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पर सख्या- २०७६/७७          र्मर्त:२०७७/१/३१ 

चलानी नं :         

      

  

 प्रसे वक्तव्य 

 

कर्ााली प्रदेश सरकारको आनथाक वर्ा २०७६/७७ को बैशाख मसान्त्तसम्मको खर्ा नववरर् 

 

कोरोना(COVID-19) रोकथाम तथा र्नयन्त्रर्का लार्ग प्रदेश सरकारले स्थापना गरकेो प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कोषबाट उद्योग 

पयिटन वन तथा वातावरर् मन्त्रालयलार्ि ३० लार्ख , प्रदेश प्रहरी कायािलयलार्ि १० लार्ख,  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल महेश्वरी बार्हनी 

सरु्खेत लार्ि ५ लार्ख आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालयलार्ि २२ लार्ख ८८ हजार , ७९ वटा स्थानीय तहलार्ि १३ करोड २० 

लार्ख, नेपाली सेना उत्तर पर्िम पतृना लार्ि ५ लार्ख  गरी जम्मा रु १३ करोड ९२ लार्ख ८८ हजार यस कायािलयमार्ि त र्नकासा 

पठार्िएको छ । 

 

हाल सम्म कोरोिा(COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रर्का लानि प्रदेश नवपद् व्यवस्थापि कोर्बाट रु २३ करोड ९२ लाख 

८८ हजार खर्ा भएको छ ।  

 

 र्ालु आनथाक वर्ाको बैशाख मसान्त्तसम्म र्ालु खर्ा २३.२१ प्रनतशत र पुुँजीित खर्ा १०.५९ प्रनतशत खर्ा भर्ा समग्रमा कुल 

बजेटको १५.३९ प्रनतशत खर्ा हुि िएको छ । 

 

कुल बजेटको १० प्रनतशतभन्त्दा बढी बजेट भएका मन्त्रालयहरुमध्ये भौनतक पूवााधार नवकास मन्त्रालयले १४.५० प्रनतशत खर्ा 

िरकेो छ । मुख्यमन्त्री तथा मनन्त्रपररर्द्को कायाालयले ३.१५ प्रनतशत खर्ा िदाा सामानजक नवकास मन्त्रालयले २९.१८ 

प्रनतशत खर्ा िरकेो छ । 

 

यस अवनधमा सुँघीय सरकारबाट राजश्व बाुँडफाुँटबापत प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारले उठाएको राजस्व रकम िरी कुल जम्मा 

राजस्व रकम रु ४ अबा १० करोड ८९ लाख ९९ हजार रहकेो छ । अनघल्लो आनथाक वर्ाको सोही अवनधमा यस्तो राजश्व रकम 

रु ३ अबा ५५ करोड ७४ लाख ३० हजार रहकेो नथयो । 

 

 

 

 

र्ोन न.०८३-५२२५६१ 

      ०८३-५२४३२५ 

Website: stco.karnali.gov.np 
Email:- pfcokarnali123@gmail.com         
 

          



 

बैशार्ख मसान्त्त सम्मको मन्त्रालय तथा निकायगत कुल खर्च नििरण 

 
क्र.सुँ. निकायको िाम वानर्ाक बजेट(०००) बजेटमा अुँश(%) कुल खर्ा(०००) खर्ा (%) 

१. प्रदेश व्यवस्थार्पका १६४९७६ ०.४८ ७८१९८ ४७.४० 

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग २९७६१ ०.०८ ०० ०० 

३. मुख्य न्त्यायार्िवक्ताको 

कायािलय 

१६२६३ ०.०४ ६८४४ ४२.०९ 

४. मुख्यमन्त्री तथा 

मर्न्त्रपररषद्को कायािलय 

५२८१६२८ १५.३७ १६६४६६ ३.१५ 

५. आर्थिक मार्मला तथा 

योजना मन्त्रालय 

५६००९५० १६.३० ४५२९३ ०.८१ 

६. उद्योग पयिटन वन तथा 

वातावरर् मन्त्रालय 

२८६५७४३ ८.३४ ४९१३०३ १७.१४ 

७. भूर्म व्यवस्था कृर्ष तथा 

सहकारी मन्त्रालय 

३४३०५७९ ९.९८ ६५५७५० १९.११ 

८. आन्त्तररक मार्मला तथा 

कानुन मन्त्रालय 

६९९९२४ २.०८ २९१५०२ ४१.६५ 

९. भौर्तक पूवाििार र्वकास 

मन्त्रालय 

१०७०४८२३ ३१.१६ १५५२०१७ १४.५० 

१०. सामार्जक र्वकास 

मन्त्रालय 

४७००२६९ १३.६८ १३७१४३९ २९.१८ 

११. कर्ािली प्रदेश योजना 

आयोग 

५८५०९ ०.१७ ११०८४ १८.९५ 

१२. स्थानीय तह ८००००० २.३२ ६१६२८८ ७७.०४ 

 जम्मा ३४३५३४२५ १०० ५२८६१८९ १५.३९ 

 

**मार्थ उल्लेर्ख भएका र्खचि र्ववरर् अपररष्कृत हुन् ।      

            

 

 (लोकप्रसाद पौडेल) 

नि. प्रदेश लेखा नियन्त्रक 

 


