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प्रदेश सबा सचििारम 
प्रदेश नॊ. एक 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

उद्देश्म य कायण 

 

 

   आनथिक िर्ि 2074/75 को   फाॉकी अिनधको रानग प्रदेश नॊ एक अन्तगितका 
ननकामहरुरे गने  सेिा य कामिहरूको रानग प्रदेश सचित कोर्फाट केही यकभ खिि गने 
अनधकाय ददन य सो यकभ विननमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे प्रस्ततु विधेमक ऩेश गनुि 
ऩयेको हो।  

   प्रस्ततु विधेमकरे प्रदेश सचित कोर्फाट खिि गने अनधकाय य विनबन्न ननकाम , 

भन्रारम तथा सचििारमरे गने सेिा य कामिहरूको नननभत्त विननमोजन गनि सक्ने व्मिस्था 
गयेको छ। 

 

     द्रष्टव्म् मो विधेमक अथि विधेमक हो । 

 

 

(भा. इन्द्र फहादयु आङ्फो) 
 आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्री 



 

आनथिक िर्ि 2074/75 को फाॉकी अिनधको सेिा य कामिहरुको रानग प्रदेश सचित कोर्फाट केही 
यकभ खिि गने य विननमोजन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि फनेको विधेमक 

 

प्रस्तािना्  आनथिक िर्ि 2074/75 को फाॉकी अिनधको सेिा य कामिहरुको रानग प्रदेश सचित 
कोर्फाट केही यकभ खिि गने अनधकाय ददन य सो यकभ विननमोजन गनि िाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊविधानको धाया 197 फभोचजभ प्रदेश नॊ एक, प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  
 

१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो  ऐनको नाभ “प्रदेश नॊ एक विननमोजन ऐन, २०७4” यहेको 
छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

 

२. आनथिक िर्ि 2074/75 फाॉकी अिनध को नननभत्त प्रदेश सचित कोर्फाट यकभ खिि गने 
अनधकाय्  आनथिक िर्ि 2074/75 को फाॉकी अिनधको  नननभत्त अनसूुिी–१ फभोचजभ प्रदेश 
सचित कोर्भानथ व्ममबाय हनु ेयकभ फाहेक अनसूुिी–२ को भहर ३ भा उचलरचखत ननकामरे 
गने सेिा य कामिहरुका नननभत्त सोही अनसूुिीको भहर ४ भा उचलरचखत िारू खिि, भहर ५ 
भा उचलरचखत ऩूॉजीगत खिि य भहर ६ भा उचलरचखत वित्तीम व्मिस्थाको यकभ सभेत गयी 
भहर ७ भा उचलरचखत जम्भा यकभ रु.१०१९४६५०००  (अऺयेऩी रु. एक अिि एक कयोड 
िौयानब्फे राख ऩैसठ्ठी हजाय ) भा नफढाई ननददिष्ट गरयए फभोचजभ प्रदेश सचित कोर्फाट खिि 
गनि सवकनेछ। 

   

३. विननमोजन् (१) मस ऐनद्वाया प्रदेश सचित कोर्फाट खिि गनि अनधकाय ददइएको यकभ आनथिक 
िर्ि 2074/75 को फाॉकी अिनधको नननभत्त अनसूुिी–२ को भहर ३ भा उचलरचखत ननकामरे 
गने सेिा य कामिहरुको नननभत्त विननमोजन गरयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बए ताऩनन अनसूुिी–२ को भहर ३ 
भा उचलरचखत ननकामरे गने सेिा य कामिहरुको नननभत्त विननमोजन गयेको यकभभध्मे कुनै 
शीर्िकभा फित हनु ेय कुनै शीर्िकभा नऩगु हनुे देचखन आएभा आनथिक भानभरा तथा मोजना 
भन्रारमरे फित हनु ेशीर्िकफाट नऩगु हनुे शीर्िकभा यकभ सानि सक्नेछ। मसयी यकभ सादाि 
एक शीर्िकफाट सो शीर्िकको जम्भा यकभको दश प्रनतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक िा 
एकबन्दा फढी शीर्िकहरुफाट अको एक िा एकबन्दा फढी शीर्िकहरुभा यकभ सानि तथा 
ननकासा य खिि जनाउन सवकनेछ। ऩूॉजीगत खिि य वित्तीम व्मिस्थातपि  विननमोचजत यकभ 
साॉिा बकु्तानी खिि य व्माज बकु्तानी खिि शीर्िकभा फाहेक अन्म िारू खिि शीर्िकतपि  सानि य 
वित्तीम व्मिस्था अन्तगित साॉिा बकु्तानी खिितपि  विननमोचजत यकभ व्माज बकु्तानी खिि 
शीर्िकभा फाहेक अन्मर सानि सवकन ेछैन।  
  तय िार ुतथा ऩूॉजीगत खिि य वित्तीम व्मिस्थाको खिि  व्महोनि एक स्रोतफाट अको 
स्रोतभा यकभ सानि सवकनेछ।  

 (3) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेचखएको बए ताऩनन अनदुान सॊख्मा 
70192 भा विननमोजन बएको यकभ अनदुान सॊख्मा 70102 देचख 70193  सम्भ जनु 
जनु अनदुान सॊख्माभा ननकासा य खिि हनु ेहो सोही अनदुान सॊख्माभा जनतसकैु यकभ सानि तथा 
ननकासा य खिि जनाउन फाधा ऩने छैन। 



(4) मो विननमोजन विधेमक ऩेश हनुबुन्दा अगानड सॊघीम विननमोजन ऐन, 2074 को 
दपा 4 को उऩदपा (5) फभोचजभ नेऩार सयकाय, अथि भन्रारमरे  विनबन्न खिि शीर्िकहरुभा 
फाॉडपाॉट गयी सम्फचन्धत ननकामराइ  ननकासा ददएको य यकभान्तय बई कामभ बएको यकभ 
मसै ऐन फभोचजभ विननमोजन बएको भाननने छ । 
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(ऩदाधधकायी)
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क्र.म. शिर्षक शिर्षकको नाम
२०७४/७५

यकभ रु.

अनुसुची-१
(दपा २ सँग सम्फन्न्धत)

नेऩारको संपवधान फभोन्िभ
प्रदेश न.ं१ प्रदेश संधचत कोष भाधथ व्ममबाय हुन ेयकभ

प्रदेश न.ं१



रकम रु
१ २ ३ ४ ५ ६ ७

चारु ऩ ुुँजीगत
वित्तिम व्मिस्था

जम्भा

१ 701211301 प्रदेश व्मिस्थावऩका सत्तचिारम 80564000 44055000 0 124619000

२ 701231301 भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामाारम 4705000 1500000 0 6205000

३ 701311301
भखु्मभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को
कामाारम 29295000 16500000 0 45795000

४ 701321301
आधथाक भाधभरा तथा मोजना
भन्रारम 175288780 210539340 0 385828120

५ 7012331301
आन्तरयक भाधभरा तथा मोजना
भन्रारम 38535040 34300000 0 72835040

६ 701341301
उद्योग, ऩमाटन, िन तथा िाताियण
भन्रारम 49073850 16200000 0 65273850

७ 701351301
बभूी व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी
भन्रारम 25098990 22530000 0 47628990

८ 701361301 बौधतक ऩूिााधाय विकास भन्रारम 35928000 107342000 0 143270000

९ 701371301 साभात्तजक विकास भन्रारम 103470000 24540000 0 128010000
जम्भा 541958660 477506340 1019465000

२०७४।७५

शीषाकको नाभशीषाकक्र.सं.

अनुसुची -२

(दपा 2 य ३ सुँग सम्फत्तन्धत)
नेऩाऱको संविधान बमोजिम

प्रदेश न.ं१ प्रदेश संचचत कोषबाट व्ययभार हुन ेरकम
प्रदेश न.ं१ 


