्थाका जनु शीर्ाकमा मनकासा र खचा हनुे हो सोही शीर्ाकमा 
आवश्यक रकम रकमान्द्तर तथा कायाक्रम संशोधन गरी थप गना 
वा घटाउन र खचा जनाउन बाधा पने छैन।  

(५) यस ऐनबमोशजम ववमनयोशजत रकमको मनकासा तथा 
खचा व्यवस्थापन कर्ााली प्रदेश आमथाक कायाववमध ऐन, 2074 

बमोशजम हनुेछ।  
५.  अन्द्तर-सरकारी ववत्तीय हस्तान्द्तरर्ाः (१) अनदुान सङ् ख्या ८०१ 

को रकम कानून बमोशजम खचा गने गरी ववत्तीय समानीकरर् 
अनदुान, सशता अनदुान, समपूरक अनदुान र ववशरे् अनदुानको 
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रुपमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको सश चत कोर्मा प्रदेश लेखा 
मनयन्द्त्रक कायाालय वा प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले 
हस्तान्द्तरर् गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हस्तान्द्तरर् हनुे ववत्तीय 
समानीकरर् अनदुान बराबर चार वकस्तामा हस्तान्द्तरर् 
गररनेछ। त्यसरी हस्तान्द्तरर् गदाा पवहलो वकस्ता भार सात गते, 
दोस्रो वकस्ता कामताक सात गते, तेस्रो वकस्ता माघ सात गते र 

अशन्द्तम वकस्ता वैशाख सात गतेमभत्र हस्तान्द्तरर् गनुापनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापमन सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले अशघललो आमथाक वर्ामा 
हस्तान्द्तररत रकमको उपलशब्ध सवहतको आमथाक वववरर् पेश 
नगरेमा दोस्रो र त्यस पमछका वकस्ता बापतको रकम हस्तान्द्तरर् 
गररने छैन।  

(४) उपदफा (१) बमोशजमको अनदुान रकममध्ये सशता 
अनदुान रकमको एक चौथाइले हनु आउन े रकम सम्बशन्द्धत 

स्थानीय तहको सश चत कोर्मा प्रत्येक आमथाक वर्ाको भार सात 

गतेमभत्र हस्तान्द्तरर् गनुापनेछ। 

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

(६) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कायाववमधबमोशजम प्रदेश 
लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय वा प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले 

स्थानीय तहलाई समपूरक र ववशरे् अनदुानको रकम हस्तान्द्तरर् 

गनुापनेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम हस्तान्द्तरर् भएको सशता 
अनदुान, समपूरक अनदुान र ववशेर् अनदुानको रकममध्ये आर्ाढ 

मसान्द्तसम्म खचा नभई बाकँी रहेको रकम सम्बशन्द्धत स्थानीय 
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तहले साउन पन्द्र गतेमभत्र प्रदेश सश चत कोर्मा दाशखला 
गनुापनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजम रकम दाशखला नगने स्थानीय 
तहलाई चाल ुआमथाक वर्ामा हस्तान्द्तरर् हनु ेअनदुान रकमबाट 
कट् टा गरी समायोजन गररनछे। 

(९) मन्द्त्रालयले माग गरेको ववत्तीय तथा भौमतक प्रगमत 
वववरर् पेश नगने स्थानीय तहलाई उपदफा (१) बमोशजम 
उपलब्ध गराइने जनुसकैु अनदुान रकम रोक् का गना सक्नेछ। 

(१०) मलुकुमा ववपद् वा कुनै असामान्द्य पररशस्थमत 
उत्पन्द् न भई लक्ष्य अनरुूप राजस्व सङ् कलन नभएमा र सङ् घीय 
सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्द्तरर् हनुे रकममा न्द्यूनता आएमा 
ववत्तीय समानीकरर् अनदुानको पवहलो वकस्ताबाहेक अन्द्य 
वकस्ता र सो बापतको रकम सङ् कमलत राजस्वको अनपुातका 
आधारमा प्रदेश सरकारले पनुाः मनधाारर् गरी हस्तान्द्तरर् गना 
सक्नेछ। 

६.  आयोजना वा कायाक्रम कायाान्द्वयनसम्बन्द्धी ववशरे् व्यवस्थााः (१) 
यस ऐनबमोशजम प्रदेश सरकारको कुनै मनकायमा रहेको कायाक्रम 
वा आयोजना स्थानीय तहमाफा त गनुापने गरी ववर्यगत 
मन्द्त्रालयले मसफाररस गरेमा मन्द्त्रालयको सहममतमा ववर्यगत 
मन्द्त्रालयले अशख्तयारीको रूपमा शतासवहत कायाान्द्वयन गराउन 
सक्नेछ।  

तर सङ् घीय सरकारबाट तोवकएकोमा बाहेक सङ् घीय 
सशता, समपूरक र ववशेर् अनदुानको रुपमा प्रदेश सरकारलाई 
प्राप् त कायाक्रम कायाान्द्वयनको लामग स्थानीय तहमा अशख्तयारी 
प्रदान गना तथा हस्तान्द्तरर् गना पाइने छैन। 
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(२) मन्द्त्रालयको सहममत र ववर्यगत मन्द्त्रालयको 
प्रस्तावमा दीघाकालीन दावयत्व नपने गरी सङ् घीय सरकारको 
कायािेत्रमा पने, अत्यावश्यक देशखएको र सङ् घीय बजेट तथा 
कायाक्रमले सम्बोधन नगरेको ववर्यमा कुनै कायाक्रम वा 
आयोजना सङ् घीय सरकार अन्द्तगातको मनकायमाफा त कायाान्द्वयन 

हनुे गरी प्रदेश सरकारले मनर्ाय गना सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम मनर्ाय गदाा सङ् घीय 
सरकारको सम्बशन्द्धत मन्द्त्रालय र सङ् घीय अथा मन्द्त्रालयको 
सहममत प्राप् त भएको हनु ुपनेछ।  

(४) प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायाक्रममा परेको 
ववर्य सङ् घीय सरकार अन्द्तगातको कायाालयबाट कायाान्द्वयन गनुा 
पने औशचत्य र आवश्यकता देशखएमा सम्बशन्द्धत सङ् घीय 
मन्द्त्रालय र सङ् घीय अथा मन्द्त्रालयको सहममतमा ववर्यगत 
मन्द्त्रालयले कुनै कायाक्रम वा आयोजना सङ् घीय सरकार 
अन्द्तगातको कायाालयमाफा त कायाान्द्वयन गराउन सक्नेछ। 

(५) यस ऐनबमोशजम स्थानीय तहमा सशता 
अनदुानअन्द्तगातका कायाक्रम वा आयोजना कायाान्द्वयन गदाा स्पष् ट 
उपलशब्ध र कायायोजनासवहत थप रकम माग भई आएमा 
कायाक्रम वा आयोजनाको प्रगमत, उपयकु्तता र स्रोतको 
उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकारले थप रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ। 

(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 स्वीकृमतमा सम्बशन्द्धत 
कायाालय माफा त कायाान्द्वयन गराउन सवकनेछ। 
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(७) उपदफा (१), (२), (४), (५) र (६) बमोशजम 
कायाक्रम वा आयोजना कायाान्द्वयन गदाा सो को जानकारी 
सम्बशन्द्धत मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय, स्थानीय तह 
र प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई ददनपुनेछ। 

(८) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय तहले कायाान्द्वयन 
गने तथा उपदफा (५) बमोशजम थप रकम उपलब्ध गराउन े

जानकारी प्राप् त भएमा प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय वा 
सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयले खचा गने अशख्तयारी मानी 
सम्बशन्द्धत स्थानीय तहलाई प्रदेश मनकायको रूपमा कायाालय 
कोड प्रदान गरी सोही कोडबाट रकम मनकासा ददनपुनेछ। 

 (९) उपदफा (६) बमोशजम कायाक्रम वा आयोजना 
कायाान्द्वयन गदाा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सम्बशन्द्धत 

मनकायको नाममा प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय वा सम्बशन्द्धत 

प्रदेश लेखा इकाइा कायाालयमा रहेको काया स चालन कोर् 
खातामा जम्मा हनुे गरी रकम मनकासा ददनपुनेछ। 

७. लेखाङ् कन, प्रमतवेदन तथा लेखापरीिर्ाः यस ऐनबमोशजम प्रदेश 
सरकारबाट ववमनयोशजत वा कायाान्द्वयन गनुापने कायाक्रम वा 
आयोजना अशख्तयारीको रुपमा स्थानीय तह वा सङ् घीय सरकार 
अन्द्तगातका कायाान्द्वयन गने मनकायले प्रदेश सरकार अन्द्तगातको 
इकाईको रूपमा प्रदेश कानूनबमोशजम लेखा राख् ने, लेखापरीिर् 
गराउने र प्रमतवेदन गने समेतको ववत्तीय उत्तरदावयत्व बहन 

गनुापनेछ। 

८.  अशख्तयारी तथा कायाक्रम स्वीकृमताः (१) यस ऐनबमोशजम 

ववमनयोशजत रकमको खचा गने अशख्तयारी प्रचमलत कानूनको 
अधीनमा रही यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतदेशख अमधकार प्राप् त 

अमधकारीलाई हनुछे। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम खचा गने अशख्तयारीको 
आधारमा प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय वा प्रदेश लेखा इकाई 

कायाालयले सम्बशन्द्धत मनकायलाई ववमनयोजन भएको रकम 
मनकासा ददनछे। 

(३) कुनै मनकायलाई एकभन्द्दा बढी मनकायबाट खचा 
गने गरी रकम ववमनयोजन भएकोमा ववमनयोजन भएको सम्पूर्ा 
रकम खचा गने मनकायलाई असोज पन्द्र गतेमभत्र आयोगको 
मसफाररसमा बाँडफाँट गरी मन्द्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ र 

सो को जानकारी मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय तथा 
सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा इकाई कायाालयलाई ददनपुनेछ। सो 
समयावधी मभत्र बाँडफाँट नगरेमा मन्द्त्रालयले बाँडफाटँ गरी 
अशख्तयारी प्रदान गना सक्नछे।  

तर एकमषु् ट रूपमा ववमनयोजन भएको रकम एक पटक 
बाँडफाँट गरेपमछ पनुाः रकमान्द्तर वा कायाक्रम संशोधन गना 
पाइने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको बाँडफाँटबाट रकम 
प्राप् त गने मनकायको प्रमखुलाई त्यस्तो रकम खचा गना अशख्तयारी 
प्राप् त भएको मामननछे। 

(५) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापमन बजेट सूचना प्रर्ालीमा समावेश भएको कायाक्रम त्यस्तो 
कायाक्रम कायाान्द्वयन गने प्रयोजनको लामग स्वीकृत कायाक्रम 
मामननेछ।  

 (6) बजेट सूचना प्रर्ालीमा समावेश भएको कायाक्रमको 
चौमामसक ववभाजनमा संशोधन गनुा पने भएमा सम्बशन्द्धत 
मनकायले ववर्यगत मन्द्त्रालय माफा त ् मन्द्त्रालयको स्वीकृमत 

मलनपुनेछ। 
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 (7) उपदफा (6) बमोशजम संशोधन भएको जानकारी 
मन्द्त्रालय, प्रदेश लेखा मनयन्द्त्रक कायाालय र सम्बशन्द्धत प्रदेश लेखा 
इकाई कायाालयलाई ददनपुनेछ। 

(8) ववर्यगत मन्द्त्रालय, आयोग, सशचवालय वा 
मनकायबाट स्पष् ट कारर् र औशचत्य खलुाई स्वीकृत वावर्ाक 
ववकास कायाक्रममा समावेश भएको कायाक्रम संशोधनका लामग 
अनरुोध गरेमा आयोगको मसफाररसमा मन्द्त्रालयले संशोधन गना 
सक्नेछ। 

 (9) उपदफा (8) बमोशजम कायाक्रम संशोधन गदाा 
स्वीकृत वावर्ाक ववकास कायाक्रममा समावेश भएका आयोजना 
संशोधन गरी नयाँ आयोजना समावेश गना पाइने छैन। 

(10) स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरर् भएका सशता, 
समपूरक र ववशेर् अनदुानतफा का दोहोरो परेका कायाक्रमको 
संशोधन गदाा कायम हनुे आयोजनाको लागत अनमुान समेत पेश 
गनुापनेछ।  

९.  कायाववमध, मनदेशशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नाेः यस ऐनको 
कायाान्द्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक कायाववमध, मनदेशशका 
तथा मापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

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 गनुापनेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ सँग सम्बशन्द्धत) 
नपेालको संववधानबमोशजम प्रदेश सश चत कोर्मामथ व्ययभार हनु ेरकम 

रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ 6 

क्र.सं. 
अनदुान 
सङ् ख्या 

मनकायको नाम चाल ुखचा 
पुजँीगत 
खचा 

जम्मा 

१. २०२ 

प्रदेशसभा सशचवालय 

 (प्रदेश सभामखु र 
उपसभामखुको 
पाररश्रममक र सवुवधा) 

6910 0 6910 

२. २१० 

प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

(अध्यि र सदस्यको 
पाररश्रममक र सवुवधा) 

4559 0 4559 

जम्मा 11469 0 11469 
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अनसूुची-२ 

(दफा 3 र दफा 4 को उपदफा (१) र उपदफा (२) सँग सम्बशन्द्धत) 
प्रदेश सश चत कोर्बाट ववमनयोशजत हनु ेरकम 

रु. हजारमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र.
सं. 

अनदुान 
सङ्ख्या 

मनकायको नाम चाल ुखचा पुजँीगत खचा जम्मा 

१. 202 प्रदेश व्यवस्थावपका 134569 30500 165069 

२. 210 
प्रदेश लोक सेवा 
आयोग 

95909 13800 109709 

३. 216 

मखु्य 
न्द्यायामधवक्ताको 
कायाालय 

15936 2300 18236 

४. 301 

मखु्यमन्द्त्री तथा 
मशन्द्त्रपररर्द्को 
कायाालय 

571362 102237 673599 

५. 305 

आमथाक माममला 
तथा योजना 
मन्द्त्रालय 

155360 54335 209695 

६. 307 

उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वातावरर् 
मन्द्त्रालय 

937366 1200035 2137401 

७. 308 

जलस्रोत तथा 
ऊजाा ववकास 
मन्द्त्रालय 

250007 3543193 3793200 

८. 312 

भमूम व्यवस्था, 
कृवर् तथा 
सहकारी मन्द्त्रालय 

1672915 709685 2382600 
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९. 314 

आन्द्तररक माममला 
तथा कानून 
मन्द्त्रालय 

252483 44410 296893 

10. 337 

भौमतक पूवााधार 
तथा शहरी 
ववकास मन्द्त्रालय 

251458 10669500 10920958 

11. 350 
सामाशजक ववकास 
मन्द्त्रालय 

3335306 2559834 5895140 

12. 391 
कर्ााली प्रदेश 
योजना आयोग 

35770 695 36465 

13. 501 

आमथाक माममला 
तथा योजना 
मन्द्त्रालय  

(अथा-ववत्तीय 
व्यवस्था) 

250000 0 250000 

14. 602 

आमथाक माममला 
तथा योजना 
मन्द्त्रालय  

(अथा-ववववध) 

1200000 500000 1700000 

15. 801 स्थानीय तह 4015729 0 4015729 

  कुल जम्मा 13174170 19430524 32604694 

 

प्रमाशर्करर् मममत: २०७९।03।29  
 

 
           

  

 
आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आज्ञाले, 
ददनेश सागर भसुाल 

प्रदेश सरकारको सशचव 


