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efu ! 
ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

नेपालको संिवधान बमोिजम कणार्ली ूदेश सभाले बनाएको तल 
लेिखए बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन 
गिरएको छ ।  

संम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. २ 
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आिथर्क वषर् २०७४।०७५ को सेवा र कायर्ह को लािग ूदेश 
संिञ् चत कोषबाट केही रकम खचर् गन र िविनयोजन गन 

सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 
ूःतावनाः  आिथर्क वषर् २०७४/०७५ को सेवा र कायर्ह को 
लािग ूदेश सि त कोषबाट केही रकम खचर् गन अिधकार िदन र 
सो रकम िविनयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले,   

नेपालको संिवधानको धारा २०५ बमोिजमको कणार्ली 
ूदेशको ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  
१.  संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस  ऐनको नाम “कणार्ली ूदेश   

िविनयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ। 
     (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 

२.  आिथर्क वषर् २०७४/०७५ को िनिम  ूदेश सि त कोषबाट 
खचर् गन अिधकार: आिथर्क वषर् २०७४/०७५ को िनिम  
अनसूुची -१ बमोिजम ूदेश सि त कोषमािथ व्ययभार हनेु रकम 
बाहेक अनसूुची -२ को महल २ मा उल्लेिखत िनकाय, 
मन्ऽालय तथा सिचवालयले गन सेवा र कायर्ह का िनिम  सोही 
अनसूुचीको महल ३ मा उल्लेिखत चाल ुखचर् र महल ४ मा 
उल्लेिखत पूजँीगत खचर्तफर् को रकम समेत गरी महल ६ मा 
उल्लेिखत जम्मा . १,०१,८६,००,०००।– (अक्षरेपी एक 
अवर् एक करोड छयासी लाख) मा नबढाई िनिदर्  गिरए 
बमोिजम ूदेश सि त कोषबाट खचर् गनर् सिकने छ। 

३.  िविनयोजन:  (१) यस ऐन ारा ूदेश सि त कोषबाट खचर् गनर् 
अिधकार िदइएको रकम आिथर्क वषर् २०७४/०७५ को िनिम  
अनसूुची-२ को महल २ मा उल्लेिखत िनकायले गन सेवा र 
कायर्ह को िनिम  िविनयोजन गिरनेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन अनसूुची-२ को महल २ मा उल्लेिखत िनकाय, 
मन्ऽालय तथा सिचवालयले गन सेवा र कायर्ह को िनिम  
िविनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा 
नपगु हनेु देिखन आएमा आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालयले बचत हनेु शीषर्कबाट नपगु हनेु शीषर्कमा रकम 
सानर्  सक्नेछ । यसरी रकम सादार् एक शीषर्कबाट सो 
शीषर्कको जम्मा रकमको दश ूितशतमा नबढ्ने गरी कुनै 
एक वा एक भन्दा बढी शीषर्कह बाट अक  एक वा एक 
भन्दा बढी शीषर्कह मा रकम सानर् तथा िनकासा र खचर् 
जनाउन सिकने छ । पुजँीगत खचर्तफर् का शीषर्कमा 
िविनयोिजत रकम पूजँीगत तफर् कै खचर् शीषर्कबाहेक चाल ु
खचर् शीषर्कमा रकमान्तर गनर् सिकने छैन ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन अथर् िविवध शीषर्कमा िविनयोजन भएको 
रकम जनु जनु शीषर्कमा िनकासा र खचर् हनेु हो सोही 
िशषर्कमा जितसकैु रकम सानर् तथा िनकासा र खचर् जनाउन 
बाधा पन छैन। 

(४) संघीय िविनयोजन ऐन, २०७४ को दफा ४ को 
उपदफा (५) बमोिजम नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयले यस 
ूदेशका िविभ  िनकायह  ःथापना र संचालन गनर् िविभ  
खचर् शीषर्कह मा बाँडफाँट गरी िनकासा भएको रकममध्ये 
यो ऐन ूःततु गनुर् अिघसम्म अनसूुची -३ बमोिजम चालतुफर्  
 २,१२,१०,३६६.७८  (दईु करोड बा॑ लाख दश हजार 
तीन सय छैस ी पैसा अठह र) र पूजँीगततफर्   
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१,२८,२७,६९९.७३ (एक करोड अ आइस लाख स ाइस 
हजार छ सय उना सय  पैसा िऽह र) पैयाँ गरी कुल 
जम्मा  ३,४०,३८,०६६.५१ (तीन करोड चालीस लाख 
अ ितस हजार छैस ी पैसा एकाउ ) भई खचर् भएको 
रकमलाई समेत यसै ऐन बमोिजमको शीषर्कगत पमा 
िमलान गिरएको छ । 

(५) यो ऐनबमोिजम िविनयोिजत रकमको िनकासा 
तथा खचर् व्यवःथापन ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन बमोिजम 
हनेुछ ।  
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अनसूुची ‐१ 
(दफा २ सँग सम्बिन्धत) 
नेपालको संिवधान बमोिजम 

ूदेश सि त कोषमािथ व्ययभार हनु ेरकम 

. हजारमा 

१  २  ३  ४  ५  ६ 

ब.स  शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
खचर् 

िव ीय 
व्यवःथा 

जम्मा 

१ 

ूदेश सभा सिचवालय 

(ूदेश सभामखु र उपसभामखुको 
पािरौिमक र सिुवधा) 

1900 0 0 1900 

		 	जम्मा	 1900 0 0 1900 

 

   



v08 !_ cltl/Qmf° # k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.!.@# 

6 
 

अनसूुची ‐२ 
(दफा २ र ३ सँग सम्बिन्धत) 

ूदेश सि त कोषबाट िविनयोजन हनु ेरकम 
. हजारमा 

१  २  ३  ४  ५  ६ 

बस  िनकायह को नाम  चाल ुतफर्   पूजँीगत तफर्  
िव ीय 
व्यवःथा 

जम्मा 

1 ूदेश सभा सिचवालय  35165 25600 0 60765 

2 
मखु्य न्यायिधवक्ताको 
कायार्लय 

850 400 0 1250 

3 
मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 

42459 10500 0 52959 

4 
आन्तिरक मािमला तथा 
कानून मन्ऽालय 

36620 13500 0 50120 

5 
आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽालय 

46546 10500 0 57046 

  
५.१ ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

1010 0 0 1010 

6 
उ ोग, पयर्टन, वन तथा 
वातावरण मन्ऽालय 

28265 55150 0 83415 

7 
भिूम व्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय 

35277 65500 0 100777 

8 
भौितक पूवार्धार िवकास 
मन्ऽालय 

21666 189950 0 211616 

9 
सामािजक िवकास 
मन्ऽालय 

40245 37800 0 78045 

10 अथर् िविवध      0 0 

   १०.१  भैपरी आउने  149300 172297 0 321597 

कुल जम्मा	 437403 581197 0 1018600 



v08 !_ cltl/Qmf° # k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.!.@# 

7 
 

अनसूुची ‐३ 
(दफा ४ सँग सम्बिन्धत) 

संघीय सरकारबाट ूा  िव ीय समािनकरण अनदुान बजेटबाट खचर् भई 
सकेको रकम 

. हजारमा 
१  २  ३  ४  ५ 
ब.
स 

िनकायह को नाम  चाल ुखचर्  पूजँीगत खचर्  जम्मा 

1 ूदेश सभा सिचवालय  5477 2064 7541 

2 मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय  2081 1327 3408 

3 आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय  2379 2007 4386 

4 आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय  1419 969 2388 

5 
उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण 
मन्ऽालय 

4005 2017 6022 

6 
भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी 
मन्ऽालय 

3241 1978 5220 

7 भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय  535 221 756 

8 सामािजक िवकास मन्ऽालय  2072 2245 4317 

	जम्मा	 21210 12828 34038 
 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।१।23  

आ ाले, 
उपने्ि केशर खनाल 

ूदेश सरकारको िनिम  सिचव 
 
& 
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