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मन्तव्य 

 

नेपालको सं�वधानले �न�दर्� गरेको नेपाल सरकारको काम कारबाह�हरूलाई बजेट माफर् त कायार्न्वयन गनर् 
वा�षर्क बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयन गनुर् पन� हनु्छ। बजेटको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग हरेक 
मन्�ालयबाट कायार्न्वयन कायर् योजना समेत तयार गर� लागू ग�रएको छ। बजेट तजुर्मा ���यामा �वशषे 
ज्ञान, �सप, दक्षता र व्यवहा�रक ज्ञानको आवश्यकता पदर्छ। मलुकुको �वकासका आवश्यकता र 
�ाथ�मकतालाई समेट� सामािजक तथा �ादेिशक एवं स्थानीय तहसम्मको के्ष�ीय सन्तलुन कायम हनुे गर� 
बजेट तजुर्मा गनर् स�कएमा बजेट यथाथर्परक र उपलिब्धमूलक हनु जान्छ। 

अथर् मन्�ालयको बजेट �नमार्ण �नय�मत कायर् भए ताप�न �व�ीय संघीयता कायार्न्वयनका सन्दभर्मा यो एक 
ज�टल एवं महत्वपूणर् कायर् हो। बजेट �नमार्ण कायर्लाई यथाथर्परक, लागत �भावी र प�रणाममखुी बनाउँदै 
�व�नयोजन तथा स�ालन दक्षता र �व�ीय अनशुासन कायम गनर् र बजेटको सम� तजुर्मा ���यालाई सरल 
बनाउन आ.व. २०७०/७२ देिख �वषयगत मन्�ालय बजेट तजुर्मा सूचना �णाल� (Line Ministry Budgetary  

Information System -LMBIS) कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। बजेट तजुर्मा मा� नभई कायार्न्वयन पक्षको 
महत्वलाई समेत ध्यानमा राखी खचर् गन� �नकायमा यस �णाल�बाट बजेटको सोझै अिख्तयार� �दान गन� 
व्यवस्था समेत आ.व. २०७४/७५ देिख लागू ग�रएको छ। बजेट अनशुासन तथा खचर्को �ववरणलाई 
��तफलसँग जोड्ने यो �णाल�लाई अझ सश� गद� लैजान ुपन� भएको छ। 

सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापनमा अन्तरार्��य मापदण्डको �योगलाई अवलम्बन गन� �ममा सरकारले खचर् 
लेखा�नका ला�ग Government Financial Statistic Manual 2014 मा आधा�रत भई एक�कृत आ�थर्क स�ेत 
तथा वग�करण र व्याख्या, २०७४  तजुर्मा भएको छ। यसले सरकारले खचर् लेखा�नका ला�ग �योग गन� 
खचर् शीषर्कको पनुस�रचना गर� सावर्ज�नक �व�लाई �ोदभावी लेखा�नको आधार तयार गन� व्यवस्था समेटेको 
छ। यसले बजेट कायार्न्वयन गन� �नकायका ला�ग प�न केह� थप व्यवस्था गरेको हुँदा आ�थर्क वषर् 
२०७६/७७ को बजेट तजुर्माका �ममा यसका व्यवस्थाहरूलाई समेत समायोजन गनुर् पन� भएको छ। यस 
�कारका प�रव�तर्त व्यवस्थाहरूलाई बजेट तजुर्माका �ममा उपयोग हनुे त�रकाहरुको स्प� व्याख्या गर� सरल 
बनाउन आवश्यक भएकोले बजेट तजुर्मा �दग्दशर्नमा आठ� संशोधन ग�रएको छ।  

नेपालको सं�वधानले �त्याभतू गरेका मौ�लक हक, राज्यको �नद�शक �स�ान्त, नी�त तथा दा�यत्व, आव�धक 
योजनाले �न�दर्� गरेका ल�य, उ�ेश्य एवं रणनी�त लगायत प�छल्लो समयमा जार� भएका वा संशोधन भएका 
क�तपय ऐन �नयमहरुका �ावधानलाई यो �दग्दशर्नमा समे�टएकोले बजेट तजुर्मा कायर्मा संलग्न हनुे कमर्चार� 
एवं अन्य �नकायहरुका ला�ग यो �नकै उपलिब्धमूलक हनुे मैले �व�ास �लएको छु। 

यो बजेट तजुर्मा �दग्दशर्नको आठ� संस्करण �काशन गन� कायर्मा संलग्न सबै नेपाल सरकारका 
कमर्चार�हरुलाई धन्यवाद �ददै यसको पूणर् प�रपालना एवं कायार्न्वयनबाट बजेट तजुर्मा कायर् सहज र पारदश� 
हनुे �व�ास �लएको छु। 

 

 डा.यवुराज ख�तवडा 
 अथर्मन्�ी 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

मन्तव्य 

सी�मत �ोत साधनलाई अ�धकतम उपयोग गर�  रा�को आ�थर्क सामािजक �वकास गन� महत्वपूणर् दस्ताबेजको 

रुपमा बजेटलाई �लइन्छ। यसको �नमार्ण कायर् ज�टल एवं �ा�व�धक �वषय प�न हो। बजेट तजुर्मा कायर्लाई 

सरल, न�तजामखुी, यथाथर्परक र पारदश� बनाउन बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न तयार ग�रएको छ। बजेट तजुर्मा 

ग�तशील र प�रवतर्नशील ���या भएको हुदँा बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न समयानलुकूल बनाउन �नि�त समयको 

अन्तरालमा प�रमाजर्न ग�रँदै आएको छ। यस �ममा नपेाल सरकारले एक�कृत आ�थर्क स�ेत तथा वग�करण 

र व्याख्या, २०७४ मा भएको खचर् लेखा�नको व्यवस्थालाई समायोजन गर� यो बजेट तजुर्मा �दग्दशर्नको 

आठ� संस्करण तयार ग�रएको छ।   

�दग्दशर्न प�रमाजर्न  गदार् नेपालको सं�वधान, चौध� योजनाका ल�य एवं उ�ेश्य, संघीय संरचना �नमार्णका 

�ममा प�रमािजर्त ऐन, �नयम तथा नी�तगत �ावधानहरु समे�टएको छ। यसले मन्�ालयगत बजेट सूचना 

�णाल� (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS) को कायार्न्वयनलाई थप सदुृढ एवं 

�भावकार� बनाउन सहयोग परु् याउने मैले अपेक्षा राखेको छु।  

संघीय �व� व्यवस्थालाई �ोद् भावी आधारमा तयार गन� �दघर्काल�न सोच स�हत सरकार� �व� तथ्यांक (GFS) 

मानदण्ड, २०१४ अनरुुप तयार ग�रएको एक�कृत आ�थर्क स�ेत तथा वग�करण र व्याख्या, २०७४ ले 

व्यवस्था गरेको बजेट कायार्न्वयन गन� �नकायका ला�ग प�रमािजर्त आ�थर्क स�ेत तथा सरकार� आम्दानी, खचर् 

र लगानीका स�ेतहरुमा ग�रएको नयाँ व्यवस्थालाई यस संशोधनमा समे�टएको छ।  

बजेट तजुर्मा ���यामा मन्�ालय, �वभाग र कायार्न्वयन इकाई समेतको भ�ूमकाको सम्बन्धमा समेत उल्लेख 

ग�रएको छ। प�रमािजर्त बजेट �दग्दशर्नले बजेट �नमार्णमा संलग्न हनुे सम्ब� सबै �नकाय एवं कमर्चार�लाई 

थप सहज हनुे �व�ास �लएको छु। 

�स्ततु �दग्दशर्न प�रमाजर्न कायर्मा सहभागी बजेट तथा कायर्�म महाशाखाका सह-सिचव लगायत सबै 

कमर्चार�हरुलाई हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु। 

 

 (राजन खनाल) 
 अथर् सिचव 
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प�रच्छेद एक 

बजेट तजुर्मासगँ सम्बिन्धत कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्था 
 

मलुकुको सम� आ�थर्क-सामािजक �वकासका ला�ग सरकारले एक आ�थर्क वषर् �भ� गन� खचर् र सोको व्यवस्थापनका ला�ग 
उपयोग ग�रने आयका �ोत उल्लेख भएको महत्वपूणर् दस्ताबेज बजेट हो। बजेट माफर् त सरकारले खचर्को �ाथ�मकता �नधार्रण 
गनुर्का साथै �व� नी�तको घोषणा र कायार्न्वयनको खाका �स्ततु गदर्छ। बजेटलाई मलुकुमा समिष् टगत आ�थर्क स्था�यत्व 
कायम गद� आ�थर्क �वकास र सम�ृ� हा�सल गन� �मखु औजारको रूपमा �लइन्छ। यसका साथै सं�वधानमा व्य� राज्यका 
�नद�शक �स�ान्त र राज्यका नी�तहरू कायार्न्वयन गनर्का �न�म� बजेटको उपयोग ग�रन्छ। नेपालको सं�वधानमा सरकारले 
संघीय सिञ् चत कोष तथा सरकार� कोषबाट वा�षर्क बजेट अनरुूप मा� खचर् गनुर्पन� व्यवस्था ग�रएको छ। बजेट मलुकुको अथर् 
राजनी�तक दस्ताबेजका साथै कानूनी र �ा�व�धक �वषय प�न हो। यस सन्दभर्मा बजेट तजुर्माको अभ्यास अत्यन्त गहन र 
महत्वपूणर् �वषय हो। तसथर्, बजेट तजुर्माको अभ्यासमा संलग्न �त्येक �नकाय तथा व्यि� बजेट तजुर्माका कानूनी तथा नी�तगत 
आधारका बारेमा जानकार हनु जरूर� छ। यी �ावधानहरूको एक�कृत जानकार� उपलब्ध गराउन यस प�रच्छेदमा �नम्न 
सान्द�भर्क �वषयलाई �स्ततु ग�रएको छः  

1. नेपालको सं�वधानका सान्द�भर्क धाराहरू, 

2. ��त�न�धसभा �नयमावल�, २०75 का सान्द�भर्क �नयमहरू, 

3. रा��य सभा �नयमावल�, 2075 का सान्द�भर्क �नयमहरू, 

4. रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ का सान्द�भर्क दफाहरू, 

5. अन्तर–सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सान्द�भर्क दफाहरू, 

6. आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०५५ का सान्द�भर्क दफाहरू, 

7. आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू, 

8. सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ का सान्द�भर्क दफाहरू, 

9. सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू, 

10. �मण खचर् �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू, 

11. �वकास सहायता नी�त, २०71 का सान्द�भर्क खण्डहरू, 

12. �दगो �वकास ल�य, 

13. चौध� योजनाका सान्द�भर्क बुँदाहरू, 

14. लै��क उ�रदायी बजेट, 

15. ग�रबी न्यूनीकरण उन्मखु बजेट, 

16. जलवाय ुप�रवतर्न बजेट, 

17. सामािजक सरुक्षा कायर्�म सञ्  चालन कायर्�व�ध, २०7५ का सान्द�भर्क बुँदाहरू, 

18. मध्यमकाल�न खचर् संरचना सम्बन्धी व्यवस्था, 

19. बजेट �स्त�ुतको अवस्थामा एकैसाथ पेश हनुे �वधेयकहरू, 

20. नेपाल राष्  � ब�क ऐन, २०५८ का सान्द�भर्क दफाहरू, 

21. समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ का सान्द�भर्क बुँदाहरू, 

22. �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ का सान्द�भर्क बुँदाहरू। 

23. रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना �नधार्रण गन� मापदण्ड, 2075 
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१.१ नपेालको सं�वधानका सान्द�भर्क धाराहरू 

भागः ३ मौ�लक हक र कतर्व्य 

१६.  सम्मानपूवर्क बाचँ्न पाउन ेहकः 

(१)  �त्येक व्यि�लाई सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक हनुेछ। 

(२)  कसैलाई प�न मतृ्यदुण्डको सजाय �दने गर� कानून बनाइने छैन। 

१७.  स्वतन्�ताको हकः 

(१)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै प�न व्यि�लाई वैयि�क स्वतन्�ताबाट वि�त ग�रने छैन। 

(२)  �त्येक नाग�रकलाई देहायको स्वतन्�ता हनुेछः– 

(क)  �वचार र अ�भव्यि�को स्वतन्�ता, 

(ख)  �वना हातह�तयार शािन्तपूवर्क भेला हनुे स्वतन्�ता, 

(ग)  राजनी�तक दल खोल्ने स्वतन्�ता, 

(घ)  संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्�ता, 

(ङ)  नेपालको कुनै प�न भागमा आवतजावत र बसोबास गन� स्वतन्�ता, 

(च)  नेपालको कुनै प�न भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र 
सञ्  चालन गन� स्वतन्�ता। 

तर 

(१)  खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��यता र स्वाधीनतामा वा 
संघीय एकाई वा �व�भन्  न जात, जा�त, धमर्, सम्�दाय बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन�, जातीय भेदभाव वा 
छुवाछुतलाई दरुुत्साहन गन�, �म ��त अवहेलना गन�, गाल� बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हनुे, 
अपराध गनर् दरुुत्साहन गन� वा सावर्ज�नक िश�ाचार वा नै�तकताको ��तकूल हनुे कायर्मा मना�सब 
��तबन्ध लगाउने गर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नने छैन। 

(२)  खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��यता र स्वाधीनता, संघीय 

एकाई बीचको स–ुसम्बन्ध वा सावर्ज�नक शािन्त र व्यवस्थामा खलल पन� कायर्मा मना�सब ��तबन्ध 
लगाउने गर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नने छैन। 

(३)  खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��यता र स्वाधीनतामा 
खलल पन�, राष्  �को �वरु� जासूसी गन�, रा��य गोपनीयता भंग गन� वा नेपालको सरुक्षामा आचँ 
परु्  याउने गर� कुनै �वदेशी राज्य, संगठन वा ��त�न�धलाई सहयोग गन� वा राज्य�ोह गन� वा संघीय 
एकाई बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन� वा जातीय वा साम्�दा�यक �व�ेष फैलाउने वा �व�भन्  न जात, 

जा�त, धमर् र सम्�दाय बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन� वा केवल जा�त, भाषा, धमर्, सम्�दाय वा 
�ल�को आधारमा कुनै राजनी�तक दलको सदस्यता �ाप्  त गन� वा बन्देज लगाउने वा नाग�रकहरू बीच 

�वभेद गन� गर� राजनी�तक दल गठन गन�, �हंसात्मक कायर् गनर् दरुुत्साहन गन� वा सावर्ज�नक 
नै�तकताको ��तकूल हनुे कायर्मा मना�सब ��तबन्ध लगाउन ेगर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नन े
छैन। 

(४)  खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��यता र स्वाधीनतामा खलल 
पन�, राष्  �को �वरु� जासूसी गन�, रा��य गोपनीयता भंग गन� वा नेपालको सरुक्षामा आचँ परु्  याउने गर� 
कुनै �वदेशी राज्य, संगठन वा ��त�न�धलाई सहयोग गन�, राज्य�ोह गन� वा संघीय एकाई बीचको स–ु

सम्बन्धमा खलल पन� वा जातीय वा साम्�दा�यक �व�ेष फैलाउने वा �व�भन्  न जात, जा�त, धमर् र 
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सम्�दाय बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन� वा �हंसात्मक कायर् गनर् दरुुत्साहन गन� वा सावर्ज�नक 
नै�तकताको ��तकूल हनुे कायर्मा मना�सब ��तबन्ध लगाउने गर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नने 
छैन। 

(५)  खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सवर्साधारण जनताको �हत वा संघीय एकाई बीचको स–ुसम्बन्ध वा �व�भन्  न 
जात, जा�त, धमर् वा सम्�दायहरूका बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन� वा �हंसात्मक कायर् गन� वा त्यस्तो 
कायर् गनर् दरुुत्साहन गन� कायर्मा मना�सब ��तबन्ध लगाउन ेगर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नने 
छैन। 

(६)  खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय एकाई बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल परु्  याउने कायर् वा सवर्साधारण 
जनताको सावर्ज�नक स्वास्थ्य, िश�ाचार वा नै�तकताको ��तकूल हनुे कायर्मा रोक लगाउने वा कुनै 
खास उ�ोग, व्यापार वा सेवा राज्यले मा� सञ्  चालन गनर् पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग, व्यापार 
वा व्यवसाय गनर्का ला�ग कुनै शतर् वा योग्यता तोक्ने गर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नन ेछैन। 

१८.  समानताको हकः 

(१)  सबै नाग�रक कानूनको दृिष् टमा समान हनुेछन।् कसैलाई प�न कानूनको समान संरक्षणबाट वि�त 
ग�रने छैन। 

(२)  सामान्य कानूनको �योगमा उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जा�त, �ल�, शार��रक अवस्था, अपा�ता, स्वास्थ्य 
िस्थ�त, वैवा�हक िस्थ�त, गभार्वस्था, आ�थर्क अवस्था, भाषा वा क्षे�, वैचा�रक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै 
आधारमा भेदभाव ग�रने छैन। 

(३)  राज्यले नाग�रकहरूका बीच उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जा�त, �ल�, आ�थर्क अवस्था, भाषा, क्षे�, वैचा�रक 
आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गन� छैन। 

तर सामािजक वा सांस्कृ�तक दृ��ले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, थारू, मिुस्लम, 

उत्पी�डत वगर्, �पछडा वगर्, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, �कसान, ��मक यवुा, बालबा�लका, ज्ये� 
नाग�रक, लै��क तथा यौ�नक अल्पसङ्ख्यक, अपा�ता भएका व्यि�, गभार्वस्थाका व्यि�, अश� वा 
असहाय, �पछ�डएको क्षे� र आ�थर्क रूपले �वपन्  न खस आयर् लगायत नाग�रकको संरक्षण, सश�ीकरण 
वा �वकासका ला�ग कानून बमोिजम �वशेष व्यवस्था गनर् रोक लगाएको मा�नने छैन। 

स्प�ीकरणः यस भाग र भाग ४ को �योजनका ला�ग “आ�थर्क रूपले �वपन्  न” भन्  नाले संघीय कानूनमा 
तो�कएको आयभन्दा कम आय भएको व्यि� सम्झन ुपदर्छ। 

(४)  समान कामका ला�ग लै��क आधारमा पा�र��मक तथा सामािजक सरुक्षामा कुनै भेदभाव ग�रने छैन। 

(५)  पैतकृ सम्पि�मा लै��क भेदभाव �वना सबै सन्तानको समान हक हनुेछ। 

१९.  सञ्  चारको हकः 

(१)  �व�तुीय �काशन, �सारण तथा छापा लगायतका जनुसकैु माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादक�य, लेख, 
रचना वा अन्य कुनै पा�, �व्य, �व्य दृश्य साम�ीको �काशन तथा �सारण गनर् वा सूचना �वाह 
गनर् वा छाप्न पूवर् ��तबन्ध लगाइने छैन। 

तर नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, रा��यता वा संघीय एकाई बीचको स–ुसम्बन्ध वा 
�व�भन्  न जात, जा�त, धमर् वा सम्�दाय बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल पन�, राज्य�ोह, गाल� बेइज्जती वा 
अदालतको अवहेलना हनुे वा अपराध गनर् दरुुत्साहन गन� वा सावर्ज�नक िश�ाचार, नै�तकताको ��तकूल 
कायर् गन�, �म ��त अवहेलना गन� र जातीय छुवाछुत एवं लै��क भेदभावलाई दरुुत्साहन गन� कायर्मा 
मना�सब ��तबन्ध लगाउने गर� ऐन बनाउन रोक लगाएको मा�नने छैन। 

(२)  कुनै �व्य, �व्य दृश्य वा �व�तुीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, 

सम्पादक�य, रचना, सूचना वा अन्य कुनै साम�ी म�ुण वा �काशन, �सारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो 
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साम�ी �काशन, �सारण गन� वा छाप्ने रे�डयो, टे�ल�भजन, अनलाइन वा अन्य कुनै �क�समको �डिजटल 
वा �व�तुीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्  चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दतार् खारेज वा त्यस्तो 
साम�ी जफत ग�रने छैन। 

तर यस उपधारामा लेिखएको कुनै कुराले रे�डयो, टे�ल�भजन, अनलाइन वा अन्य कुनै �क�समको 
�डिजटल वा �व�तुीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्  चार माध्यमको �नयमन गनर् ऐन बनाउन बन्देज 

लगाएको मा�नने छैन। 

(३)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै छापा, �व�तुीय �सारण तथा टे�लफोन लगायतका सञ्  चार साधनलाई 
अवरु� ग�रने छैन। 

२०.  न्याय सम्बन्धी हकः 

(१)  कुनै प�न व्यि�लाई प�ाउ भएको कारण स�हतको सूचना न�दई थनुामा रािखने छैन। 

(२)  प�ाउमा परेका व्यि�लाई प�ाउ परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह 
�लन पाउने तथा कानून व्यवसायी�ारा पपुर्क्ष गन� हक हनुेछ। त्यस्तो व्यि�ले आफ्नो कानून 
व्यवसायीसँग गरेको परामशर् र �नजले �दएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। 

तर श� ुदेशको नाग�रकको हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन। 

स्प�ीकरणः यस उपधाराको �योजनका ला�ग “कानून व्यवसायी” भन्  नाले कुनै अड् डा अदालतमा कुनै 
व्यि�को ��त�न�धत्व गनर् कानूनले अ�धकार �दएको व्यि� सम्झन ुपदर्छ। 

(३)  प�ाउ ग�रएको व्यि�लाई प�ाउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौ�बस घण्टा 
�भ� म�ुा हेन� अ�धकार� समक्ष उपिस्थत गराउन ुपन�छ र त्यस्तो अ�धकार�बाट आदेश भएमा बाहेक 
प�ाउ भएको व्यि�लाई थनुामा रािखने छैन। तर �नवारक नजरबन्दमा रािखएका व्यि� र श� ु
देशको नाग�रकको हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन। 

(४)  तत्काल �च�लत कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरे बापत कुनै व्यि� सजाय भागी हनुे छैन र कुनै 
प�न व्यि�लाई कसरु गदार्को अवस्थामा कानूनमा तो�कएभन्दा बढ� सजाय �दइने छैन। 

(५)  कुनै अ�भयोग लागेको व्यि�लाई �नजले गरेको कसरु �मािणत नभएसम्म कसरुदार मा�नने छैन। 

(६)  कुनै प�न व्यि� �वरु� अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभन्दा बढ� म�ुा चलाइने र सजाय �दइने 
छैन। 

(७)  कुनै कसरुको अ�भयोग लागेको व्यि�लाई आफ्नो �वरु� साक्षी हनु बाध्य पा�रने छैन। 

(८)  �त्येक व्यि�लाई �नज �वरु� ग�रएको कारबाह�को जानकार� पाउने हक हनुेछ। 

(९)  �त्येक व्यि�लाई स्वतन्�, �नष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्या�यक �नकायबाट स्वच्छ सनुवुाइको हक 
हनुेछ। 

(१०) असमथर् पक्षलाई कानून बमोिजम �नःशलु्क कानूनी सहायता पाउने हक हनुेछ। 

२१.  अपराध पी�डतको हकः 

(१)  अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसुन्धान तथा कारबाह� सम्बन्धी जानकार� पाउने 
हक हनुेछ। 

(२)  अपराध पी�डतलाई कानून बमोिजम सामािजक पनुःस्थापना र क्ष�तपू�तर् स�हतको न्याय पाउने हक 
हनुेछ। 

२२.  यातना �वरु�को हकः 

(१)  प�ाउ परेको वा थनुामा रहेको व्यि�लाई शार��रक वा मान�सक यातना �दइने वा �नजसँग �नमर्म, 

अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार ग�रने छैन। 
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(२)  उपधारा (१) बमोिजमको कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हनुेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पी�डत 
व्यि�लाई कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

२३.  �नवारक नजरबन्द �वरु�को हकः 

(१)  नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता वा सावर्ज�नक शािन्त र व्यवस्थामा तत्काल खलल पन� 
पयार्प्  त आधार नभई कसैलाई प�न �नवारक नजरबन्दमा रािखने छैन। 

(२)  उपधारा (१) बमोिजम �नवारक नजरबन्दमा रहेको व्यि�का िस्थ�तको बारेमा �नजको प�रवारका 
सदस्य वा निजकको नातेदारलाई कानून बमोिजम तत्काल जानकार� �दन ुपन�छ। 

तर श� ुदेशको नाग�रकका हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन। 

(३)  �नवारक नजरबन्दमा राख्  ने अ�धकार�ले कानून �वपर�त वा बद�नयतपूवर्क कुनै व्यि�लाई नजरबन्दमा 
राखेमा त्यस्तो व्यि�लाई कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

२४.  छुवाछुत तथा भेदभाव �वरु�को हकः 

(१)  कुनै प�न व्यि�लाई �नजको उत्पि�, जात, जा�त, समदुाय, पेसा, व्यवसाय वा शार��रक अवस्थाको 
आधारमा कुनै प�न �नजी तथा सावर्ज�नक स्थानमा कुनै �कारको छुवाछुत वा भेदभाव ग�रने छैन। 

(२)  कुनै वस्त,ु सेवा वा स�ुवधा उत्पादन वा �वतरण गदार् त्यस्तो वस्त,ु सेवा वा स�ुवधा कुनै खास जात वा 
जा�तको व्यि�लाई ख�रद वा �ाप्  त गनर्बाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्त,ु सेवा वा स�ुवधा कुनै खास 
जात वा जा�तको व्यि�लाई मा� �ब�� �वतरण वा �दान ग�रने छैन। 

(३)  उत्पि�, जात, जा�त वा शार��रक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यि� वा समदुायलाई उच्च वा नीच 
दसार्उने, जात, जा�त वा छुवाछुतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई न्यायोिचत ठान्  ने वा छुवाछुत 
तथा जातीय उच्चता वा घणृामा आधा�रत �वचारको �चार �सार गनर् वा जातीय �वभेदलाई कुनै प�न 
�क�समले �ोत्साहन गनर् पाइने छैन। 

(४)  जातीय आधारमा छुवाछुत गर� वा नगर� कायर्स्थलमा कुनै �कारको भेदभाव गनर् पाइने छैन। 

(५)  यस धाराको ��तकूल हनुे गर� भएका सबै �कारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कायर् गम्भीर सामािजक 
अपराधका रूपमा कानून बमोिजम दण्डनीय हनुेछन ् र त्यस्तो कायर्बाट पी�डत व्यि�लाई कानून 
बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

२५.  सम्पि�को हकः 

(१)  �त्येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रह� सम्पि� आजर्न गन�, भोग गन�, बेच�बखन गन�, व्यावसा�यक 
लाभ �ाप्  त गन� र सम्पि�को अन्य कारोबार गन� हक हनुेछ। 

तर राज्यले व्यि�को सम्पि�मा कर लगाउन र �ग�तशील करको मान्यता अनरुूप व्यि�को आयमा 
कर लगाउन सक्नेछ। 

स्प�ीकरणः यस धाराको �योजनका ला�ग “सम्पि�” भन्  नाले चल अचल लगायत सबै �कारको सम्पि� 
सम्झन ुपदर्छ र सो शब्दले बौ��क सम्पि� समेतलाई जनाउँछ। 

(२)  सावर्ज�नक �हतका ला�ग बाहेक राज्यले कुनै व्यि�को सम्पि� अ�ध�हण गन�, �ाप्  त गन� वा त्यस्तो 
सम्पि� उपर अरु कुनै �कारले कुनै अ�धकारको �सजर्ना गन� छैन। तर कुनै प�न व्यि�ले गैरकानूनी 
रूपले आजर्न गरेको सम्पि�को हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन। 

(३)  उपधारा (२) बमोिजम सावर्ज�नक �हतका ला�ग राज्यले कुनै प�न व्यि�को सम्पि� अ�ध�हण गदार् 
क्ष�तपू�तर्को आधार र कायर् �णाल� ऐन बमोिजम हनुेछ। 
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(४)  उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भ�ूमको उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनर्, कृ�षको आध�ुनक�करण 
र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यविस्थत आवास तथा सहर� �वकास गन� �योजनका ला�ग 
राज्यले कानून बमोिजम भ�ूम सधुार, व्यवस्थापन र �नयमन गनर् बाधा पन� छैन। 

(५)  उपधारा (३) बमोिजम राज्यले सावर्ज�नक �हतका ला�ग कुनै व्यि�को सम्पि� अ�ध�हण गरेकोमा 
त्यस्तो सावर्ज�नक �हतको सट्  टा अकार् कुनै सावर्ज�नक �हतका ला�ग त्यस्तो सम्पि� �योग गनर् बाधा 
पन� छैन। 

२६. धा�मर्क स्वतन्�ताको हकः  (१) धमर्मा आस्था राख्  ने �त्येक व्यि�लाई आफ्नो आस्था अनसुार धमर्को 
अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गन� स्वतन्�ता हनुेछ। 

(२)  �त्येक धा�मर्क सम्�दायलाई धा�मर्क स्थल तथा धा�मर्क गठु� सञ्  चालन र संरक्षण गन� हक हनुेछ। 
तर धा�मर्क स्थल तथा धा�मर्क गठु�को सञ्  चालन र संरक्षण गनर् तथा गठु� सम्पि� तथा जग्गाको 
व्यवस्थापनका ला�ग कानून बनाई �नय�मत गनर् बाधा पगुेको मा�नने छैन। 

(३)  यस धारा�ारा �द� हकको �योग गदार् कसैले प�न सावर्ज�नक स्वास्थ्य, िश�ाचार र नै�तकताको 
��तकूल हनुे वा सावर्ज�नक शािन्त भंग गन� ��याकलाप गनर्, गराउन वा कसैको धमर् प�रवतर्न गराउन े
वा अकार्को धमर्मा खलल पन� काम वा व्यवहार गनर् वा गराउन हुँदैन त्यस्तो कायर् कानून बमोिजम 
दण्डनीय हनुेछ। 

२७.  सूचनाको हकः 

�त्येक नाग�रकलाई आफ्नो वा सावर्ज�नक सरोकारको कुनै प�न �वषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हनुेछ। 

तर कानून बमोिजम गोप्य राख्  न ुपन� सूचनाको जानकार� �दन कसैलाई बाध्य पा�रने छैन। 

२८.  गोपनीयताको हकः 

कुनै प�न व्यि�को जीउ, आवास, सम्पि�, �लखत, तथ्या�, प�ाचार र च�र� सम्बन्धी �वषयको गोपनीयता 
कानून बमोिजम बाहेक अन�त�म्य हनुेछ। 

२९.  शोषण �वरु�को हकः 

(१)  �त्येक व्यि�लाई शोषण �वरु�को हक हनुेछ। 

(२)  धमर्, �था, परम्परा, संस्कार, �चलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै प�न व्यि�लाई कुनै �क�समले 
शोषण गनर् पाइने छैन। 

(३)  कसैलाई प�न बेच�बखन गनर्, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। 

(४)  कसैलाई प�न �नजको इच्छा �वरु� काममा लगाउन पाइने छैन। तर सावर्ज�नक �योजनका ला�ग 
नाग�रकलाई राज्यले अ�नवायर् सेवामा लगाउन सक्न ेगर� कानून बनाउन रोक लगाएको मा�नने छैन। 

(५)  उपधारा (३) र (४) �वपर�तको कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हनुेछ र पी�डतलाई पीडकबाट कानून 
बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

३०.  स्वच्छ वातावरणको हकः 

(१)  �त्येक नाग�रकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाचँ्न पाउने हक हनुेछ। 

(२)  वातावरणीय �दूषण वा �ासबाट हनुे क्ष�तबापत पी�डतलाई �दूषकबाट कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउन े
हक हनुेछ। 

(३)  राष्  �को �वकास सम्बन्धी कायर्मा वातावरण र �वकास बीच समिुचत सन्तलुनका ला�ग आवश्यक 
कानूनी व्यवस्था गनर् यस धाराले बाधा परु्  याएको मा�नने छैन। 



 

7 

३१.  िशक्षा सम्बन्धी हकः 

(१)  �त्येक नाग�रकलाई आधारभतू िशक्षामा पहुँचको हक हनुेछ। 

(२)  �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू तहसम्मको िशक्षा अ�नवायर् र �नःशलु्क तथा माध्य�मक 
तहसम्मको िशक्षा �नःशलु्क पाउने हक हनुेछ। 

(३)  अपा�ता भएका र आ�थर्क रूपले �वपन्  न नाग�रकलाई कानून बमोिजम �नःशलु्क उच्च िशक्षा पाउने 
हक हनुेछ। 

(४)  दृ���वह�न नाग�रकलाई �ेल �ल�प तथा ब�हरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपा�ता भएका 
नाग�रकलाई सांके�तक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोिजम �नःशलु्क िशक्षा पाउने हक हनुेछ। 

(५)  नेपालमा बसोबास गन� �त्येक नेपाल� समदुायलाई कानून बमोिजम आफ्नो मातभृाषामा िशक्षा पाउने र 
त्यसका ला�ग �व�ालय तथा शैिक्षक संस्था खोल्ने र सञ्  चालन गन� हक हनुेछ। 

३२.  भाषा तथा संस्कृ�तको हकः 

(१)  �त्येक व्यि� र समदुायलाई आफ्नो भाषा �योग गन� हक हनुेछ। 

(२)  �त्येक व्यि� र समदुायलाई आफ्नो समदुायको सांस्कृ�तक जीवनमा सहभागी हनु पाउने हक हनुेछ।  

(३)  नेपालमा बसोबास गन� �त्येक नेपाल� समदुायलाई आफ्नो भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, सांस्कृ�तक सभ्यता र 
सम्पदाको संवधर्न र संरक्षण गन� हक हनुेछ। 

३३.  रोजगार�को हकः 

(१)  �त्येक नाग�रकलाई रोजगार�को हक हनुेछ। रोजगार�को शतर्, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय 
कानून बमोिजम हनुेछ। 

(२)  �त्येक नाग�रकलाई रोजगार�को छनौट गनर् पाउने हक हनुेछ। 

३४.  �मको हकः 

(१)  �त्येक ��मकलाई उिचत �म अभ्यासको हक हनुेछ। 

स्प�ीकरणः यस धाराको �योजनका ला�ग “��मक” भन्  नाले पा�र��मक �लई रोजगारदाताका ला�ग 
शार��रक वा बौ��क कायर् गन� कामदार वा मजदरु सम्झन ुपदर्छ। 

(२)  �त्येक ��मकलाई उिचत पा�र��मक, स�ुवधा तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षाको हक 
हनुेछ। 

(३)  �त्येक ��मकलाई कानून बमोिजम �ेड य�ुनयन खोल्न,े त्यसमा सहभागी हनु ेतथा सामू�हक सौदा बाजी 
गनर् पाउने हक हनुेछ। 

३५.  स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः 

(१)  �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �नःशलु्क �ाप्  त गन� हक हनुेछ र कसैलाई प�न 
आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट विञ् चत ग�रने छैन। 

(२)  �त्येक व्यि�लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकार� पाउने हक हनुेछ। 

(३)  �त्येक नाग�रकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हनुेछ। 

(४)  �त्येक नाग�रकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हनुेछ। 

३६.  खा� सम्बन्धी हकः  

(१)  �त्येक नाग�रकलाई खा� सम्बन्धी हक हनुेछ। 
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(२)  �त्येक नाग�रकलाई खा�वस्तकुो अभावमा जीवन जोिखममा पन� अवस्थाबाट सरुिक्षत हनुे हक हनुेछ। 

(३)  �त्येक नाग�रकलाई कानून बमोिजम खा� सम्�भतुाको हक हनुेछ। 

३७.  आवासको हकः 

(१) �त्येक नाग�रकलाई उपय�ु आवासको हक हनुेछ। 

(२)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै प�न नाग�रकलाई �नजको स्वा�मत्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा 
अ�त�मण ग�रने छैन। 

३८.  म�हलाको हकः 

(१)  �त्येक म�हलालाई लै��क भेदभाव �वना समान वंशीय हक हनुेछ। 

(२)  �त्येक म�हलालाई सरुिक्षत माततृ्व र �जनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हनुेछ। 

(३)  म�हला �वरु� धा�मर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक परम्परा, �चलन वा अन्य कुनै आधारमा शार��रक, 

मान�सक, यौनजन्य, मनोवैज्ञा�नक वा अन्य कुनै �क�समको �हंसाजन्य कायर् वा शोषण ग�रने छैन। 
त्यस्तो कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हनुेछ र पी�डतलाई कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक 
हनुेछ। 

(४)  राज्यका सबै �नकायमा म�हलालाई समानपुा�तक समावेशी �स�ान्तको आधारमा सहभागी हनुे हक 
हनुेछ। 

(५)  म�हलालाई िशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार� र सामािजक सरुक्षामा सकारात्मक �वभेदका आधारमा �वशेष 
अवसर �ाप्  त गन� हक हनुेछ। 

(६)  सम्पि� तथा पा�रवा�रक मा�मलामा दम्पतीको समान हक हनुेछ। 

३९.  बालबा�लकाको हकः 

(१)  �त्येक बालबा�लकालाई आफ्नो प�हचान स�हत नामकरण र जन्मदतार्को हक हनुेछ। 

(२)  �त्येक बालबा�लकालाई प�रवार तथा राज्यबाट िशक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उिचत स्याहार, खेलकुद, 
मनोरञ् जन तथा सवा�गीण व्यि�त्व �वकासको हक हनुेछ। 

(३)  �त्येक बालबा�लकालाई �ारिम्भक बाल �वकास तथा बाल सहभा�गताको हक हनुेछ। 

(४)  कुनै प�न बालबा�लकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोिखमपूणर् काममा लगाउन पाइने 
छैन। 

(५)  कुनै प�न बालबा�लकालाई बाल �ववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनर् वा बन्धक राख्  न पाइने 
छैन। 

(६)  कुनै प�न बालबा�लकालाई सेना, �हर� वा सश� समूहमा भनार् वा �योग गनर् वा सांस्कृ�तक वा 
धा�मर्क �चलनका नाममा कुनै प�न माध्यम वा �कारले दवु्यर्वहार, उपेक्षा वा शार��रक, मान�सक, 
यौनजन्य वा अन्य कुनै �कारको शोषण गनर् वा अनिुचत �योग गनर् पाइने छैन। 

(७)  कुनै प�न बालबा�लकालाई घर, �व�ालय वा अन्य जनुसकैु स्थान र अवस्थामा शार��रक, मान�सक वा 
अन्य कुनै �क�समको यातना �दन पाइने छैन। 

(८)  �त्येक बालबा�लकालाई बाल अनकूुल न्यायको हक हनुेछ। 

(९)  असहाय, अनाथ, अपा�ता भएका, �न्� पी�डत, �वस्था�पत एवं जोिखममा रहेका बालबा�लकालाई 
राज्यबाट �वशेष संरक्षण र स�ुवधा पाउने हक हनुेछ। 
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(१०)  उपधारा (४), (५), (६) र (७) �वपर�तका कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हनुेछन ्र त्यस्तो कायर्बाट 
पी�डत बालबा�लकालाई पीडकबाट कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

४०.  द�लतको हकः 

(१)  राज्यका सबै �नकायमा द�लतलाई समानपुा�तक समावेशी �स�ान्तको आधारमा सहभागी हनुे हक 
हनुेछ। सावर्ज�नक सेवा लगायतका रोजगार�का अन्य क्षे�मा द�लत समदुायको सश�ीकरण, 

��त�न�धत्व र सहभा�गताका ला�ग कानून बमोिजम �वशेष व्यवस्था ग�रनेछ। 

(२)  द�लत �व�ाथ�लाई �ाथ�मकदेिख उच्च िशक्षासम्म कानून बमोिजम छा�विृ� स�हत �नःशलु्क िशक्षाको 
व्यवस्था ग�रनेछ। �ा�व�धक र व्यावसा�यक उच्च िशक्षामा द�लतका ला�ग कानून बमोिजम �वशेष 
व्यवस्था ग�रनेछ। 

(३)  द�लत समदुायलाई स्वास्थ्य र सामािजक सरुक्षा �दान गनर् कानून बमोिजम �वशेष व्यवस्था ग�रनेछ। 

(४)  द�लत समदुायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र ��व�धको �योग, संरक्षण र �वकास गन� हक 
हनुेछ। राज्यले द�लत समदुायका परम्परागत पेसासँग सम्बिन्धत आध�ुनक व्यवसायमा उनीहरूलाई 
�ाथ�मकता �दई त्यसका ला�ग आवश्यक पन� सीप र �ोत उपलब्ध गराउनेछ। 

(५)  राज्यले भ�ूमह�न द�लतलाई कानून बमोिजम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

(६) राज्यले आवास �वह�न द�लतलाई कानून बमोिजम बसोबासको व्यवस्था गन�छ। 

(७)  द�लत समदुायलाई यस धारा�ारा �द� स�ुवधा द�लत म�हला, परुुष र सबै समदुायमा रहेका द�लतले 
समानपुा�तक रूपमा �ाप्  त गन� गर� न्यायोिचत �वतरण गनुर् पन�छ। 

४१.  ज्ये� नाग�रकको हकः ज्ये� नाग�रकलाई राज्यबाट �वशेष संरक्षण तथा सामािजक सरुक्षाको हक हनुेछ। 

४२.  सामािजक न्यायको हकः 

(१)  आ�थर्क, सामािजक वा शैिक्षक दृ��ले पछा�ड परेका म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, थारू, 

मिुस्लम, �पछडा वगर्, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपा�ता भएका व्यि�, लै��क तथा यौ�नक 
अल्पसङ्ख्यक, �कसान, ��मक, उत्पी�डत वा �पछ�डएको क्षे�का नाग�रक तथा आ�थर्क रूपले �वपन्  न 
खस आयर्लाई समानपुा�तक समावेशी �स�ान्तका आधारमा राज्यका �नकायमा सहभा�गताको हक 

हनुेछ। प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 

(२)  आ�थर्क रूपले �वपन्  न तथा लोपोन्मखु समदुायका नाग�रकको संरक्षण, उत्थान, सश�ीकरण र 
�वकासका ला�ग िशक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार�, खा�ान्  न र सामािजक सरुक्षामा �वशेष अवसर तथा 
लाभ पाउने हक हनुेछ। 

(३)  अपा�ता भएका नाग�रकलाई �व�वधताको प�हचान स�हत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवर्क जीवनयापन गनर् 
पाउने र सावर्ज�नक सेवा तथा स�ुवधामा समान पहुँचको हक हनुेछ। 

(४)  �त्येक �कसानलाई कानून बमोिजम कृ�ष कायर्का ला�ग भ�ूममा पहुँच, परम्परागत रूपमा �योग र 
अवलम्बन ग�रएको स्थानीय बीउ �बजन र कृ�ष �जा�तको छनौट र संरक्षणको हक हनुेछ। 

(५)  नेपालमा अ�गामी लोकतािन्�क प�रवतर्नको ला�ग भएका सबै जन आन्दोलन, सश� संघषर् र 
�ािन्तका �ममा जीवन उत्सगर् गन� शह�दका प�रवार, बेप�ा पा�रएका व्यि�का प�रवार, लोकतन्�का 
यो�ा �न्� पी�डत र �वस्था�पत, अपा�ता भएका व्यि�, घाइते तथा पी�डतलाई न्याय एवं उिचत 
सम्मान स�हत िशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार�, आवास र सामािजक सरुक्षामा कानून बमोिजम �ाथ�मकताका 
साथ अवसर पाउने हक हनुेछ। 
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४३.  सामािजक सरुक्षाको हकः 

आ�थर्क रूपले �वपन्  न, अश� र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल म�हला, अपा�ता भएका, 
बालबा�लका, आफ्नो हेरचाह आफ�  गनर् नसक्ने तथा लोपोन्मखु जा�तका नाग�रकलाई कानून बमोिजम 
सामािजक सरुक्षाको हक हनुेछ। 

४४.  उपभो�ाको हकः 

(१)  �त्येक उपभो�ालाई गणुस्तर�य वस्त ुतथा सेवा �ाप्  त गन� हक हनुेछ। 

(२)  गणुस्तरह�न वस्त ुवा सेवाबाट क्ष�त पगुेको व्यि�लाई कानून बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने हक हनुेछ। 

४५.  देश �नकाला �वरु�को हकः कुनै प�न नाग�रकलाई देश �नकाला ग�रने छैन। 

४६.  संवैधा�नक उपचारको हकः यस भाग�ारा �द� हकको �चलनका ला�ग धारा १३३ वा १४४ मा लेिखए 
बमोिजम संवैधा�नक उपचार पाउने हक हनुेछ। 

भाग—४ राज्यको �नद�शक �स�ान्त, नी�त तथा दा�यत्व 

४९. मागर् �नद�शनका रूपमा रहनःे  

(१)  यस भागमा उिल्लिखत �नद�शक �स�ान्त, नी�त तथा दा�यत्व राज्य सञ्  चालनको मागर् �नद�शनका रूपमा 
रहने छन।् 

(२)  राज्यले यस भागमा उिल्लिखत �स�ान्त, नी�त र दा�यत्वको कायार्न्वयन गनर् आवश्यकता अनसुार �ोत 
साधन प�रचालन गन� गराउनेछ। 

५०. �नद�शक �स�ान्तहरूः  

(१)  नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सव�प�र राख्दै नाग�रकको 
जीउ, धन, समानता र स्वतन्�ताको संरक्षण गर� कानूनको शासन, मौ�लक हक तथा मानव अ�धकारका 
मूल्य र मान्यता, लै��क समानता, समानपुा�तक समावेशीकरण, सहभा�गता र सामािजक न्यायको 
माध्यमबाट रा��य जीवनका सबै क्षे�मा न्यायपूणर् व्यवस्था कायम गद� लोककल्याणकार� 
राज्यव्यवस्थाको स्थापना गन� तथा परस्पर सहयोगमा आधा�रत संघीयताका आधारमा संघीय एकाईहरू 
बीचको सम्बन्ध सञ्  चालन गद� स्थानीय स्वाय�ता र �वकेन्��करणको आधारमा शासन व्यवस्थामा 
समानपुा�तक �स�ान्तलाई आत्मसात ् गद� लोकतािन्�क अ�धकारको उपभोग गनर् पाउने अवस्था 
स�ुनिश् चत गनर् संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक व्यवस्था सदुृढ गन� राज्यको राजनी�तक उ�ेश्य 
हनुेछ। 

(२) धमर्, संस्कृ�त, संस्कार, �था, परम्परा, �चलन वा अन्य कुनै प�न आधारमा हनुे सबै �कारका �वभेद, 

शोषण र अन्यायको अन्त्य गर� सभ्य र समतामूलक समाजको �नमार्ण गन� एवं रा��य गौरव, 
लोकतन्�, जनपक्षीयता, �मको सम्मान, उ�मशीलता, अनशुासन, मयार्दा र स�हष्णतुामा आधा�रत 
सामािजक सांस्कृ�तक मूल्यहरूको �वकास गन� तथा सांस्कृ�तक �व�वधताको सम्मान गद� सामािजक 
सद्  भाव, ऐक्यब�ता र सामञ् जस्य कायम गर� रा��य एकता सदुृढ गन� राज्यको सामािजक र 
सांस्कृ�तक उ�ेश्य हनुेछ। 

(३) सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता तथा �वकास माफर् त उपलब्ध साधन र �ोतको 
अ�धकतम प�रचालन�ारा ती� आ�थर्क व�ृ� हा�सल गद� �दगो आ�थर्क �वकास गन� तथा �ाप ्  त 
उपलिब्धहरूको न्यायोिचत �वतरण गर� आ�थर्क असमानताको अन्त्य गद� शोषणर�हत समाजको �नमार्ण 
गनर् रा��य अथर्तन्�लाई आत्म�नभर्र, स्वतन्� तथा उन्  न�तशील बनाउँदै समाजवाद उन्मखु स्वतन्� र 
सम�ृ अथर्तन्�को �वकास गन� राज्यको आ�थर्क उ�ेश्य हनुेछ।  
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(४) नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, स्वाधीनता र रा��य �हतको रक्षा गद� 
सावर्भौ�मक समानताका आधारमा अन्तरार्��य सम्बन्ध कायम गर� �व� समदुायमा रा��य सम्मानको 
अ�भव�ृ� गन�तफर्  राज्यको अन्तरार्��य सम्बन्ध �नद� िशत हनुेछ। 

५१. राज्यका नी�तहरूः  

राज्यले देहायका नी�तहरू अवलम्बन गन�छः– 

(क)  रा��य एकता र रा��य सरुक्षा सम्बन्धी नी�तः 

(१)  नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गद� रा��य 
एकता अक्षुण्ण राख्  ने, 

(२)  �व�भन्  न जात, जा�त, धमर्, भाषा, संस्कृ�त र सम्�दाय बीच पारस्प�रक सद्  भाव, स�हष्णतुा र 
ऐक्यब�ता कायम गर� संघीय एकाई बीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध �वकास गद� रा��य 
एकता �व�र्न गन�, 

(३)  रा��य सरुक्षा �णाल�को �वकास गर� शािन्त सरुक्षाको व्यवस्था गन�, 

(४) सवा�गीण मानवीय सरुक्षाको �त्याभ�ूत गन�, 

(५)  रा��य सरुक्षा नी�तका आधारमा नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर�, बल नेपाल लगायत सबै 
सरुक्षा �नकायलाई सबल, सदुृढ, व्यावसा�यक, समावेशी र जनउ�रदायी बनाउने, 

(६)  रा��य आवश्यकता अनरुूप नाग�रकलाई राष्  �को सेवा गनर् तत्पर र सक्षम बनाउने, 

(७)  पूवर् कमर्चार�, सै�नक र �हर� लगायतका पूवर् राष्  �सेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई 
राष्  � �हतमा समिुचत उपयोग गन�। 

(ख)  राजनी�तक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नी�तः 

(१)  राजनी�तक उपलिब्धको रक्षा, सदुृढ�करण र �वकास गद� आ�थर्क, सामािजक तथा सांस्कृ�तक 
रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सव��म �हत र समनु्  न�त �त्याभतू गन�, 

(२)  मानव अ�धकारको संरक्षण र संवधर्न गद� �व�धको शासन कायम राख्  ने,  

(३)  नेपाल पक्ष भएका अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौताहरूको कायार्न्वयन गन�, 

(४) सावर्ज�नक �शासनलाई स्वच्छ, सक्षम, �नष्पक्ष, पारदश�, �ष्  टाचार म�ु, जनउ�रदायी र 
सहभा�गतामूलक बनाउँदै राज्यबाट �ाप्  त हनुे सेवा स�ुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच 
स�ुनिश् चत गर� सशुासनको �त्याभ�ूत गन�, 

(५) आमसञ्  चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, �नष्पक्ष, मयार्�दत, िजम्मेवार र व्यावसा�यक बनाउन आवश्यक 
व्यवस्था गन�, 

(६) संघीय एकाई बीच िजम्मेवार�, �ोत साधन र �शासनको साझेदार� गद� समुधरु र सहयोगात्मक 
सम्बन्धको �वकास र �वस्तार गन�। 

(ग) सामािजक र सासं्कृ�तक रूपान्तरण सम्बन्धी नी�तः 

(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृ�तको �वकास गर� सामािजक स-ुसम्बन्धमा आधा�रत समाजको �नमार्ण गन�, 

(२) ऐ�तहा�सक, परुाताित्वक तथा सांस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण, संवधर्न र �वकासका ला�ग अध्ययन, 

अनसुन्धान, उत्खनन तथा �चार �सार गन�, 

(३) सामािजक, सांस्कृ�तक तथा सेवामूलक कायर्मा स्थानीय समदुायको �सजर्नशीलताको �व�र्न र 
प�रचालन गर� स्थानीय जनसहभा�गता अ�भव�ृ� गद� सामदुा�यक �वकास गन�, 
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(४) रा��य सम्पदाको रूपमा रहेका कला, सा�हत्य र स�ीतको �वकासमा जोड �दने, 

(५) समाजमा �व�मान धमर्, �था, परम्परा, र��त तथा संस्कारका नाममा हनुे सबै �कारका �वभेद, 

असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गन�, 

(६) देशको सांस्कृ�तक �व�वधता कायम राख्दै समानता एवं सहअिस्तत्वका आधारमा �व�भन्  न 
जातजा�त र समदुायको भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, सा�हत्य, कला, चलिच� र सम्पदाको संरक्षण र 
�वकास गन�, 

(७) बहभुा�षक नी�त अवलम्बन गन�। 

(घ) अथर्, उ�ोग र वािणज्य सम्बन्धी नी�तः 

(१) सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता र स्वतन्� �वकास माफर् त रा��य अथर्तन्� 
सदुृढ गन�, 

(२) अथर्तन्�मा �नजी क्षे�को भ�ूमकालाई महत्व �ददै उपलब्ध साधन र �ोतको अ�धकतम 
प�रचालन गर� आ�थर्क सम�ृ� हा�सल गन�, 

(३) सहकार� क्षे�लाई �व�र्न गद� रा��य �वकासमा अत्य�धक प�रचालन गन�, 

(४) आ�थर्क क्षे�का सबै ग�त�व�धमा स्वच्छता, जबाफदेह� र ��तस्पधार् कायम गनर् �नयमनको 
व्यवस्था गद� सवा�गीण रा��य �वकासमा �ोत्साहन र प�रचालन गन�, 

(५) उपलब्ध साधन, �ोत तथा आ�थर्क �वकासको ��तफलको न्यायोिचत �वतरण गन�, 

(६) तलुनात्मक लाभका क्षे�को प�हचान गर� उ�ोगको �वकास र �वस्तार�ारा �नयार्त �व�र्न गद� 
वस्त ुतथा सेवाको बजार �व�वधीकरण र �वस्तार गन�, 

(७)  काला बजार�, एका�धकार, कृ��म अभाव �सजर्ना गन� र ��तस्पधार् �नयन्�ण जस्ता कायर्को 
अन्त्य गद� रा��य अथर्तन्�लाई ��तस्पध� बनाई व्यापा�रक स्वच्छता र अनशुासन कायम गर� 
उपभो�ाको �हत संरक्षण गन�, 

(८) रा��य अथर्तन्�को �वकासका ला�ग रा��य उ�ोगधन्दा र साधन �ोतको संरक्षण र �व�र्न गर� 
नेपाल� �म, सीप र कच्चा पदाथर्मा आधा�रत स्वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �दन,े 

(९) रा��य अथर्तन्�को �वकासका ला�ग स्वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �दने, 

(१०) रा��य �हत अनकूुल आयात ��तस्थापन, �नयार्त �व�र्नका क्षे�मा वैदेिशक पूँजी तथा ��व�धको 
लगानीलाई आक�षर्त गद� पूवार्धार �वकासमा �ोत्साहन एवं प�रचालन गन�, 

(११) वैदेिशक सहायता �लँदा रा��य आवश्यकता र �ाथ�मकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदश� 
बनाउने र वैदेिशक सहायताबाट �ाप्  त रकम रा��य बजेटमा समा�हत गन�, 

(१२) गैरआवासीय नेपाल�हरूको ज्ञान, सीप, ��व�ध र पूजँीलाई रा��य �वकासमा उपयोग गन�, 

(१३) औ�ो�गक को�रडोर, �वशेष आ�थर्क क्षे�, रा��य प�रयोजना, �वदेशी लगानीका प�रयोजनाको 
सन्दभर्मा अन्तर �देश तथा �देश र संघ बीच समन्वय स्था�पत गराई आ�थर्क �वकासलाई 
ग�तशीलता �दान गन�। 

(ङ) कृ�ष र भ�ूमसधुार सम्बन्धी नी�तः 

(१) भ�ूममा रहेको दोहोरो स्वा�मत्व अन्त्य गद� �कसानको �हतलाई ध्यानमा राखी वैज्ञा�नक भ�ूमसधुार 
गन�, 
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(२) अनपुिस्थत भ–ूस्वा�मत्वलाई �नरुत्सा�हत गद� जग्गाको चक्लाबन्द� गर� उत्पादन र उत्पादकत्व 
व�ृ� गन�, 

(३) �कसानको हक �हत संरक्षण र संवधर्न गद� कृ�षको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भ ूउपयोग 
नी�तको अवलम्बन गर� भ�ूमको व्यवस्थापन र कृ�षको व्यवसायीकरण, औ�ो�गक�करण, 

�व�वधीकरण र आध�ुनक�करण गन�, 

(४) भ�ूमको उत्पादनशीलता, �कृ�त तथा वातावरणीय सन्तलुन समेतका आधारमा �नयमन र 
व्यवस्थापन गद� त्यसको समिुचत उपयोग गन�, 

(५) कृषकका ला�ग कृ�ष साम�ी, कृ�ष उपजको उिचत मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गन�। 

(च) �वकास सम्बन्धी नी�तः 

(१) क्षे�ीय सन्तलुन स�हतको समावेशी आ�थर्क �वकासका ला�ग क्षे�ीय �वकासको योजना अन्तगर्त 
�दगो सामािजक आ�थर्क �वकासका रणनी�त र कायर्�महरू तजुर्मा गर� समन्वयात्मक तवरले 
कायार्न्वयन गन�, 

(२) �वकासका दृ��ले पछा�ड परेका क्षे�लाई �ाथ�मकता �दंदै सन्त�ुलत, वातावरण अनकूुल, 
गणुस्तर�य तथा �दगो रूपमा भौ�तक पूवार्धारको �वकास गन�, 

(३) �वकास �नमार्णको ���यामा स्थानीय जनसहभा�गता अ�भव�ृ� गन�, 

(४) वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान एवं �वज्ञान र ��व�धको आ�वष्कार, उन् नयन र �वकासमा लगानी 
अ�भव�ृ� गन� तथा वैज्ञा�नक, �ा�व�धक, बौ��क र �विश� ��तभाहरूको संरक्षण गन�, 

(५) रा��य आवश्यकता अनसुार सूचना ��व�धको �वकास र �वस्तार गर� त्यसमा सवर्साधारण 
जनताको सहज र सरल पहुँच स�ुनि�त गन� तथा रा��य �वकासमा सूचना ��व�धको उच्चतम 
उपयोग गन�, 

(६) �वकासको ��तफल �वतरणमा �वपन्  न नाग�रकलाई �ाथ�मकता �दंदै आम जनताले न्यायोिचत 
रूपमा पाउने व्यवस्था गन�, 

(७) एक�कृत रा��य प�रचय व्यवस्थापन सूचना �णाल� �वकास गर� नाग�रकका सबै �कारका सूचना 
र �ववरणहरू एक�कृत रूपमा व्यवस्थापन गन� तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हनुे सेवा स�ुवधा 
र रा��य �वकास योजनासँग आब� गन�, 

(८) जनसांिख्यक तथ्या�लाई अ�ाव�धक गद� रा��य �वकास योजनासँग आब� गन�। 

(छ) �ाकृ�तक साधन �ोतको संरक्षण, संवधर्न र उपयोग सम्बन्धी नी�तः 

(१) रा��य �हत अनकूुल तथा अन्तर पसु्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात ्गद� देशमा उपलब्ध 
�ाकृ�तक �ोत साधनको संरक्षण, संवधर्न र वातावरण अनकूुल �दगो रूपमा उपयोग गन� र 
स्थानीय समदुायलाई �ाथ�मकता र अ�ा�धकार �दंदै �ाप्  त ��तफलहरूको न्यायोिचत �वतरण गन�, 

(२) जनसहभा�गतामा आधा�रत स्वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �दंदै जल�ोतको बहउुपयोगी �वकास 
गन�, 

(३) नवीकरणीय ऊजार्को उत्पादन तथा �वकास गद� नाग�रकका आधारभतू आवश्यकता प�रपू�तर्का 
ला�ग सपुथ र सलुभ रूपमा भरपद� ऊजार्को आपू�तर् स�ुनि�त गन� तथा ऊजार्को समिुचत �योग 
गन�, 

(४) जल उत्प� �कोप �नयन्�ण र नद�को व्यवस्थापन गद� �दगो र भरपद� �सँचाईको �वकास गन�, 
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(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औ�ो�गक एवं भौ�तक �वकासबाट 
वातावरणमा पनर् सक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गद� वन, वन्यजन्त,ु पन्छ�, वनस्प�त तथा जै�वक 
�व�वधताको संरक्षण, संवधर्न र �दगो उपयोग गन�, 

(६) वातावरणीय सन्तलुनका ला�ग आवश्यक भभूागमा वन क्षे� कायम राख्  ने, 

(७) �कृ�त, वातावरण वा जै�वक �व�वधतामा�थ नकारात्मक असर परेको वा पनर् सक्ने अवस्थामा 
नकारात्मक वातावरणीय �भाव �नमूर्ल वा न्यून गनर् उपय�ु उपायहरू अवलम्बन गन�, 

(८) वातावरण �दूषण गन�ले सो बापत दा�यत्व व्यहोनुर् पन� तथा वातावरण संरक्षणमा पूवर् सावधानी र 
पूवर् सूिचत सहम�त जस्ता पयार्वरणीय �दगो �वकासका �स�ान्त अवलम्बन गन�, 

(९) �ाकृ�तक �कोपबाट हनुे जोिखम न्यूनीकरण गनर् पूवर् सूचना, तयार�, उ�ार, राहत एवं 
पनुस् थापना गन�। 

(ज)  नाग�रकका आधारभतू आवश्यकता सम्बन्धी नी�तः 

(१) िशक्षालाई वैज्ञा�नक, �ा�व�धक, व्यावसा�यक, सीपमूलक, रोजगार मूलक एवं जनमखुी बनाउँदै 
सक्षम, ��तस्पध�, नै�तक एवं रा��य �हत ��त सम�पर्त जनशि� तयार गन�, 

(२) िशक्षा क्षे�मा राज्यको लगानी अ�भव�ृ� गद� िशक्षामा भएको �नजी क्षे�को लगानीलाई �नयमन र 
व्यवस्थापन गर� सेवामूलक बनाउने, 

(३) उच्च िशक्षालाई सहज, गणुस्तर�य र पहुँच योग्य बनाई �मशः �नःशलु्क बनाउँदै लैजाने, 

(४) नाग�रकको व्यि�त्व �वकासका ला�ग सामदुा�यक सूचना केन्� र पसु्तकालयको स्थापना र 
�व�र्न गन�, 

(५) नाग�रकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षे�मा आवश्यक लगानी अ�भव�ृ� गद� जाने, 

(६) गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहुँच स�ुनि�त गन�, 

(७) नेपालको परम्परागत िच�कत्सा प��तको रूपमा रहेको आयवु��दक, �ाकृ�तक िच�कत्सा र 
हो�मयोपे�थक लगायत स्वास्थ्य प��तको संरक्षण र �व�र्न गन�, 

(८) स्वास्थ्य क्षे�मा राज्यको लगानी अ�भव�ृ� गद� यस क्षे�मा भएको �नजी लगानीलाई �नयमन र 
व्यवस्थापन गर� सेवामूलक बनाउने, 

(९) स्वास्थ्य सेवालाई सवर्सलुभ र गणुस्तर�य बनाउन स्वास्थ्य अनसुन्धानमा जोड �दंदै स्वास्थ्य 
संस्था र स्वास्थ्यकम�को संख्या व�ृ� गद� जान,े 

(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका ला�ग प�रवार �नयोजनलाई 
�ोत्सा�हत गद� मात ृिशश ुमतृ्यदुर घटाई औसत आय ुबढाउने, 

(११) अव्यविस्थत बसोबासलाई व्यवस्थापन गन� तथा योजनाब� र व्यविस्थत बस्ती �वकास गन�, 

(१२) कृ�ष क्षे�मा लगानी अ�भव�ृ� गद� खा� सम्�भतुाको मान्यता अनरुूप जलवाय ु र माटो 
अनकूुलको खा�ान्  न उत्पादनलाई �ोत्साहन गर� खा�ान्  नको �दगो उत्पादन, आपू�तर्, सञ् जय, 
सरुक्षा र सलुभ तथा �भावकार� �वतरणको व्यवस्था गन�, 

(१३) आधारभतू वस्त ु तथा सेवामा सबै नाग�रकहरूको समान पहुँच स�ुनि�त गद� दगुर्म र पछा�ड 
पा�रएको क्षे�लाई �वशेष �ाथ�मकता �दई योजनाब� आपू�तर्को व्यवस्था गन�, 

(१४) यातायात स�ुवधामा नाग�रकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच स�ुनिश् चत गद� यातायात क्षे�मा 
लगानी अ�भव�ृ� गन� र वातावरण अनकूुल ��व�धलाई �ाथ�मकता �दंदै सावर्ज�नक यातायातलाई 
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�ोत्साहन र �नजी यातायातलाई �नयमन गर� यातायात क्षे�लाई सरुिक्षत, व्यविस्थत र अपा�ता 
भएका व्यि� अनकूुल बनाउने, 

(१५) नाग�रकको स्वास्थ्य �बमा स�ुनिश् चत गद� स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था �मलाउने। 

(झ) �म र रोजगार सम्बन्धी नी�तः 

(१) सबैले काम गनर् पाउने अवस्था स�ुनिश् चत गद� देशको मखु्य सामािजक आ�थर्क शि�को रूपमा 
रहेको �मशि�लाई दक्ष र व्यावसा�यक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगार� अ�भव�ृ� गन�, 

(२) मयार्�दत �मको अवधारणा अनरुूप सबै ��मकको आधारभतू अ�धकार स�ुनिश् चत गद� सामािजक 
सरुक्षा �त्याभतू गन�, 

(३) बाल�म लगायत �म शोषणका सबै रूपको अन्त्य गन�, 

(४) ��मक र उ�मी व्यवसायी बीच ससुम्बन्ध कायम गद� व्यवस्थापनमा ��मकको सहभा�गता 
�ोत्साहन गन�, 

(५) वैदेिशक रोजगार�लाई शोषण म�ु, सरुिक्षत र व्यविस्थत गनर् तथा ��मकको रोजगार� र 
अ�धकारको �त्याभ�ूत गनर् यस क्षे�को �नयमन र व्यवस्थापन गन�, 

(६) वैदेिशक रोजगार�बाट आजर्न भएको पूजँी, सीप, ��व�ध र अनभुवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक 
क्षे�मा लगाउन �ोत्साहन गन�। 

(ञ) सामािजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नी�तः 

(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल म�हलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगार�मा 
�ाथ�मकता �दंदै जी�वकोपाजर्नका ला�ग समिुचत व्यवस्था गद� जाने, 

(२) जोिखममा परेका, सामािजक र पा�रवा�रक ब�हष्करणमा परेका तथा �हंसा पी�डत म�हलालाई 
पनुःस्थापना, संरक्षण, सश�ीकरण गर� स्वावलम्बी बनाउन,े 

(३) �जनन अवस्थामा आवश्यक सेवा स�ुवधा उपभोगको स�ुनि�तता गन�, 

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, प�रवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आ�थर्क रूपमा 
मूल्यांकन गन�, 

(५) बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मक रूपमा ध्यान �दने, 

(६) म�ु कमैया, कम्हलर�, हरूवा, चरूवा, ह�लया, भ�ूमह�न, सकुुम्बासीहरूको प�हचान गर� 
बसोबासका ला�ग घर घडेर� तथा जी�वकोपाजर्नका ला�ग कृ�षयोग्य जमीन वा रोजगार�को 
व्यवस्था गद� पनुःस्थापना गन�, 

(७) रा��य �वकासमा यवुा सहभा�गता अ�भव�ृ� गद� राजनी�तक, आ�थर्क, सामािजक र सांस्कृ�तक 
अ�धकारहरूको पूणर् उपयोगको वातावरण �सजर्ना गन�, यवुाको सश�ीकरण र �वकासका ला�ग 
िशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार� लगायतका क्षे�मा �वशेष अवसर �दान गद� व्यि�त्व �वकास गन� 
तथा राज्यको सवा�गीण �वकासमा योगदानका ला�ग उपय�ु अवसर �दान गन�, 

(८) आ�दवासी जनजा�तको प�हचान स�हत सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अ�धकार स�ुनि�त गनर् अवसर 
तथा लाभका ला�ग �वशेष व्यवस्था गद� यस समदुायसँग सरोकार राख्  ने �नणर्यहरूमा सहभागी 
गराउने तथा आ�दवासी जनजा�त र स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृ�त, 
सामािजक परम्परा र अनभुवलाई संरक्षण र संवधर्न गन�, 

(९) अल्पसङ्ख्यक समदुायलाई आफ्नो प�हचान कायम राखी सामािजक र सांस्कृ�तक अ�धकार 
�योगको अवसर तथा लाभका ला�ग �वशेष व्यवस्था गन�, 
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(१०) मधेशी समदुाय, मिुस्लम र �पछडा वगर्लाई आ�थर्क, सामािजक तथा सांस्कृ�तक अवसर र 
लाभको समान �वतरण तथा त्यस्ता समदुाय �भ�का �वपन्  न नाग�रकको संरक्षण, उत्थान, 

सश�ीकरण र �वकासका अवसर तथा लाभका ला�ग �वशेष व्यवस्था गन�, 

(११) उत्पी�डत तथा �पछ�डएको क्षे�का नाग�रकको संरक्षण, उत्थान, सश�ीकरण, �वकास र 
आधारभतू आवश्यकता प�रपू�तर्का अवसर तथा लाभका ला�ग �वशेष व्यवस्था गन�, 

(१२) सामािजक सरुक्षा र सामािजक न्याय �दान गदार् सबै �ल�, क्षे� र समदुाय �भ�का आ�थर्क 
रूपले �वपन्  नलाई �ाथ�मकता �दान गन�, 

(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनशुा�सत नाग�रक तयार गनर् खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाब� लगानी गन� 
र खेलकुदलाई रा��य एकता सदुृढ गन� एवं अन्तरार्��य क्षे�मा रा��य सम्मान अ�भव�ृ� गन� 
माध्यमको रूपमा �वकास गन�, 

(१४) सामदुा�यक तथा रा��य वा अन्तरार्��य गैरसरकार� संघ संस्थाको लगानी र भ�ूमकालाई 
जबाफदेह� र पारदश� बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृ�त, सञ्  चालन, �नयमन र 
व्यवस्थापनका ला�ग एक�ार �णाल� अपनाउने, रा��य आवश्यकता र �ाथ�मकताका क्षे�मा 
मा� त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने। 

(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नी�तः 

(१) न्याय �शासनलाई �छटो छ�रतो, सवर्सलुभ, �मतव्ययी, �नष्पक्ष, �भावकार� र जनउ�रदायी 
बनाउन,े 

(२) सामान्य �कृ�तका �ववाद समाधानका ला�ग मेल�मलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकिल्पक उपायहरू 
अवलम्बन गन�, 

(३) राजनी�तक, �शास�नक, न्या�यक, सामािजक लगायत सबै क्षे�को �ष्  टाचार र अ�नय�मतता 
�नयन्�णका ला�ग �भावकार� उपाय अवलम्बन गन�। 

(ठ) पयर्टन सम्बन्धी नी�तः  

नेपालका ऐ�तहा�सक, सांस्कृ�तक, धा�मर्क, परुाताित्वक र �ाकृ�तक सम्पदाहरूको प�हचान, संरक्षण, 

�व�र्न एवं �चार �सारमाफर् त रा��य अथर्तन्�को महत्वपूणर् आधारको रूपमा पयार्वरण अनकूुल पयर्टन 
उ�ोगको �वकास गन�, पयर्टन संस्कृ�तको �वकास गनर् आवश्यक वातावरण एवं नी�त �नमार्ण गन� तथा 
पयर्टन उ�ोगको लाभ �वतरणमा स्थानीय जनतालाई �ाथ�मकता �दने। 

(ड) अन्तरार्��य सम्बन्ध सम्बन्धी नी�तः 

(१) नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता, स्वाधीनता र रा��य �हतको रक्षा गनर् ��याशील 
रहँदै संय�ु राष्  �संघको बडाप�, असंलग्नता, पञ् चशीलको �स�ान्त, अन्तरार्��य कानून र 
�वश् वशािन्तको मान्यताका आधारमा राष्  �को सव�प�र �हतलाई ध्यानमा राखी स्वतन्� परराष्  � 
नी�त सञ्  चालन गन�, 

(२) �वगतमा भएका सिन्धहरूको पनुरावलोकन गद� समानता र पारस्प�रक �हतको आधारमा सिन्ध 
सम्झौताहरू गन�। 

५२. राज्यको दा�यत्वः  

नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौ�लक हक तथा 
मानव अ�धकारको संरक्षण र संवधर्न, राज्यका �नद�शक �स�ान्तहरूको अनसुरण तथा राज्यका नी�तहरूको 
�मशः कायार्न्वयन गद� नेपाललाई सम�ृ तथा समनु्  नत बनाउने राज्यको दा�यत्व हनुेछ। 
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भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशि�को बाडँफाटँ 

५९.  आ�थर्क अ�धकारको �योगः 

(१)  संघ, �देश र स्थानीय तहले आफ्नो अ�धकार �भ�को आ�थर्क अ�धकार सम्बन्धी �वषयमा कानून 
बनाउन,े वा�षर्क बजेट बनाउने, �नणर्य गन�, नी�त तथा योजना तयार गन� र त्यसको कायार्न्वयन गन� 
छन।् 

(२)  संघले साझा सूचीका �वषयमा र आ�थर्क अ�धकारका अन्य क्षे�मा �देशलाई समेत लागू हनुे गर� 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्नेछ। 

(३)  संघ, �देश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन ्र �देश र स्थानीय तहले बजेट 
पेश गन� समय संघीय कानून बमोिजम हनुेछ। 

(४)  संघ, �देश र स्थानीय तहले �ाकृ�तक �ोतको �योग वा �वकासबाट �ाप्  त लाभको सम न्या�यक 
�वतरणको व्यवस्था गनुर् पन�छ। त्यस्तो लाभको �नि�त अंश रोयल्ट�, सेवा वा वस्तकुो रूपमा 
प�रयोजना �भा�वत क्षे� र स्थानीय समदुायलाई कानून बमोिजम �वतरण गनुर् पन�छ। 

(५)  संघ, �देश र स्थानीय तहले �ाकृ�तक �ोतको उपयोग गदार् स्थानीय समदुायले लगानी गनर् चाहेमा 
लगानीको �कृ�त र आकारको आधारमा कानून बमोिजमको अंश लगानी गनर् �ाथ�मकता �दन ुपन�छ। 

(६)  वैदेिशक सहायता र ऋण �लने अ�धकार नेपाल सरकारको हनुेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण �लँदा 
देशको सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व हनुे गर� �लन ुपन�छ। 

(७)  संघ, �देश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य �व�ीय अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्था 
संघीय कानून बमोिजम हनुेछ। 

६०. राजस्व �ोतको बाडँफाटँः  

(१)  संघ, �देश र स्थानीय तहले आफ्नो आ�थर्क अ�धकार क्षे� �भ�को �वषयमा कर लगाउन र ती 
�ोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन।् तर साझा सूची �भ�को �वषयमा र कुनै प�न तहको सूचीमा 
नपरेका �वषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउन े व्यवस्था नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम 
हनुेछ। 

(२)  नेपाल सरकारले स�लन गरेको राजस्व संघ, �देश र स्थानीय तहलाई न्यायोिचत �वतरण गन� व्यवस्था 
�मलाउनेछ। 

(३)  �देश र स्थानीय तहले �ाप्  त गन� �व�ीय हस्तान्तरणको प�रमाण रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� 
आयोगको �सफा�रस बमोिजम हनुेछ। 

(४)  नेपाल सरकारले �देश र स्थानीय तहलाई खचर्को आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा �व�ीय 
समानीकरण अनदुान �वतरण गन�छ। 

(५)  �देशले नेपाल सरकारबाट �ाप्  त अनदुान र आफ्नो �ोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय 
तहको खचर्को आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा �देश कानून बमोिजम �व�ीय समानीकरण 
अनदुान �वतरण गन� छन।् 

(६)  नेपाल सरकारले संघीय सिञ् चत कोषबाट �दान गन� सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान वा अन्य 
�योजनका ला�ग �दने �वशेष अनदुान �वतरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोिजम हनुेछ। 

(७)  संघ, �देश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँट गदार् सन्त�ुलत र पारदश� रूपमा गनुर् पन�छ। 

(८)  राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा रा��य नी�त, रा��य आवश्यकता, �देश र स्थानीय 
तहको स्वाय�ता, �देश र स्थानीय तहले जनतालाई परु्  याउन ुपन� सेवा र उनीहरूलाई �दान ग�रएको 
आ�थर्क अ�धकार, राजस्व उठाउन सक्न े क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, �वकास �नमार्णमा 
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गनुर्पन� सहयोग, क्षे�ीय असन्तलुन, ग�रबी र असमानताको घट न्यूनीकरण, विञ् चतीकरणको अन्त्य, 

आकिस्मक कायर् र अस्थायी आवश्यकता परुा गनर् सहयोग गनुर् पन� �वषयहरूमा ध्यान �दन ुपन�छ। 

भाग — 9 संघीय व्यवस्थापन कायर्�व�ध 

१०९. संघीय संसद्को व्यवस्थापक�य अ�धकारः  

संघीय संसद्को व्यवस्थापक�य अ�धकार अनसूुची–५, अनसूुची–७ र अनसूुची–९ बमोिजमको सूचीमा उल्लेख 
भए बमोिजम हनुेछ। 

११०.  �वधेयक �स्ततु गन� �व�धः  

(१)  यस सं�वधानको अधीनमा रह� संघीय संसद्को कुनै प�न सदनमा �वधेयक �स्ततु गनर् स�कनेछ। तर 
अथर् �वधेयक ��त�न�ध सभामा मा� �स्ततु ग�रनेछ। 

(२)  अथर् �वधेयक, नेपाल� सेना, नपेाल �हर� वा सश� �हर� बल, नेपाल लगायत सरुक्षा �नकायसँग 
सम्बिन्धत �वधेयक सरकार� �वधेयकको रूपमा मा� �स्ततु ग�रनेछ। 

(३)  “अथर् �वधेयक” भन्  नाले देहायमा उिल्लिखत सबै वा कुनै �वषयसँग सम्बन्ध राख्  ने �वधेयकलाई जनाउँछः 

(क)  कर लगाउन,े उठाउन,े खारेज गन�, छुट �दन,े प�रवतर्न गन� वा कर �णाल�लाई व्यविस्थत गन� 
�वषय, 

(ख) संघीय सिञ् चत कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकार� कोषको संरक्षण गन�, त्यस्तो कोषमा रकम 
जम्मा गन� वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम �व�नयोजन वा खचर् गन� वा �व�नयोजन वा खचर् गनर् 
खोिजएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गन� �वषय, 

(ग)  नेपाल सरकारले ऋण �ाप्  त गन� वा जमानत �दने �वषय व्यविस्थत गन� वा नेपाल सरकारले 
�लएको वा �लने आ�थर्क दा�यत्व सम्बन्धी कानून संशोधन गन� �वषय, 

(घ)  संघीय सरकार� कोषमा �ाप्  त हनुे सबै �कारको राजस्व, ऋण असलु�बाट �ाप्  त रकम र 
अनदुानको रकम िजम्मा राख्  ने, लगानी गन� वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखा पर�क्षण गन� 
�वषय, र 

(ङ)  खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ)सँग �त्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य �ासं�गक �वषयहरू। 

तर कुनै अनमु�तप� दस्तरु, �नवेदन दस्तरु, नवीकरण दस्तरु जस्ता दस्तरु, शलु्क वा महसलु 
लगाउने वा कुनै ज�रवाना वा कैद हनुे व्यवस्था भएको कारणले मा� कुनै �वधेयक अथर् 
�वधेयक मा�नने छैन। 

(४) कुनै �वधेयक अथर् �वधेयक हो होइन भन्  ने �श्  न उठेमा सभामखुको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। 

१११. �वधेयक पा�रत गन� �व�धः  

(१)  संघीय संसद्को एउटा सदनले पा�रत गरेको �वधेयक यथाशी� अक� सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले 
पा�रत गरेप�छ �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश ग�रनेछ। 

(२)  ��त�न�ध सभाले पा�रत गरेको अथर् �वधेयक रा��य सभामा पठाइनेछ। रा��य सभाले सो �वधेयकमा 
छलफल गर� �वधेयक �ाप्  त गरेको पन्� �दन �भ� कुनै सझुाव भए सझुाव स�हत ��त�न�ध सभामा 
�फतार् पठाउन ुपन�छ। 

(३)  उपधारा (२) बमोिजम सझुाव स�हत �फतार् आएको �वधेयकमा ��त�न�ध सभाले छलफल गर� उिचत 
देखेको सझुाव समावेश गर� �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छ। 

(४)  उपधारा (२) बमोिजम अथर् �वधेयक �ाप्  त गरेको पन्� �दनसम्ममा रा��य सभाले सो �वधेयक �फतार् 
नगरेमा ��त�न�ध सभाले �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गनर् सक्नेछ। 
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(५)  ��त�न�ध सभाले पा�रत गर� रा��य सभामा पठाएको अथर् �वधेयक बाहेक अन्य �वधेयक रा��य सभाले 
आफू समक्ष �ाप्  त भएको दईु म�हना �भ� पा�रत गर� वा सझुाव स�हत �फतार् पठाउन ुपन�छ। त्यस्तो 
समयाव�ध �भ� रा��य सभाले सो �वधेयक �फतार् नगरेमा ��त�न�ध सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य 
संख्याको बहमुत सदस्यहरूको �नणर्यबाट सो �वधेयक �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गनर् 
सक्नेछ। 

(६)  अथर् �वधेयक बाहेक कुनै सदनले पा�रत गरेको अन्य �वधेयक अक� सदनले अस्वीकृत गरेमा वा 
संशोधन स�हत पा�रत गरेमा सो �वधेयक उत्पि� भएको सदनमा �फतार् पठाउन ुपन�छ। 

(७)  उपधारा (६) बमोिजम रा��य सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन स�हत ��त�न�ध सभामा �फतार् 
आएको �वधेयक उपर �वचार गर� ��त�न�ध सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहमुत 
सदस्यहरूले �स्ततु रूपमा वा संशोधन स�हत पनुः पा�रत गरेमा सो �वधेयक �माणीकरणका ला�ग 
राष्  �प�त समक्ष पेश ग�रनेछ। 

(८)  उपधारा (६) बमोिजम ��त�न�ध सभाबाट संशोधन स�हत रा��य सभामा �फतार् आएको �वधेयक रा��य 
सभाले प�न तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहमुत सदस्यले त्यस्तो संशोधन स�हत पनुः पा�रत 
गरेमा �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश ग�रनेछ। 

(९)  देहाय बमोिजमको �वधेयक दवैु सदनको संय�ु बैठकमा �स्ततु ग�रनेछ र संय�ु बैठकले �वधेयकलाई 
�स्ततु रूपमा वा संशोधनस�हत पा�रत गरेमा �वधेयक उत्पि� भएको सदनले �माणीकरणका ला�ग 
राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छः– 

(क)  रा��य सभाले पा�रत गरेको तर ��त�न�ध सभाले अस्वीकार गरेको, वा 

(ख)  ��त�न�ध सभाले संशोधन स�हत रा��य सभामा �फतार् पठाएको तर रा��य सभा त्यस्तो संशोधनमा 
सहमत हनु नसकेको। 

(१०) कुनै �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अ�धवेशनको अन्त्य भए प�न त्यस्तो �वधेयकमा�थ 
आगामी अ�धवेशनमा कारबाह� हनु सक्नेछ। 

तर कुनै �वधेयक ��त�न�ध सभामा �स्ततु भई �वचाराधीन रहेको वा ��त�न�ध सभामा पा�रत भई रा��य 
सभामा �वचाराधीन रहेको अवस्थामा ��त�न�ध सभा �वघटन भएमा वा त्यसको कायर्काल समाप्  त भएमा 
त्यस्तो �वधेयक �नष्कृय हनुेछ। 

११२. �वधेयक �फतार् �लनःे  

�वधेयक �स्ततु कतार्ले सदनको स्वीकृ�त �लई �वधेयक �फतार् �लन सक्नेछ। 

११३.  �वधेयकमा �माणीकरणः  

(१) धारा १११ बमोिजम �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश ग�रने �वधेयक उत्पि� भएको सदनको 
सभामखु वा अध्यक्षले �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ। तर अथर् �वधेयकका हकमा अथर् �वधेयक हो भनी 
सभामखुले �मािणत गनुर् पन�छ। 

(२)  यस धारा बमोिजम �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश भएको �वधेयक पन्� �दन �भ� 
�माणीकरण गर� त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दवैु सदनलाई �दन ुपन�छ। 

(३)  �माणीकरणका ला�ग पेश भएको अथर् �वधेयक बाहेक अन्य �वधेयकमा पनु�वर्चार हनु ुआवश्यक छ 
भन्  ने राष्  �प�तलाई लागेमा त्यस्तो �वधेयक पेश भएको पन्� �दन �भ� �नजले सन्देश स�हत �वधेयक 
उत्पि� भएको सदनमा �फतार् पठाउनेछ। 
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(४)  राष्  �प�तले कुनै �वधेयक सन्देश स�हत �फतार् गरेमा त्यस्तो �वधेयकमा�थ दवैु सदनले पनु�वर्चार गर� 
त्यस्तो �वधेयक �स्ततु रूपमा वा संशोधन स�हत पा�रत गर� पनुः पेश गरेमा त्यसर� पेश भएको पन्� 
�दन �भ� राष्  �प�तले �माणीकरण गन�छ। 

(५)  राष्  �प�तबाट �माणीकरण भएप�छ �वधेयक ऐन बन्  नेछ। 

११४. अध्यादेशः  

(१)  संघीय संसद्को दवैु सदनको अ�धवेशन च�लरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केह� गनर् 
आवश्यक परेमा मिन्�प�रषद्को �सफा�रसमा राष्  �प�तले अध्यादेश जार� गनर् सक्नेछ। 

(२)  उपधारा (१) बमोिजम जार� भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हनुेछ। तर त्यस्तो �त्येक अध्यादेश,– 

(क)  जार� भएप�छ बसेको संघीय संसद्को दवैु सदनमा पेश ग�रनेछ र दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा 
स्वतः �नष्कृय हनुेछ, 

(ख)  राष्  �प�तबाट जनुसकैु बखत खारेज हनु सक्नेछ, र 

(ग)  खण्ड (क) वा (ख) बमोिजम �नष्कृय वा खारेज नभएमा दवैु सदनको बैठक बसेको साठ� �दन 
प�छ स्वतः �नष्कृय हनुेछ। 

भाग–१० संघीय आ�थर्क कायर् �णाल� 

११५. कर लगाउन वा ऋण �लन नपाइनःे  

(१)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन। 

(२)  संघीय कानून बमोिजम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण �लने र जमानत �दने छैन। 

११६. संघीय सिञ् चत कोषः  

गठु� रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई �ाप्  त हनुे सबै �कारका राजस्व, राजस्वको �धतोमा �लइएका सबै कजार्, 
ऐनको अ�धकार अन्तगर्त �दइएको जनुसकैु ऋण असलु हुँदा �ाप ्  त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई �ाप्  त 
हनुे अन्य जनुसकैु रकम संघीय ऐन�ारा अक� कुनै व्यवस्था नग�रएमा एक सरकार� कोषमा आम्दानी बाँ�धनेछ 
जसलाई संघीय सिञ् चत कोष भ�ननेछ। 

११७. संघीय सिञ् चत कोष वा संघीय सरकार� कोषबाट व्ययः  

देहाय बमोिजमका रकम बाहेक संघीय सिञ् चत कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकार� कोषबाट कुनै रकम िझक्न 
स�कने छैनः– 

(क)  संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार भएको रकम, 

(ख)  संघीय �व�नयोजन ऐन बमोिजम खचर् हनुे रकम, 

(ग)  �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्क�को रूपमा संघीय ऐन बमोिजम खचर् हनुे रकम, 

वा 

(घ) �वशेष अवस्थामा व्ययको �ववरण मा� भएको संघीय उधारो खचर् ऐन बमोिजम व्यय हनुे रकम। तर 
संघीय आकिस्मक कोषका हकमा धारा १२४ बमोिजम हनुेछ। 

११८. संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभारः  

देहायका �वषयसँग सम्बिन्धत खचर् संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुेछ र त्यस्तो व्ययका ला�ग संघीय 
संसद्को स्वीकृ�त आवश्यक पन� छैनः– 

(क)  राष्  �प�त र उपराष्  �प�तको पा�र��मक तथा स�ुवधाको रकम, 
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(ख)  नेपालको �धान न्यायाधीश, सव�च्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायप�रषद्का सदस्यलाई �दइने 
पा�र��मक तथा स�ुवधाको रकम, 

(ग)  ��त�न�ध सभाका सभामखु र उपसभामखु, रा��य सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई �दइने पा�र��मक 
तथा स�ुवधाको रकम, 

(घ)  संवैधा�नक �नकायका �मखु र पदा�धकार�लाई �दइने पा�र��मक तथा स�ुवधाको रकम, 

(ङ)  �देश �मखुको पा�र��मक तथा स�ुवधाको रकम, 

(च)  राष्  �प�त वा उपराष्  �प�तको कायार्लय, सव�च्च अदालत, न्याय प�रषद्, संवैधा�नक �नकाय र �देश 
�मखुको कायार्लयको �शास�नक व्यय, 

(छ)  नेपाल सरकारको दा�यत्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, 

(ज)  नेपाल सरकारको �वरु� अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनसुार �तनुर् पन� रकम, र 

(झ)  संघीय कानून बमोिजम संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकम। 

११९. राजस्व र व्ययको अनमुानः  

(१)  नेपाल सरकारको अथर्मन्�ीले �त्येक आ�थर्क वषर्को सम्बन्धमा संघीय संसद्का दवैु सदनको संय�ु 
बैठकमा देहायका �वषयहरू समेत खलुाई वा�षर्क अनमुान पेश गनुर् पन�छः– 

(क)  राजस्वको अनमुान, 

(ख)  संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे आवश्यक रकमहरू, र 

(ग)  संघीय �व�नयोजन ऐन बमोिजम व्यय हनुे आवश्यक रकमहरू। 

(२)  उपधारा (१) बमोिजम वा�षर्क अनमुान पेश गदार् अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा �त्येक मन्�ालयलाई 
छु�ाइएको खचर्को रकम र त्यस्तो खचर् अनसुारको ल�य हा�सल भयो वा भएन त्यसको �ववरण प�न 
साथै पेश गनुर् पन�छ। 

(३)  नेपाल सरकारको अथर्मन्�ीले उपधारा (१) बमोिजमको राजस्व र व्ययको अनमुान �त्येक वषर् जेठ 
म�हनाको पन्� गते संघीय संसद्  मा पेश गन�छ। 

१२०. �व�नयोजन ऐनः  

�व�नयोजन ऐन बमोिजम व्यय हनुे रकम सम्बिन्धत शीषर्कमा उल्लेख गर� �व�नयोजन �वधेयकमा रािखनेछ। 

१२१. पूरक अनमुानः  

(१)  कुनै आ�थर्क वषर्मा देहायको अवस्था पनर् आएमा नेपाल सरकारको अथर्मन्�ीले ��त�न�ध सभामा पूरक 
अनमुान पेश गनर् सक्नेछः– 

(क)  चाल ुआ�थर्क वषर्का ला�ग �व�नयोजन ऐनले कुनै सेवाका ला�ग खचर् गनर् अिख्तयार� �दएको 
रकम अपयार्प्  त भएमा वा त्यस वषर्का ला�ग �व�नयोजन ऐनले अिख्तयार� न�दएको नयाँ सेवामा 
खचर् गनर् आवश्यक भएमा, वा 

(ख)  चाल ुआ�थर्क वषर्मा �व�नयोजन ऐनले अिख्तयार� �दएको रकमभन्दा बढ� खचर् हनु गएमा। 

(२)  पूरक अनमुानमा रािखएको रकम सम्बिन्धत शीषर्कमा उल्लेख गर� पूरक �व�नयोजन �वधेयकमा 
रािखनेछ। 

१२२. पेश्क� खचर्ः  

(१)  यस भागमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा 
आ�थर्क वषर्का ला�ग अनमुान ग�रएको व्ययको कुनै अंश पेश्क�का रूपमा संघीय ऐन बमोिजम खचर् 
गनर् स�कनेछ। 
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(२)  धारा ११९ बमोिजम राजस्व र व्ययको अनमुान पेश नग�रएसम्म पेश्क� खचर् �वधेयक �स्ततु ग�रने 
छैन र पेश्क�को रकम आ�थर्क वषर्को व्यय अनमुानको एक �तहाइ भन्दा बढ� हनुे छैन। 

(३)  संघीय पेश्क� खचर् ऐन बमोिजम खचर् भएको रकम �व�नयोजन �वधेयकमा समावेश ग�रनेछ। 

१२३. उधारो खचर्ः  

यस भागमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �ाकृ�तक कारण वा बा� आ�मणको आशंका वा 
आन्त�रक �वघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था पर� धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तगर्त चा�हने 
�ववरण खलुाउन अव्यावहा�रक वा राज्यको सरुक्षा वा �हतका दृ��ले अवाञ्छनीय देिखएमा नेपाल सरकारको 
अथर्मन्�ीले व्ययको �ववरण मा� भएको उधारो खचर् �वधेयक ��त�न�ध सभामा पेश गनर् सक्नछे। 

१२४. संघीय आकिस्मक कोषः  

(१)  संघीय ऐन बमोिजम आकिस्मक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गनर् स�कनेछ र त्यस्तो कोषमा 
समय समयमा संघीय ऐन बमोिजम �नधार्रण भएको रकम जम्मा ग�रनेछ। 

(२)  उपधारा (१) बमोिजमको कोष नेपाल सरकारको �नयन्�णमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो 
कोषबाट आकिस्मक कायर्का ला�ग खचर् गनर् सक्नेछ। 

(३)  उपधारा (२) बमोिजमको खचर्को रकम संघीय ऐन बमोिजम यथाशी� शोधभनार् ग�रनेछ। 

१२५. आ�थर्क कायर्�व�ध सम्बन्धी ऐनः  

संघीय ऐन बमोिजम �व�नयोिजत रकम एक शीषर्कबाट अक� शीषर्कमा रकमान्तर गन� र आ�थर्क कायर्�व�ध 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐन बमोिजम हनुेछ। 

भाग २६ रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 

२५१.  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारः  

(१)  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ: – 

(क)  सं�वधान र कानून बमोिजम संघीय सिञ् चत कोषबाट संघ, �देश र स्थानीय सरकार बीच 
राजस्वको बाँडफाँट गन� �वस्ततृ आधार र ढाँचा �नधार्रण गन�, 

(ख)  संघीय सिञ् चत कोषबाट �देश र स्थानीय सरकारलाई �दान ग�रने समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा 
�सफा�रस गन�, 

(ग)  रा��य नी�त तथा कायर्�म, मानक, पूवार्धारको अवस्था अनसुार �देश र स्थानीय सरकारलाई 
�दान ग�रने सशतर् अनदुानको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� आधार तयार गन�, 

(घ)  �देश सिञ् चत कोषबाट �देश र स्थानीय सरकार बीच राजस्वको बाँडफाँट गन� �वस्ततृ आधार र 
ढाँचा �नधार्रण गन�, 

(ङ)  संघ, �देश र स्थानीय सरकारको खचर् िजम्मेवार� परुा गन� र राजस्व असलु�मा सधुार गनुर् पन� 
उपायहरूको �सफा�रस गन�, 

(च)  सम��गत आ�थर्क सूचकहरूको �वश्  लेषण गर� संघ, �देश र स्थानीय सरकारले �लन सक्न े
आन्त�रक ऋणको सीमा �सफा�रस गन�, 

(छ)  संघ र �देश सरकारको राजस्व बाँडफाँट आधारको पनुरावलोकन गर� प�रमाजर्नको �सफा�रस गन�, 

(ज)  �ाकृ�तक �ोतको प�रचालन गदार् नेपाल सरकार, �देश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा 
��तफलको �हस्सा �नधार्रणको आधार तय गर� �सफा�रस गन�, 
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(झ)  �ाकृ�तक �ोतको बाँडफाँट सम्बन्धी �वषयमा संघ र �देश, �देश र �देश, �देश र स्थानीय तह 
तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्न े संभा�वत �ववादको �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गर� 
त्यसको �नवारण गनर् समन्वयात्मक रूपमा काम गनर् सझुाव �दने । 

(२)  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले �ाकृ�तक �ोतको बाँडफाँट गदार् सोसँग सम्बिन्धत वातावरणीय 
�भाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन�छ । 

(३)  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार, �ाकृ�तक �ोतको प�रचालन 
गदार् वा राजस्वको बाँडफाँट गदार् अपनाउन ुपन� �वस्ततृ आधार, आयोगका पदा�धकार�हरूको सेवाका शतर् 
लगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोिजम हनुेछ । 

१.२ ��त�न�धसभा �नयमावल�, २०७५ का सान्द�भर्क �नयमहरू 

प�रच्छेद–१4 अध्यादेश सम्बन्धी 

93.  अध्यादेश पेश गन�ः 

(1) सं�वधानको धारा 114 बमोिजम जार� भएको अध्यादेश, जार� भएप�छ आव्हान भएको सदनको प�हलो 
बैठकमा सम्बिन्धत मन्�ीले पेश गन�छ। 

(२) उप�नयम (1) बमोिजम अध्यादेश पेश गदार् त्यस्तो अध्यादेश जार� गनुर् परेको प�रिस्थ�त र कारण 
समेतको �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ। 

94.  अध्यादेश अस्वीकार गन� सूचनाः 

(१) अध्यादेश अस्वीकार गनर् �स्ताव पेश गनर् चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दईु �दन 
�भ� महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सूचना �दँदा अध्यादेश अस्वीकृत गनुर् पनार्को कारण समेत उल्लेख भएको हनु ु
पन�छ। 

(3) उप�नयम (१) बमोिजम सूचना एकभन्दा बढ� �ाप्  त भएमा आपसी सहम�त वा गोला�था�ारा कुनै एक 
�स्तावको सूचना मा� छा�ननेछ। 

95. अध्यादेश अस्वीकार गन� �स्ताव पेश गन� त�रका :-  

(१) अध्यक्षले नाम �लएप�छ अध्यादेश अस्वीकार गन� �स्तावको सूचना गन� सदस्यले आफ्नो �स्ताव 
बैठकमा पेश गन�छ र त्यसर� �स्ताव पेश गदार् �स्तावको ब्यहोरा पढ� व�व्य �दन सक्नेछ। 

(२) सभामखुको अनमु�त �लई �स्तावको सूचना गन� सदस्यले आफ्नो �स्ताव पेश गनर् अन्य कुनै सदस्यलाई 
अ�धकृत गनर् सक्नेछ। 

(3)  उप�नयम (1) बमोिजमको सभामखुले सदस्यको नाम �लएप�छ सो सदस्यले �स्ताव पेश नगन� इच्छा 
�कट गनर् सक्नेछ।  

(4) उप�नयम (३) बमोिजमको सम्बिन्धत सदस्यले �स्ताव पेश नगन� इच्छा �कट गररेमा त्यस्तो �स्ताव 
�नजले �फतार् �लएको मा�ननेछ।  

96.  अध्यादेश अस्वीकार गन� �स्तावमा छलफल र �नणर्यः 

(१) यस प�रच्छेद बमोिजम अध्यादेश अस्वीकार गन� सम्बन्धी �स्ताव पेश गन� अन्य सदस्यले प�न 
छलफलमा भाग �लन सक्नेछ। 

(२)  उप�नयम (1) बमोिजम छलफलको अन्त्यमा सम्बिन्धत मन्�ीले अध्यादेश अस्वीकार ग�रयोस ् भन्  ने 
�स्ताव राख्  ने �ममा उठेका �श् नका जबाफ �दनेछ।  
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(3)  उप�नयम (2) बमोिजम मन्�ीले जबाफ �दएप�छ सभामखुले अध्यादेश अस्वीकार ग�रयोस ् भन्  ने 
�स्तावलाई बैठकको �नणर्याथर् �स्ततु गन�छ। 

97.  अध्यादेश मा�थ �नणर्यः 

(१) यस प�रच्छेद बमोिजम अध्यादेश अस्वीकार गन� सम्बन्धी कुनै सूचना �ाप्  त नभएमा वा अध्यादेश 
अस्वीकार गन� �स्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमा सभामखुले उ� अध्यादेश स्वीकृत ग�रयोस ् भनी 
�स्ताव �स्ततु गनर् सम्बिन्धत मन्�ीलाई अनमु�त �दनेछ। 

(२)  उप�नयम (1) बमोिजम �स्ततु अध्यादेश स्वीकृत ग�रयोस ्भन्  ने �स्तावलाई बैठकको �नणर्याथर् �स्ततु 
गन�छ। 

98.  स्वीकृत अध्यादेश ��तस्थापन गन� �वधेयकः 

(1) यस प�रच्छेद बमोिजम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका �ावधानलाई यथावत ् वा संशोधन स�हत 
��तस्था�पत गन� उ�ेश्यबाट �स्ततु ग�रने �वधेयकको साथमा उ� अध्यादेश तत्कालै लागू गनुर् परेको 
प�रिस्थ�त र कारण स�हतको �ववरण संलग्न गर� पेश गनुर् पन�छ। 

(2) उप�नयम (1) बमोिजम पेश हनु आएको ��तस्थापन �वधेयकको सम्बन्ध प�रच्छेद-15 बमोिजम 
कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

(3) उप�नयम (1) र (2) बमोिजम अध्यादेश ��तस्थापन गन� �वधेयक सं�वधानको धारा ११४ बमोिजमको 
अव�ध �भ� पा�रत गर� राष्  �प�तबाट �माणीकरण भई सक्न ुपन�छ। 

प�रच्छेद–१५, व्यवस्थापन कायर्�व�ध 

99.  �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको ला�ग सूचना: 

(१)  सं�वधान र यस �नयमावल�को अधीनमा रह� कुनै प�न सदस्यले �वधेयक �स्ततु गनर् सक्नेछ। �वधेयक 
�स्ततु गनर् चाहने सदस्यले �वधेयकको साथमा उ�ेश्य र कारण तथा व्याख्यात्मक �टप्पणी स�हतको 
�ववरण संलग्न गर� त्यसको सूचना महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

(२)  कुनै �वधेयक ऐन बनेप�छ आ�थर्क व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यस्तो �वधेयक पेश गदार् �वधेयकको साथमा 
�वस्ततृ �ववरण स�हतको आ�थर्क �टप्पणी प�न संलग्न रहन ुपन�छ। आ�थर्क �टप्पणीमा खचर् सम्बन्धी 
दफा ��त ध्यान आक�षर्त गर� �वधेयक पा�रत भई ऐन बनेमा हनु सक्ने पटके र साल बसाल� खचर्को 
अनमुा�नत �ववरण प�न संलग्न हनु ुपन�छ। 

100.  आि�त �वधेयक �स्ततु गनर् स�कने: बैठक समक्ष �वचाराधीन रहेको कुनै �वधेयकमा�थ पूणर्तः वा आंिशक 
रूपमा आि�त �वधेयक मूल �वधेयक पा�रत नहुँदै प�न �स्ततु गनर् स�कनेछ। तर मूल �वधेयक पा�रत 
नभएसम्म आि�त �वधेयकमा�थ �वचार ग�रने छैन। 

101.  समान �वषयको �वधेयक सूचीमा नरहने: सभामखुले अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक कुनै �वधेयक सदनको 
�वचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै �वषय र उ�ेश्य समावेश भएको कुनै अक� �वधेयकको सूचना �वचाराधीन 
�वधेयक �स्ततु हनुभुन्दा अिघ वा प�छ जनुसकैु �म�तमा �ाप्  त भएप�न त्यसलाई �ाप्  त �वधेयकको सूचीमा 
रािखने छैन। 

102.  �त्यायोिजत व्यवस्थापन बारे �टप्पणी: कुनै �वधेयकमा कानून बनाउने अ�धकार �त्यायोजन गन� �ावधान रहेको 
भए त्यसको कारण, �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइने कानूनको �कृ�त र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्न े
�भाव ��त ध्यानाकषर्ण स�हतको �वस्ततृ �टप्पणी संलग्न गनुर् पन�छ। 

103.  �वधेयकको �वतरण: 

सिचवालयमा �वधेयक दतार् भएप�छ सरकार� �वधेयकको हकमा दईु �दन र गैर सरकार� �वधेयकको हकमा 
चार �दन �भ� �त्येक सदस्यलाई �वधेयकको ��त उपलब्ध गराइनेछ। 
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104.  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्तावको �वरोधको सूचना:  

कुनै �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्तावको �वरोध गनर् चाहने सदस्यले त्यसको सूचना �स्ताव �स्ततु 
हनुे �दनभन्दा कम्तीमा एक �दन अगावै सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

105.  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्ताव: (१) �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको सूचना �दएको सात �दन 
प�छको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको �स्ताव सभामा पेश गनर् स�कनेछ। तर सरकार� 
�वधेयकको हकमा पाँच �दन अगा�ड सूचना �दन ुपयार्प्  त हनुेछ। 

(२)  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्तावको कसैले �वरोध गरेमा �वरोधकतार् र �स्तावक सदस्यलाई 
सभामखुले �मशः संिक्ष� व�व्य �दन अनमु�त �दनेछ। तत्पश् चात सो �श्  नमा�थ छलफल हनु न�दई 
सभामखुले बैठकको �नणर्याथर् �स्ततु गन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�त �ाप्  त भएमा �स्ततु कतार् सदस्यले �वधेयकलाई 
तत्काल सदन समक्ष �स्ततु गन�छ। 

(४)  यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न रा��य सभाबाट उत्पि� भई आएको 
�वधेयकको हकमा �स्ततु कतार् सदस्यले �नयम १०६ बमोिजमको �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नछे। 

106.  �वधेयकमा�थको सामान्य छलफल: (१) �नयम १०५ बमोिजम �वधेयक �स्ततु भइसकेप�छको अक� बैठकमा 
�स्तावक सदस्यले देहायको कुनै एउटा �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ: 

(क) �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस,् वा 

(ख) �वधेयकलाई जनताको ��त��या �ाप्  त गनर्को �न�म� �चार ग�रयोस।् 

(२)  �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै एक �स्ताव पेश 
गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोह� उप�नयम बमोिजमको अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (१) को खण्ड (क) बमोिजमको �स्तावमा�थ छलफल हुँदा �वधेयकको सै�ािन्तक पक्षमा 
मा� छलफल ग�रनेछ। त्यसर� छलफल गदार् �वधेयकको मनसाय स्पष्  ट गनर् आवश्यक देिखएमा बाहेक 
�वधेयकका दफामा�थ छलफल ग�रने छैन र �वधेयकमा�थ कुनै संशोधन पेश गनर् स�कने छैन। 

107.  जनताको ��त��या �ाप्  त गन� कायर्�व�ध: (१) कुनै �वधेयकलाई जनताको ��त��या �ाप्  त गनर्का �न�म� �चार 
ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव स्वीकृत भएमा सिचवले राय स�लन ग�रने �नधार्�रत अव�ध उल्लेख गर� सो �वधेयकलाई 
नेपाल राजप�मा �कािशत गनुर्का साथै अन्य उपय�ु माध्यम�ारा प�न �चार गनर् सक्नेछ र �नधार्�रत अव�ध 
�भ� �ाप्  त भएका राय स�लन गर� सभामखुमाफर् त �स्ततु कतार् सदस्यलाई �दनेछ। 

(२) �वधेयकमा�थ जनताको ��त��या �ाप्  त गन� अन्य ���या सभामखुले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

108.  जनताको ��त��या �ाप्  त भएप�छको कायर्�व�ध: �नयम १०७ को उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त भएको राय 
संलग्न गर� �स्ततु कतार् सदस्यले जनताको ��त��या स�हतको सो �वधेयकमा�थ सदनमा �वचार ग�रयोस ्भनी 
�स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

109.  सामान्य छलफल समाप्  त भएप�छको कायर्�व�ध: (१) �वधेयकमा�थ सामान्य छलफल समाप्  त भएप�छ �स्ततु 
कतार् सदस्यले देहायको कुनै एक �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ: 

(क) �वधेयकमा�थको दफावार छलफल सदनमा ग�रयोस,् वा 

(ख) दफावार छलफलको ला�ग �वधेयकलाई सम्बिन्धत स�म�तमा पठाइयोस।् 

(२)  �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै �स्ताव पेश गरेकोमा अन्य 
कुनै सदस्यले सोह� उप�नयम बमोिजमको अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 
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110.  �स्ताव पेश गनर् अ�धकृत गनर् स�कने: (१) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्य स्वयम ्उपिस्थत हनु असमथर् छ भन्  ने 
कुरामा सभामखु सन्तषु्  ट भएमा �स्ततु कतार् सदस्यले अ�धकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई सो �वधेयकको 
सम्बन्धमा �स्ताव पेश गनर् सभामखुले अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(२) रा��य सभाबाट पा�रत भई आएको गैर सरकार� �वधेयकको हकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले 
अ�धकृत गरेको सभाको कुनै सदस्यलाई उ� �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ् भनी �स्ताव �स्ततु गनर् 
सभामखुले अनमु�त �दन सक्नेछ। 

111.  �वधेयकमा संशोधनको सूचना: �वधेयकमा संशोधन पेश गनर् चाहने कुनै प�न सदस्यले �वधेयकमा�थको सामान्य 
छलफल समाप्  त भएको बह�र घण्टा �भ� आफूले पेश गनर् चाहेको संशोधन स�हतको सूचना सिचवलाई �दन ु

पन�छ। 

112.  संशोधन सम्बन्धी शतर्; (१) देहायका शतर्का अधीनमा रह� �वधेयकमा संशोधन पेश गनर् स�कनेछ:  

(क)  �वधेयकको �वषयसँग सम्ब� हनु ुपन�, 

(ख)  �वधेयकमा �न�हत �स�ान्तको �वपर�त हनु नहनुे, 

(ग)  अस्पष्  ट वा �नरथर्क हनु नहनुे, 

(घ)  जनु दफामा संशोधन गनर् खोिजएको हो सोह� दफाको �वषय सम्ब� हनु ुपन�, 

(ङ)  सभा�ारा पूवर् स्वीकृत �स�ान्त वा �नणर्यको �वपर�त हनु नहनुे, र 

(च)  �वधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावल�को स�ामा के कस्तो व्यवस्था वा 
शब्दावल� राख्  न खोिजएको हो भन्  ने कुरा स्पष्  ट खलुाएको हनु ुपन�। 

(२)  सभामखुलाई यस �नयमको अधीनमा रह� कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गन�, अस्वीकृत गन� वा सम्बिन्धत 
सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सधुार गन� वा एकै आशयका एकभन्दा बढ� संशोधनलाई एक�कृत गर� 
स्वीकृत गन� अ�धकार हनुेछ। 

113.  संशोधनको �ववरण: (१) सभामखुबाट स्वीकृत भएका संशोधनको सूचना यथासम्भव �वधेयकको दफा �म 
अनसुार �मलाई एक�कृत सूची तयार ग�रनेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजमको स्वीकृत एक�कृत संशोधनको �ववरण सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ। 

114.  संशोधन स�हत दफावार छलफलः (१) संशोधनमा छलफल गदार् सामान्यतया �वधेयकका दफाको �मानसुार 
ग�रनेछ र सभामखुले नाम बोलाएको सदस्यले वा �नजले अ�धकृत गरेको सदस्यले संशोधन �स्ततु गनर् 
सक्नेछ। 

(२)  छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार ग�रएको �त्येक दफाका सम्बन्धमा �मानसुार 
सभामखुले “यो दफा �वधेयकको अ� बनोस”् भन्  ने �स्ताव �नणर्याथर् पेश गन�छ। 

तर समयको �मतव्य�यताको ला�ग छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तगर्त �ाप्  त 
अन्योन्याि�त संशोधनलाई एकसाथ छलफल गन� अनमु�त �दन स�कनेछ र दफावार छलफलको �ममा 
�वधेयकको कुनै भाग वा दफालाई अिघ–प�छ गर� छलफलमा राख्  न वा कुनै भाग वा दफालाई प�छ 
छलफल गन� गर� मलुतवी राख्  न स�कनेछ। 

स्प�ीकरण: यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस �नयम र �नयम ११५, 

११६, ११७ र ११८ को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत स�म�तमा �वधेयकमा�थ दफावार छलफल 
हुँदाको अवस्थामा “सभामखु” भन्  नाले सम्बिन्धत स�म�तको सभाप�तलाई र “बैठक” भन् नाले सम्बिन्धत 
स�म�तको बैठकलाई समेत जनाउँछ। 

115.  संशोधन �फतार् �लन स�कने: संशोधन �स्ततु कतार् सदस्यले बैठकको स्वीकृ�त �लई संशोधन �फतार् �लन 
सक्नेछ। 
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तर कुनै संशोधनमा�थ प�न संशोधन �स्ततु भएकोमा सो संशोधनको टु�ो नलागेसम्म मूल संशोधनलाई �फतार् 
�लन स�कने छैन। 

116.  अनसूुचीमा�थ छलफल: सभामखुले अन्यथा �नणर्य गरेमा बाहेक �वधेयकमा रहेका अनसूुची र त्यसमा �ाप्  त 
संशोधनमा�थको छलफल सम्बिन्धत दफामा�थको छलफलको लग�ैप�छ ग�रनेछ र बैठकको �नणर्यको ला�ग 
रािखने �श्  न प�न सोह� �ममा �स्ततु ग�रनेछ। 

117.  दफालाई समूहकृत रूपमा �नणर्याथर् �स्ततु गनर् स�कने: सभामखुले उिचत सम्झेमा �वधेयकका दफा, अनसूुची, 
कुनै संशो�धत दफा वा अनसूुची बैठकको �नणर्यको ला�ग समूहकृत रूपमा राख्  न सक्नेछ। तर कुनै सदस्यले 
दफा वा अनसूुची, संशो�धत दफा वा अनसूुची बैठकको �नणर्यका ला�ग छु�ाछु�ै �स्ततु ग�रयोस ्भनी अनरुोध 
गनर् सक्नेछ र सो �स्ताव उिचत लागेमा सभामखुले छु�ाछु�ै �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

118.  �स्तावना र नामको �स्त�ुत: �वधेयकका अन्य सबै दफा र अनसूुची भए सो उपर समेत �नणर्य भएप�छ मा� 
सभामखुले �वधेयकको �स्तावना र नाम सम्बन्धी दफालाई मूल रूपमा वा संशो�धत रूपमा �वधेयकको अ� 
बनाइयोस ्भनी अन्त्यमा �स्ताव गन�छ। 

119.  �नद�शन �दन स�कने: सदनमा �वचाराधीन रहेको कुनै �वधेयकलाई सम्बिन्धत स�म�तमा पठाउँदा वा सम्बिन्धत 
स�म�तमा �वचाराधीन रहेको अवस्थामा �वधेयकको प�र�ध वा मूल उ�ेश्यलाई �वस्ततृ गनर् वा कुनै �वशेष 
�ावधानलाई समावेश गनर् वा नगनर् सदनले सम्बिन्धत स�म�तलाई �नद�शन �दन सक्नेछ। 

तर त्यस्तो �नद�शन �वधेयकको मूल भावना �वपर�त हनु ुहुँदैन। 

120.  स�म�तको ��तवेदन: स�म�तमा �वधेयकमा�थ दफावार छलफल समाप्  त भई �नयम ११७ को कायर्�व�ध परुा 
भएप�छ सम्बिन्धत स�म�तले गरेको �नणर्यको ��तवेदन तयार गर� सभाप�तले वा �नजको अनपुिस्थ�तमा 
सभामखुले तोकेको सम्बिन्धत स�म�तको अन्य कुनै सदस्यले ��तवेदन स�हतको �वधेयक बैठकमा पेश गन�छ। 

121.  �वधेयक �फतार् �लन स�कने: (१) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले �वधेयक �फतार् �लन अनमु�त माग्ने �स्ताव 
पेश गनर् चाहेमा एक �दन अगावै सूचना �दन ुपन�छ। 

(२)  सम्बिन्धत स�म�तमा �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा �वधेयक �फतार् �लने अनमु�तको ला�ग �स्ताव 
�स्ततु भएमा सम्बिन्धत स�म�तले सोह� ब्यहोराको ��तवेदन बैठकमा पेश गन�छ। 

(३)  सभामखुको अनमु�त �लई �वधेयक �फतार् �लने �स्तावक सदस्यले बैठकमा �स्ताव �स्ततु गन�छ। 

(४)  �वधेयकलाई �फतार् �लने �स्तावको कसैले �वरोध गरेमा �स्ताव गन� तथा �वरोध गन� सदस्यलाई 
सभामखुले संिक्ष� व�व्य �दन अनमु�त �दन सक्नेछ र त्यसप�छ अरू छलफल हनु न�दई �स्तावलाई 
�नणर्याथर् पेश गन�छ। 

(५)  रा��य सभामा उत्पि� भई ��त�न�ध सभामा �वचाराधीन अवस्थाको �वधेयक �फतार् �लन रा��य सभाको 
सहम�तको �न�म� सदनको �सफा�रश �ाप्  त गनर्को ला�ग �स्ततु कतार् सदस्यलाई �स्ताव पेश गनर् 
अनमु�त �दइनेछ र त्यस्तो �स्ताव स्वीकृत भई रा��य सभा प�न सहमत भएमा �स्ततु कतार् सदस्यले 

�वधेयक �फतार् �लन �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

122.  स�म�तको ��तवेदन �स्ततु भएप�छको कायर्�व�ध: (१) स�म�तको ��तवेदन �स्ततु भएप�छ सो ��तवेदन 
सदस्यलाई �वतरण ग�रनेछ। 

(२)  सभामखुले अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक स�म�तको ��तवेदन �वतरण भएको चौ�बस घण्टाप�छको कुनै 
बैठकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले देहायको कुनै �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ:– 

(क) ��तवेदन स�हतको �वधेयकमा�थ छलफल ग�रयोस,् 

(ख) कुनै खास दफा वा दफाका सम्बन्धमा पनुः �वचाराथर् �नद�शन स�हत सम्बिन्धत स�म�तमा �वधेयक 
�फतार् पठाइयोस।् 
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(३)  �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (२) बमोिजमको कुनै �स्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोह� 
उप�नयम बमोिजमको अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

(४)  उप�नयम (३) बमोिजम �स्ताव पेश ग�रएमा सभामखुले सो �स्तावक सदस्यलाई र �वधेयक �स्ततु 
कतार् सदस्यलाई बोल्न मौका �दनेछ र यसर� दवैु जनाले बो�लसकेप�छ �स्तावक सदस्यले �स्ताव 
�फतार् न�लएमा अरु छलफल हनु न�दई सो �स्तावलाई सभाको �नणर्याथर् पेश गन�छ। 

(५)  �वधेयकलाई स�म�तमा �फतार् पठाउने �नणर्य भएमा सो �वधेयकमा�थ पनुः �वचार गर� ��तवेदन पेश गनर् 
सम्बिन्धत स�म�तमा �फतार् पठाइनेछ। 

(६)  उप�नयम (५) बमोिजम पनुः �वचाराथर् �फतार् आएको �वधेयकमा�थ स�म�तले यथाशी� �वचार गर� सोह� 
बमोिजमको ��तवेदन स�हतको �वधेयक बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(७)  उप�नयम (६) बमोिजम स�म�तले पेश गरेको ��तवेदन सदस्यलाई �वतरण भएप�छ सभामखुले तोकेको 
�दन र समयमा �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (२) को खण्ड (क) बमोिजमको �स्ताव पेश गनर् 
सक्नेछ। 

(८)  उप�नयम (२) को खण्ड (क) वा उप�नयम (७) बमोिजमको �स्ताव स्वीकृत भएप�छ स�म�तको 
��तवेदन र सो सम्बन्धी �वधेयकका दफा तथा आनषु��क अन्य दफामा मा� छलफल गनर् स�कनेछ। 

123.  �वधेयक पा�रत गन� �स्ताव: बैठकमा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्  त भएप�छ र स�म�तमा दफावार 
छलफल भएकोमा स�म�तको ��तवेदनमा�थको छलफल समाप्  त भई संशोधनलाई सभाको �नणर्याथर् �मशः पेश 

ग�रसकेप�छ �वधेयक �स्ततुकतार् सदस्यले �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव �स्ततु गन�छ। 

124.  �वधेयक लगतबाट हटाइने :- (१) देहायको अवस्थामा �वधेयकलाई लगतबाट हटाइनेछ :– 

(क) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले पेश गरेको देहायको �स्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमा: 
(१) �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त पाउँ भन्  ने, 

   (२) �वधेयकमा�थ वा स�म�तको ��तवेदन स�हतको �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ् भन्  न,े वा 
(३) �वधेयक वा संशोधन स�हतको �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भन्  ने। 

(ख) �वधेयक �फतार् �लएमा, 

(ग)  गैर सरकार� �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्य सभाको सदस्य नरहेमा, वा 

(घ)  गैर सरकार� �वधेयक पा�रत नहुँदै �स्ततु कतार् सदस्य मन्�ी भएमा। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम लगतबाट हटाइएको �वधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै �स्ताव पेश गनर् 
स�कने छैन। 

125.  �वधेयकलाई पनुः �स्ततु गनर् नस�कनेः एक पटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको �वधेयक सोह� अ�धवेशनमा 
पनुः �स्ततु ग�रने छैन। 

126.  रा��य सभामा �वधेयक पठाइने: (१) सभा�ारा पा�रत �वधेयकलाई रा��य सभामा सन्देश स�हत पठाइनेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम रा��य सभामा पठाइने �वधेयकमा सभा�ारा पा�रत ग�रएको �म�त खलुाई 
सिचव�ारा �मािणत ग�रनेछ। 

(३) अथर् �वधेयकको प�हलो पानामा सभामखुले अथर् �वधेयक हो भनी �मािणत गनुर् पन�छ। 

127.  रा��य सभा�ारा �वधेयक पा�रत भएको सन्देश: सभा�ारा पा�रत भई रा��य सभामा पठाइएको �वधेयक संशोधन 
�वना रा��य सभाबाट पा�रत भै सन्देश �ाप्  त भएप�छ अ�धवेशन चाल ुरहेको भए सिचवले सभालाई जानकार� 
�दनेछ र अ�धवेशन चाल ुनरहेको भए सभाको सूचना प�मा �काशन गन�छ। 
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128.  रा��य सभाले सझुाव स�हत �फतार् गरेको अथर् �वधेयक: (१) सभा�ारा पा�रत भई रा��य सभामा पठाइएको 
अथर् �वधेयक सो सभाबाट सझुाव स�हत �फतार् पठाइएको सन्देश �ाप्  त भएमा सिचवले यथाशी� सभामा टेबलु 
गन�छ र त्यसको एक एक ��त सदस्यलाई �वतरण गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम सन्देशको ��त �वतरण भएप�छ बसेको कुनै बैठकमा अथर्मन्�ीले सभामखुको 
अनमु�त �लई उ� सझुाव स�हतको सन्देशमा�थ �वचार ग�रयोस ्भनी �स्ताव �स्ततु गन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम रा��य सभाका सझुावका सम्बन्धमा छलफल र �नणर्य गदार् सभामखुले 
उपय�ु सम्झेको कायर्�व�ध अपनाउन सक्नछे। 

(४)  सभाको �नणर्यबाट समावेश गनर् उिचत ठहराइएको सझुाव अथर् �वधेयकमा समावेश गर� सभामखुले 
�माणीकरणको ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छ र सो कुराको जानकार� रा��य सभालाई �दनेछ। 

129.  रा��य सभाले �वना सझुाव पठाएको वा अव�ध �भ� �फतार् नपठाएको अथर् �वधेयक ;- 

(१)  रा��य सभाले कुनै सझुाव �वना अथर् �वधेयक �फतार् पठाएमा सो सभाको सन्देश सिचवले सभामा टेबलु 
गन�छ। 

(२)  कुनै अथर् �वधेयक रा��य सभाले �ाप्  त गरेको पन्� �दनसम्ममा �फतार् गरेन भन ेसभामखुले सो कुराको 
जानकार� सभालाई �दनेछ। 

(३)  उप�नयम (१) वा (२) बमोिजमको अथर् �वधेयक सभामखुले सं�वधान बमोिजम �मािणत गर� 
�माणीकरणको ला�ग राष् �प�त समक्ष पेश गन�छ। 

130.  रा��य सभाले संशोधन स�हत �फतार् गरेको अन्य �वधेयक: (१)  सभा�ारा पा�रत भई रा��य सभामा पठाइएको 
�वधेयक सो सभा�ारा संशोधन स�हत �फतार् पठाइएको सन्देश �ाप्  त भएमा यथाशी� सिचवले सभामा टेबलु 
गन�छ र संशोधन स�हतको सन्देशको ��त सदस्यलाई �वतरण गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम संशोधन स�हतको सन्देश �वतरण भएप�छ बसेको बैठकमा सभामखुको अनमु�त 
�लई �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले वा �नजले अ�धकृत गरेको सदस्यले सो संशोधनमा�थ �वचार 
ग�रयोस ्भनी �स्ताव गन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावमा छलफल र �नणर्य गदार् सभामखुले उपय�ु सम्झेको कायर्�व�ध 
अपनाउनेछ। 

(४)  रा��य सभाले �वधेयकमा गरेको संशोधनमा सभाको सहम�त भएमा सभामखुले �वधेयकलाई 
�माणीकरणको ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छ। 

131.  रा��य सभाले अस्वीकृत गरेको वा अव�ध �भ� �फतार् नगरेको वा सो सभाको संशोधन स्वीकायर् नभएको 
�वधेयक:- देहायको �वधेयक सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास ��तशतभन्दा बढ� 
सदस्यले पा�रत गन� �नणर्य गरेमा यस्तो �वधेयकलाई सभामखुले �मािणत गर� �माणीकरणको ला�ग राष्  �प�त 
समक्ष पेश गन�छ:– 

(क)  सभाले पा�रत गर� रा��य सभामा पठाएको दईु म�हना �भ� सो सभाले पा�र नगरेको वा संशोधन स�हत 
�फतार् नपठाएको, 

(ख)  रा��य सभाबाट अस्वीकृत भई �फतार् आएको, वा 

(ग)  रा��य सभाबाट संशोधन स�हत �फतार् आएकोमा संशोधन स्वीकायर् नभएको। 

132.  रा��य सभामा उत्पि� भई पा�रत भई आएका �वधेयक: (१) रा��य सभामा उत्पि� भई सो सभाबाट पा�रत 
भएको �वधेयक सन्देश स�हत �ाप्  त भएप�छ सिचवले सभामा टेबलु गन�छ र त्यसको एक एक ��त सदस्यलाई 

�वतरण गन�छ। 
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(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �वधेयक स�हतको सन्देशको ��त �वतरण भएको दईु �दनप�छ �स्ततु कतार् 
सदस्यले सो �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

तर सभामखुले उपय�ु सम्झेमा �वधेयक स�हतको सन्देशको ��त �वतरण भएप�छको कुनै प�न बैठकमा 
त्यस्तो �स्ताव �स्ततु गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावमा छलफल गदार् �वधेयकको �वषय र त्यसमा �न�हत �स�ान्तमा 
सामान्य छलफल ग�रनेछ। त्यस्तो छलफलमा �वधेयकका �स�ान्तलाई स्पष्  ट गनर् आवश्यक भएमा 
बाहेक दफामा�थ छलफल ग�रने छैन। 

(४)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्ताव पा�रत भएप�छको कायर्�व�धका हकमा सभामा उत्पि� भएको 
�वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध लागू हनुेछ। 

(५)  �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ् भन्  ने वा �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्ताव अस्वीकार भएमा वा 
�वधेयक पा�रत भएमा वा संशोधन स�हत पा�रत भएमा सो बमोिजमको �ववरण स्पष्  ट गर� सभाको 
सन्देश स�हत सिचवले रा��य सभालाई जानकार� पठाउनेछ। 

133.  सामान्य ��ुट सधुान� सभामखुको अ�धकारः सभामखुले बैठकबाट पा�रत भइसकेको �वधेयकमा आवश्यक देखेमा 
�वधेयकका दफाको संख्याको �म �मलाउन आवश्यक आनषु��क सधुार गनर् र अनायास हनु गएका ��ुट 
सच्याउन सक्नेछ। 

134.  �वधेयक �मािणत: (१) सभाबाट पा�रत �वधेयक सभामखुले सं�वधानको धारा ११३ को उपधारा (१) 
बमोिजम �मािणत गन�छ। 

(२)  सभामखुले उप�नयम (१) बमोिजम �वधेयक �मािणत गदार् अथर् �वधेयकको हकमा अथर् �वधेयक हो 
भन्  ने ब्यहोरा समेत �मािणत गनुर् पन�छ। 

135.  �वधेयकको �माणीकरण: (१) �नयम १३४ बमोिजम �मािणत �वधेयक सभामखुले सं�वधानको धारा ११३ को 
उपधारा (२) बमोिजम �माणीकरणको ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(२)  राष्  �प�तबाट �माणीकरण भएको सूचना �ाप्  त भएप�छ सभामखुले सो सूचना बैठकमा पढेर सनुाउनेछ। 
अ�धवेशन चाल ु नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सिचवले सभाको सूचना प�मा �काशन गराई 
सावर्ज�नक गन�छ। 

136.  राष्  �प�तबाट सन्देश स�हत �फतार् भएको �वधेयक: (१)  सं�वधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोिजम 
राष्  �प�तबाट पनु�वर्चारको ला�ग सन्देश स�हत �वधेयक �फतार् भएमा अ�धवेशन चाल ुरहेको भए महासिचव वा 
�नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवले सभालाई जानकार� �दनेछ र अ�धवेशन चाल ुनरहेको भए सभाको सूचना प�मा 
�काशन गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त हनु आएको �वधेयक सम्बन्धी जानकार� सभालाई �दएप�छ बसेको कुनै 
बैठकमा त्यस्तो �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले देहायको कुनै �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ ◌ः– 

(क)  �वधेयकमा�थ सदनमा पनु�वर्चार ग�रयोस,् वा 

(ख)  पनु�वर्चारको ला�ग �वधेयकलाई सम्बिन्धत स�म�तमा पठाइयोस।् 

(३) उप�नयम (१) बमोिजमको �वधेयक सम्बन्धी अन्य ���या यसै प�रच्छेद बमोिजम हनुेछ। 

137.  सं�वधान संशोधन �वधेयकको कायर्�व�ध: (१)  सं�वधानको धारा २७४ बमोिजम �ाप्  त सं�वधान संशोधन 
�वधेयक सभामा �स्ततु भएको तीस �दन �भ� महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवले सवर्साधारण 
जनताको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक रूपमा �काशन गन�छ। तर रा��य सभामा उत्पि� भई सन्देश स�हत 
�ाप्  त भएको सं�वधान संशोधनको �वधेयक यस उप�नयम बमोिजम �काशन गनुर् पन� छैन। 
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(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �काशन ग�रएको �वधेयक सात �दनप�छ बसेको कुनै बैठकमा �स्ततु गनर् 
स�कनेछ। 

(३)  उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सं�वधान संशोधन �वधेयकमा कुनै �देशको 
�समाना प�रवतर्न वा सं�वधानको अनसूुची–६ मा उिल्लिखत �वषयसँग सम्बिन्धत भएमा त्यस्तो �वधेयक 
सभामा �स्ततु भएको तीस �दन �भ� सहम�तका ला�ग �देश सभामा पठाउन ुपन�छ। 

तर रा��य सभामा �स्ततु भई �देश सभाको समेत सहम�त �लई स�कएको �वधेयकलाई यस उप�नयम 
बमोिजम पनुः सहम�तको ला�ग पठाउन ुपन� छैन। 

(४)  सं�वधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोिजमको अव�ध �भ� बहसुङ्ख्यक �देश सभाले त्यस्तो 
�वधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई �दएमा सो �वधेयक �नष्कृय हनुेछ र उ� �वधेयक उपर थप 
कारबाह� अगा�ड बढाइने छैन। 

(५)  सं�वधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोिजमको अव�ध �भ� उपधारा (६) बमोिजम जानकार� 
�ाप्  त नभएमा त्यसर� अव�ध समाप्  त भएप�छ बसेको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले 
�वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

तर उप�नयम (३) बमोिजम �देश सभामा सहम�तको ला�ग पठाउन नपनर् �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्
भन्  ने �स्ताव उप�नयम (२) बमोिजम �स्ततु भएप�छको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले 
पेश गनर् यस उप�नयमले बाधा परु्  याएको मा�नने छैन। 

(६)  उप�नयम (५) बमोिजमको �स्ताव स्वीकृत भएप�छ �वधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, 

उपखण्ड वा स्प�ीकरण जहाँ संशोधन �स्ताव पेश ग�रएको छ सोह� बुँदामा सी�मत रहेर संशोधन पेश 
गनर् स�कनेछ। 

(७)  सं�वधान संशोधन �वधेयक र सो सम्बन्धमा �ाप्  त संशोधन �स्तावमा�थ दफावार छलफल गर� बैठकमा 
��तवेदन स�हतको �वधेयक �स्ततु गन� �योजनका ला�ग सभामखुले बैठकको अनमु�त �लई �वशेष 
स�म�त गठन गनर् सक्नेछ। 

(८)  सं�वधान संशोधन �वधेयकको �त्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा �स्ततु भएको संशोधन सभामखुले 
एक–एक गर� �नणर्याथर् बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(९)  सं�वधान संशोधन गन� �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणर् 
सदस्य संख्याको कम्तीमा दईु �तहाइ सदस्यको बहमुतबाट स्वीकृत भएमा �वधेयक पा�रत भएको 
मा�ननेछ। 

(१०) सं�वधान संशोधन गन� �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्तावमा�थ सभाको �नणर्य सदस्यको दस्तखत 
स�हतको मत �वभाजन�ारा हनुेछ। 

(११) सं�वधान संशोधन �वधेयकको अन्य ���या यस �नयमका अधीनमा रह� यस प�रच्छेदमा व्यवस्था भए 
बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद–१६, राजस्व र व्ययको अनमुान सम्बन्धी कायर्�व�ध 

138.  राजस्व र व्ययको अनमुान: (१) सं�वधानको धारा ११९ बमोिजम अथर् मन्�ीले संघीय संसद्को संय�ु 
बैठकमा राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान �स्ततु गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान �स्ततु भएप�छ बसेको बैठकमा अथर् 
मन्�ीले राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानको एक ��त टेबलु गन�छ। 

(३)  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान टेबलु ग�रएको �दन त्यसमा छलफल ग�रने छैन। 
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139.  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ छलफल: (१)  अथर् मन्�ीले बैठकमा आ�थर्क �वधेयक �स्ततु गन� 
अनमु�तको ला�ग �स्ताव �स्ततु गनुर् अिघ राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ सामान्य छलफल गनर्को 
�न�म� सभामखुले �धानमन्�ी वा �नजको अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� �दन 
तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम तो�कएको �दन र समयाव�ध �भ� राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ 
सामान्य छलफल ग�रनेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको छलफलको �ारम्भ अथर् मन्�ीको व�व्यबाट हनुेछ र छलफलमा उठेका 
�श्  नको उ�र अथर् मन्�ीले छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

140.  पूरक अनमुान: (१) सं�वधानको धारा १२१ बमोिजम अथर् मन्�ीले बैठकमा पूरक अनमुान 

�स्ततु गनर् सक्नेछ।  

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम पूरक अनमुान �स्ततु गदार् अथर् मन्�ीले त्यसको उ�ेश्य र कारण स्पष्  ट गनुर् 
पन�छ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजमको पूरक अनमुान �स्ततु ग�रएको �दन त्यसमा छलफल ग�रने छैन। 

(४)  पूरक अनमुानमा�थ सामान्य छलफल गनर्को �न�म� सभामखुले �धानमन्�ी वा �नजको अनपुिस्थ�तमा 
�नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� �दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(५)  उप�नयम (४) बमोिजम तो�कएको �दन तथा समयाव�ध �भ� पूरक अनमुानमा�थ छलफल ग�रनेछ। 

(६) उप�नयम (५) बमोिजमको छलफलको �ारम्भ अथर् मन्�ीको व�व्यबाट हनुेछ र छलफलमा 
उठेका �श्  नको उ�र अथर् मन्�ीले अन्त्यमा �दनेछ। 

141.  व्ययको अनमुान: (१) �त्येक मन्�ालयको �न�म� �स्ताव ग�रएको खचर्को रकम सामान्यतः छु�ाछु�ै शीषर्क 
अन्तगर्त राख्  न ुपन�छ। तर अथर् मन्�ीले दईु वा सोभन्दा बढ� मन्�ालय र �वभागको �न�म� �स्ताव ग�रएको 
खचर्को रकम एकै शीषर्कमा समावेश गनर् वा खास मन्�ालय अन्तगर्त सहज रूपमा वग�करण गनर् नस�कने 
खचर्को रकम एकै शीषर्क अन्तगर्त राख्  न सक्नेछ। 

(२)  �त्येक शीषर्कमा प�हले सबै �स्ता�वत खचर् रकमको �ववरण र त्यसप�छ उपशीषर्कमा �वभािजत �त्येक 
खचर् रकमको �वस्ततृ �ववरण उल्लेख गरेको हनु ुपन�छ। त्यस्तो �ववरणमा�थ बैठकमा छलफल गनर् 
स�कनेछ। तर सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकमको हकमा बैठकको स्वीकृ�त �लनपुन� छैन। 

प�रच्छेद–१७, �व�नयोजन तथा अथर् �वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध 

142.  �व�नयोजन �वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध: (१)  यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�व�नयोजन �वधेयकको सम्बन्धमा यस प�रच्छेदमा लेिखए बमोिजमको कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

(२)  �व�नयोजन �वधेयक �स्ततु गनुर् पूवर् बैठकमा बजेट तयार�का ला�ग �व�नयोजन �वधेयकका �स�ान्त र 
�ाथ�मकता सम्बन्धमा (कर �स्ताव बाहेक) छलफल ग�रयोस ्भनी अथर् मन्�ीले �स्ताव राख्  नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम ग�रने छलफलको कायर्�व�ध कायर् व्यवस्था परामशर् स�म�तको परामशर्मा 
सभामखुले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजमको छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान �स्ततु हनुभुन्दा 
कम्तीमा पन्� �दन अगावै समाप्  त भइसक्न ुपन�छ। 

(५)  बैठकमा वा�षर्क अनमुानमा�थ छलफल समाप्  त भएप�छ उप�नयम (२) बमोिजम भएको छलफलको 
आधारमा अथर् मन्�ीले �व�नयोजन �वधेयक �स्ततु गन�छ। 
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(६)  �व�नयोजन �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव पेश भएप�छ सभामखुले �धानमन्�ी वा �नजको 
अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� �वधेयकका �व�भन्  न शीषर्कमा�थ 
छलफल र �नणर्य गनर्को �न�म� �दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(७)  �व�नयोजन �वधेयकमा �न�दर्� गर� रािखएको �त्येक शीषर्कमा�थ छु�ाछु�ै वा समूहकृत रूपमा छलफल 
ग�रनेछ। 

(८)  उप�नयम (७) बमोिजमको छलफलको �ममा कुनै शीषर्कमा�थ उठेको �श्  नको जबाफ सम्बिन्धत 
मन्�ीले छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

(९)  कुनै शीषर्कलाई �नणर्याथर् �स्ततु गनुर् अिघ सो शीषर्कको सम्बन्धमा दल�य संरचनाको आधारमा �स्ततु 
ग�रएका खचर् कटौतीका �स्तावमध्ये एकै �कृ�तको �स्ताव एकभन्दा बढ� भएमा कुनै एकमा मा� 
छलफल गर� �नणर्य ग�रनेछ। 

(१०) एकै शीषर्कको खचर् रकमसँग सम्बिन्धत छु�ाछु�ै �स्ताव �स्ततु ग�रएमा वा�षर्क अनमुानमा व्यवस्था 
ग�रएको सम्बिन्धत शीषर्कको �मानसुार छलफल ग�रनेछ। 

(११) उप�नयम (६) बमोिजम तो�कएको �दन तथा समयाव�धको अन्त्यमा छलफल गनर् बाँक� रहेका सबै 
शीषर्कलाई छलफल �बना नै सभामखुले �नणर्याथर् बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(१२) उप�नयम (११) बमोिजम �नणर्य भएप�छ अथर् मन्�ीले �व�नयोजन �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव 
�स्ततु गन�छ। त्यस्तो �स्ताव स्वीकृत भएमा �व�नयोजन �वधेयक पा�रत भएको मा�ननेछ। 

143.  खचर् कटौतीको �स्ताव: (१) कुनै शीषर्कको खचर् रकम घटाउन देहाय बमोिजमको �स्ताव �स्ततु गनर् 
स�कनेछः 

(क)  शीषर्कको खचर् रकमलाई घटाई एक रुपैया ँकायम ग�रयोस,् 

(ख)  शीषर्कको खचर् रकममा उिल्लिखत खचर् रकम घटाइयोस,् वा 

(ग)  शीषर्कको खचर् रकममा एक सय रुपैया ँघटाइयोस।् 

(२)  “शीषर्कको खचर् रकमलाई घटाई एक रुपैया ँ कायम ग�रयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई 
शीषर्कमा �न�हत नी�तमा�थ असहम�त �कट गनर् �स्ततु ग�रएको मा�ननेछ। त्यस्तो �स्तावको सूचना 
�दने सदस्यले छलफल गनर् चाहेको नी�तको ब्यहोरा स्पष्  ट र यथाथर् रूपमा सूचनामा खलुाउन ुपन�छ। 
त्यस्तो �स्तावमा उिल्लिखत खास बुंदामा सी�मत रह� छलफल ग�रनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकिल्पक 
नी�तको सझुाव �दन सक्नेछन।् 

(३)  “शीषर्कको खचर् रकममा उिल्लिखत खचर् रकम घटाइयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई 
�मतव्य�यता अवलम्बन गनर् �स्ततु ग�रएको मा�ननेछ। त्यस्तो �स्ताव�ारा शीषर्कमा उिल्लिखत खचर् 
रकम एकमषु्  ट घटाउने वा शीषर्कको कुनै उपशीषर्कलाई खारेज गन� वा त्यस्तो उपशीषर्कको खचर् 
रकम घटाउने कुरा �स्ता�वत हनु सक्नेछ त्यस्तो �स्ताव पेश गनर् चाहेको सूचनामा छलफल गनर् 
खोजेको �वषय संिक्ष� र यथाथर् रूपमा खलुाएको हनु ु पन�छ। त्यस्तो �स्तावमा छलफल गदार् 
�मतव्य�यता कसर� गनर् स�कन्छ भन्  ने �वषयमा मा� छलफल ग�रनेछ। 

(४)  “शीषर्कको खचर् रकममा एक सय रुपैया“ँ घटाइयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई नेपाल 
सरकारको जबाफदेह� �भ�को �वषयमा �स्तावक सदस्यलाई िच� नबझेुको �वषय �कट गनर् �स्ततु 

ग�रएको सा�े�तक कटौतीको �स्ताव मा�ननेछ र त्यस्तो �स्ताव पेश गनर् �दएको सूचनामा उिल्लिखत 
िच� नबझेुको खास �वषयमा मा� छलफल ग�रनेछ। 

144.  खचर् कटौतीको �स्ताव सम्बन्धी शतर्: कुनै शीषर्कको खचर् रकम घटाउन �स्ततु ग�रने �स्ताव स्वीकार योग्य 
हनुको �न�म� �नयम ६२ बमोिजमका शतर्को अ�त�र� देहायका शतर् परुा भएको हनु ुपन�छ :– 
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(क)  कुनै एक शीषर्कसँग मा� सम्बिन्धत हनु ुपन�, 

(ख)  कुनै एक �वशेष �वषय यथाथर् रूपमा खलुाएको हनु ुपन�, 

(ग)  नेपाल सरकारको सरोकारको क्षे� �भ�को �वषय हनु ुपन�, 

(घ)  सि�त कोषमा�थ व्ययभार भएको रकमसँग सम्बिन्धत हनु नहनुे, र 

(ङ)  कुनै बैठकमा छलफल गनर्को �न�म� समय �नधार्�रत भइसकेको �वषयमा�थ त्यस्तो �नधार्�रत समय 
अगावै छलफल गन� �वषय उठाएको हनु नहनुे। 

145.  खचर् कटौतीको �स्तावको सूचना: कुनै शीषर्कमा खचर् रकम घटाउन �स्ताव �स्ततु गनर् चाहने सदस्यले 
�व�नयोजन �वधेयक मा�थको सै�ािन्तक छलफल समाप्  त भएप�छ �दन ुपन�छ। यसर� सूचना �दँदा कुनै िशषर्कमा 
एक मन्�ालयमा एक दल वा स्वतन्� सदस्यको तफर् बाट एक मा� सूचना �दन स�कनेछ। 

146.  खचर् कटौतीको �स्ताव उपर �नणर्य: खचर् कटौतीको �स्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्  ने कुराको �नणर्य 

सभामखुले गन�छ। उ� �स्ताव यस �नयमावल�को ��तकूल देिखएमा सभामखुले सो �स्तावलाई कारण खोल� 
अस्वीकार गनर् सक्नेछ। 

147.  खचर् कटौतीको �स्तावमा�थ संशोधन पेश गनर्मा बन्देज: कुनै शीषर्कमा खचर् रकम घटाउने �स्तावमा संशोधन 
पेश गनर् स�कने छैन। 

148.  पेश्क� खचर् �वधेयक :- (१) सं�वधानको धारा १२२ को उपधारा (१) बमोिजम अथर् मन्�ीले बैठकमा पेश्क� 
खचर् �वधेयक �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

(२) पेश्क� खचर् �वधेयकको सम्बन्धमा सभामखुले उपय�ु ठहर् याएको कायर्�व�ध अपनाइनेछ, 

(३) सं�वधानको धारा १२२ को उपधारा (२) बमोिजमको �वधेयक �स्ततु गन� र पा�रत गन� कायर्�व�ध पेश्क� 
खचर् �वधेयक सरह हनुेछ। 

149.  आ�थर्क �वधेयक: (१) वा�षर्क अनमुान �स्ततु भएको लग�ै प�छ बसेको बैठकमा अथर् मन्�ीले नेपाल 
सरकारको अथर् सम्बन्धी �स्तावलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको आ�थर्क �वधेयक �स्ततु गन�छ। 

(२) यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आ�थर्क �वधेयकका सम्बन्धमा यस 
�नयममा तो�कए बमोिजमको कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

(३)  आ�थर्क �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव पेश भई स्वीकृत भएप�छ सभामखुले �धानमन्�ी वा 
�नजको अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� सो �वधेयकमा छलफल गन� 
�दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(४)  आ�थर्क �वधेयकमा�थ छलफल गदार् कुनै सदस्यले नेपाल सरकारको जबाफदेह� �भ�को �शास�नक 
कायर्, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौ��क एवं आ�थर्क नी�तसँग सम्बिन्धत �वषयमा�थ छलफल 
गनर् सक्नेछ। 

(५)  आ�थर्क �वधेयकका सम्बन्धमा यस �नयममा उल्लेख ग�रएदेिख बाहेक सभामखुले उपय�ु ठहर् याएको 
कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

150.  पूरक �व�नयोजन �वधेयक: (१) पूरक अनमुानमा�थ छलफल समाप्  त भएप�छ अथर् मन्�ीले बैठकमा पूरक 
�व�नयोजन �वधेयक �स्ततु गन�छ। 

(२) पूरक �व�नयोजन �वधेयक सम्बन्धमा �व�नयोजन �वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

151.  उधारो खचर् �वधेयक: (१) सं�वधानको धारा १२३ बमोिजम अथर् मन्�ीले बैठकमा उधारो खचर् �वधेयक 
�स्ततु गनर् सक्नेछ। 
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(२) उप�नयम (१) बमोिजम �स्ततु ग�रएको �वधेयकको सम्बन्धमा सभामखुले उपय�ु ठहर् याएको कायर्�व�ध 
अपनाइनेछ। 

प�रच्छेद–२१, ��त�न�ध सभाका स�म�त 

169.  स�म�त गठन गनर् स�कने: ��त�न�ध सभाको �नय�मत कायर्मा सहयोग परु्  याउन ��त�न�ध सभा अन्तगर्त �वषयगत 
स�म�त र �वशेष स�म�त गठन गनर् स�कनेछ। 

170.  �वषयगत स�म�त: नेपाल सरकारलाई ��त�न�ध सभा ��त उ�रदायी र जबाफदेह� बनाउन, सरकारबाट भए 
गरेका काम कारबाह�को अनगुमन र मूल्या�न गर� आवश्यक �नद�शन वा राय सल्लाह �दन समेतका ला�ग 
सं�वधानको धारा ९७ बमोिजम ��त�न�ध सभामा देहाय बमोिजमको नाम र कायर्क्षे� रहेको स�म�त रहने छन:् 

�.सं स�म�तको नाम कायर् क्षे� 

1 अथर् स�म�त अथर् मन्�ालय, रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग, लगानी बोडर् र 
रािष् �य योजना आयोग 

2 अन्तरार्��य सम्बन्ध स�म�त परराष्  � मन्�ालय र संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन मन्�ालय 

3 उ�ोग तथा वािणज्य र �म तथा 
उपभो�ा �हत स�म�त 

उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय, �म, रोजगार तथा सामािजक 
सरुक्षा मन्�ालय र उपभो�ा �हत सम्बन्धी 

4 कानून, न्याय तथा मानव अ�धकार 
स�म�त 

कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय, न्याय प�रषद्, न्याय सेवा 
आयोग, महान्याया�धव�ाको कायार्लय र मानव अ�धकार। 

5 कृ�ष, सहकार� तथा �ाकृ�तक �ोत 
स�म�त 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय, उजार्, जल�ोत तथा �सँचाई 
मन्�ालय, वन तथा वातावरण मन्�ालय 

6 म�हला तथा सामािजक स�म�त म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालय, रा��य म�हला 
आयोग, रा��य द�लत आयोग, रा��य समावेशी आयोग, आ�दवासी 
जनजा�त आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मिुस्लम आयोग। 

7 राज्य व्यवस्था तथा सशुासन स�म�त �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय, गहृ मन्�ालय, रक्षा 
मन्�ालय, संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय, अिख्तयार 
दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र �नवार्चन आयोग एवं 
शािन्त ���या। 

8 �वकास तथा ��व�ध स�म�त भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय, खानेपानी मन्�ालय, सहर� 
�वकास मन्�ालय र रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरण 

9 िशक्षा तथा स्वास्थ्य स�म�त िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय, 
यवुा तथा खेलकुद मन्�ालय 

10 सावर्ज�नक लेखा स�म�त सावर्ज�नक लेखा र महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन 
 

 1.3  रा��य सभा �नयमावल�, 2075 का सान्द�भर्क �नयमहरू 

प�रच्छेद 13- अध्यादेश 

88.  अध्यादेश पेश गन�: (१) सं�वधानको धारा ११४ बमोिजम जार� भएको अध्यादेश जार� भएप�छ आव्हान 
भएको सदनको प�हलो बैठकमा सम्बिन्धत मन्�ीले पेश गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम अध्यादेश पेश गदार् त्यस्तो अध्यादेश जार� गनुर् परेको प�रिस्थ�त र कारण 
समेतको �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजम सदनमा पेश ग�रने अध्यादेश सदनमा पेश गनुर्भन्दा कम्तीमा एक �दन अगावै 
सम्बिन्धत मन्�ीले सोको सूचना महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

89.  अध्यादेश अस्वीकार गन� सूचना: (१) अध्यादेश अस्वीकार गनर् �स्ताव पेश गनर् चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना 
अध्यादेश पेश भएको दईु �दन �भ� सिचवलाई �दन ुपन�छ। 
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(२)  उप�नयम (१) बमोिजम सूचना �दँदा अध्यादेश अस्वीकृत गनुर् पनार्को कारण समेत उल्लेख भएको हनु ु
पन�छ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना एकभन्दा बढ� �ाप्  त भएमा आपसी सहम�त वा गोला�था�ारा कुनै 
एक �स्तावको सूचना मा� छा�ननेछ। 

90.  अध्यादेश अस्वीकार गन� �स्ताव पेश गन� त�रका: (१) अध्यक्षले नाम �लएप�छ अध्यादेश अस्वीकार गन� 
�स्तावको सूचना गन� सदस्यले आफ्नो �स्ताव बैठकमा पेश गन�छ र त्यसर� �स्ताव पेश गदार् �स्तावको 
ब्यहोरा पढ� व�व्य �दन सक्नेछ। 

(२)  अध्यक्षको अनमु�त �लई �स्तावको सूचना गन� सदस्यले आफ्नो �स्ताव पेश गनर् अन्य कुनै सदस्यलाई 
अ�धकृत गनर् सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजम अध्यक्षले सदस्यको नाम �लएप�छ सो सदस्यले �स्ताव पेश नगन� इच्छा �कट 
गनर् सक्नेछ। 

(४)  उप�नयम (३) बमोिजम सम्बिन्धत सदस्यले �स्ताव पेश नगन� इच्छा �कट गरेमा त्यस्तो �स्ताव 
�नजले �फतार् �लएको मा�ननेछ। 

91.  अध्यादेश अस्वीकार गन� �स्तावमा छलफल: (१) यस प�रच्छेद बमोिजम अध्यादेश अस्वीकार गन� सम्बन्धी 
�स्ताव पेश गन� अन्य सदस्यले प�न छलफलमा भाग �लन सक्नेछ। 

 (२)  उप�नयम (१) बमोिजम छलफलको अन्त्यमा सम्बिन्धत मन्�ीले अध्यादेश अस्वीकार ग�रयोस ् भन्  ने 
�स्ताव राख्  ने �ममा उठेका �श्  नको जबाफ �दनेछ। 

92.  अध्यादेश मा�थ �नणर्य: (१) �नयम ९१ बमोिजम सम्बिन्धत मन्�ीले जबाफ �दएप�छ अध्यक्षले अध्यादेश 
अस्वीकार ग�रयोस ्भन्  ने �स्तावलाई बैठकमा �नणर्याथर् �स्ततु गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम पेश गरेको �स्ताव बैठकले पा�रत नगरेमा अध्यक्षले उ� अध्यादेश स्वीकार 
ग�रयोस ्भन्  ने �स्तावलाई बैठकको �नणर्याथर् पनुः �स्ततु गन�छ। 

(३)  यस प�रच्छेद बमोिजम अध्यादेश अस्वीकार गन� सम्बन्धी कुनै सूचना �ाप्  त नभएमा अध्यक्षले उ� 
अध्यादेश स्वीकृत ग�रयोस ्भनी �स्ताव गनर् सम्बिन्धत मन्�ीलाई अनमु�त �दनेछ। 

93.  स्वीकृत अध्यादेश ��तस्थापन गन� �वधेयक: (१) यस प�रच्छेद बमोिजम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका 
�ावधानलाई यथावत ् वा संशोधन स�हत ��तस्था�पत गन� उ�ेश्यबाट �स्ततु ग�रने �वधेयकको साथमा 
अध्यादेशको रूपमा तत्कालै लागू गनुर् परेको प�रिस्थ�त र कारण स�हतको �ववरण संलग्न गर� स्वीकृत 
अध्यादेशको �वधेयक पेश गनुर् पन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम पेश हनु आएको ��तस्थापन �वधेयकको सम्बन्धमा प�रच्छेद–१४ बमोिजमको 
कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

(३)  यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उप�नयम (१) र (२) बमोिजम अध्यादेश 
��तस्थापन गन� �वधेयक सं�वधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोिजम साठ� �दन 
�भ� पा�रत गर� राष्  �प�तबाट �माणीकरण भई सक्न ुपन�छ। 

प�रच्छेद–१४ व्यवस्थापन कायर्�व�ध 

94.  �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको ला�ग सूचना: (१) सं�वधान र यस �नयमावल�को अधीनमा रह� कुनै प�न 
सदस्यले �वधेयक �स्ततु गनर् सक्नेछ। �वधेयक �स्ततु गनर् चाहने सदस्यले �वधेयकको साथमा उ�ेश्य र 
कारण तथा व्याख्यात्मक �टप्पणी स�हतको �ववरण संलग्न गर� त्यसको सूचना कम्तीमा सात �दन अगावै 
महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

तर सरकार� �वधेयकको हकमा पाँच �दन अगा�ड सूचना �दन ुपयार्प्  त हनुेछ। 
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(२)  कुनै �वधेयक ऐन बनेप�छ आ�थर्क व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यस्तो �वधेयक पेश गदार् �वधेयकको साथमा 
�वस्ततृ �ववरण स�हतको आ�थर्क �टप्पणी प�न संलग्न रहन ुपन�छ। आ�थर्क �टप्पणीमा खचर् सम्बन्धी 
दफाहरू ��त ध्यान आक�षर्त गर� �वधेयक पा�रत भई ऐन बनेमा हनु सक्ने पटके र सालवसाल� 
खचर्को अनमुा�नत �ववरण प�न संलग्न हनु ुपन�छ। 

95.  आि�त �वधेयक �स्ततु गनर् स�कने: बैठकसमक्ष �वचाराधीन रहेको कुनै �वधेयकमा�थ पूणर्तः वा आंिशक रूपमा 
आि�त �वधेयक मूल �वधेयक पा�रत नहुँदै प�न �स्ततु गनर् स�कनेछ। 

तर मूल �वधेयक पा�रत नभएसम्म आि�त �वधेयकमा�थ �वचार ग�रने छैन। 

96.  समान �वषयको �वधेयक सूचीमा नरहने: अध्यक्षले अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक कुनै �वधेयक सदनको 
�वचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै �वषय र उ�ेश्य समावेश भएको कुनै अन्य �वधेयकको सूचना �वचाराधीन 
�वधेयक �स्ततु हनुभुन्दा अिघ वा प�छ जनुसकैु �म�तमा �ाप्  त भएको भए प�न त्यसलाई �ाप्  त �वधेयकको 
सूचीमा रािखने छैन। 

97.  �त्यायोिजत व्यवस्थापनबारे �टप्पणी: कुनै �वधेयकमा कानून बनाउने अ�धकार �त्यायोजन गन� �ावधान रहेको 
भए त्यसको कारण, �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइने कानूनको �कृ�त र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने 
�भाव ��त ध्यानाकषर्ण स�हतको �वस्ततृ �टप्पणी संलग्न गनुर् पन�छ। 

98.  �वधेयकको �वतरण: सिचवालयमा �वधेयक दतार् भएप�छ सरकार� �वधेयकको हकमा दईु �दन र गैरसरकार� 
�वधेयकको हकमा चार �दन �भ� �त्येक सदस्यलाई �वधेयकको ��त उपलब्ध गराइनेछ। 

99.  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्तावको �वरोधको सूचना: कुनै �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने 
�स्तावको �वरोध गनर् चाहने सदस्यले त्यसको सूचना �वधेयक �वतरण भएको �म�तले पाँच �दन �भ� 
सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

100.  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्ताव: (१) �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको सूचना �दएको सात �दन 
प�छको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�तको �स्ताव सभामा पेश गनर् स�कनेछ। 

तर सरकार� �वधेयकको हकमा सूचना �दएको पाँच �दन प�छको कुनै बैठकमा अनमु�तको �स्ताव पेश गनर् 
स�कनेछ। 

(२)  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त माग्ने �स्तावको कसैले �वरोध गरेमा �वरोधकतार् र �स्तावक सदस्यलाई 
अध्यक्षले �मशः संिक्ष� व�व्य �दन अनमु�त �दनेछ। तत्प�ात ् सो �श्  नमा�थ छलफल हनु न�दई 
अध्यक्षले बैठकको �नणर्याथर् �स्ततु गन�छ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजम �वधेयक �स्ततु गन� अनमु�त �ाप्  त भएमा �स्ततु कतार् सदस्यले �वधेयकलाई 

तत्काल सदन समक्ष �स्ततु गन�छ। 

(४)  यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ��त�न�ध सभाबाट उत्पि� भई आएको 
�वधेयकको हकमा �स्ततु कतार् सदस्यले �नयम १०१ बमोिजमको �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नछे। 

101.  �वधेयक मा�थको सामान्य छलफलः (१) �नयम १०० बमोिजम �वधेयक �स्ततु भइसकेप�छको अक� बैठकमा 
�स्तावक सदस्यले देहायको कुनै एउटा �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ :– 

(क)  �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस,् वा 

(ख)  �वधेयकलाई जनताको ��त��या �ाप्  त गनर्को �न�म� �चार ग�रयोस।् 

(२)  �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै एक �स्ताव पेश 
गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोह� उप�नयम बमोिजम अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 
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 (३) उप�नयम (१) को खण्ड (क) बमोिजमको �स्तावमा�थ छलफल हुँदा �वधेयकको सै�ािन्तक पक्षमा मा� 
छलफल ग�रनेछ। त्यसर� छलफल गदार् �वधेयकको मनसाय स्पष्  ट गनर् आवश्यक देिखएमा बाहेक 
�वधेयकका दफामा�थ छलफल ग�रने छैन र �वधेयकमा�थ कुनै संशोधन पेश गनर् स�कने छैन। 

102.  जनताको ��त��या �ाप्  त गन� कायर्�व�ध: (१) कुनै �वधेयकलाई जनताको ��त��या �ाप्  त गनर्का �न�म� �चार 
ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव स्वीकृत भएमा सिचवले राय स�लन ग�रने �नधार्�रत अव�ध उल्लेख गर� सो �वधेयकलाई 
नेपाल राजप�मा �काशन गनुर् पन�छ। उ� �वधेयकलाई आवश्यकता अनरुूप अन्य सञ्  चारका माध्यम�ारा 
प�न �चार गनर् सक्नेछ र �नधार्�रत अव�ध �भ� �ाप्  त भएका रायहरू स�लन गर� अध्यक्ष माफर् त �स्ततु कतार् 
सदस्यलाई �दनेछ। 

(२) �वधेयकमा�थ जनताको ��त��या �ाप्  त गन� अन्य ���या अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

103.  जनताको ��त��या �ाप्  त भएप�छको कायर्�व�ध: �नयम १०२ बमोिजम �ाप्  त भएको राय संलग्न गर� �स्ततु 
कतार् सदस्यले जनताको ��त��या स�हतको सो �वधेयकमा�थ सदनमा �वचार ग�रयोस ्भनी �स्ताव �स्ततु गनर् 
सक्नेछ। 

104.  सामान्य छलफल समाप्  त भएप�छको कायर्�व�ध: (१) �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्तावमा�थ सामान्य 

छलफल समाप्  त भएप�छ �स्ततु कतार् सदस्यले देहायको कुनै एक �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछः 

(क)  �वधेयकमा�थको दफावार छलफल सदनमा ग�रयोस,् वा 

(ख)  दफावार छलफलको ला�ग �वधेयकलाई �वधायन स�म�तमा पठाइयोस।् 

(२)  �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै एक �स्ताव पेश गरेकोमा 
अन्य कुनै सदस्यले सोह� उप�नयम बमोिजमको अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

105.  �स्ताव पेश गनर् अ�धकृत गनर् स�कने: (१) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्य स्वयम ्उपिस्थत हनु असमथर् छ भन्  न े
कुरामा अध्यक्ष सन्तषु्  ट भएमा �स्ततु कतार् सदस्यले अ�धकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई सो �वधेयकको 
सम्बन्धमा �स्ताव पेश गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(२)  ��त�न�ध सभाबाट पा�रत भई आएको गैरसरकार� �वधेयकको हकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले 
अ�धकृत गरेको सभाको कुनै सदस्यलाई उ� �वधेयकमा �वचार ग�रयोस ् भनी �स्ताव �स्ततु गनर् 
अध्यक्षले अनमु�त �दन सक्नेछ। 

106.  �वधेयकमा संशोधनको सूचना: (१) �वधेयकमा संशोधन पेश गनर् चाहने कुनै प�न सदस्यले �वधेयकमा�थ �वचार 
ग�रयोस ् भन्  ने �स्तावमा�थ सामान्य छलफल समाप्  त भएको बह�र घण्टा �भ� आफूले पेश गनर् चाहेको 
संशोधन स�हतको सूचना सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त संशोधनको �ववरण अध्यक्षबाट स्वीकृत भएप�छ मा� सिचवले सबै 
सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ। 

107.  संशोधन सम्बन्धी शतर्: (१) देहायका शतर्हरूका अधीनमा रह� �वधेयकमा संशोधन पेश गनर् स�कनेछः– 

(क)  �वधेयकको �वषयसँग सम्ब� हनु ुपन�, 

(ख)  �वधेयकमा �न�हत �स�ान्तको �वप�रत हनु नहनुे, 

(ग)  अस्पष्  ट वा �नरथर्क हनु नहनुे, 

(घ)  जनु दफामा संशोधन गनर् खोिजएको हो सोह� दफाको �वषयसँग सम्ब� हनु ुपन�, 

(ङ)  सभा�ारा पूवर् स्वीकृत �स�ान्त वा �नणर्यको �वप�रत हनु नहनुे, र 

(च)  �वधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावल�को स�ामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावल� राख्  न 
खोिजएको हो भन्  ने कुरा स्पष्  ट खलुाएको हनु ुपन�। 
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(२)  अध्यक्षलाई यस �नयमको अधीनमा रह� संशोधनलाई स्वीकृत गन�, अस्वीकृत गन� वा सम्बिन्धत 
सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सधुार गन� वा एकै आशयका एकभन्दा बढ� संशोधनलाई एक�कृत गर� 
स्वीकृत गन� अ�धकार हनुेछ। 

108.  संशोधन �स्तावको �ववरण: अध्यक्षबाट स्वीकृत भएका संशोधनहरू यथासम्भव �वधेयकको दफा �म अनसुार 
�मलाई संशोधनको सूचीमा रािखनेछ। 

109.  संशोधन स�हत दफावार छलफल: (१) संशोधनमा �वचार गदार् सामान्यतया �वधेयकका दफाहरूको �मानसुार 
ग�रनेछ र अध्यक्षले नाम बोलाएको सदस्यले वा �नजले अ�धकृत गरेको सदस्यले संशोधन �स्ततु गनर् 
सक्नेछ। 

(२)  छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार ग�रएको �त्येक दफाका सम्बन्धमा �मानसुार 
अध्यक्षले “यो दफा �वधेयकको अ� बनोस”् भन्  ने �स्ताव �नणर्याथर् पेश गन�छ। 

तर समयको �मतव्य�यताको ला�ग छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तगर्त �ाप्  त 
अन्योन्याि�त संशोधनलाई एकसाथ छलफल गन� अनमु�त �दन स�कनेछ र दफामा�थको छलफलको 
�ममा �वधेयकको कुनै भाग वा दफालाई अिघ–प�छ गर� छलफलमा राख्  न वा कुनै भाग वा दफालाई 
प�छ �वचार गन� गर� मलुतबी राख्  न स�कनेछ। 

(३)  �वधेयक मा�थ दफावार छलफल हुँदा मन्�ीको उपिस्थ�त हनु ुपन�छ। 

स्प�ीकरण : यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस �नयम र �नयम ११०, 

१११, ११२ र ११३ को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत स�म�तमा �वधेयकमा�थ दफावार छलफल 
हुँदाको अवस्थामा “अध्यक्ष” भन्  नाले सम्बिन्धत स�म�तको सभाप�तलाई र “बैठक” भन्  नाले सम्बिन्धत 
स�म�तको बैठकलाई समेत जनाउँछ। 

110.  संशोधन �फतार् �लन स�कने: संशोधन �स्ततु कतार् सदस्यले बैठकको स्वीकृ�त �लई संशोधन �फतार् �लन 
सक्नेछ। 

तर कुनै संशोधनमा�थ प�न संशोधन �स्ततु भएकोमा सो संशोधनको टु�ो नलागेसम्म मूल संशोधनलाई �फतार् 
�लन स�कने छैन। 

111.  अनसूुचीमा�थ छलफल: अध्यक्षले अन्यथा �नणर्य गरेमा बाहेक �वधेयकमा रहेका अनसूुची र त्यसमा �ाप्  त 
संशोधनमा�थको छलफल सम्बिन्धत दफामा�थको छलफलको लग�ै प�छ ग�रनेछ र बैठकको �नणर्यको ला�ग 
रािखने �श्  न प�न सोह� �ममा �स्ततु ग�रनेछ। 

112.  दफाहरूलाई समूहकृत रूपमा �नणर्याथर् �स्ततु गनर् स�कने: अध्यक्षले उिचत सम्झेमा �वधेयकका दफाहरू, 

अनसूुचीहरू, कुनै संशो�धत दफाहरू वा अनसूुचीहरू बैठकको �नणर्यको ला�ग समूहकृत रूपमा राख्  न प�न 
सक्नेछ। 

 तर कुनै सदस्यले दफाहरू वा अनसूुचीहरू, संशो�धत दफाहरू वा अनसूुचीहरू बैठकको �नणर्यका ला�ग छु�ाछु�ै 
�स्ततु ग�रयोस ्भनी अनरुोध गरेमा अध्यक्षले छु�ाछु�ै �स्ततु गन�छ। 

113.  �स्तावना र नामको �स्त�ुत: �वधेयकका अन्य सबै दफाहरू र अनसूुचीहरू भए सो उपर समेत �नणर्य भएप�छ 
मा� अध्यक्षले �वधेयकको �स्तावना र नाम सम्बन्धी दफालाई मूल रूपमा वा संशो�धत रूपमा �वधेयकको 
अ� बनाइयोस ्भनी अन्त्यमा �स्ताव गन�छ। 

114.  �नद�शन �दन स�कने: सदनमा �वचाराधीन रहेको कुनै �वधेयकलाई सम्बिन्धत स�म�तमा पठाउँदा वा सम्बिन्धत 

स�म�तमा �वचाराधीन रहेको अवस्थामा प�न �वधेयकको प�र�ध वा मूल उ�ेश्यलाई �वस्ततृ गनर् वा कुनै �वशेष 
�ावधानलाई समावेश गनर् वा नगनर् सदनले सम्बिन्धत स�म�तलाई �नद�शन �दन सक्नेछ। 

तर त्यस्तो �नद�शन �वधेयकको मूल भावना �वप�रत हनु ुहुँदैन। 



 

40 

115.  स�म�तको ��तवेदन: स�म�तमा �वधेयकमा�थ दफावार छलफल समाप्  त भई �नयम ११२ को कायर्�व�ध परुा 
भएप�छ सम्बिन्धत स�म�तले गरेको �नणर्यको ��तवेदन तयार गर� सभाप�तले वा �नजको अनपुिस्थ�तमा 
अध्यक्षले तोकेको सम्बिन्धत स�म�तको अन्य कुनै सदस्यले ��तवेदन स�हतको �वधेयक बैठकमा पेश गन�छ। 
��तवेदन बैठकमा पेश गन� सम्बन्धमा प�रच्छेद–१८ मा उल्लेख भएका व्यवस्था यस प�रच्छेदमा प�न लागू 
हनुेछ। 

116. �वधेयक �फतार् �लन स�कने: (१) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले �वधेयक �फतार् �लन अनमु�त माग्ने �स्ताव 
पेश गनर् चाहेमा एक �दन अगावै सूचना �दन ुपन�छ। 

(२)  सम्बिन्धत स�म�तमा �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा �वधेयक �फतार् �लने अनमु�तको ला�ग �स्ताव 
�स्ततु भएमा सम्बिन्धत स�म�तले सोह� ब्यहोराको ��तवेदन बैठकमा पेश गन�छ। 

(३)  अध्यक्षको अनमु�त �लई �वधेयक �फतार् �लने �स्तावक सदस्यले सभाको बैठकमा �स्ताव �स्ततु 
गन�छ। 

(४)  �वधेयकलाई �फतार् �लने �स्तावको कसैले �वरोध गरेमा �स्ताव गन� तथा �वरोध गन� सदस्यलाई 
अध्यक्षले संिक्ष� व�व्य �दन अनमु�त �दन सक्नेछ र त्यसप�छ अरू छलफल हनु न�दई �स्तावलाई 
�नणर्याथर् पेश गन�छ। 

(५)  ��त�न�ध सभामा उत्पि� भई रा��य सभामा �वचाराधीन रहेको �वधेयक �फतार् �लन ��त�न�ध सभाको 
सहम�तको �न�म� सदनको �सफा�रस �ाप्  त गनर्को ला�ग �स्ततु कतार् सदस्यलाई �स्ताव पेश गनर् 
अनमु�त �दइनेछ र त्यस्तो �स्ताव सभाबाट स्वीकृत भई ��त�न�ध सभा प�न सहमत भएमा �स्ततु कतार् 
सदस्यले �वधेयक �फतार् �लन �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

117.  स�म�तको ��तवेदन �स्ततु भएप�छको कायर्�व�ध: १) स�म�तको ��तवेदन �स्ततु भएप�छ सो ��तवेदन सबै 
सदस्यहरूलाई �वतरण ग�रनेछ। 

(२)  अध्यक्षले अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक स�म�तको ��तवेदन �वतरण भएको चौ�बस घण्टाप�छको कुनै 
समयमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले देहायको कुनै �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ :– 

(क)  ��तवेदन स�हतको �वधेयकमा�थ छलफल ग�रयोस,् वा 

(ख)  कुनै खास दफा वा दफाहरूका सम्बन्धमा पनुः �वचाराथर् �नद�शन स�हत सम्बिन्धत स�म�तमा 
�वधेयक �फतार् पठाइयोस।् 

(३)  �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (२) बमोिजमको कुनै �स्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोह� 
उप�नयम बमोिजमको अक� �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

(४)  उप�नयम (३) बमोिजम �स्ताव पेश ग�रएमा अध्यक्षले सो �स्तावक सदस्यलाई र �वधेयक �स्ततु 
कतार् सदस्यलाई बोल्न मौका �दनेछ र यसर� दवैु जनाले बो�लसकेप�छ �स्तावक सदस्यले �स्ताव �फतार् 
न�लएमा अरु छलफल हनु न�दई सो �स्तावलाई सभाको �नणर्याथर् पेश गन�छ। 

(५)  �वधेयकलाई स�म�तमा �फतार् पठाउने �नणर्य भएमा सो �वधेयकमा�थ पनुः �वचार गर� ��तवेदन पेश गनर् 
सम्बिन्धत स�म�तमा �फतार् पठाइनेछ। 

(६)  उप�नयम (५) बमोिजम पनुः �वचाराथर् �फतार् आएको �वधेयकमा�थ स�म�तले यथाशी� �वचार गर� सोह� 
बमोिजमको ��तवेदन स�हतको �वधेयक बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(७)  उप�नयम (६) बमोिजम स�म�तले पेश गरेको ��तवेदन सदस्यलाई �वतरण भएप�छ अध्यक्षले तोकेको 
�दन र समयमा �स्ततु कतार् सदस्यले उप�नयम (२) को खण्ड (क) बमोिजमको �स्ताव पेश गनर् 
सक्नेछ। 
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(८)  उप�नयम (२) को खण्ड (क) वा उप�नयम (७) बमोिजमको �स्ताव स्वीकृत भएप�छ स�म�तको 
��तवेदन र सो सम्बन्धी �वधेयकका दफाहरू तथा आनषु��क अन्य दफाहरूमा मा� छलफल गनर् 
स�कनेछ। 

118.  �वधेयक पा�रत गन� �स्ताव:  बैठकमा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्  त भएप�छ र स�म�तमा दफावार 
छलफल भएकोमा स�म�तको ��तवेदनमा�थको छलफल समाप्  त भई संशोधनहरूलाई सभाको �नणर्याथर् �मशः 
पेश ग�रसकेप�छ �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव �स्ततु गन�छ। 

119.  �वधेयक लगतबाट हटाइने: (१) देहायको अवस्थामा �वधेयकलाई सदनको लगतबाट हटाइनेछः 

(क) �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले पेश गरेको देहायको �स्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमाः 

(१)  �वधेयक �स्ततु गनर् अनमु�त पाउँ भन्  ने �स्ताव, 

(२)  �वधेयकमा�थ वा स�म�तको ��तवेदन स�हतको �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव, वा 

(३)  �वधेयक वा संशोधन स�हतको �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव। 

(ख)  �वधेयक �फतार् �लएमा, 

(ग)  गैरसरकार� �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्य सभाको सदस्य नरहेमा, वा 

(घ)  गैरसरकार� �वधेयक पा�रत नहुँदै �स्ततु कतार् सदस्य मन्�ी भएमा। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम लगतबाट हटाइएको �वधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै �स्ताव पेश गनर् 
स�कने छैन। 

120.  �वधेयक पनुः �स्ततु गनर् नस�कने :- एक पटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको �वधेयक सोह� अ�धवेशनमा पनुः 
�स्ततु ग�रने छैन। 

121.  ��त�न�ध सभामा �वधेयक पठाइनेः (१) सभा�ारा पा�रत �वधेयकलाई ��त�न�ध सभामा सन्देश स�हत 
पठाइनेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम ��त�न�ध सभामा पठाइने �वधेयकमा सभा�ारा पा�रत ग�रएको �म�त खलुाई 
सिचव�ारा �मािणत ग�रनेछ। 

122.  ��त�न�ध सभा�ारा समेत पा�रत भई आएको �वधेयक: सभा�ारा पा�रत भई ��त�न�ध सभामा पठाइएको �वधेयक 
संशोधन �बना ��त�न�ध सभाबाट पा�रत भै सन्देश �ाप्  त भएप�छ अ�धवेशन चाल ुरहेको भए सिचवले सभालाई 
जानकार� �दनेछ र अ�धवेशन चाल ुनरहेको भए सभाको सूचनाप�मा �काशन गन�छ। 

123.  ��त�न�ध सभाले अस्वीकृत गरेको र संशोधन स�हत �फतार् गरेको �वधेयक: (१) सभा�ारा पा�रत भई ��त�न�ध 
सभामा पठाइएको �वधेयकलाई संशोधन स�हत �फतार् पठाइएको सन्देश �ाप्  त भएमा यथाशी� सिचवले सभामा 
टेबलु गन�छ र संशोधन स�हतको सन्देशका ��तहरू सबै सदस्यलाई �वतरण गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम संशोधन स�हतको सन्देश �वतरण भएप�छ बसेको बैठकमा अध्यक्षको अनमु�त 
�लई �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले वा �नजले अ�धकृत गरेको सदस्यले संशोधनमा�थ �वचार ग�रयोस ्
भनी �स्ताव गन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावमा छलफल र �नणर्य गदार् कायर् व्यवस्था परामशर् स�म�तको 
परामशर्मा अध्यक्षले आवश्यक कायर्�व�ध अपनाउनेछ। 

(४)  ��त�न�ध सभाले �वधेयकमा गरेको संशोधनमा सभाको सहम�त भएमा अध्यक्षले �वधेयकलाई �मािणत 
गर� �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छ। 
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124.  ��त�न�ध सभाबाट पा�रत भई आएका अथर् �वधेयक बाहेक अन्य �वधेयक: (१) ��त�न�ध सभामा उत्पि� भई 
सो सभाबाट पा�रत भएको अथर् �वधेयक बाहेक अन्य �वधेयक सन्देश स�हत �ाप्  त भएप�छ सिचवले सभामा 
टेबलु गन�छ र त्यसको एक/एक ��त �त्येक सदस्यलाई �वतरण ग�रनेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �वधेयक स�हतको सन्देशका ��तहरू �वतरण भएको दईु �दनप�छ �स्ततु कतार् 
सदस्यले सो �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

तर अध्यक्षले उपय�ु सम्झेमा �वधेयकस�हतको सन्देशका ��तहरू �वतरण भएप�छ कुनै प�न बैठकमा 
त्यस्तो �स्ताव �स्ततु गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावमा छलफल गदार् �वधेयकको �वषय र त्यसमा �न�हत �स�ान्तमा 
सामान्य छलफल ग�रनेछ। त्यस्तो छलफलमा �वधेयकका �स�ान्तलाई स्पष्  ट गनर् आवश्यक भएमा 
बाहेक दफाहरूमा�थ छलफल ग�रने छैन। 

(४)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्ताव पा�रत भएप�छको कायर्�व�धका हकमा सभामा उत्पि� भएको 
�वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध लागू हनुेछ। 

(५)  �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ् भन्  ने वा �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्ताव अस्वीकार भएमा वा 
�वधेयक पा�रत भएमा वा संशोधन स�हत पा�रत भएमा सो बमोिजमको �ववरण स्पष्  ट गर� उप�नयम 
(१) बमोिजम �ाप्  त भएको दईु म�हना �भ� सभाको सन्देश स�हत ��त�न�ध सभामा �फतार् पठाइनेछ। 

125.  सामान्य ��ुटहरू सधुान� अध्यक्षको अ�धकार: अध्यक्षले बैठकबाट पा�रत भइसकेको �वधेयकमा आवश्यक 
देखेमा �वधेयकका दफाहरूको संख्याको �म �मलाउन आवश्यक आनषु��क सधुार गनर् सक्नछे। 

126.  �वधेयक �मािणतः सभामा उत्पि� भई पा�रत भएको �वधेयक अध्यक्षले सं�वधानको धारा ११३ को उपधारा 
(१) बमोिजम �मािणत गर� सोह� धारा बमोिजम �माणीकरणका ला�ग राष्  �प�त समक्ष पेश गन�छ। 

127.  �वधेयकको �माणीकरण: �नयम १२६ बमोिजम राष्  �प�तबाट सं�वधानको धारा ११३ को उपधारा (२) 
अनसुार �माणीकरण भएको सूचना �ाप्  त भएप�छ अध्यक्षले सो सूचना बैठकमा पढेर सनुाउनेछ। अ�धवेशन 
चाल ुनभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सिचवले सभाको सूचना प�मा �काशन गराउनेछ। 

128.  राष्  �प�तबाट सन्देश स�हत �फतार् भएको �वधेयक: (१) सं�वधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोिजम 
राष्  �प�तबाट पनु�वर्चारको ला�ग सन्देश स�हत �वधेयक �फतार् भएमा अ�धवेशन चाल ुरहेको भए महासिचव वा 
�नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवले सभालाई जानकार� �दनेछ र अ�धवेशन चाल ुनरहेको भए सूचना प�मा �काशन 
गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त हनु आएको �वधेयक सम्बन्धी जानकार� सभालाई �दएप�छ बसेको कुनै 
बैठकमा त्यस्तो �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले देहायको कुनै �स्ताव �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

(क) �वधेयकमा�थ सदनमा पनु�वर्चार ग�रयोस,् वा 

(ख)  पनु�वर्चारका ला�ग �वधेयकलाई सम्बिन्धत स�म�तमा पठाइयोस।् 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजमको �वधेयक सम्बन्धी अन्य ���या यसै प�रच्छेद बमोिजम हनुेछ। 

129.  सं�वधान संशोधन �वधेयकको कायर्�व�ध: (१) सं�वधानको धारा २७४ बमोिजम �ाप्  त सं�वधान संशोधन 
�वधेयक सभामा �स्ततु भएको तीस �दन �भ� महासिचव वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सिचवले सवर्साधारण 
जनताको जानकार�को ला�ग सावर्ज�नक रूपमा �काशन गन�छ। 

तर ��त�न�ध सभामा उत्पि� भई सन्देश स�हत �ाप्  त भएको सं�वधान संशोधनको �वधेयक यस उप�नयम 
बमोिजम �काशन गनुर् पन� छैन। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �काशन ग�रएको �वधेयक सात �दनप�छ बसेको कुनै बैठकमा �स्ततु गनर् 
स�कनेछ। 
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(३)  उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सं�वधान संशोधन �वधेयकमा कुनै �देशको 
�समाना प�रवतर्न वा सं�वधानको अनसूुची ६ मा उिल्लिखत �वषयसँग सम्बिन्धत भएमा त्यस्तो �वधेयक 
सभामा �स्ततु भएको तीस �दन �भ� सहम�तका ला�ग �देश सभामा पठाउन ुपन�छ। 

तर ��त�न�ध सभामा �स्ततु भई �देश सभाको समेत सहम�त �लई स�कएको �वधेयकलाई यस उप�नयम 

बमोिजम पनुः सहम�तको ला�ग पठाउन ुपन� छैन। 

(४)  सं�वधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोिजमको अव�ध �भ� बहसुङ्ख्यक �देश सभाले त्यस्तो 
�वधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई �दएमा सो �वधेयक �नष्कृय हनुेछ र उ� �वधेयक उपर थप 
कारबाह� अगा�ड बढाइने छैन। 

(५)  सं�वधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोिजमको अव�ध �भ� उपधारा (६) बमोिजम जानकार� 
�ाप्  त नभएमा त्यस्तो अव�ध समाप्  त भएप�छ बसेको सभाको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु कतार् 
सदस्यले �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ। 

तर उप�नयम (३) बमोिजम �देश सभामा सहम�तको ला�ग पठाउन ुनपन� �वधेयक मा�थ �वचार ग�रयोस ्
भन्  ने �स्ताव उप�नयम (२) बमोिजम �स्ततु भएको कुनै बैठकमा �वधेयक �स्ततु कतार् सदस्यले पेश 
गनर् यस उप�नयमले बाधा परु्  याएको मा�नने छैन। 

(६)  उप�नयम (५) बमोिजमको �स्ताव स्वीकृत भएप�छ �वधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, 

उपखण्ड वा स्प�ीकरण जहाँ संशोधन �स्ताव पेश ग�रएको छ सोह� बुँदामा सी�मत रहेर संशोधन पेश 
गनर् स�कनेछ। 

(७)  सं�वधान संशोधन �वधेयक र सो सम्बन्धमा �ाप्  त संशोधन �स्तावमा�थ दफावार छलफल गर� बैठकमा 
��तवेदन स�हतको �वधेयक �स्ततु गन� �योजनका ला�ग अध्यक्षले बैठकको अनमु�त �लई �वशेष 
स�म�त गठन गनर् सक्नेछ। 

(८)  सं�वधान संशोधन �वधेयकको �त्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा �स्ततु भएको संशोधन अध्यक्षले 
एक–एक गर� �नणर्याथर् बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(९)  सं�वधान संशोधन गन� �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणर् 
सदस्य संख्याको कम्तीमा दईु �तहाइ सदस्यको बहमुतबाट स्वीकृत भएमा �वधेयक पा�रत भएको 
मा�ननेछ। 

(१०) सं�वधान संशोधन गन� �वधेयक पा�रत ग�रयोस ् भन्  ने �स्तावमा�थ सभाको �नणर्य सदस्यको दस्तखत 
स�हतको मत �वभाजन�ारा �नि�त ग�रनेछ। 

(११) सं�वधान संशोधन �वधेयकको अन्य ���या यस �नयमको अधीनमा रह� यस प�रच्छेदमा उल्लेख भएका 
व्यवस्था आवश्यकता अनरुूप अवलम्बन गनर् स�कनेछ। 

प�रच्छेद–१५ राजस्व र व्ययको अनमुान सम्बन्धी कायर्�व�ध 

130.  राजस्व र व्ययको अनमुान: (१) सं�वधानको धारा ११९ बमोिजम अथर् मन्�ीले संघीय संसद्को संय�ु 
बैठकमा राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान �स्ततु गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान �स्ततु भएप�छ बसेको बैठकमा अथर्मन्�ीले 
राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानको एक ��त टेबलु गन�छ। 

(३)  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान टेबलु ग�रएको �दन त्यसमा छलफल ग�रने छैन। 

131.  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ छलफल : (१) राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ सामान्य 
छलफल गनर्को �न�म� अध्यक्षले �धानमन्�ी वा �नजको अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग 
परामशर् गर� �दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 
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(२)  उप�नयम (१) बमोिजम तो�कएको �दन र समयाव�ध �भ� राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुानमा�थ 
सामान्य छलफल ग�रनेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको छलफलको �ारम्भ अथर् मन्�ीको व�व्यबाट हनुेछ र सोमा उठेका 
�श्  नहरूको उ�र अथर्मन्�ीले छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

132.  ��त�न�ध सभा�ारा पा�रत गर� पठाइएको अथर् �वधेयक: (१) ��त�न�ध सभा�ारा पा�रत भई सभामा सन्देश 
स�हत पठाइएको अथर् �वधेयक �ाप्  त भएप�छ सिचवले यथाशी� सभामा टेबलु गन�छ र त्यसको एक/एक ��त 
सदस्यलाई �वतरण गन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �वधेयक स�हतको सन्देशका ��तहरू �वतरण भएप�छ बसेको कुनै बैठकमा 
अथर्मन्�ीले अध्यक्षको अनमु�त �लई अथर् �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भनी �स्ताव �स्ततु गन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव �स्ततु भई स्वीकृत भएप�छ अध्यक्षले �धानमन्�ी 
वा �नजको अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� �वधेयकमा�थ दफावार 
छलफल गनर्को �न�म� �दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(४)  अध्यक्षले अन्यथा आदेश �दएमा बाहेक अथर् �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ्भन्  ने �स्ताव पा�रत भएप�छ 
सझुाव पेश गनर् चाहने सदस्यले चौ�बस घण्टा �भ� सझुाव स�हतको सूचना सिचवालयमा �दन ुपन�छ र 

त्यस्तो सझुाव �दँदा �नयम १०७ बमोिजमको शतर्हरू परुा भएको हनु ुपन�छ। 

तर पेश्क� खचर् �वधेयकको सम्बन्धमा अध्यक्षले उपय�ु ठहर् याएको कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

(५)  उप�नयम (३) बमोिजम तो�कएको �दन तथा समयाव�धको अन्त्यमा छलफल गनर् बाँक� रहेका 
�वधेयकहरूलाई समेत टु�ो लगाउनको �न�म� छलफल �बना नै अध्यक्षले �नणर्याथर् सभामा �स्ततु 
गन�छ। 

(६)  उप�नयम (३) बमोिजम �वधेयकमा�थ दफावार छलफल गदार् उठेका �श्  नको जबाफ अथर्मन्�ीले 
छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

(७)  �वधेयकमा�थ दफावार छलफल गदार् सभा�ारा �वधेयकमा कुनै सझुाव पठाउने वा नपठाउने �नणर्य 
भएमा सोह� बमोिजम अथर्मन्�ीले �वधेयकलाई ��त�न�ध सभामा �फतार् पठाइयोस ्भनी �स्ताव �स्ततु 
गन�छ। 

(८)  अथर् �वधेयकलाई ��त�न�ध सभामा सझुाव �वना वा सझुाव स�हत �फतार् पठाइयोस ्भन्  ने �स्ताव स्वीकृत 
भएप�छ सभाले सोह� बमोिजमको �ववरण स्पष्  ट गर� सन्देश स�हत �वधेयकलाई ��त�न�ध सभामा �फतार् 
पठाउनेछ। 

प�रच्छेद–१६ �व�नयोजन तथा अथर् �वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध 

133.  �व�नयोजन �वधेयक सम्बन्धी कायर्�व�ध: (१) �व�नयोजन �वधेयक �स्ततु गनुर् पूवर् बैठकमा बजेट तयार�का 
ला�ग �व�नयोजन �वधेयकका �स�ान्त र �ाथ�मकता सम्बन्धमा (कर �स्ताव बाहेक) छलफल ग�रयोस ्भनी 
अथर्मन्�ीले �स्ताव राख्  नेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम ग�रने छलफलको कायर्�व�ध कायर् व्यवस्था परामशर् स�म�तको परामशर्मा 
अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

(३)  उप�नयम (१) बमोिजमको छलफल बैठकमा �व�नयोजन �वधेयक �स्ततु हनुभुन्दा कम्तीमा प�न पन्� 
�दन पूवर् नै समाप्  त भइसक्न ुपन�छ। 

(४)  बैठकमा वा�षर्क अनमुानमा�थ छलफल समाप्  त भएप�छ उप�नयम (१) बमोिजम भएको छलफलको 
आधारमा अथर्मन्�ीले �व�नयोजन �वधेयक �स्ततु गन�छ। 
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(५)  �व�नयोजन �वधेयकमा�थ �वचार ग�रयोस ् भन्  ने �स्ताव पेश भएप�छ अध्यक्षले �धानमन्�ी वा �नजको 
अनपुिस्थ�तमा �नजले तोकेको अन्य कुनै मन्�ीसँग परामशर् गर� �वधेयकका �व�भन्  न शीषर्कहरूमा�थ 
छलफल र �नणर्य गनर्को �न�म� �दन तथा समयाव�ध तोक्नेछ। 

(६)  �व�नयोजन �वधेयकमा �न�दर्� गर� रािखएको �त्येक शीषर्कमा�थ छु�ाछु�ै वा समूहकृत रूपमा छलफल 
ग�रनेछ र यस्तो छलफल दल�य संरचनाको आधारमा मा� गराइनेछ। 

(७)  उप�नयम (६) बमोिजमको छलफलको �ममा कुनै शीषर्कमा�थ उठेको �श्  नको जबाफ सम्बिन्धत 
मन्�ीले छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

(८)  कुनै शीषर्कलाई �नणर्याथर् �स्ततु गनुर् अिघ सो शीषर्कको सम्बन्धमा दल�य संरचनाको आधारमा �स्ततु 
ग�रएका खचर् कटौतीका �स्तावहरूमध्ये एकै �कृ�तको �स्ताव एकभन्दा बढ� भएमा कुनै एकमा मा� 
छलफल गर� �नणर्य ग�रनेछ। 

(९)  एउटै शीषर्कको खचर् रकमसँग सम्बिन्धत छु�ाछु�ै �स्तावहरू �स्ततु ग�रएमा वा�षर्क अनमुानमा 
व्यवस्था ग�रएको सम्बिन्धत शीषर्कहरूको �म अनसुार छलफल ग�रनेछ। 

(१०) उप�नयम (५) बमोिजम तो�कएको �दन तथा समयाव�धको अन्त्यमा छलफल गनर् बाकँ� रहेका सबै 

शीषर्कहरूलाई छलफल �बना नै अध्यक्षले �नणर्याथर् बैठकमा �स्ततु गन�छ। 

(११)  यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयोजन �वधेयकको सम्बन्धमा यस 
प�रच्छेदमा लेिखए बमोिजमको कायर्�व�ध अपनाइनेछ। 

134.  खचर् कटौतीको �स्ताव: (१) कुनै शीषर्कको खचर् रकम घटाउन देहाय बमोिजमको �स्ताव �स्ततु गनर् 
स�कनेछ :- 

(क)  शीषर्कको खचर् रकमलाई घटाई एक रुपैया ँग�रयोस ्भन्  ने, 

(ख)  शीषर्कको खचर् रकममा उिल्लिखत खचर् रकम घटाइयोस ्भन्  ने, वा 

(ग)  शीषर्कको खचर् रकममा एक सय रुपैया ँघटाइयोस ्भन्  ने। 

(२)  “शीषर्कको खचर् रकमलाई घटाई एक रुपैया ँ ग�रयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई शीषर्कमा 
�न�हत नी�तको असहम�त �कट गनर् �स्ततु ग�रएको मा�ननेछ। त्यस्तो �स्तावको सूचना �दने सदस्यले 
छलफल गनर् चाहेको नी�तको ब्यहोरा स्पष्  ट र यथाथर् रूपमा सूचनामा खलुाउन ु पन�छ। त्यस्तो 
�स्तावमा उिल्लिखत खास बुँदा वा बुँदाहरूमा सी�मत रह� छलफल ग�रनेछ र त्यसमा सदस्यहरूले 
वैकिल्पक नी�तको सझुाव �दन सक्नेछन।् 

(३)  “शीषर्कको खचर् रकममा उिल्लिखत खचर् रकम घटाइयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई 
�मतव्य�यता अवलम्बन गनर् �स्ततु ग�रएको मा�ननेछ। त्यस्तो �स्ताव�ारा शीषर्कमा उिल्लिखत खचर् 
रकम एकमषु्  ट घटाउने वा शीषर्कको कुनै उपशीषर्कलाई खारेज गन� वा त्यस्तो उपशीषर्कको खचर् 
रकम घटाउने कुरा �स्ता�वत हनु सक्नेछ। त्यस्तो �स्ताव पेश गनर् चाहेको सूचनामा छलफल गनर् 
खोजेको �वषय संिक्ष� र यथाथर् रूपमा खलुाएको हनु ु पन�छ। त्यस्तो �स्तावमा छलफल गदार् 
�मतव्य�यता कसर� गनर् स�कन्छ भन्  ने �वषयमा मा� छलफल ग�रनेछ। 

(४)  “शीषर्कको खचर् रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस”् भनी �स्ततु ग�रएको �स्तावलाई नेपाल सरकारको 
जबाफदेह� क्षे� �भ�को कुरामा �स्तावक सदस्यलाई िच� नबझेुको कुरा �कट गनर् �स्ततु ग�रएको 
सा�े�तक कटौतीको �स्ताव मा�ननेछ र त्यस्तो �स्ताव पेश गनर् �दएको सूचनामा उिल्लिखत िच� 
नबझेुको खास कुरामा मा� छलफल ग�रनेछ। 

135.  कटौतीको �स्ताव सम्बन्धी शतर्हरू: कुनै शीषर्कको खचर् रकम घटाउन �स्ततु ग�रने �स्ताव स्वीकारयोग्य 
हनुको �न�म� �नयम ४८ बमोिजमका शतर्हरूको अ�त�र� देहायका शतर्हरू परुा भएको हनु ुपन�छ :– 
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(क)  कुनै एक शीषर्कसँग मा� सम्बिन्धत हनु ुपन�छ, 

(ख)  खचर्को रकमलाई व�ृ� गनर् वा खचर् रकमको स्थानान्तर गनर् खोजेको हनु ुहुँदैन, 

(ग)  कुनै एक �वशेष �वषय यथाथर् रूपमा खलुाएको हनु ुपन�छ, 

(घ)  कुनै कानून संशोधन वा खारेज गनर्को �न�म� सझुाव ग�रएको हनु ुहुँदैन, 

(ङ)  नेपाल सरकारको सरोकारको क्षे� �भ�को �वषय हनु ुपन�छ, 

(च)  सि�त कोषमा�थ व्ययभार भएको रकमसँग सम्बिन्धत हनु ुहुँदैन, 

(छ)  कुनै बैठकमा छलफल गनर्को �न�म� समय �नधार्�रत भइसकेको �वषयमा�थ त्यस्तो �नधार्�रत समय 
अगावै छलफल गन� कुरा उठाएको हनु ुहुँदैन। 

136.  कटौतीको �स्तावको सूचना: कुनै शीषर्कमा खचर् रकम घटाउन �स्ताव �स्ततु गनर् चाहने सदस्यले �व�नयोजन 
�वधेयक �स्ततु भएप�छ सम्बिन्धत शीषर्कमा�थ �वचार ग�रने �दनको दईु �दन अगावै �स्तावको सूचना �दन ु
पन�छ। यसर� सूचना �दँदा एक मन्�ालयमा एक दलको तफर् बाट एक मा� सूचना �दन स�कनेछ। 

137.  खचर् कटौतीको �स्ताव उपर �नणर्य: कुनै कटौतीको �स्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्  ने कुराको �नणर्य 

अध्यक्षले गन�छ। उ� �स्ताव यस �नयमावल�को ��तकूल देिखएमा अध्यक्षले सो �स्तावलाई कारण खोल� 
अस्वीकार गनर् सक्नेछ। 

138.  कटौतीको �स्तावमा�थ संशोधन पेश गनर्मा बन्देज: कुनै शीषर्कमा खचर् रकम घटाउने �स्तावमा संशोधन पेश 
गनर् स�कने छैन। 

रा��य सभाका स�म�तहरू 

146.  स�म�त गठन गनर् स�कने :- रा��य सभाको �नय�मत कायर्मा सहयोग परु्  याउन रा��य सभा अन्तगर्त �वषयगत 
स�म�त र �वशेष स�म�त गठन गनर् स�कनेछ। 

147.  �वषयगत स�म�तहरू :- (१) सरकारलाई रा��य सभा ��त उ�रदायी र जबाफदेह� बनाउन, सरकारबाट भए 
गरेका काम कारबाह�को अनगुमन र मूल्या�न गर� आवश्यक �नद�शन वा राय सल्लाह �दन समेतका ला�ग 
रा��य सभामा सं�वधानको धारा ९७ बमोिजम �व�भन्  न स�म�त रहनेछन।् �त्येक स�म�तको नाम र कायर्क्षे� 
देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

�.सं.  स�म�तको नाम कायर्क्षे� 

1. �दगो �वकास तथा सशुासन स�म�त नेपाल सरकारले अिख्तयार गरेको �दगो एवं सन्त�ुलत �वकास र 
सशुासन �व�र्न सम्बन्धी �वषय। 

2. �वधायन व्यवस्थापन स�म�त सभामा �ाप्  त �वधेयकमा�थ छलफल तथा �वधेयक व्यवस्थापन, 
ऐन कायार्न्वयन मापन र अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी �वषय। 

3. �त्यायोिजत व्यवस्थापन तथा सरकार� 
आ�ासन स�म�त 

�त्यायोिजत व्यवस्थापन तथा सरकार� आ�ासन सम्बन्धी कायर् र 
रा��य महत्वका दस्ताबेज अ�भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय। 

4. रा��य सरोकार तथा समन्वय स�म�त तहगत राज्य संरचनाको �वकासमा समन्वय, रा��य सम्पदा, मानव 
अ�धकार तथा परराष्  � सम्बन्ध, सिन्ध सम्झौताको कायार्न्वयनको 
अवस्था, समन्यायीक �वकासको अवस्था, �पछ�डएको क्षे�, 
समदुाय, संस्कृ�त, रा��य गौरवका आयोजना, रा��य सरुक्षा र 
संवैधा�नक आयोग सम्बन्धी �वषय। 

 (२)  स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे� अन्तगर्तको िजम्मेवार� स–ुव्यविस्थत ढ�ले सञ्  चालन गन� सन्दभर्मा आवश्यक 
�नद� िशका, कायर्�व�ध, कायर् योजना र कायर् ता�लका बनाई लागू गनर् सक्नेछन।् 
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(३)  स�म�तको कायर्सम्पादनको �सल�सलामा स�म�तका सदस्यले अध्यक्षको पूवर् स्वीकृ�त �लई आवश्यक 
स्थानको अनगुमन तथा अध्ययन �मण गनर् सक्नेछन ्र सो सम्बन्धी ��तवेदन एक हप्  ता �भ� पेश गनुर् 
पन�छ। 

तर त्यस्तो स्वीकृ�त माग गदार् �मण गनुर्पन� कारण स्पष्  ट खलुाइएको हनुपुन�छ। 

148.  थप �वषय तोक्ने: �नयम १४७ मा नपरेका �वषयहरू अध्यक्षले उपय�ु सम्झेको स�म�तको कायर्क्षे� �भ� 
रहने गर� तोक्नेछ। 

149.  स�म�तको गठन: (१) �नयम १४७ बमोिजमका �त्येक स�म�तमा अध्यक्षले रा��य सभाको सहम�त �लई 
बढ�मा पन्� जना सदस्यहरू मनोनयन गन�छ। 

(२)  स�म�तमा सदस्यको मनोनयन गदार् सदनमा ��त�न�धत्व गन� राजनी�तक दलको सदस्य संख्या, सदस्यको 
व्यि�गत रुिच एवं ज्ञान र म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजाती, खस–आयर्, मधेशी, थारु, मिुस्लम, 

�पछ�डएको क्षे�, अपा�ता भएका व्यि�, अल्पसङ्ख्यक समदुाय समेतको समानपुा�तक ��त�न�धत्वलाई 
ध्यान �दइनेछ। 

(३)  कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढ� स�म�तको सदस्य हनु सक्ने छैन। 

तर �नयम १४७ बमोिजमका स�म�त बाहेकको �वशेष स�म�त वा संय�ु स�म�तको सदस्य हनु यस 
उप�नयमले बाधा परु्  याएको मा�नने छैन। 

(४)  उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै सदस्य आवश्यकता अनसुार आफू सदस्य 
नभएको स�म�तको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग �लन चाहेमा सम्बिन्धत स�म�तको 
सभाप�तलाई बैठक बस्ने �दन भन्दा कम्तीमा एक�दन अगावै जानकार� �दई उपिस्थत हनु सक्नेछ। 

तर �नजलाई त्यस्तो स�म�तमा मतदानको अ�धकार हनुेछैन। 

150.  सभाप�तको �नवार्चन: (१) यस प�रच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस प�रच्छेद अन्तगर्तका �त्येक 
स�म�तमा अध्यक्षले तोकेको �दन सभाप�तको �नवार्चन हनुेछ र त्यसको सूचना सिचवले अठ्चाल�स घण्टा 
अगावै �काशन गन�छ। 

(२)  सभाप�तको �नवार्चनको ला�ग तो�कएको �दनको अिघल्लो �दन अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै सदस्यले 
अक� कुनै सदस्यलाई सभाप�त पदमा �नवार्िचत ग�रयोस ्भन्  ने अनसूुची–३ बमोिजमको ढाँचामा �स्तावको 
सूचना सिचवलाई �दन ुपन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावको सूचना �स्तावक सदस्यले स�म�तमा �स्ततु गरेप�छ समथर्क 
सदस्यले समथर्न गन�छ। 

(४)  उप�नयम (२) बमोिजमको �स्तावको एक मा� सूचना �ाप्  त भएमा समथर्क सदस्यले बो�लसकेप�छ 
तत्काल सभाप�तत्व गन� सदस्यले �स्ता�वत सदस्य सभाप�त पदमा �न�वर्रोध �नवार्िचत भएको घोषणा 
गन�छ। �स्तावको सूचना एकभन्दा बढ� �ाप्  त भएमा दतार्�ममा �त्येक समथर्क सदस्यले बो�लसकेप�छ 
सबै �स्तावमा�थ सामान्य छलफल हनुेछ र त्यसप�छ तत्काल सभाप�तत्व गन� सदस्यले �स्तावलाई 
�मशः स�म�त समक्ष �नणर्याथर् �स्ततु गन�छ। 

(५)  उप�नयम (४) बमोिजम �नणर्याथर् �स्ततु गदार् �स्तावको पक्षमा हनुे सदस्यलाई “हनु्छ” र �वपक्षमा हनुे 
सदस्यलाई “हनु् न” भन्  ने शब्द उच्चारण गनर् लगाई बहमुत �ाप्  त गन� सदस्य सभाप�त पदमा �नवार्िचत 
भएको घोषणा ग�रनेछ। 

(६)  उप�नयम (४) बमोिजम स�म�त समक्ष �नणर्याथर् �स्ततु एकभन्दा बढ� �स्ताव मध्ये कुनै �स्ताव स्वीकृत 
भएप�छ सो �स्ताव�ारा �स्ता�वत सदस्य सभाप�त पदमा �नवार्िचत भएको ठह�रनेछ र बाँक� �स्तावलाई 
�नणर्याथर् �स्ततु ग�रने छैन। 
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(७)  स�म�तको सभाप�तत्व गन� सदस्यलाई मत �दने अ�धकार हनुे छैन। 

तर मत बराबर भएमा �नणार्यक मत �दन यस उप�नयमले बाधा परु्  याएको मा�नने छैन। 

(८)  कुनै प�न मन्�ी सभाप�त पदमा �नवार्िचत हनु र स�म�तको बैठकको सभाप�तत्व गनर् पाउने छैन। 

(९)  स�म�तको सभाप�त नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपिस्थत सदस्य मध्ये ज्ये� सदस्यले स�म�तको 
बैठकको सभाप�तत्व गन�छ। 

(१०) ज्ये� सदस्य सभाप�त पदको �न�म� �स्ता�वत भएमा त्यसप�छको उपिस्थत ज्ये� सदस्यले स�म�तको 
बैठकको सभाप�तत्व गन�छ। 

(११) स�म�तको सभाप�त पदमा �नवार्िचत सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनसूुची–४ बमोिजमको ढाँचामा पद तथा 
गोपनीयताको शपथ �लन ुपन�छ। 

(१२)  यस प�रच्छेद बमोिजम सभाप�तको �नवार्चन गदार् �वषयगत स�म�तमा एक �तहाइ म�हला सदस्य सभाप�त 
पदमा �नवार्िचत हनुे गर� व्यवस्था ग�रनेछ। 

(१३) स�म�तका सभाप�तको �नवार्चन सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

151.  स�म�तको कायर्�व�ध र सभाप�त तथा सदस्यको पद �र� हनुे अवस्था: (१) �नयम १४७ बमोिजमका �त्येक 
स�म�तको कायर्�व�ध दईु वषर्को हनुेछ। 

(२)  अध्यक्षले रा��य सभाको सहम�त �लई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गनर् सक्नेछ। 

(३)  स�म�तको सभाप�त पद देहायको कुनै अवस्थामा �र� हनुेछः 

(क)  स�म�तको सदस्य नरहेमा, 

(ख)  मन्�ी भएमा, 

(ग)  राजीनामा �दएमा, 

(घ)  स�म�तको कायर्�व�ध समाप्  त भएमा, वा 

(ङ)  आफ्नो पदको िजम्मेवार� इमान्दार�पूवर्क परुा गरेको छैन भनी सम्बिन्धत स�म�तका सम्पूणर् 
सदस्य संख्याको दईु �तहाइ बहमुतले �स्ताव पा�रत गरेमा। 

(४)  स�म�तको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा �र� हनुेछ :– 

(क)  रा��य सभाको सदस्य नरहेमा, 

(ख)  मन्�ी भएमा, 

(ग)  उप�नयम (२) बमोिजम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा। 

(५)  स�म�तको सदस्यको पद �र� हनु आएमा �नयम १४९ को उप�नयम (१) र सभाप�तको पद �र� हनु 
आएमा �नयम १५० बमोिजम बाँक� अव�धका ला�ग पू�तर् ग�रनेछ। 

152.  स�म�तको बैठक: (१) यस प�रच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस प�रच्छेद अन्तगर्तका स�म�तको 
बैठक सम्बिन्धत स�म�तको सभाप�तले आवश्यकता अनसुार बोलाउन सक्नेछ। 

तर स�म�तको बैठक स्थ�गत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन उपय�ु छ भनी स�म�तका एक �तहाइ 
सदस्यले छलफल गनुर्पन� �वषय स�हत सभाप�त समक्ष �लिखत अनरुोध गरेमा पाँच �दन �भ� सभाप�तले बैठक 
बस्ने �म�त र समय तोक्न ुपन�छ। 

(२)  सभाप�तले स�म�तको बैठकको सभाप�तत्व गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा स�म�तको बैठकमा उपिस्थत 
सदस्य मध्ये ज्ये� सदस्यले सभाप�तत्व गन�छ। 
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(३)  उप�नयम (२) बमोिजम स�म�तको बैठकको सभाप�तत्व गदार् स�म�तको सभाप�तलाई भएको सबै 
अ�धकार �योग गनर् सक्नेछ। 

(४)  स�म�त वा उपस�म�तको बैठक प�रसरभन्दा बा�हर बस्न ुपरेमा सभाप�तले अध्यक्षको �लिखत अनमु�त 
�ाप्  त गनुर् पन�छ। 

(५)  स�म�तले आन्त�रक काम कारबाह� सञ्  चालन गनर् वा स�म�तको कायर्क्षे� �भ�को �वषयको अध्ययन 
गर� ��तवेदन �दन स�म�तका सदस्य मध्येबाट उपस�म�त गठन गनर् सक्नेछ। 

तर उपस�म�त गठन गदार् उपस�म�तले गनुर् पन� काम र सो काम सम्पन्  न हनु ुपन� अव�ध �कटान गनुर् 
पन�छ। 

153.  �त्यायोिजत व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गदार् ध्यान राख्  न ु पन� �वषय: (१) स�म�तले �त्यायोिजत व्यवस्थापन 
उपर छलफल गदार् देहायका �वषयलाई समेत ध्यानमा राख्  न ुपन�छ: 

(क)  ऐन�ारा �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त नेपाल सरकारले बनाउन ुपन� �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, 

�व�नयम र आदेश आ�द बनाएको छ वा छैन, 

(ख)  सं�वधान वा ऐनको उ�ेश्य अनरुूप �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश आ�द बनकेो 
छ वा छैन, 

(ग)  ऐनले तोके बमोिजमका �वषयहरू �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम वा आदेशमा परेका छन ्
वा छैनन,् 

(घ)  कुनै कर लगाउन ेवा उठाउन ेकुरा �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश आ�द परेको 
छ वा छैन, 

(ङ)  ऐनले �त्यायोिजत गरेको व्यवस्था अनसुार बनेको �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश 
आ�दले अदालतको क्षे�ा�धकारमा �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गछर् वा गद�न, 

(च)  सं�वधान वा ऐनले स्पष्  ट रूपमा त्यस्तो कुनै अ�धकार �दान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा 
�नयम पूवर् �भावी छ वा छैन, 

(छ)  सिञ् चत कोष वा अन्य सरकार� कोषबाट �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश आ�दमा 
कुनै खचर् व्यहोनुर् पदर्छ वा पद�न, 

(ज)  सं�वधान वा ऐन�ारा �द� अ�धकारको सीमा �भ� �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र 
आदेश आ�द छ वा छैन, 

(झ)  ऐनले �त्यायोिजत गरेको व्यवस्था अनसुार बनेको �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश 
आ�द �काशन गनर् र संघीय संसद् सिचवालय समक्ष पेश गनर्मा अनावश्यक �ढलाई ग�रएको छ 
वा छैन, र 

(ञ)  ऐनले �त्यायोिजत गरेको व्यवस्था अनरुूप बनेको �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र आदेश 
आ�दको अ�भ�ाय स्पष्  ट गनर्का ला�ग कुनै स्प�ीकरण आवश्यक पदर्छ वा पद�न। 

(२)  स�म�तले सभामा ��तवेदन �स्ततु गदार् देहायका �वषयहरू समेत समावेश गनर् सक्नेछ :– 

(क)  उप�नयम (१) मा उल्लेख भएदेिख अ�त�र� कुनै �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध, �व�नयम र 
आदेश आ�द पूणर् वा आंिशक रूपमा खारेज वा संशोधन गनुर्पन� देिखएमा त्यसको कारण 
स�हतको �सफा�रस, र 

(ख)  मन्�ीले सरकारको तफर् बाट सभा वा स�म�तमा समय–समयमा �दएका आ�ासनहरूलाई परुा गनर् 
नेपाल सरकार�ारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन ्सो सम्बन्धमा अध्ययन गर� सम्बिन्धत 
�नकायलाई �दएका �नद�शनहरू। 
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(३)  उप�नयम (२) बमोिजमको ��तवेदनमा कुनै �नयमसँग सम्बिन्धत अरु �वषयको जानकार� सभालाई 
गराउन ुपन� देिखएमा सो �वषय समेत ��तवेदनमा खलुाउन ुपन�छ। 

(४)  उप�नयम (२) बमोिजम पेश भएको ��तवेदनमा अध्यक्षले उपय�ु ठहर् याएमा कुनै सदस्यले संशोधन 
पेश गनर् सक्नेछ। 

(५)  स�म�तले �स्ततु गरेको ��तवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश ग�रएको भए सो �वषयमा�थ छलफल गनर् 
अध्यक्षले �दन र समय तोक्नेछ। 

(६)  उप�नयम (२) बमोिजमको ��तवेदन र संशोधनमा�थको छलफलको �ममा उठेका �श्  नहरूको जबाफ 
सम्बिन्धत मन्�ीले छलफलको अन्त्यमा �दनेछ। 

(७)  संशोधनमा �नणर्य भएप�छ ��तवेदनका �सफा�रस अवस्था अनसुार �स्ततु रूपमा वा स्वीकृत संशोधन 
स�हत �नणर्याथर् सभामा �स्ततु ग�रनेछ। 

(८)  उप�नयम (७) बमोिजमको �नणर्यको जानकार� सिचवले सम्बिन्धत मन्�ीलाई �दनेछ। 

(९)  सभाले पा�रत गरेको स�म�तका �सफा�रसलाई सम्बिन्धत मन्�ीले कायार्न्वयन गनुर् पन�छ। 

(१०) उप�नयम (९) बमोिजम �सफा�रस कायार्न्वयन गन� �ममा संशोधन वा खारेज ग�रएका �नयमको 
जानकार� सम्बिन्धत मन्�ीले संघीय संसद्लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। 

154.  सम्बिन्धत अ�धकार� वा �वशेषज्ञको �वेश: (१) स�म�तमा कुनै �वषयमा�थ छलफल हुँदा सो �वषयको �कृ�त 
हेर� सम्बिन्धत मन्�ीले आवश्यक देखेमा सो �वषयका सम्बन्धमा स्पष्  ट जानकार� �दन नेपाल सरकारको 
सम्बिन्धत अ�धकार� वा �वशेषज्ञलाई सभाप�तको अनमु�त �लई स�म�तमा �लएर जान सक्नेछ। सो बमोिजम 
स�म�तमा उपिस्थत भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्  ट जानकार� �दन ु त्यस्तो अ�धकार� वा �वशेषज्ञको कतर्व्य 
हनुेछ। 

(२)  स�म�तले आवश्यक ठानेमा सम्बिन्धत पक्ष वा �हत समूहका ��त�न�ध र �वशेषज्ञलाई समेत आमन्�ण 
गर� सझुाव �लन सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम स�म�तमा उपिस्थत भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्  ट जानकार� �दन ुत्यस्तो पक्ष 
वा �हत समूहका ��त�न�ध र �वशेषज्ञको कतर्व्य हनुेछ। 

155.  कागजप� िझकाउने तथा सम्बिन्धत व्यि� वा सरकार� अ�धकार�लाई उपिस्थत गराउन सक्ने अ�धकार: (१) 
स�म�तले आफ्नो कामको �न�म� आवश्यक कुनै कागजप� िझकाउन वा सम्बिन्धत व्यि� वा सरकार� 
अ�धकार�लाई उपिस्थत गराउन सक्नेछ। 

तर त्यस्तो कागजप� पेश गदार् रा��य सरुक्षा र रा��य �हतको ��तकूल हनु जान्छ भन्  ने लागेमा मन्�ीले 
त्यसको कारण खलुाई सम्बिन्धत स�म�तलाई जानकार� �दन ुपन�छ। यस सम्बन्धमा स�म�तको �नणर्य अिन्तम 
हनुेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम उपिस्थत गराइएको व्यि� वा सरकार� पदा�धकार�लाई स�म�तले आवश्यक 
भएमा बयान �लन र बकप� गराउन सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम बयान वा वकप� गराउने �व�ध स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

156.  गण पूरक संख्या: (१) यस प�रच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक स�म�तको गण पूरक संख्या 
स�म�तको सम्पूणर् सदस्य संख्याको एक �तहाइ हनुेछ। 

(२)  स�म�तको बैठकमा गण पूरक संख्या नपगुेमा सभाप�तले अक� कुनै समय वा �दनसम्मको ला�ग बैठक 
स्थ�गत गनर् सक्नेछ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम स�म�तको बैठकमा गण पूरक संख्या नपगुी लगातार दईु पटक बैठक स्थ�गत 
गनुर् परेमा सभाप�तले त्यसको जानकार� अध्यक्षलाई �दन ुपन�छ। 
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157. स�म�तको �नणर्य: (१) यस प�रच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक स�म�तको बैठकमा उपिस्थत 
स�म�तका सदस्यको बहमुतको �नणर्य स�म�तको �नणर्य मा�ननछे र मत बराबर भएमा सभाप�तले �नणार्यक मत 
�दनेछ। 

(२)  स�म�तको बैठकको �नणर्य सभाप�त र स�म�त सिचवबाट �मािणत हनुेछ। 

158.  छलफल छो�ाउने: छलफलको �न�म� समयाव�ध तो�कएको वा नतो�कएको जनुसकैु अवस्थामा प�न स�म�तमा 
भएको छलफल अनावश्यक �क�समले लिम्बएको भन्  ने लागेमा सभाप�तले सो छलफल छो�ाउन सक्नेछ। 

159.  स�म�तको ��तवेदन: (१) स�म�तबाट पा�रत जनुसकैु ��तवेदन सभाप�तले सभाको अ�धवेशन च�लरहेको 
अवस्थामा सभामा दश �दन �भ� पेश गनुर् पन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजमको अव�ध �भ� सभाप�तले सभामा ��तवेदन पेश नगरेमा अध्यक्षले तोकेको सोह� 
स�म�तको कुनै सदस्यले ��तवेदन पेश गन�छ। 

(३)  उप�नयम (१) र (२) बमोिजम ��तवेदन पेश गनर् सभाप�त वा सदस्यले चाहेमा ��तवेदनको सम्बन्धमा 
संिक्ष� व�व्य �दन सक्नेछ। 

(४)  �वषयगत स�म�तले आ�थर्क वषर् समाप्  त भएको �म�तले तीन म�हना �भ� स�म�तले सम्पादन गरेका काम 
कारबाह� समेट� तयार पारेको ��तवेदन सभा समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(५)  बैठकमा पेश भएका ��तवेदन सम्बिन्धत मन्�ीले कायार्न्वयन गनुर् पन�छ। 

(६)  स�म�तले आफ्नो वा�षर्क ��तवेदन कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन एवं मूल्या�न गर� सोको ��तवेदन 
बैठकमा पेश गनर् सक्नेछ। 

(७)  उप�नयम (६) बमोिजमको अनगुमन एवं मूल्या�न ��तवेदन र बैठकले समु्पेको �वषयका सम्बन्धमा 
स�म�तले बैठकमा पेश गरेको ��तवेदनमा�थ छलफल ग�रयोस ् भनी सम्बिन्धत स�म�तका सभाप�तले 
त्यस्तो ��तवेदन पेश भएको दईु �दन �भ� �स्तावको सूचना अध्यक्षलाई �दन सक्नेछ। 

(८)  उप�नयम (७) बमोिजमको सूचना �ाप्  त भएमा दईु �दनप�छको कुनै बैठकमा छलफल ग�रयोस ्भनी 
�स्ताव पेश गनर् अध्यक्षले सम्बिन्धत स�म�तका सभाप�तलाई अनमु�त �दनेछ। 

(९)  �स्ताव पेश गदार् सम्बिन्धत स�म�तको सभाप�तले संिक्ष� व�व्य �दन सक्नेछ। त्यसप�छ अध्यक्षले 
छलफलको ला�ग समयाव�ध �नधार्रण गन�छ। 

(१०) छलफलमा उठेका �श्  नहरूको जबाफ सम्बिन्धत मन्�ीले �दएप�छ छलफल समाप्  त भएको मा�ननेछ। 

160.  स�म�तमा सवु्यवस्था र अनशुासन कायम गन� अ�धकार: (१) स�म�तको बैठकमा शािन्त, सवु्यवस्था तथा 
अनशुासन कायम राखी स�म�तको बैठक सचुारु रूपले सञ्  चालन गनर् स�म�त र स�म�तका सदस्यका सम्बन्धमा 
सभाप�तलाई यस �नयमावल� बमोिजम अध्यक्षलाई भएको सबै अ�धकार हनुेछ। 

तर कुनै सदस्य एक स�म�तबाट �नष्का�सत वा �नलिम्बत भएमा सभाबाट वा सभाको अन्य स�म�त वा संय�ु 
स�म�तबाट �नष्का�सत वा �नलिम्बत भएको मा�नने छैन। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजमको अ�धकार �योग भई स�म�तको कुनै सदस्य �नष्का�सत वा �नलिम्बत भएमा 
सभाप�तले सो कुराको सूचना अध्यक्षलाई �दन ुपन�छ। 

161.  अनपुिस्थ�तको सूचना: (१) स�म�तको लगातार पाँच वटा बैठकमा अनपुिस्थत हनुे सदस्यले सोको कारण 
स�हतको सूचना सभाप�तलाई �दन ु पन�छ र सोभन्दा बढ� अव�धको भएमा अध्यक्षलाई �दई स्वीकृत गराउन ु
पन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना न�दने सदस्यलाई सभाप�तको �सफा�रसमा अध्यक्षले स�म�तबाट 

हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकार� बैठकलाई �दनेछ। 
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162.  स�म�तको सिचवालय तथा सिचव: (१) सिचवालय अन्तगर्त �त्येक स�म�तको सिचवालय रहनेछ। 

(२)  सिचव �त्येक स�म�तको पदेन सिचव हनुेछ। 

(३)  महासिचवले आफू मातहतको व�र� अ�धकृतलाई स�म�तको सिचव भई काम गनर् तोक्न सक्नछे। 

(४)  स�म�तको सिचवले स�म�तको कायर् सम्पादनमा सहयोग परु्  याउन सम्बिन्धत मन्�ालय, �वभाग वा 
�नकायसँग आवश्यक जानकार� माग गनर् सक्नेछ। 

163.  राय �दन सक्ने: महासिचव, सिचव र स�म�त सिचवले सभाप�तको अनमु�त �लई स�म�तको कायर्�व�ध र 
�वचाराधीन �वषयमा आफ्नो राय �दन सक्नेछ। 

164.  छलफल र �नणर्यमा भाग �लन नहनुे: स�म�तमा �वचाराधीन �वषयसँग कुनै सदस्यको व्यि�गत स्वाथर् गाँ�सएको 
भए सो �वषयको छलफल र �नणर्यमा उ� सदस्यले भाग �लन हुँदैन। 

165.  स�म�तको कायर्क्षे�को �नणर्य: (१) स�म�तले आफूलाई तो�कएको कायर्क्षे�सँग सम्बिन्धत �वषयमा मा� 
छलफल, अध्ययन एवं अनगुमन गनर् पाउनेछ। 

(२)  स�म�तले अन्य स�म�तको कायर्क्षे� �भ� पन� �वषयका सम्बन्धमा छलफल, अध्ययन एवं अनगुमन गनुर्पन� 
अवस्था परेमा अध्यक्षको पूवर् स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

(३)  स�म�तका कायर्क्षे� सम्बन्धमा �ववाद उठेमा अध्यक्षको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। 

166.  स�म�तका सभाप�तको बैठक: स�म�तको कामलाई �भावका�रता र कायर्को मूल्या�न गनर् समय समयमा 
अध्यक्षको सभाप�तत्वमा स�म�तका सभाप�तहरूको बैठक बस्न सक्नेछ। त्यस्तो बैठकमा स�म�तका 
सिचवहरूले समेत भाग �लन सक्नेछन।् 

167.  �वशेष स�म�त: (१) सं�वधान तथा यस �नयमावल�को अधीनमा रह� सभाले गनुर् पन� कायर् सचुारु रूपले 
सम्पादन गनर् सभाले �स्ताव पा�रत गर� आवश्यकता अनसुार �वशेष स�म�त गठन गनर् सक्नछे। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम �वशेष स�म�त गठन गदार् त्यस्तो स�म�तले गनुर् पन� काम र सोको कायर्�व�ध 

समेत उल्लेख गर� स�म�तमा रहने सदस्यको नामावल� स�हतको �स्ताव अध्यक्षले बैठकमा �स्ततु 
गन�छ। 

(३)  �वशेष स�म�तको कायर् समाप्  त भएप�छ स्वतः �वघटन हनुेछ। 

(४)  �वशेष स�म�तको अन्य कायर्�व�ध यस �नयमको अधीनमा रह� यस प�रच्छेदमा व्यवस्था भए बमोिजम 
हनुेछ। 

1.4  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ का सान्द�भर्क दफाहरु 

प�रच्छेद-४ �ाकृ�तक �ोतको प�रचालन, राजस्व बाडँफाटँ तथा अनदुान  

१४ �ाकृ�तक �ोतको प�रचालन गदार् �लइने आधार: (1) आयोगले �ाकृ�तक �ोतको प�रचालनमा नेपाल सरकार, 

�देश तथा स्थानीय तहले गन� लगानीको �हस्सा देहायका आधारमा तय गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस गनुर् 
पन�छ :– 

(क)  राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, 

(ख) लगानी गनर् सक्ने क्षमता, 

(ग) �ाप्  त गन� उपलिब्धको �हस्सा, 

(घ) �ाप्  त उपलिब्धको उपभोगको �हस्सा, 

(ङ) पूवार्धारको अवस्था र आवश्यकता, 

(च) आ�थर्क अवस्था र भौगो�लक बनोट। 
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(२)  आयोगले उपदफा (1) बमोिजम �ाकृ�तक �ोतको प�रचालनबाट �ाप्  त हनुे ��तफलको �हस्सा देहायका 
आधारमा �नधार्रण गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस गनुर् पन�छ :– 

(क)  प�रचा�लत �ाकृ�तक �ोतको अविस्थ�त, 

(ख) �ाकृ�तक �ोतको प�रचालनबाट �भा�वत क्षे�, 

(ग) प�रचा�लत �ाकृ�तक �ोत उपरको �नभर्रता, 

(घ) ��तफलबाट लाभािन्वत जनसंख्या, 

(ङ) �ाकृ�तक �ोतमा आि�त जनसंख्या, 

(च) �ाकृ�तक �ोतको संरक्षण र �दगो व्यवस्थापनमा सहभा�गता। 

१५ राजस्वको बाँडफाँट गदार् �लइन ेआधार: (1) आयोगले नेपाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तह बीच र �देश 
तथा स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँट गन� �वस्ततृ आधार र ढाँचा देहायका आधारमा �नधार्रण गर� 
नेपाल सरकारमा �सफा�रस गनुर् पन�छ :– 

(क) जनसंख्या र जनसािङ्ख्यक �ववरण, 

(ख) क्षे�फल, 

(ग) मानव �वकास सूचका�, 

(घ) खचर्को आवश्यकता, 

(ङ) राजस्व स�लनमा गरेको �यास, 

(च) पूवार्धार �वकास, 

(छ) �वशेष अवस्था। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम आयोगले �नधार्रण गरेको �वस्ततृ आधार र ढाँचा पाँच वषर्को ला�ग मान्य हनुेछ 
र आयोगले �त्येक पाँच वषर्मा पनुरावलोकन गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस गन�छ।  

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन लागू भएप�छ प�हलो पटक उपदफा (१) 
बमोिजम �नधार्रण गरेको �वस्ततृ आधार र ढाँचा �वशेष कारणवश पाँच वषर् अगावै पनुरावलोकन गनर् 
आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनरुोध गनर् सक्नेछ। नेपाल सरकारले गरेको अनरुोध 
मना�सब देिखएमा आयोगले उपदफा (१) बमोिजम �नधार्�रत �वस्ततृ आधार र ढाँचामा पनुरावलोकन 
गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस गन�छ। 

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (१) बमोिजम प�हलो पटक �नधार्रण 
भएको �वस्ततृ आधार र ढाँचा पाँच वषर्मा एकभन्दा बढ� पटक पनुरावलोकन हनु सक्ने छैन। 

१६ अनदुान �सफा�रस गदार् �लइने आधार: (1) नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहलाई र �देशले स्थानीय 
तहलाई �च�लत कानून बमोिजम उपलब्ध गराउने �व�ीय समानीकरण अनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार 
तथा �देशलाई �सफा�रस गदार् आयोगले देहायका आधार �लई गनुर् पन�छ:- 

(क) �देश तथा स्थानीय तहमा रहेको िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव �वकास सूचका�, 

(ख)  अन्य �देश वा स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकासको अवस्था, 

(ग) �देश तथा स्थानीय तहमा रहेको आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुनै �कारको �वभेदको अवस्था, 

(घ)  �देश तथा स्थानीय तहको पूवार्धार �वकासको अवस्था र आवश्यकता, 

(ङ)  �देश तथा स्थानीय तहले जनतालाई परु् याउन ुपन� सेवा, 
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(च)  �देश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्न ेक्षमता, 

(छ)  �देश तथा स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता। 

 (२)  नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहलाई र �देशले स्थानीय तहलाई �च�लत कानून बमोिजम 
उपलब्ध गराउने सशतर् अनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा �देशलाई �सफा�रस गदार् आयोगले 
सं�वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उिल्लिखत �वषयहरूलाई 
आधार �लई गनुर् पन�छ। 

(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोिजम �व�ीय समानीकरण अनदुान �सफा�रस गदार् �त्येक �देश र स्थानीय 
तहले �ाप्  त गन� न्यूनतम अनदुान र उपदफा (१) बमोिजमका आधारहरू बमोिजम �त्येक �देश र 
स्थानीय तहले �ाप्  त गन� �व�ीय समानीकरण अनदुान �सफा�रस गन�छ। 

1.5  अन्तर–सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सान्द�भर्क दफाहरु  

प�रच्छेद–४ अनदुानको व्यवस्था 

8. �व�ीय समानीकरण अनदुानः (१) नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता र 
राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको �सफा�रसमा �देश र स्थानीय तहलाई �व�ीय समानीकरण अनदुान 
�वतरण गन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नेपाल सरकारबाट �ाप्  त अनदुान र आफ्नो �ोतबाट उठेको राजस्वलाई �देशले 
�देश�भ�का स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा �देश कानून बमोिजम 
आयोगको �सफा�रसमा �व�ीय समानीकरण अनदुान �वतरण गन�छ।  

9. सशतर् अनदुानः (१) नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कायार्न्वयन 
गनर् सं�वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम आयोगले तोकेको आधार बमोिजम 
�देश तथा स्थानीय तहलाई सशतर् अनदुान �दान गन�छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम सशतर् अनदुान �दान गदार् नेपाल सरकारले योजना कायार्न्वयन गन� सम्बन्धमा 
आवश्यक शतर् तोक्नेछ र सम्बिन्धत �देश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शतर्को पालना गनुर् पन�छ। 

(३)  �देशले स्थानीय तहलाई �देश कानून बमोिजम आयोगले तोकेको आधार बमोिजम सशतर् अनदुान 
�दान गन�छ। 

10. समपूरक अनदुान (१) नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहलाई पूवार्धार �वकास सम्बन्धी कुनै योजना 
कायार्न्वयन गनर् समपूरक अनदुान �दान गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम समपूरक अनदुान �दान गदार् देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछः– 

(क) योजनाको सम्भाव्यता, 

(ख) योजनाको लागत, 

(ग) योजनाबाट �ाप्  त हनुे ��तफल वा लाभ, 

(घ) योजना कायार्न्वयन गनर् सक्ने �व�ीय तथा भौ�तक क्षमता वा जनशि�, 

(ङ) योजनाको आवश्यकता र �ाथ�मकता। 

(३)  �देशले स्थानीय तहलाई �देश कानून बमोिजम समपूरक अनदुान �दान गनर् सक्नेछ। 

(४)  उपदफा (१) र (३) बमोिजमको समपूरक अनदुान कुनै योजनाको कुल लागतको अनपुातका आधारमा 
�दान ग�रनेछ। 
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(५)  समपूरक अनदुान �दान गन� कायर्�व�ध तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम 
हनुेछ। 

11. �वशेष अनदुानः (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै उ�ेश्य राखी �देश वा स्थानीय तहबाट सञ्  चालन ग�रन े
कुनै खास योजनाको ला�ग �वशेष अनदुान �दान गनर् सक्नेछः- 

(क) िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवाको �वकास र आपू�तर् गन�, 

(ख) अन्तर �देश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकास गन�, 

(ग) आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुनै �कारले �वभेदमा परेको वगर् वा समदुायको उत्थान वा �वकास 
गन�। 

(२)  �देशले स्थानीय तहलाई �देश कानून बमोिजम �वशेष अनदुान �दान गनर् सक्नेछ। 

(३) �वशेष अनदुान �दान गन� कायर्�व�ध तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद–५ वैदेिशक सहायता तथा आन्त�रक ऋण  

12. वैदेिशक सहायता �लने अ�धकारः (१) वैदेिशक अनदुान वा ऋण �लने अ�धकार नेपाल सरकारको हनुेछ।  

(२)  नेपाल सरकारले वैदेिशक अनदुान वा ऋण �लँदा देशको सम�ीगत आ�थर्क स्था�यत्व हनुे गर� �लन ु
पन�छ।  

(३)  नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन हनुे योजना वा कायर्�मको ला�ग वैदेिशक 
अनदुान वा सहयोग �लन सक्नछे। 

(४)  �देश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूवर् स्वीकृ�त �बना कुनै प�न �क�समको वैदेिशक अनदुान 
वा सहयोग �लन वा वैदेिशक अनदुान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन गनर्, गराउन 
सक्ने छैन। 

13. वैदेिशक सहायताको क्षे� र �योगः (१) नेपाल सरकारले वैदेिशक सहायताको प�रचालनबाट �ाप्  त हनुे 
��तफल र उपलिब्धको आकँलन गर� पारदश� रूपमा वैदेिशक सहायता �लन ुपन�छ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम �ाप्  त वैदेिशक सहायताको प�रचालन नेपाल सरकारले देहायको रा��य 
आवश्यकता र �ाथ�मकताका क्षे�मा गनुर् पन�छः- 

(क) भौ�तक पूवार्धारको �नमार्ण, ममर्त र िजण��ार, 

(ख) िशक्षा, स्वास्थ्य र मानव �वकास, 

(ग)  स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�, 

(घ)  स्वदेशमा रोजगार� �सजर्ना र क्षमता �वकास, 

(ङ) �वपद् व्यवस्थापन, 

(च) �वज्ञान तथा ��व�धको �वकास र हस्तान्तरण, 

(छ) वातावरण संरक्षण र जलवाय ुप�रवतर्न, 

(ज) सावर्ज�नक �नजी साझेदार�मा ग�रने लगानी, 

(झ) सावर्ज�नक �नजी, सहकार� र सामदुा�यक क्षे�को क्षमता नपगुेको क्षे�मध्ये नेपाल सरकारले 
वैदेिशक सहायता �लन उपय�ु हनुे भनी �नधार्रण गरेका क्षे�हरु। 

14. आन्त�रक ऋणः (१) नेपाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तहले आयोगले �सफा�रस गरेको सीमा�भ� रह� 
आन्त�रक ऋण �लन सक्नेछ। 
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तर �देश तथा स्थानीय तहले आन्त�रक ऋण �लन ुअिघ नेपाल सरकारको सहम�त �लन ुपन�छ। 

(२)  नेपाल सरकार तथा �देशले �च�लत कानूनको अधीनमा रह� ऋणप� जार� गर� आन्त�रक ऋण 
उठाउन सक्नेछ।  

(3)  �देश तथा स्थानीय तहले आन्त�रक ऋण �लन नेपाल सरकारको सहम�त माग गदार् आन्त�रक ऋण 
�लन खोिजएको योजना, योजनाबाट �ाप्  त हनु सक्ने ��तफल र उपलिब्ध, ऋण भ�ुानी योजना, ऋण 
�दने संस्थाको �ववरण स�हतको �स्ताव मन्�ालय समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको �स्ताव कायार्न्वयन योग्य देिखएमा नेपाल सरकारले सम्बिन्धत 
�देश वा स्थानीय तहलाई आन्त�रक ऋण �लन सहम�त �दन सक्नेछ। 

15. नेपाल सरकारले ऋण �दन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहलाइर् ऋण �दन सक्नेछ। 

(२)  �देश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भ�ुानीको त�रका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गर� 
ऋणको ला�ग मन्�ालय समक्ष अनरुोध गनर् सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �ाप्  त अनरुोध मना�सब देिखएमा नेपाल सरकारले ऋण �दान गन� स्वीकृ�त �दन 
सक्नेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम नेपाल सरकारबाट ऋण �दान गन� स्वीकृ�त भएमा मन्�ालयले सम्बिन्धत �देश 
वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गन�छ। 

(५)  नेपाल सरकारबाट �ाप्  त ऋण �देश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा उिल्लिखत अव�ध�भ� च�ुा नगरेमा 
नेपाल सरकारले सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनदुानबाट त्यस्तो ऋण रकम 
असलु� गनर् सक्नेछ। 

प�रच्छेद–६ सावर्ज�नक खचर् व्यवस्था 
16. सावर्ज�नक खचर्को अनमुा�नत �ववरण तयार गन�ः (१) नपेाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तहले �त्येक 

आ�थर्क वषर्मा आ–आफ्नो कायर्क्षे��भ�का �वषयहरुमा हनुे सावर्ज�नक खचर्को अनमुा�नत �ववरण तयार गनुर् 
पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ववरण तयार गदार् चाल ु खचर्, पूजँीगत खचर् र �व� व्यवस्थाका ला�ग 
आवश्यक पन� रकम समेत छु�ाउन ुपन�छ। 

17. मध्यकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर् पन�ः (१) नेपाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तहले दफा १६ 
बमोिजमको सावर्ज�नक खचर्को �ववरण तयार गदार् आगामी तीन आ�थर्क वषर्मा हनुे खचर्को �क्षेपण स�हतको 
मध्यकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर् पन�छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम तयार ग�रने मध्यकाल�न खचर् संरचनामा देहायका �ववरण खलुाउन ुपन�छः– 

(क)  �स्ता�वत योजनाको उ�ेश्य, 

(ख)  �स्ता�वत योजनाको ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गनर् वा खचर् छु�ाउन आवश्यकताको पषु्�ाइँ, 

(ग)  �स्ता�वत योजना कायार्न्वयन हनु सक्ने आ�थर्क वषर् र त्यसप�छका दईु आ�थर्क वषर्मा �ाप्  त हनु 
सक्ने ��तफल र उपलिब्ध, 

(घ)  �स्ता�वत योजना लागू गनर् आवश्यक पन� खचर्को �ववरण, 

(ङ)  खचर् व्यहोन� �ोत र खचर् ग�रएको रकमबाट �ाप्  त हनु सक्ने ��तफल र उपलिब्धको �क्षेपण, 

(च)  �स्ता�वत योजनाको मध्यम अव�धको खचर्को रणनी�त र त्यसको वा�षर्क खचर्सँगको तादाम्यता, 

(छ)  स�ा�लत योजना भए गत आ�थर्क वषर्मा छु�ाइएको खचर् अनसुार ल�य हा�सल भए नभएको 
यथाथर् �ववरण। 
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(३)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश तथा स्थानीय तहले यो ऐन �ारम्भ भएको 
�म�तले तीन वषर्सम्म सोह� उपदफा बमोिजमको मध्यकाल�न खचर् संरचना आ—आफ्नो �ाथ�मकता र 
आवश्यकताका आधारमा तयार गनर् सक्नेछन।् 

18. आय व्ययको �क्षेपण गन�ः (१) �देश तथा स्थानीय तहले आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग आय व्ययको �क्षेपण 
ग�रएको तथ्या� स�हतको देहायका �ववरण �त्येक वषर्को पसु मसान्त�भ� मन्�ालय समक्ष पेश गनुर् पन�छः- 

(क) व्ययको अनमुान, 

(ख) आफ्नो �ोतबाट स�लन हनु सक्ने अनमुा�नत राजस्व, 

(ग) राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त हनु सक्ने अनमुा�नत रकम, 

(घ) अनदुानबाट �ाप्  त हनु सक्ने अनमुा�नत रकम, 

(ङ) बजेट घाटा पू�तर् गनर् आवश्यक पन� अनमुा�नत रकम र त्यसको �ोत।  

(२)  नेपाल सरकारले अयोगसँग परामशर् गर� चाल ुआ�थर्क वषर्को फागनु मसान्त�भ� दफा ६ बमोिजमको 
राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोिजमको �व�ीय समानीकरण अनदुान बापत अगामी आ�थर्क वषर्मा 
नेपाल सरकारले �देश तथा स्थानीय तहलाइर् उपलब्ध गराउने अनमुा�नत �ोतको �ववरण �देश तथा 
स्थानीय तहलाइर् उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

(३)  �देश सरकारले अयोगसँग परामशर् गर� चाल ुआ�थर्क वषर्को चै� मसान्त�भ� सं�वधानको धारा ६० 
को उपधारा (५) बमोिजम स्थानीय तहलाइर् उपलब्ध गराउने �व�ीय अनदुानको अनमुा�नत �ववरण 
स्थानीय तहलाइर् उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

19. राजस्व �स्ताव तयार गन�ः (१) नेपाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तहले कर वा गैर कर राजस्वको �स्ताव 
गदार् वा भैरहेको कर वा गैर कर राजस्वमा प�रवतर्न गनुर् पदार् त्यसको आवश्यकता, औिचत्य तथा त्यसबाट 
पन� �भाव समेत उल्लेख गर� �स्ताव तयार गनुर् पन�छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम राजस्व �स्ताव तयार गदार् �देश वा स्थानीय तहले त्यस्तै �वषयमा नेपाल 
सरकार, अन्य �देश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर र त्यसका दरसँग यथासम्भव 
तादात्म्य हनुे गर� गनुर् पन�छ। 

प�रच्छेद–७ राजस्व र व्ययको अनमुान  

20. आ�थर्क सव�क्षण पेश गनुर् पन�ः नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनमुान पेश गनुर् अगावै स�ीय संसद्  मा 
आ�थर्क सव�क्षण पेश गनुर् पन�छ। 

21. राजस्व र व्ययको अनमुान पेश गनुर् पन�ः (१) नेपाल सरकारको अथर् मन्�ीले �त्येक वषर् सं�वधान बमोिजम 
आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व र व्ययको अनमुान स�ीय संसद्को दवैु सदनको संय�ु बैठकमा पेश गनुर् 
पन�छ। 

(२)  �देशको अथर् मन्�ीले �त्येक वषर् असार म�हनाको एक गते �भ� आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व र 
व्ययको अनमुान �देश सभामा पेश गनुर् पन�छ।  

(३)  गाउँ कायर्पा�लका र नगर कायर्पा�लकाले �त्येक वषर् असार म�हनाको दश गते �भ� आगामी आ�थर्क 
वषर्को राजस्व र व्ययको अनमुान सम्बिन्धत गाउँ वा नगर सभामा पेश गनुर् पन�छ। 

(४)  �देश र स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोिजम राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त हनुे 
रकमबाट �शास�नक खचर् पगु्ने गर� राजस्व र व्ययको अनमुान पेश गनुर् पन�छ। 

(५)  यस दफा बमोिजम पेश ग�रने राजस्व र व्ययको अनमुान दफा ३८ बमोिजमको मापदण्ड अनरुूप हनु ु
पन�छ।  



 

58 

22. राजस्व र व्ययको अनमुान साथ संलग्न गनुर् पन� �ववरणः (१) नेपाल सरकार तथा �देशले राजस्व र व्ययको 
अनमुान पेश गदार् देहायका �ववरण संलग्न गनुर् पन�छः-  

(क)  अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा ग�रएको राजस्वको अनमुान अनसुार राजस्व स�लन भए नभएको तथा 
�त्येक मन्�ालयलाई छु�ाइएको खचर्को रकम र खचर् अनसुारको ल�य हा�सल भए नभएको 
�ववरण,  

(ख)  दफा १७ बमोिजमको मध्यकाल�न खचर् संरचना, 

(ग)  आगामी तीन आ�थर्क वषर्को राजस्व, व्यय र अनमुानको �क्षेपण,  

(घ) ऋण, लगानी तथा दा�यत्व सम्बन्धी �ववरण,  

(ङ) �व�ीय सन्तलुन कायम गनर् अपनाइने रणनी�त उल्लेख भएको �व�ीय नी�त,  

(च)  आगामी तीन आ�थर्क वषर्को कूल �ाहस्थ उत्पादनमा हनुे व�ृ�दर, म�ुािस्फ�त, चाल ु खाता 
सन्तलुन र भ�ुानी सन्तलुनको िस्थ�त उल्लेख भएको सम��गत आ�थर्क िस्थ�त, 

(छ) कर वा गैर करमा छुट �दइएको �ववरण, 

(ज) अिघल्लो आ�थर्क वषर्को वैदेिशक सहायता �ा��को �ववरण। 

(२)  नेपाल सरकार तथा �देशले अिघल्लो वषर् अनमुान गरे अनसुारको राजस्व स�लन हनु नसकेको वा 
मन्�ालयलाई छु�ाएको रकम ल�य अनसुार खचर् हनु नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका ला�ग 
ग�रने सधुारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजमको �ववरणमा उल्लेख गनुर् पन�छ।  

(३)  उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देशले सो खण्ड बमोिजमको 
�ववरण पेश गनुर् पन� छैन।  

(४)  स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनमुान पेश गदार् अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा ग�रएको राजस्वको 
अनमुान अनसुार राजस्व स�लन हनु नसकेको वा खचर्को ला�ग छु�ाएको रकम लक्ष अनसुार खचर् 
हनु नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका ला�ग ग�रने सधुारका उपायको �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ। 

23. घाटा बजेट पेश गनर् सक्नेः (१) नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले सम्बिन्धत संघीयमा आवश्यकता 
अनसुार घाटा बजेट पेश गनर् सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम घाटा बजेट पेश गदार् बजेट घाटा पू�तर् गन� �ोतको स्पष्  ट आधार समेत 
खलुाउन ुपन�छ। 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम �देश र स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गदार् नेपाल सरकारले सं�वधान र 
�च�लत कानून बमोिजम कुनै सझुाव वा �नद�शन �दएको भए सोको पालना गनुर् पन�छ। 

(४)  यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �शास�नक खचर् व्यहोनर् घाटा बजेट पेश गनर् 
स�कने छैन।  

24. पेश्क� खचर्ः (१) नेपाल सरकार तथा �देशले �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा चाल ुआ�थर्क 
वषर्को व्यय अनमुानको एक �तहाइभन्दा बढ� नहनुे गर� ऐन बमोिजम खचर् गनर् सक्नेछन।्  

(२)  स्थानीय तहले �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा चाल ुआ�थर्क वषर्को व्ययको एक 
�तहाइभन्दा बढ� नहनुे गर� कानून बमोिजम खचर् गनर् सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम खचर् भएको रकम �व�नयोजन �वधेयकमा समावेश गनुर् पन�छ। 

प�रच्छेद–८ �व�ीय अनशुासन 

25. आ�थर्क तथा �व�ीय नी�त अनसुरण गनुर् पन�ः �देश र स्थानीय तहले आ�थर्क र �व�ीय नी�त तजुर्मा गदार् 
नेपाल सरकारको आ�थर्क र �व�ीय नी�त अनसुरण गनुर् पन�छ।  

26. सिञ् चत कोषमा दािखला गनुर् पन�ः यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, �देश र 
स्थानीय तहलाई �ाप्  त हनुे सबै आय आफ्नो सिञ् चत कोषमा दािखला गनुर् पन�छ। 
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27. बजेटमा व्यवस्था गरेर मा� खचर् गनुर् पन�ः नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार 
हनुे रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गर� सम्बिन्धत संघीयबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत 
भएप�छ मा� खचर् गनुर् पन�छ। 

28. अनदुानको �योगः यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम �ाप्  त भएको अनदुानको रकम जनु �योजनको ला�ग 
�ाप्  त भएको हो सोह� �योजनको ला�ग �योग गनुर् पन�छ।  

29. रकमान्तर गनर् नपाइनेः बजेटमा पूजँीगत खचर्को रूपमा �व�नयोजन भएको रकम चाल ुखचर्मा रकमान्तर गनर् 
पाइने छैन। 

30. पारदिशर्ता कायम गनुर्पन�ः (१) नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले �व�ीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम 
कारबाह� यस ऐन र �च�लत कानून बमोिजम पारदश� रूपमा गनुर् पन�छ। 

(२)  नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले आय व्यय �ववरणको लेखा �च�लत कानून बमोिजम लेखा 
पर�क्षण गर� पन्� �दन �भ� तत्सम्बन्धी �ववरण सावर्ज�नक गनुर् पन�छ।  

(३)  नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले बजेट कायार्न्वयनको वा�षर्क समीक्षा गर� तत्सम्बन्धी �ववरण 
�त्येक वषर्को का�तर्क मसान्त �भ� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ।  

(४)  नेपाल सरकारले �देश र स्थानीय तह समेतको आ�थर्क �ववरणको आधारमा एक�कृत आ�थर्क �ववरण 
तयार गर� �त्येक वषर्को पसु मसान्त �भ� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ।  

31. आय व्ययको वग�करण तथा लेखा�नः नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले आय व्ययको वग�करण तथा 
लेखा�न नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम गनुर् पन�छ। 

32. आव�धक �ववरण पेश गनुर् पन�ः (१) नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले आय र व्ययको आव�धक �ववरण 
नेपाल सरकारले तोकेको ढाचँामा तयार गनुर् पन�छ। 

(२)  उपदफा (३) बमोिजम स्थानीय तहबाट �ाप्  त �ववरण समेत समावेश गर� �देशले आफ्नो आय र 
व्ययको चौमा�सक �ववरण त्यस्तो अव�ध समाप्  त भएको �म�तले तीस �दन �भ� मन्�ालय समक्ष पेश 
गनुर् पन�छ।  

(३)  स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमा�सक �ववरण त्यस्तो अव�ध समाप्  त भएको �म�तले 
पन्� �दन �भ� मन्�ालय तथा �देश समक्ष पेश गनुर् पन�छ।  

(४)  उपदफा (२) र (३) बमोिजम �देश र स्थानीय तहले दो�ो चौमा�सक आय व्ययको �ववरण पेश गदार् 
ते�ो चौमा�सकमा हनु सक्ने आय र व्ययको अनमुान समेत पेश गनुर् पन�छ। 

(५)  उपदफा (२) र (३) बमोिजम तो�कएको अव�ध �भ� �ववरण पेश हनु नआएमा नेपाल सरकारले �देश 
र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनदुान रोक्  का गनर् सक्नेछ। 

प�रच्छेद–९ �व�वध 

33. अन्तर–सरकार� �व� प�रषद्ः (१) नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तह बीच अन्तर-सरकार� �व� 
व्यवस्थापनका �वषयमा आवश्यक परामशर् तथा समन्वय गनर् देहायको अन्तर–सरकार� �व� प�रषद् रहनेछः– 

(क)  नेपाल सरकारको अथर् मन्�ी – संयोजक 

(ख)  �देशको अथर् मन्�ी – सदस्य 

(ग) गाउँपा�लका र नगरपा�लकाका �मखु र  
उप�मखुहरू मध्येबाट �त्येक �देशबाट  
एक जना म�हला स�हत दइुर् जना  
��त�न�धत्व हनुे गर� �देशले �सफा�रस  
गरेका चौध जना    – सदस्य 
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(घ)  �व� सम्बन्धी �वज्ञहरू मध्येबाट  
मन्�ालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा  
एकजना म�हला स�हत तीन जना – सदस्य 

(ङ) सिचव, मन्�ालय    – सदस्य सिचव 

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजम मनोनीत सदस्यको पदाव�ध तीन वषर्को हनुेछ। 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मनोनीत सदस्यले पद�य िजम्मेवार� परुा नगरेमा 
मन्�ालयले �नजलाई जनुसकैु बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ। 

तर त्यसर� �नजलाई सदस्यबाट हटाउन ुअिघ आफ्नो सफाइ पेश गन� मौका �दन ुपन�छ। 

(४)  अन्तर-सरकार� �व� प�रषद्को बैठक �त्येक वषर्को चै� म�हनामा एक पटक र अन्य बैठक 
संयोजकले तोकेको �म�त र समयमा बस्नेछ।  

(५)  अन्तर-सरकार� �व� प�रषद्को बैठकमा आयोगको अध्यक्ष वा �नजले तोकेको सदस्य र अन्य 
�नकायको ��त�न�धलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ। 

(६)  अन्तर सरकार� �व� प�रषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध सो प�रषद आफ� ले �नधार्रण गरे 
बमोिजम हनुेछ। 

१.6 आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०५५ का सान्द�भर्क दफाहरू 

प�रच्छेद–३ बजेट �नमार्ण, �नकासा, खचर्, रकमान्तर तथा �नयन्�ण 

५. बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन�ः  

(1) आगामी आ�थर्क वषर्मा गनुर्पन� सरकार� काम काज तथा �वकास कायर्�मको �न�म� तो�कए बमोिजम 
बजेट तयार गन� गराउने उ�रदा�यत्व अथर् मन्�ालयको हनुेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजम बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा एवं �ग�त समीक्षा गनर्को ला�ग अथर् मन्�ालयले 
माग गरेको आव�धक कायर् �ववरण, आय व्ययको अनमुान तथा सं�वधानको धारा 119 को उपधारा 
(२) बमोिजम आफ्नो कायार्लय र मातहतका कायार्लयलाई छु�ाइएको बजेट �नकासा, खचर् र ल�य 
अनसुार भएको �ग�त �ववरण अथर् मन्�ालयमा पेश गन� उ�रदा�यत्व सम्बिन्धत लेखा उ�रदायी 
अ�धकृतको हनुेछ। 

(3) �म�राष्  � र अन्तरार्��य संघ संस्थाबाट अनदुान र ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई �ाप्  त हनुे नगद� वा 
िजन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गनुर् गराउन ुपन�छ। यस बाहेक अन्य �कारका सहायताको छु�ै 
�ववरण बजेट साथ संसद्  मा पेश गनुर् पन�छ। 

(4) उपदफा (३) बमोिजमको सहायता �लन ुअिघ त्यस्तो सहायता, योजना तथा वा�षर्क कायर्�मले �नधार्रण 
गरेको �ाथ�मकता, नी�त तथा कायर्�म अनरुूप छ, छैन सो सम्बन्धमा सामान्यतया रा��य योजना 
आयोगको परामशर् �लई अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त �लने र सोको �ववरण तयार गर� अथर् मन्�ालयमा 
पेश गन� कतर्व्य लेखा उ�रदायी अ�धकृतको हनुेछ। 

(5) गैर सरकार� संस्था र स्थानीय �नकायहरूलाई �ाप्  त हनुे वैदेिशक ऋण, अनदुान र सहयोग सम्बन्धी 
�ववरण सम्बिन्धत मन्�ालयले अथर् मन्�ालयलाई उपलब्ध गराउन ु पन�छ। यसर� �ाप्  त हनु आएको 
�ववरण अथर् मन्�ालयले संसद् समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(6) बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गदार् अपनाउन ुपन� अन्य कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

६. बजेट �नकासा  

(1) पेश्क� खचर् ऐन वा �व�नयोजन ऐन जार� भएप�छ स्वीकृत बजेट �ववरण अनसुार अथर् मन्�ालयले 
�दएको अिख्तयार�को आधारमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयको आदेश बमोिजम संघीय सिञ् चत 
कोषबाट सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा ब�क माफर् त रकम �नकासा �दइनेछ। 
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(2) अथर् मन्�ालयबाट कायार्लयगत बजेट �ववरण र खचर् गन� अिख्तयार� �ाप्  त हनुासाथ सम्बिन्धत 
मन्�ालयले �वभागीय �मखुलाई र �वभागीय �मखुले मातहतका कायार्लय �मखुलाई खचर् गन� 
अिख्तयार� �दन ुपन�छ। 

 तर �वभाग नभएका कायार्लयहरूको हकमा मन्�ालयले कायार्लय �मखुलाई अिख्तयार� �दन सक्नेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोिजम कायार्लयको नाममा रकम �नकासा भएप�छ महालेखा �नयन्�क कायार्लयले 
तोक� �दए बमोिजमका अ�धकार�हरूको संय�ु दस्तखतबाट कायार्लयको नाममा ब�क खाता सञ्  चालन 
गनुर् पन�छ। 

(4) स्वीकृत �व�नयोजन रकम कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाट �नकासा �ाप्  त गर� अिख्तयार� र 
स्वीकृत बजेट �भ� रहेर �च�लत कानून बमोिजम खचर् गन�, लेखा राखी वा राख्  न लगाई लेखा पेश 
गन�, लेखा पर�क्षण गराउन,े बेरुज ु फछ् य�ट गन� सम्पूणर् उ�रदा�यत्व सम्बिन्धत कायार्लय �मखुको 
हनुेछ। 

(5) पेश्क� खचर् ऐन तथा �व�नयोजन ऐन बमोिजम सरकार� रकम �नकासा �दन ेतथा कोष सञ्  चालन गन� 
गराउने सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

७. खचर् गन� कायर्�व�ध  

सरकार� काम काज तथा आयोजना सञ्  चालन गदार् गराउँदा चा�हने मालसामान ख�रद गन�, सेवा �ाप्  त गन�, 
�च�लत कानून बमोिजम दतार् भएको क�मसन एजेन्टले पाउने क�मसन सम्बन्धी व्यवस्था, बोलप�, दर भाउप� 
तथा ठे�ा स्वीकृत गन�, धरौट�, दस्तरु, सेवा शलु्क तथा जमानत �लन,े पेश्क� �दने तथा फ��ट गन�, �नमार्ण 
तथा ममर्त सम्भार गन�, रासन ठे�ा बन्दोवस्त गन�, �नमार्ण सामा�ी र ज्यालादरको दर �नधार्रण गन�, सरकार� 
नगद� तथा िजन्सी सम्पि�को संरक्षण गन�, �ललाम �ब�� गन�, �मन्हा �दने सम्बन्धी आ�थर्क �शासन तथा अन्य 
�व�वध व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

८. रकमान्तर  

(1) �व�नयोजन ऐनमा तो�कएको कुनै शीषर्कमा रकम नपगु भएमा सो नपगु भएको रकम सोह� ऐनमा 
तो�कएको कुनै एक वा एक भन्दा बढ� शीषर्कमा बचत हनुे भएमा �व�नयोजन ऐनमा तो�कएको सीमा 
�भ� रह� एक शीषर्कबाट अक� शीषर्कमा अथर् मन्�ालयले रकमान्तर गनर् सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक उप–शीषर्कहरूको रकमान्तर सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनुेछ। 

९. बजेट रोक्  का वा �नयन्�ण गनर् सक्न े 

दफा ६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देशको आ�थर्क िस्थ�त र संघीय सिञ् चत कोषमा जम्मा 
रहेको रकमलाई �वचार गर� अथर् मन्�ालयले संघीय सिञ् चत कोष मा�थ व्ययभार हनुे रकम बाहेक 
�व�नयोिजत रकममा आवश्यकता अनसुार पूणर् वा आंिशक रूपमा रोक्  का वा �नयन्�ण गनर् सक्नेछ। 

१.7 आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू 

प�रच्छेद – ४ बजेट तथा कायर्�म सम्बन्धी व्यवस्था 

१९.  बजेट तजुर्मा गन� 

(1) �त्येक कायार्लयले तालकु कायार्लयको �नद�शन, �नधार्�रत बजेट सीमा तथा बजेट �दग्दशर्न र प�रप�को 
अधीनमा रह� आफ्नो उ�ेश्य अनरुूपको कायर् सम्पादन गनर् ल�य �नधार्रण गर� सोको आधारमा 
आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग बजेट तजुर्मा गनुर् पन�छ। 

(2) नेपाल सरकारले रा��य योजना आयोगको �सफा�रसमा बहवुष�य आयोजना तोक� बजेट �व�नयोजन गनर् 
सक्नेछ। वहवुष�य आयोजना बाहेक अन्य आयोजना तथा कायर्�मको ला�ग रा��य योजना आयोगले 
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आगामी आ�थर्क वषर्को योजना तथा कायर्�मका सम्बन्धमा �ाथ�मकता तथा नी�तगत ल�य �नधार्रण 
गर� उप�नयम (१) बमोिजमको प�रप� हनु ुअगावै सम्बिन्धत मन्�ालय र अथर् मन्�ालयलाई आवश्यक 
मागर्दशर्न उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

(3) आव�धक योजनाको ल�य, नी�त र रा��य योजना आयोगको मागर्दशर्नलाई समेत ध्यानमा राखी नेपाल 
सरकारले गनुर्पन� काम, हा�सल गन� ल�य, कायर्�म र आ�थर्क �ोत तथा देहायका कुराहरूलाई समेत 
दृ��गत गर� रा��य योजना आयोग, सम्बिन्धत मन्�ालय र �नकाय समेतको सल्लाह �लई आगामी 
वषर्को ला�ग अथर् मन्�ालयले क्षे�गत र मन्�ालयगत बजेट रकमको सीमा �नधार्रण गन�छ। यसर� 
�नधार्रण ग�रएको बजेट रकमको सीमा र अथर् मन्�ालयले बनाएको बजेट �दग्दशर्न बमोिजम सम्बिन्धत 
�नकायहरूलाई बजेट पेश गन� समय तोक� अथर् मन्�ालयले प�रप� गन�छ: 

क. साल बसाल� गनुर्पन� कामहरू, 

ख. आव�धक योजनाले ल�य गरेका कामहरू, 

ग. चाल ुभइरहेका काम वा आयोजनाहरू, 

घ. वैदेिशक सहायताका सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजमका अव�धमा गनुर्पन� कामहरू, 

ङ. नेपाल सरकारका नी�त र कायर्�म अनसुारको कामहरू, 

च. ��–व�षर्य बजेट सीमा तो�कएको भए सो बमोिजमका कायर्�महरू, 

छ. अन्य आवश्यक कुराहरू। 

२०. बजेट तथा कायर्�म तयार गर� पेश गन�  

(1) �नयम १९ मा उल्लेख भए बमोिजम कायार्लयलाई आगामी वषर्को ला�ग चा�हने बजेट र कायर्�म 
अनसूुची–१४ को ढाँचामा तयार गर� अथर् मन्�ालय�ारा �नधार्�रत समय �भ� तालकु कायार्लयमा पेश 
गनुर् सम्बिन्धत सबै कायार्लय �मखुको कतर्व्य हनुेछ। 

(2) सम्बिन्धत कायार्लयले उप�नयम (१) बमोिजम बजेट तथा कायर्�म पेश गदार् चाल ु वषर्को छ 
म�हनासम्मको �ग�त �ववरण अनसूुची–२ बमोिजमको ढाँचामा संलग्न गर� पठाउन ुपन�छ। साथै चाल ु
कायर्�म वा आयोजना भए गनुर्पन� कामको कुल प�रमाण र लागत, सो मध्ये गत वषर्सम्म सम्पन्  न 
भएको प�रमाण र खचर्, चाल ुवषर्मा सम्पन्  न ग�रने कामको प�रमाण र लागत, चाल ुछ म�हनामा सम्पन्  न 
प�रमाण स�हत आगामी वषर्मा प�न चाल ु राख्  न ु पन� भए त्यसको प�रमाण र बजेट समेत पेश गनुर् 
पन�छ। 

(3) वा�षर्क बजेट कायर्�म र कायार्न्वयन ता�लका बनाउँदा लागत अनमुान बनाउन,े बोलप� आव्हान गर� 
स्वीकृत गन�, स्थानीय �नकाय वा उपभो�ा स�म�तको सहयोग जटुाउने र साम�ी उपलब्ध र ढुवानी 
गराई कायर्न्वयन गन� �वषयलाई समेत ध्यान �दन ुपन�छ। कायर्�म सचुारु रूपले कायार्न्वयन गराउन 
र �नधार्�रत समय �भ� कायर् सम्पन्  न गनर् अन्य �नकायसँग �लनपुन� सहयोग र स्वीकृ�त बारे प�ाचार र 
छलफल गन� कायर् तथा लागत अनमुान तयार गन�, ठे�ा प�ा स्वीकृत गन� कायर् समेत �थम चौमा�सक 
अव�धमा समाप्  त गर� सक्न ुपदर्छ। 

(4) कायार्लयहरूले खचर् सम्बन्धी बजेट पेश गदार् आफ्नो कायार्लयबाट उठ्ती हनुे राजस्व रकमको प�न 
बजेट �दग्दशर्नमा तो�कए बमोिजमको ढाँचामा राजस्व अनमुान बनाई पेश गनुर् पन�छ। 

(5) कायर्�मगत बजेट तजुर्मा गदार् आ�थर्क �शासन शाखा �मखुको सहभा�गता हनु ुपन�छ। 

(6) पूरक बजेट पेश गनर् नेपाल सरकारको �नद�शन भएमा �नद�शन मतुा�बक गनुर् पन�छ। 

२१. बजेट तयार�मा तालकु कायार्लयको कतर्व्य  

(1) �नयम २० मा उल्लेख भए बमोिजम बजेट सीमा �भ� रहेर आवश्यक बाँडफाँट गर� सीमा तोक� बजेट 
तयार गनर् गराउन लगाउन े कतर्व्य सम्बिन्धत तालकु कायार्लयको हनुेछ। सम्बिन्धत तालकु 
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कायार्लयले आफू र अन्तगर्त रहेका �वभाग वा कायार्लयलाई अथर् मन्�ालयबाट बजेट तजुर्मा सम्बन्धी 
प�रप� �ाप्  त भएको सात �दन �भ� बजेट तयार गन� �नद�शन पठाउन ुपन�छ। 

(2) अन्तगर्तका कायार्लयबाट बजेट अनमुान तथा वा�षर्क कायर्�म �ाप्  त भएप�छ सो छान�बन गर� बजेट 
सीमा, आव�धक योजनाको नी�त अनरुूप र उपलिब्धमूलक भए वा नभएको जाँची अिन्तम रूप �दई 
बजेट �दग्दशर्न र अथर् मन्�ालयको प�रप�को अ�त�र� �नयम २० को उप�नयम (१) बमोिजमको 
ढाँचामा वा�षर्क कायर्�म समेत तयार गर� बजेट �दग्दशर्नमा तो�कएको समयमा पगु्ने गर� सम्बिन्धत 
मन्�ालयले अथर् मन्�ालय बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा पठाउन ुपन�छ। 

(3) उप�नयम (२) बमोिजम बजेटलाई अिन्तम रूप �दँदा बजेट सीमा अनरुूप भए वा नभएको र 
उपलिब्धमूलक भए वा नभएको �ष्  ट गनुर् पन�छ।  

२२. आयोजना स्वीकृत गन�, गराउन े 

(1) �वकास आयोजनाको बजेट तजुर्मा गदार् �स्ता�वत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आ�थर्क, �ा�व�धक, 
वातावरणीय तथा �शासक�य उपय�ुताको आधारमा त्यसबाट हनुे ��तफलको समेत �वचार गर� नेपाल 
सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हनु ु पन�छ। िजल्ला स्तर�य आयोजना रा��य योजना 
आयोगको नी�त �भ� रह� सम्बिन्धत मन्�ालयका सिचवले र केन्��य स्तर�य आयोजना रा��य योजना 
आयोगले स्वीकृत गनुर् पन�छ। आयोजना स्वीकृत गन� आधार अनसूुची–३ मा उल्लेख भए बमोिजम 
हनुेछ। यसर� स्वीकृत आयोजना कायार्न्वयन गनर्को ला�ग �वस्ततृ सव�क्षण, �इ�, �डजाइन, लागत 
अनमुान र सो अनसुार वा�षर्क कायर्�म �नि�त गर� सोह� आधारमा वा�षर्क बजेट तजुर्मा गनुर् पन�छ। 

 तर पन्� लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत पन� आयोजनाको सम्बन्धमा उपयुर्� �व�ध अपनाई आयोजना 
स्वीकृत गनर् सम्भव नभएमा कामको आवश्यकता, लागत, त्यसबाट हनुे उत्पादन वा रोजगार� व�ृ� वा 
अन्य आ�थर्क सामािजक उ�ेश्य �ा��को �ववरण खलुाई त्यसको आधारमा सम्बिन्धत मन्�ालयले 
स्वीकृत गर� बजेटमा समावेश गराई काम गराउन सक्नेछ। यसको जानकार� रा��य योजना 
आयोगलाई �दन ुपन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम स्वीकृत आयोजनाको �ववरणको एक ��त सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयमा र िजल्ला स्तर�य आयोजनाको हकमा एक ��त िजल्ला �वकास स�म�तमा समेत पठाउन ु
पन�छ। 

२३. कायर्�म स्वीकृत गन�  

(1) कायार्लयको उ�ेश्य, नी�तगत ल�य र स्वीकृत बजेट अन्तगर्त �नयम २२ को उप�नयम (१) को 
अधीनमा रह� आफ्नो मन्�ालय र अन्तगर्त सञ्  चालन हनुे कायर्�म मन्�ालयले स्वीकृत गनुर् पन�छ। 
यसर� स्वीकृत भएको कायर्�म केन्��यस्तरको भएमा मन्�ालयले सोको जानकार� रा��य योजना 
आयोगलाई �दन ुपन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार� सम्बिन्धत मन्�ालयले आ�थर्क 
वषर् शरुु भएको पन्� �दन �भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(3) सम्बिन्धत मन्�ालयले उप�नयम (२) बमोिजम स्वीकृत वा�षर्क कायर्�मको जानकार� सम्बिन्धत कोष 
तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय र रा��य योजना आयोगलाई �दन ुपन�छ। साथै सम्बिन्धत मन्�ालयले 
खचर् गन� अिख्तयार�को जानकार� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

२४. कायर्�म संशोधन गन�  

कायार्लयले स्वीकृत कायर्�म कायार्न्वयन गन� �सल�सलामा स्थानीय प�रिस्थ�तलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो 
कायर्�मको उ�ेश्य, ल�य, स्वीकृत बजेट र आव�धक योजना अनकूुल हनुे गर� त्यस्तो कायर्�मलाई संशोधन 
गनर् आवश्यक ठानेमा संशोधन गनुर् पन� स्पष्  ट कारण खोल� तालकु मन्�ालयको स्वीकृ�त �लई लागत नबढ्ने 
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गर� त्यस्तो कायर्�ममा आवश्यक संशोधन गनर् सक्नेछ। यसर� कायर्�ममा ग�रएकोमा संशोधनको जानकार� 
सम्बिन्धत मन्�ालय र कायार्लयले रा��य योजना आयोगलाई �दन ुपन�छ। 

२५. चौमा�सक �ग�त �ववरण पेश गन�  

बजेट तथा कायर्�म कायार्न्वयन गन� �त्येक कायार्लयले अनसूुची–२ बमोिजमको ढाँचामा चौमा�सक �ग�त 
�ववरण तयार गर� तालकु कायार्लयमा, कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा र िजल्ला स्तर�य कायर्�मको 
हकमा िजल्ला �वकास स�म�तमा प�न पठाउन ुपन�छ। 

२६. बजेट तथा कायर्�म कायार्न्वयन �ग�त समीक्षा गन�  

(1) �नयम २५ बमोिजम चौमा�सक �ग�त �ववरण �ाप्  त भएप�छ तालकु कायार्लयले त्यसको भौ�तक र 
�व�ीय पक्षको समीक्षा गनुर् पन�छ र सबै कायार्लयबाट �ग�त �ववरण �ाप्  त गर� केन्��यस्तरको �ग�त 
�ववरण तयार गर� त्यसको भौ�तक र �व�ीय पक्षको सामू�हक समीक्षा गनुर् पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम ग�रने समीक्षामा �ग�त कम हनुकुा �मखु कारणहरू र सोको �न�म� िजम्मेवार 
व्यि� समेतको प�हचान गनुर् पन�छ। त्यस्तो समीक्षामा सधुारका ला�ग चाल्न ु पन� कदमहरू र 
िजम्मेवार व्यि� उपर गनुर्पन� कारवाई प�न उल्लेख हनु ुपन�छ। 

(3) तालकु कायार्लयका �मखुले बजेट तथा कायर्�म अनसुार �ग�त भए वा नभएको र बाधा अड्काउ 
परेको भए सो फुकाई �दने र केह� �नद�शन �दन ु पन� भए सो समेत �दने र िजम्मेवार व्यि� उपर 
कारवाई गनुर्पन� भए सो समेत �च�लत कानून बमोिजम गनुर् पन�छ। 

(4) यस �नयम बमोिजम �ग�त �ववरण �ाप्  त नभए तालकु कायार्लयले ताकेता गर� �ग�त �ववरण �ाप्  त गनुर् 
पन�छ। �ग�त �ववरण तोक� �दएको समयमा नपठाउने कायार्लय �मखुको तलब रोक्  का गनर् स�कन े
छ। 

(5) तालकु कायार्लयले बजेट शीषर्क, उपशीषर्कको आधारमा चौमा�सक �ग�त �ववरण तयार गर� अथर् 
मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। सो चौमा�सक �ग�त �ववरणको आधारमा अथर् मन्�ालयले वा�षर्क बजेटको 
मध्याव�ध मूल्या�न गर� ��तवेदन �काशन गन�छ।  

२७. वैदेिशक सहायता बजेट �ववरणमा समावेश गन�  

(1) कुनै प�न कायार्लयले �वदेशी संघ, संस्था, एजेन्सी वा राष्  �हरूबाट कुनै प�न �क�समको नगद� वा िजन्सी 
सहायता �ाप्  त गदार् वा �ाप्  त गन� सम्झौता गदार् रा��य योजना आयोगको परामशर् �लई अथर् मन्�ालयको 
स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त भएको वा हनुे सहायतालाई कायार्लयले वा�षर्क कायर्�म तथा बजेटमा 
��त�विम्बत गराई आम्दानी खचर् गनुर् पन�छ। 

(3) उप�नयम (२) बमोिजम वैदेिशक सहायता बजेटमा ��त�विम्बत गदार् अथर् मन्�ालयले �व�नयोजन बजेट 
रकममा समावेश गनुर् पन�छ। 

(4) वैदेिशक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएप�छ अथर् मन्�ालयले सम्झौताको एक/एक ��त 
महालेखापर�क्षकको कायार्लय र महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा तीस �दन �भ� पठाउन ुपन�छ।  

२८. वैदेिशक सहायता अन्तगर्त खचर् हनु बाकँ� रकम य�कन गनुर्पन�  

(1) �म� राष्  � वा अन्तरार्��य संघ संस्थाबाट �ाप्  त भएको वैदेिशक ऋण, अनदुान वा सहयोगबाट स�ा�लत 
आयोजनाले वा�षर्क कायर्�म तयार गर� पठाउँदा �म� राष्  � वा अन्तरार्��य संघ संस्थासँग वैदेिशक 
ऋण अनदुान सहयोगका सम्बन्धमा भएको सम्झौताका �व�भन्  न शीषर्कमा व्यविस्थत रकममध्ये चाल ु
वषर्को अन्त्यसम्ममा खचर् भई आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग के क�त बचत रहन्छ भन्  ने कुरा समेत 
अनसूुची-४, अनसूुची-५, अनसूुची-६ र अनसूुची-७ बमोिजमका ढाँचाहरूमा फाराम भर� पेश गनुर् पन�छ। 
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यसर� पेश ग�रसकेका फाराममा भ�रएका अ�हरूलाई वैदेिशक सहायता �दान गन� �म� राष्  � वा 
अन्तरार्��य संघ संस्थाको सहायता �ववरण ��तवेदनले पषु्�ाँई� गरेको हनु ुपन�छ। 

(2) एउटै वैदेिशक सहायता सम्झौता अन्तगर्त �ाप्  त भएको ऋण, अनदुान सहयोग एक भन्दा बढ� �नकायले 
उपयोग वा खचर् गन� अवस्था भई ती मध्ये कुनै �नकायलाई संयोजक तो�कएको भए सो �नकायले र 
संयोजक नतो�कएको भए सबैभन्दा बढ� सहयोग उपयोग गन� �नकायले सम्पूणर् �ववरण समायोजन गर� 
उप�नयम (१) बमोिजम पेश गनुर् पन�छ। संयोजन गन� �नकाय वष� �पच्छे फरक फरक हनुे भएमा शरुु 
वषर्मा जनु �नकायबाट संयोजन भएको हो सोह� �नकायले सो कायर् गनुर् पदर्छ। 

(3) एउटै वैदेिशक ऋण, अनदुान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता अन्तगर्त वैदेिशक सहायता उपयोग गन� सबै 
�नकायलाई अथर् मन्�ालयले एकै पटक उपिस्थत गराई बजेट छलफल गनुर् पन�छ। संयोजन गन� 
�नकाय वष� �पच्छे फरक फरक हनुे भएमा शरुु वषर्मा जनु �नकायबाट संयोजन भएक हो, सोह� 
�नकायले सो कायर् गनुर् पन�छ। 

२९. वैदेिशक सहायताको आ�थर्क पक्ष तथा लेखा पर�क्षण बारेमा राय �लन े 

वैदेिशक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गनुर् अिघ सम्बिन्धत कायार्लयले लेखा पर�क्षण सम्बन्धमा 
महालेखापर�क्षकको कायार्लयको र आ�थर्क पक्ष सम्बन्धमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयको राय �लन ुपन�छ।  

तर प�हला नै राय �ाप्  त भइसकेको रहेछ भने राय �लन आवश्यक हनुे छैन। 

३०. अथर् मन्�ालयले बजेट तथा कायर्�मलाई अिन्तम रूप �दन े 

(1) यस �नयमावल� बमोिजम सबै �नकायबाट बजेट तथा कायर्�म �ाप्  त गर� आवश्यक छलफल समेत 
गर� बजेट तथा कायर्�मलाई अिन्तम रूप �दने काम अथर् मन्�ालयले गन�छ।  

(2) उप�नयम (१) बमोिजम बजेट तथा कायर्�मलाई अिन्तम रूप �दँदा �नयम २० बमोिजम तयार गर� 
पेश हनु आएको बजेट �ववरण मा�थ अथर् मन्�ालयले मलुकुको आ�थर्क िस्थ�त �वचार गर� सम्बिन्धत 
मन्�ालय र रा��य योजना आयोगसँग परामशर् गर� थप–घट गनर् सक्नेछ।  

(3) उप�नयम (२) बमोिजम अथर् मन्�ालयले यसर� बजेट थप–घट गदार् सम्बिन्धत मन्�ालयसँग छलफल 
गर� सोह� बमोिजम कायर्�म प�न �मलाउन लगाउन ुपन�छ। 

३१. बजेट �नकासा, खचर् तथा ल�य र �ग�त बनाई पेश गन�  

संघीय संसद्  मा बजेट साथ संसद्  मा पेश गनर् मन्�ालय तथा अन्तगर्त कायार्लयलाई �नकासा भएको बजेट 
रकम, खचर् तथा खचर् अनसुारको ल�य र �ग�त �त्येक सालको चै� म�हना �भ� अथर् मन्�ालयमा पेश गनुर् 
सबै मन्�ालयको उ�रदा�यत्व हनुेछ। 

प�रच्छेद – ५ बजेट �नकासा र सरकार� रकम खचर् गन� त�रका 

३२. बजेट �नकासाः  

(१)  साल बसाल� पेश्क� खचर् ऐन वा �व�नयोजन ऐन वा पूरक �व�नयोजन ऐन वा उधारो खचर् ऐन जार� 
भएप�छ अथर् मन्�ालयका सिचवले सम्बिन्धत सिचवलाई बजेट शीषर्क, उपशीषर्क र रकम समेत खलेुको 
बजेट �ववरण, �वकास बजेटमा परेका आयोजनाहरूको �निम्त खचर् व्यहोन� �ोतको �ववरण र बजेट 
खचर् गन� गराउने सम्बन्धी अिख्तयार� प� पठाउन ुपन�छ। त्यस्तो बजेट �ववरण र खचर् गन� अिख्तयार� 
प�को बोधाथर् महालेखापर�क्षकको कायार्लय र महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम बजेट �ववरण खचर् गन� अिख्तयार�प� �ाप्  त भएको पन्� �दन �भ� सम्बिन्धत 
सिचवले �वभागीय �मखुलाई र �वभागीय �मखुले मातहत कायार्लय �मखु वा कायर्�म सञ्  चालन गन� 
कायार्लय �मखुलाई कायार्लयगत बजेट �ववरण स्वीकृत कायर्�म र खचर् व्यहोन� �ोत खोल� बजेट 
खचर् गन� अिख्तयार�प� पठाउन ु पन�छ। सम्बिन्धत सिचवले त्यस्तो कायार्लयगत बजेट �ववरण, 



 

66 

कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार� प�को बोधाथर् महालेखा �नयन्�क कायार्लय र सम्बिन्धत कोष तथा 
लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई प�न पठाउन ुपन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) बमोिजम कायार्लयगत बजेट �ववरण, कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार�प� �ाप्  त भएप�छ 
सम्बिन्धत कायार्लयले महालेखा �नयन्�क कायार्लयले तोक� �दए बमोिजमको फाराम भर� सम्बिन्धत 
कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा बजेट �नकासा माग गनुर् पन�छ। बजेट �नकासा माग गर� 
पठाउँदा अिघल्लो म�हनासम्मको �व�नयोजन खचर्को फाँटवार� पेश गनुर् पन�छ। यसर� �नकासा माग 
गदार् राजस्व, धरौट� र �च�लत कानून बमोिजम खडा भएको कायर् सञ्  चालन कोष लगायत सम्पूणर् 
कारोबारको मा�सक फाँटवार� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा पेश गर� सकेको हनु ु
पन�छ। 

(४)  उप�नयम (३) बमोिजम सम्बिन्धत कायार्लयबाट र�तपूवर्क बजेट �नकासा माग पेश भएप�छ सो 
कायार्लयको राजस्व, धरौट� र �च�लत कानून बमोिजम खडा भएको कायर् सञ्  चालन कोष अन्तगर्त भए 
गरेका सम्पूणर् कारोबारको मा�सक फाँटवार� पेश भई सकेको भए सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयबाट सो कायार्लयको स्वीकृत बजेट �भ� रह�, महालेखा �नयन्�क कायार्लयले तोक� �दए 
बमोिजम बजेट �नकासा रकम सम्बिन्धत कायार्लयको खातामा जम्मा गन� व्यवस्था गराई त्यसको 
सूचना सम्बिन्धत कायार्लयलाई र बजेट खचर् गन� अिख्तयार� �दने कायार्लय समेतलाई �दन ु पन�छ। 
यसर� बजेट रकम �नकासा �दँदा अथर् मन्�ालय वा सम्बिन्धत कायार्लयको तालकु मन्�ालय, �वभागबाट 
बजेट रकम �नकासा रोक्  का भएकोमा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो रकम �नकासा �दन ुहुँदैन। 

तर बजेट रकम �नकासा भै खचर् भैसकेप�छ उ� �नकासा रोक्  का राख्  न लेिख आएमा सम्बिन्धत कोष 
तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले त्यस्तो �नकासा रोक्  का राख्  न नसक्ने जानकार� सम्बिन्धत कायार्लयको 
तालकु मन्�ालय वा �वभागलाई �दन ुपन�छ। 

(५)  उप�नयम (४) बमोिजम बजेट रकम �नकासा �दँदा वैदेिशक सहयोग वा ऋण सहायता समावेश भएको 
योजनाको सम्बन्धमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाट तोकेको कायर्�व�ध अनसुार �नकासा �दन ुपन�छ। 

(६)  साल बसाल� �व�नयोजन ऐन पा�रत नभएको अवस्थामा वा �व�नयोजन ऐन पा�रत भई उप�नयम (१) र 
(२) बमोिजमका कागजातहरू �ाप्  त भइनसकेको अवस्थामा बजेट रकम �नकासा ���या हालेखा 
�नयन्�क कायार्लयले तोक� �दए बमोिजम हनुेछ। 

(७)  उप�नयम (३), (४), (५ ) र (६) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न िजल्ला िस्थत सरकार� 
कायार्लयको �निम्त �व�नयोिजत बजेट सम्बिन्धत कायार्लयले �दएको भ�ुानी आदेश अनसुार सम्बिन्धत 
कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाटै खचर् लेखी भ�ुानी �दन ुपदार् अपनाउन ुपन� त�रका महालेखा 
�नयन्�क कायार्लयले तोक� �दए बमोिजम हनुेछ। 

(८) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बजेट रकम �नकासा र खचर् सम्बन्धमा अथर् 
मन्�ालयले थप कायर्�व�ध तोक��दन सक्नेछ। 

३३. साल तमाममा बाकँ� रकम �फतार् दािखला गन�ः  

आ�थर्क वषर् �भ� खचर् नभई बाँक� रहन आएको रकम देहाय बमोिजम �फतार् दािखला गनुर् पन�छः– 

(क) ��ज नहनुे बजेट उपशीषर्क �त्येक वषर् महालेखा �नयन्�क कायार्लयले तोक��दनेछ। त्यसर� ��ज 
नहनुे भनी तोकेको उपशीषर्कहरूको हकमा बाहेक साल तमाम हनु ुभन्दा कम्तीमा सात �दन अगा�ड नै 
सम्बिन्धत कायार्लयले भ�ुानी �दन ु पन� रकमहरू भ�ुानी �दई आ�थर्क कारोबार बन्द गनुर् पन�छ। 
यसर� आ�थर्क कारोबार बन्द गरेप�छ �नकासा र खचर्को लेखा अ�ाव�धक गर� बाँक� रहेको रकम 
सम्बिन्धत कायार्लयले सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा �फतार् गनुर् पन�छ। 
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(ख)  साल तमाम हनु ु भन्दा कम्तीमा पाचँ �दन अगा�ड सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले 
िजल्लािस्थत सबै कायार्लयले खण्ड (क) बमोिजम गरे वा नगरेको �नर�क्षण गर� नगन� कायार्लयको 
हकमा तरुुन्त गनर् लगाउन ुपन�छ र नभए ब�क खाता रोक्  का राख्  न ुपन�छ। 

(ग)  खण्ड (क) को समयप�छ प�न कायार्लयलाई अ�त आवश्यक काम पर� खचर् गनुर् परेमा सम्बिन्धत कोष 
तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाट स्वीकृ�त र �नकासा �लई भ�ुानी गनुर् पन�छ। 

(घ)  �त्येक कायार्लयले लेखा अ�ाव�धक राखे वा नराखेको, आवश्यक �ववरणहरू तयार गरे वा नगरेको 
सम्बन्धमा सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले आकिस्मक �नर�क्षण गर� सो बमोिजम 
गरेको नदेिखएमा तरुुन्त गनर् लगाई तालकु कायार्लय र महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा ��तवेदन �दन ु
पन�छ। 

३४.   दै�नक कायर् सञ्  चालन गनर् रकम �नकासा गन�ः  

साल बसाल� पेश्क� खचर् ऐन वा �व�नयोजन ऐन लागू भै �नयम ३२ को उप�नयम (२) बमोिजम कायार्लयगत 
बजेट �ववरण र कायर्�म �ाप्  त नभएको अवस्थामा कायार्लयको दै�नक कायर् सञ्  चालन गनर्को ला�ग महालेखा 
�नयन्�क कायार्लयले तोक� �दए बमोिजमको रकम सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले पेश्क�को 
रूपमा �नकासा गनर् सक्नेछ। पेश्क� खचर् ऐन अन्तगर्त �नकासा भएको रकम �व�नयोजन ऐन लागू भएप�छ 
स्वतः �व�नयोजन ऐन बमोिजम �नकासा भएको मा�ननेछ। 

३५.  स्वीकृत बजेटबाट खचर् गन�ः  

(१) अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले बाहेक अरु कसैले प�न खचर् गन� आदेश �दन वा खचर् स्वीकृत गनर् हुँदैन। 

(२) खचर् गन� वा खचर्को �नकासा �दने अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले देहायका कुराहरू �वचार गर� खचर् गनर् र 
खचर् गन� �नकासा �दन ुपन�छः– 

(क) रकम स्वीकृत बजेट �भ� र सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमा पदर्छ र खचर् गनर् बाँक� छ भन,े 

(ख) रकम कुनै योजनाको सम्बन्धमा भए सो योजना स्वीकृत भइसकेको छ भने, 

(ग) रकम खचर् गनुर्भन्दा अिघ खचर् गनर् �नकासाको आदेश �ाप्  त भइसकेको छ भने, र 

(घ) वैदेिशक �ोतबाट व्यहोन�मा �ोत �ाप्  त भैसकेको वा सम्झौता �भावकार� भएको छ भने। 

(३) सम्बिन्धत उपशीषर्कमा �व�नयोिजत एक समूहको खचर् शीषर्कको रकम नम्बरमा रकम अपयार्प्  त छ र 
सो रकम खचर् नगरेमा सरकार� हानी नोक्सानी हनुे वा सरकार� काममा बाधा पन� देिखएमा सोको 
स्पष्  ट कारण खलुाई सोह� उपशीषर्कको अक� समूहको खचर् शीषर्कको मौज्दात रकमबाट खचर् गर� 
त्यस्तो काम भएको सात �दन �भ� त्यसर� खचर् गरेको रकम �नयम ३८ बमोिजम �नय�मत गराउन ु
पन�छ। 

(४)  यस �नयमावल� बमोिजम सम्बिन्धत आ�थर्क वषर्मा �नकासा �दएको आदेश तथा रकम मध्ये खचर् नभै 
बाँक� रहेको रकम �नयम ३३ को खण्ड (क) बमोिजम �फतार् हनु नसकेमा सोह� आ�थर्क वषर्को 
समा��मा स्वतः �नष्कृय भएको मा�ननेछ। �नयम ३३ को खण्ड (क) बमोिजम �फतार् दािखला भएको 
रकम �नकासामा घटाइनेछ। 

३६.  सरकार� रकम खचर् सम्बन्धी कायर्�व�धः  

(१) नयाँ आ�थर्क वषर् शरुु भएप�छ कायार्लय �मखुले �नयम ३२ बमोिजम �नकासा �लई बजेटको सीमा �भ� 
रह� �नधार्�रत कायर्मा खचर् गनुर् पदर्छ। 

(२) सम्बिन्धत बजेट �भ�को रकम खचर् गदार् अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�बाट स्वीकृ�त गराई खचर् गनुर् 
पन�छ। स्वीकृत बजेट �भ� परेको तर कारणवश अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�को स्वीकृत �बना खचर् 
गरेको रकम �नजले मना�सब ठानेमा प�छ स्वीकृत गर� �दन सक्नेछ। 
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(३) यस �नयमावल� बमोिजम खचर् गदार् खचर्को �बल भरपाईस�हत लेखा राख्  न ुपन�छ। �बल भरपाई आउन 
नसक्ने काममा खचर् भएको फुटकर खचर्को हकमा खचर् गन� कमर्चार�ले �मािणत गर� अ�धकार �ाप्  त 
अ�धकार��ारा समथर्न गराई लेखा राख्  न ुपन�छ। स्प�ीकरणः यस उप�नयमको �योजनको ला�ग “�बल 
भरपाई आउन नसक्ने काममा भएको फुटकर खचर्” भन्  नाले एक पटकमा एक हजार रुपैयाँभन्दा कम 
रकमको �ाक्सी, �रक्सा भाडा, कुल्ल� खचर् र दिक्षणा आ�दमा भएको खचर् सम्झन ुपदर्छ। 

(४) नेपाल सरकारले तोकेको �वशेष खचर् वा शािन्त सरुक्षा तथा गपु् तचर सम्बन्धी �बल भरपाई देखाउन 
उिचत नहनुे खचर् नेपाल सरकारले तोकेको अ�धकार�ले खचर् गर� नेपाल सरकारले तोकेको 
अ�धकार�बाट समथर्न गराई लेखा राख्  न ु पन�छ। नेपाल सरकारले त्यसर� अ�धकार� तोक्दा खचर्को 
सीमा प�न तोक� �दन ुपन�छ। 

(५) सरकार� �नकायबाट कुनै ता�लम, से�मनार, गो�ी, कायार्शालागो�ी आ�द सञ्  चालन गनुर् पदार् सो कायर्को 
कायर्�म तथा लागत अनमुान तयार गर� अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�बाट स्वीकृत गराउन ुपन�छ। यस्तो 
स्वीकृत कायर्�म अनरुूप स�ा�लत ता�लम, से�मनार, गो�ी, कायार्शालागो�ी आ�द सम्पन्  न भइसकेप�छ 
कायर्�म अनरुूप कायर् सम्पन्  न भए नभएको र त्यसमा खचर् ग�रएका मालसामानको �ववरण तथा �बल 
भरपाई स�हतको खचर् देिखने गर� ��तवेदन तयार गनुर् पन�छ। त्यस्तो ��तवेदन अ�धकार �ाप्  त 
अ�धकार�बाट स्वीकृत भएप�छ यस्तो कायर्मा खचर् भएका खचर् भएर जाने मालसामानहरूको ख�रद 
आदेश, दािखला �रपोटर् तयार गर� कायार्लयमा रहेको िजन्सी खातामा आम्दानी तथा खचर् जनाई रहन ु
पन� छैन। 

(६)  �वकास आयोजना तफर्  योजनाको सभ�, �डजाइन, लागत अनमुान तथा कायर्�म तयार गर� स्वीकृत 
गराई बजेटमा �नधार्�रत ग�रएको रकम �नकासा �लई �नयमानसुार खचर् गनुर् र समयमै �नधार्�रत 
कायर्�म अनसुार मालसामानको उपलिब्ध तथा �ा�व�धक एवं �शासक�य व्यवस्था �मलाई कायर् 
सम्पादन गनुर् सम्बिन्धत कायार्लय �मखु वा योजना �मखुको कतर्व्य हनुेछ। यस सम्बन्धमा बाधा 
अड्काउ फुकाउन आवश्यक �नकासा माग भएकोमा त्यसको �नकासा समयमै �दन ुसम्बिन्धत मन्�ालय 
वा �वभागको कतर्व्य हनुेछ। 

(७)  आफूले िजम्मा �लएको सरकार� रुपैया ँ र त्यसको �हसाब �कताब �बल भरपाई वा �माण लेखा 
�मखु�ारा राख्  ने तथा राख्  न लगाउने समेतको सम्पूणर् दा�यत्व कायार्लय �मखुको हनुेछ र खचर् गदार् 
स्वीकृत बजेटको प�र�ध �भ� रह� कायार्लय �मखुले स्वीकृत गनुर् पन�छ। 

(८)  कुनै रकमको भ�ुानी �दँदा र�त पगुे वा नपगुेको जाँच गनुर् पन�छ। खचर् भएको सबै र�सद �बल 
भरपाईहरूमा �सल�सलेवार नम्बर राखी कायार्लय �मखुले तोकेको कमर्चार�ले “भ�ुानी भएको” जनाउन े
छाप समेत लगाई दस्तखत गर� �मािणत गनुर् पन�छ। 

(९)  कायार्लय �मखुले आ�थर्क कारोबार गदार् आफ्ना मातहतका कमर्चार� उपर परुा रेखदेख परु्  याई नगद 
तथा िजन्सीमा कुनै �क�समको �हना�मना, हानी नोक्सानी वा लापरबाह� समेत हनु नपाउने गर� सरकार� 
नगद िजन्सी सरुिक्षत राख्  न उिचत �बन्ध गनुर् पन�छ। आफूले गनुर् पन� काम आफू म�ुनका 
कमर्चार��ारा गराएमा प�न त्यस्तो काम ��त �नजको उ�रदा�यत्व रहनेछ। 

(१०) कायार्लय �मखु वा �नजबाट अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत कोष तथा 
लेखा �नयन्�क कायार्लय र सम्बिन्धत मन्�ालय वा तालकु �वभागमा लेखाका मा�सक फाँटवार� पेश 
गनुर् पन�छ। 

(११) मातहत कायार्लयमा आ�थर्क �शासन सम्बन्धी काम कतर्व्यको उिचत पालन गनुर् वा गराउन ु र 
मातहतका कायार्लयको �हसाब केन्��य �हसाबमा समावेश गराई जाँचबझु गराउन ुसम्बिन्धत मन्�ालय 
र �वभागको उ�रदा�यत्व हनुेछ। 
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(१२) कायार्लय �मखुले समु्पेको काम र आ�थर्क कारोबारको लेखा राख्  ने िजम्मेवार� बहन गर� आ�थर्क 
कारोबारमा कायार्लय �मखुलाई म�त गनुर् र �च�लत कानून बमोिजम कायार्लय �मखुको 
उ�रदा�यत्वमा �हसाब �कताब र�तपूवर्क राखी लेखा पर�क्षण गराउने काम कतर्व्य आ�थर्क �शासन 
शाखा �मखुको हनुेछ। 

(१३) िजल्ला िस्थत सरकार� कायार्लयको �निम्त �व�नयोिजत बजेट सम्बिन्धत कायार्लयले �दएको भ�ुानी 
आदेश अनसुार सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाटै खचर् लेखी भ�ुानी �दँदा कायार्लय 
�मखुबाट स्वीकृत खचर् बजेटको प�र�ध �भ� रह� खचर् लेखी हर �हसाब राख्  ने कतर्व्य कोष तथा लेखा 
�नयन्�क कायार्लयको हनुेछ। 

(१४) आ�थर्क �शासन शाखा �मखुले �च�लत कानून बमोिजमको ���या नपगुेको आ�थर्क कारोबारको 
भ�ुानी �दन वा भ�ुानीको �न�म� पेश गनर् वा भ�ुानीको �न�म� �सफा�रस गनर् हुँदैन। आ�थर्क 
कारोबार सञ्  चालन एवं भ�ुानी �दने सम्बन्धमा कायार्लय �मखु र आ�थर्क �शासन शाखा �मखु 
बीचमा मतभेद भएमा कायार्लय �मखुको �नणर्य अनसुार गनुर् पन�छ। यस्तो �नणर्यको जानकार� आ�थर्क 
�शासन शाखा �मखुले तालकु कायार्लय र सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय समक्ष 
तरुुन्त पठाउन ुपन�छ। 

(१५) उप�नयम (१४) बमोिजम मतभेद भएका �वषयमा जाँचबझु गर� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयले सम्बिन्धत कायार्लयलाई आवश्यक परामशर् �दन ु पन�छ। त्यसर� �दइएको परामशर्को 
जानकार� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत कायार्लयको तालकु कायार्लय र 
महालेखा �नयन्�क कायार्लयलाई समेत �दन ुपन�छ। 

(१६) उप�नयम (१४) र (१५) बमोिजम �ाप्  त ��तवेदन उपर सम्बिन्धत कायार्लयको तालकु कायार्लयले 
छान�बन गर� आवश्यक कारबाह� गनुर् पन�छ। 

३७.  वैदेिशक सहायता शोधभनार् �लनःे  

(१) नेपाल सरकारको �ोतबाट खचर् गर� दात ृपक्षबाट शोधभनार् �लन ुपन�मा देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः– 

(क) सम्बिन्धत मन्�ालय वा �वभागले �व�भन्  न दात ृ पक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा �त्येक 
आयोजनाले खचर् गरेको रकम शोधभनार् माग गन� अ�धकार� तोक� �दन ुपन�छ र शोधभनार् माग 
गन� कायार्लयमा खचर्को फाँटवार� र अन्य �ववरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनुर् पन�छ। 
शोधभनार् माग गन� वा सोझै भ�ुानी माग गन� अ�धकार�को दस्तखत पठाउँदा संय�ु दस्तखत 
हनुे व्यवस्था गनुर् पन�छ। 

(ख)  सम्बिन्धत आयोजना वा कायार्लयले शोधभनार् हनुे गर� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयबाट �ाप्  त गरेको �नकासा रकम �च�लत कानून तथा सम्झौतामा भएको व्यवस्था 
अनसुार खचर् गर� लेखा राख्  न ु पन�छ। र�तपूवर्कको खचर्को फाँटवार� र शोधभनार् माग गन� 
कायार्लयले माग गरेको अन्य �ववरण तथा आवश्यक कागजातहरू म�हना भ�ुानी भएको सात 
�दन �भ� उपलब्ध गराउन ुखचर् गन� सम्बिन्धत कायार्लयको कतर्व्य हनुेछ। 

(२)  शोधभनार् माग गन� कतर्व्य भएको कायार्लयले शोधभनार् माग गदार् देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः– 

(क)  मातहतका कायार्लय वा कायर्�म कायार्न्वयन एकाईलाई सम्झौता बमोिजम के कस्तो रकम 
खचर् गनर् स�कन्छ, के कस्तो रकम खचर् गरेमा दात ृ पक्षबाट शोधभनार् हनु सक्दैन त्यसको 
जानकार� पठाउन ुपन�छ। दात ृपक्षबाट शोधभनार् हनुे गर� �नकासा भएको रकमबाट शोधभनार् 
हनु नसक्ने रकम खचर् गनुर् वा गराउन ुहदैुन। 

(ख)  मातहतका कायार्लय वा कायर्�म कायार्न्वयन एकाईबाट शोधभनार् माग गनर् आवश्यक पन� 
खचर्को फाँटवार�को अ�त�र� अन्य आवश्यक �ववरण वा कागजात माग गनर् सक्नेछ। 
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(ग)  मातहतका कायार्लय वा कायर्�म कायार्न्वयन एकाईबाट खचर्को फाँटवार� र अन्य आवश्यक 
�ववरण स�लन गर� जाँची शोधभनार् योग्य रकम �नधार्रण गर� सम्बिन्धत दात ृ पक्षमा बढ�मा 
प�ताल�स �दन �भ� दात ृपक्षको �नद� िशका बमोिजम माग दरखास्त फाराम तयार गर� शोधभनार् 
माग गनुर् पन�छ। यसर� शोधभनार् माग भएको दरखास्तको एक ��त महालेखा �नयन्�क 
कायार्लयमा पठाउन ु पन�छ। न्यूनतम माग सीमा� (�सेहोल्ड) नपगुेमा सो पगुेप�छ मा� 
शोधभनार् माग गर� पठाउन स�कनेछ। 

(घ) मातहतका कायार्लय वा कायर्�म कायार्न्वयन एकाईलाई कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयबाट शोधभनार् हनुे गर� �नकासा भएको, दात ृ पक्षसँग शोधभनार् माग भएको, शोधभनार् 
माग हनु बाँक�, शोधभनार् �ाप्  त भएको, शोधभनार् �ाप्  त हनु बाँक� आ�द र सोझै भ�ुानी माग 
दरखास्त र भ�ुानीको अ�भलेख राखी महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा भएको अ�भलेखसँग 
�त्येक चार म�हनामा �भडाउन ुपन�छ। 

(ङ)  �त्येक आ�थर्क वषर् समाप्  त भएको तीन म�हना �भ� अिन्तम लेखा पर�क्षण नभएको अवस्थामा 
प�न प�रयोजना लेखा (अन अ�डटेड �ोजेक्ट एकाउन्ट) तयार गर� दात ृपक्षलाई पठाउन ुपन�छ। 
अिन्तम लेखा पर�क्षण सम्पन्  न गराई प�रयोजना लेखा दात ृपक्षले �न�दर्� गरे बमोिजम पठाउन ु
पन�छ। 

(च)  प�रयोजनाको नाममा खो�लएको �वशेष खाताको �हसाब मा�सक रूपमा ब�क स्टेटमेण्टसँग �भडाई 
सोको ��तवेदन महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(छ)  �त्येक आ�थर्क वषर्को का�तर्क मसान्त �भ� गत आ�थर्क वषर्को वैदेिशक �ोत तफर् को शोधभनार् 
र सोझै भ�ुानी �हसाबको पूणर् �ववरण र त्यस सम्बन्धी ए�ककृत आ�थर्क �ववरण महालेखा 
�नयन्�क कायार्लयमा अ�नवायर् रूपमा पेश गनुर् पन�छ। 

(३)  उप�नयम (२) को खण्ड (क) बमोिजम खचर् गन� कायार्लयले खचर्को फाँटवार� शोधभनार् मागप� पेश 
गन� कायार्लयमा पठाएको र शोधभनार् माग गन� कायार्लयले माग गरे नगरेको सम्बन्धमा �त्येक 
म�हनामा सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले अनगुमन गनुर् पन�छ। 

(४)  महालेखा �नयन्�क कायार्लयले शोधभनार् हनुे गर� भएको �नकासा, खचर् सम्बिन्धत कायार्लय वा 
आयोजनाबाट शोधभनार् माग भएको, दात ृपक्षबाट शोधभनार् �ाप्  त भएको र शोधभनार् �ाप्  त हनु बाँक�को 
अ�भलेख राखी अनगुमन गर� चाडँो शोधभनार् गन� गराउने व्यवस्था गनुर् पन�छ। 

(५)  यस �नयम बमोिजम शोधभनार् माग गनर् तो�कएको अ�धकार�ले मना�सब समय �भ� शोधभनार् माग गरे 
नगरेको सम्बन्धमा मन्�ालयले अनसूुची–८ बमोिजमको ढाँचामा मातहत कायार्लयहरूबाट चौमा�सक 
�ववरण �लई अनगुमन गनुर् पन�छ। लेखा उ�रदायी अ�धकृतले केन्��य आ�थर्क �ववरण तथा 
शोधभनार्को िस्थ�तको वा�षर्क �ववरण महालेखापर�क्षकको कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ। 

३८.  खचर् गरेको रकम �नय�मत हनु सक्नःे  

(१) �च�लत कानून बमोिजम खचर् गन� वा गराउन ेअ�धकार नभएको वा बजेटमा रकम भए प�न �नकासा 
भएको रकम अपयार्प्  त भएको वा �नयम ३५ को उप�नयम (३) बमोिजम भएको खचर् सम्बिन्धत 
सिचवको �सफा�रसमा अथर् मन्�ालयले ऐनको अधीनमा रह� रकमान्तर वा खचर् समथर्न गर� वा थप 
�नकासा �दई त्यस्तो खचर् भएको कुरा �नय�मत गर� �दन सक्नेछ। यसर� �नय�मत गनुर् पन� कुरा त्यसर� 
खचर् गरेको सात �दन �भ� सम्बिन्धत मन्�ालय वा �वभागमा पेश गर� सक्न ुपन�छ। तर रकमान्तर 
हनु सक्ने रकमको सम्बन्धमा सम्बिन्धत अ�धकार�ले �नय�मत गर� �दन सक्नेछ। �नय�मत हनु 
नसकेमा खचर् गन� वा गराउन ेअ�धकार� नै िजम्मेवार हनुेछ। 

(२)  बजेटको शीषर्क उपशीषर्क अन्तगर्तको रकम खचर् गदार् रकमान्तर सम्बन्धी अ�नय�मतता भएकोमा 
सम्बिन्धत मन्�ालयले त्यसर� अ�नय�मत भएको कारण खोल� गरेको �सफा�रस अथर् मन्�ालयलाई 
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मना�सब लागेमा �नय�मत गर� �दन सक्नेछ। �नय�मत हनु नसकेमा खचर् गन� वा गराउन ेअ�धकार� नै 
िजम्मेवार हनुेछ।  

(३)  स्वीकृत बजेटबाट खचर् गनुर् पन� काममा खचर् गदार् यस �नयमावल� बमोिजम परु्  याउन ुपन� र�त नपरु्  याई 
प�रिस्थ�तवश खचर् गरेको र सम्बिन्धत मन्�ालयले जाँच्दा सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको देिखन 
नआएमा �नय�मत गर� �दन सक्नेछ। 

स्प�ीकरणः यस उप�नयमको �योजनको ला�ग "प�रिस्थ�तवश" भन्  नाले तत्काल खचर् नगदार् सरकार� 
हानी नोक्सानी हनुे, बढ� दस्तरु �तनुर् पन�, ठूलो आ�थर्क व्ययभार व्यहोन ु पन� जस्ता अवस्था सम्झन ु
पदर्छ। 

(४)  यस �नयमावल� बमोिजम खचर् गरेको कुरा �नय�मत गर� �दने मन्�ालयले सो �नय�मत गर� �दएको 
कुराको बोधाथर् महालेखापर�क्षकको कायार्लय र महालेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

(५)  अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�को स्वीकृ�त �बना खचर् गरेको रकम �नजले मना�सब ठानेमा प�छ समथर्न 
ग�र�दन सक्नेछ। 

(६)  अ�धकार �ाप्  त आ�धकार�ले यस �नयमावल� बमोिजम समथर्न गरेप�छ त्यस्तो खचर् �नय�मत भएको 
मा�ननेछ। 

३९. स्वीकृत बजेट �नयन्�ण गन� अथर् मन्�ालयको अ�धकारः  

यस प�रच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सिञ् चत कोष मा�थ व्ययभार हनुे रकम बाहेक स्वीकृत 
बजेटमा अथर् मन्�ालयले सिञ् चत कोषको अवस्था अनसुार आवश्यक �नयन्�ण गनर् सक्नेछ। 

४०. रकमान्तर तथा खचर् सम्बन्धी व्यवस्थाः  

(१)  स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीषर्क, �ोत वा खचर् शीषर्कबाट अक� बजेट उपशीषर्क, �ोत 
वा खचर् शीषर्कमा रकमान्तर गन� अ�धकार अथर् मन्�ालयको हनुेछ। सम्बिन्धत कायार्लयबाट कारण 
स�हत रकमान्तरको माग भई आएकोमा अथर् मन्�ालयले आवश्यकतानसुार रकमान्तर गर� सो कुराको 
अ�भलेख महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा राख्  न लगाई त्यसको जानकार� त्यस्तो कायार्लय र 
महालेखापर�क्षकको कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(२)  उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायका खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य खचर् 
शीषर्कहरूमा उप�नयम (३) र (४) को अधीनमा रह� सम्बिन्धत मन्�ालयका सिचव, �वभागीय �मखु 
वा कायार्लय �मखुले रकमान्तर गनर् सक्नेछः– 

(क)  दरबन्द� स्वीकृत नभएको तलब भ�ा, 
(ख)  अनदुान (�ान्सफर), 

(ग)  पूजँीमा अनदुान (सिब्सडी), 

(घ)  भैपर� आउने, 
(ङ)  �व�वध खचर्, 
(च)  फ�नर्चर, सवार� साधन र मे�सन औजार, 

(छ)  शेयर लगानी, 
(झ)  ऋण लगानी। 

(३)  वा�षर्क कायर्�म नघटने वा वा�षर्क कायर्�ममा बाधा नपन� र �ोत फरक नपन� गर� कुनै एक 
उपशीषर्क �भ�को एक खचर् शीषर्कबाट अक� खचर् शीषर्कमा मन्�ालयको भए सम्बिन्धत सिचवले र 
�वभाग वा अन्तगर्त कायार्लयको भए सम्बिन्धत �वभागीय �मखुले रकमान्तर गनर् सक्नेछ। यसर� 
रकमान्तर गदार् जनु खचर् शीषर्कमा थप रकमान्तर ग�रने हो सो खचर् शीषर्कमा �व�नयोिजत रकमको 
पच्चीस ��तशतभन्दा बढ� हनुे गर� रकमान्तर गनर् पाइने छैन। 
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(४)  उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न महालेखा �नयन्�क कायार्लयको �नद�शनमा कोष 
तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले एक बजेट शीषर्क �भ�को एक उपशीषर्कबाट अक� उपशीषर्कमा 
नेपाल सरकारको �ोत (वैदेिशक �ोत समावेश भएको बजेट उपिशषर्क बाहेक) तफर् को साधारण 
बजेटबाट साधारण बजेटमा र �वकास बजेटबाट �वकास बजेटमा रकमान्तर गनर् सक्नेछ। 

(५)  स्वीकृत बजेटको �व�वध रकमबाट खचर् गन� गर� �नधार्�रत भएको काममा बाहेक बजेटमा नपरेको 
रकमसँग सम्बिन्धत अरु काम तथा अ�त�थ सत्कारमा एक पटकमा दश हजार रुपैयासँम्म सम्बिन्धत 
सिचव, पाँच हजार रुपैयासँम्म �वभागीय �मखु र एक हजार रुपैयासँम्म कायार्लय �मखुको स्वीकृ�त 
�लई खचर् गनर् स�कनेछ। तर बजेटमा परेको रकममा �व�वध रकमबाट खचर् गनर् पाइने छैन। 

(६)  उप�नयम (२), (३) र (४) बमोिजम रकमान्तर ग�रएकोमा सोको बोधाथर् अथर् मन्�ालय, महालेखा 
�नयन्�क कायार्लय, सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय र महालेखापर�क्षकको कायार्लयलाई 
रकमान्तर गरेको सात �दन �भ� �दन ुपन�छ। 

(७)  चाल ुवषर्को बजेटले नखाम्ने गर� बढ� खचर् हनुे गर� दा�यत्व �सजर्ना गनर् हुँदैन। तर �वशेष कारण एवं 
प�रिस्थ�तवश उप�नयम (८) मा उिल्लिखत खचर् शीषर्कहरूमा चाल ु वषर्को बजेटले नखामेको खचर् 
व्यहोनुर् पन� भएमा �बल भरपाई बमोिजमको रकम आगामी वषर्मा भ�ुानी �दन पन� कारण खोल� 
महालेखापर�क्षकको कायार्लयले तोकेको ढाँचामा भ�ुानी �दन बाँक�को कच्चावार�मा चढाई �ावण पन्� 
गते �भ� कायार्लय �मखु र कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाट �मािणत गराई राख्  न ुपन�छ र 
त्यस्तो भ�ुानी �दन बाँक�को कच्चावार� आ�थर्क �ववरणका साथ तालकु कायार्लय, सम्बिन्धत 
मन्�ालय, कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय तथा महालेखापर�क्षकको कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(८)  उप�नयम (७) बमोिजम दा�यत्व �सजर्ना भई भ�ुानी �दन बाकँ�को कच्चावार�मा रहेको खचर् रकममध्ये 
देहायको खचर्को भ�ुानी �दन बाँक� रहेमा चाल ुआ�थर्क वषर्को सम्बिन्धत बजेट रकमबाट भ�ुानी 
�दन पगु्ने देिखएमा सम्बिन्धत कायार्लयले देहायका खचर् भ�ुानी �दन सक्नेछः– 

(क)  तलब (स्वीकृत दरबन्द�को, 
(ख)  भ�ा, 
(ग)  सरुवा �मण खचर् तथा दै�नक भ�ा, 
(घ)  भाडा, 
(ङ)  लगुा तथा खा� पदाथर्, �बरामी र बन्द�को �सदा, 
(च)  कुनै व्यि�, फाराम, संस्था वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोिजमको रकम, 

(छ)  दाबी �ाप्  त भई सकेको सेवा �नव�ृ स�ुवधा। 

(९)  उप�नयम (८) मा उिल्लिखत खचर् बाहेकका अन्य खचर्हरूको भ�ुानी स्वीकृत वा�षर्क कायर्�ममा 
समावेश भएको अवस्थामा �दन स�कनेछ। 

४१.  दान, दातव्य र अनदुान सहयोगः  

(१)  सरकार� नगद�, िजन्सी मालसामान वा घर जग्गा कुनै व्यि� वा संस्थालाई हस्तान्तरण वा दान दातव्य 
गदार् वा आ�थर्क सहायता �दँदा अथर् मन्�ालयको �सफा�रसमा नेपाल सरकारले �दने वा न�दने �नणर्य 
गनर् सक्नेछ। एक सरकार� �नकायको स्वा�मत्वमा रहेको चल अचल सम्पि� अक� सरकार� 
�नकायलाई हस्तान्तरण गदार् भने नेपाल सरकारले सम्बिन्धत मन्�ालयको सहम�त �लई गन�छ। तर 
वा�षर्क बजेटमा समावेश भएको देहायको आ�थर्क सहायता �दनलाई यस �नयमले बाधा परु्  याएको 
मा�नने छैनः– 

(क)  �ाकृ�तक �कोप आ�दमा गहृ मन्�ालय वा नेपाल सरकारको �नणर्यबाट �दने आ�थर्क सहायता, 

(ख)  �व�ालय र रा��य तथा अन्तरार्��य संघ संस्थालाई आ�थर्क सहायता, चन्दा शलु्क �दने भनी 
नेपाल सरकारको �नणर्यबाट तो�कएका रकम, 
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(ग)  नेपाल सरकारले �नयम बनाई वा �नणर्य गरेर तोक� �दएका आ�थर्क सहायता वा अनदुान रकम, 

(घ)  स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनसुार लिक्षत समूहलाई �वतरण ग�रने मालसामान (जस्तैः बीउ 
�बजन, बोट �वरुवा, दोपाया, चौपाया आ�द)। 

(२)  उप�नयम (१) को ��तबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको नगद वा वस्तगुत आ�थर्क सहायता 
�दनलाई बजेट पेश गदार् यथासम्भव ल�य, कायर्�म र लागत अनमुान र कुन �नयम वा �नणर्यबाट 
कसलाई कसर� �दने हो �ष्  ट खोल� पेश गनुर् पन�छ। 

(३)  साल बसाल� �कृ�तका बाहेक �वशेष �कारका पटके कायर्�म, आयोजनाको ला�ग कुनै सरकार� वा 
गैरसरकार� कायार्लय,सँग�ठत संघ, संस्था र संस्थानलाई बजेटमा समावेश भएको रकम अथर् मन्�ालयले 
�नकासा �दँदा सम्बिन्धत मन्�ालय माफर् त �दन ु पन�छ। यसर� �नकासा भै सम्बिन्धत संघ, संस्था वा 
संस्थानलाई �दएको रकमको आय व्ययको �ग�तको �ववरण �लई जनु कामको ला�ग त्यस्तो रकम 
�दइएको हो सो काममा खचर् गरे वा नगरेको, ल�य अनसुार गरे वा नगरेको, �च�लत कानून बमोिजम 
लेखा पर�क्षण भए वा नभएको कुराहरूको अध्ययन, अनगुमन गर� वा�षर्क �ववरण तयार गर� 
सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा र अथर् मन्�ालयमा पठाउने कतर्व्य सम्बिन्धत 
मन्�ालयको हनुेछ। 

(४)  गाउँ �वकास स�म�त, नगरपा�लका र िजल्ला �वकास स�म�तले नेपाल सरकारबाट �ाप्  त गरेको अनदुान 
रकमबाट त्यस्ता �नकायहरूले �च�लत कानून बमोिजम खचर् गर� सञ्  चालन गरेका कायर्�मको भौ�तक 
उपलिब्ध तथा �व�ीय ��तवेदन र लेखा पर�क्षण भए वा नभएको कुरा समेत खलेुको �ववरण िजल्ला 
�वकास स�म�तबाट तयार गराई साल तमाम भएको तीन म�हना �भ� रा��य योजना आयोग र अथर् 
मन्�ालयमा पेश गन� दा�यत्व स्थानीय �वकास मन्�ालयको हनुेछ। 

(५)  उप�नयम (४) बमोिजम सरकार� अनदुानमा कायर्�म सञ्  चालन गन� स्थानीय �नकायले सञ्  चालन 
गरेको योजना, कायर्�मको मूल्या�न तथा ल�य र �ग�तको अनगुमन गर� उप�नयम (४) बमोिजमको 
�ववरण तयार गनर् गराउन स्थानीय �वकास मन्�ालयले �त्येक िजल्लामा आवश्यक व्यवस्था �मलाउन ु
पन�छ। 

(६)  अनदुान �दँदा योजना, कायर्�म र यथासम्भव लागत समेत खलुाई �दन ुपन�छ। 

४२.  खचर् र �मन्हा गनर् स�कनःे  

�वकास स�म�त ऐन, २०१३ अन्तगर्त गठन भएको कुनै स�म�तबाट खचर् गन� वा गराउने गर� नेपाल सरकारले 
�दएको रकमको खचर् र �मन्हा सो स�म�तलाई भएको अ�धकार बमोिजम गनर् स�कनेछ। तर नेपाल सरकारको 
आ�थर्क दा�यत्व व�ृ� हनुे कुरामा अथर् मन्�ालयको पूवर् सहम�त �लन ुपन�छ। 

४३.  आफू वा कुनै खास व्यि� वा वगर्लाई फाइदा हनु ेगर� �नकासा �दन नहनुःे 

कुनै अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले आफूलाई वा कुनै खास व्यि� वा वगर्लाई फाइदा हनुे गर� सरकार� धन 
खचर् गनर् वा सरकार� मालसामान �दने गर� �नकासा �दन ु हुँदैन। तर �च�लत कानून बमोिजम �लन खान 
पाउने वा �दन ु पन� वा अदालतको �नणर्य बमोिजम �दन �लन पाउनेमा यो �नयमले बाधा परु्  याएको मा�नने 
छैन। 

४४.  आव�धक �ेस्ता तथा �ववरण पठाउनःे  

(१)  महालेखा �नयन्�क कायार्लय तथा मन्�ालय र �वभागको माग बमोिजम आव�धक �ेस्ताको �ववरण 
पठाउन ुसबै कायार्लय �मखुको कतर्व्य हनुेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम आव�धक �ेस्ताको �ववरण दईु पटकसम्म ताकेता गदार् प�न नपठाएमा त्यस्तो 
कायार्लय �मखुको तलब रोक्  का गनुर् पन�छ। तलब रोक्  का गदार् प�न नपठाएमा �च�लत कानून 
बमोिजम �वभागीय कारबाह� गनुर् पन�छ। 
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४५.  आय व्यय ठ�कसँग भएको छ भन्  न ेकुरामा �व�स्त हनु ध्यान �दन ुपन�ः  

अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले सरकार� रकम �नकासा �दँदा वा खचर् गदार् �नय�मतता, �मतव्य�यता, कायर्दक्षता, 
�भावका�रता र औिचत्यको दृ��कोणले देहायका कुराहरूमा ध्यान �दई देहाय बमोिजम सरकार� रकम �नकासा 
�दन वा खचर् गनुर् पन�छ। कारोबार र लेखांकन भएप�छ प�न भए गरेका कारोबारमा आन्त�रक जाँच गर� वा 
गराई ठ�क छ भन्  ने कुरामा �व�स्त हनु ुपन�छः– 

(क) साल बसाल� �व�नयोजन ऐन बमोिजम सेवा तथा कायर्हरूमा खचर् गनर् �व�भन्  न शीषर्क तथा   उप–

शीषर्कमा स्वीकृत भएका रकम सो सेवा तथा कायर्का �न�म� स्वीकृत सीमा �भ� रह� सोह� �योजनको 
ला�ग खचर् भएको छ। 

(ख)  आ�थर्क कारोबार �च�लत कानून बमोिजम छ र आम्दानी खचर्का कलमहरूको �माण पगुेको छ। 

(ग)  महालेखापर�क्षकको कायार्लयबाट तो�कएको ढाँचा अनरुूप लेखा रािखएको छ। 

(घ)  आ�थर्क �ववरणले त्यसमा लेिखएको अव�धको आ�थर्क कारोबारको यथाथर् िच�ण गदर्छ। 

(ङ)  सरकार� सम्पि�को लगत दरुुस्त र अ�ाव�धक छ। सरकार� सम्पि�को स�ुबन्ध र संरक्षण भएको 
छ। 

(च)  नगद� वा िजन्सी तथा अन्य सरकार� सम्पि� समेतको हानी नोक्सानी र दरुूपयोग हनु नपाउने गर� 
आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्था छ र त्यसको अनसुरण ग�रएको छ। 

(छ)  राजस्व र अरु समस्त आम्दानी र धरौट� समेतको लेखा ठ�क छ र असलु तह�सल गन� र लेखा राख्  ने 
त�रकाहरूको पयार्प्  त पालना ग�रएको छ। 

(ज)  सरकार� ऋण, जमानत, �नक्षेप, ऋण �नवारण कोष तथा ऋण �वमोचनका �न�म� छु�ाइएका र 
�वमोचन ग�रएको रकमहरूको लेखा यथाथर् छ। 

(झ)  औ�ो�गक तथा व्यावसा�यक सेवाहरू भए त्यस्को आम्दानी खचर्, लेखा, त्यसको िजन्सी नगद� मौज्दात 
तथा आ�थर्क कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र �नयमहरू पयार्प्  त छन ्र �तनीहरूको पालना ग�रएको छ। 

(ञ)  कायार्लयको संगठन, व्यवस्थापन तथा कायर् �वभाजन यथे� र समिुचत छ र सो अनसुार कायर् सञ्  चालन 
भएको छ। 

(ट)  कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हनुे गर� �व�भन्  न कमर्चार� वा �नकायबाट ग�रएको छैन र 
आवश्यक काम गनर् छुटाएको छैन। 

(ठ)  उपलब्ध �ोत, साधन तथा सम्पि�को समिुचत उपयोग भएको छ र हानी नोक्सानी नहनुे गर� सम्भार 
तथा संरक्षणको उिचत व्यवस्था गरेको छ। 

(ड)  कायर्�म अनसुार �नधार्�रत समय �भ� �ग�त भएको छ र कामको गणुस्तर र प�रमाण समेत 
सन्तोषजनक छ। 

(ढ)  कायार्लयको उ�ेश्य र नी�त स्पष्  ट छ र �न�दर्ष् ट उ�ेश्य तथा नी�त अनरुूप कायर्�म तयार भएको छ। 

(ण)  स्वीकृत लागत खचर्को सीमा �भ� रह� कायर्�म सञ्  चालन ग�रएको छ र लागतको तलुनामा �ाप्  त 
��तफल मना�सब छ। 

(त)  ल�य �ग�त तथा लागत खचर्को आकँडा राख्  ने व्यवस्था पयार्प्  त र भरपद� छ। 

(थ)  �नकासा अनसुार खचर् गरेको भए ताप�न बेमनुा�सव त�रकाले वा चल अचल रा��य धन बरबाद हनुे गर� 
खचर् भएको छैन। खचर् र �नकासा औिचत्यपूणर् छ। 
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(द)  चल अचल रा��य धनको अनदुान वा राजस्वको अ�भहस्ता�न वा खानी, जंगल, जलशि� आ�दको 
स�ुवधा �दान सम्बन्धमा प�ा, लाइसेन्स, अ�धकार र कुनै अन्य �कारबाट राजस्व वा चल अचल रा��य 
धन त्याग गन� गर� जार� ग�रएका सबै �नकासाहरू औिचत्यपूणर् छन।् 

(ध)  आव�धक आ�थर्क �ववरणहरू समयमा तयार भएका छन ्र समयमा पेश हनुे गरेका छन।् 

१.8 सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ का सान्द�भर्क दफाहरू 

प�रच्छेद २, ख�रद कायर्को िजम्मेवार� र ख�रद �ब�ध सम्बन्धी व्यवस्था 

४. मालसामान, �नमार्ण कायर् र सेवाको �ववरण तयार गनुर् पन� 

(1) सावर्ज�नक �नकायले मालसामान, �नमार्ण कायर् वा सेवा ख�रद गनुर् अिघ त्यस सम्बन्धी स्पे�स�फकेशन, 

योजना, नक्सा, �डजाइन, �वशेष आवश्यकता वा अन्य �ववरणहरू तयार गनुर् पन�छ।  

(2) उपदफा (१) बमोिजमको �ववरण तयार गदार् त्यस्ता मालसामान, �नमार्ण कायर् वा सेवाको सम्ब� वस्तगुत 
�ा�व�धक तथा गणुस्तरजन्य �वशेषता र कामको आधारमा तयार गनुर् पन�छ। 

(3) उपदफा (१) र (२) बमोिजम �ववरण तयार गदार् मालसामान, �नमार्ण कायर् वा सेवाको �वशेषताहरू स्पष्  ट 
रूपमा बिुझने गर� उल्लेख गन� अक� कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास �ान्ड, �ेडमाकर् , 
नाम, पेिन्ट�, �डजाइन, �कार, उत्पि� वा उत्पादकको नाम उल्लेख गनर् स�कने छैन।  

तर त्यसर� उल्लेख नगर� नहनुे अवस्थामा कुनै खास �ान्ड, �ेडमाकर् , नाम, पेिन्ट�, �डजाइन, �कार, 
उत्पि� वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर� “सो सरह” भन्  ने शब्दहरू उल्लेख गनर् स�कने छ। 

(4) बोलप� वा पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामान वा �नमार्ण कायर् वा अन्य सेवाको �ा�व�धक वा 
गणुस्तरजन्य �वशेषताहरूको �ववरण र पर�क्षण टेिस्टङ, मा�क� �, प्याकेिज�, लेब�ल� वा पषु् ट�करणको 
�माणप� कनफर�मट� स�टर्�फकेट सम्बन्धी आधार वा संकेत वा शब्दावल� उल्लेख गदार् त्यस्तो 
मालसामान वा �नमार्ण कायर् वा अन्य सेवाको कामसँग असम्ब� हनुे, योग्य बोलप� दातालाई ख�रद 
���यामा सहभागी हनु कुनै �क�समले बाधा परु्  याउने वा औिचत्य �बना ��तस्पधार्लाई सी�मत गन� गर� 
�ववरण, आधार, संकेत वा शब्दावल� उल्लेख गनर् स�कने छैन। 

५. लागत अनमुान तयार गनुर् पन�  

(1) सावर्ज�नक �नकायले कुनै प�न ख�रदको ला�ग तो�कए बमोिजम लागत अनमुान तयार गनुर् पन�छ। 

तर �नमार्ण कायर्को हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँ सम्मको ख�रद गनर् लागत अनमुान गनुर् पन� छैन। 

(2) सावर्ज�नक �नकायले उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको लागत अनमुान तो�कए बमोिजम अ�ाव�धक गर� 
राख्  न ुपन�छ। 

५क स्वीकृत गनुर् पन�ः  

(१)  सावर्ज�नक �नकायले दफा ४ बमोिजमको �ववरण र दफा ५ बमोिजमको लागत अनमुान तो�कए 
बमोिजम स्वीकृत गनुर् पन�छ। 

(२)  दफा ४ बमोिजमको �ववरण र दफा ५ बमोिजमको लागत अनमुान तो�कए बमोिजमको �वशेष कारण 
पर� संशोधन गनुर् परेमा बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको �डजाइन वा लागत अनमुानमा संशोधन गनुर् 
पदार् त्यस्तो संशोधन शरुुको लागत अ�मा पच्चीस ��तशत भन्दा बढ� फरक परेमा वा ��ुटपूणर् 
�डजाइन गरेको वा अस्वाभा�वक लागत अनमुान तयार गरेको कारणले ख�रद कायर् �भा�वत भएमा 
त्यस्तो �डजाइन वा लागत अनमुान तयार, जाँच वा स्वीकृत गन� पदा�धकार� र सो कायर्मा संलग्न 
परामशर्दाता �च�लत कानून बमोिजम कारबाह�को भागीदार हनुेछ।” 

६. ख�रद योजना तयार गनुर् पन�  

सावर्ज�नक �नकायले तो�कएको सीमा भन्दा बढ� रकमको ख�रद गदार् तो�कए बमोिजम ख�रदको गरुुयोजना 
मास्टर �ोक्यरुमेन्ट प्लान र वा�षर्क ख�रद योजना तयार गनुर् पन�छ। 
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६क मौजदुा सूची तयार गनुर् पन�ः 

(१)  �त्येक सावर्ज�नक �नकायले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) 
र दफा ४६ बमोिजम ग�रने ख�रदको ला�ग ख�रदको �कृ�त अनसुार आपू�तर्कतार्, �नमार्ण ब्यवसायी, 
परामशर्दाता, गैर सरकार� संस्था वा सेवा �दायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोिजमको 
योग्यताको आधारमा छु�ा छु�ै सूची तयार गनुर् पन�छ। 

(२)  कुनै आपू�तर्कतार्, �नमार्ण ब्यवसायी, परामशर्दाता, गैरसरकार� संस्था वा सेवा �दायकले उपदफा (१) 
बमोिजमको सूचीमा समावेश हनु चाहेमा तो�कएको कागजात स�हत सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायमा 
�नवेदन �दन ुपन�छ। 

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको मौजदुा सूची अ�ाव�धक गन� िजम्मेवार� सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायको 
हनुेछ। 

(४)  उपदफा (३) को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत आपू�तर्कतार्, �नमार्ण ब्यवसायी, परामशर्दाता, गैरसरकार� 
संस्था वा सेवा �दायकले सूची अ�ाव�धक गनर् �त्येक वषर् सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायमा �नवेदन 
�दन ुपन�छ। 

(५)  मौजदुा सूची सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

७. ख�रद कायर्को िजम्मेवार�  

(1) यस ऐन बमोिजमको कायर्�व�ध परुा गर� ख�रद सम्बन्धी कायर् गन�, गराउने िजम्मेवार� सम्बिन्धत सावर्ज�नक 
�नकायको �मखुको हनुेछ। 

(2) सावर्ज�नक �नकायले उपदफा (१) बमोिजम ख�रद सम्बन्धी कायर् गदार् सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन 
कायार्लयले �नधार्रण गरेको योग्यता भएको र ख�रद कायर् सम्बन्धी ज्ञान भएको वा ता�लम �ाप्  त गरेको 
कमर्चार�बाट गराउन ुपन�छ। 

(3) सावर्ज�नक �नकायले देहायको काम गनर्को ला�ग ख�रद सम्बन्धी कायर् बोझ र कायर् �कृ�तको आधारमा 
छु�ै महाशाखा, शाखा वा एकाईको स्थापना गर� ख�रद अ�धकार� तोक्न ुपन�छः  

क. ख�रद योजना तयार गन�। 

ख. सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयले तयार गरेको नमूना बोलप� सम्बन्धी कागजात स्�ाण्डडर् 
�व�ड� डकुमेन्ट, नमूना पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात स्�ाण्डडर् ��क्वा�ल�फकेशन डकुमेन्ट, नमूना 
ख�रद सम्झौता सम्बन्धी कागजात स्�ाण्डडर् कन्�याक्ट डकुमेन्टमा सामान्यतया सारभतूरूपमा 
फरक नपन� गर� आवश्यकता अनसुार पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलप� सम्बन्धी कागजात 
र ख�रद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयार गन�। 

ग. सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयले तयार गरेको नमूना �स्ताब माग सम्बन्धी कागजात 
स्�ाण्डडर् रेक्वेस्ट फर �पोजलमा सामान्यतया सारभतूरूपमा फरक नपन� गर� आवश्यकता अनसुार 
परामशर् सेवाको �स्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गन�। 

घ. ख�रद सम्बन्धी सूचना सावर्ज�नक रूपमा �काशन गन�। 

ङ. पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलप� सम्बन्धी कागजात �वतरण गन� वा परामशर् सेवाको �स्ताव 
सम्बन्धी कागजात पठाउने। 

च. पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� वा परामशर् सेवाको �स्ताव �ाप्  त गन� र त्यसलाई सरुिक्षत त�रकाले 
राख्  ने। 

छ. पनर् आएका पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� वा परामशर् सेवाको �स्ताव मूल्या�नको ला�ग मूल्या�न 
स�म�तमा पेश गन� र मूल्या��त बोलप� स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�। 
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ज. पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� वा परामशर् सेवाको �स्ताव स्वीकृ�तको सूचना �दने। 

झ. कायर् सम्पादन जमानत �लने र त्यसको पर�क्षण गर� सरुिक्षत त�रकाले राख्  ने। 

ञ. ख�रद गरेको मालसामान, �नमार्ण कायर् वा सेवाको गणुस्तर पर�क्षण गन� गराउने। 

ट. सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयले माग गरेको जानकार� र कागजात उपलब्ध गराउने र  

ठ. तो�कएको अन्य कायर् गन�। 

(4) उपदफा (३) बमोिजमको काम गदार् वा गराउँदा ख�रद महाशाखा, शाखा वा एकाईको िजम्मेवार� 
तो�कएको अ�धकार�ले सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायको �मखुको स्वीकृ�त �लई गनुर् पन�छ। 

(5) उपदफा (३) बमोिजम स्थापना भएको ख�रद महाशाखा, शाखा वा एकाईको �मखुको काम, कतर्व्य तथा 
अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

(6) यस ऐन बमोिजम ग�रएको ख�रद सम्झौताको कायार्न्वयन गनर् गराउन �नय�मत रूपमा सपुर�वेक्षण, 

अनगुमन तथा गणुस्तर �नयन्�ण गर� वा गराई �नधार्�रत समयमा कायर् सम्पन्  न हनुे स�ुनिश् चतता गनुर् 
सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायको �मखुको कतर्व्य हनुेछ। 

१.9 सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू 

प�रच्छेद–२, ख�रद कारबाह�को तयार�, ख�रद योजना र लागत अनमुान 

३. ख�रद कारबाह�को तयार� गनुर् पन�  

सावर्ज�नक �नकायले कुनै ख�रद कारबाह�को तयार� गदार् देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः  

क. ख�रद आवश्यकताको प�हचान गन�। 

ख. ख�रद सम्बन्धी �व�भन्  न �ा�व�धक कुरा समाधान गनर् र आपू�तर्कतार्को उपलब्धता य�कन गनर् बजारमा 
�च�लत ख�रद सम्झौताको जानकार� �लने। 

ग. अिघल्ला वषर्हरूमा समान �कृ�तको मालसामान, �नमार्ण कायर् वा परामशर् सेवा वा अन्य सेवा ख�रद 
ग�रएको भए त्यस्तो ख�रद ���याको अध्ययन गन�। 

घ. ख�रदको �ववरण, प�रमाण र क्षे� य�कन गन�। 

ङ. ख�रदलाई बढ� स�ुवधाजनक समूहमा �वभाजन गन� वा प्याकेजमा समावेश गन�। 

च.  ख�रद योजना तयार गनर् लगाउने। 

छ. ख�रदको लागत अनमुान तयार गन�। 

ज. ख�रदको आ�थर्क �ोत र रकमको प�हचान गन�। 

झ. ख�रद �व�धको छनौट गन� र  

ञ. दईु करोड रुपैयासँम्मको �नमार्ण कायर्को ख�रदभन्दा बाहेकको अन्य ख�रदमा बोलप� योग्यता वा 
पूवर्योग्यताको कारबाह� गनुर् पन� वा नपन� कुरा य�कन गन�। 

४. अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�को आदेश �बना ख�रद गनर् नहनु े 

अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�को �लिखत आदेश �बना कसैले कुनै ख�रद गनर् गराउन हुँदैन।  

५. ख�रद माग �ाप्  त गनुर् पन� 

(1) मालसामान ख�रद सम्बन्धी कारबाह� शरुु गनुर् अिघ सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायको ख�रद एकाईले 
महाशाखा, शाखाबाट ख�रद माग �ाप्  त गर� सोमाग अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�बाट स्वीकृत गराउन ु
पन�छ।  
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(2) उप�नयम (१) बमोिजमको ख�रद मागमा देहायका कुरा उल्लेख भएको हनु ुपन�छः 

क. मालसामानको �कार गणुस्तर, प�रमाण सम्बन्धी �ववरण, 

ख. मालसामान आवश्यक पन� समय,  

ग. ख�रदको अनमुा�नत मूल्य र  

घ. मूल्य व्यहो�रने �ोत। 

5क.  मालसामान, �नमार्ण कायर् र सेवाको �ववरण स्वीकृत गनुर् पन� 

(1) सावर्ज�नक �नकायको �मखुले कुनै मालसामान, �नमार्ण कायर् वा सेवा ख�रद गनुर् अिघ ऐनको दफा ४ 
बमोिजमको स्पे�स�फकेशन, योजना, नक्सा, �डजाइन, �वशेष आवश्यकता वा अन्य �ववरण तयार गनुर् वा 
गराउन ुपन�छ। 

(2) उप�नयम १ बमोिजम तयार भएको �ववरण �नयम १४ बमोिजमको अ�धकार�बाट स्वीकृत हनु ुपन�छ। 

(3) उप �नयम २ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न शरुुङ मागर्, रेलमागर्, रज्जमुागर्, केवलकारमागर् र 
�वशेष �कृ�तका सडकमागर् जस्ता ज�टल र �वशेष �कृ�तका संरचनाको स्पे�स�फकेशन, योजना, नक्सा, 
�डजाइन, �वशेष आवश्यकता वा अन्य �ववरणहरू �वभागीय �मखुबाट स्वीकृत गराउन ुपन�छ। 

(4) उप�नयम १ बमोिजम तयार ग�रएको �ववरण देहायका कुनै अवस्थामा संशोधन गनर् स�कनेछ। 

क.  �ववरण तयार गदार्का बखत पूवार्नमुान गनर् नस�कन ेभौग�भर्क रूपले ज�टल �कृ�तको �नमार्ण 
कायर् भएमा, 

ख.  �ववरण तयार ग�रसकेप�छ �ाकृ�तक �कोपजन्य प�रिस्थ�त �सजर्ना भएमा, 

ग.  �वभागीय नम्सर् प�रवतर्न भएमा, 

घ.  �नमार्ण कायर् सञ्  चालन गन� पूवर् �नधार्�रत ��व�ध वा प��त प�रवतर्न भएमा, 

ङ.  �वशेष ज�टल �कृ�तको संरचना भई सोको कायार्न्वयनमा क�ठनाइ उत्प� भएमा। 

(5) उप�नयम १ बमोिजम तयार भएको �ववरण उप�नयम ४ मा उिल्लिखत अवस्थामा संशोधन गनुर् 
परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५(क) को उपदफा २ बमोिजम कानूनी कारबाह�को ला�ग लेखी पठाउने 
कतर्व्य सावर्ज�नक �नकायको �मखुको र �नज स्वयमले उप�नयम १ बमोिजमको �ववरण स्वीकृत 
गरेको रहेछ भने एक तह मा�थको अ�धकार�को हनुेछ। 

६. बजेट तथा �नमार्णस्थलको व्यवस्था  

(1) सावर्ज�नक �नकायले ख�रदको ला�ग आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई ख�रद कारबाह� शरुु गनुर् हुँदैन।  

(2) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अवस्थामा बजेटको व्यवस्था नभए प�न 
ख�रद कारबाह� शरुु गनर् स�कने छः 

क. बहवुष�य सम्झौता बमोिजम ग�रने ख�रदको हकमा प�हलो वषर्को ला�ग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था भएप�छ अन्य वषर्को ला�ग ख�रद कारबाह� गनर् र 

ख. ख�रद सम्बन्धी �ारिम्भक तयार� गनुर् अत्यावश्यक भई �सलबन्द� दर भाउप� वा बोलप� 
आ�ान गन�, पूवर् योग्यताको दरखास्त आ�ान गन�, परामशर्दाताको सूची तयार गनर् सूचना 
�काशन गन�, परामशर्दाताबाट �स्ताव माग गन� वा �सलबन्द� दर भाउप�को फाराम, बोलप� 
वा पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात वा �स्ताव सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने जस्ता कायर् 
गनर्।  

(3) सावर्ज�नक �नकायले �नमार्णस्थलको व्यवस्था नभई �नमार्ण कायर्को ख�रद कारबाह� शरुु गनुर् हुँदैन। 
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७. ख�रदको गरुु योजना तयार गनुर् पन�  

(1) सावर्ज�नक �नकायले एक वषर्भन्दा बढ� अव�धसम्म सञ्  चालन हनुे योजना वा आयोजनाको ला�ग ख�रद 
गदार् वा वा�षर्क दश करोड रुपैयाभँन्दा बढ� रकमको ख�रद गदार् ख�रदको गरुु योजना तयार गनुर् 
पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजमको ख�रदको गरुु योजनामा अन्य कुराको अ�त�र� देहायका कुराहरू उल्लेख 
गनुर् पन�छः  

क. ख�रदको �कार, प�रमाण र मोटामोट� अनमुा�नत मूल्य। 

ख. ख�रद �व�ध। 

ग. अ�धकतम ��तस्पधार्को ला�ग ख�रदलाई टु�याईने वा प्याकेज बनाइने भए सो सम्बन्धी 
व्यवस्था। 

घ. सम� ख�रद कारबाह� परुा गनर्को ला�ग ग�रने सम्झौताहरूको मोटामोट� संख्या र त्यस्तो ख�रद 
कारबाह�सँग सम्बिन्धत मखु्य मखु्य काम। 

ङ. ख�रदको ला�ग पूवर् योग्यताको कारबाह� गनुर् पन� भए सो सम्बन्धी कुरा। 

च. ख�रद कारबाह�को मोटामोट� समय ता�लका। 

छ. सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयले ख�रदको गरुुयोजनामा समावेश गनुर् पन� भनी समय 
समयमा �नधार्रण गरेका कुरा। 

(3) यस �नयम बमोिजम तयार भएको ख�रदको गरुुयोजना सावर्ज�नक �नकायको सिचवबाट स्वीकृत भएको 
हनु ुपन�छ। 

(4) उप�नयम (३) बमोिजम स्वीकृत भएको ख�रदको गरुुयोजना सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायले �त्येक 
आ�थर्क वषर्मा अ�ाव�धक गनुर् पन�छ।  

८. वा�षर्क ख�रद योजना तयार गनुर् पन�  

(1) सावर्ज�नक �नकायले वा�षर्क दश लाख रुपैयाँभन्दा बढ� रकमको ख�रद गनुर् पन� भएमा आगामी 
आ�थर्क वषर्को अनमुा�नत वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट तयार गदार् आगामी आ�थर्क वषर्मा गन� वा�षर्क 
ख�रद योजना तयार गनुर् पन�छ। त्यसर� ख�रद योजना तयार गदार् �नयम ७ बमोिजम ख�रदको 
गरुुयोजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गरुु योजनाको समेत आधार �लन ुपन�छ।  

(2) सावर्ज�नक �नकायले उप�नयम (१) बमोिजमको वा�षर्क ख�रद योजनामा देहायका कुराहरू उल्लेख गनुर् 
पन�छः 

क. ख�रदको �कार सम्बन्धी �ववरण,  

ख. ख�रदको सम्भा�वत प्याकेज, 

ग. ख�रद कारबाह�को समय ता�लका, 
घ. ख�रद �व�ध, 

ङ. ख�रदको ला�ग ग�रने सम्झौताको �क�सम, र 

च. सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयले वा�षर्क ख�रद योजनामा समावेश गनुर् पन� भनी समय 
समयमा �नधार्रण गरेका कुरा। 

(3) उप�नयम (२) को खण्ड (ग) बमोिजमको समय ता�लकामा देहायको काम गन� समयाव�ध उल्लेख हनु ु
पन�छः 

क. मालसामान ख�रद गन� भए स्पे�स�फकेशन तयार गन�, 
ख. ख�रदको लागत अनमुान तयार गन�, 



 

80 

ग. �सलबन्द� दर भाउ प� फाराम, पूवर् योग्यताको �स्ताव वा बोलप� आव्हान गन� वा परामशर् 
सेवाको �स्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गन�, 

घ. �सलबन्द� दर भाउ प�, पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� आव्हान वा परामशर् सेवाको �स्ताव 
माग गनर् सूचना �काशन गन�, 

ङ. �सलबन्द� दर भाउ प�, पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� वा परामशर् सेवाको �स्ताव मूल्या�न 
गन�, 

च. �सलबन्द� दर भाउ प�, पूवर् योग्यताको �स्ताव, बोलप� वा परामशर् सेवाको �स्ताव स्वीकृ�त 
गन�, 

छ. सम्झौता गन�, 
ज. कायर् आरम्भ गन� र 

झ. कायर् परुा गन�। 

(4) सावर्ज�नक �नकायको �मखुले यस �नयमावल� बमोिजम तयार भएको वा�षर्क ख�रद योजनाको एक एक 
��त आगामी आ�थर्क वषर्को अनमुा�नत वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट साथ संलग्न गर� तालकु कायार्लय 
र अथर् मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। 

(5) सावर्ज�नक �नकायको �मखुले चाल ुआ�थर्क वषर्को स्वीकृत कायर्�म तथा बजेट �ाप्  त भए प�छ सो 
अनरुूप यो �नयम बमोिजम तयार भएको वा�षर्क ख�रद योजना प�रमाजर्न गर� स्वीकृत गनुर् पन�छ र 
त्यस्तो योजनाको एक एक ��त तालकु कायार्लय, कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय र सावर्ज�नक 
ख�रद अनगुमन कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(6) तालकु कायार्लयले ख�रद कारबाह� �नधार्�रत समयमा सम्पन्  न भए नभएको अनगुमन गनुर् पन�छ। 

९. लागत अनमुान तयार गदार् �वचार गनुर् पन� कुरा  

(1) सावर्ज�नक �नकायले कुनै ख�रदको लागत अनमुान तयार गदार् देहायको कुरा �वचार गनुर् पन�छः 

क. ख�रद सम्बन्धी सम्पूणर् काम एउटै ख�रद सम्झौताबाट हनु सक्ने वा काम �पच्छे छु�ै ख�रद 
सम्झौता गनुर् पन�,  

ख. ख�रद सम्झौता नवीकरण गनर् पन� वा नपन�,  

ग. ख�रदको अन्य कुनै �वकल्प भए त्यस्तो �वकल्प,  

घ. ख�रद सम्झौता बमोिजमको काम सम्पन्  न गनर्को ला�ग लाग्न सक्ने अ�धकतम रकम तथा 
समय, र  

ङ. सावर्ज�नक �नकायले लागत अनमुान तयार गदार् �वचार गनुर् पन� भनी सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन 
कायार्लयले �नधार्रण गरेका अन्य कुरा।  

(2) सावर्ज�नक �नकायले लागत अनमुान तयार गदार् बोलप� वा कायर् सम्पादन जमानत लगायत 
मो�वलाईजेशन र �डमो�वलाईजेशन खचर्, �बमा, परामशर्दातालाई �दन ु पन� स�ुवधा वापत्का कायर्हरू, 

गणुस्तर पर�क्षण, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सरुक्षा, एज �वल्ट नक्सा, कायर्सम्पादन जमानतको क�मसन 
खचर् आ�दको छु�ै आइटम बनाई लागत अनमुानमा समावेश गनुर् पन�छ। 

(3) सावर्ज�नक �नकायले उप�नयम (१) बमोिजम लागत अनमुान तयार गदार् �नयम ५(क) बमोिजमको 
�ववरण समेतको आधार �लन ुपन�छ। 

१०. �नमार्ण कायर्को लागत अनमुान  

(1) सावर्ज�नक �नकायले �नमार्ण कायर्को लागत अनमुान तयार गदार् �नयम ९ को अधीनमा रह� तयार गनुर् 
पन�छ। 
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(2) �नमार्ण कायर्को लागत अनमुान तयार गदार् �नमार्ण सम्बन्धी, परुाताित्वक उत्खनन सम्बन्धी र शरुुङ 
ख�े, �डप �ुबवेल, पे�ो�लयम अनसुन्धान आ�द जस्ता ज�मनम�ुन ग�रन ेकायर्को मापदण्ड भए त्यस्तो 
मापदण्ड बमोिजम र त्यस्तो मापदण्ड नभएको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड तयार गर� त्यस्तो 
मापदण्ड नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद् बाट स्वीकृत गराई स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम लागत अनमुान 
तयार गनुर् पन�छ। 

i. तर त्यस्तो मापदण्ड बमोिजम काम गद� जाँदा खास कामको ला�ग खास �कारको मापदण्ड आवश्यक 
परेमा सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायको �मखुले त्यस्तो �नकायको �ा�व�धकबाट र त्यस्तो �ा�व�धक 
नभए अन्य सावर्ज�नक �नकायका सम्बिन्धत �ा�व�धकबाट आवश्यक मापदण्ड तयार गनर् लगाई त्यस्तो 
मापदण्ड �वभागीय �मखुबाट स्वीकृत गराउन सक्नेछ। यसर� स्वीकृत भएको मापदण्ड �नमार्ण 
व्यवसाय �वकास प�रषद् मा एक वषर् �भ� पठाउन ुपन�छ। 

(3) यस �नयम बमोिजम लागत अनमुान तयार गदार् सावर्ज�नक �नकायले मालसामान स्थलगत रूपमा 
उपलब्ध हनुे वा नहनुे अध्ययन गर� �नमार्ण कायर् सम्पन्  न गनर् लाग्ने समयाव�ध �कटान गनुर् पन�छ।  

(4) सावर्ज�नक �नकायले लागत अनमुान तयार गन� �सल�सलामा �समेन्ट, फलामे डण्डी, इँटा, ढु�ा, माटो, 
ककर् ट पाता �वटु�मन तथा इमल्सन, इन्धन, पो�ल�थनपाइप, जी.आई. पाइप, डी.आई पाइप, 
स्या�नटर�का सामान, �बजलु�का सामान, िज.आई. वायर र यस्तै अन्य �नमार्ण साम�ीको दर भाउ, मे�सन 
तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको ज्याला �नधार्रण गदार् दर रेट �नधार्रण स�म�तले तोकेको दर 
रेटको आधारमा �नधार्रण गनुर् पन�छ।  

i. तर दर रेट �नधार्रण स�म�तको दर रेट उपलब्ध नभएकोमा �नमार्णस्थल निजकैको सम्बिन्धत सरकार� 
कायार्लय वा सरकार� स्वा�मत्व भएको संस्थान, �ा�धकरण, �नगम वा यस्तै �कृ�तका अन्य संस्थाले 
तोकेको दर भाउ वा उ�ोग वािणज्य संघले �दएको दर भाउ, भाडा वा ज्यालाका आधारमा �नधार्रण 
गनुर् पन�छ।  

(5) उप�नयम (४) बमोिजमको दर भाउ, भाडा वा ज्याला समेत उपलब्ध हनु नसकेको अवस्थामा त्यस्तो 
दर रेट �नधार्रण गदार् �वभागीय �मखुले तोक� �दएको दर भाउ, भाडा वा ज्यालाको आधारमा �नधार्रण 
गनुर् पन�छ।  

(6) सावर्ज�नक �नकायले यस �नयम बमोिजम तयार भएको �नमार्ण कायर्को लागत अनमुान त्यस्तो लागत 
अनमुान तयार गन� �ा�व�धक भन्दा एक तह मा�थको �ा�व�धक वा �ा�व�धकहरूको समूहलाई �डजाइन 
�ईङ समेत जाँच्न लगाई कुनै ��ुट देिखएमा त्यस्तो ��ुट सच्याउन लगाउन ुपन�छ। त्यस्तो �नकायमा 
मा�थल्लो तहको �ा�व�धक नभएमा �वभागीय �मखुले त्यस्तो लागत अनमुान जाँच्ने व्यवस्था �मलाई 
�दन ुपन�छ।  

१. �नमार्ण कायर्को लागत अनमुान अनसूुची–१ को ढाँचामा तयार गनुर् पन�छ।  

११. मालसामानको लागत अनमुान  

(1) सावर्ज�नक �नकायले मालसामानको लागत अनमुान तयार गदार् �नयम ९ र सम्बिन्धत मालसामानको 
स्पे�स�फकेशनको अधीनमा रह� तयार गनुर् पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम मालसामानको लागत अनमुान तयार गदार् देहायका कुरालाई आधार �लन ु
पन�छः 

क. सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकाय वा त्यस्तो सावर्ज�नक �नकाय रहेको िजल्लाको अन्य सावर्ज�नक 
�नकायले चाल ुवा अिघल्ला वषर्हरूमा सोह� �कृ�तको ख�रद गदार् लागेको वास्त�वक लागत, 

ख. स्थानीय बजारमा �च�लत दर भाउ, 
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ग. अन्य बजारको �च�लत दर भाउ र मालसामान आपू�तर् गन� स्थानसम्म लाग्ने अनमुा�नत ढुवानी 
खचर्, 

घ. उ�ोग वािणज्य संघले जार� गरेको दर रेट।  

१२. परामशर् सेवाको लागत अनमुान  

(1) सावर्ज�नक �नकायले परामशर् सेवाको लागत अनमुान तयार गदार् �नयम ९ को अधीनमा रह� तयार गनुर् 
पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम परामशर् सेवाको लागत अनमुान तयार गदार् देहायका कुरालाई आधार �लन ु
पन�छः 

क. सम्बिन्धत मन्�ालयले परामशर् सेवाको लागत अनमुान सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको भए 
त्यस्तो मापदण्ड,  

ख. सम्बिन्धत परामशर् सेवाको कायर् क्षे�गत शतर्,  

ग. सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकाय वा अन्य सावर्ज�नक �नकायले चाल ुवा अिघल्ला वषर्हरूमा सोह� 
�कृ�तको ख�रद गदार् लागेको वास्त�वक लागत।  

तर यस खण्डको आधारमा लागत अनमुान तयार गदार् अिघल्ला वषर्हरूको दरमा मूल्य 
समायोजन गर� लागत अनमुान तयार गनुर् पन�छ।  

(3) सावर्ज�नक �नकायले यस �नयम बमोिजमको लागत अनमुान तयार गदार् देहायका खचर्हरू खलुाउन ु
पन�छः 

क. मखु्य जनशि� एवं अन्य जनशि�को पा�र��मक, 

ख. �मण खचर्, जनशि�को बसोवास खचर्, कायार्लय खचर्, आवश्यक मालसामान उपकरण र सेवा 
खचर्, ��तवेदन र अन्य कागजातको अनवुाद, छपाई खचर्, 

ग. परामशर्दाताले ता�लम, गो�ी वा �मणको व्यवस्था गनुर् पन� भए त्यस्तो कामको ला�ग लाग्ने 
खचर् र अन्य खचर्। 

१३. अन्य सेवाको लागत अनमुान  

(1) सावर्ज�नक �नकायले अन्य सेवाको लागत अनमुान �नयम ९ को अधीनमा रह� तयार गनुर् पन�छ। 

(2) भाडामा �लइने सवार� साधन, मे�सनर� औजार, उपकरण वा मालसामानको भाडाको लागत अनमुान 
तयार गनर् सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायका �मखुले त्यस्ता साधन, औजार, उपकरण वा मालसामान 
सम्बन्धी ज्ञान भएका बढ�मा तीन जना दक्ष �ा�व�धकहरूको एक स�म�त गठन गनुर् पन�छ। त्यस्तो 
�नकायमा त्यस्ता �ा�व�धक जनशि� नभए त्यस्तो �नकायको तालकु कायार्लयले त्यस्तो स�म�त गठन 
ग�र�दन ुपन�छ। 

(3) उप�नयम (२) बमोिजमको स�म�तले भाडाको लागत अनमुान तयार गदार् देहायका कुरालाई �वचार गर� 
मोटामोट� लागत अनमुान तयार गनुर् पन�छः 

क. भाडामा �लन पन� सवार� साधन, मे�सनर� औजार, उपकरण वा मालसामानको �ववरण, 

स्पे�स�फकेशन, अवस्था र आय,ु 

ख. �च�लत बजार दर, 

ग. भाडामा �लने अव�ध, 

घ. इन्धनको मूल्य र खपत, र  

ङ. स�म�तले उपय�ु ठहर् याएको अन्य कुरा। 

(4) ढुवानीको लागत अनमुान तयार गदार् सम्बिन्धत सावर्ज�नक �नकायले िजल्ला स्तरको सावर्ज�नक 
�नकायको हकमा दर रेट �नधार्रण स�म�तले �नधार्रण गरेको दर रेटको आधारमा, केन्��यस्तरको 
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सावर्ज�नक �नकायको हकमा �वभागीय दर रेटको आधारमा र त्यस्तो �वभागीय दर रेट समेत नभएको 
अवस्थामा �च�लत बजार दर रेटको आधारमा मोटामोट� लागत अनमुान तयार गनुर् पन�छ।  

(5) सावर्ज�नक �नकायले कुनै मालसामान ममर्त सम्भारको लागत अनमुान तयार गदार् त्यस्तो �नकायमा 
त्यस सम्बन्धी �वशेषज्ञ वा दक्ष कमर्चार� भए त्यस्तो कमर्चार�बाट र त्यस्तो कमर्चार� नभए त्यस्तो 
काम गन� व्यि�, फाराम, कम्पनी वा संस्थाबाट लागत अनमुान तयार गराउन ुपन�छ।  

(6) घर भाडा र सेवा करार सम्बन्धी लागत अनमुान तयार गदार् �च�लत बजार दर र सावर्ज�नक ख�रद 
अनगुमन कायार्लयले सो सम्बन्धी मापदण्ड जार� गरेको भए सोमापदण्ड अनसुार मोटामोट� लागत 
अनमुान तयार गनुर् पन�छ। 

१.10 �मण खचर् �नयमावल�, २०६४ का सान्द�भर्क �नयमहरू 

४. �मण �कफायती हनु ुपन� 

(1) सरकार� खचर्मा �मण गन� पदा�धकार� वा कमर्चार�ले सम्भव भएसम्म �कफायती र कम खिचर्लो बाटो 
वा सवार� साधन �योग गर� �मण गनुर् पन�छ।  

(2) �मण गदार् राजप�ां�कत कमर्चार� वा सो भन्दा मा�थल्लो दजार्को पदा�धकार� वा कमर्चार� भए हवाई 
यातायात सञ्  चालन भएको ठाउँमा �मण गदार् हवाई यातायातबाट र हवाई यातायात सञ्  चालन नभएको 
ठाउँमा �मण गदार् वा अन्य कमर्चार�ले �मण गदार् यातायातका अन्य साधन �योग गनुर् पन�छ। 

 तर अन्य यातायात साधन नभई हवाई यातायात साधन मा� उपलब्ध भएको अवस्थामा �मण आदेश 
वा �नणर्य गन� अ�धकार�ले कारण खलुाई अन्य कमर्चार�ले प�न हवाई यातायात �योग गन� अनमु�त �दन 
सक्नेछ।  

५. �मण खचर् पाउन ेपदा�धकार� वा कमर्चार�को वग�करण  

(1) यस �नयमावल� बमोिजम स�ुवधा उपलब्ध गराउने �योजनको ला�ग देहायका पदा�धकार� वा 
कमर्चार�लाई देहाय बमोिजम वग�करण ग�रएको छ: 

 (क) राष्  �प�त, उपराष्  �प�त, �धानमन्�ी, �धान न्यायाधीश,  

 व्यवस्था�पका संसद्का सभामखु, उप�धानमन्�ी वा मन्�ी - "अ�त �विश� तह" 

 (ख) खण्ड (क) मा लेिखएदेिख बाहेक राजप�ा��त �विश� �ेणी वा सो  

 सरह वा सो भन्दा मा�थल्लो पदमा बहाल रहेका अन्य पदा�धकार� –  �विश� तह 

 (ग) िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वा राजप�ा��त �थम �ेणी  

 वा सो सरहका कमर्चार� –  �थम तह 

 (घ) राजप�ा��त ��तीय �ेणी र ततृीय �ेणी वा सो सरहका कमर्चार�  –  ��तीय तह 

 (ङ) राजप� अन��त वा सो सरहका कमर्चार� –  ततृीय तह 

 (च) सवार� चालक तथा �ेणी �वह�न कमर्चार� –  चतथुर् तह 

(2) उप�नयम (1) मा लेिखएदेिख बाहेकका अन्य कुनै पदा�धकार� वा व्यि�लाई �मण गन� आदेश 
�दनपुदार् त्यस्तो आदेश �दने अ�धकार�ले त्यस्तो पदा�धकार� वा व्यि�को तह खलुाई आदेश �दन ु
पन�छ। 

६. �मण खचर् पाउन े 

(1) सरकार� कामको �सल�सलामा मलुकु �भ� �मण गनुर्पदार् �मणको ला�ग यातायातको �टकट ख�रद 
गनुर्पन� भएमा �टकट ख�रद गदार् लागेको रकम भ�ुानी �दइनेछ। �ेणी तो�कने �मण साधनबाट �मण 
गनुर्पदार् हवाई यातायात बाहेकको अन्य साधनबाट �मण गरेको भए �थम तह वा सो भन्दा मा�थका 
पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �थम �ेणीको र अन्य कमर्चार� वा व्यि�लाई ��तीय �ेणीको �मण खचर् 
�दइनेछ। 
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(2) कुनै पदा�धकार�ले कुनै �मण साधनको �टकट ख�रद ग�रसकेप�छ �मण र� भएमा वा �मण �म�त 
सानुर् पन� भएमा वा �मण आदेश गन� अ�धकार�को आदेशबाट यस्तो �टकट �फतार् गनुर्पन� भएमा �नजले 
त्यसर� �टकट �फतार् गरे बापत लाग्ने रकम सम्बिन्धत कायार्लयबाट शोधभनार् पाउनेछ।  

(3) �टकट �फतार् गनुर्पन� वा हवाई उडानको �म�त तय भएकोमा सो प�रवतर्न भई सो �दन उडान नभएमा 
सम्बिन्धत �नकायबाट �मािणत गराई त्यस्तो पदा�धकार� वा कमर्चार�ले �ाक्सी, �रक्सा, बस भाडाको 
रकम भ�ुानी कायार्लयबाट �लन पाउनेछ। 

७. दै�नक भ�ा पाउन े 

(1) सरकार� कामको �सल�सलामा मलुकु �भ� आफ्नो कायार्लय भन्दा बा�हर �मणमा वा काजमा ख�टएका 
पदा�धकार� वा कमर्चार�ले अनसूुची–२ बमोिजमको दरमा दै�नक भ�ा पाउनेछ।  

(2) �मण वा काजमा ख�टएको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले अनसूुची–४ मा उल्लेख भए बमोिजमको कुनै 
िजल्लामा �मण गदार् उप�नयम (१) बमोिजम पाउने दै�नक भ�ाको रकममा थप दश ��तशत रकम 
पाउनेछ। 

(3) बस वा अन्य सावर्ज�नक यातायातको स�ुवधा �ाप्  त हनुे ठाँउमा एकै �दन गई फकर् ने गर� सरकार� 
काममा काज खट� जाने पदा�धकार� वा कमर्चार�ले यस �नयमावल� बमोिजम �मण खचर् र दै�नक 
भ�ाको पिच्चस ��तशत खाजा खचर् बापत पाउनेछ। 

(4) सरुवा वा बढुवा भई हािजर हनु ख�टएको कायार्लयमा पगुेको �दनको र काजबाट कायार्लय फक� को 
�दनको उप�नयम (१) बमोिजम पाउने दै�नक भ�ाको पिच्चस ��तशत रकम भ�ुानी पाउनेछ। 

(5) भार� बोक्ने काममा �नय�ु भएका कमर्चार�, हलुाक�, हल्कारा, चेनमेन, सभ�यर जस्ता कमर्चार� तथा 
�फल्ड भ�ा पाउने कमर्चार�ले आफू कायर्रत क्षे� �भ� �मणमा रहँदा यस �नयमावल� बमोिजम दै�नक 
भ�ा पाउने छैन। 

(6) काजमा ख�टएको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले अनसूुची-२ बमोिजमको दै�नक भ�ा स�ुवधा बाटोको म्याद 
बाहेक बढ�मा चौध �दन सम्मको पाउनेछ। 

(६क) पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई सात �दन भन्दा बढ� अव�धको ला�ग काज खटाउन ु पन� भएमा �मण 
आदेश गन� पदा�धकार�ले कारण खोल� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई काजमा खटाउन सक्नेछ। 

तर �वभाग वा कायार्लयको कमर्चार�लाई सात �दनभन्दा बढ� अव�धको ला�ग काजमा खटाउँदा एक तह 
मा�थको पदा�धकार�को स्वीकृ�त �लन ुपन�छ।  

(६ख) उप�नयम (६क) बमोिजम काजमा ख�टएको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले उप�नयम (६) मा उिल्लिखत 
अव�ध भन्दा बढ� अव�धको ला�ग अनसूुची-२ बमोिजमको दै�नक भ�ाको पचास ��तशत रकम मा� 
पाउनेछ। 

(7) लेखा पर�क्षण डोर, अनसुन्धानमूलक कायर्, स्थानीयस्तरमा कायार्लय नभएका केन्��य �नकायबाट 
स्थानीयस्तरमा स�ालन ग�रने कायर्�म, स्थलगत ता�लम सञ्  चालन, तथ्या� स�लन कायर् वा आवास 
स�ुवधा उपलब्ध नगराइएको ता�लम कायर्�ममा सहभागी हनुे कमर्चार�लाई लाग्ने �दनको गणना गर� 
काज खटाउन स�कनेछ त्यस्तो अवस्थामा काज ख�टएको परुा अव�धको अनसूुची-२ बमोिजमको दै�नक 
भ�ा �दन वाधा पन� छैन। 

७क. उप�नयम (६) वा (७) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मातहतका अदालतको �नर�क्षण गनुर्पदार् 
�धानन्यायाधीश वा �नजले काज खटाएको सव�च्च अदालतको न्यायाधीश र �नजसँग ख�टएको कमर्चार� 
वा पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीश र �नजसँग ख�टएको कमर्चार�ले उप�नयम (१) बमोिजमको स�ुवधा 
बढ�मा १५ �दनसम्म पाउन सक्नेछ। 

(1) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न काठमाड� उपत्यका वा कुनै �शासक�य 
िजल्लाको सदरमकुाम क्षे� वा रात �बताउन ु पन� गर� ख�टएको स्थानदेिख पन्� �कलो�मटर �भ� 
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आफ्नो र आफ्नो प�रवारको नाममा स्थायी घरवास भएका पदा�धकार� एवं कमर्चार�ले त्यस्तो क्षे�मा 
�मण वा काजमा रहँदा दै�नक भ�ा पाउने छैन। 

(2) तर सो क्षे�बाट बा�हर पैदल वा सावर्ज�नक यातायात चल्ने ठाउँमा �मण वा काजमा खटाउँदा यस 
�नयमावल� बमोिजम �मण खचर्, दै�नक भ�ा �दन बाधा पन� छैन।  

(3) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आफू खशुी �नवेदन �दई काजमा ख�टएको 
कमर्चार�ले यस �नयम बमोिजमको स�ुवधा पाउने छैन। यसर� काजमा ख�टएको ब्यहोरा �मण 
आदेशमा खलुाउन ुपन�छ। 

(4) सरकार� कामको �सल�सलामा �मणमा रह� दै�नक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकार� वा कमर्चार�ले 
दै�नक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर �फल्ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, स्थानीय भ�ा वा अन्य 
कुनै �क�समको भ�ा पाउने छैन।  

(5) तर �च�लत कानून बमोिजम अन्य छु�ै भ�ा पाउने व्यवस्था भएकोमा यस �नयम बमोिजमको भ�ा 
पाउने छैन। 

(6) उप�नयम (७) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न लेखा पर�क्षणमा ख�टएका कमर्चार�को हकमा 
�मण भ�ाको अ�त�र� पाइरहेको अन्य भ�ा भ�ुानी �दन बाधा पन� छैन।  

८. �मणमा ख�टएको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले �वदा �लएमा दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् नपाउन े 

कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�ले �मण वा काजमा रहेको अव�धमा �वदा बसेमा त्यसर� �वदामा बस्दाको 
अव�धमा �नजले यस �नयमावल� बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा, �मण खचर् पाउने छैन। 

९. सरुवा बढुवा वा नया ँ�नयिु� भई जादँा दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् पाउन े 

कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार� सरुवा, बढुवा वा कायम म ुकायम मकुरर भई एक िजल्लाबाट अक� िजल्लामा 
जाँदा र नयाँ �नयिु� भएकोमा �नयिु� बझेुको ठाउँबाट �नयिु� भएको पदमा बहाल गनर् जाँदा यस 
�नयमावल� बमोिजम दै�नक भ�ा र �मण खचर् पाउनेछ।  

१०. दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् भ�ुानी �व�ध  

(1) एक िजल्लाबाट अक� िजल्ला वा सोह� िजल्लाको एक कायार्लयबाट �बस �कलो�मटर भन्दा बढ� दूर� 
भएको अक� कायार्लयमा सरुवा, बढुवा वा कायम म ु कायम मकुरर भई जाने पदा�धकार� वा 
कमर्चार�ले पाउने दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् बापतको रकमको फाँटवार� महालेखापर�क्षकको 
कायार्लयबाट �नधार्�रत ढाँचामा �नज बहाल रहेको कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम �ाप्  त फाँटवार� उपर कायार्लयले जाँचबझु गर� यस �नयमावल� बमोिजम पाउन ु
पन� रकम भ�ुानी �दन ुपन�छ।  

(3) उप�नयम (२) बमोिजम भ�ुानी �दँदा देहायका कुरामा देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः 

क. ��तीय तह वा सो भन्दा मा�थका पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई सम्भव भएसम्म छोटो र 
�मतव्ययी हवाई मागर्बाट �मण गदार् लाग्ने हवाई भाडा, बस भाडा वा रेल भाडा र यस 
�नयमावल� बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा र फुटकर खचर् बापत एकमषु्  ट दईु हजार रुपैया ँ �दन ु
पन�छ। 

ख. ततृीय वा चतथुर् तहका कमर्चार�लाई हवाई मागर्बाट �मण गदार् कम खिचर्लो हनुे भएमा लाग्न े
हवाई भाडा वा बस भाडा र यस �नयमावल� बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा र फुटकर खचर् बापत 
एकमषु्  ट दईु हजार रुपैया ँ�दन ुपन�छ। 

ग. सरुवा, बढुवा वा कायम म ुकायम मकुरर भई जाँदा यातायात स�ुवधा नभएको स्थानमा पैदल 
�मण गनुर्पदार् किम्तमा �बस �कलो�मटर ��त �दनका दरले दै�नक भ�ाको गणना गनुर् पन�छ। 
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घ. सरुवा, बढुवा वा कायम म ु कायम मकुरर भई ख�टएको कायार्लयमा हािजर हनु जाने 
पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई प�रवार लैजाने �योजनका ला�ग �नजले खण्ड (क) वा (ख) 
बमोिजम पाउने बराबरको रकम प�रवारका �त्येक सदस्यलाई जनह� रूपमा �दन ुपन�छ। 

 तर फुटकर खचर् रकम �दइने छैन। 

(4) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न काठमाड� उपत्यकाको कुनै एक 
नगरपा�लकामा रहेको कायार्लयबाट काठमाड� उपत्यकाको सोह� वा अक� िजल्लाको नगर पा�लकामा 
रहेको कायार्लयमा सरुवा, बढुवा वा कायम म ुकायम मकुरर भई जाँदा वा काज ख�टई जाँदा काजमा 
ख�टएका पदा�धकार� वा कमर्चार�ले वा समूहगत रूपमा ब्यारेकमा बस्नपुन� कमर्चार�ले यस �नयम 
बमोिजमको स�ुवधा पाउने छैन। 

(5) तर एक नगरपा�लकाबाट �बस �कलो�मटर भन्दा टाढा रहेको कायार्लयमा सरुवा, बढुवा वा कायम म ु
कायम मकुरर भई जाँदा त्यस्तो स�ुवधा पाउन सक्नेछ। 

(6) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार� जनुसकैु कारणबाट सरकार� सेवाबाट अलग भई घर फकर् न ुपरेमा �नज 
जनु �ेणी वा तहबाट सेवा अलग भएको हो सोह� �ेणी वा तह अनसुार यस �नयम बमोिजम दै�नक 
भ�ा तथा �मण खचर् �नज र �नजको प�रवारलाई बहाल टुटेको कायार्लयबाट �दइने छ। 

(7) तर प�छल्लो पाँच वषर्देिख अटुट रूपमा सेवामा बहाल रहेकोमा बाहेक अस्थायी कमर्चार�लाई यो 
स�ुवधा �दइने छैन। 

(8) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�को आफू ख�टएको िजल्लामा मतृ्य ुभएमा �नजको प�रवारलाई घर फकर् दा 
यस �नयमावल� बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् पदा�धकार� वा कमर्चार� ख�टएको 
कायार्लयबाट �दइनेछ।  

(9) �नयम ४ को उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न हवाई यातायातबाट या�ा गदार् 
कम खिचर्लो हनुे भएमा अ�धकार �ाप्  त अ�धकार�ले जनुसकैु तहको पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई प�न 
हवाई यातायातको साधन �योग गन� आदेश �दन सक्नेछ। यसर� आदेश �दँदा कुन स्थानबाट कुन 
स्थानसम्म हवाई यातायातको साधन �योग गन� हो स्पष्  ट रूपमा तोक� �दन ुपन�छ। 

११.  �बमा खचर्  

(1) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�ले सरकार� कामको �सल�सलामा मलुकु �भ� वा बा�हर �मण गदार् �मण 
वा काज अव�धभर दश लाख रुपैयाकँो �बमा गराउनका ला�ग लाग्न े �बल बमोिजमको ���मयम खचर् 
पाउनेछ। 

(2) सरकार� कामको �सल�सलामा कुनै �वदेशी मलुकुको �मण गनुर्पदार् स्वास्थ्य �बमा गनुर्पन� रहेछ भने 
�मण अव�धभरका ला�ग स्वास्थ्य �बमा गदार् लागेको �बल बमोिजमको ���मयम खचर् पाउनेछ। 

१२. कायम म ुकायम मकुरर भई जादँा कायम म ुकायम मकुरर भएको पदको पाउन ेदै�नक भ�ा तथा �मण खचर्  

कुनै एक िजल्लामा रहेको कायार्लयबाट अक� िजल्लामा रहेको कुनै कायार्लयमा कायम म ुकायम मकुरर भई 
जाने पदा�धकार� वा कमर्चार�ले जनु पदको कायम म ुकायम मकुरर भई गएको छ, सोह� पदको दै�नक भ�ा 
तथा �मण खचर् पाउनेछ र कायम म ुकायम मकुरर भएको िजल्लामा कायम म ुकायम मकुरर समाप्  त भई 
फकर् न ुपरेमा कायम म ुकायम मकुरर भई जाँदा जनु पदको दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् पाएको �थयो सोह� 
बमोिजम फकर् दा प�न �नज र �नजको प�रवारले पाउनेछ। 

१३. �मणमा जान ेपदा�धकार� वा कमर्चार� �वरामी परेमा  

(1) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार� सरकार� कामको �सल�सलामा पैदल �मण गदार् बाटोमा अश� �बरामी 
भएमा निजकको �हर� कायार्लयमा खबर गनुर् पन�छ। सरुवा, बढुवा वा कायम म ुकायम मकुरर भई 
एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा जाने �सल�सलामा पैदल �मण गदार् प�रवार साथ �लई जाँदा 
प�रवारको कुनै सदस्य बाटोमा अश� �बरामी भएमा प�न सोह� बमोिजम गनुर् पन�छ। 
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(2) उप�नयम (१) बमोिजम जानकार� �ाप्  त भएप�छ निजकको �हर� कायार्लयले त्यसर� �बरामी भएको 
पदा�धकार� वा कमर्चार� वा �नजको प�रवारको सदस्यलाई निजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौक�सम्म 
परु्  याई �दन ुपन�छ।  

(3) उप�नयम (२) बमोिजम परु्  याउँदा लाग्ने खचर् �हर� चौक� भए िजल्ला �हर� कायार्लय माफर् त र िजल्ला 
�हर� कायार्लय भए आफ्नै कायार्लयबाट खचर् लेखी सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा 
शोधभनार् माग गनुर् पन�छ। 

(4) उप�नयम (३) बमोिजम �नकासा माग भएको रकम सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले 
�व�नयोिजत बजेट रकमबाट तत्काल �नकासा �दन ुपन�छ। 

(5) यस �नयमावल� बमोिजम सरकार� कामको �सल�सलामा �मण गदार् कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�को 
मतृ्य ुहनु गएमा मतृक पदा�धकार� वां कमर्चार�को शव दाह संस्कारको ला�ग �नजको प�रवारले माग 
गरेको स्थानसम्म परु्  याई �दने व्यवस्था गनुर् पन�छ। यसर� मतृ पदा�धकार� वा कमर्चार�को शव 
परु्  याउने व्यवस्था गदार् सो शवका साथमा रहेका मतृ पदा�धकार� वा कमर्चार�को प�रवारलाई समेत सो 
ठाउँसम्म परु्  याई �दने व्यवस्था गनुर् पन�छ।  

(6) उप�नयम (५) बमोिजम शव ल्याउँदा लाग्ने खचर् �वदेशमा भए सम्बिन्धत नेपाल� राजदूतावास वा 
�नयोग र नेपाल �भ� भए सम्बिन्धत िजल्लाको िजल्ला �हर� कायार्लयले उप�नयम (३) र (४) बमोिजम 
खचर् गन� र �नकासा �ाप्  त गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। 

१४. �वदेश �मण खचर् र दै�नक भ�ा सम्बन्धी व्यवस्था  

(1) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई सरकार� कामको �सल�सलामा �वदेशमा �मणमा पठाउँदा सो �मणको 
खचर् ब्यहोन� �ोत र नेपाल सरकारको �ोतबाट �वदेशमा �मणमा पठाइने भएमा �नजले यस �नयमावल� 
बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा, �मण खचर्, पकेट खचर् तथा भैपर� आउने खचर् जस्ता कुन कुन स�ुवधा 
पाउने हो, सो खलुाई �मणमा खटाउन ुअिघ �नणर्य गनुर् पन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम �नणर्य नभई आफू खशुी �मणमा गएकोमा वा पठाएकोमा �मणबाट फक� प�छ 
गरेको दाबी बमोिजम त्यस्ता खचर्हरू �दइने छैन। 

(3) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�ले सरकार� कामको �सल�सलामा �वदेशमा या�ा गनुर्पदार् अ�त �विश� तह 
र नेपाल सरकारले तोकेको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले �वजनेश क्लास र सो बाहेकका अन्य 
पदा�धकार� वा कमर्चार� भए इकोनो�म क्लासको हवाई �टकटको �मण खचर् पाउनेछ। 

तर राष्  �प�त, उपराष्  �प�त तथा �धानमन्�ीले �मण गदार् �थम �ेणी फस्ट क्लासको हवाई �टकटको 
�मण खचर् पाउनेछ। 

(4) कुनै पदा�धकार� एवं कमर्चार�लाई अन्तरार्��य सम्मेलन, से�मनार, समारोह, �नमन्�णा, बैठक, ता�लम, 

अध्ययन �मण र अन्य कुनै सरकार� कामको �सल�सलामा �वदेश जाँदा अनसूुची–५ मा व्यवस्था भए 
बमोिजमको दरले दै�नक भ�ा �दइनेछ। 

(5) उप�नयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अन्तरार्��य सम्मेलन, से�मनार, समारोह, 
�नमन्�णा वा बैठकमा भाग �लन गएको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले होटलको अलग्गै �बल पेश गरेमा 
होटलको �बल बमोिजम �विश� तह वा सो भन्दा मा�थका पदा�धकार� भए तीन सय पचास अमे�रक� 
डलरसम्म, �थम तहको भए दईु सय पचास डलरसम्म र ��तीय तहको भए एक सय पचास डलरसम्म 
तथा अनसूुची-5 मा उिल्लिखत दै�नक भ�ाको तीस ��तशत रकम खाना खचर् र पकेट खचर् बापत 
पाउनेछ। 

(6) उप�नयम (४) बमोिजम �वदेश जाने पदा�धकार� वा कमर्चार�ले यस �नयमावल� बमोिजम दै�नक �मण 
भ�ा पाउनेमा हवाइया�ा अव�धको दै�नक भ�ा पाउने छैन। 

तर आठ घण्टा भन्दा बढ� �ािन्जटमा वस्न ुपरेमात्यस्तो अव�धको ला�ग �ािन्जटमा बसेको मलुकुमा 
जाँदा पाउने अनसूुची—५ बमोिजमको एक �दनको दै�नक भ�ा पाउनेछ।" 
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(7) उप�नयम (४) बमोिजमको अन्तरार्��य सम्मेलन, से�मनार, समारोह, �नमन्�णा, ता�लम, वातार् वा 
बैठकमा जाने पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई आयोजकको तफर् बाट बस्नको मा� �बन्ध भएकोमा त्यस्तो 
पदा�धकार� वा कमर्चार�ले खाना र पकेट खचर् बापत दै�नक �मण भ�ाको तीस ��तशत र खान 
बस्नमा� �बन्ध भई पकेट खचर् उपलब्ध नगराएकोमा दै�नक पच्चीस अमे�रक� डलर पाउनेछ। त्यसर� 
खाना खचर् वा पकेट खचर् उपलब्ध गराउँदा आयोजक संस्थाको तफर् बाट त्यस्तो खचर् उपलब्ध 
नगराएको �मािणत कागजात पेश गरेको अवस्थामा मा� भ�ुानी �दइनेछ।  

(8) कुनै �म�राष्  � वा अन्तरार्��य संस्थाबाट खान बस्नको ला�ग रकम नै �दने भएकोमा उप�नयम (७) 

बमोिजमको पकेट खचर् �दइने छैन। 

(9) कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार� कावू वा�हरको प�रिस्थ�तले गदार् �नधार्�रत समयमा तो�कएको गन्तव्य वा 
�ािन्जटबाट �फतार् हनु नसकेमा फक� प�छ उिचत कारण र �माण स�हत �नवेदन �दएमा �मणको आदेश 
गन� पदा�धकार�को �नणर्य बमोिजम दै�नक तथा �मण खचर् �दन स�कनेछ।  

(10) उप�नयम (४) बमोिजम �वदेशमा जाँदा वा आउँदा बाटोमा पन� कुनै मलुकुमा रात �बताउन ुपदार् वा 
आठ घण्टा भन्दा बढ� �ािन्जटमा बस्न ुपन� अवस्थामा हवाइ �टकट उपलब्ध गराउने संस्थाले खाने 
बस्ने �बन्ध नगरेकोमा त्यसर� रात �वताएको वा �ािन्जटमा बसेको अव�धको ला�ग अनसूुची–५ 
बमोिजमको दै�नकभ�ा पाउनेछ।  

(11) अन्तरार्��य सम्मेलन, से�मनार आ�दमा जाँदा सम्मेलन शरुु हनुे अिघल्लो �दनदेिख समाप् त भएको भो�ल 
पल्टसम्मलाई ज�त �दन लाग्छ, त्यसभन्दा बढ� आफू खशुी त्यस्तो मलुकु वा अन्य �वदेशी मलुकुमा 
मकुाम गरेकोमा दै�नक भ�ा �दइने छैन। 

(११क)सरकार� खचर्मा �वदेश �मण गदार् बाटाको हवाई या�ामा रात �बताएको अव�धभर अनसूुची–५ 
बमोिजमको पाउने दै�नक भ�ा दरको पचास ��तशत रकम मा� �दइनेछ। 

(12) यस �नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न राष्  �प�त, उपराष्  �प�त वा �धानमन्�ीले कुनै 
समारोह, सम्मेलन वा औपचा�रक �मणमा �वदेश �मण गनुर्पदार् उप�नयम (४) बमोिजमको दै�नक भ�ा 
वा उप�नयम (५) बमोिजमको होटेल खचर्का सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद्ले छु�ै दर �नधार्रण 
गनर् सक्नेछ र यसर� �नधार्रण भएकोमा सोह� बमोिजको दरमा दै�नक भ�ा वा होटेल खचर् �दइनेछ। 

(13) यस �नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न जनवाद� गणतन्� चीनको स्वशा�सत क्षे� 
�तब्बत वा भारतको बाटो भई नेपालको एक भ–ूभागबाट अक� भ–ूभागमा जान ु पदार् नेपालमा पाए 
सरहकै दै�नक तथा �मण खचर् र वास खचर् मा� पाउनेछ।  

१८.  �मण सम्बन्धी �बल भरपाईहरूः  

(१) �मणमा ख�टने पदा�धकार� वा कमर्चार�ले �मण समाप्  त भएप�छ �नयमानसुार पाउन ेदै�नक भ�ा तथा 
�मण खचर्को �बल भर� �मण ��तवेदन साथ आवश्यक �बल भरपाई सम्बिन्धत कायार्लयमा पेश गनुर् 
पन�छ। तर उडान �बमाको हकमा सो �बमाको नम्बर मा� पेश गरे हनु्छ। 

(२) हवाई यातायातको स�ुवधा �लने पदा�धकार� वा कमर्चार�ले हवाई �टकट पेश गरेमा मा� सो बापतको 
रकम भ�ुानी �दइनेछ। तत्काल �मण पेश्क� �लँदाको बखत हवाई �टकट पेश गनर् नसक्न े
पदा�धकार� वा कमर्चार�ले हवाई यातायातको स�ुवधा �लएमा आफू हािजर हनुे कायार्लयमा हवाई �टकट 
पेश गर� सो बापतको रकम भ�ुानी माग गनर् सक्नछे। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम भ�ुानी माग गदार् सा�बक कायार्लयबाट �लएको दै�नक भ�ा तथा �मण 
खचर्को �बलको �मािणत कागज संलग्न गनुर् पन�छ। 

(४) हवाई यातायातको �टकट �ाप्  त भएमा सा�बकको �मण साधनबाट �मण गदार् भ�ुानी भएको रकम र 
हवाई यातायात �योगबाट हनु आउने रकम य�कन गर� नपगु हनुे रकम मा� सात �दन �भ� 
कायार्लयले सम्बिन्धत कमर्चार�लाई भ�ुानी �दन ुपन�छ। 
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(५) यस �नयम बमोिजम माग भएको रकम भ�ुानी �दन बजेट रकम नभएमा आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग 
दा�यत्व सार� प�हलो �ाथ�मकताका साथ भ�ुानी �दन ुपन�छ। 

२०. अन्य व्यि�लाई �दइन े�मण खचर् 

(1) गैरसरकार� व्यि�लाई नेपाल �भ� वा �वदेशमा �मण गराउन ेनेपाल सरकारबाट �नणर्य भएमा �नजले 
पाउने दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् र अन्य खचर् नेपाल सरकारको �नणर्यमा उल्लेख भएबमोिजम 
हनुेछ। 

(2) उप�नयम (१) को �योजनको ला�ग नेपाल सरकारको �नणर्यको ला�ग पेश गदार् यस्ता व्यि�लाई दै�नक 
भ�ा तथा �मण खचर् �दनपुन� भएमा कुन तहका कमर्चार�ले पाए सरह दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् 
�दने भन्  ने कुरा समेत स्पष्  ट खोल� पेश गनुर् पन�छ। 

(3) उप�नयम (१) बमोिजम �नणर्य नभएमा ��तीय तहको पदा�धकार� वा कमर्चार�ले पाए सरहको स�ुवधा 
�दइनेछ। 

२२. �वशेष व्यवस्था  

भौगो�लक, �ाकृ�तक वा हावापानी सम्बन्धी क�ठनाइको दृ��ले नेपालको कुनै इलाकामा बसी काम गन� 
पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई नेपाल सरकारबाट समय समयमा भएको �नणर्यबाट �दई आएको वा �दइने 
स्थानीय भ�ा, औष�ध भ�ा वा यस्तै अरू भ�ाको व्यवस्थामा यस �नयमावल�को कुनै प�न कुराले ��तकुल 
असर पारेको मा�नने छैन। 

अनसूुची - २ 

(�नयम ७ को उप�नयम (१)सँग सम्बिन्धत) 

दै�नक भ�ा 
�म संख्या तह ��त �दन पाउने रकम 

1 अ�त �विश� 3000/- 

2 �विश� 2500/- 

3 �थम तह 2000/- 

4 ��तीय तह 1600/- 

5 ततृीय तह 1200/- 

6 चौथ� तह 1000/- 
 

अनसूुची –४ 

�नयम ७ को उप�नयम (२)सँग सम्बिन्धत. 
दै�नक भ�ाको �बस ��तशत थप पाउने िजल्लाहरू 

१. दाच ुर्ला २. बझाङ ३. बाजरुा ४. अछाम 
५. जाजरकोट  ६. रुकुम ७. रोल्पा ८. हमु्ला 
९. मगु ु  १०. जमु्ला ११. का�लकोट  १२. डोल्पा 
१३. मसु्ताङ १४. मनाङ १५. गोरखा जगात उ�र. १६. धा�दङ (नमु उ�र) 

१७. भोजपरु  १८. खोटाङ १९. ओखलढु�ा २०. सोलखुमु्ब ु
 

भारतको चे�ाई, हैदरावाद, ब�गलोर, ममु्बई, �दल्ल�, कोलकाता र ब�लादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य 
स्थानमा रात �बताउन ुपदार् तो�कएको दरको पचास ��तशत रकम मा� �दइनेछ। 
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अनसूुची - 5 

(�नयम 14 को उप�नयम (4)सँग सम्बिन्धत) 

�वदेश �मण गदार् पाउने दै�नक भ�ा दर 

�म संख्या तह ��त �दन अमे�रक� डलरमा पाउन े

1 अ�त �विश� 250/- 

2 �विश� 225/- 

3 �थम तह 175/- 

4 ��तीय तह 150/- 

5 ततृीय तह 125/- 

6 चौथ� तह 100/- 

��व्यः 

1. यरुो�पयन मलुकुहरू, अ�े�लया, न्यूिजल्याण्ड, अमे�रका, क्यानाडा, कुवेत, को�रया, जापान, ह�क�, रुस, 
कतार, जािम्बया, यू.ए.इ., �संगापरु, लेबनान, बहराइनको �मणमा मा�थ उिल्लिखत दरमा ३३ ��तशत 
थप रकम �दइनेछ। 

२. भारतको चे�ाइ, हैदरावाद, वैगलोर, ममु्बाई, �दल्ल�, कोलक�ा र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक 
अन्य स्थानमा रात �बताउन ुपदार् मा�थ उिल्लिखत दरको पचास ��तशत रकम मा� �दइनेछ। 

१.१1 �वकास सहायता नी�त, २०७१ का सान्द�भर्क खण्डहरू 

उ�शे्य  (Objectives): यो नी�तका उ�शे्यहरू �नम्न बमोिजम हनुछेनः् 

(क)  बा� �ोतको प�रचालन गर� आव�धक �वकास योजनामा उल्लेिखत �वकासका ल�यहरू हा�सल गनर् सहयोग 
परु्  याउन,ु 

(ख)  �वकास सहायतालाई �भावकार� ढंगले उपयोग गर� सन ्२०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्प �वक�सत राष्  �बाट 
�वकासशील राष्  �को रूपमा रूपान्तरण गनर् सघाउ परु्  याउन,ु 

(ग)  सहायताको सह� मूल्य (Best Value for Money) �ाप्  त गर� �वकास �भावका�रता हा�सल गनुर्, र 

(घ)  �वकास सहायता ��तको �नभर्रता �मशः घटाउँदै आत्म�नभर्र अथर्तन्� �नमार्णमा सघाउ परु्  याउन।ु 

२.१  रा��य �ाथ�मकतासँग आब�ता (Alignment with National Priority) 

�वकास सहायतालाई रा��य �ाथ�मकतासँग आब� गनर् �नम्नानसुारका नी�तहरू अवलम्बन गनुर् पदर्छ। 

• �वकास सहायताको �ाथ�मक�करण र छनौट सरकारको आव�धक �वकास योजना तथा समय समयमा नेपाल 
सरकारले घोषणा गन� नी�त तथा कायर्�ममा उल्लेिखत नी�त र रणनी�तका आधारमा ग�रनेछ, 

• सरकारले आफ्ना आवश्यकता र �ाथ�मकता अनरुूपका �वकास सहायता प�रचालन गनर् प�रयोजनाहरूको प�हचान 

गर� सूची तयार गन�छ। यसर� प�हचान ग�रएका प�रयोजनाहरूको �ववरण सम्बिन्धत मन्�ालय तथा �नकायहरूले 
अथर् मन्�ालयमा रहने प�रयोजना ब�कमा अ�ाव�धक गनुर् पन�छ, 

• क्षे�गत तहका आवश्यकता सम्बोधन गनर् सरकारले कायर्�ममा आधा�रत (Programmatic Approach) र क्षे�गत 
कायर्�म (SWAP) हरूलाई �ोत्साहन गन�छ र त्यस्ता कायर्�महरूका ला�ग सहायता �दान गनर् �ोत्सा�हत 
ग�रनेछ, 

• समावेशी �वकासमा योगदान परु्  याउने खालका र दगुर्म क्षे�का �ाथ�मकता �ाप्  त कायर्�महरूको ला�ग �वकास 
सहायताबाट �ोत उपलब्ध गराउन �ाथ�मकता �दइनेछ, 
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• �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रूपमा मलुकुको रा��य अखण्डता, सावर्भौ�मकता, धा�मर्क, जातीय र सामािजक सद्  भावमा 
खलल परु्  याउने वा रा��य सरुक्षा नी�तमा ��तकुल असर पान� कुनै प�न सहायता स्वीकार ग�रने छैन। यस नी�त 
�वप�रत वैदेिशक सहायता स्वीकार वा प�रचालन गरेमा �च�लत कानून बमोिजम कारबाह� ग�रनेछ, 

• भौ�तक पूवार्धार �वकास, रोजगार� �सजर्ना, उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�, व्यापार र लगानी व�ृ�का �निम्त �नजी 
क्षे�को ला�ग अनकूुल वातावरणको �सजर्ना र सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर्मा परु्  याउने योगदानलाई 
ध्यानमा राखी सरकारले सम्भव भएसम्म �वकास सहायताको मूल्या�न गन�छ, 

• सामािजक समावेशीकरण, सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तरमा व�ृ�, �न्� रोकथाम तथा व्यवस्थापन, लै��क 
समानता र समदुायको सामािजक �वकास जस्ता अन्तर सम्बिन्धत �वषयहरू (Crosscutting Issues) �वकास 
सहायताबाट सञ्  चालन हनुे सबै प�रयोजना/कायर्�मका अ�भन्  न अ� हनुेछन,् 

• �वकास न�तजा ��त दाता र सरकार दबैु पक्ष उ�रदायी हनु ुपन�छ। 

२.२  सहायता प�रचालनको ढाचँा (Aid Modality) 

�वकास सहायता प�रचालन गदार् सरकारले तलुनात्मक लाभको �स�ान्तको आधारमा कायर्�ममा आधा�रत �णाल� 
(Program Approach) र रा��य �ाथ�मकता र योजनामा समावेश हनुे खालका एकल प�रयोजना �णाल� (Stand 
Alone Project Approach) मा आधा�रत ढाँचालाई अवलम्बन गन�छ।यसको आधारमा �वकास सहायताको कायार्न्वयन 
गनर् �नम्नानसुारका ढाँचाहरू तय ग�रएका छन:्  

• बजेट सहायता ढाँचा (General Budgetary Support) सरकारको �मखु �ाथ�मकतामा पन� सहायता ढाँचा हनुेछ। 
यसर� �ाप्  त हनुे �ोतलाई सरकारले रा��य �ाथ�मकता अनरुूप उपयोग गन�छ, 

• क्षे�गत बजेट सहायता (Sector Budget Support) सरकारको दो�ो �ाथ�मकतामा पन� सहायता ढाँचा हनुेछ। 

यस्तो सहायतालाई प�न रा��य �ाथ�मकतासँग आब� गराइने छ। �ोत �व�नयोजनमा यसै अनरुूप हनुे गर� 
सतकर् ता अपनाइनेछ, 

• रा��य योजनामा समावेश हनुे एकल प�रयोजना (Aligned Stand Alone Project) ढाँचा सरकारको ते�ो 
�ाथ�मकतामा पन� सहायता ढाँचा हनुेछ। यस्तो ढाँचा उपयोग गदार् न्यून कारोबार खचर्, नवीनता र �दगोपना 
स�ुनि�त हनुपुन�छ। नवीन ��व�ध �भ�याउने यस्ता एकल प�रयोजना सफल भएप�छ �तनलाई �दगो बनाउने र 
रा��य �णाल�मा �वस्तार गन� �वषयको स�ुनि�तता हनुपुन�छ, 

• कारोबार खचर् न्यून गनर् र कायार्न्वयनको �ढलाइलाई कम गनर् स–साना �कृ�तका एकल प�रयोजनाहरूका �निम्त 
साझा कोष (Pool Fund) खडा गनर् �वकास साझेदारहरूलाई �ोत्साहन ग�रनेछ, 

• कायर्�ममा आधा�रत (Programmatic Approach) वा क्षे�गत ढाँचा (Sectorwise Approach) को कायार्न्वयन गदार् 
योजना, बजेट र अनगुमन ���यालाई एक�कृत ग�रनेछ तर कायार्न्वयनका ���याहरू भने �भ� हनु सक्नेछन,् 

• मानवीय सहायता वा �ाकृ�तक �कोप सम्बन्धी आवश्यक साम�ीहरू, खा�ान्  न सहायता, ��व�ध, उ�त मल, 

औष�धहरू जस्ता वस्त ुवा साम�ीहरू स्वीकार गन� वा आवश्यक परेमा सहायता उपलब्ध गराउन दाताहरूलाई 
सरकारले अनरुोध गन�छ, 

• सहायताको सह� मूल्य (Best Value for Money) �लन सरकारले शतर् र�हत (United) सहायतामा जोड �दनेछ। 
देश �भ� जनशि� उपलब्ध हनु नसकेको अवस्थामा मा�ै अन्तरार्��य परामशर् सेवा �लइनेछ र त्यस्तो सेवाको 
खचर् सकेसम्म न्यून हनु ुपन�छ, 

• �वकास सहायता नी�त अनसुार नभएका र रा��य �णाल�मा पयार्प्  त मा�मा आब� नभएका सहायता स्वीकार 
ग�रने छैन, 

• �वकास सहायता रा��य बजेट �णाल�माफर् त प�रचालन ग�रने छ। यस्ता सबै सहायताहरूको लेखा पर�क्षण 
महालेखापर�क्षकको कायार्लयबाट हनुेछ। तर यी �वषयमा �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� ��पक्षीय सम्झौतामा 
अन्यथा उल्लेख भएकोमा भने सम्झौता अनसुार नै हनुेछ, 
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• िशक्षा, स्वास्थ्य, जलवाय ुप�रवतर्न आ�द जस्ता क्षे�हरूमा सहयोग परु्  याउन अन्तरार्��यस्तरमा स्थापना ग�रएका 
कोषहरूबाट समेत सहायता �ाप्  त गन� �यास ग�रनेछ। जलवाय ु प�रवतर्नका क्षे�मा सहायता �लँदा ऋणलाई 
भन्दा अनदुान सहायतालाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

• �वकास साझेदारहरूसँग ग�रने सहायता वातार् (Negotiation) को समन्वय अथर् मन्�ालयले गन�छ। वातार् टोल�को 
ला�ग आवश्यक पन� कायर् �ववरण (Terms of Reference) अथर् मन्�ालयले तयार गन�छ। 

२.३ अनदुान सहायता (Grant) 

सरकारले यो नी�तमा उल्लेख भएका सहायता प�रचालनका ला�ग �ाथ�मकता खण्डमा उल्लेख भएका ढाँचाको प�र�ध 
�भ� रह� अनदुान सहायता प�रचालन गन�छ। अनदुान सहायता प�रचालन गदार् �ामीण पूवार्धार �नमार्ण, सामािजक 
�वकासका क्षे�हरू जस्तैः स्वास्थ्य, िशक्षा, �पउने पानी, सरसफाई, मानव �वकास एवं कृ�ष क्षे�लाई �ाथ�मकता 
�दइनेछ। क्षे�गत कायर्�म (Sector Wide Approach, SWAp), साझा कोष (Pool Fund), वातावरण र जलवाय ु
प�रवतर्न, �दगो �वकास सम्वन्धी अनदुान, सामदुा�यक �वकासका �निम्त साना अनदुान, �ामीण पूवार्धार �वकासका �निम्त 
साना अनदुान, सह �व�ीय �बन्धहरू, मानवीय सहायता, �ा�व�धक सहायता र क्षमता �वकासमा बाहेक ��त 
प�रयोजना/कायर्�म ५० लाख अमे�रक� डलरभन्दा घट� सहायताको अंश भएका अनदुान सहायताको उपयोग ग�रने 
छैन। 

२.४  सह�ुलयतपूणर् ऋण सहायता (Concessional Loan)  

• भौ�तक पूवार्धार (जल�व�तु, सडक तथा पलु, �सँचाई, हवाई मैदान, रेल्वे, सखु्खा बन्दरगाह र सहर� पूवार्धार 
�वकास), कृ�ष र पयर्टन जस्ता उच्च आ�थर्क व�ृ�मा सघाउ परु्  याउन,े रोजगार� �सजर्ना गन� र वैदेिशक म�ुा 
आजर्न गन� क्षे�हरूमा सह�ुलयतपूणर् ऋणको उपयोग ग�रनेछ, 

• �त्येक एकल प�रयोजनाको ला�ग एक करोड अमे�रक� डलरभन्दा घट� सहायताको अंश भएका सह�ुलयतपूणर् 
ऋण प�रचालन ग�रने छैन। तथा�प उच्च ज्ञान र ��व�ध स�हत �ाप्  त हनुे भए त्यस्ता ऋण सरकारले स्वीकार 
गनर् सक्नेछ। यो सीमा �भ� क्षे�गत �णाल� (Sector Wide Approach, SWAp), साझा कोष (Pool Fund) र 
सह-लगानी (Co-financing) अन्तगर्त �ाप्  त हनुे प�रयोजनाहरू भने पन� छैनन,् 

• सरकारले सम्भव भएसम्म स्थानीय म�ुामा ऋण भ�ुान गन� व्यवस्था �मलाउने छ र �वदेशी म�ुा �व�नमयको 
जोिखमको व्यवस्थापन गनर् आवश्यक मौ��क संयन्�को �योग गन�छ, 

• ऋण वातार्का समयमा अन्तरार्��य परामशर् सेवा खचर्, �वदेश �मण खचर् र प�रवहन ख�रद खचर्का 
�ावधानहरूलाई सू�म पनुरावलोकन ग�रनेछ र यी �ावधानहरूलाई प�रयोजनाको उ�ेश्य �ा��को ला�ग 
अत्यावश्यक भएमा मा� स्वीकार ग�रनेछ, 

• वस्त ु तथा सेवाको �नि�त आपू�तर्कतार्बाट ख�रद गनुर्पन� गर� शतर् रािखएको ऋण सहायता (Tied to 

procurement) लाई �नरूत्सा�हत ग�रनेछ, 

• आपू�तर्कतार्ले उपलब्ध गराउने ऋण (Suppliers Credit) को उपयोग ग�रने छैन। 

२.५ अन्य ऋण सहायता (Other Loans) 

• सरकारले �व� ब�क तथा एिशयाल� �वकास ब�क लगायतका बहरुा��य �व�ीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हनुे 
सह�ुलयतपूणर् बाहेकका अन्य थप �ोत (Additional Windows) एवं �व�भन्  न मलुकुका �नयार्त–आयात ब�क 
(Export Import Bank, EXIM Bank) बाट �ाप्  त हनुे ऋणहरूको समेत उपयोग गनर् सक्नेछ, 

• सरकारले ��त प�रयोजना वा कायर्�मका ला�ग २ करोड अमे�रक� डलरभन्दा घट� सहायता अंश हनु े
सह�ुलयतपूणर् ऋण बाहेकका अन्य ऋण उपभोग गन� छैन, 

• यस्ता ऋणहरूको उपयोग �नम्न क्षे�हरूमा ग�रनेछः 

(क) �सारण लाइन लगायतका जल�व�तु �वकास 

(ख)  राजमागर्, रणनी�तक सडक स�ाल र पलु 
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(ग)  रेलमागर् 
(घ)  हवाई मैदान 

(ङ)  सखु्खा बन्दरगाह 

(च)  ठूला �सँचाई आयोजना 
(छ)  नेपाल सरकारले उपय�ु ठहर् याएको अन्य कुनै क्षे� 

• मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सरकारले व्यापा�रक ऋण (Commercial Loan) �लने छैन, 

• �नजी वा गैरसरकार� क्षे�हरूका �निम्त �वदेशी ऋण �लँदा सरकार जमानी बस्ने छैन। 
२.६  �ा�व�धक सहायता (Technical Assistance) 

�ा�व�धक सहायतालाई व्यि�गत तहमा (सीप, ज्ञान, नवीनता, उ�मशीलता) र सा�ठ�नक तह (�णाल�, कायर्�व�ध, ��व�ध) 
मा रा��य क्षमताको �वकासमा सघाउ परु्  याउने गर� छनौटपूणर् त�रकाले उपयोग ग�रनेछ। �वकास साझेदारहरूलाई 
�ा�व�धक सहायताको साझा कोष (Technical Assistance Pool Fund) मा यस्तो सहायता उपलब्ध गराउन �ोत्सा�हत 
ग�रनेछ। �ा�व�धक सहायता साझा कोष संयन्�को खाका �वकास साझेदार र सरकारले संय�ु रूपमा तयार पान�छन,् 

सरकारको �णाल� �भ�बाट आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� �ा�व�धक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका 
अवस्थामा मा� �वकास साझेदारहरूबाट �ा�व�धक सहायता �लन स�कनेछ। �ा�व�धक सहायता व्यवस्थापनमा 
�नम्नानसुारका नी�तहरू लागू ग�रने छः 

 प�रयोजना तयार� �ा�व�धक सहायता (Project Preparation Technical Assistance) 

• कुनै प�रयोजना/कायर्�मको पूवर् सम्भाव्यता, सम्भाव्यता र �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन �नमार्णको ला�ग 
प�रयोजना कायार्न्वयन गन� �नकायको अनरुोधमा �वकास साझेदारहरूलाई प�रयोजना तयार� �ा�व�धक 
सहायता उपलब्ध गराउन अनरुोध ग�रनेछ, 

• साना प�रयोजनाहरूको ला�ग अथर् मन्�ालयको प�रयोजना तयार� कोष (Project Prepatory Fund) को 
उपयोग गन� नी�त �लइनेछ। यो कोषबाट �मशः ठूला र मध्यम प�रयोजनाहरूका �निम्त प�न साधन 
उपलब्ध गराउँदै ल�गनेछ। 

 क्षमता �वकासका ला�ग एकल प�रयोजनागत �ा�व�धक सहायता (Stand Alone Technical Assistance) 

• रा��य वा क्षे�गत क्षमता �वकास योजनामा उल्लेख भए अनसुार सम्बिन्धत �नकायको अनरुोधमा क्षमता 
�वकासका ला�ग एकल प�रयोजनागत �ा�व�धक सहायता उपयोग गनर् स�कनेछ, 

• यस्तो �ा�व�धक सहायता स्वीकार गदार् प�रयोजना �ारूप दस्ताबेजले स्पष्  ट रूपमा ब�हगर्मन योजना (Exit 

Plan) र �दगोपन स�ुनि�त हनुे गर� ग�रनेछ। 

 अन्तरार्��य र क्षे�ीय �ा�व�धक सहायता (International and Regional Technical Assistance) 

• रा��य आवश्यकता र लाभका आधारमा कायार्न्वयन गन� �नकायको सहम�तमा अन्तरार्��य र क्षे�ीय 
स्वरूपका �ा�व�धक सहायता स्वीकार गनर् स�कनेछ, 

• घो�षत उ�ेश्यहरू हा�सल भए, भएनन ् भन्  ने मूल्या�न गनर् यस्ता �ा�व�धक सहायताको आव�धक समीक्षा 
ग�रनेछ। 

 �ा�व�धक सहायता सम्बन्धी+ प�रयोजनाको कायार्न्वयन सरकार� �नकायहरूको संलग्नता र नेततृ्वमा समन्वय 
स�म�त (Steering Committee) गठन गर� ग�रनेछ, 

 सरकारले �ा�व�धक सहायताको ला�ग ऋण सहायताको उपयोग गन� छैन, 

 अथर् मन्�ालयको पूवर् स्वीकृ�त �वना कुनै प�न �नकायबाट सोझै �ा�व�धक सहायता स्वीकार ग�रने छैन, 

 सबै �ा�व�धक सहायताको �ववरण सहायता सूचना �णाल� (Aid Management Platform-AMP) मा दाताहरूले 
��व� गनुर् पन�छ, 
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 अथर् मन्�ालयको पूवर् स्वीकृ�त �बना �ा�व�धक सहायताबाट सवार� साधन, यन्� उपकरण ख�रद वा वैदेिशक 
अध्ययन �मण वा ताल�ममा भाग �लन पाइने छैन। यसका ला�ग अथर् मन्�ालयले मापदण्ड तयार गन�छ। 

२.७. परामशर्दाता प�रचालन (Consultants Mobilization) 

• कुनै प�न प�रयोजनाहरू कायार्न्वयन गदार् �नय�मत सरकार� कमर्चार�हरूबाट नै गनुर् पन�छ।यस अनरुूप गनर् 
नस�कने पषु्�ाइ� भई आएको अवस्थामा मा� परामशर्दाताको सेवा �लन स�कने छ, 

• परामशर्दाता प�रचालन गदार् नेपाल� नाग�रकलाई �ाथ�मकता �दइनेछ, 

• कुनै प�रयोजना कायर्�मलाई अन्तरार्��य परामशर्दाता चा�हने भए सम्बिन्धत �नकायले �लिखत कारणस�हत 
औिचत्यताको प�ु� गरेमा स्वीकृ�त �दन स�कनेछ, 

• परामशर् सेवाको ला�ग प�रयोजना दस्ताबेजमै स्पष्  ट सीमा–शतर्–क्षे�ा�धकार (Terms of Reference, TOR) सम्बन्धी 
कागजात संलग्न हनुपुन�छ, 

२.८  बा� स्वयंसेवक प�रचालन (Volunteer Mobilization) 

 �वकास साझेदार र अन्तरार्��य स्वयंसेवी संस्थाहरूबाट �ा�व�धक सहायताको रूपमा सरकारले स्वयंसेवक 
(Volunteer) प�रचालन गन�छ। यी स्वयंसेवकहरूलाई �तनको �वशेषज्ञता र स्थानीय आवश्यकता अनसुार 
स्थानीय तहका �व�भन्  न कायर्�महरूमा प�रचालन ग�रने छ। बा� स्वयंसेवक प�रचालन गदार् रा��य �वकास 
स्वयंसेवामाफर् त प�न सञ्  चालन गनर् स�कनेछ। यस्तो सहायता �भावकार� र आवश्यकतामा आधा�रत बनाउन 
देहाय बमोिजमका नी�तहरू अबलम्बन ग�रनेछनः् 

• स्वयंसेवक प�रचालन गनर् सरकारबाट �ाथ�मकताका क्षे�हरू प�हचान गर� त्यस्ता क्षे�मा स्वयंसेवक 
पठाउन �वकास साझेदार र स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई अनरुोध ग�रने छ। 

• �दगोपनाको �निम्त स्वयंसेवकहरूलाई स्थानीय समकक्षी संस्था वा व्यि�हरूसँग संलग्न गराइनेछ, 

• सम्बिन्धत सरकार� �नकायहरूले स्वयंसेवक सेवाको अनगुमन गन�छन ् र सोको ��तवेदन सम्बिन्धत 
मन्�ालय, अथर् मन्�ालय र आवश्यकता अनसुार अन्य संस्थाहरूमा समेत पठाउने छन,् 

• बा� स्वयंसेवक प�रचालनका �निम्त अथर् मन्�ालय केन्� �बन्द ुहनुेछ। 

२.९ दाताहरूबाट सोझै कायार्न्वयन हनु े �वकास सहायता (Direct Implementation) नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका 
क�तपय आयोजनाहरू कायार्न्वयन गनर् रा��य क्षमताको �वकास नभइसकेको अवस्था र केह� आयोजनाहरू �वकास 
साझेदारहरूबाट �नमार्ण सम्पन्  न गराई सरकारलाई हस्तान्तरण (Turn Key) गनुर्पन� आवश्यकता रहेको सन्दभर्मा सोझै 
कायार्न्वयन हनुे �वकास सहायता प�न उपयोग गनर् स�कनेछ। यसका ला�ग �नम्नानसुारको नी�त �लइने छः 

• जल�व�तु, �व�तु �सारण लाइन, राजमागर् �नमार्ण, रणनी�तक सडक स�ाल, पलुहरू रेल्वे, हवाई मैदान, ठूला 
�सँचाई र सखु्खा बन्दरगाह, �वशेष आ�थर्क क्षे� जस्ता उच्च �ाथ�मकताका मझौला तथा ठूला प�रयोजनाहरूमा 
दाताहरूबाट सोझै कायार्न्वयन हनुे सहायता उपयोग गनर् स�कनेछ, 

• सोझै कायार्न्वयन हनुे प�रयोजनाहरू रा��य बजेट �णाल�मा समावेश गनुर् पन�छ, 

• यस्तो ढाँचामा कायार्न्वयन हनुे प�रयोजनाहरूको �ववरण �वकास साझेदारहरूले अथर् मन्�ालयमा रहेको सहायता 
व्यवस्थापन �णाल� (Aid Management Platform, AMP) मा �नय�मत रूपमा ��व� गनुर् पन�छ, 

• दाताहरूबाट सोझै कायार्न्वयन हनुे �वकास सहायता सम्बन्धी प�रयोजनाको कायार्न्वयन सरकार� �नकायको 
नेततृ्वमा ग�ठत प�रयोजना समन्वय स�म�त (Project Steering Committee) को �नद�शन अनसुार ग�रनेछ, 

• यसर� कायार्न्वयन भएका प�रयोजनाहरूको खचर्को आव�धक �ववरण दाताहरूले सम्बिन्धत मन्�ालय र अथर् 
मन्�ालयमा �नय�मत रूपमा पेश गनुर् पन�छ। 

२.१० मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) 

�ाकृ�तक �कोप, महामार�, खा� असरुक्षा र कुपोषण, �न्� र शरणाथ� व्यवस्थापन जस्ता �वषयहरू सम्बोधन गनर् 
मानवीय सहायता प�रचालन ग�रनेछ। मानवीय सहायताको व्यवस्थापन स्था�पत अन्तरार्��य �स�ान्त अनसुार हनुेछ।  
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२.१1 �नजी क्ष�ेसँग साझेदार� (Partnership with Private Sector) 

सरकारले �नजी क्षे�लाई �वकासको साझेदारको रूपमा �लएको छ। सहायता �भावका�रता सम्बन्धी बसुान दस्ताबेजले 
प�न �नजी क्षे�लाई �वकासको साझेदार मानेको छ। �नजी क्षे�को सन्दभर्मा �वकास सहायता प�रचालन गन� आधारभतू 
नी�तहरू �नम्नानसुार हनुेछनः् 

• सरकारले �नजी क्षे�को लगानी आक�षर्त गनर् पूवार्धार �नमार्ण, लगानी मै�ी वातावरण �सजर्ना तथा सावर्ज�नक 
वस्त ु(Public Goods) हरूको आपू�तर्मा �वकास सहायताको उपयोग गन�छ, 

• �नजी क्षे�लाई छा�नएका प�रयोजनामा सहलगानीका �निम्त �ोत्सा�हत ग�रनेछ। सावर्ज�नक–�नजी क्षे�को (Pubic 

Private Partnership-PPP) को अवधारणलाई म�त पगु्ने गर� सहायताको प�रचालन ग�रनेछ, 

• �वकास सहायताको माध्यमबाट सरकार र �नजी क्षे� बीचको सम्वाद कायम गनर् नेपाल व्यापार म� जस्ता 
संयन्�लाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ, 

• �वकास सहायता प�रचालन गदार् �नजी क्षे�को लगानीलाई ��तकुल असर पा�रनेछैन। 

२.१2 व्यापारको ला�ग सहायता (Aid for Trade) 

• �वकास सहायतालाई व्यापार �व�र्न खास गर� �नयार्त बढाउन म�त पगु्ने गर� प�रचालन ग�रनेछ, 

• �वकास सहायता प�रचालनलाई व्यापार सम्बन्धी अवरोध हटाई लगानी मै�ी वातावरण �सजर्ना गनर्, भौ�तक 
आधारिशलाको �नमार्ण गनर्, संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� गनर्, गैर राजस्व अवरोधहरू (Non- Tariff Barriers) 

हटाउन र व्यापार सहजीकरणका अन्य उपायहरू अवलम्बन गनर् उपयोग ग�रनेछ, 

•  व्यापारसँग सम्बिन्धत क्षे�हरूमा क्षमता �वकासका �निम्त �ा�व�धक सहायता प�रचालन गनर् स�कनेछ। 

१.१2 �दगो �वकास ल�यहरू (Sustainable Development Goals) 

�दगो �वकास ल�यहरूको �मखु ल�य सन ्२०३० सम्ममा ग�रबीको अन्त्य गनुर् हो। यो मानीस, पथृ्वी, शािन्त र 
सम�ृ�का ला�ग एक कायर् योजना हो। चरम ग�रबी लगायत ग�रबीका सबै स्वरूप तथा आयामहरूको उन्मलुन गनुर् 
�वश्  वको सबैभन्दा ठूलो चनुौती रहेको छ र �दगो �वकासका ला�ग ग�रबीको अन्त्य एउटा अप�रहायर् आवश्यकता 
बनेको छ। �दगो �वकासका मखु्य १७ �वकास ल�यहरूले सह�ाब्द� �वकास ल�यहरूको उपलिब्धमा टेकेर त्यसबाट 
हा�सल हनु नसकेका कुराहरूलाई परुा गनर् खोिजएको छ। यी ल�यहरू एक�कृत तथा अ�वभाज्य छन ् र �दगो 
�वकासका आ�थर्क, सामािजक र वातावरणीय आयामलाई सन्त�ुलत गदर्छन।् 

�दगो �वकास ल�य समे�टएका �मखु पक्ष 

१. ग�रबीको अन्त्य  
 (सबै �कारका ग�रबीलाई सबै ठाउ ‘वाट 

अन्त्य गन�)  

• कुनै प�न �कारको ग�रबीमा बाँचेका मानीसहरूको अनपुातलाई कम्तीमा 
आधा कम गन�। 

• सबैका ला�ग सामािजक संरक्षण �णाल� र उपाय लागू गन� र ग�रब 
तथा जोिखममा रहेकाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्ने। 

• ग�रब र जोिखमपूणर् िस्थ�तमा रहेका मानीसहरूको सामना गन� क्षमताका 
�नमार्ण गन� र वातावरणसँग सम्बिन्धत �वपि�जन्य �कोप तथा अन्य 
आ�थर्क, सामािजक र वातावरणीय असर तथा �वपद्सँगको उनीहरूको 
संसगर्लाई न्यून गन�। 

२. शून्य भोकमर�  
(भोकमर�को अन्त्य गन�, खा� सरुक्षा 
तथा उन्  नत पोषण �ा�� गन� र �दगो 
कृ�षको �व�र्न गन�) 

• सबै �कारका कुपोषणको अन्त्य गन� र �कशोर�, गभर्वती तथा सतु्केर� 
म�हला र अन्य व्यि�का पोषण सम्बन्धी आवश्यकतालाई सम्बोधन 
गन�। 

• �वकासोन्मखु देशहरूमा कृ�ष उत्पादकत्व क्षमता व�ृ� गनर् �ामीण 
पूवार्धार, कृ�ष अनसुन्धान, ��व�ध �वकास, वनस्प�त तथा चौपायाको िजन 
ब�क स्थापनामा लगानी व�ृ� गन�। 

• खा�मूल्यको चरम अिस्थरतालाई सी�मत गनर्मा म�त परु्  याउन 
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खा�वस्त ुबजार र तत्सम्बन्धी कारोबारहरूको समिुचत सञ्  चालन हनेु 
गर� उपायहरू अवलम्बन गन�। 

३. आरोग्यता तथा कल्याण 

(स्वस्थ जीवन स�ुनि�त गन� र सबै 
उमेरका सबै मानीसको कल्याणको 
�व�र्न गन�) 

• नवजात िशश ुर पाँच वषर्म�ुनका बालबा�लकाको रोक्न स�कने मतृ्यकुो 
अन्त्य गन�। 

• प�रवार �नयोजन लगायत यौन तथा �जनन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा र 
सूचना तथा िशक्षामा सवर्सलुभ पहुँचका साथै तथा �जनन स्वास्थ्यलाई 
रा��य रणनी�त तथा कायर्�ममा समायोजन गन� कायर्लाई स�ुनि�त 
गन�। 

• सवर्सलुभ स्वास्थ्य सेवा, गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सबैका 
ला�ग सरुिक्षत, �भावकार�, गणुस्तर�य र उिचत मूल्यमा अत्यावश्यक 
औषधी तथा खो पहरूमा पहुँच हा�सल गन�। 

४. गणुस्तर�य िशक्षा  

(सबैका ला�ग समावेशी तथा गणुस्तर�य 
िशक्षा स�ुनि�त गन� तथा आजीवन 
�सकाइलाई �व�र्न गन� ) 

• सबै �कशोर तथा �कशोर�हरूले �नःशलु्क, समतामूलक तथा गणुस्तर�य 
�ाथ�मक तथा माध्य�मक िशक्षा �ाप्  त गन� कुरालाई स�ुनि�त गन�। 

• िशक्षामा लै��क असमानताको उन्मलुन गन� र अपा�ता भएका 
व्यि�लगायत जोिखममा रहेका व्यि�हरू, आ�दवासी तथा जनजा�त र 
जोिखमपूणर् अवस्थामा रहेका बालबा�लकालाई सबै तहको िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक ता�लममा समान पहुँच स�ुनि�त गन�। 

• �दगो �वकास तथा �दगो जीवनशैल�, मानवअ�धकार, लै��क समानता, 
शािन्त तथा अ�हंसाको संस्कृ�तको �व�र्न, वैि�क (Global) नाग�रकता 
र सांस्कृ�तक �व�वधताको सराहनाका ला�ग िशक्षा लगायतका 
माध्यमबाट �सक्न चाहने सबैले �दगो �वकास �व�र्नका ला�ग आवश्यक 
ज्ञान तथा सीप �ाप्  त गन� कुरालाई स�ुनि�त गन�। 

५. लै��क समानता  

(लै��क समानता हा�सल गन� र सबै 
म�हला तथा �कशोर�हरूको सश�ीकरण 
गन� ) 

• ओसारपसार तथा यौन शोषण लगायत सावर्ज�नक तथा �नजी क्ष�ेहरूमा 
सबै म�हला तथा �कशोर��बरु� हनेु सबै �कारका �हंसाको उन्मलुन 
गन�। 

• राजनी�तक, आ�थर्क तथा सावर्ज�नक जीवनका सबै �नणार्यक तहमा 
नेततृ्वका ला�ग म�हलाहरूको �भावकार� सहभा�गता तथा समान अवसर 
स�ुनि�त गन�। 

• सबै तहमा लै��क समानता र म�हला तथा �कशोर�हरूको 
सश�ीकरणको �व�र्नका ला�ग नी�त तथा कानूनहरूको अवलम्बन गन� 
र �तनलाई सबल बनाउने। 

६. सफा पानी तथा सरसफाई 

(सबैका ला�ग सफा पानी तथा 
सरसफाईमा पहुँच स�ुनि�त गन�) 

• सबैका ला�ग सरुिक्षत तथा खचर्ले धान्  न सक्ने मूल्यमा �पउने पानीमा 
सवर्सलुभ तथा समतामूलक पहुँच हा�सल गन�। 

• सबैका ला�ग पयार्प्  त तथा समतामूलक सरसफाई र स्वच्छतामा पहुँच 
हा�सल गन� र खलुा ठाउँमा �दसा गन� चलनको अन्त्य गन�। 

• पानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनको सधुारका ला�ग स्थानीय 
समदुायहरूको सहभा�गतालाई साथ �दई त्यसलाई अझ सबल बनाउने। 

७. खचर्ले धान्  न सक्ने स्वच्छ ऊजार् 
(सबैका ला�ग खचर्ले धान्  न सक्ने, 

भरपद�, �दगो तथा आध�ुनक ऊजार्मा 
पहुँच स�ुनि�त गन�) 

• खचर्ले धान्  न सक्ने, भरपद� र आध�ुनक ऊजार् सेवामा सवर्सलुभ पहुँच 
स�ुनि�त गन�। 

• सन ् २०३० सम्ममा �व�व्यापी ऊजार्को उपलब्धतामा नवीकरणीय 
ऊजार्को अंशलाई उल्लेख्य रूपमा व�ृ� गन�। 

• नवीकरणीय ऊजार्, ऊजार् बचत तथा त्यसको व्यवस्थापन र अत्याध�ुनक 
तथा स्वच्छ जीवाश्म इन्धन (fossil fuel) ��व�धहरू लगायत स्वच्छ 
ऊजार् अनसुन्धान तथा ��व�धहरूमा हनेु पहुँचलाई सहज तलु्याउन र 
ऊजार् पूवार्धार तथा स्वच्छ ऊजार् ��व�धमा लगानी �व�र्न गन 
अन्तरार्��य सहयोग अ�भव�ृ� गन�। 
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८. मयार्�दत काम तथा आ�थर्क व�ृ� 

(सबैका ला�ग समावेशी तथा �दगो 
आ�थर्क व�ृ�, रोजगार� तथा मयार्�दत 
कामको �व�र्न गन�) 

• अ�त कम �वक�सत मलुकुहरूमा रा��य प�रिस्थ�तअनसुार ��तव्यि� 
आ�थर्क व�ृ� र कम्तीमा ७ ��तशत वा�षर्क कुल �ाहस्थ उत्पादन 
(जीडीपी) व�ृ� कायम राख्  ने। 

• सबै म�हला र परुुषका ला�ग पूणर् एवं उत्पादनशील रोजगार� तथा 
मयार्�दत कामका साथै समान कामका ला�ग समान ज्याला हा�सल गन�। 

• �दगो पयर्टन �व�र्नका ला�ग नी�तहरू तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गन� 
जसबाट रोजगार� �सजर्ना हनुकुा साथै स्थानीय संस्कृ�त तथा वस्तहुरूको 
उत्पादन �व�र्न हनु्छ। 

९. उ�ोग, नवीन खोज र पूवार्धार 

(ब�लयो पूवार्धार �नमार्ण गन�, 
औ�ो�गक�करणलाई �दगो बनाउने तथा 
नवीन खोजलाई �ोत्साहन गन�) 

• आ�थर्क �वकास र मानव कल्याणलाई सघाउ परु्  याउन �दगो तथा 
ब�लयो पूवार्धार �वकास गन�। 

• समावेशी तथा �दगो औ�ो�गक�करणलाई �व�र्न गन� र रा��य 
प�रिस्थ�तअनसुार रोजगार� तथा कुल �ाहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा 
उ�ोगको अंशलाई उल्लेख्य मा�ामा व�ृ� गन� र अ�त कम �वक�सत 
देशहरूमा यसको अंश दोब्बर गन�। 

• धान्  न स�कने कजार्लगायतका �व�ीय सेवाहरूमा लघ ुउ�ोग तथा अन्य 
उ�महरूको पहुँच व�ृ� गन� र मूल्य श�ृला तथा बजारमा �तनको 
समायोजन गन�। 

१०. न्यून असमानता 
(देश�भ�ै वा देशहरू बीच रहेको 
असमानतालाई न्यून गन�) 

• उमेर, �ल�, अपा�ता, जातीयता, उत्पि�, धमर् वा आ�थर्क वा अन्य है�सयत 
जे सकैु भए ताप�न सबैका ला�ग सामािजक तथा राजनी�तक 
समावेिशतालाई �व�र्न गर� त्यसलाई सश� पान�। 

• �वभेदपूणर् कानून, नी�त र �चलनहरूको अन्त्य तथा तत्सम्बन्धी उपय�ु 
कानून, नी�त र �चलनको �व�र्न गन�लगायतका काम गर� सबैलाई 
समान अवसर स�ुनि�त गन� र प�रणाममा असमानता कम गन�। 

• �मशः बहृ�र समानता हा�सल गनर् �व�ीय, ज्यालासम्बन्धी र सामािजक 
संरक्षण नी�तहरू अवलम्बन गन�। 

११. �दगो सहर र समदुायहरू 

(सहरहरूलाई समावेशी, सरुिक्षत, सबल र 
�दगो बनाउने) 

• पयार्प्  त, सरुिक्षत तथा खचर्ले धान्  न सक्ने आवास र आधारभतू सेवाहरूमा 
सबैको पहुँच स�ुनि�त गन� र झपुडवस्तीहरूको स्तरोन्  न�त गन�। 

• सडक सरुक्षामा सधुार गद� सरुिक्षत, धान्  न स�कने, सहज र �दगो 
यातायात व्यवस्थामा पहुँच उपलब्ध गराउने। 

• �वपद्का कारण हनेु मतृ्य,ु �भा�वत व्यि�हरूको संख्या र आ�थर्क 
क्ष�तलाई उल्लेख्यरूपमा कम गन�। 

१२ िजम्मेवारपूणर् उपभोग तथा उत्पादन 

(�दगो उपभोग तथा उत्पादनको ढाँचा 
स�ुनि�त गन�) 

• �ाकृ�तक �ोतहरूको �दगो व्यवस्थापन तथा चसु्त �योग हा�सल गन�। 

• �ोतमै फोहोरको कम उत्पादन, न्यूनीकरण, पनुउर्त्पादन (�रसाइकल) र 
पनुः�योग माफर् त फोहोर उत्पादनमा उल्लेख्यमा�ामा कमी ल्याउने। 

• �दगो �वकास र जीवनशैल�बारे सबै ठाउँका मानीसहरूमा आवश्यक 
जानकार� र सचेतना होस ्भन्  ने स�ुनिश् चत गन�। 

१३. जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन  

(जलवाय ुप�रवतर्न तथा यसका 
�भावहरू�वरु� लड्न तत्काल कायर् 
थाल्ने।) 

• सबै मलुकुमा �ाकृ�तक �कोप तथा जलवाय ु प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत 
जोिखमहरूको सामना गनर्सक्ने र अनकूुलन क्षमता व�ृ� गन�। 

• जलवाय ु प�रवतर्न सम्बन्धी उपायहरूलाई रा��य नी�त, रणनी�त र 
योजनाहरूमा समायोजन गन�। 

• जलवाय ु प�रवतर्न न्यूनीकरण, अनकूुलन, �भाव न्यूनीकरण तथा पूवर् 
चेतावनी �दने सम्बन्धमा िशक्षा, जनचेतना अ�भव�ृ� र संस्थागत क्षमतामा 
सधुार गन�। 

14. जलम�ुनको जीवन 

(सम�ु, महासागर र सम�ु� �ोतहरूको 
संरक्षण तथा �दगो �योग) 
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१5. ज�मनमा�थको जीवन 

(वनको �दगो व्यवस्थापन गन�, 
मरुभमूीकरण �वरु� लड्ने, भकू्षयीकरण 
रोकेर त्यस्तो ���यालाई उल्�ाउने 
तथा जै�वक �व�वधताको क्ष�तलाई 
रोक्ने) 

• सन ्२०२० सम्ममा, मरुभमूीकरण �वरु� लड्ने र खडेर� तथा बाढ� 
�भा�वत भ�ूमलगायत अन्य भ�ूम तथा माटोमा आएको �ासलाई सधुार 
गर� प�हलेकै अवस्था परु्  याउने। 

• �दगो �वकासका ला�ग अत्यावश्यक लाभहरू उपलब्ध गराउने �हमाल� 
पा�रिस्थ�तक�य �णाल� (इको�सस्टम)को क्षमता अ�भव�ृ� गनर् जै�वक 
�व�वधतास�हत �तनको संरक्षण स�ुनि�त गन�। 

• संरिक्षत जीवजन्त ु तथा वनस्प�तको चोर� �सकार तथा अवैध 
ओसारपसार अन्त्य गनर् तत्काल कारबाह� थाल्ने। 

16.शािन्त, न्याय र सश� संस्थाहरू 

(न्यायपूणर्, शािन्तपूणर् र समावेशी 
समाजहरूको �व�र्न गन�) 

• रा��य तथा अन्तरार्��य तहमा कानूनी शासनको �व�र्न गन� र सबैका 
ला�ग न्यायमा समान पहुँच स�ुनिश् चत गन�। 

• सबै �कारका �ष्  टाचार तथा घसुखोर�लाई उल्लेख्य मा�ामा घटाउने। 

• जन्म दतार् लगायतको कानूनी प�हचान सबैलाई �दान गन�। 

१७. यी ल�यका ला�ग साझेदार� 
(�दगो �वकासका ला�ग �वश्  वव्यापी 
साझेदार�लाई पनुज�वन �दने) 

• कर तथा अन्य राजस्व स�लनका ला�ग आन्त�रक क्षमतालाई सधुार 
गनर् आन्त�रक �ोत प�रचालनलाई ब�लयो बनाउने। 

• उ�र–दिक्षण, दिक्षण–दिक्षण तथा ��कोणीय क्षे�ीय र अन्तरार्��य सहयोग 
तथा �वज्ञान, ��व�ध र नवीन खोजअनसुन्धानमा पहुँच अ�भव�ृ� गन�। 

• सबै �दगो �वकास ल�यहरूको कायार्न्वयनका ला�ग रा��य 
योजनाहरूलाई सहयोग गनर् �वकासोन्मखु मलुकुहरूमा �भावकार� तथा 
लि�यत क्षमता �नमार्णका ला�ग अन्तरार्��य सहयोग अ�भव�ृ� गन� 

 

१.१3 चौध� योजनाका सान्द�भर्क बुदँाहरू 

क. चौध� योजनाको संिक्ष� जानकार� 

१. सोच 

• स्वाधीन, समनु्  नत तथा समाजवाद उन्मखु रा��य अथर्तन्� एवं सम�ृ नेपाल�। 

२. ल�य 

• सामािजक न्यायस�हतको लोककल्याणकार� राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मलुकुको स्तरमा पगु्ने। 

३. उ�शे्य 

• उत्पादनशील रोजगार� उन्मखु र न्यायपूणर् �वतरणस�हतको उच्च आ�थर्क व�ृ��ारा �तु ग�रबी 
न्यूनीकरण गद� आ�थर्क सामािजक रूपान्तरण गनुर्। 

४. रणनी�त 

• उल्लेिखत सोच, ल�य र उ�ेश्य हा�सल गनर् �नम्नानसुार पाँच �मखु रणनी�तहरू अिघ सा�रएका छनः् 

(1) कृ�ष क्षे�को रूपान्तरण, पयर्टन, औ�ो�गक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको �वस्तारमाफर् त 
उत्पादन व�ृ� गन�। 

(2) ऊजार्, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्  चार र �ामीण–सहर� तथा ��देशीय आब�ता 
�वकासका ला�ग पूवार्धार �नमार्ण गन�। 

(3) सामािजक �वकास र सामािजक सरुक्षा एवं सामािजक संरक्षणमा जोड �दँदै मानव �वकासमा 
उच्च तथा �दगो सधुार गन�। 

(4) आ�थर्क, सामािजक एवं शासक�य सधुार, कुशल एवं जबाफदेह� सावर्ज�नक �व�, स्वच्छ, पारदश� 
र जनमै�ी सावर्ज�नक सेवा एवं मानव अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न गद� सम� सशुासन �व�र्न 
गन�। 
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(5) लै��क समानता, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, �वज्ञान तथा ��व�धको उच्चतम �योग तथा 
संस्थागत क्षमता बढाउने। 

५. आ�थर्क व�ृ�दर र �ोत–साधनको व्यवस्था 

•  यस योजनामा औसत आ�थर्क व�ृ�दर ७.२ ��तशत हनुे ल�य �नधार्रण ग�रएको छ। योजनाको 
योजनाको प�हलो वषर् क�रब ६.५ ��तशत, दो�ो वषर् ७.२ ��तशत र ते�ो तथा अिन्तम वषर् ७.९ 
��तशतको आ�थर्क व�ृ�दर कायम ग�रएको छ। कृ�ष क्षे�को औसत व�ृ�दर ४.७ ��तशत र गैर 
कृ�ष क्षे�को औसत व�ृ�दर ८.४ ��तशत हनुे ल�य रािखएको छ।  

६. सीमान्त पु“जी उत्पादन अनपुात र लगानी 

•  योजनामा सीमान्त पूँजी उत्पादनको अनपुात ५.२ हनुे अनमुान ग�रएको छ। यो सीमान्त पूजँी 
उत्पादन अनपुातको आधारमा योजना अव�धमा हा�सल गन� गर� लिक्षत औसत ७.२ ��तशतको 
आ�थर्क व�ृ�दर �ाप्  त गनर् कुल िस्थर लगानी रू. २४ खबर् २४ अबर् ९६ करोड आवश्यक पन� 
अनमुान ग�रएको छ। यसमध्ये सावर्ज�नक क्ष�ेबाट रू. ९ खबर् ५४ अबर् ४२ करोड, �नजी 
क्षे�बाट रू. १३ खबर् २७ अबर् ३० करोड र सहकार� क्षे�बाट रू. १ खबर् ४३ अबर् २४ करोड 
लगानी हनुे अपेक्षा ग�रएको छ। कुल लगानीमा यी तीन क्षे�को �मशः ३९.४ ��तशत, ५४.७ 
��तशत र ५.९ ��तशत हनुेछ। अनमुा�नत लगानीको �वषयगत बाँडफाँट गदार् कृ�ष, �व�तु,् िशक्षा 
तथा �नमार्णमा सरकार� लगानी उल्लेख्य व�ृ� हनुे �क्षेपण ग�रएको छ।  

७. सावर्ज�नक खचर् र खचर् व्यहोन� �ोत 

•  �नजी तथा सहकार� दवैु क्षे�को लगानीलाई आकषर्ण गनर् तथा आधारभतू सेवा �वाह गनर् सरकार� 
लगानी अथार्त ्बजेटको मह�वपूणर् भ�ूमका रहन्छ। यस प�र��ेयमा योजना अव�धमा रू. ३२ खबर् 
३ अबर् ४२ करोडको सरकार� खचर् हनुे अनमुान ग�रएको छ। यस अनमुा�नत खचर्मध्ये रू. १७ 
खबर् ९० अबर् २ करोड चाल ुखचर् र रू. ९ खबर् ५४ अबर् ४२ करोड पूजँीगत खचर् हनुे अनमुान 
ग�रएको छ। योजनाको अिन्तम वषर्मा पूँजीगत खचर् र कुल खचर् कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 
तलुनामा �मशः १३.६ ��तशत र २२ ��तशत हनुे �क्षेपण ग�रएको छ। 

•  उल्लेिखत सरकार� खचर् व्यहोन� �मखु �ोतको रूपमा रहने राजस्व कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 
२२.८ ��तशत अथार्त ्रू. १७ खबर् ६३ अबर् ५७ करोड प�रचालन हनुे अनमुान ग�रएको छ। 
त्यसैगर�, योजना अव�धमा रू. ३ खबर् २३ अबर् २४ करोड बराबरको अनदुान (वैदेिशक) �ाप्  त 
हनुे अनमुान ग�रएको छ। 

•  राजस्व तथा अन्य आन्त�रक आम्दानी र वैदेिशक अनदुान प�रचालन गदार् न्यून हनुे योजनाको 
अनमुा�नत खचर् रू. ११ खबर् ०९ अबर् ९१ करोडमध्ये रू. ६ खबर् ५६ अबर् ६ करोड वैदेिशक 
ऋण र बाँक� न्यून हनुे रू. ४ खबर् १९ अबर् ५ करोड आन्त�रक ऋणबाट व्यहोनुर्पन� �क्षेपण 
ग�रएको छ। योजनाको अिन्तम वषर्मा वैदेिशक सहायता (अनदुान र ऋण), वैदेिशक अनदुान, खदु 
वैदेिशक ऋण र खदु आन्त�रक ऋणको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनसँगको अनपुात �मशः १२.५ 
��तशत, ४.२ ��तशत, ५.८ ��तशत र ३.६ ��तशत हनुे अनमुान ग�रएको छ। 

८. साधन र �ोतको बाडँफाटँ तथा प�रचालनका आधारहरू 

•  साधन र �ोत खासगर� लगानीको बाँडफाँट तथा प�रचालन गन� �क्षेपण गदार् सं�वधान �नद� िशत 
सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गतालाई एक अकार्को प�रपूरक र सहयोगीको रूपमा 
�लइएको छ। 

•  सावर्ज�नक लगानीलाई संवैधा�नक दा�यत्व परुा गन�, आ�थर्क व�ृ� र सम�ृ� हा�सल गन�तफर्  उन्मखु 
हनुे, पनु�नर्मार्ण गन� र �नजी क्षे�को लगानीलाई आक�षर्त गन� तथा व्यावसा�यक वातावरण तयार 
गन�, �नजी क्षे�को लगानीलाई आ�थर्क व�ृ�, औ�ोगीकरण र रोजगार� सजृना गन� र सहकार� 
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क्षे�को लगानीलाई कृ�ष, पश,ु �व�तु,् उ�ोग र सामािजक �वकासका क्षे�मा लिक्षत ग�रएको छ। 
सावर्ज�नक अथार्त ्सरकार� लगानीको बाँडफाँट का आधारहरू �नम्नानसुार रहेका छनः् 

क. नेपालको सं�वधानले �दान गरेका आधारभतू तथा मौ�लक हकको नाग�रकले उपयोग गनर् 
पाउने वातावरण �सजर्ना गन�। 

ख. ऊजार् स�ट समाधान गनर् सहयोगी हनुे नी�तगत र कायर्�मगत व्यवस्था गन�। 

ग. पूवार्धार �वकास र खास गर� उ�र दिक्षण आब�ता �वकासको ला�ग आवश्यक सडक 
जस्ता पूवार्धारहरूको �वकास गन�। 

घ. कृ�ष क्षे�को व्यावसायीकरणसमेतबाट रोजगार�को अवसरहरू �सजर्ना गर� �त्येक वषर् 
आ�थर्क रूपले स��य र �म बजारमा �वेश गन� �म शि�लाई रोजगार� उपलब्ध 
गराउने। 

ङ. आ�थर्क व�ृ�लाई तत्कालै म�त परु्  याउने क्षे�मा लगानी बढाउने। 

च. सामािजक (िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई) क्षे�को �वकास गन�। 

छ. भकूम्प�छको पनु�नर्मार्ण र नव �नमार्णलाई ती�ता �दने। 

ज. स�ीय, �ादेिशक र स्थानीय सन्तलुन, समावेशीकरण र भौगो�लक सन्तलुन कायम गन�। 

ख. सरकार� �व�  

• सरकार� �व�लाई �भावकार� बनाउन योजनाले देहाय बमोिजमका रणनी�तहरू �लएको छ। 

१. सावर्ज�नक खचर् 

(1) सावर्ज�नक खचर्लाई आ�थर्क–सामािजक पूवार्धार �नमार्णमा �व�नयोजन गन�। 

(2) �वकास आयोजनाहरूको छनोटका आधारहरू पनुरावलोकन गर� खा�, स्वास्थ्य तथा ऊजार् 
सरुक्षास�हत आत्म�नभर्रतातफर्  उन्मखु र ��तफलय�ु क्षे�मा लगानी गन�।  

(3) �ोत साधन �व�नयोजन ���यालाई कुशल र �भावकार� बनाउने। 

(4) सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थालाई जबाफदेह�, पारदश� र उपलिब्धमूलक बनाउँदै सञ्  चालन कुशलता 
हा�सल गन�।  

२. राजस्व 

(1) स�ीय �व�लाई आ�थर्क सम�ृ�को मागर्िच� बनाउने। 

(2) रा��य कराधारको संरक्षण गर� करका आधार र दायरा �वस्तार गन�। 

(3) करका दरहरूलाई ��तस्पध� एवं सम न्या�यक बनाउने। 

(4) स�ीय संरचना अनकूुल कर तथा गैर करका क्षे�हरूको पनुरावलोकन तथा बाँडफाँट गन�। 

३. वैदेिशक सहायता 

(1) वैदेिशक सहायतालाई रा��य बजेट �णाल�माफर् त प�रचालन गन�। 

(2) सहायतालाई आ�थर्क तथा सामािजक पूवार्धारको �वकास, रोजगार� सजृना र उत्पादनशील क्षे�मा 
उपयोग गन�। 

(3) आन्त�रक क्षमता व�ृ� गद� वैदेिशक सहायतामा�थको पर�नभर्रता घटाउँदै लैजाने।  

४. सावर्ज�नक ऋण 

(1) ऋण �तनर् सक्ने क्षमता �वकास गन� क्षे�मा मा� ऋण �लने। 

(2) सावर्ज�नक ऋणलाई �नि�त सीमा �भ� राख्  न खचर् र राजस्वको कुशल व्यवस्थापन गन�। 
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ग. �व�ीय सशुासन 

•   �व�ीय सशुासनको ला�ग योजनाले �नम्नानसुार रणनी�त �लएको छः 

(1) सावर्ज�नक आय–व्यय र ख�रदलाई �भावकार�, व्यविस्थत र पारदश� बनाउने। 

(2) आन्त�रक �नयन्�ण र लेखा पर�क्षणलाई �व�सनीय तथा �भावकार� बनाउने। 

(3) सूचना ��व�धमा आधा�रत �व�ीय व्यवस्थापनको सदुृढ�करण गन�।  

 

घ. योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन 

•   योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा चौध� योजनाले �नम्नानसुार रणनी�त �लएको छ। 

(1) स�ीय संरचना अनकूुल हनुे गर� �व�मान योजना तजुर्मा �णाल� तथा कायार्न्वयन व्यवस्थाको 
सदुृढ�करण तथा �वकास गन�। 

(2) योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गन� सावर्ज�नक �नकाय एवं �नजी, सहकार� तथा सामदुा�यक 
क्षे�को क्षमता �वकास तथा सदुृढ�करण गर� �हण क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

१.१4 लै��क उ�रदायी बजेट (Gender Responsive Budget) 

प�ृभ�ूम  

म�हला र परुुषको आवश्यकता अनरुूप कायर्�म र बजेट �व�नयोजन गनर् लै��क उ�रदायी बजेटलाई सश� 
माध्यमको रूपमा �लइएको छ। सावर्ज�नक साधन र �ोतको अनमुान, �वतरण र उपयोगलाई �भावकार� तलु्याउन 
आ�थर्क वषर् २०६४/६५ देिख लै��क उ�रदायी बजेट �णाल� कायार्न्वयनमा ल्याइएको हो। खासगर� म�हलाहरूको 
�नणर्यमा अथर्पूणर् सहभा�गता बढाउन, समानपुा�तक फाइदाको �वतरण गनर्, रोजगार� व�ृ� गनर् समयको �योगमा 
गणुात्मक सधुार गनर् लै��क उ�रदायी बजेट �णाल�ले कायर्�ममा �त्यक्ष सहयोग परु्  याउने उ�ेश्य �लएको छ। 

लै��क उ�रदायी बजेटका मान्यताहरू  

लै��क उ�रदायी बजेट �नम्न मान्यतामा आधा�रत रहेको छ : 

• बजेटका सबै ���या र यसले पान� �भाव लै��क रूपमा तटस्थ हुँदैन। बजेटसम्बन्धी नी�तहरू, राजस्व स�लन 
र खचर्, सबै पक्षमा यो तथ्य लागू हनु्छ। 

• लै��क उ�रदायी बजेटले लै��क समानताको नी�त एवं सम��गत आ�थर्क नी�तका बीच सम्बन्ध स्था�पत 
गदर्छ। 

• लै��क उ�रदायी बजेट ���याको �ारम्भ नै कायर्�म तथा बजेटले म�हला र परुुषमा पानर् सक्न े �भावको 
�वश्  लेषणबाट हनु्छ। त्यसप�छ कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा गदार् लै��क पक्षको समायोजन गनुर् पदर्छ। 

•  लै��क उ�रदायी बजेटले लै��क मूल�वाह�करणलाई कायार्न्वयनमा लैजान योगदान परु्  याउँदछ। 

•  लै��क उ�रदायी बजेट भन्  नाले म�हलाका ला�ग छु�ै बजेट होइन। कायर्�म तथा बजेटका सबै पक्षहरूमा 
म�हला तथा परुुषको सन्त�ुलत लाभ स�ुनि�त गन� ���या हो। 

लै��क उ�रदायी बजेट तजुर्मा गदार् ध्यान �दन ुपन� कुराहरू  

लै��क उ�रदायी बजेट तजुर्मा गदार् �नम्न�लिखत पाँच चरणहरूमा ध्यान �दन ुपदर्छ : 

प�हलोः जनु क्षे�का ला�ग कायर्�म तजुर्मा गनर् ला�गएको हो, सो क्षे�को वस्तिुस्थ�त, म�हला तथा परुुषका अवस्था 
देखाउने खिण्डकृत सूचना तथा तथ्या� आवश्यक पदर्छ। 

दो�ोः कायर्�महरू तयार गदार्, �ाथ�मक�करण गदार् र छनौट गदार् ती कायर्�महरूले लै��क पक्षलाई यथे� ध्यान 
परु्  याएको छ वा छैन साथै प�हलो चरणमा उल्लेिखत अवस्थालाई सम्बोधन गन� खालका कायर्�महरू छनौट 
गरेको छ �क छैन सोको �वश्  लेषण गनुर् पदर्छ। 
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ते�ोः  छनौट भएका कायर्�महरूको लै��क संवेदनशील पक्षलाई कायार्न्वयन गनर्का ला�ग लाग्ने लागतको मूल्या�न 
गर� पयार्प्  त बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ �क छैन भन्  ने कुरा जाँच गनुर् पदर्छ। 

चौथोः यसर� �नक्य�ल गरेका कायर्�महरूका ला�ग आवश्यक बजेट उपय�ु खचर् िशषर्कमा राखेको छ �क छैन 
जाँच गनुर् पदर्छ। साथै ती कायर्�महरूको कायार्न्वयनबाट हनुे उपलिब्धको बारेमा स�ुनि�तता गनुर् जरुर� 
हनु्छ। 

पाँचौः ती कायर्�महरूको कायार्न्वयनबाट म�हलाहरूमा सकारात्मक प�रवतर्न आउन सक्दछ भन्  ने कुरा स�ुनि�तता गनुर् 
पदर्छ। 

लै��क उ�रदायी योजना तजुर्मा र बजेट �नधार्रण  

कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा गदार् प�रयोजना च�का प�रयोजना/कायर्�मको प�हचान, छनौट, तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन 
तथा �भावको �त्येक चरणमा पनर् सक्ने लै��क �भावको पूवर् अध्ययन/�वश्  लेषण गनुर् पदर्छ। सो �योजनका ला�ग 
आवश्यक सूचका�, उपसूचका� र कायर्गत पर�क्षण सूचीहरू तल उल्लेख ग�रएको छ। ती सूचका�हरूका आधारमा 
�स्ता�वत कायर्�म तथा बजेटलाई लै��क दृ��ले कुन तहमा छ भन्  ने �वश्  लेषण गर� �नक्य�ल ग�रन्छ। सूचका� र 
उपसूचका�हरूको लै��क �वश्  लेषणका आधारमा अ� भार �दइन्छ, जनु तल उल्लेख ग�रएको छ: 

juL{s/0fsf] cfwf/ juL{s/0f Jfh]6 sf]8 

�व�भन्  न सूचकका ला�ग �नधार्रण ग�रएको अ� भारको कुल योग ५० 
वा सोभन्दा वढ� भएमा 

�त्यक्ष लै��क उ�रदायी 1 

�व�भन्  न सूचकका ला�ग �नधार्रण ग�रएको अ� भारको कुल योग २० 
वा सोभन्दा मा�थ तर ५० भन्दा कम भएमा 

अ�त्यक्ष लै��क उ�रदायी 2 

�व�भन्  न सूचकका ला�ग �नधार्रण ग�रएको अ� भारको कुल योग २० 
भन्दा कम भएमा 

लै��क दृ��कोणले तटस्थ 3 

उपरो�ानसुार ��तशत �नकाल्दा देहायका सचुा�हरूको आधारमा योजना च�को मूल्या�नलाई आधार मानी सकेसम्म 
सरोकारवालाहरूको सहभा�गतामा अ� भार �दनपुन� हनु्छ। मूल्या�नका सूचका� र अ� भार यस �कार छनः् 

�.सं. सूचकहरू (Indicators) अ� भार 

1 योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा म�हला सहभा�गता 20 

2 म�हलाहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 20 

3 कायर्�ममा म�हलाहरूको ला�ग लाभ तथा �नयन्�णमा स�ुनि�तता –अन्य लिक्षत वगर्का 
कायर्�ममा समेत) 

30 

4 म�हलाहरूको रोजगार� र आय आजर्न अ�भव�ृ� 20 

5 म�हलाहरूको समयको �योगमा गणुात्मक सधुार तथा कायर् बोझमा कमी 10 

 अ� भार �दन ेत�रको 

�स्ता�वत कायर्�महरू र बजेटलाई �नम्न सूचक तथा उपसूचक र पर�क्षण सूिचहरूका आधारमा मूल्या�न गर� अ� 
भार �दन ुपदर्छ। 

 सूचक तथा उपसूचकहरू र सोको कायर्गत व्याख्याः 

बजेट तजुर्मा ���यामा �नधार्रण ग�रने कायर्�महरू लै��क उ�रदायी भए नभएको र लै��क समानताको मूलभतू 
ल�यमा परु्  याउने योगदानको मापन गर� वग�करण गनर् �नधार्रण ग�रएका सूचक र उप सूचकहरू उल्लेख ग�रएको 
छ। ती सूचक र उपसूचकहरू परुा भए नभएको पर�क्षण गनर् सोह� ता�लकामा छु�ा छु�ै खण्डमा पर�क्षण सूची 
�दईएको छ र सो पर�क्षण सूचीमा उल्लेिखत अवस्थाको आधारमा पाउने अ� भारको बारेमा समेत उल्लेख ग�रएको 
छ। आगामी वषर्को ला�ग बजेट तजुर्मा गदार् कायर्�मले पर�क्षण आधार परुा गनर् सके नसकेको हेर� नसकेको भए 
सम्भव भएसम्म उ� आधारहरू परुा गन� �यास गनुर् पदर्छ। क�तपय अवस्थामा यसका ला�ग कायर्�ममा सामान्य रण 
नै�तक फेरबदल मा� प�न पयार्प्  त हनु सक्दछ। 
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लै��क समानता �ा��का ला�ग परुुषको अ�धकारको कटौती होईन नत म�हलाहरूको अ�धकारको बढो�र� हो। यस 
�व�धले राष्  �को सन्त�ुलत �वकासको ला�ग म�हला र परुुष दबैुको िजत—िजतको अवस्था �सजर्ना गदर्छ। तलको 
ता�लकामा �त्येक सूचक, उपसूचक तथा �तनीहरूको पर�क्षण आधार सम्बन्धमा उल्लेख ग�रएको छ। 

हरेक सूचक र उपसूचकहरूका पर�क्षण सूचीमा उल्लेिखत अवस्थाको आधारमा उ�म, मध्यम र सामान्य गर� वग�करण 
गर� सोह� अनरुूप अ� भार �नधार्रण ग�रएको हनु्छ। मूल सूचकका उपसूचक र पर�क्षण सूचीमा �नधार्�रत अ� भार 
तीन �कारबाट रािखएका छन।् उदाहरणका ला�गः 

• �.स. १.१, १.२.१, १.२.२, २.२, ३.१, ३.२ र ४.१ मा उल्लेिखत अवस्थामा �नधार्�रत तीन अवस्थामध्ये कुनै 
एकका ला�ग मा� अ� �दनपुन� हनु्छ। 

• �.स. १.२.३, १.३, ४.२, ४.३ र ५.१ मा एउटा अवस्था मा� उल्लेख ग�रएको छ र सोमा भए गरेको छ 
भने परुा अ� र भए गरेको छैन भने शून्य अ� �दन ुपदर्छ। 

• �.स. २.१, २.३, ३.३, ३.४, ३.५ र ५.२ मा एक भन्दा बढ� अवस्थाको उल्लेख भए प�न �त्येकमा वा 
केह�मा मा� प�न अ� �दन स�कने गर� �नधार्रण ग�रएको छ।  

अतः अ� भार �नधार्रण गदार् �योगकतार् स्पष्  ट हनु ुआवश्यक छ। क्षे�गत �नकायहरूले उल्लेिखत पर�क्षण सूचीलाई 
�नय�मत रूपमा हनुे तलब, भ�ा, दै�नक कायार्लय व्यवस्थापन खचर्, ऋण भ�ुानी आ�दमा ग�रने �व�नयोजनमा नभई 
�नि�त लक्ष राखी ग�रने कायर्�मको सन्दभर्मा �स्ततु सूचक, उपसूचक तथा सोको पर�क्षण सूची �योग गर� 
कायर्�मगत रूपमा �त्येक कायर्�मलाई लै��क समानताका रूपमा �त्यक्ष लै��क उ�रदायी, अ�त्यक्ष लै��क 
उ�रदायी वा लै��क रूपमा तटस्थ गर� मा�थ उल्लेिखत ता�लका अनसुार वग�करण गनुर् पदर्छ।  

�नधार्�रत �त्येक सूचकहरू एक अकार्को प�रपूरकको रूपमा रहे ताप�न लै��क समानताको ला�ग परु्  याउन सक्ने 
योगदानको �ाथ�मकताको आधारमा �वकास कायर्�मको ��तफलमा म�हलाको ला�ग समान ��तफलको स�ुनि�तता 
उल्लेख ग�रएकोले ३ नम्बरको सूचकलाई बढ� अ� भार र सूचक ५ मा उल्लेिखत अवस्था तत्काल आकलन गनर् 
नस�कन,े केवल अनमुान मा� गनर् स�कन ेभएको हुँदा सबै भन्दा कम अ� भार �दइएको छ। अ� भार �दँदा सकेसम्म 
सबै सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउन ुजरुर� हनु्छ। 

लै��क उ�रदायी बजेट मापनका �मखु सूचक र उपसूचकहरू 

�.सं.  �मखु सूचक र उपसूचकहरू तथा पर�क्षण सूची  अ� भार 

१.० योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा म�हला सहभा�गता 20 

१.1 योजना कायर्�म तथा बजेट तजुर्मामा म�हला सहभा�गताको व्यवस्था  
– योजना, कायर्�म तथा बजेट तजुर्माको �ममा केन्��य तथा िजल्ला स्तरमा �नम्न 

बमोिजमको व्यवस्था भएमा 
• उ�म (केन्��य स्तरमा भए �नणार्यक तहका म�हला कमर्चार� र लै��क सम्पकर्  

व्यि�को संलग्नता, िजल्ला स्तरमा भए 50 ��तशत वा बढ� सेवा �दान गनर् आब� 
म�हला कमर्चार� वा सरोकारवाला म�हलाको संलग्नता भएमा तथा अन्य समूहसँगका 
म�हला ��त�न�धसँग छलफल भएमा) 

• मध्यम (केन्��य स्तरमा भए �नणार्यक तहका म�हला कमर्चार� वा लै��क सम्पकर्  
व्यि�को संलग्नता, िजल्ला स्तरमा भए 33 देिख 49 ��तशत सेवा �दान गनर् 
आब� म�हला कमर्चार� वा सरोकारवाला म�हलाको संलग्नता भएमा तथा अन्य 
समूहका म�हला ��त�न�धसँग छलफल भएमा) 

• सामान्य (केन्��य स्तरमा भए �नणार्यक तहका बाहेकका म�हला कमर्चार�को 
संलग्नता, िजल्ला स्तरमा भए ५ ��तशतदेिख 33 ��तशत सेवा �दान गनर् आब� 
म�हला कमर्चार� वा सरोकारवाला म�हलाको संलग्नता भएमा तथा अन्य समूहका 
म�हला ��त�न�धसँग छलफल भएमा) 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 

१.2 कायार्न्वयनमा म�हला सहभा�गताको स�ुनि�तता १2 
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१.2.1 कायर्�म कायार्न्वयनमा म�हला सहभा�गताको व्यवस्था(प�रयोजना तथा िजल्ला स्तर) 
 – कायर्�म कायार्न्वयनमा कमर्चार� वा व्यवस्थापन र समन्वय स�म�तमा �नम्नानसुार 

म�हलाको संलग्नता हनेु व्यवस्था भएमा 
• उ�म (�नणार्यक पदमा समेत 50 ��तशत वा बढ�)  
• मध्यम (�नणार्यक पदमा समेत 33 देिख 49 ��तशतसम्म) 
• सामान्य (५ देिख 33 ��तशतसम्म) 

 
 
 
5 

4 

3 

१.2.2 कायार्न्वयनको (सरोकार र उपभो�ा स�म�त लगायत) �नणार्यक तह लगायतमा म�हलाको 
व्यवस्था 
 – �वषयगत कायार्न्वयनका �नणार्यक तह र सरोकार र उपभो�ा स�म�त आ�द पदका 

पदा�धकार�हरू लगायतमा म�हला सहभा�गताको व्यवस्था 
• उ�म (�नणार्यक तह र स�म�तमा 50 ��तशत वा बढ� )  
• मध्यम (�नणार्यक तहमा 50 ��तशत भन्दा कम तर स�म�तमा ३३ ��तशत वा बढ� ) 
• सामान्य (�नणार्यक तह र स�म�तमा १० ��तशतदेिख ३२ ��तशत सम्म) 

 
 
 
 
4 

3 

2 

१.2.3 म�हलाको अ�नवायर् उपिस्थ�तको व्यवस्था  
– योजना व्यवस्थापन तथा कायार्न्वयन बैठकमा म�हला पदा�धकार�हरूको अ�नवायर् 

उपिस्थ�त हनुपुन� व्यवस्था ग�रएको भएमा 

 
 
3 

1.3 अनगुमनमा म�हला सहभा�गताको व्यवस्था  
– अनगुमन योजनामा म�हला वा लै��क �वज्ञको सहभा�गताको स�ुनि�तता 

 
4 

2.0  म�हलाहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 20 

2.1 नी�त �नणर्य तथा कायार्न्वयन तहका म�हलाहरूको क्षमता अ�भव�ृ�को व्यवस्था  
– समूह तथा स�म�तका म�हला पदा�धकार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ�को ला�ग �नम्न 

कायर्�मको व्यवस्था भएमा 
• किम्तमा एक पटक �नणर्य दक्षता अ�भव�ृ� हनेु कायर्�मको व्यवस्था 
• पनुतार्जक� कायर्�मको व्यवस्था भएमा 
• कायर्�ममा �वशेष वगर्का म�हलाहरूलाई लिक्षत ग�रएमा 

6 
 
 
 

(2) 

(2) 

(2) 

2.2 क्षमता अ�भव�ृ� कायर्�ममा म�हलाको सहभा�गताको व्यवस्था  
– गो�ी, ता�लम, सचेतना, सीप �वकास आ�द कायर्�ममा �नम्नानसुार म�हला सहभागी हनेु 

व्यवस्था भएमा 
• उ�म (50 ��तशत वा बढ�)  
• मध्यम (33 देिख 59 ��तशतसम्म) 
• सामान्य (५ देिख 32 ��तशतसम्म) 

 
 
 
 
7 

5 

3 

2.3 लै��क संवेदनशील �वषयवस्त ुर प�रवेश  
– गो�ी, ता�लम, सचेतना, सीप �वकास कायर्�म आ�दको �वषयवस्त ुलै��क संवेदनशील 

भएमा  
• लै��क सरोकारहरूलाई समे�टएको भएमा 
• प�रवेश जन्य र �वशेष लै��क संवेदनशील �स्त�ुतकरणको �ावधान भएमा 

7 
 

(4) 

(3) 

3 कायर्�ममा म�हलाहरूको ला�ग लाभ तथा �नयन्�णमा स�ुनि�तता (अन्य लिक्षत वगर्का 
कायर्�ममा समेत) 

30 

3.1 म�हलाहरूलाई लाभको (लाभािन्वत म�हलाको) स�ुनि�तता  
– योजना तथा कायर्�मबाट तत्का�लन लाभ पाउने म�हलाको अनपुात �नम्नानसुार भएमा 
• उ�म (५० ��तशत वा बढ�)  
• मध्यम (३० देिख ४९ ��तशतसम्म) 
• मान्य (५ देिख २९ ��तशतसम्म) 

 
 
8 

6 

4 

3.2 म�हलाहरूलाई लाभको स�ुनि�तताका ला�ग लै��क अन्तर, म�हलाका �वशेष आवश्यकता र 
अवरोधहरूको प�हचान तथा सम्बोधन 

 
 
 



 

105 

– क्षे�गत �नकायको कायर् सम्पादनमा रहेका लै��क अन्तर (gaps), म�हलाका �वशेष 
रणनी�तक आवश्यकता र अवरोधहरूको (आ�थर्क �ोतमा कम पहुँच, कम शैिक्षक 
स्तर र �हंडडलुमा अवरोध इत्या�द) प�हचान गन� र सो समाधान गन� कायर्�म भएमा 

• उ�म (मा�थ प�हचान ग�रएका तीन वटै अवरोध सम्बोधन हनेु भएमा) 
• मध्यम (मा�थ प�हचान ग�रएका कुनै दईु वटा अवरोध सम्बोधन हनेु भएमा) 
• सामान्य (मा�थ प�हचान ग�रएका कुनै एक अवरोध सम्बोधन हनेु भएमा) 

 
 
 
 
6 

4 

2 

3.3 म�हलाहरूलाई लाभको स�ुनि�तताका ला�ग लै��क मै�ी कायार्न्वयन संयन्� तथा 
वातावरण  
– नी�तगत, संरचनागत तथा कायर् वातावरणलाई लै��क मै�ी बनाउन �नम्न व्यवस्था भएमा 
• ऐन, �नयम, �व�नयम, कायर्�व�ध, �नद� िशका आ�दलाई लै��क मै�ी बनाउन (समानता 

�व�र्न गनर् र �वभेदकार� �ावधान हटाउन) तथा कायर्स्थललाई म�हला �हंसा म�ु 
बनाउन (आचार सं�हता, उजरु� सनुवुाइ व्यवस्था) पहल गन� व्यवस्था उल्लेख भएको 

• म�हलाका �वशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गन� भौ�तक स�ुवधाको व्यवस्था भएको 
भए (�भ� शौचालय, बच्चालाई स्तनपान गराउने स्थान, म�हला मै�ी कायार्लय ले—

आउट आ�द) 
• कमर्चार�हरूलाई लै��क उ�रदायी सेवा �वाह सम्बन्धी ��याकलाप (लै��क 

समानता �व�र्न गन� कायर्�महरू बारे जानकार�मूलक सूचना �वाहको व्यवस्था, 
नाग�रक बडाप�, �मण, अ�भमूखीकरण ता�लम आ�द व्यवस्था) को व्यवस्था भएमा 

7 
 
 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

3.4 म�हलाहरूलाई लाभको स�ुनि�तताका ला�ग बजेटको स�ुनि�तता  
• लै��क समानता तथा समता �व�र्नका ला�ग प�हचान भएका कायर्�मका ला�ग 

पयार्प्  त रकम �व�नयोजन ग�रएको 
• लै��क समानता तथा समता �बधर्क कायर्�मका ला�ग �व�नयोजन ग�रएको रकम 

सोह� काममा खचर् हनेु स�ुनि�तता भएमा 

2 
 

(1) 
 

(1) 

3.5 लै��क खिण्डकृत लाभको स�ुनि�तताका ला�ग लै��क अनगुमन, पर�क्षण तथा �भाव 
मूल्या�नको व्यवस्था  
आयोजना र कायर्�मको सबै तहमा �नम्नानसुार लै��क खिण्डकृत सूचना र तथ्या�को 
अ�भलेखन राख्  ने तथा �भाव मूल्या�नको ला�ग �नम्न बमोिजमको व्यवस्था भएमा  
• ��तफलमा म�हला/परुुषको �भ�ा�भ�ै �ववरण आउने गर� आयोजना र कायर्�मको 

अ�भलेख राखेमा  
• मन्�ालय, �वभाग र मातहत �नकायको कायर्सम्पादनको वा�षर्क �ग�त ��तवेदन तथा 

समीक्षामा लै��क समानता सम्बन्धमा भएका �ग�तहरू �नम्नानसुार समावेश भएमा  
क) १ देिख ३.२ बदुा का सूचक तथा उपसूचकहरूमा उल्लेिखत सवालहरू सम्बोधन 

भएको नभएको समीक्षा ग�रएमा 
ख) लै��क समानता स�ुनि�त गनर् �व�नयोिजत बजेट सोह� काममा खचर् भए नभएको 

लेखाजोखा ग�रएमा 
• समीक्षाबाट आएका �सकाइहरूका आधारमा आगामी वषर्को योजना र बजेट तजुर्मा 

ग�रएमा 
• स�ा�लत कायर्�मको लै��क पर�क्षण (audit), �भाव (Impact) मूल्या�न गन� 

व्यवस्था भएमा 

7 
 
 
 

(2) 
 
 
 

(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(2) 

4 म�हलाहरूको रोजगार� र आय आजर्न अ�भव�ृ� 20 

4.1 म�हलाहरूको ला�ग रोजगार�को अवसरको उपलब्धता  
– स�ा�लत कायर्�मबाट तत्काल सिृजत रोजगार�मा सहभा�गताको स�ुनि�तता (जस्तैः 

सिृजत अवसरमा आरक्षण, �ाथ�मकता, म�हलाहरूको ला�ग मा�) �नम्नानसुार भएमा 
• उ�म (३३ ��तशत वा बढ�)  
• मध्यम (२० देिख ३२ ��तशतसम्म) 

 
 
 
8 

6 

4 
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• सामान्य (५ देिख १९ ��तशतसम्म) 

4.2 आय आजर्नका वैकिल्पक अवसर वा विृ� �वकासका अवसर सजृना हनेु भएमा  
– स�ा�लत कायर्�मबाट तत्काल सिृजत रोजगार� बाहेक आय आजर्नका वा विृ� 

�वकासका अन्य वैकिल्पक अवसरहरू सजृना हनु सक्ने अवस्था भएमा (जस्तैः 
�व�भन्  न �ा�व�धक तथा सीप �वकास सम्बन्धी कायर्�मबाट सजृना हनेु विृ� �वकास 
र बजार �वकासका लगायतका कारण सिृजत वैकिल्पक अवसर आ�द) 

 
 

7 

4.3  समान ज्याला दर  
– उपलब्ध रोजगार�मा म�हला र परुुषका ला�ग समान ज्यालाको स�ुनि�तता भएमा 

 
5 

 ५.० म�हलाहरूको समयको �योगमा गणुात्मक सधुार तथा कायर् बोझमा कमी   10 

 ५.१ कायर् सम्पादनमा सहजता र समयको बचत  
– तरुुन्त लाभ हनेु तथा म�हलाको समय बचत हनेु नयाँ ��व�ध, तौर त�रकाको �योगको 

व्यवस्था भएमा (जस्तैः घमु्ती ब�क, खानेपानी, सडक, �सँचाई, उजार् ��व�ध, स्कूल जान 
नपाएका यवुा यवुतीहरूलाई अनौपचा�रक िशक्षा, कायर् स्थलमा स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, 
नया ँम�हला मै�ी ��व�धहरू आ�द)   

 
 

४ 

५.२ परम्परागत भ�ूमका प�रवतर्नका ला�ग द�घर्काल�न प�रणाममखुी �यास भएमा 
– परम्परागत भ�ूमका प�रवतर्नका ला�ग �नम्न बमोिजमको �यास भएमा 
• �व�भन्  न क्षे�मा परम्परागत रूपमा ग�रने �म �वभाजन भन्दा �भ� �कृ�तको कायर्मा 

(मूल्य तथा स्तर अ�भव�ृ� स�हत) म�हलाहरूको भ�ूमकामा रूपान्तरण हनेु व्यवस्था 
भएमा 

• म�हलाहरूको अवैत�नक कामको महत्व, घरायसी काममा म�हलाको �वशेष बोझ बारे 
�िशक्षण तथा �चार साम�ीमा छलफल भएमा )  

• यस्ता घरायसी काममा परुुषको सहभा�गता अ�भव�ृ� गर� सहकायर्को भावनालाई 
�ोत्साहन गन� सकारात्मक व्यवस्था भएमा।  

६ 

 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 

��व्यः  मा�थ उल्लेिखत मापदण्डका ला�ग तो�कएको न्यूनतम अवस्था प�न �व�मान नभएको अवस्थामा कायर्�मले 
कुनै अ� पाउने छैन। मा�थ �व�भन्  न उपसूचकहरूको ला�ग पर�क्षण सूचीमा �नधार्रण ग�रएको ��तशतको �हसाब गदार् 
दशमवलमा आएमा ०.५ भन्दा कम भएमा तल्लो पूणर् अ�मा र ०.५ वा सोभन्दा मा�थ आएमा मा�थल्लो पूणर्अ�मा 
गनुर् पन�छ। उदाहरणको ला�ग ��तशत गणना गदार् १५.४ आएमा सोलाई १५ पूणर्अ�मा तर १५.५ वा दशमलव 
प�छको अ� सोभन्दा बढ� भएमा १६ पूणर्अ�मा गणना गनुर् पदर्छ। 

१.१5 ग�रबी न्यूनीकरण उन्मखु बजेट 

देशको �ोतलाई ग�रबी न्यूनीकरण गन� प�र��ेयमा बजेट �व�नयोजनको माध्यमबाट लगानीको अंशलाई मापन गन� 
�सल�सलामा देहाय बमोिजमको प�रभाषा र संकेतहरू �योगमा ल्याइएको छ। तसथर्, बजेट बाँडफाँट गदार् अ�नवायर् 
रूपमा यी संकेतको �योग हनु जरूर� छः 

ग�रबी न्यूनीकरणको वग�करण 

�ववरण कोड संकेत 

ग�रबी न्यूनीकरणमा �त्यक्ष योगदान परु्  याउने गर� �व�नयोजन गरेको बजेट 
रकमलाई 

�त्यक्ष १ 

ग�रबी न्यूनीकरणलाई अ�त्यक्ष योगदान परु्  याउने बजेट रकमलाई अ�त्यक्ष २ 

�नम्न क्षे�मा �व�नयोजन ग�रएको बजेटलाई ग�रबीन्यूनीकरणमा �त्यक्ष योगदान परु्  याउने बजेटको रूपमा �लई बजेट तजुर्मा 
फाराममा ग�रबोन्मखु बजेटको महलमा संकेत १ जनाउन ुपन�छ: 

• �ामीण क्षे�मा लगानी हनुे सरकार� बजेट। 

• �ामीण क्षे�को आय आजर्नमा सघाउ परु्  याउने कायर्�महरू। 

• �ामीण क्षे�मा क्षमता �वकास सम्बन्धी कायर्�महरू। 

• सामािजक प�रचालनका ला�ग ग�रने सरकार� खचर्हरू। 
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• सामािजक क्षे�मा लगानी ग�रने रकमहरू। 

• सामािजक सरुक्षाका कायर्�महरू। 

• स्थानीय �नकायहरूलाई जाने अनदुानहरू। 

• ग�रबी �नवारणमा केन्��त सरकार� खचर्हरू। 

• �व�भन्  न क्षे�, वगर्, जनजा�तहरूको उत्थान र �वकासको ला�ग लिक्षत कायर्�महरू। 

1.16 जलवाय ुप�रवतर्न बजेट  

क. प�ृभ�ूम 

 नेपालमा जलवाय ुप�रवतर्न र त्यसका चनुौतीहरू देखा पनर् थालेको र यसबाट जल�ोत, कृ�ष तथा खा�ान्  न, 

वन तथा जै�वक �व�वधता, भौ�तक पूवार्धार, जनस्वास्थ्य र पयर्टन लगायत जी�वकोपाजर्नका संसाधनहरू 
अत्य�धक मा�ामा �भा�वत हुंदै गइरहेकोले जलवाय ुप�रवतर्नको �वषय महत्वपूणर् र िचन्ताको �वषय बनेको 
छ। यी समस्याको सामना गनर् तयार ग�रएको जलवाय ु प�रवतर्न नी�त, २०६७ ले जलवाय ु प�रवतर्नको 
��तकुल �भाव न्यूनीकरण गद� जलवाय ु अनकुु�लत हुँदै, न्यून काबर्न उन्मखु सामािजक आ�थर्क �वकास 
पथलाई अवलम्बन गद� जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी रा��य र अन्तरार्��य संयन्�मा भएको ��तव�ता अनरुूप 
सहयोग तथा सहकायर्को �व�र्न गर� जीवनस्तरमा सधुार ल्याउने ल�य �लएको छ।  

   जलवाय ुप�रवतर्नका असर र �भावको न्य�ुनकरण र अनकूुलनको आवश्यकता समेतलाई दृ��गत गर� जलवाय ु
प�रवतर्न नी�त, २०६७ मा भएको व्यवस्था अनसुार रा��य अनकूुलन कायर्�म (National Adaptation 

Program of Action, NAPA) लाई �वकास एजेण्डाको रूपमा कायार्न्वयनमा ल्याउन र जलवाय ु प�रवतर्न 
सम्बन्धी सबै �कारका स्थलगत कायर्�महरू कायार्न्वयन गदार् यस क्षे�को कूल बजेटको न्यूनतम 80 
��तशत भन्दा बढ� रकम स्थानीय स्तरमा पगु्ने गर� बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गनुर् पन� हनु्छ। यसका 
ला�ग स्थानीय �नकायलाई जाने अनदुान रकमबाट जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी कायर्�मका ला�ग समेत �नि�त 
रकम छु�ाई कायर्�म सञ्  चालन गन� व्यवस्था �मलाउन ुजरुर� छ।  

   जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी कायर्�महरूको समन्वयात्मक ढंगले �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गनर् लगानीको 
�व�ीय रणनी�तक संरचनाको �वकास गनुर् जरुर� हनु्छ, जसले लगानीको स�ुनि�तता कायम गनुर्का साथै 
�व�भन्  न �ोतबाट �ाप्  त रकमको लगानीलाई पारदश� बनाउन सघाउ परु्  याओस।् लगानीको �व�ीय रणनी�तक 
संरचना �नमार्ण गन� सन्दभर्मा जलवाय ु प�रवतर्नका क्षे�मा हाल भइराखेका सावर्ज�नक खचर् र संस्थागत 
पनुरावलोकन (Climate Public EXpenditure and Institutional Review-CPEIR) ले केह� मागर्दशर्न गनर् सक्न े
भएकोले �वकास बजेटमा जलवाय ु प�रवतर्न बजेट कोड �योग गनर् �सफा�रस ग�रएको छ। यसै �ममा 
आ�थर्क वषर् २०७०/71 देिख जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोड कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

ख. जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोडको आवश्यकता 

जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी कायर्को समन्वय जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयले ग�ररहेको भए ताप�न अन्य 
सरकार� �नकायहरूबाट प�न जलवाय ुप�रवतर्नसँग �त्यक्ष सम्बन्ध भएका जलवाय ुअनकूुलन वा न्यू�नकरणका 
कायर्�महरू सञ्  चालन हुँदै आएका छन।् ती सबै कायर्�महरू जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयले मा�ै 
सम्पादन गन� गर� समे�टने अवस्था छैन। त्यस्तै अनसुन्धान वा �वकास �नमार्ण जस्ता अन्य शीषर्क अन्तगर्तका 
�वकास कायर् �भ� जलवाय ु प�रवतर्नलाई सम्बोधन गर� ग�रएका कायर्मा भएको लगानी बारेको एक�कृत 
जानकार� उपलब्ध हनु नसक्दा जलवाय ुप�रवतर्नको क्षे�मा के क�त लगानी भएको छ र के क�त लगानीको 
आवश्यक छ भन्  ने य�कन गन� स्पष्  ट आधार तय गनर् क�ठन हनुे हनु्छ। बजेटमा जलवाय ु प�रवतर्नका 
कायर्�महरू स्पष्  ट नदेिखँदा जलवाय ुप�रवतर्नका क्षे�मा भएका लगानीको अनगुमनमा क�ठनाइ पन� हनु्छ। 
जसले गदार् त्यस्ता कायर्�महरू �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गनर् र आगामी वषर्हरूमा जलवाय ुप�रवतर्नका 
क्षे�मा लगानीको स�ुनि�तता गद� योजना तजुर्मा गनर् क�ठनाइ पन� हनु्छ।  

जलवाय ुप�रवतर्नले �वकासका सबै क्षे�लाई असर गन� र ती असरहरू एक आपसमा सम्बिन्धत र आधा�रत 
समेत हनुे भएकोले जलवाय ुप�रवतर्नको �भावको सामना गनर् समदुाय लगायत संस्थाहरूको अनकूुलन क्षमता 
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अ�भविृध्द गनुर् आवश्यक छ। साथै जलवाय ुप�रवतर्न र �वकासका ती क्षे� �बचका सम्बन्धका बारेमा सूचना 
र जानकार� बढाउँदै लैजान ुपन� हनु्छ। कुन कुन �नकायका कुन कुन कायर्�म जलवाय ुप�रवतर्नमा केिन्�त 
छन ्वा आगामी �दनमा जलवाय ुप�रवतर्नमा कसर� केिन्�त हदैु जानेछन ्भन्  ने बारे जानकार� उपलब्ध हनु 
सकेमा अनकूुलन क्षमता अ�भव�ृ�का साथै लगानी समन्वयमा समेत सघाउ पगु्न सक्न े देिखन्छ। साथै 
जलवाय ुप�रवतर्न र वातावरणका कायर्�मका बीच रहेको �भ�ता य�कन गर� जलवाय ुप�रवतर्नमा मा� भएको 
खचर् छु�ाउने आधारको �वकास गनुर् प�न त्यि�कै जरुर� हनु आएको छ। यसको ला�ग “जलवाय ुप�रवतर्न 
बजेट कोड” को �योग गनुर् मना�सब हनुे भएको र उ� कोडको �योगले जलवाय ुप�रवतर्न सम्बिन्ध कायर्मा 
भएको लगानीको अनगुमन तथा �भावकार� कायार्न्वयनमा समेत सहयोग पगु्ने भएकोले जलवाय ु प�रवतर्न 
बजेट कोडको �योग आवश्यक देिखन्छ।  

ग.  जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत कायर्�महरू 

�नम्न कायर्�महरूलाई जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत कायर् मानी ती कायर्�महरूमा �व�नयोिजत बजेट वा 
भएको खचर्लाई तलको ता�लकामा उल्लेख भए बमोिजम जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोड �योग ग�रने छ। 

(1) �ाकृ�तक सम्पदाको �दगो व्यवस्थापन गन� तथा ह�रयाल� अ�भव�ृ� गन� कायर्�म। 

(2) भ-ूउपयोग योजना तथा जलवाय ु प�रवतर्नको असरलाई थेग्न सक्न े (Resilient) भौ�तक पूवार्धारको 
�वकास कायर्�म। 

(3) जलवाय ु प�रवतर्नको कारणबाट मानव स्वास्थ्यमा देखा पन� नकारात्मक �भावलाई रोकथाम तथा 
�नयन्�ण गन� कायर्�म। 

(4) जलवाय ु प�रवतर्नको कारणबाट खतरामा परेका जीव (Endangered Species) र जै�वक �व�वधताको 
संरक्षण कायर्�म। 

(5) ह�रत गहृ ग्याँसको उत्सजर्न कम गन� गर� ग�रएको फोहर मैला व्यवस्थापन गन� कायर्�म। 

(6) ऊजार् , �सँचाई र स्वच्छ खानेपानीका ला�ग जल�ोतको �दगो उपयोग गन� कायर्�म। 

(7) खा� स्वच्छता (Safety) तथा सरुक्षा (Security)सँग सम्बिन्धत कायर्�म। 

(8) जलवाय ुप�रवतर्नका कारण उत्प� �वपद जोिखमलाई न्यून गन� कायर्�म। 

(9) ह�रत गहृ ग्याँसको उत्सजर्न कम गन� तथा न्यून काबर्न उत्सजर्न गन� ऊजार्को �योग गनर्का ला�ग 
पनुनर्�वकरणीय एवं वैकिल्पक ऊजार्को उत्पादन, �योग तथा यस सम्बन्धी ��व�धको �वकास गन� 
कायर्�म। 

(10) जलवाय ु प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत सूचना, िशक्षा, सञ् चार, अनसुन्धान तथा �वकास एवं तथ्या� स�लन 
गन� कायर्�म। 

(11) जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धमा आवश्यक नी�त, कानून एवं कायर् योजना तयार गन� कायर्�म। 

घ.  जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोडको �योग गदार् ध्यान �दन ुपन� कुराहरू  

�स्ता�वत बजेटमा जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोड �योग गदार् �नम्न बमोिजम गनुर् पन�छ। 

(1) जलवाय ु प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत मा�थ उिल्लिखत कायर्�महरूलाई मा� जलवाय ु प�रवतर्न बजेट 
को�डङ गन�। 

(2) मन्�ालय/�वभाग/कायार्लयहरूले आ-आफ्नो �स्ता�वत वा�षर्क कायर्�मको �त्येक कायर्�म जलवाय ु
प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत भए नभएको उल्लेख गनर् “छ” वा “छैन” लेख्  ने।  

(3) “छ” लेिखएका सबै कायर्�मको बजेट जोड्ने र ��तशत �नकाल्ने। 

(4) बजेट ��तशतको आधारमा उ� कायर्�म तल ता�लकामा �दइए बमोिजम १,२ वा ३ कुनमा पदर्छ 
तय गन�। 

(5) तय ग�रएको उ� संकेत (१, २ वा ३) लाई बजेट फारामको मा�थ एउटा बक्स बनाएर लेख्  ने। 

(6) वा�षर्क कायर्�म/आयोजनाहरूको बजेट �ाथ�मकता तथा रणनी�तक स्तम्भ संकेत फाराममा लै��क 
संकेत प�छ जलवाय ुप�रवतर्न संकेत महल थप्ने र �त्येक कायर्�मको ला�ग जलवाय ुप�रवतर्न संकेत 
लेख्  ने। 
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ङ.  जलवाय ुप�रवतर्न बजेट कोडको �योग 

(1) मा�थ उिल्लिखत बुँदा बमोिजमका कायर्�महरूमा �नम्न बमोिजम जलवाय ु प�रवतर्न बजेट कोड 
(संकेत) �योग गन�। 

बजेट/ खचर्को अनपुात उपादेयता बजेटमा उल्लेख 
हनुे कोड )संकेत(  

�स्ता�वत वा�षर्क कायर्�मको ५० ��तशत भन्दा बढ� बजेट 
जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत भएमा  

अत्यन्त 
सान्द�भर्क 

१ 

�स्ता�वत वा�षर्क कायर्�मको २० ��तशत देिख ५० 
��तशतसम्म बजेट जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत भएमा 

सान्द�भर्क २ 

�स्ता�वत वा�षर्क कायर्�मको २० ��तशत भन्दा कम बजेट 
जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत भएमा वा �स्ता�वत कायर्�म 
जलवाय ुप�रवतर्नसँग सम्बिन्धत नभएमा 

तटस्थ ३ 

(2) जलवाय ु प�रवतर्नको �व�ीय खाकाले मागर्दशर्न गरेअनसुार कृ�ष क्षे� अन्तगर्त ��याकलाप तहदेिख 
जलवाय ु प�रवतर्न बजेट को�डङ गन� �ारूप (Typology) तयार ग�रएको छ। यसर� तयार ग�रएको 
�ारूपलाई आ�थर्क वषर् 2076/77 को बजेट तजुर्माको �ममा कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास 
मन्�ालयले अवलम्बन गन� गर� तयार� ग�रएको छ। अन्य मन्�ालयहरूमा समेत आवश्यक संशोधन 
स�हतको �ारूप (Typology) तयार गर� ��याकलापगत रूपमा बजेट को�डङको �योग गनुर् पन�छ। 

(3) �देश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट �नमार्ण गदार् संघीय सरकारको 
जलवाय ु प�रवतर्न को�डङ आधारसँग मेल खाने गर� ��याकलाप तहदेिख नै जलवाय ु प�रवतर्न 
बजेटलाई कोड �दान गनुर्पन� व्यवस्था गनुर् पदर्छ।  

१.१7 सामािजक सरुक्षा कायर्�म सञ्  चालन कायर्�व�ध, 207५ का सान्द�भर्क बुदँाहरू 

प�रच्छेद १ �ारिम्भक 
३.  प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा  

(क) अ�त अश� अपा�ता भएका व्यि� भन्  नाले �च�लत कानून बमोिजम �नलो र�को अपा�ताको 
प�रचयप� �ाप्  त गरेका नाग�रकहरूलाई जनाउँछ। 

(ख) एकल म�हला भन्  नाले साठ� वषर् उमेर पगुेका �ववाह नगर� बसेका वा सम्बन्ध �वच्छेद भएका एकल 
म�हलालाई जनाउँछ। 

(ग)  व्यवस्थापन सूचना �णाल� (एम आइ एस) भन्  नाले �वभागले लागू गरेको सूचना ��व�धमा आधा�रत 
लाभ�ाह�हरूको �व�तुीय सूचना �णाल�लाई जनाउँछ। 

(घ)  जे� नाग�रक भन्  नाले कणार्ल� क्षे�का हमु्ला, जमु्ला, मगु ुका�लकोट र डोल्पामाबस्ने नाग�रक तथा 
यस कायर्�व�धको अनसूुची १ मा उल्लेख भएका द�लत नाग�रकका हकमा ६० वषर् उमेर परुा भएका 
एवं अन्य नाग�रकका हकमा ७० वषर् उमेर परुा भएका नेपाल� नाग�रकलाई जनाउँछ। 

(ङ) प�रचयप� भन्  नाले यस कायर्�व�ध को दफा ११ बमोिजम जार� ग�रएको सामािजक सरुक्षा भ�ा �ाप्  त 
गन� लाभ�ाह�ले पाउने प�रचयप�लाई जनाउँछ। 

(च) पूणर् अश� अपा�ता भएका व्यि� भन्  नाले �च�लत कानून बमोिजम जार� भएको रातो र�को 
अपा�ताको प�रचयप� �ाप्  त गरेका नाग�रकहरूलाई जनाउँछ। 

(छ) बालबा�लका भन्  नाले पाँच वषर् उमेर ननाघेका नेपालभ�रका अनसूुची १ मा उिल्लिखत द�लत प�रवार 
र कणार्ल� क्षे�का हमु्ला, जमु्ला, मगु,ु का�लकोट तथा डोल्पा एवं मानव ग�रबी सूचका�मा प�छ 

परेका अछाम, रौतहट तथा बझाङ िजल्लाका एक प�रवारका एक आमाबाट जन्मेका बढ�मा दईु 
बालबा�लकालाई जनाउँछ। साथै नेपाल सरकारले �नणर्य गर� बाल पोषण(संरक्षण) भ�ा अन्य क्षे�मा 
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�वस्तार गरेमा सो क्षे�का एक प�रवारका एक आमाबाट जन्मेका बढ�मा दईु बालबा�लकालाई समेत 
जनाउँछ। 

(ज) मन्�ालय भन्  नाले सामािजक सरुक्षा भ�ा कायर्�मसँग सम्बिन्धत नेपाल सरकारको स�ीय मा�मला 
तथा सामान्य �शासन मन्�ालयलाई जनाउँछ। 

(झ)  लिक्षत समूह भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम भ�ा पाउन योग्य रहेका सबै जे� नाग�रक, एकल 
म�हला, �वधवा,अपा�ता भएका व्यि�, लोपोन्मूख आ�दवासी जनजाती तथा बालबा�लका र नेपाल 
सरकारले समय समयमा सामािजक सरुक्षा भ�ा पाउने भनी तोकेका समूहलाई समेत जनाउँछ। 

(ञ)  लाभ�ाह� भन्  नाले यस कायर्�व�धको दफा ९ बमोिजम लिक्षत समूहमा परेका भ�ा पाउने सबै 
नाग�रकहरूलाई जनाउँछ। 

(ट) लोपोन्मखु आ�दवासी जनजा�त भन्  नाले अनसूुची–२ मा उल्लेख भए बमोिजमका लोपोन्मखु आ�दवासी 
जनजा�तका सबै नाग�रकलाई जनाउँछ। 

(ठ)  �वधवा म�हला भन्  नाले प�तको मतृ्यू भएका जनुसकैु उमेरका एकल म�हलालाई जनाउँछ। 
(ड)  �वभाग भन्  नाले केन्��य प�ीकरण �वभागलाई जनाउँछ। 
(ढ)  संरक्षक भन्  नाले यस कायर्�व�ध बमोिजम भ�ा पाउन योग्य ठहर भएका लाभ�ाह�हरू मध्ये अपा�ता 

भएका व्यि� र बालबा�लकाको हेरचाह तथा संरक्षण गनर् तो�कएको एक जना व्यि�लाई जनाउँछ। 
(ण)  स्थानीय तह भन्  नाले नगरपा�लका र गाउँपा�लकालाई जनाउँछ। 

4. भ�ा पाउन े उमेरको गणनाः यस कायर्�व�ध बमोिजम भ�ा पाउन योग्य जे� नाग�रक, एकल म�हला र 
बालबा�लकाको उमेरको गणना देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को उमेरलाई आधार �लइनेछ। 
(ख) नाग�रकताको �माणप�मा जिन्मएको साल र म�हना खलेुको तर गते नखलेुको भए उिल्लिखत 

म�हनाको मसान्त र सालमा� खलेुको भए सो सालको चै� मसान्तलाई आधार मानी जन्म �म�त गणना 
ग�रनेछ। 

(ग) बालबा�लकाको हकमा जन्म दतार् �माणप�मा उिल्लिखत उमेरलाई आधार �लइनेछ। उमेरको गणना 
गदार् जनु म�हनामा पाँच वषर् उमेर पगु्ने हो सो म�हनाको परुा अव�ध गणना गर� उ� म�हनाको परुा 
भ�ा �दइनेछ।  

5. भ�ा पाउन ेसरुू �म�त गणनाः यस कायर्�व�ध अनसुार भ�ा पाउने सरुू �म�तको गणना देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क)  जे� नाग�रकका हकमा उमेर पगुेको आगामी चौमा�सकदेिख। तर जे� नाग�रकले आफ्नो उमेर पगु्न े
�म�त उल्लेख गर� आगामी आ.व. को ला�ग यस आ.व. मा नै तो�कएको म्याद �भ� दरखास्त 
�दनपुन�छ। 

(ख)  एकल तथा �वधवाको हकमा सम्बन्ध �वच्छेद वा प�तको मतृ्यू दतार् �माण प�स�हत दरखास्त �दएको 
आगामी चौमा�सकदेिख। 

(ग)  अपा�ता भएको व्यि�को हकमा अपा�ता प�रचय प�स�हत दरखास्त �दएको आगामी चौमा�सकदेिख। 
(घ)  बालबा�लकाको हकमा जन्म दतार् �माण प�स�हत दरखास्त �दएको आगामी चौमा�सकदेिख। 
(ङ)  लोपोन्मखु आ�दवासी जनजा�तका बालबा�लका भए उपखण्ड (घ) अनसुार र अन्यका हकमा दरखास्त 

�दएको आगामी चौमा�सकदेिख। 

प�रच्छेद ३ लाभ�ाह�को अ�भलेख 

6. सामािजक सरुक्षा भ�ा पाउन ेलाभ�ाह�हरू:  

(१) सामािजक सरुक्षा भ�ा पाउने लाभ�ाह�हरूदेहाय बमोिजम हनुेछन।् 

(क) जे� नाग�रक, 
(ख) एकल म�हला, 
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(ग) �वधवा, 
(घ) पूणर् अपा�ता भएका व्यि�हरू, 
(ङ) अ�त अश� अपा�ता भएका व्यि�हरू, 
(च) लोपोन्मखु आ�दवासी जनजा�त, 
(छ) बालबा�लका। 

(२) उपदफा (१) मा जे सकैु लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता �ाप्  त 
रा��य तथा अन्तरार्��य स� संस्था वा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध स्था�पत भएका �म�राष्  � वा �तनका 
�नकायबाट मा�सक रूपमा तलब, भ�ा, पेन्सन वा यस्तै �कारका अन्य कुनै मा�सक स�ुवधा पाइरहेका 
व्यि�हरूले सामािजक सरुक्षा भ�ा पाउने छैनन।्  

(३) उपदफा (१) मा जे सकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै बालबा�लकाको आमा वा बाब ुमध्ये कुनै एक 
सरकार� वा औपचा�रक सेवामा कायर्रत भएमा वा कुनै व्यवसाय दतार् गर� सञ्  चालन ग�ररहेको भएमा 
यो भ�ा �ाप ् त हनुेछैन। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम भए नभएका सम्बन्धमा दतार् वा नवीकरणका ला�ग �दएको �नवेदनमा 
�नवेदकले स्वघोषणा गनुर् पन�छ। 

(५) उपदफा (२)को व्यवस्था �वपर�त कसैले दोहोरो हनुे गर� भ�ा पाएको जानकार� हनु आएमा मा�सक 

तलब, भ�ा वा पेन्सन �दान गन� कायार्लयमा सो स�ुवधा तत्काल रोक्  का गनर् प�ाचार गर� सामािजक 
सरुक्षा भ�ा समेत रोक्  का गनुर् पन�छ। 

7. लाभ�ाह�को अ�भलेखः 

(1) स्थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाह�हरूको फोटोस�हतको अनसूुची ५ बमोिजमको मूल अ�भलेख 
अ�ाव�धक गर� वडा अनसुार �त्येक वडा कायार्लयमा राख्  न ु पन�छ। साथै लाभ�ाह�को तो�कए 
बमोिजमको �ववरण �न�दर्� समय �भ� एम आइ एस मा ��व�� गनुर् पन�छ। 

(2) सामािजक सरुक्षा भ�ा �ाप्  त गन� लाभ�ाह�हरूको अनमुा�नत चौमा�सक/वा�षर्क बजेट ��तवेदन अनसूुची 
५(क) र एक�कृत संख्यात्मक �ववरण अनसूुची ५(ख) बमोिजम हनुेछ | 

8. प�रचय प� �दान गन�ः र�तपूवर्क दरखास्त �दई नाम दतार् भएका लाभ�ाह�हरूलाई सम्बिन्धत स्थानीय तहले 
एम आइ एसबाट �ाप्  त भए बमोिजमको प�रचय प� जार� गन�छ। यस्तो प�रचयप� लाभ�ाह�ले भ�ा पाउन 
सरुू गन� चौमा�सक भन्दा अिघल्लो चौमा�सकसम्ममा उपलब्ध गराइसक्न ु पन�छ। प�रचय प�को नमनुा 
अनसूुची ११ अनरुूपको हनुेछ। 

9. लगत क�ा गन�ः देहायको अवस्थामा लाभ�ाह�को नाम सम्बिन्धत स्थानीय तहको मूल अ�भलेखबाट क�ा 
ग�रनेछ। लगत क�ा ग�रएको ब्यहोरा अ�भलेखमा स्पष्  ट जनाई सम्बिन्धत स्थानीय तहको वडाका सिचव वा 
�नजले तोकेको िजम्मेवार पदा�धकार�ले �मािणत गनुर् पन�छ। 

(क) मतृ्य ुभएमा, 
(ख) बसाइँ सर� गएमा, 
(ग)  एकल वा �वधवा म�हलाले �ववाह गरेमा, 
(घ)  बालबा�लकाको हकमा पाँच वषर् (साठ� म�हना) उमेर परुा भएमा, 
(ङ)  नवीकरण नगरेमा, 
(च) एक आ�थर्क वषर्को कुनै प�न �कस्ता रकम नबझेुमा वा ब�क माफर् त �वतरण भएकामा लगातार एक 

वषर्सम्म खाता �नष्कृय भएमा,  
(छ) अयोग्य व्यि�ले भ�ा �ाप्  त गरेको �मािणत भएमा। 

10. लाभ�ाह�को �ववरण ��व�� गन�ः नाम दतार् र नवीकरणवाट आगामी आ�थर्क वषर्का ला�ग कायम हनु आएको 
लाभ�ाह�को �ववरण �त्येक स्थानीय तहले माघ १५ �भ� �वभागले सञ्  चालनमा ल्याएको व्यवस्थापन सूचना 
�णाल� (एम आइ एस) मा अ�नवायर् रूपमा ��व�� गनुर् पन�छ। यसर� ��व�� गन� कायर् सामान्यतः सम्बिन्धत 



 

112 

वडा कायार्लयको हनुेछ। तर वडा कायार्लयमा साधन �ोत तथा जनशि�को कमी भएमा स्थानीय तहले 
उपय�ु र आवश्यक व्यवस्था गन�छ। 

प�रच्छेद ४ भ�ा रकमको �नकासा, �वतरण तथा लेखा पर�क्षण 

11. लाभ�ाह�ले पाउन ेस�ुवधाः (१) लाभ�ाह�हरूले पाउने स�ुवधा अनसूुची ६ अनसुार हनुेछ।  

12. रकम �नकासा तथा खचर्ः 

(१)  �त्येक स्थानीय तहहरूले दफा १३ बमोिजम एम.आइ.एस.मा ��व�� भएको लाभ�ाह�हरूको 
अ�ाव�धक �ववरण तथा दफा ५ को देहाय (ख), (ग), (घ) र (ङ) को व्यवस्था अनसुार भएको 
अ�ाव�धक ��व�� वा �मािणत �ववरणका आधारमा कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाट 
�नयमानसुार चौमा�सक �नकासा �ाप्  त गन�छन।् 

(२)  �ाप्  त �नकासा रकम लाभ�ाह�हरूलाई �वतरण हनुे सामािजक सरुक्षा भ�ाबाहेक अन्य कायर्मा खचर् गनर् 
पाइनेछैन।साथै सामािजक सरुक्षा भ�ा पाइरहेका लाभ�ाह�हरूका ला�ग स�ीय सरकारबाट �ाप्  त भ�ा 
रकममा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट कुनै प�न रकम थप गर� �दान गनर् स�कने छैन। 

  तर छु�ै कोष स्थापना गर� कुनै कायर्�म सञ्  चालन गनर् यस उपदफाले बाधा परु्  याउने छैन। 

(३)  �नकासा �लएको रकम �नयमानसुार खचर् गर� �च�लत ऐन कानून बमोिजम लेखा पर�क्षण गराउन े
िजम्मेवार� सम्बिन्धत स्थानीय तहको हनुेछ। 

(४) सामािजक सरुक्षा कायर्�मको ला�ग �नकासा भएको रकम सोह� आ�थर्क वषर्मा खचर् नभएमा ��ज भई 
स�ीय कोषमा दािखला हनुेछ। तर ब�कमाफर् त भ�ा �वतरण हनुे भएमा लाभ�ाह�को खातामा सो�ह 
आ.व. �भ� जम्मा भएको रकम ��ज हनुे छैन। 

(५) स्थानीय तहले आफूलाई �ाप्  त अनदुान रकम सम्बिन्धत वडा कायार्लयबाट ��व�� भएको एम आइ एस 
लगतका आधारमा वडा कायार्लयलाई चौमा�सक रूपमा पेश्क� उपलब्ध गराउनेछ। 

(६)  वडा कायार्लयबाट अिघल्लो �कस्ता �वतरण गरेको �ग�त �ववरण भपार्इको एक ��त �ाप्  त भएप�छ 
स्थानीय तहले सम्बिन्धत वडा कायार्लयलाई अक� �कस्ता रकम �नकासा �दन ु पन�छ। अिघल्लो 
�कस्ताको पेश्क� फ��ट नभई अक� �कस्ता �नकासा �दइने छैन। 

(७) स्थानीय तहले वडा कायार्लयलाई रकम �नकासा �दँदा व्यवस्थापन सूचना �णाल� (एम आइ एस) को 
अनमुा�नत बजेट ��तवेदनका आधारमा �दनपुन�छ। 

भ�ा रकम �वतरण व्यवस्थाः 

(क) स्थानीय तहले सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर् त �थम चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो हप्  ता 
�भ�, दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो हप्  ता �भ� र ते�ो चौमा�सक जेठको १ गतेबाट दो�ो 
हप्  ता �भ� �वतरण ग�रसक्नपुन�छ।  

(ख) भ�ा �वतरण गदार् सम्बिन्धत व्यि�लाई मा� �वतरण गनुर् पन�छ वा �नजको व्यि�गत नाममा ब�कमा 
खो�लएको सामािजक सरुक्षा �वशेष बचत खातामा उल्लेिखत म्याद �भ� जम्मा ग�र�दनपुन�छ। अन्य 
व्यि�लाई �वतरण गरेको पाइएमा यसर� �वतरण गन� र रकम बझु्ने दवैुलाई �च�लत कानून बमोिजम 
कारबाह� हनुेछ। 

 तर भ�ा खाइपाइ आएको कुनै व्यि�को मतृ्य ु भएमा मतृ्य ु भएको म�हना सम्मको भ�ा मतृकको 
निजकको हकवालालाई भ�ुानी �दन र रातो काडर् �ाप्  त पूणर् अपा�को भ�ा �नजले इच्�ाएको �नजको 
संरक्षकलाई बझुाउन स�कनेछ। साथै बालबा�लकाको नामको रकम �नजको आमा वा अ�भभावकलाई 
बझुाउन ुपन�छ। 

(ग)  भ�ा पाउने व्यि�ले सोह� आ�थर्क वषर् �भ� रकम बिुझ सक्न ुपन�छ। तर ब�कबाट भ�ुानी पाउन े
लाभ�ाह�ले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम खाता �नष्कृय नभएसम्म चाहेको समयमा िझक्न 
सक्नेछन।् 
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(घ) ब��कङ �णाल� माफर् त सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरणमा नगइसकेको स्थानीय तहको हकमा सम्बिन्धत 
वडा स�म�तको रोहवरमा भ�ा रकम �वतरण गनुर् पन�छ। 

यस प�रच्छेदको दफा १५ र १६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ब�कमाफर् त �वतरण ग�रने 
भ�ाको हकमा सोह� प�रच्छेदमा लेिखए बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद ६ व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

13. केन्��कृत व्यवस्थापन सूचना �णाल�को स्थापनाः �वभागले स्थानीय तहका सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी 
सूचनालाई व्यविस्थत गनर्,स्थानीय तह, �वभाग र ब�क/�व�ीय संस्था बीच �णाल�गत सम्बन्ध स्थापना गर� 
सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरणलाई �भावकार� र पारदश� बनाउन केन्��कृत व्यवस्थापन सूचना �णाल� 
कायार्न्वयनमा ल्याउनेछ। उ� �णाल�मा लाभ�ाह�को �ववरण ��व�� गर� अ�ाव�धक गन� िजम्मेवार� 
सम्बिन्धत स्थानीय तहको हनुेछ।  

14. प�रचय प� व्यविस्थत गन�ःएम आइ एसमा �ववरण ��व�� भएप�छ �ाप्  त हनुे १३ अ�को नम्बर लाई नै 
प�रचय प� नम्बर कायम गर� सम्बिन्धत लाभ�ाह�को प�रचय प� व्यविस्थत गन� कायर् स्थानीय तहले गनुर् 
पन�छ। 

15. अिख्तयार� �ाप्  त नहनुःे यस कायर्�व�धको अन्य दफा उपदफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
लाभ�ाह�को �ववरण एम आइ एस मा ��व�� नभई कुनै प�न स्थानीय तहमा सामािजक सरुक्षा भ�ा बापतको 
रकम �नकासा �ाप्  त हनुेछैन।  

प�रच्छेद ७ ब�क माफर् त भ�ा �वतरण सम्बन्धी व्यवस्था 

16. ब�कमाफर् त भ�ा �वतरणः यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�ने मन्�ायलको स्वीकृ�त 
�बना हातहातै नगद �वतरण गनर् पाइनेछैन। 

 
 
17. ब�क माफर् त �वतरण गदार् देहायको व्यवस्था गर� भ�ा �वतरण ग�रनछेः 

(क) भ�ा �वतरण गनर् तो�कएको ब�क/�व�ीय संस्थाले �वभाग वा स्थानीय तहबाट अनलाइनमा आधा�रत 
व्यवस्थापन सूचना �णाल�बाट लाभ�ाह�को सूची �ाप्  त गनर् सक्नेछन।् 

(ख) �ाप्  त लाभ�ाह� सूचीका आधारमा ब�क/�व�ीय संस्थाले सम्बिन्धत लाभ�ाह�का नाममा सामािजक सरुक्षा 
�वशेष बचत खाता खोल� सोको �ववरण सूची �दान गन� �नकायमा व्यवस्थापन सूचना �णाल�कै 
माध्यमबाट �दनपुन�छ। यस्तो बचत खाता बालबा�लकाको हकमा आमा वा आमा नभए अ�भभावकको 
दस्तखतबाट सञ्  चालन हनुेछ। यस �कार खो�लएको खाता सम्बिन्धत लाभ�ाह�ले आफ्नो प�रचय 
खलु्ने कागजात �स्ततु गरेप�छ ��याशील हनुेछ। 

(ग)  खाता सञ्  चालन सम्बन्धी व्यवस्था अनसूुची ७ अनसुार हनुेछ। 
(घ) ब�कबाट �ाप्  त खाता �ववरण अनसुार आवश्यक पन� रकम �वभाग वा स्थानीय तहले सम्बिन्धत ब�कमा 

पठाउनेछ। 
(ङ)  स्थानीय तहबाट रकम �ाप्  त भएप�छ भ�ा �वतरण गनर् तो�कएको ब�क/�व�ीय संस्थालेखण्ड (ख) 

अनसुार खो�लएको सम्बिन्धत लाभ�ाह�को नामको बचत खातामा तो�कएको रकम जम्मा गनुर् पन�छ। 

18. ब�क छनोट व्यवस्था 

(क)  एउटा स्थानीय तहको क्षे�मा एक वा सो भन्दा वढ� ब�क वा �व�ीय संस्था ��याशील भएमा 
सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरणको ला�ग नेपाल राष्  � ब�कको इजाजत �ाप्  त (क),(ख)वा (ग)वगर्को एक 
वडामा एक भन्दा बढ� ब�क नपन�गर�ब�क वा �व�ीय संस्थाको छनोट गनुर् पन�छ। 

(ख)  स्थानीय तहले आफनो क्षे�का लाभ�ाह�हरूलाई स�ुवधा पगु्ने गर� भ�ा �वतरणका ला�ग उपय�ु 
ब�क/�व�ीय संस्थाको छनोट गन�छ। 
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(ग)  ब�क छनोट कायर् सम्पन्  न भएप�छ स्थानीय तह र बैक �बचमा अनसूुची ८ अनसुारको ढाँचामा ��पक्षीय 
सम्झौता गनुर् पन�छ। 

(घ)  ब�क छनोट भई सम्झौता भएको सात �दन �भ�मा सोको जानकार� �वभागमा पठाउन ुपन�छ। 

19. रकम �वतरण व्यवस्थाः  

(क)  ब�कले लाभ�ाह�को खातामा रकम जम्मा भएको स्पष्  ट देिखने गर� लाभ�ाह�को नाम,ब�क खाता नम्बर 
र जम्मा भएको रकम स�हतको �ववरण अनसूुची-१३ बमोिजमको चौमा�सक रूपमा सम्बिन्धत स्थानीय 
तहलाई �व�तुीय माध्यममा अ�नवायर् रूपमा पठाउनपुन�छ र यसै �ववरणलाई रकम �वतरण भएको 
भरपाई मा�ननेछ।  

(ख)  ब�क/�व�ीय संस्थाले लाभ�ाह�को खातामा जम्मा भएको रकम सम्बिन्धत लाभ�ाह� रहेको वडामा रहेको 
शाखा माफर् त �वतरण गन�छ। तर कुनै स्थानीय तहको कुनै वडामा ब�क/�व�ीय संस्थाको शाखा 
नभएमा सम्बिन्धत बैक/�व�ीय संस्थाले देहायको व्यवस्था गर� लाभ�ाह�को खातामा रहेको रकम 
�वतरण व्यवस्था गनुर्पन�छः 
(अ)  उपय�ु स्थानमा ए ट� एम�वन्द ुराखेर, वा 
(आ) ब�क ��त�न�ध (शाखार�हत ब�क ) �नय�ु गर� �नज माफर् त, वा 
(इ) स्वीकृत �ाप्  त भ�ुानी सेवा �दायक माफर् त,वा 
(इर्) �त्येक चौमा�सकमा एक पटक घमु्ती िश�वर खडा गरेर। 

(ग)  खण्ड (ख) अनसुारको कायर्मा ब�क/�व�ीय संस्थालाईसहयोग परु्  याउन ुसम्बिन्धत स्थानीय तह तथा वडा 
स�म�त र सरुक्षा �नकायको कतर्व्य हनुेछ। 

20. केन्��कृत भ�ुानी �णाल�को व्यवस्थाः यस प�रच्छेद अन्तगर्त मा�थका दफाहरूमा जे सकैु लेिखएको भए ताप�न 
�वभागले केन्��कृत भ�ुानी �णाल� अवलम्बन गर� भ�ा �वतरण गनर् सक्नेछ। 

प�रच्छेद ८ अनगुमन तथा मूल्याकंन र ��तवेदन 

21. अनगुमन तथा �नर�क्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः  

(क) मन्�ालयले यस कायर्�मको �नय�मत अनगुमन तथा �नर�क्षण गन�छ। 
(ख) �वभागले �वशेष सूचक समेत बनाई यस कायर्�मको अनगुमन तथा �नर�क्षण गन�छ। 
(ग) िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लयले भ�ा �वतरण कायर् ���याको �नर�क्षण तथा अनगुमन गन�छ। 

22. स्थानीय स्तरको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण स�म�तः 

(१) यस कायर्�मको �नय�मत अनगुमन, मूल्या�न तथा सपुर�वेक्षण गनर् देहाय बमोिजमको अनगुमन तथा 
सपुर�वेक्षण स�म�त रहनेछः 
(क) उप �मखु वा उपाध्यक्ष संयोजक 
(ख) गाउँ/नगर कायर्पा�लकाका सदस्य मध्ये कम्तीमा एक  
   जना म�हला पन� गर� �मखु वा अध्यक्षले मनो�नत गरेको दईु जना सदस्य सदस्य 
(ग) जे� नाग�रक महास�को ��त�न�ध एक जना सदस्य 
(घ) रा��य अपा� महास�को ��त�न�ध एक जना सदस्य 
(ङ) प�कार महास�को स्थानीय ��त�न�ध एक जना सदस्य 
(च) कायर्�मसँग सम्बिन्धत शाखा �मखु सदस्य 
(छ) अनगुमन तथा मूल्या�नसँग सम्बिन्धत शाखा �मखु  सदस्य÷सिचव 

(२) अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) वडा कायार्लयमा रहेका लाभ�ाह�को अ�भलेख �नर�क्षण गन�, 
(ख) नाम दतार् तथा नवीकरण तो�कए बमोिजम भए नभएको �नर�क्षण गन�, 
(ग) लाभ�ाह�सँग भेटघाट गर� गनुासो तथा सझुाव स�लन गन�, 
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(घ) ब�क/�व�ीय संस्था वा भ�ुानी सेवा �दायकबाट �द� सेवा �भावकार� भए नभएको बारे 
जानकार� हा�सल गन�, 

(ङ) वडा कायार्लयबाट भएका सावर्ज�नक सनुवुाइको ��तवेदन अध्ययन गन� र �ाप्  त सझुाव 
कायार्न्वयन तथा गनुासो सम्बोधन भए नभएको समीक्षा गन�, 

(च) कायर्�म सम्बन्धमा अ�नय�मतता भएको पाइएमा दोषी प�हचान गर� कावार्ह�का ला�ग �सफा�रस 
गन�, 

(छ) सह� व्यि�लाई सह� समयमा सह� रकम �दान भए नभएको बारे अध्ययन गर� गनुर् पन� 
सधुारका �वषयमा सझुाव �दने, 

(३) स�म�तले �मखु �शासक�य अ�धकृतसँग समन्वय गर� आवश्यकता अनसुार अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणका 
ला�ग उपय�ु कमर्चार� खटाउनेछ। 

(४) स�म�तको बैठक �त्येक चौमा�सकमा एकपटक बस्नेछ। 
(५) स�म�तले चौमा�सक ��तवेदन �मखु वा अध्यक्ष समक्ष �स्ततु गन�छ। 

23. कायर् सम्पादन पर�क्षण: �वभागले �नि�त मापदण्डका आधारमा छनोट भएका स्थानीय तहहरूबाट सम्पा�दत 
सामािजक सरुक्षा कायर्�मको कायर् सम्पादन पर�क्षण गन�छ। कायर् सम्पादन पर�क्षणका �व�ध तथा सूचकहरू 
�वभागले तजुर्मा गन�छ। कायर् सम्पादन पर�क्षणको वा�षर्क ��तवेदन मन्�ालयमा पेस गनुर् पन�छ। 

24. एम आइ एस मा ��तवेदन गनुर्पन�ः  

(क) स्थानीय तहले आफ्नो क्षे� �भ� �वतरण ग�रएको भ�ाको चौमा�सक/वा�षर्क �ववरण अ�ाव�धक गर� 
एम आइ एस मा ��व�� गनुर्पन� छ जसको ढाचँा अनसूुची १२ बमोिजम हनुेछ। 

(ख)  स्थानीय तहले भ�ुानी गरेको रकम र बझुी �लनेहरूको नामावल� स्थानीय तहका कायार्लयका 
अ�त�र� सम्बिन्धत वडा कायार्लयमा समेत सावर्ज�नक गनुर् पन�छ। 

(ग) स्थानीय तहले प�हलो चौमा�सक �ग�त �ववरण मागर् ७ �भ�, दो�ो चौमा�सक �ग�त �ववरण चै� ७ 
�भ� र ते�ो तथा वा�षर्क �ग�त �ववरण �ावण १५ गते �भ� एम आइ एस मा ��व�� ग�रसक्न ु
पन�छ। 

25. ते�ो पक्षीय अनगुमनः सामािजक सरुक्षा कायर्�मको �वभागबाट तो�कए बमोिजम ते�ो पक्षीय अनगुमन समेत 
ग�रनेछ। 

26. ��तवेदन फाराम सम्बन्धी व्यवस्थाः कायर्�म सम्बन्धी ��तवेदन तथा तथ्या� फारामहरू, त्यस्ता फारामहरू 
भन� तथा पठाउने अव�ध र त�रका आ�द �वभागले आवश्यकतानसुार �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

1.१8 मध्यमकाल�न खचर् संरचना सम्बन्धी व्यवस्था   

नेपालको सं�वधान अनरुूप अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा �देश र स्थानीय 
तहले अ�नवायर् रूपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ। यस ऐन अनसुार मध्यमकाल�न 
खचर् संरचनामा �स्ता�वत योजनाको उ�ेश्य तथा योजनाका ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गनर् वा खचर् छुट्�ाउन 
आवश्यकताको पषु्�ाईलाई समे�टन ुपन�, �स्ता�वत योजना कायार्न्वयन हनुे आ�थर्क वषर् र त्यस प�छका दईु आ�थर्क 
वषर्हरूमा �ाप ् त हनु सक्ने ��तफल र उपलिब्ध समेत समावेश गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ। यस खचर् संरचनाले 
सरकारसँग उपलब्ध सी�मत साधन र �ोतको आकँलन गन� तथा त्यसलाई योजनाको �ाथ�मकताको क्षे�मा मध्यम 
अव�धका ला�ग बाँडफाँट गन� गदर्छ। यस अन्तरगत सरकार� �ोत, राजस्व, आन्त�रक ऋण, वैदेिशक अनदुान तथा 
ऋणको आकलन गर� सम��गत आ�थर्क खाका �नधार्रण ग�रन्छ।  

१.१8.१ �नद�शक स�म�त  

मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्माको सम� �नद�शनका ला�ग रा��य योजना आयोगका उपाध्यक्षको 
अध्यक्षतामा एक �नद�शक स�म�त रहेको छ। सो स�म�तमा आयोगका सबै सदस्यहरू तथा सदस्य सिचव साथै 
सबै मन्�ालय र �नकायका सिचवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।  
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१.१8.२ �ोत स�म�त  

अथर्तन्�को आ�थर्क प�रसूचकहरूको �वश्  लेषण गर� सम��गत आ�थर्क संरचना तयार�, आगामी तीन आ�थर्क 
वषर्हरूको बजेटको कुल सीमा �क्षेपण खचर् तथा �ोत स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना सीमा �नधार्रण र 
बजेटको कायार्न्वयन िस्थ�तको समीक्षा गर� आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �क्षेपण गनर् देहाय बमोिजमको �ोत 
स�म�त रहने व्यवस्था छ।   

उपाध्यक्ष, रा��य योजना आयोग       अध्यक्ष 

  सदस्य (आ�थर्क व्यवस्थापन क्षे� हेन�), रा��य योजना आयोग    सदस्य 

  गभनर्र, नेपाल राष्  � ब�क        सदस्य 

  सिचव, अथर् मन्�ालय        सदस्य 

  सिचव, रा��य योजना आयोग       सदस्य 

  महालेखा �नयन्�क, महालेखा �नयन्�क कायार्लय     सदस्य 

  महाशाखा �मखु, आ�थर्क व्यवस्थापन महाशाखा, रा��य योजना आयोग   सदस्य–सिचव 

१.१8.३ मध्यमकाल�न खचर् संरचना कायर्दल  

सम्बिन्धत मन्�ालय तथा �नकायहरूमा आआफ्नो मातहतमा देहाय बमोिजमका मध्यमकाल�न खचर् संरचना 
कायर्दल रहने व्यवस्था रहेको छ।  

योजना तथा बजेट हेन� महाशाखाका �मखु सबै केन्��य �नकायहरू   अध्यक्ष 

सम्बिन्धत �नकायको आ�थर्क �शासन शाखा �मखु      सदस्य 

 सम्बिन्धत �नकाय अन्तरगतको �वभागस्तरको कायार्लयको ��त�न�ध   सदस्य 

१.१9 बजेट �स्त�ुतको अवस्थामा एकैसाथ पेश हनु े�वधेयकहरू 

देहायका �वधेयकहरू बजेट �स्ताव गदार् एकैसाथ �स्ततु ग�रन्छ: 

क. �व�नयोजन �वधेयक, 

ख. पेश्क� खचर् �वधेयक 

ग. राष्  � ऋण उठाउने �वधेयक,  

घ. ऋण तथा जमानत �वधेयक, 

ङ. आ�थर्क �वधेयक, 

१.१9.१ �व�नयोजन �वधेयक  

  एक आ�थर्क वषर्मा संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकमको सीमा र संघीय सिञ् चत कोषबाट खचर् हनुे 
रकमको अ�धकारलाई �स्ततु �वधेयकले �नकायगत रूपमा सीमा�न गरेको हनु्छ। यसको नमूना अनसूुची – ६ 
मा �दइएको छ। 

१.१9.२ पेश्क� खचर् �वधेयक 

  �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा आ�थर्क वषर्को ला�ग अनमुान ग�रएको व्ययको कुनै अंश 
पेश्क�को रूपमा खचर् गनर्को ला�ग संघीय संसद्  मा पेश्क� �वधेयक �स्ततु ग�रन्छ। �स्ता�वत आ�थर्क वषर् शरुु 
हनु ुअगावै बजेट पा�रत भएमा वा अध्यादेशबाट बजेट पा�रत गदार्को अवस्थामा यो �वधेयक �स्ततु गनुर्पद�न। 
यसको नमूना अनसूुची – ७ मा �दइएको छ। 

१.१9.३ राष्  � ऋण उठाउने �वधेयक 

  सं�वधानको धारा 115(२) मा उल्लेख भए अनसुार सरकारले �त्येक वषर् आन्त�रक ऋण �लन सक्ने रकमको 
सीमा �नधार्रण गन� �योजनका ला�ग �स्ततु �वधेयक पेश ग�रन्छ। आन्त�रक ऋण न�लने अवस्थामा वा राजस्व 
बचत हनुे अवस्थामा यो �वधेयक �स्ततु गनर् पद�न। यसको नमूना अनसूुची – ८ मा �दइएको छ। 
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१.१9.४ ऋण तथा जमानत �वधेयक  

  बा� ऋण �लन ु परेमा वा जमानत बस्न ु परेमा �नि�त रकमको सीमा �नधार्रणका ला�ग यो �वधेयक पेश 
ग�रन्छ। यो �वधेयक पा�रत भई ऐनको रूप �लएप�छ त्यसकै सीमा �भ� रहेर नेपाल सरकारले वैदेिशक ऋण 
उठाउने गदर्छ। बा� ऋणको सीमा �नधार्रण गदार् गत आ�थर्क वषर्को �तनर् बाँक� वैदेिशक ऋण चाल ुआ�थर्क 
वषर्मा उठाउने ऋण तथा आगामी वषर्मा उठाइने अनमुा�नत बा� ऋण जोडी हनु आउने रकममा चाल ुआ�थर्क 
वषर्को वैदेिशक ऋणको साँवा भ�ुानी रकम घटाई खदु वैदेिशक ऋणको अनमुान गनुर् पदर्छ। यस्तो अनमुान 
गदार् �व�नमय दरमा हनुे उतारचढावलाई प�न ध्यान �दन ुपदर्छ र सो आधारमा ऋण रकमको सीमा �नधार्रण गनर् 
�वधेयक तजुर्मा गनुर् पदर्छ। यसको नमनुा अनसूुची – ९ मा �दइएको छ। 

१.१9.५ आ�थर्क �वधेयक  

  सं�वधानको धारा 115(१) मा उल्लेख भए बमोिजम �त्येक आ�थर्क वषर्मा नेपाल सरकारले स�लन गन� 
राजस्वको रकमहरूको दर �न�दर्� गर� �स्तावको रूपमा संघीय संसद्  मा आ�थर्क �वधेयक �स्ततु गदर्छ। यो 
�वधेयक पा�रत भएप�छ नेपाल सरकारले त्यस आ�थर्क वषर्का ला�ग �व�भन्  न करहरूको माध्यमबाट राजस्व 
स�लन गन� अ�धकार �ाप्  त गदर्छ। 

१.20 नपेाल राष्  � ब�क ऐन, २०५८ का सान्द�भर्क दफाहरू 

७५.  नपेाल सरकारलाई जान ेकजार् र सरकार� ऋणप�को ख�रद: 

नेपाल सरकारलाई जाने कजार् र सरकार� ऋणप�को ख�रदः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था ग�रएका ]मा 
बाहेक ब�कले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूणर्, अ�धकांश वा आिशक स्वा�मत्व भएका संस्थालाई कुनै 
�कारको �व�ीय सहयोग �दान गन� छैन। 

(२)  यस दफाको अधीनमा रह� ब�कले एक सय असी �दन �भ� च�ुा हनुे गर� नेपाल सरकारलाई कजार् 
�दान गनर् सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपालले कुनै अन्तरार्��य संस्थाको सदस्य हुँदा 
�तनुर् पन� दस्तरु वा सोसँग सम्बिन्धत भ�ुानीको ला�ग लामो अव�धको �वशेष कजार् ब�कले नेपाल 
सरकारलाई �दान गनर् सक्नेछ। 

(४)  ब�कले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूणर्, अ�धकांश वा आंिशक स्वा�मत्व भएको संस्थालाई 
�दान गन� कजार् नेपाल� रुपैयाँमा मा� भ�ुानी गन�छ। यसर� �दान ग�रएको कजार् को ला�ग नेपाल 
सरकारले उ� कजार् रकम बराबरको �व�नमेय ऋणप� जार� गर� ब�कलाई �दान गन�छ। त्यस्तो 
ऋणप�को भ�ुानी अव�ध कजार् अव�धलाई खाम्ने र �च�लत ब्याज दरको हनु ुपन�छ। यसर� ब�कले 
नेपाल सरकारलाई �दान गन� सबै कजार्को सम्बन्धमा ब�क र नेपाल सरकारको बीच �लिखत सम्झौता 
हनुेछ। उ� �लिखत सम्झौतामा कजार्को कुल रकम वा सीमा, त्यसको शतर्, भ�ुानी अव�ध, ब्याज दर 
तथा अन्य दस्तरुको सम्बन्धमा स्पष्  ट उल्लेख भएको हनु ुपन�छ। 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “�व�नमेय ऋणप�” भन्  नाले ��मसर� नोटको रूपमा जार� भए 
को ऋणप� सम्झन ुपदर्छ। 

(५)  ब�कले नेपाल सरकारलाई �वाह गरेको अ�ध�वकषर् कुनै प�न समयमा नेपाल सरकारको अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्को राजस्व आयको पाँच ��तशतभन्दा बढ� हनु छैन। यस्तो राजस्व आयको गणना गदार् 
ऋण सापट�, आ�थर्क अनदुान वा अन्य कुनै प�न �क�समको आ�थर्क सहयोग तथा सम्पि� �ब��बाट 
भएको आजर्न समावेश हनुे छैन। 

(६)  उपदफा (५) बमोिजमको अ�ध�वकषर्को भ�ुानी नेपाल सरकारले एक सय असी �दन �भ� �च�लत 
बजार ब्याज दरमा नगद वा बजारयोग्य ऋणप� माफर् त गनुर् पन�छ। 
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(७)  ब�कले नेपाल सरकारबाट ख�रद गर� आफ्नो स्वा�मत्वमा �लएको ऋणप�को कुल रकम अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्को राजस्व आयको दश ��तशतभन्दा बढ� हनुे छैन। 

(८)  देहायको अवस्थामा ब�कले ख�रद गरेको नेपाल सरकार�ारा �नष्का�सत ऋणप�लाई उपदफा (७) 
बमोिजम नेपाल सरकारलाई �दान ग�रने ऋणको रूपमा �लइने छैनः– 

(क)  ब�कको मौ��क नी�त अनरुूप खलु्ला बजार सञ्  चालनको ला�ग दो�ो बजारबाट ख�रद गरेकोमा। 

(ख)  �ाथ�मक �नष्कासनको समयमा ब�कले बजारलाई उपय�ु स्तरमा राख्  न आवश्यक ठानी साठ� 
�दन �भ�मा बेच्ने गर� ख�रद गरेकोमा। 

(ग)  उपदफा(७) लागू हनु ुअिघ ब�कले नेपाल सरकारबाट ख�रद गर� आफ्नो स्वा�मत्वमा �लएको 
ऋणप�को हकमा। 

2.21  समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ का सान्द�भर्क बुदँाहरू 

३.  समपूरक अनदुान �दान ग�रन ेक्ष�ेः नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन ग�रने देहायका 
भौ�तक पूवार्धार �वकास सम्बन्धी आयोजना/कायर्�मको ला�ग समपूरक अनदुान �दान गनर् सक्नेछ:÷ 

(क) स्थानीय, �ामीण वा कृ�ष सडक, जल मागर्, सहर� सडक वा �देश लोकमागर्सँग सम्बिन्धत सडक 
आयोजना/कायर्�म, 

(ख)  नवीनतम ��व�धको �योग गर� �देश वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन ग�रने �सँचाई आयोजना/कायर्�म,  

(ग) �व�तु सेवाबाट वि�त रहेका तथा रा��य �सारण लाइनको पहुँच नभएको क्षे�मा �व�तु सेवा उपलब्ध 
गराउने उ�ेश्यले �देश वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वन हनुे �व�तु उत्पादन तथा �सारण 
आयोजना/कायर्�म,  

(घ)  मझौला तथा ठूला पलु �नमार्ण सम्बन्धी आयोजना/कायर्�म,  

(ङ)  खानेपानी आयोजना/कायर्�म,  

(च)  �देश �वश् व �व�ालय, �व�ालय भवन �नमार्ण जस्ता शैिक्षक पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धी 
आयोजना/कायर्�म,  

(छ)  स्वास्थ्य चौक�, अस्पताल तथा सोसँग सम्बिन्धत आवश्यक पूवार्धार �नमार्ण आयोजना/कायर्�म,  

(ज)  �ामीण क्षे�मा एक�कृत वस्ती �वकासका ला�ग कायार्न्वयन ग�रने नमूना आवास आयोजना/कायर्�म,  

(झ) कृ�ष उपजको भण्डारण गहृ तथा िशत गहृहरू, 

(ञ)  स्थानीय तहबाट �नमार्ण हनुे तह र वडा कायार्लय रहने भवनहरू, 

(ट) सौयर्, वाय ुलगायतका वैकिल्पक उजार् उत्पादनसँग सम्बिन्धत आयोजना/कायर्�म, 

(ठ) न�वन ��व�धको �योग गर� फोहोर मैलाको �शोधन र व्यवस्थापन गन� आयोजना/कायर्�म, 

(ड) वन तथा वातावरण संरक्षण सम्वन्धी आयोजना/कायर्�म। 

४. समपूरक अनदुान माग गन�ः (१) �देश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुान माग गदार् �देश वा स्थानीय तह 

आफ� ले वा �नजी क्षे�सँगको साझेदार�मा आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गन� हो सो कुराको य�कन गर� 
अनदुान माग गनुर् पन�छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम अनदुान माग गदार् नेपाल सरकार वा �देश वा स्थानीय तहले अन्य �ोतबाट 
कायार्न्वयन गन� आयोजना/कायर्�म र हाल सञ्  चालनमा रहेका आयोजना/कायर्�मसँग दोहोरो नपन� 
गर� �त्येक आ�थर्क वषर्को पौष मसान्त �भ� अनसूुची…1 बमोिजमको ढाँचामा मन्�ालयसमक्ष �स्ताव 
पेश गनुर् पन�छ।  

  तर आ�थर्क वषर् २०७५।७६ को हकमा मं�सर मसान्त �भ� �स्ताव पेश गनुर् पन�छ। 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम पेश ग�रने �स्तावमा देहायका �वषयहरू स्पष्  ट रूपमा खलुाउन ुपन�छः÷  

(क)  आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन� आवश्यकता र �ाथ�मकताको पषु्�ाँइर्,  
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(ख)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता अध्ययन (�फिज�ब�लट� स्टडी) ��तवेदन, 

(ग)  आयोजना/कायर्�मको कुल लागत,  

(घ)  यो आयोजना/कायर्�मबाट �ाप्  त हनुे मापन योग्य ��तफल वा लाभ तथा �दगोपना, 
(ङ)  आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गनर् सक्ने �व�ीय तथा भौ�तक क्षमता वा जनशि�, 

(च)  आयोजना/कायर्�मको �इङ, �डजाइन, स्पे�स�फकेशन स�हतको �वस्ततृ �ववरण, 

(छ)  आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न गनर् लाग्ने समय,  

(ज)  आयोजना/कायर्�मको �च�लत कानून बमोिजम स्वीकृत �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण वा 
वातावरणीय �भाव मूल्याङकन ��तवेदन, 

(झ)  आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न भएप�छ �ोत प�रचालनमा पगु्न सक्ने योगदान, 

(ञ)  एक आ�थर्क वषर् भन्दा बढ� अव�धको आयोजना/कायर्�म भए �त्येक वषर्को ला�ग आवश्यक 
पन� रकमको �ववरण, 

(ट)  आयोजना/कायर्�मको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकार र �देश वा स्थानीय तहले व्यहोन� 
रकमको अनपुात र त्यस्तो �ोतको �ववरण, 

(ठ)  �नजी क्षे� समेतको साझेदार�मा आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गन� भए त्यस्तो साझेदार�को 
त�रका र ढाँचा, 

(ड)  समय समयमा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य �ववरण। 

 (४)  उपदफा (१) बमोिजम समपूरक अनदुान माग गदार् आयोजना/कायर्�मको कुल लागत रकममध्ये �देश 
वा स्थानीयतहले व्यहोन� अंश बाहेक अन्य �ोतबाट जटुाउने लगानी रकमको �ोत स�ुनि�त हनु े
आधार समेत पेश गनुर् पन�छ। 

५. आयोजना/कायर्�म छनौट स�म�त: (१) दफा ४ बमोिजम समपूरक अनदुानबाट आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन 
गनर् �स्ताव भई आएमा त्यस्ता आयोजना/कायर्�मको सम्बन्धमा आवश्यक छान�बन गर� �सफा�रस गनर् 
मन्�ालयमा देहाय बमोिजमको आयोजना/कायर्�म छनौट स�म�त रहनेछ:– 

(क)  सिचव, अथर् मन्�ालय        संयोजक 

(ख)  सहसिचव, सम्बिन्धत महाशाखा, स�ीय मा�मला तथा 
 सामान्य �शासन मन्�ालय       सदस्य 

(ग)  सहसिचव, नेपाल सरकारका �वषयगत मन्�ालय   सदस्य 

(घ)  सहसिचव, रा��य योजना आयोग      सदस्य 

(ङ) सहसिचव, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा,  

 अथर् मन्�ालय       सदस्य सिचव       

(२)  स�म�तले देहायको आधारमा योजना छनौट गनुर् पन�छः– 

(क)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता, कुल लागत अनमुान, योजना कायार्न्वयन पश्  चात ् �ाप्  त हनु े
उपलिब्ध, ��तफल वा लाभ,  

(ख)  आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक भौ�तक क्षमता तथा जनशि�को उपलब्धता,  

(ग)  आयोजना/कायर्�म नेपाल सरकारको �ाथ�मकतामा परेको क्षे�सँग सम्बिन्धत भएको, 
(घ)  �देश वा स्थानीय तहको आधारभतू पूवार्धार �नमार्णसँग सम्बिन्धत भएको,  

(ङ)  जनताको आय स्तर व�ृ� गर� ग�रबी �नवारणमा योगदान पगु्ने,  

(च)  रोजगार� व�ृ� गन�, 
(छ)  �नजी क्षे�सँगको सहकायर्मा कायार्न्वयन ग�रने भए त्यस्तो सहकायर् �दगो र भरपद� देिखएको, 
(ज)  �देश वा स्थानीय तहको योगदानको �हस्सा धेरै भएको, 
(झ)  स्थानीय सीप, साधन र �ोतको अ�धकतम उपयोग हनुे। 
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(३)  स�म�तले आयोजना/कायर्�म छनौट गदार् उपदफा (२) मा उल्लेख ग�रएको अ�त�र� सम्बिन्धत �देश 
वा स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षे�फल, मानव �वकास सूचका� र सो क्षे�को पूवार्धार �वकासको 
अवस्था समेतको आधारमा आयोजना/कायर्�म छनौट गनुर् पन�छ।  

(४)  स�म�तले आगामी आ�थर्क वषर्मा कायार्न्वयन ग�रने आयोजना/कायर्�म चाल ुआ�थर्क वषर्को फागनु 
मसान्त �भ� छनौट गनुर् पन�छ। 

तर आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को हकमा चाल ुआ�थर्क वषर्को पौष मसान्त �भ� आयोजना/कायर्�म 
छनौट ग�रसक्न ुपन�छ।  

६. नपेाल सरकारले समपूरक अनदुान �दान गन�ः (१) नेपाल सरकारले स�म�तले छनौट गरेको 
आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग त्यस्तो आयोजना/कायर्�मको कुल लागत, आयोजना/कायर्�मको 
�कृ�त, आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन� आवश्यकता, �ाथ�मकता, आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनबाट 
हनुसक्ने उपलिब्ध, आयोजना/कायर्�मको �दगोपना समेतको आधारमा �देश वा स्थानीय तहलाइर् कुल 
लागतको अ�धकतम चा�लस ��तशत ��तशतसम्म रकम समपूरक अनदुान �दान गनर् सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नजी क्षे�सँगको साझेदार�मा पूवार्धार �वकास 
सम्बन्धी कुनै आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन ग�रने रहेछ भने त्यस्तो आयोजना/कायर्�मको कुल 
लागतमध्ये �देश वा स्थानीय तह र �नजी क्षे�ले व्यहोन� रकम बाहेक अपगु रकम नेपाल सरकारले 
समपूरक अनदुानको रूपमा सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहलाइर् �दान गनर् सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहमा 
समपूरक अनदुान �दान गदार् समपूरक अनदुानको ला�ग �व�नयोिजत वा�षर्क बजेट सीमा �भ� रह� 
समपूरक अनदुान �दान गनुर् पन�छ।  

(४)  समपूरक अनदुानबाट कायार्न्वयन हनुे आयोजना/कायर्�मको ला�ग नेपाल सरकारले अनदुान �दँदा 
सम्बिन्धत �देश र स्थानीय तहबाट उ� आयोजना/कायर्�ममा भएको खचर्को शोधभनार्को रूपमा 
उपलब्ध गराउनेछ।  

(५)  समपूरक अनदुानबाट कायार्न्वयनमा रहेका आयोजना/कायर्�मको कायर्सम्पन्  न भएप�छ सम्बिन्धत �देश 
वा स्थानीय तहले कायर्सम्पन्  न ��तवेदन स�हत अिन्तम �कस्ता �नकासाको ला�ग मन्�ालयमा लेखी 
पठाउन ुपन�छ।  

७. समपूरक अनदुान �दान नग�रनःे यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारले 
देहायका �वषय वा �कृ�तका आयोजना/कायर्�मको ला�ग समपूरक अनदुान �दान गन� छैनः… 

(क) तलब भ�ा, मसलन्द लगायतका साधारण खचर् तथा ऋण भ�ुानी, 
(ख) कुनै राजनी�तक वा धा�मर्क समूह �वशेषको �हत वा स्वाथर् रहेको आयोजना/कायर्�म, 

(ग)  वातावरणमा ��तकूल �भाव पन� �कृ�तका आयोजना/कायर्�म , 

(घ)  �देशको हकमा दश करोड रुपैया ँर स्थानीय तहको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कुल लागत 
भएका आयोजना/कायर्�म।  

८. मध्यकाल�न खचर् संरचनामा समावेश गनुर् पन�: �देश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुानबाट कायार्न्वयन गन� 
आयोजना/कायर्�मलाई ऐनको दफा १७ बमोिजम तयार गनुर् पन� मध्यकाल�न खचर् संरचनामा समावेश गनुर् 
पन�छ।तर आ.व. २०७५/७६ मा सञ्  चालन हनुे आयोजना/कायर्�म समावेश गनुर्पन� छैन।  

९. अनदुान रकम खचर् गन� ���या: (१) �देश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुान रकम खचर् गदार् जनु 
आयोजना/कायर्�मको ला�ग अनदुान �ाप्  त भएको हो सो आयोजना/कायर्�ममा मा� खचर् गनुर् पन�छ। 

(२)  समपूरक अनदुान बापत �ाप्  त रकम उपभो�ा स�म�त माफर् त सञ्  चालन हनुे आयोजना/कायर्�ममा खचर् 
गनर् पाइने छैन।  

(३)  �देश वा स्थानीय तहले �ाप्  त गन� समपूरक अनदुान बापतको रकम आफ्नो वा�षर्क कायर्�ममा 
समावेश गर� खचर् गनुर् पन�छ। 



 

121 

(४)  �देश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुान रकम खचर् गदार् आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� अपनाइर् आ�थर्क 
कायर्�व�ध तथा सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी �च�लत कानूनको अधीनमा रह� �मतव्ययी र पारदश� 
�क�समले खचर् गन� र त्यस्तो खचर्को भ�ुानी बै��ग �णाल� माफर् त गनुर् पन�छ।  

 (५) समपूरक अनदुानबाट भएको खचर्को �च�लत कानून बमोिजम आन्त�रक र अिन्तम लेखा पर�क्षण 
गराउने दा�यत्व आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गन� �देश वा स्थानीय तहको हनुेछ। 

१०. तो�कएको अव�ध �भ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन�: �देश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुानबाट 
स�ा�लत आयोजना/कायर्�म दफा ४ बमोिजमको �स्तावमा तो�कएको अव�ध �भ� सम्पन्  न गनुर् पन�छ। सो 
अव�ध �भ� आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न नभएमा बाँक� कायर्को ला�ग थप अनदुान रकम �नकासा �दइने छैन।  

११. मन्�ालयले �नद�शन �दन सक्नःे (१) समपूरक अनदुानबाट स�ा�लत आयोजना/कायर्�मको उ�ेश्य अनरुूप 
सञ्  चालन नभएमा, काममा आवश्यक गणुस्तर नदेिखएमा, समयमा कायर् सम्पन्  न नहनुे देिखएमा वा कुनै 
कारणले आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनमा कुनै सधुार गनुर्पन� देिखएमा मन्�ालयले सम्बिन्धत �देश वा 
स्थानीय तहलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ। 

(२)  कुनै पूवार्धार �नमार्ण सम्वन्धी आयोजना/कायर्�मको काम सम्पन्  न भएको तर ��ुट सच्याउने अव�ध 
(�डफेक्ट लाय�ब�ल�ट �प�रयड) वा �निश् चत अव�ध परुा नहुँदै कामको गणुस्तरमा �ास आएको पाइएमा 
मन्�ालयले सोको छान�बन गर� सम्बिन्धत पक्षलाइर् आवश्यक ममर्त सम्भार वा सधुारका ला�ग �नद�शन 
�दन सक्नेछ। 

(३)  मन्�ालयले उपदफा (१) र (२) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय 
तहको कतर्व्य हनुेछ।  

१३.   अनदुान क�ा वा रोक्  का गनर् स�कन:े (१) समपूरक अनदुानबाट सञ्  चालनमा रहेका आयोजना/कायर्�ममा 
लिक्षत उ�ेश्य अनरुूप कायर् �ग�त हनु नसकेमा वा मन्�ालयले दफा ११ बमोिजम �दएको �नद�शन पालना 
नगरेमा वा सम्पन्  न भएको काम तो�कएको गणुस्तर अनरुूप नभएको पाइएमा वा तो�कएको समय �भ� काम 
सम्पन्  न नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्  चालनको ला�ग उपलब्ध गराएको अनदुान रकम आगामी 
आ�थर्क वषर्हरूमा �दान ग�रने समपूरक अनदुान रकमबाट क�ा गनर् वा रकम रोक्  का राख्  न सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश वा स्थानीय तहले मन्�ालयले माग गरेको 
अव�ध �भ� दफा १२ बमोिजम अनगुमन तथा �ग�त ��तवेदन पेश गरेमा, तोकेको समयमा कायर् 
सम्पन्  न गरेमा वा कामको गणुस्तरमा आवश्यक सधुार गन� �त्याभ�ूत व्य� गरेमा त्यसर� रोक्  का 
राखेको रकम मन्�ालयले जनुसकैु बखत फुकुवा गनर् सक्नेछ। 

१४. आयोजना/कायर्�मको सञ्  चालन गन� िजम्मेवार�: समपूरक अनदुानबाट सम्पन्  न भएका आयोजना/कायर्�मको 
व्यवस्थापन तथा सञ्  चालन गन� िजम्मेवार� सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहको हनुेछ र त्यस्तो 
आयोजना/कायर्�मको सञ् चालनको ला�ग नेपाल सरकारले कुनै दा�यत्व वहन गन� छैन। 

1.22 �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ का सान्द�भर्क बुदँाहरू 

३. �वशेष अनदुान �दान ग�रन ेक्ष�े र आधार: (१) नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहबाट सञ्  चालन हनुे 
देहायका कुनै आयोजना/कायर्�मका ला�ग �वशेष अनदुान �दान गनर् सक्नेछः– 

(क)  न्यून साक्षरता भएका क्षे�को शैिक्षक �वकासको ला�ग सो क्षे�मा सञ्  चालन ग�रन े �वशेष शैिक्षक 
आयोजना/कायर्�म, 

(ख)  बाल मतृ्यदुर तथा मात ृ मतृ्यदुर अत्य�धक भएका क्षे�हरूमा �दान ग�रने आधारभतू स्वास्थ्य सेवा 
सम्बन्धी �वशेष आयोजना/कायर्�म,  

(ग)  दगुर्म तथा आ�थर्क रूपले �पछ�डएको क्षे�लाई लिक्षत गर� सञ्  चालन ग�रन ेखानेपानी आपू�तर् सम्बन्धी 
आयोजना/कायर्�म, 
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(घ)  अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वगर् एवं दगुर्म तथा �पछ�डएको क्षे� वा आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुनै 
�कारले �वभेदमा परेका वगर् वा समदुायको उत्थान वा �वकासको ला�ग लिक्षत गर� सञ्  चालन ग�रन े
कुनै आयोजना/कायर्�म, 

(ङ)  �देश वा स्थानीय तह बीच भौ�तक तथा मानवीय �वकासको दृिष् टले सन्तलुन कायम गनर् सञ्  चालन 
ग�रने आयोजना/कायर्�म, 

(च)  खा�ान्  नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षे�मा खा� सरुक्षा स�ुनिश् चतता गन� आयोजना/कायर्�म, 

(छ)  आध�ुनक ��व�धको उपयोग गर� फोहोर मैला व्यवस्थापन गन� आयोजना/कायर्�म, 

(२)  नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहबाट सञ्  चालन ग�रने उपदफा (१) बमोिजमका आयोजना/कायर्�मको 
ला�ग देहायका कुराहरू �वचार गर� सोको आधारमा �वशेष अनदुान �दान गनर् सक्नेछ:–  

(क)  नेपाल सरकारले कायार्न्वयन गन� वा �देश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य �ोतबाट एवं 
समानीकरण, सशतर् र समपूरक अनदुानबाट कायार्न्वयन गन� आयोजना/कायर्�मसँग दोहोरो परे/नपरेको,  

(ख)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता, लागत अनमुान, आयोजना कायार्न्वयन पश्  चात ्�ाप्  त हनुे उपलिब्ध, 
��तफल वा लाभको अवस्था,  

(ग)  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गन� �देश वा स्थानीय तहको सामािजक÷आ�थर्क अवस्था, �ोत प�रचालन 
गनर् सक्न ेभौ�तक तथा �व�ीय क्षमता, 

)घ(  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गनुर् पन� आवश्यकता तथा �ाथ�मकता 

(ङ)  कुनै �वपद् वा मानवीय कारणबाट राज्यले कुनै क्षे�मा पनुस्थार्पना, पनु�नर्मार्ण वा नव �नमार्ण गनुर्पन� 
भएमा सो कुरा, 

(च)  मन्�ालयले आवश्यक ठानेका अन्य उपय�ु आधार।  

४. �वशेष अनदुान माग गन�ः (१) �देश वा स्थानीय तहले �वशेष अनदुानमा आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गनर् 
अनदुान माग गदार् अनसूुची…१ बमोिजमको ढाँचामा �स्ताव तयार गर� मन्�ालय समक्ष पेश गनुर् पन�छ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम आयोजना/कायर्�मको �स्ताव तयार गदार् हाल सञ्  चालनमा रहेका 
आयोजना/कायर्�मसँग दोहोरो नपन� गर� �त्येक आ�थर्क वषर्को पौष मसान्त �भ� मन्�ालयसमक्ष 
�स्ताव पेश गनुर् पन�छ। 

तर आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को हकमा मं�सर मसान्त �भ� �स्ताव पेश गनुर् पन�छ। 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम पेश ग�रने �स्तावमा देहायका �वषयहरू स्पष्  ट रूपमा खलुाउन ुपन�छः÷ 

(क)  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गनुर् पन� आवश्यकता र �ाथ�मकताको पषु्�ाँइर्,  

(ख)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता अध्ययन (�फिज�ब�लट� स्टडी) ��तवेदन, 

(ग)  आयोजना/कायर्�मको कुल लागत,  

(घ)  आयोजना/कायर्�मबाट �ाप्  त हनुे मापन योग्य ��तफल वा लाभ तथा योजनाको �दगोपना, 
(ङ)  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गनर् सक्न े�व�ीय तथा भौ�तक क्षमता वा जनशि�, 

(च)  आयोजना/कायर्�मको �इङ, �डजाइन, स्पे�स�फकेशन स�हतको �वस्ततृ �ववरण, 

(छ)  आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न गनर् लाग्ने समय,  

(ज)  आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न भएप�छ �ोत प�रचालनमा पगु्न सक्ने योगदान, 

(झ)  आयोजना/कायर्�मको �च�लत कानून बमोिजम स्वीकृत �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण वा 
वातावरणीय �भाव मूल्या�न ��तवेदन, 

(ञ)  एक आ�थर्क वषर्भन्दा बढ� अव�धको आयोजना/कायर्�म भएमा �त्येक वषर्को ला�ग आवश्यक 
पन� रकमको �ववरण, 

(ट)  समय समयमा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य �ववरण। 
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५. आयोजना/कायर्�म छनौट स�म�त: (१) दफा ४ बमोिजम �वशेष अनदुानबाट योजना सञ्  चालन गनर् �स्ताव भई 
आएमा त्यस्ता आयोजना/कायर्�मको सम्बन्धमा आवश्यक छान�बन गर� �सफा�रस गनर् मन्�ालयमा देहाय 
बमोिजमको योजना छनौट स�म�त रहनेछ:–  

(क)  सिचव, अथर् मन्�ालय        संयोजक 

(ख)  सहसिचव, सम्बिन्धत महाशाखा, स�ीय मा�मला तथा 
 सामान्य �शासन मन्�ालय        सदस्य 

(ग)  सहसिचव, नेपाल सरकारका �वषयगत मन्�ालय   सदस्य 

(घ)  सहसिचव, रा��य योजना आयोग       सदस्य 

(ङ) सहसिचव, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा, अथर् मन्�ालय   सदस्य÷सिचव  

 (२)  स�म�तले आयोजना/कायर्�म छनौट गदार् दफा ३ मा उिल्लिखत आधारमा छनौट गनुर् पन�छ।  

 (३)  स�म�तले आगामी आ�थर्क वषर्मा कायार्न्वयन ग�रने आयोजना/कायर्�म चाल ुआ�थर्क वषर्को फागनु 
मसान्त �भ� छनौट गनुर् पन�छ। 

तर आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को हकमा चाल ुआ�थर्क वषर्को पौष मसान्त �भ� आयोजना/कायर्�म 
छनौट ग�रसक्न ुपन�छ।  

६. नपेाल सरकारले �वशेष अनदुान �दान गन�ः (१) नेपाल सरकारले स�म�तले छनौट गरेको आयोजना/कायर्�म 
सञ्  चालनको ला�ग त्यस्तो आयोजना/कायर्�मको कुल लागत, आयोजना/कायर्�मको �कृ�त, 
आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन� आवश्यकता, �ाथ�मकता, आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनबाट हनुसक्न े
उपलिब्ध, आयोजना/कायर्�मको �दगोपना समेतको आधारमा �देश वा स्थानीय तहलाइर् �वशेष अनदुान �दान 
गनर् सक्नेछ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारले �देश वा स्थानीय तहमा �वशेष 
अनदुान �दान गदार् �वशेष अनदुानको ला�ग �व�नयोिजत वा�षर्क बजेट सीमा �भ� रह� �वशेष अनदुान 
�दान गनुर् पन�छ।  

७. �वशेष अनदुान �दान नग�रनःे यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारले 
देहायका �वषय वा �कृ�तका आयोजना/कायर्�मका ला�ग �देश वा स्थानीय तहलाइर् �वशेष अनदुान �दान गन� 
छैनः… 

(क) तलब भ�ा, मसलन्द लगायतका साधारण खचर् तथा ऋण भ�ुानी, 
(ख) कुनै राजनी�तक वा धा�मर्क समूह �वशेषको �हत वा स्वाथर् रहेको आयोजना/कायर्�म, 

(ग)  वातावरणमा ��तकूल �भाव पन� �कृ�तका आयोजना/कायर्�म , 

(घ)  �देशको हकमा दश करोड रुपैया ँर स्थानीय तहको हकमा पचास लाख रुपैयाँभन्दा कम कुल लागत 
भएका आयोजना/कायर्�म।  

८. अनदुान रकम �नकासा तथा खचर् ���या: (१) �देश वा स्थानीय तहले �वशेष अनदुान रकम खचर् गदार् जनु 
आयोजना/कायर्�मको ला�ग अनदुान �ाप्  त भएको हो सो आयोजना/कायर्�ममा मा� खचर् गनुर् पन�छ। 

(२)  �वशेष अनदुान बापत �ाप्  त रकम उपभो�ा स�म�त माफर् त सञ्  चालन हनुे आयोजना/कायर्�ममा खचर् 
गनर् पाइने छैन।  

(३)  �देश वा स्थानीय तहले �ाप्  त गन� �वशेष अनदुान बापतको रकम आफ्नो वा�षर्क कायर्�ममा समावेश 
गर� खचर् गनुर् पन�छ। 

(४)  �देश वा स्थानीय तहले �वशेष अनदुान रकम खचर् गदार् आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� अपनाइर् आ�थर्क 
कायर्�व�ध तथा सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी �च�लत कानूनको अधीनमा रह� �मतव्ययी र पारदश� 
�क�समले खचर् गन� र त्यस्तो खचर्को भ�ुानी बै��ग �णाल� माफर् त गनुर् पन�छ।  

(५)  �वशेष अनदुानबाट भएको खचर्को �च�लत कानून बमोिजम आन्त�रक र अिन्तम लेखा पर�क्षण गराउने 
दा�यत्व आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयन गन� �देश वा स्थानीय तहको हनुेछ। 
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९. तो�कएको अव�ध �भ� आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न गनुर् पन�ः �देश वा स्थानीय तहले �वशेष अनदुानबाट 
स�ा�लत आयोजना/कायर्�म दफा ४ बमोिजमको �स्तावमा तो�कएको अव�ध �भ� सम्पन्  न गनुर् पन�छ। सो 
अव�ध �भ� आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न नभएमा बाँक� कायर्को ला�ग थप अनदुान रकम �नकासा �दइने छैन।  

१०. मन्�ालयले �नद�शन �दन सक्नःे �वशेष अनदुानबाट स�ा�लत आयोजना/कायर्�मको उ�ेश्य अनरुूप सञ्  चालन 
नभएमा, काममा आवश्यक गणुस्तर नदेिखएमा, समयमा कायर् सम्पन्  न नहनु े देिखएमा वा कुनै कारणले 
आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनमा कुनै सधुार गनुर्पन� देिखएमा मन्�ालयले सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय 
तहलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहको 
कतर्व्य हनुेछ। 

१२ अनदुान क�ा तथा रोक्  का ग�रन:े (१) �वशेष अनदुानबाट सञ्  चालनमा रहेका आयोजना/कायर्�ममा लिक्षत 
उ�ेश्य अनरुूप कायर् �ग�त हनु नसकेमा वा मन्�ालयले दफा १० बमोिजम �दएको �नद�शन पालना नगरेमा 
वा सम्पन ् न भएको काम तो�कएको गणुस्तर अनरुूप नभएको पाइएमा वा तो�कएको समय �भ� काम सम्पन्  न 
नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना/कायर्�म सञ्  चालनको ला�ग उपलब्ध गराएको अनदुान रकम 
आगामी आ�थर्क वषर्हरूमा �दान ग�रने �वशेष अनदुान रकमबाट क�ा गनर् वा रोक्  का राख्  न सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश वा स्थानीय तहले मन्�ालयले माग गरेको 
अव�ध �भ� दफा ११ बमोिजम अनगुमन तथा �ग�त ��तवेदन पेश गरेमा, तोकेको समयमा कायर् 
सम्पन्  न गरेमा वा कामको गणुस्तरमा आवश्यक सधुार गन� �त्याभ�ूत व्य� गरेमा त्यसर� रोक् का 
राखेको रकम मन्�ालयले जनुसकैु बखत फुकुवा गनर् सक्नेछ। 

१३ आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गन� िजम्मेवार�ः �वशेष अनदुानबाट सम्पन्  न भएका आयोजना/कायर्�मको 
व्यवस्थापन र सञ्  चालन गन� िजम्मेवार� सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहको हनुेछ र त्यस्तो 
आयोजना/कायर्�मको सञ्  चालनको ला�ग नेपाल सरकारले कुनै दा�यत्व वहन गन� छैन। 

1.23 रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना �नधार्रण गन� मापदण्ड, 2075 

वन ऐन, 2049, वन �नयमावल�, 2051 र रा��य �ाथ�मकता �ाप् त योजनाको ला�ग रा��य वन के्ष� 
�योग गन� सम्बन्धी कायर्�व�ध, 2074 को �योजनको ला�ग सामािजक एवम ् भौ�तक पूवार्धार 
आयोजनाहरुको छनौट एवम ्कायार्न्वयन कायर्लाई सहज, समयव� र �भावकार� बनाउन रा��य �ाथ�मकता 
�ाप् त �नधार्रण गन� कायर्को ला�ग यो मापदण्ड तयार गर� जार� ग�रएको छ। 

1. संिक्षप् त नाम र �ारम्भः यस मापदण्डको नाम “रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना �नधार्रण गन� 
मापदण्ड 2075” रहेको छ। 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस मापदण्डमा रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना 
भ�ाले सरकार�, �नजी वा सावर्ज�नक �नजी साझेदार�मा संचालन हनुे आयोजनालाई सम्झन ुपदर्छ। 

३. रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना हनु पगु्नपुन� न्यूनतम मापदण्डः कुनै आयोजना रा��य �ाथ�मकता 
�ाप् त भनी �नधार्रण गनुर्पन� भएमा आयोजना छनौट हनुासाथ कायार्न्वयनमा जानभुन्दा अगा�ड तपसील 
अनसुारको मापदण्ड पगेुको हनुपुन�छः 

(क) �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार भएको। 

(ख) �ोत/लगानी स�ुनि�तता भएको �माण। 

(ग) चाल ुआव�धक योजनाले रा��य �ाथ�मकता �नधार्रण गरेको के्ष��भ� परेको अवस्था। 

(घ) आयोजनाको वातावरणीय �भाव मलु्या�न वा �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण सम्प� भएको। 
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(ङ) सम्बिन्धत मन्�ालयको सिचवस्तर�य �नणर्य भएको। 

4. �नणर्य ���याः दफा ३ को ���या पगेुको कुनै आयोजना रा��य �ाथ�मकता भएको वा नभएको 
�नधार्रण देहाय अनसुार हनुछेः 

(क) रा��य योजना आयोगले �त्येक वषर् स्वीकृत गन� वा�षर्क �वकास कायर्�ममा उल्लेिखत 
�ाथ�मकता एक (P1) र �ाथ�मकता दईु (P2) आयोजनाहरु रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना 
रहेको व्यहोरा वन तथा वातावरण मन्�ालय लगायत सबै मन्�ालयमा जानकार� गराउने। यी 
आयोजनाहरुको हकमा सम्बिन्धत मन्�ालयहरुले �सधै वन तथा वातावरण मन्�ालयमा 
�सफा�रश गन�। 

(ख) आयोगले �त्येक वषर् स्वीकृत गन� वा�षर्क �वकास कायर्�ममा उल्लेिखत �ाथ�मकता एक (P1) 

र �ाथ�मकता दईु (P2) आयोजनाहरु बाहेकका रा��य आयोजना ब�कमा सूिचकृत भै �व�षेण 
भएका आयोजनाहरुका हकमा �वषय के्ष� हेन� माननीय सदस्यको �सफा�रसमा आयोगले 
आवश्यकताको आधारमा रा��य �ाथ�मकता भए नभएको �नधार्रण गन�छ। 

(ग) �ादेिशक �ाथ�मकतामा रहेको आयोजनालाई रा��य �ाथ�मकता भएको नभएको �नधार्रण गनुर्पन� 
भएमा सम्बिन्धत �देश मिन्�प�रषद् तथा मखु्यमन्�ीको कायार्लयको �नणर्य प�ात �धानमन्�ी 
तथा मिन्�प�रषदको कायार्लयको �सफा�रसको आधारमा वन तथा वातावरण मन्�ालयले 
आवश्यक ���या अगा�ड बढाउने। 

(घ) स्थानीय तहको �ाथ�मकतामा रहेको आयोजनालाई रा��य �ाथ�मकता �ाप् त भएको नभएको 
�नधार्रण गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत स्थानीय तहको गाउँ/नगरसभाबाट स्वीकृत भएका र सोह� 
पा�लकाले �सफा�रस गरेप�ात संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको �सफा�रसको 
आधारमा वन तथा वातावरण मन्�ालयले आवश्यक ���या अगा�ड बढाउन।े 

(ङ) गैरसरकार� के्ष� वा सामािजक �वकासका ला�ग समदुायबाट संचालन गन� रु. दश करोड भन्दा 
बढ� लागतका आयोजनाको हकमा आयोजना संचालन गन� स्थानीय तहको कायर्पा�लकाको 
�नणर्य गर� संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको �सफा�रसको आधारमा वन तथा 
वातावरण मन्�ालयले आवश्यक ���या अगा�ड बढाउन।े 

(च) �नजी के्ष� वा सावर्ज�नक �नजी साझेदार�मा संचालन हनुे व्यावसा�यक आयोजनाको हकमा 
कम्पनी ऐन अनसुार उ�ोग �वभाग/घरेल ु तथा साना उ�ोग कायार्लयहरुमा दतार् भई स्थायी 
लेखा नम्बर �ाप् त गरेप�ात सम्बिन्धत संघीय मन्�ालयको �सफा�रसको आधारमा वन तथा 
वातावरण मन्�ालयले आवश्यक ���या अगा�ड बढाउन।े 

5. खारेजी तथा बचाउः  

(क) �व.सं. 2074 मा स्वीकृत भएको “रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना �नधार्रणका आधारहरु” 
खारेज ग�रएको छ। 

(ख) “रा��य �ाथ�मकता �ाप् त आयोजना �नधार्रणका आधारहरु” अनसुार भए ग�रएका कामहरु यसै 
मापदण्ड अनसुार ग�रएको मा�ननेछन।् 
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प�रच्छेद दईु 

नपेालमा अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणको आधार 

+नेपालको सं�वधानमा संघ, �देश र स्थानीय तहबाट सं�वधान तथा �च�लत कानून बमोिजम राज्यशि�को �योग गन� व्यवस्था 
रहेको छ। नेपालभर 7 वटा �देश र 753 स्थानीय तह रहेका छन।् स्थानीय तह अन्तगर्त ६ महानगरपा�लका, ११ 
उपमहानगरपा�लका, २७६ नगरपा�लका र ४६० गाउँपा�लका रहेका छन।्  

सं�वधानले तीन वटै तहका सरकारको अ�धकारको सूचीलाई अनसूुची ५ देिख ९ सम्ममा व्यवस्था गरेको छ। सं�वधानको 
अनसूुची ५ मा संघको अ�धकार, ६ मा �देशको अ�धकार, ७ मा संघ र �देशको साझा अ�धकार, ८ मा स्थानीय तहको 
अ�धकार तथा ९ मा संघ, �देश र स्थानीय तहको अ�धकारको साझा सूची रहेको छ।  

नेपालको सं�वधानले राजस्व बाँडफाँट र �व�ीय अनदुान गर� �व� हस्तान्तरणका दईु त�रका अवलम्बन गरेको छ। �देश र 
स्थानीय तहका ला�ग �व�ीय समानीकरण, सशतर्, समपूरक र �वशेष गर� चार �क�समका �व�ीय अनदुानको व्यवस्था ग�रएको 
छ। सं�वधानले �व�ीय हस्तान्तरण सन्त�ुलत तथा पारदश� हनु ुपन� व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै, साझा अ�धकार, रा��य 
महत्व, �देशहरू बीच समन्वय, दईु वा दईुभन्दा बढ� �देशका चासो वा संघ, �देश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गन� 
�वषयमा संघले कानून बनाउन वा मागर्दशर्न �दान गनर् सक्ने गर� सं�वधानमा व्यवस्था रहेको छ।  

सं�वधानले सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत तीन तहका सरकारको प�रकल्पना गरेको छ। यसै गर� 
सं�वधानले तीन तहका सरकारको ला�ग �व� व्यवस्थापन (जस्तैः खचर् िजम्मेवार�, राजस्व अ�धकार, राजस्व बाँडफाँट, अनदुान, 
ऋण तथा बजेट) का सम्बन्धमा मागर्दशर्न गरेको छ। अन्तर सरकार� �व� व्यवस्था ऐन, २०७४ मा तीन तहकै सरकारको 
सावर्ज�नक खचर्, राजस्व अ�धकार, राजस्व बाँडफाँट, अनदुान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन तथा �व�ीय अनशुासनका सम्बन्धमा 
स्पष्  ट व्यवस्था ग�रएको छ।  

2.1  नपेालमा अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण सम्बन्धी संवैधा�नक तथा कानूनी व्यवस्था 

• नेपालको सं�वधानको धारा ५९, ६० र २५१ 

• अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४  

• रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४  

• नेपाल सरकार कायर् �वभाजन �नयमावल�, २०७४ 

• नेपाल सरकारको साल बसाल� �व�नयोजन ऐन  

• समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ 

• �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 207५ 

2.2  �व�नयोजन ऐन 2075 को दफा ४ मा भएको अन्तर÷सरकार� �व� हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था 

(1) �व�ीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाइले हनु आउने रकम महालेखा �नयन्�क कायार्लयले �देश र स्थानीय 
सिञ् चत कोषमा �त्येक वषर्को साउन 25 गते, का�तर्क 2 गते, माघ 2 गते र वैशाख 2 गते गर� चार 
�कस्तामा दािखला गन�छ।  

(2) �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट खचर् भएको रकमको �ववरण सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा 
�त्येक वषर्को का�तर्क 1 गते, माघ 1 गते, वैशाख 1 गते र असार मसान्तसम्म बझुाइ सक्नपुन�छ। �ववरण 
�ाप्  त नभएसम्म �व�ीय समानीकरण अनदुान बापतको बाँक� रकम सम्बिन्धत सिञ् चत कोषमा दािखला ग�रने 
छैन। 

(3) सशतर् अनदुान रकमको एक चौथाइ रकम महालेखा �नयन्�क कायार्लयले �देश र स्थानीय सिञ् चत कोषमा 
साउन १ गते र बाँक� रकम खचर् �ववरणका आधारमा चौमा�सक रूपमा दािखला गन�छ। 

(4) सशतर् अनदुानको रकम जनु योजना वा कायर्�मको ला�ग �ाप्  त भएको हो सोह� योजना वा कायर्�मको ला�ग 
मा� खचर् गनुर् पन�छ। 

(5) कुनै योजना वा कायर्�मको �न�म� हस्तान्तरण हनुे सशतर् अनदुानको रकम कायार्न्वयन हनुे अव�ध, 
कायार्न्वयनको अवस्था र खचर् �ववरण समेतका आधारमा चौमा�सक रूपमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयले �देश 
र स्थानीय सिञ् चत कोषमा दािखला गन�छ। 
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(6) सशतर्, समपूरक र �वशेष अनदुानको रकम असार मसान्तसम्म खचर् नभई बचत भएमा सम्बिन्धत कोष तथा 
लेखा �नयन्�क कायार्लयमाफर् त संघीय सिञ् चत कोषमा दािखला गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। यसर� दािखला 
हनुपुन� रकम दािखला नभएमा अक� वषर् हस्तान्तरण हनुे �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट समायोजन ग�रनेछ। 

2.3  राजस्व बाडँफाटँ सम्बन्धी व्यवस्था 

रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ ले संघ, �देश र स्थानीय तह बीच राजस्वको 
बाँडफाँट गन� �वस्ततृ आधार र ढाँचा देहायका आधारमा �नधार्रण गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस गन� व्यवस्था रहेको 
छ :–  

(क) जनसंख्या र जनसाङ् िखक �ववरण, 

(ख) क्षे�फल, 

(ग) मानव �वकास सूचका�, 

(घ) खचर्को आवश्यकता, 
(ङ) राजस्व स�लनमा गरेको �यास, 

(च) पूवार्धार �वकास, 

(छ) �वशेष अवस्था। 

अन्तर÷सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त हनुे रकम �वभाज्य कोषमाफर् त 
मा�सक रूपमा म�हना समाप्  त भएको 15 �दन �भ� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमाफर् त �देश र 
स्थानीय तहको सिञ् चत कोषमा जम्मा हनुे व्यवस्था �मलाइएको छ। 

2.4  अनदुान सम्बन्धी व्यवस्था 

नेपालको सं�वधानले �व�ीय समानीकरण, सशतर्, समपूरक र �वशेष गर� चार �क�समका अनदुानको व्यवस्था गरेको 
छ। अनदुान �सफा�रस तथा �दान गदार् �लइने आधार देहाय बमोिजम छ । 

�व�ीय समानीकरण अनदुान �सफा�रस तथा �दान गदार् �लइन ेआधार 

रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ ले �व�ीय समानीकरण अनदुान �सफा�रस गनर् 
देहायका आधार �लन ुपन� व्यवस्था गरेको छ :- 

(क) �देश र स्थानीय तहमा रहेको िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव �वकास सूचका�, 

(ख)  अन्य �देश वा स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकासको अवस्था, 
(ग) �देश र स्थानीय तहमा रहेको आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुनै �कारको �वभेदको अवस्था, 
(घ)  �देश र स्थानीय तहको पूवार्धार �वकासको अवस्था र आवश्यकता, 
(ङ)  �देश र स्थानीय तहले जनतालाई परु्  याउन ुपन� सेवा, 
(च)  �देश र स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्न ेक्षमता, 
(छ)  �देश र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता। 

सशतर् अनदुान �सफा�रस गदार् �लइन ेआधार  

नेपाल सरकारले �देश र स्थानीय तहलाई र �देशले स्थानीय तहलाई �च�लत कानून बमोिजम उपलब्ध गराउने सशतर् 
अनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा �देशलाई �सफा�रस गदार् रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले 
सं�वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम रा��य नी�त तथा कायर्�म, मानक र पूवार्धारको 
अवस्थालाई आधार �लई गनुर् पन�छ। 

समपूरक अनदुानको �सफा�रश गदार् �लइन ेआधार  

�देश र स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन ग�रने भौ�तक पूवार्धार �वकास सम्बन्धी आयोजना/कायर्�मको ला�ग समपूरक 
अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ मा देहाय बमोिजमको आधार र क्षे�मा अनदुान �दान गन� व्यवस्था रहेको छः÷ 

(क)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता, कुल लागत अनमुान, योजना कायार्न्वयन पश्  चात ् �ाप्  त हनुे उपलिब्ध, 
��तफल वा लाभ,  
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(ख)  आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक भौ�तक क्षमता तथा जनशि�को उपलब्धता,  
(ग)  आयोजना/कायर्�म नेपाल सरकारको �ाथ�मकतामा परेको क्षे�सँग सम्बिन्धत भएको, 
(घ)  �देश वा स्थानीय तहको आधारभतू पूवार्धार �नमार्णसँग सम्बिन्धत भएको,  

(ङ)  जनताको आय स्तर व�ृ� गर� ग�रबी �नवारणमा योगदान पगु्ने,  

(च)  रोजगार� व�ृ� गन�, 
(छ)  �नजी क्षे�सँगको सहकायर्मा कायार्न्वयन ग�रने भए त्यस्तो सहकायर् �दगो र भरपद� देिखएको, 
(ज)  �देश वा स्थानीय तहको योगदानको �हस्सा धेरै भएको, 
(झ)  स्थानीय सीप, साधन र �ोतको अ�धकतम उपयोग हनुे। 

समपूरक अनदुानको क्ष�े 

(क)  स्थानीय, �ामीण वा कृ�ष सडक, जल मागर्, सहर� सडक वा �देश लोकमागर्सँग सम्बिन्धत सडक 
आयोजना/कायर्�म, 

(ख)  नवीनतम ��व�धको �योग गर� �देश वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन ग�रने �सँचाई आयोजना/कायर्�म,  

(ग) �व�तु सेवाबाट वि�त रहेका तथा रा��य �सारण लाइनको पहुँच नभएको क्षे�मा �व�तु सेवा उपलब्ध गराउने 
उ�ेश्यले �देश वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन हनुे �व�तु उत्पादन तथा �सारण आयोजना/कायर्�म,  

(घ)  मझौला तथा ठूला पलु �नमार्ण सम्बन्धी आयोजना/कायर्�म,  

(ङ)  खानेपानी आयोजना/कायर्�म,  

(च)  �देश �व� �व�ालय, �व�ालय भवन �नमार्ण जस्ता शैिक्षक पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धी आयोजना/कायर्�म,  

(छ)  स्वास्थ्य चौक�, अस्पताल तथा सोसँग सम्बिन्धत आवश्यक पूवार्धार �नमार्ण आयोजना/कायर्�म,  

(ज)  �ामीण क्षे�मा एक�कृत वस्ती �वकासका ला�ग कायार्न्वयन ग�रने नमूना आवास आयोजना/कायर्�म,  

(झ)  कृ�ष उपजको भण्डारण गहृ तथा शीत गहृहरू, 

(ञ)  स्थानीय तहबाट �नमार्ण हनुे तह र वडा कायार्लय रहने भवनहरू, 

(ट) सौयर्, वाय ुलगायतका वैकिल्पक उजार् उत्पादनसँग सम्बिन्धत आयोजना/कायर्�म, 

(ठ) नवीन ��व�धको �योग गर� फोहोर मैलाको �शोधन र व्यवस्थापन गन� आयोजना/कायर्�म, 

(ड) वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बिन्धत आयोजना/कायर्�म। 

�वशेष अनदुान �दान ग�रन ेआधार 

�देश र स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन ग�रने कुनै खास आयोजना/कायर्�मको ला�ग �वशेष अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, 
२०७५ मा देहाय बमोिजमको आधार र क्षे�मा अनदुान �दान गन� व्यवस्था रहेको छः÷ 

(क)  नेपाल सरकारले कायार्न्वयन गन� वा �देश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य �ोतबाट एवं समानीकरण, सशतर् 
र समपूरक अनदुानबाट कायार्न्वयन गन� आयोजना/कायर्�मसँग दोहोरो परे/नपरेको,  

(ख)  आयोजना/कायर्�मको सम्भाव्यता, लागत अनमुान, आयोजना कायार्न्वयन पश्  चात ्�ाप्  त हनुे उपलिब्ध, ��तफल वा 
लाभको अवस्था,  

(ग)  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गन� �देश वा स्थानीय तहको आ�थर्क÷सामािजक अवस्था, �ोत प�रचालन गनर् 
सक्ने भौ�तक तथा �व�ीय क्षमता,  

(घ)  आयोजना/कायर्�म सञ्  चालन गनुर् पन� आवश्यकता तथा �ाथ�मकता,  
(ङ)  कुनै �वपद् वा मानवीय कारणबाट राज्यले कुनै क्षे�मा पनुस्थार्पना, पनु�नर्मार्ण वा नव �नमार्ण गनुर्पन� भएमा सो 

कुरा,  
(च)  मन्�ालयले आवश्यक ठानेका अन्य उपय�ु आधार।  

�वशेष अनदुान �दान ग�रन ेक्ष�े 

(क)  न्यून साक्षरता भएका क्षे�को शैिक्षक �वकासको ला�ग सो क्षे�मा सञ्  चालन ग�रने �वशेष शैिक्षक 
आयोजना/कायर्�म, 
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(ख)  बाल मतृ्यदुर तथा मात ृ मतृ्यदुर अत्य�धक भएका क्षे�हरूमा �दान ग�रने आधारभतू स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी 
�वशेष आयोजना/कायर्�म,  

(ग)  दगुर्म तथा आ�थर्क रूपले �पछ�डएको क्षे�लाई लिक्षत गर� सञ्  चालन ग�रन े खानेपानी आपू�तर् सम्बन्धी 
आयोजना/कायर्�म, 

(घ)  अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वगर् एवं दगुर्म तथा �पछ�डएको क्षे� वा आ�थर्क, सामािजक वा अन्य कुनै �कारले 
�वभेदमा परेका वगर् वा समदुायको उत्थान वा �वकासको ला�ग लिक्षत गर� सञ्  चालन ग�रने कुनै 
आयोजना/कायर्�म, 

(ङ)  �देश वा स्थानीय तह बीच भौ�तक तथा मानवीय �वकासको दृ��ले सन्तलुन कायम गनर् सञ्  चालन ग�रन े
आयोजना/कायर्�म, 

(च)  खा�ान्  नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षे�मा खा� सरुक्षा स�ुनिश् चतता गन� आयोजना/कायर्�म, 

(छ)  आध�ुनक ��व�धको उपयोग गर� फोहोर मैला व्यवस्थापन गन� आयोजना/कायर्�म 
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प�रच्छेद तीन 

आय तथा व्ययका शीषर्कहरू वग�करणको �स�ान्त तथा �च�लत वग�करण 

3.१ प�ृभ�ूम 

सरकारको कायर्हरूको कायार्त्मक वग�करणसँग तादाम्यता कायम गर� सरकारका तीनै तह (संघ, �देश र स्थानीय) को 
सि�त कोषको सञ्  चालनको ला�ग एक�कृत आ�थर्क संकेत तथा वग�करण र व्याख्या, 2074 ले आय र व्ययका खचर् 
शीषर्कगत वग�करण गरेको छ।  

बजेट तजुर्मा गदार् �च�लत आय र व्ययका शीषर्कहरूको वग�करणको �स�ान्त रा�ोसँग जानकार� हनु ु पदर्छ। खचर् 
वग�करणका �स�ान्त बमोिजम बजेट तजुर्मा गनर् स�कएमा बजेट कायार्न्वयन गदार् रकमान्तर गनुर्पन� वा कायर्�म 
संशोधन गनुर्पन� अवस्था आउँदैन। 

यस प�रच्छेदमा बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, लेखा�न र ��तवेदन �योजनका ला�ग आय व्यय वग�करणको �स�ान्त र 
�च�लत वग�करणलाई �स्ततु ग�रएको छ। 

3.2 आय वग�करणको �स�ान्त: 

सरकार� आयलाई �थम तहको वग�करणको आधारमा चाल ु (वैदेिशक अनदुान समेत) र पूजँीगत राजस्व गर� दईु 
�क�सममा वग�करण ग�रएको छ। 

चाल ुराजस्व वैदेिशक अनदुान समेत 

• चाल ुराजस्वलाई आयको �कृ�तको आधारमा कर र अन्य कर राजस्वमा �वभाजन ग�रएको छ। �त्यक्ष रूपमा 
कुनै सेवा वा वस्त ु�दान नगर� कानून बमोिजम असलु ग�रन ेरकम कर राजस्वमा पदर्छ। कर राजस्वमा वस्त ु
वा सेवा वा अ�धकार वा लाभको “�व�नमय” को अवस्था रहँदैन। 

• अक��तर अन्य कर राजस्वको रकमसँग कुनै �क�समको “�व�नमय” भएको हनु्छ। कुनै सेवा वा वस्त ु वा 
अ�धकार वा लाभ �दान गरे बापत वा कुनै �क�समले उन्मिु� �दान गरे बापत �लइन ेशलु्क वा दस्तरुहरू गैर 
कर राजस्वमा पदर्छन।् 

• कर राजस्व सम्पूणर्तः “चाल”ु �कृ�तको हनु्छ। अन्य कर राजस्वमा चाल ुर पूजँीगत दवैु हनु सक्दछ। य�द सेवा 
वा कारोवार�य वस्तहुरू �दान गरे बापत वा कुनै अ�धकार, वा लाभ वा उन्मिु� �दान गरे बापत शलु्क वा 
दस्तरु �लइएको हो भने त्यो चाल ु राजस्वमा पदर्छ। हालको राजस्व वग�करणका आधारमा ११५११ देिख 
१५११1 सम्मका शीषर्कहरूमध्ये ११५११ देिख 14529 सम्मका शीषर्कहरू चाल ु राजस्वका ला�ग 
छु�ाइएको छ।  

पूजँीगत राजस्व 

• सरकार� उपयोगका सम्पि�/सामानहरू �ब�� ग�रएमा त्यसको �नःसगर् गदार्को बखतको �कताबी मूल्यसम्मको 
रकम पूजँीगत राजस्व हनु्छ। सरकारले कुनै �नकायका सावर्ज�नक संस्थानमा गरेको शेयर लगानीको रकम 
�फतार् �ाप्  त गरेमा वा शेयर �ब�� गरेमा त्यो पूजँीगत राजस्व हो। हालको राजस्व वग�करणको संकेत 
१४५३१ अन्तगर्तको राजस्व पूजँीगत राजस्व हो। 

• वैदेिशक सहायता अन्तगर्त �ाप्  त हनुे ��पक्षीय र बहपुक्षीय अनदुान सहयोग राजस्व अन्तगर्त समावेश हनु्छ। 
हालको राजस्व वग�करण १३००० देिख 13222 सम्मका सबै सहायता राजस्व अन्तगर्त पदर्छ। 

• राजस्व शीषर्क वग�करणको मखु्य आधार अन्तरार्��य म�ुा कोषको Government Finance Statistics Manual 
2014 बमोिजम हनुेछ। �व�भन्  न देशको सरकार� राजस्व वग�करणलाई प�न आधार �लन स�कन्छ।  
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3.3 राजस्व संकेत तथा वग�करण र व्याख्या 

राजस्वको अनमुान, लेखांकन र ��तवेदन गन� �योजनका ला�ग सरकार� आय र अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणको 
वग�करणलाई अन्तरार्��य मापदण्ड अनरुूप बनाउने उ�शे्यले सरकार� �व�ीय तथ्या� (Government Finance 
Statistic Mannual, 2014)सँग मेल खाने गर� आ�थर्क वषर् २०74/75 देिख नयाँ आ�थर्क संकेत तथा वग�करण र 
व्याख्या लागू ग�रएको छ। यस बमोिजमका सबै उपशीषर्कहरूको वग�करण र व्याख्या तल �स्ततु ग�रएको छ। 
राजस्व शीषर्कहरूको संकेत तथा वग�करण कायम गदार् मूल शीषर्क आधार शीषर्क र आम्दानी जनाउने शीषर्क गर� ३ 
खण्डमा �वभाजन ग�रएको छ। संकेत नम्बरको अन्तमा शून्य रहेका शीषर्कहरूमा आम्दानीको लेखांकन गनर् �मल्दैन। 
यस्ता शीषर्कहरू मूल शीषर्क र आधार शीषर्कहरू हनु। दण्ड, ज�रवाना, शलु्क र ब्याज कुन राजस्व शीषर्क अन्तगर्त 
लागेको हो सोह� शीषर्कमा नै आम्दानी जनाउन ुपदर्छ। 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीषर्क, 
मूल शीषर्क, शीषर्क 
तथा उपशीषर्क 

परुानो संकेत ब्याख्या 
�योग हनुे तह 

संघ �देश स्थानीय 

१०००० राजस्व तथा अनदुान 10000 सिञ् चत कोषमा जम्मा हनु े गर� �ाप्  त राजस्व तथा अनदुानको सबै 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११००० कर 11000 फाराम एवं व्यि�को आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यो आधार 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन।  

√ √ √ 

१११०० आय, मनुाफा तथा 
पूजँीगत लाभमा लाग्न े
कर 

11100 आय, मनुाफा तथा पूजँीगत लाभ कर बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन।  

√ √  

११११० एकलौट� फाराम तथा 
व्यि�गत आयमा 
लाग्ने कर 

11110 एकलौट� फाराम एवं व्यि�गत आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन।  

√ √  

१११११ एकलौट� फाराम तथा 
व्यि�गत आयमा 
लाग्ने कर 

11111 एकलौट� फाराम तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  √   

११११२ पा�र��मक कर 11112 कुनै �ाकृ�तक व्यि�ले रोजगार�बाट �ाप्  त गरेको तलब, ज्याला, 
मजदरु�, पा�र��मक, भ�ा एवं स�ुवधा, अवकाश भ�ुानी, रोजगार�का 
सम्बन्धमा ग�रएका अन्य भ�ुानी, अध्ययन, अध्यापन आ�द �व�भन्  न 
�ोतबाट हनुे आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  

√   

११११३ पूजँीगत लाभ कर 11113 घर, जग्गा, शेयर आ�द सम्पि�को �ब��, प�ा, हक हस्तान्तरण 
लगायत �व�भन्  न �क�समका �नःसगर्बाट भएको पूजँीगत लाभमा व्यि� 
तथा एकलौट� फारामलाई लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  

√   

११११४ कृ�ष आयमा कर - कृ�ष आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।   √  
१११२० �नकायको आयमा 

लाग्ने कर 
11120 ��त�ान तथा संस्थानको आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 

रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

१११२१ �नकायको मनुाफामा 
लाग्ने कर-सरकार� 
संस्थान 

11121 सरकारको पूणर् वा अ�धकांश (५० ��तशत भन्दा बढ�) स्वा�मत्व 
भएका सरकार� �नकाय तथा त्यस्ता �नकायको व्यवस्थापक�य �नयन्�ण 
भएको �नकायको आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ।  

√   

१११२२ �नकायको मनुाफामा 
लाग्ने कर - पिब्लक 
�ल�मटेड कम्पनी 

11122 कुनै �वशेष ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तगर्त दतार् भएका पिब्लक �ल�मटेड 
कम्पनी र सरकारको ५० ��तशत भन्दा कम स्वा�मत्व भएका 
कम्पनीको आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ।  

√   

१११२३ �नकायको मनुाफामा 
लाग्ने कर – �ाइभेट 
�ल�मटेड कम्पनी 

11123 कम्पनी ऐन अन्तगर्त दतार् भएका �ाइभेट �ल�मटेड कम्पनी तथा 
आयकर ऐन बमोिजम तो�कएको कम्पनीको आयमा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ।  

√   

१११२४ �नकायको मनुाफामा 
लाग्ने कर – अन्य 

11124 मा�थ उिल्लिखत उपशीषर्क १११२१ देिख १११२३ �भ� परेका 
बाहेक अन्य संस्थाहरुः साझेदार� फाराम, सहकार� संस्था, �स्ट, य�ुनट 

√   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीषर्क, 
मूल शीषर्क, शीषर्क 
तथा उपशीषर्क 

परुानो संकेत ब्याख्या 
�योग हनुे तह 

संघ �देश स्थानीय 

संस्था �स्ट, संघ/संस्था, �वदेशी कम्पनी एवं अन्य �नकायको आयमा लाग्ने 
कर यसमा पदर्छ। 

१११२५ पूजँीगत लाभ कर - 
�नकाय 

11125 घर, जग्गा, शेयर आ�द सम्पि�को �ब��, प�ा, हक हस्तान्तरण 
लगायत �व�भन्  न �क�समका �नःसगर्बाट भएको पूजँीगत लाभमा 
�नकायलाई लाग्न ेकर यसमा पदर्छ।  

√   

१११३० लगानीको आय तथा 
अन्य आयमा लाग्ने 
कर 

11130 मा�थ उिल्लिखत शीषर्क १११११ देिख १११२५ �भ� परेका बाहेक 
अन्य आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√   

१११३१ सम्पि�, बहाल तथा 
प�ा बापतको आयमा 
लाग्ने कर 

11131 घर, जग्गा, सवार� साधन तथा अन्य अचल सम्पि� बहाल वा प�ा वा 
द�घर्काल�न करारमा �दए बापतको आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ।  

√   

१११३२ ब्याजमा लाग्ने कर 11132 ब�क, �व� कम्पनी वा अन्य �नकाय वा व्यि�बाट भ�ुानी ग�रने वा 
�ाप्  त हनुे ब्याजमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  

√   

१११३३ लाभांशमा लाग्ने कर 11133 कुनै प�न कम्पनी वा �नकायमा लगानी गरे बापत �ाप्  त हनुे लाभांशमा 
लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  

√   

१११३४ लगानी सम्बन्धी अन्य 
आयमा लाग्ने कर 

11134 लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  √   

१११३५ आकिस्मक लाभ कर 11135 जवुा, िच�ा, बाजी, उपहार, दान, अपतुाल�, सरुाक�, परुस्कार लगायतका 
आकिस्मक लाभका �ोतबाट �ाप्  त आयमा लाग्न ेकर यसमा पदर्छ।  

√   

१११३९ अन्य आयमा लाग्ने 
कर 

11136 मा�थ उिल्लिखत शीषर्कहरूमा नपरेका अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ। 

√   

११२०० पा�र��मकमा 
आधा�रत कर 

11200 पा�र��मकमा आधा�रत भएर लगाइर्ने करहरू यसमा पदछर्न।् यो मूल 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११२१० पा�र��मकमा 
आधा�रत सामािजक 
सरुक्षा कर 

11210 पा�र��मकमा आधा�रत सामािजक सरुक्षा कर यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११२११ पा�र��मकमा 
आधा�रत सामािजक 
सरुक्षा कर 

11211 कुनै �ाकृ�तक व्यि�ले रोजगार�बाट �ाप्  त गरेको तलब, ज्याला, 
मजदरु�, पा�र��मक, भ�ा एवं स�ुवधा, अवकाश भ�ुानी, रोजगार�का 
सम्बन्धमा ग�रएका अन्य भ�ुानी, अध्ययन, अध्यापन आ�द �व�भन्  न 
�ोतबाट हनु े सम� आयमा एकमषु्  ट रूपमा तो�कए बमोिजम �लइने 
सामािजक सरुक्षा कर यसमा पदर्छ।  

√   

११३०० सम्पि� कर 11300 सबै �कारको सम्पि�मा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√  √ 

११३१० अचल सम्पि�मा 
लाग्ने कर 

11310 सबै �कारको अचल सम्पि�मा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√  √ 

११३११ व्यि�गत सम्पि�मा 
लाग्ने वा�षर्क कर 

11311 व्यि�गत स्वा�मत्वमा रहेको सम्पि�मा वा�षर्क रूपमा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ।  

√  √ 

११३१२ संस्थागत सम्पि�मा 
लाग्ने वा�षर्क कर 

- संस्थागत स्वा�मत्वमा रहेको सम्पि�मा वा�षर्क रूपमा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ।  

√  √ 

११३१३ एक�कृत सम्प�त कर - कुनै व्यि� वा संस्थाको एक�कृत रूपमा मूल्या�न ग�रएको सम्पि� 
(जग्गा, घर तथा अन्य) मा लाग्न ेकर यसमा पदर्छन।् यसमा शेयर, 
बौ��क सम्पि�, गडु�वल, patent right, copy right लगायतका सम्पूणर् 
अभौ�तक सम्पि�हरू तथा अन्य भौ�तक सम्पि�हरूको बजार मूल्यमा 
मूल्या�न गर� कूल मूल्या�नमा वा�षर्क रूपमा लगाइने कर समेत 
पदर्छन।्  

  √ 
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीषर्क, 
मूल शीषर्क, शीषर्क 
तथा उपशीषर्क 

परुानो संकेत ब्याख्या 
�योग हनुे तह 

संघ �देश स्थानीय 

११३१४ भ�ुमकर/मालपोत - भ�ूमको स्वा�मत्व बापत �नय�मत रूपमा �तनुर्पन� कर यसमा पदर्छ।    √ 

११३२० खदु सम्पि�मा लाग्न े
कर 

- यसमा सरकार� स्वा�मत्वका संरचनाहरू भाडामा लगाउँदा �लइने कर 
(शलु्क) समावेश हनु्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

  √ 

११३२१ घरबहाल कर - स्थानीय तहको क्षे� �भ� रहेका स्थायी संरचनाहरू (जस्तैः घर, गोदाम, 
कम्प्लेस आ�द) भाडामा लगाउदा �ाप्  त आयमा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ।  

  √ 

११३२२ बहाल �बटौर� कर - स्थानीय तहको क्षे� �भ�का घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड 
)छप्पर(, कारखाना, जग्गा वा पोखर�को बहालमा लगाउदा स�लन 
ग�रने बहाल करको रकम, तथा स्थानीय तहले �नमार्ण, रेखदेख वा 
सञ्  चालन गरेको हाट बजार, सावर्ज�नक स्थल, ऐलानी जग्गा वा 
बाटोको छेउमा थाप्न �दएका अस्थायी पसलहरूबाट स�लन ग�रने 
बहाल �बटौर� कर रकम यसमा पदर्छ।  

  √ 

११३५० �व�ीय र पूजँीगत 
कारोबारमा लाग्ने कर 

11340 �व�ीय र पूजँीगत कारोबारमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११३५१ �व�ीय तथा पूजँीगत 
कारोबारमा लाग्ने कर 

- �व�ीय र पूजँीगत कारोबारमा कानून बमोिजम लाग्न े कर यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

११४०० वस्त ुतथा सेवामा 
आधा�रत कर 

11400 वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आयात, �ब��, �वतरण तथा हस्तान्तरण 
एवं अन्य कारोबारमा लाग्न े कर यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११४१० मूल्य अ�भव�ृ� कर 
(मू.अ .क.) 

11410 मूल्य अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

११४११ बाँडफाँट भइर् �ाप्  त 
हनुे मूल्य अ�भव�ृ� 
कर 

- रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व�ीय आयोगबाट बाँडफाँट भइर् �ाप्  त 
भएको मूल्य अ�भव�ृ� करको रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११४१२ बाँडफाँट हनु ेबाहेक 
अन्य �ोतबाट �ाप्  त 
मूल्य अ�भव�ृ� कर 

- सरकारका तहहरू बीच बाँडफाटँ हनुे गर� तो�कएका शीषर्क बाहेक 
बाँडफाँट नहनुे गर� अन्य कुनै शीषर्कमा कानून बमोिजम लगाइर्ने मूल्य 
अ�भव�ृ� कर बापतको रकम यसमा पदर्छ। 

√   

११४२० अन्त: शलु्क 11420 �व�भन्  न �कारका मालवस्त ु उत्पादन गदार् लाग्न े अन्तःशलु्क यसमा 
पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११४२१ बाँडफाँट भइर् �ाप्  त 
हनुे अन्त शलु्क 

- रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व�ीय आयोगबाट बाँडफाँट भइर् �ाप्  त 
भएको मूल्य अ�भव�ृ� करको रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११४२२ अन्त: शलु्क आयात 11425 नेपाल �भ� पैठार� हनुे सामानमा भन्सार �वन्दमैु तो�कएबमोिजम लाग्ने 
अन्तःशलु्क यसमा पदर्छ।  

√   

११४४० �वशेष सेवामा लाग्ने 
कर 

11440 तो�कएका �वशेष सेवामा लाग्न ेकर बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११४४१ वैदेिशक रोजगार सेवा 
कर 

11441 वैदेिशक रोजगारका ला�ग जनशि� आपू�तर् गदार् लाग्न ेसेवा कर यसमा 
पदर्छ।  

√   

११४४२ स्वास्थ्य सेवा कर 11442 सरकार तथा सामदुा�यक अस्पतालले �दान गन� स्वास्थ्य सेवा बाहेक 
अन्य स्वास्थ्य संस्थाले �दान गन� स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने कर यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

११४४३ िशक्षा सेवा शलु्क- 
शैिक्षक संस्था 

11443 �नजी शैिक्षक संस्थाहरूले �दान गन� तो�कएका शैिक्षक सेवाहरूमा 
लाग्ने िशक्षा सेवा शलु्क यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११४४४ िशक्षा सेवा शलु्क- 
वैदेिशक अध्ययन 

11444 �वदेशमा अध्ययन गनर् जान े�व�ाथ�हरूले बझुाउन ुपन� िशक्षण शलु्कमा 
लाग्ने सेवा शलु्क बापतको रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११४५० पवुार्धार सेवाको 11450 पूवार्धार सेवाको उपयोग तथा सवार� साधनमा लाग्ने कर तथा √ √ √ 
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उपयोग तथा सवार� 
साधनमा लाग्ने कर 

तो�कएका मालसामान उपयोग तथा उपयोगको अनमु�तमा लाग्न े कर 
यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

११४५१ सवार� साधन कर 
(सवार� दतार्, वा�षर्क 
सवार� कर तथा 
पटके सवार� कर ) 

11451 तो�कएको सवार� साधनमा तो�कएबमोिजम लाग्ने सवार� दतार् शलु्क, 
वा�षर्क सवार� कर तथा पटके सवार� कर यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

११४५२ पवुार्धार सेवाको 
उपयोगमा लाग्ने कर 

11452 लोकमागर् तथा सहर� सडक एवं तो�कएका अन्य पूवार्धार सेवाको 
उपयोग गरे बापत तो�कएबमोिजम लाग्ने कर यसमा पदर्छ। यसमा 
पूवार्धार ममर्त तथा सम्भार �योजनका ला�ग उठाइने शलु्क समेत 
समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

११४५३ सडक ममर्त तथा 
सधुार दस्तरु 

11453 �वदेशबाट नेपालमा पैठार� हनु ेप�ेोल तथा �डजेलमा सडक ममर्त तथा 
सधुार दस्तरु बापत भन्सार �वन्दमुा लगाइने दस्तरु यसमा पदर्छन।्  

√   

११४५४ सडक �नमार्ण तथा 
सम्भार दस्तरु 

11454 सवार� साधन दतार्का वखत यातायात व्यवस्था कायार्लयमा सवार� 
साधनको �क�समअनसुार स�लन ग�रने दस्तरु यसमा पदर्छन।्  

√   

११४५५ पूवार्धार कर 11455 आयात हनुे प�ेो�लयम पदाथर्मा पूवार्धार �वकासका ला�ग लगाइने कर 
यसमा पदर्छ।  

√   

११४७० मनोर�न कर - मनोरञ्  जनसँग सम्बिन्धत व्यवसायमा लाग्न े कर यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

 √ √ 

११४७१ �सनेमा/डकुमेन्�� - �सनेमा/डकुमेन्�� आ�द तयार र �दशर्न गनर्का ला�ग स्थानीय 
सरकारमा लाग्ने सबै �कारका कर यसमा पदर्छ। 

  √ 

११४७२ �वज्ञापन कर - �वज्ञापन, हो�डर्� बोडर् आ�दमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। �व�तुीय तथा 
छापा माध्यमबाट हनुे �वज्ञापन सम्बन्धी सबै �कारका कर यसमा 
समावेश हनु्छ।  

 √ √ 

११४७३ अन्य मनोर�न कर - �देश र स्थानीय सरकारले लगाउने मनोरञ्  जनसँग सम्बिन्धत अन्य 
करहरू यसमा पदर्छन।्  

 √ √ 

११५०० वैदेिशक व्यापारमा 
आधा�रत कर 

11500 वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११५१० आयातमा लाग्न ेभंसार 
महसलु 

11510 आयातमा लाग्ने भन्सार महसलु बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११५११ भंसार महसलु - 
आयात 

11511 नेपालमा आयात हनुे मालवस्तमुा लाग्ने भन्सार महसलु तथा थप 
महसलु यसमा पदर्छ।  

√   

११५१२ भारतीय अन्तःशलु्क 
�फतार् 

11512 भारतबाट डी.आर.पी. फाराम अन्तगर्त नेपाल �भ� आयात ग�रने 
मालवस्तमुा भारत सरकारले असलु उपर गर� सरकारलाई �फतार् गन� 
भारतीय अन्तःशलु्क रकम यसमा पदर्छ। 

√   

११५१३ आयातमा लाग्न े
स्थानीय �वकास शलु्क 

11513 तो�कएबमोिजम आयातमा लाग्न ेस्थानीय �वकास शलु्कको रकम यसमा 
पदर्छ।  

√   

११५१४ आयातमा लाग्न ेअन्य 
शलु्क/महसलु 

- मा�थ उल्लेिखत बाहेका आयातमा लाग्ने भन्सार सम्बन्धी अन्य शलु्क 
वा महसलुको रकम यसमा पदर्छ।  

√   

११५२० भंसार महसलु -�नयार्त 11520 �नयार्त ग�रने मालवस्तमुा लाग्न ेभन्सार महसलु बापतको रकम यसमा 
पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११५२१ भंसार महसलु -�नयार्त 11521 नेपालबाट �वदेशमा �नकासी हनु े मालवस्तमुा लाग्ने भन्सार महसलु, 
छुट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा पदर्छ।  

√   

११५२२ �नयार्त सेवा शलु्क 11522 नेपालबाट �वदेशमा �नकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्न े�नकासी सेवा शलु्क, 
छुट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा पदर्छ।  

√   

११५२३ �नयार्तमा लाग्न ेअन्य - मा�थ उल्लेिखत बाहेक �नयार्तमा लाग्न ेअन्य भन्सार सम्बन्धी शलु्क वा √   
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शलु्क/महसलु महसलुको रकम यसमा पदर्छ।  
११५६० वैदेिशक व्यापारमा 

आधा�रत अन्य कर 
11560 मा�थ उिल्लिखत शीषर्क ११५१० र ११५२० मा परेका बाहेक अन्य 

वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√   

११५६१ कृ�ष सधुार शलु्क 11561 भारत तथा ते�ो मलुकुबाट आयात ग�रने कृ�ष उत्पादनसँग सम्बिन्धत 
मालवस्तमुा लगाइएको कृ�ष सधुार शलु्क यसमा पदर्छ।  

√   

११५६२ भंसार सम्बन्धी अन्य 
आय 

11562 भन्सार �शासनका सन्दभर्मा जफत ग�रएको मालवस्त ु�ललाम �ब��बाट 
�ाप्  त रकम, डेमरेज (�वलम्ब शलु्क), भन्सार एजेन्टको इजाजत दस्तरु 
एवं इजाजत प� नवीकरण दस्तरु, वण्डेड वेयर हाउससम्बन्धी इजाजत 
दस्तरु एवं सोको नवीकरण दस्तरु, भन्सार सेवा शलु्क, �ज्ञापनप� 
दस्तरु, र सो सम्बन्धी अन्य रकम यसमा पदर्छ। 

√   

११६०० अन्य कर 11600 मा�थ उिल्लिखत करका आधारहरू बाहेक अन्य आधारहरू अनसुार 
लगाइने कर राजस्व यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

११६१० व्यवसायले भ�ुानी 
गन� 

11610 मा�थ उिल्लिखत करका आधारहरू बाहेक अन्य आधारहरू अनसुार 
व्यवसायहरूलाई लगाइने कर राजस्व यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११६११ कम्पनी रिज�ेशन 
दस्तरु 

11611 कम्पनी ऐन अन्तगर्त रिज�ेशन हनु ेकम्पनीको रिज�ेशन दस्तरु �ाइभेट 
साझेदार� तथा पिब्लक फाराम, कल कारखाना, उ�ोगको रिज�ेशन 
दस्तरु, �ेडमाकर्  बापतको रकम र सोको नवीकरण बापतको रकम 
यसमा पदर्छ।  

√   

११६१२ एजेन्सी रिज�ेशन 
दस्तरु 

11612 �व�भन्  न �क�समका एजेन्सीको रिज�ेशन दस्तरु तथा नवीकरण दस्तरु 
यसमा पदर्छ।  

√   

११६१३ व्यवसाय रिज�ेशन 
दस्तरु 

- कम्पनी तथा एजेन्सी रिज�ेसन बाहेक अन्य साना तथा मझौला 
व्यवसाय रिज�ेसन तथा त्यसको नवीकरण गरेबापतको दस्तरु रकम 
यसमा पदर्छ।  

  √ 

११६१४ रे�डयो/ एफ.एम. 
सञ्  चालन दस्तरु 

- रे�डयो/एफ.एम सञ्  चालनका ला�ग अनमु�त प� तथा सोको नवीकरण 
दस्तरु र सोसँग सम्बिन्धत अन्य दस्तरुहरू यसमा पदर्छन।् 

√ √ √ 

११६१५ टे�ल�भजन सञ्  चालन 
दस्तरु 

- टे�ल�भजन सञ्  चालनका ला�ग अनमु�त प� तथा सोको नवीकरण दस्तरु 
र सोसँग सम्बिन्धत अन्य दस्तरुहरू यसमा पदर्छन।्  

√ √  

११६२० व्यवसाय बाहेक 
अन्यले भ�ुानी गन� 

11620 मा�थ उिल्लिखत करका आधारहरू बाहेक अन्य आधारहरूमा व्यवसाय 
बाहेक अन्यलाई लगाइने कर राजस्व यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११६२१ चालक अनमु�त प�, 
सवार� दतार् �कताब 
(Blue book) 
सम्बन्धी दस्तरु  

11621 सवार� चालक अनमु�त प�को इजाजतप� दस्तरु, सवार�को दतार् 
�कताब (ब्लू बकु) दस्तरु, हवाईजहाज चालक अनमु�त प�को 
इजाजतप� दस्तरु, सवार� जाँचपास दस्तरु र सोको नवीकरण दस्तरु 
यसमा पदर्छ।  

 √ √ 

११६२२ हातह�तयारको 
इजाजतप� दस्तरु 

11622 बन्दकु, �पस्तौल आ�द हातह�तयारको रिज�ेशन दस्तरु, इजाजतप� 
दस्तरु, नवीकरण दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√   

११६३० कृ�ष तथा पशजुन्य 
कारोबारमा लाग्ने कर 

- कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तकुो कारोबारमा लाग्न े कर यसमा समावेश 
हनु्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

  √ 

११६३१ कृ�ष तथा पशजुन्य 
वस्तकुो व्यावसा�यक 
कारोबारमा लाग्ने कर 

- कृ�ष तथा पशपुन्छ�मा आधा�रत व्यावसा�यक कारोबारको अनमुती तथा 
त्यस्तो व्यावसा�यक कारोबारमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ।  

  √ 

११६३२ अखेटोपहारमा लाग्न े - कानूनले �नषेध गरेका बाहेक मतृ वा मा�रएका जीव जन्तकुो हाड,   √ 
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कर  �सङ, प्वाँख, छाला आ�दको कारोबारमा लाग्ने कर यसमा पदर्छ। 
११६९० अन्य कर - मा�थ उल्लेख नभएका अन्य कर यसमा समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा 

रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

११६९१ अन्य कर  - मा�थ अरू शीषर्कमा नपरेका करहरू यसमा समावेश हनु्छन।्  √ √ √ 

१३००० अनदुान 13000 वैदेिशक सरकारबाट �ाप्  त अनदुान यसमा पदर्छ। यो आधार शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३१०० ��पक्षीय वैदेिशक 
अनदुान 

13100 �वदेशी सरकारबाट �ाप्  त ��पक्षीय अनदुान यसमा पदर्छ। यो मूल 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३११० ��पक्षीय वैदेिशक 
चाल ुअनदुान 

13110 ��पक्षीय वैदेिशक चाल ु अनदुान यसमा पदछर्। यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३१११ ��पक्षीय वैदेिशक 
चाल ुअनदुान 

13111 �वदेशी सरकारबाट �ाप्  त चाल ुअनदुान यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१३१२० ��पक्षीय वैदेिशक 
पूजँीगत अनदुान 

13120 ��पक्षीय वैदेिशक पूजँीगत अनदुान यसमा पदछर्। यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३१२१ ��पक्षीय वैदेिशक 
पूजँीगत अनदुान 

13121 �वदेशी सरकारबाट �ाप्  त पूजँीगत अनदुान यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१३२०० बहपुक्षीय वैदेिशक 
अनदुान 

13200 अन्तरार्��य संघ संस्थाहरूबाट �ाप्  त बहपुक्षीय अनदुान यसमा पदर्छ। 
यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३२१० बहपुक्षीय वैदेिशक 
चाल ुअनदुान 

13210 अन्तर-सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त अनदुान यसमा समावेश 
ग�रनेछ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३२११ अन्तर-सरकार� 
अन्तरा��य संस्थाबाट 
�ाप्  त चाल ुअनदुान 

13211 अन्तर-सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त चाल ु अनदुान यसमा 
समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

१३२१२ गै�-सरकार� 
अन्तरा��य संस्थाबाट 
�ाप्  त चाल ुअनदुान 

- अन्तर-सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त पूजँीगत अनदुान यसमा 
समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

१३२२० बहपुक्षीय वैदेिशक 
पूजँीगत अनदुान 

13220 गैरसरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त अनदुान यसमा समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३२२१ अन्तर-सरकार� 
अन्तरा��य संस्थाबाट 
�ाप्  त पूजँीगत अनदुान 

13221 अन्तर सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त चाल ु अनदुान यसमा 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

१३२२२ गै�-सरकार� 
अन्तरा��य संस्थाबाट 
�ाप्  त पूजँीगत अनदुान 

- गै�-सरकार� अन्तरा��य संस्थाबाट �ाप्  त पूजँीगत अनदुान यसमा 
समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

१३३०० अन्तर सरकार� 
�व�ीय हस्तान्तरण 

13300 �व�भन्  न तहका सरकारहरूबाट �ाप्  त हनुे अनदुान यसमा समावेश 
ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३३१० अन्तर सरकार� 
अनदुान 

13310 सरकारका अन्य तहबाट आन्त�रक रूपमा �ाप्  त हनु े चाल ु अनदुान 
यसमा पदर्छन।् यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३३११ समानीकरण अनदुान - अन्य सरकारबाट �ाप्  त ग�रने समानीकरण चाल ुअनदुान यसमा पदर्छ।   √ √ 

१३३१२ सशतर् अनदुान - शतर्स�हत एक सरकारबाट अक� सरकारमा �ाप्  त हनु े चाल ु अनदुान 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१३३१३ �वषेश अनदुान - �वशेष उ�ेश्य वा �योजनका ला�ग �दान ग�रने �वशेष चाल ु अनदुान 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१३३१४ समपूरक अनदुान - अन्य सरकारबाट �ाप्  त ग�रने समपूरक चाल ुअनदुान यसमा पदर्छ।   √ √ 

१३३१५ अन्य अनदुान - सरकारका अन्य तहबाट मा�थ उल्लेिखत बाहेकका कुनै अन्य �कारको √ √ √ 
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अनदुान �ाप्  त भएमा त्यस्तो रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  
१३३२० अन्तर सरकार� 

पूजँीगत अनदुान 
- आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारबाट �ाप्  त हनुे पूजँीगत अनदुान यसमा 

पदर्छन।् यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१३३२१ सशतर् पूजँीगत अनदुान - शतर्स�हत एक सरकारबाट अक� सरकारमा �ाप्  त हनुे पूजँीगत अनदुान 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१३३२२ �वषेश पूजँीगत 
अनदुान 

- �वशेष उ�ेश्य वा �योजनका ला�ग �दान ग�रने �वशेष पूजँीगत अनदुान 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४००० अन्य राजस्व 14000 मा�थ उल्लेख भए बाहेकका अन्य �कारका �ोतबाट �ाप्  त राजस्व 
यसमा पदर्छ। यो आधार शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४१०० सम्पि�बाट �ाप्  त आय 14100 सरकार� स्वा�मत्वमा रहेको सम्प�तबाट �ृिजत आय यसमा पदर्छ। यो 
मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४११० ब्याज 14110 ऋण लगानीको ब्याज बापतको आय यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४१११ �व�ीय �नकायबाट 
�ाप्  त ब्याज 

14111 ब�क तथा �व�ीय ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ाप्  त ब्याज 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४११२ व्यापा�रक �नकायबाट 
�ाप्  त ब्याज 

14112 व्यापा�रक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ाप्  त ब्याज रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४११३ औ�ौ�गक �नकायबाट 
�ाप्  त ब्याज 

14113 औ�ो�गक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ाप्  त ब्याज रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४११४ सेवामलुक �नकायबाट 
�ाप्  त ब्याज 

14114 सेवामूलक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ाप्  त ब्याज रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४११९ अन्य �नकायबाट �ाप्  त 
ब्याज 

14115 मा�थ नपरेका अन्य ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ाप्  त ब्याज 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१२० लाभांश 14120 शेयर लगानीबाट �ाप्  त लाभांश बापतको रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४१२१ �व�ीय �नकायबाट 
�ाप्  त लाभांश 

14121 ब�क तथा �व�ीय ��त�ानबाट �ाप्  त लाभांश यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१४१२२ व्यापा�रक �नकायबाट 
�ाप्  त लाभांश 

14122 व्यापा�रक ��त�ानबाट �ाप्  त लाभांश रकम यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१४१२३ औ�ौ�गक �नकायबाट 
�ाप्  त लाभांश 

14123 औ�ो�गक ��त�ानबाट �ाप्  त लाभांश रकम यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक �नकायबाट 
�ाप्  त लाभांश 

14124 सेवामूलक ��त�ानबाट �ाप्  त लाभांश रकम यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१४१२९ अन्य �नकायबाट �ाप्  त 
लाभांश 

14125 मा�थ नपरेका अन्य ��त�ानबाट �ाप्  त लाभांश रकम यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

१४१५० भाडा र रोयल्ट� 14150 सरकार� कायार्लयले स�लन गरेको भाडा र रोयल्ट� बापतको रकम 
यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४१५१ सरकार� सम्पि�को 
बहालबाट �ाप्  त आय 

14151 सरकार� सम्पि� बहालमा �दएबापत �ाप्  त हनुे आय यसमा पदर्छ। 
जस्तैः : सरकार� जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पि� बहाल, कोठा तथा 
भोजनालय (रे�ुरा)ँ बहाल, मेच, पाल, ��पाल, हवाईजहाज, बग्गी, 
बैण्डबाजा, इिन्जन, रोलर, बलुडोजर, �ाक्टर समेतका सरकार� 
सम्पि� �योग गरे बापत �ाप्  त हनुे भाडा तथा सेवा शलु्क यसमा 
पदर्छ। 

√ √ √ 

१४१५२ क्या�सनोबाट �ाप्  त 
रोयल्ट� 

14152 क्या�सनोबाट �ाप्  त रोयल्ट� रकम यसमा पदर्छ।  √ √ √ 
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१४१५९ अन्य �ोतबाट �ाप्  त 
बाँडफाँट नहनुे 
रोयल्ट� 

- मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य �ोतबाट �ाप्  त बाँडफाँट नहनु ेरोयल्ट� 
आय यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७० राजस्व बाँडफाँटबाट 
�ाप्  त आय 

- बाडफाँड भई �ाप्  त हनु े �व�भन्  न �कारका राजस्व यसमा पदर्छन।् यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४१७१ वन रोयल्ट� 14155 वन तथा वन पैदावार �ब�� बापत �ाप्  त आय, लकडी �ललाम �ब��, 
वन्यजन्तसुम्बन्धी आम्दानी, चर� चराई दस्तरु, वन्यजन्त ुआरक्ष, �नकु� 
संरक्षण क्षे�को �वेश शलु्क, िच�डयाखाना �वेश शलु्क, 
वनस्प�तसम्बन्धी अन्य आम्दानी, नहर व�रप�रको घाँस �ब�� र सो 
सम्बन्धी दण्ड, ज�रवाना बापत राजस्व बाँडफाँट माफर् त �ाप्  त रकम र 
वन क्षे�को रोयल्ट� यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७२ खानी रोयल्ट� 14153 खानी खो�े अनमु�तप� दस्तरु, सव�क्षण दस्तरु, आयोजना (�ोजेक्ट) 
लाई ढु�ा �ब�� गदार् आएको रकम, खानीको रोयल्ट�, खानीमा जान े
गाडी तथा गाडी आवत जावतको इजाजतप� बापत राजस्व बाँडफाँट 
माफर् त �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७३ जल�ोत रोयल्ट� 14154 जल�ोत क्षे�बाट �ाप्  त रोयल्ट�, �व�तु ्उत्पादन शलु्क, �व�तु उत्पादन 
इजाजत–प� दस्तरु र नवीकरण दस्तरु, �व�तु उत्पादन, �सारण र 
�वतरणको सव�क्षण अनमु�त प� दस्तरु तथा सोको नवीकरण दस्तरु, 
�व�तु �ब��, आयोजना �ब��, जल�ोतसम्बन्धी सम्पणुर् आय र सो 
सम्बन्धी दण्ड ज�रवाना बापत राजस्व बाँडफाँट माफर् त �ाप्  त रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७४ पवर्तारोहण रोयल्ट� - पवर्तारोहण बापत स�लन भइर् राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त ग�रने रोयल्ट� 
दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७५ पदया�ा रोयल्ट� - पदया�ा बापत स�लन भइर् राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त ग�रने रोयल्ट� 
दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७६ पयर्टन सेवा शलु्क 
रोयल्ट� 

- पयर्टन सेवा शलु्क रोयल्ट� बापत स�लन भइर् राजस्व बाँडफाँटबाट 
�ाप्  त ग�रने रोयल्ट� दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७७ घरजग्गा रिज�ेशन 
दस्तरु 

- घरजग्गा रिज�ेशन बापत स�लन भइर् राजस्व बाँडफाँटबाट �ाप्  त ग�रने 
रोयल्ट� दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७८ सवार� साधन कर  - सवार� साधन कर स�लन गर� बाँडफाँट भएर �ाप्  त हनुे कर यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

१४१७९ अन्य बाँडफाँट हनुे 
राजस्व 

14156 अन्य बाँडफाँट हनु ेराजस्व बापत स�लन ग�रन ेरोयल्ट� दस्तरु यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२०० वस्त ुतथा सेवा 
�ब��बाट �ाप्  त रकम 

14200 वस्त ु तथा सेवाको �ब��बाट �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ। यो मूल 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४२१० वस्त ुतथा सेवा 
�ब��बाट �ाप्  त रकम 

14210 वस्त ुतथा सेवाको �ब��बाट �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४२११ कृ�ष उत्पादनको 
�ब��बाट �ाप्  त रकम 

14211 ११६३१ र ११६३२ मा समावेश हनुे बाहेक अन्य (आफैँले उत्पादन 
गरेका माछा (भरूा तथा खाने) �ब�� तथा �ललाम, पोखर� र खोलामा 
माछा मान� जाल हाल्ने दस्तरु, खोला–पोखर�मा माछा मान� ठे�ा, घाँस 
�ब��, कुखरुाको फुल तथा चल्ला �ब��, सुंगरु तथा सुंगरुको वच्चा 
�ब��, दूध, घ्यू तथा अन्य दगु्धजन्य पदाथर्को �ब��, फलफूल �ब��, 
एण्ट�रे�वज भ्यािक्सन �ब��, टोकर� प्या�क� दस्तरु, ऊन तथा हाडखरु 
�ब��, फलफूल तथा फलफूलको बोट �बरूवा �ब��, बीउ �बजन तथा 
बेनार् �ब��, तरकार� तथा सागपात �ब��, धान, मकै, गहुं तथा अन्य 

√ √ √ 
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खा�ान्  न �ब��, जाम–जेल�, अचार, �ततौरा जस्ता) आफैँले उत्पादन 
गरेका सामान �ब�� गर� �ाप ् त हनुे रकम यसमा पदर्छ। 

१४२१२ सरकार� सम्पि�को 
�ब��बाट �ाप्  त रकम 

14212 टुटे फुटेका मे�सनर� सामान �ब��, सवार� साधन �ललाम �ब��, परुाना 
मालसामान �ब�� तथा अन्य सरकार� सम्पि�को �ब��बाट �ाप्  त रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२१३ अन्य �ब��बाट �ाप्  त 
रकम 

14213 सरकारको छापाखानाको छपाई दस्तरु, नेपाल राजप� एवं सरकार�ारा 
�कािशत पसु्तक पिुस्तकाको �ब�� तथा �ललामबाट �ाप्  त रकम, 
अ�भलेख (रेकडर्) �ब��का साथै म�ुा तथा नापतौलको सामानः ढक, 
तराज ु समेतको �मािणत दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र टक्सारको अन्य 
आय, नक्सा ��न्ट �ब��, औष�ध �ब�� तथा अन्य मालसामान 
�ब��बाट �ाप्  त रकम समेत यसैमा पदर्छ। 

√ √ √ 

१४२१४ दूरसञ्  चार सेवा शलु्क 14214 दूरसञ्  चार सेवा शलु्क बापतको रकम यसमा पदर्छ।  √   
१४२१५ टे�लफोन स्वा�मत्वको 

शलु्क 
14215 टे�लफोन स्वा�मत्व बापतको रकम यसमा पदर्छ।  √   

१४२१६ �नजी धारा बापतको 
शलु्क 

14216 �नजी धारा राखे बापत लाग्ने शलु्क तथा महसलु, काल�गढ दस्तरु र 
सो सम्बन्धी दण्ड, ज�रवाना समेतको रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२१७ नहर तथा कुलो 
उपयोग बापतको 
शलु्क 

14217 जग्गा जमीनको �सँचाईको ला�ग नहर तथा कुलोको उपयोग गरे बापत 
तो�कएबमोिजम �ाप्  त शलु्क यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२१८ �व�तु सेवा शलु्क 14218 �व�तु सेवा उपभोग बापतको महसलु, थप दस्तरु, �मटर जाँच समेतको 
सेवा दस्तरु, कलेक्सन चाजर्, नामसार� एवं ठाउँसार� दस्तरु यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क तथा 
�ब�� 

- १४२११ देिख १४२१८ सम्मका शीषर्कमा नपरेका सरकारले 
उपलब्ध गराउने सरसफाई तथा ढल �नकासको स�ुवधा, पयर्टक�य 
क्षे�, र बनभोज स्थल, पाकर् , भ्यूटावर जस्ता क्षे�को उपयोग तथा 
सोमा लाग्न े �वेश शलु्क जस्ता क्षे�मा लगाइन� शलु्क तथा दस्तरुको 
रकमका साथै सम्बिन्धत सरकारले आफ्नो क्षे� �भ�का स्थानीय 
�ाकृ�तक �ोतको �ब�� गदार् �ाप्  त रकम समेत यसमा पदर्छ।  

 √ √ 

१४२२० �शास�नक सेवा शलु्क 14220 �शास�नक सेवा बापतको शलु्क यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४२२१ न्या�यक दस्तरु 14221 कोटर् फ�, बक्सौनी, दश�द, �वश�द न�ल दस्तरु, समाव्हान ् एवं 
इतलायनामा दस्तरु, सूद, �लफा दस्तरु, �टकट दस्तरु, पनुरावेदन एवं 
��तउ�र प� दस्तरु, वकालतसम्बन्धी इजाजतप� दस्तरु र 
न्यायसम्बन्धी अन्य राजस्व आम्दानी यसमा पदर्छ।  

√  √ 

१४२२२ हलुाक सेवा शलु्क 14222 हलुाक �टकट �ब��बाट �ाप्  त रकम, हलुाक आदेशको क�मसन, 
ब�हर� वस्त ु �वतरण, वैदेिशक प�ुलन्दा महसलुबाट �ाप्  त रकम र 
हलुाकसम्बन्धी अन्य आय यसमा पदर्छ।  

√   

१४२२३ िशक्षा क्षे�को 
आम्दानी 

14223 ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका �वषयहरू बाहेक िशक्षण शलु्क 
(�ूसन फ�), �वेश शलु्क, �वेिशका पर�क्षा दस्तरु, लब्धा� प� 
(माकर् �सट) तथा �माणप� दस्तरु, सं�हालय (म्यिुजयम) �वेश दस्तरु, 
पा��म, पसु्तक, प��का समेतको �ब��बाट �ाप्  त रकम र िशक्षा 
क्षे�को अन्य आम्दानी यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२२४ पर�क्षा शलु्क 14224 लोक सेवा आयोग लगायत �व�भन्  न सरकार� �नकायले �लने पर�क्षा 
दस्तरु, अन्तवार्तार् दस्तरु, �नवेदन तथा दरखास्त दस्तरु र पा��म 
�ब��बाट �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 
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१४२२५ यातायात क्षे�को 
आम्दानी 

14225 ११६२१, ११४५१ देिख ११४५४ सम्म परेका �वषयहरू बाहेक 
हवाईजहाज अवतरण दस्तरु, आ�य दस्तरु, कुनै सडक राजमागर्मा 
आवत जावतको ला�ग इजाजत �दए बापत �ाप्  त रोड पर�मट, जल तथा 
अन्य यातायातसँग सम्बिन्धत आय र शलु्क यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२२६ आयात �नयार्त 
इजाजत प� दस्तरु 

14226 आयात �नयार्त इजाजत प� दस्तरु बापत �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ।  √   

१४२२७ राहदानी शलु्क 14511 राहदानी (पासपोटर् दस्तरु), सनाखत दस्तरु, राहदानी नवीकरण बापत 
�ाप्  त रकम यसमा पदर्छ।  

√   

१४२२८ �भसा शलु्क 14512 �वेशाज्ञा (�भसा) सोको म्याद थप, पनुः �वेशाज्ञा आ�द बापत �ाप्  त 
रकम यसमा पदर्छ।  

√   

१४२२९ अन्य �शास�नक सेवा 
शलु्क 

14227 �व�भन्  न मन्�ालय, �वभाग तथा कायार्लयले �लन े�टकट बापतको रकम, 
बोलप� फाराम �ब��को रकम, �नवेदन दस्तरु, नो अवजेक्शन 
स�टर्�फकेट दस्तरु, व्यावसा�यक �माण प� जार� तथा नवीकरण दस्तरु 
बापत �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४२४० दस्तरु - यसमा �व�भन्  न सेवा �दान गरे बापत �लइने दस्तरु पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

  √ 

१४२४१ पा�कर् � शलु्क - स्थानीय तह�ारा स्थानीय रूपमा उठाइने पा�कर् � शलु्क यसमा पदर्छ।    √ 

१४२४२ नक्सा पास दस्तरु - स्थानीय तह�ारा नक्सा पास बापत उठाएको दस्तरु यसमा पदर्छ।    √ 

१४२४३ �सफा�रश दस्तरु - स्थानीय तह�ारा �सफा�रश गरे बापत उठाएको दस्तरु यसमा पदर्छ।    √ 

१४२४४ व्यि�गत घटना दतार् 
दस्तरु 

- स्थानीय तह�ारा व्यि�गत घटना दतार् गरे बापत उठाएको दस्तरु 
यसमा पदर्छ।  

  √ 

१४२४५ नाता �मािणत दस्तरु - स्थानीय तह�ारा नाता �मािणत गरे बापत उठाएको दस्तरु यसमा 
पदर्छ।  

  √ 

१४२४९ अन्य दस्तरु - स्थानीय तहले �लन े मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य दस्तरु यसमा 
पदर्छन।्  

  √ 

१४३०० दण्ड ज�रवाना र 
जफत 

14300 �वलम्ब दस्तरु र ज�रवाना र जफत यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४३१० दण्ड,ज�रवाना र 
जफत 

14310 �वलम्ब दस्तरु र ज�रवाना र जफत यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४३११ न्या�यक दण्ड,ज�रवाना 
र जफत 

14311 अदालतको �नणर्यबाट �लइएका दण्ड ज�रवाना, जफत बापतको रकम 
यसमा जम्मा गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

१४३१२ �शास�नक 
दण्ड,ज�रवाना र 
जफत 

14312 सबै �कारको ठे�ाको धरौट� (अन�� मनी) जफत, �नमार्ण र अन्य 
कामको ठे�ा प�ामा ठेकेदारहरूलाई ग�रएको दण्ड ज�रवाना, 
ठेकेदारहरूसँग बाकँ� रहेको रकमको ब्याज र सम्बिन्धत शीषर्कमा 
लेिखए बाहेक अन्य �शास�नक दण्ड ज�रवाना र जफतबाट �ाप्  त रकम 
यसमा पदर्छ। 

√ √ √ 

१४४०० अनदुान बाहेकको 
हस्तान्तरण 

14400 सरकार तथा अन्तरार्��य संगठनहरू बाहेक अन्य �ोतहरूबाट �ाप्  त 
उपहार तथा स्वैिच्छक अनदुान (Donation) को रकम यसमा पदर्छ। 
यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४४१० चाल ुहस्तान्तरण 14410 अनदुान बाहेक अन्य चाल ु हस्तान्तरण रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुहस्तान्तरण 14411 यसमा सरकारलाई राहत �योजनका ला�ग �ाप्  त हनुे खा�ान्  न, ल�ा 
कपडा, औष�ध जस्ता चाल ु�कृ�तका सहयोग समावेश हनु्छन।्  

√ √ √ 

१४४२० पूजँीगत हस्तान्तरण  अनदुान बाहेक अन्य पूजँीगत हस्तान्तरण रकम यसमा पदर्छ। यो 
शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 
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१४४२१ पूजँीगत हस्तान्तरण 14412 अस्पताल, �व�ालय, सं�हालय, नाचघर तथा सांस्कृ�तक केन्�हरू 
�नमार्ण वा ख�रदको ला�ग �ाप्  त भएको हस्तान्तरणका साथै उपहार 
स्वरूप �ाप्  त घर वा जग्गा तथा अदृश्य सम्पि�हरू, जस्तैः एका�धकार 
प� वा ��त�ल�प अ�धकारको रकम यसमा पदर्छ। य�द कुनै 
हस्तान्तरण चाल ुवा पूजँीगत के हो भन्  ने कुरा स्पष्  ट नभएमा त्यस्तो 
हस्तान्तरणलाई चाल ु�कृ�तमा वग�करण गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

१४५०० �व�वध राजस्व 14500 �व�वध राजस्व यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

१४५१० चाल ुदाबी तथा अन्य 
शलु्कहरू 

- यसमा आकिस्मक रूपमा सरकारलाइर् �ाप्  त हनुे दाबीहरू तथा �बमाको 
���मयम बापत �ाप्  त हनुे रकम तथा अन्य चाल ु दाबीहरू समावेश 
हनु्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४५११ �बमा दाबी �ा�� - यसमा सरकार� कोषमा जम्मा हनुे गर� सरकारले गरेका �व�भन्  न 
�कारका �बमालेखको �फतार् भ�ुानी तथा �बमा दाबीबाट �ाप्  त हनु े
रकम समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

१४५२० अन्य राजस्व 14520 यसमा अन्य पूजँीगत �कृ�तका राजस्वहरू पदर्छन।् यो शीषर्कमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४५२१ �दूषण �नयन्�ण 
शलु्क 

14521 �दूषण �नयन्�ण �योजनका ला�ग स�लन ग�रने शलु्क यसमा समावेश 
ग�रनेछ।  

√ √ √ 

१४५२२ साना सवार� कर - १४१६८ मा परेको बाहेक इिन्जन जडान नभएका टाँगा, �रक्सा, अटो 
�रक्सा लगायतका सवार� साधन, केबलुकार तथा ड�ुा सञ्  चालनमा 
लाग्ने शलु्क यसमा समावेश ग�रन्छ।  

  √ 

१४५२९ अन्य राजस्व 14522 मा�थका सम्पूणर् शीषर्क तथा उपशीषर्कहरूमा नपरेका अन्य रकमहरू 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१४५३० पूजँीगत राजस्व 14530 �व�भन्  न �योजनमा ग�रने राजस्व �फतार् यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१४५३१ सरकार� घर, जग्गा, 
गडुवील �ब��बाट 
�ाप्  त रकम  

14531 सरकार� घर जग्गा, गडु�वल र सरकार� ��त�ान �ब��बाट �ाप्  त आय 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

१५००० बेरुज ु 15000 बेरुज ुकायम भएको राजस्व बाहेकको रकम असलु उपर भइर् �ाप्  त 
हुँदा यसमा समावेश ग�रन्छ। यो आधार शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

१५१०० बेरुज ु 15100 बेरुज ुकायम भएको राजस्व बाहेकको रकम असलु उपर भइर् �ाप्  त 
हुँदा यसमा समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

१५११० बेरूज ु 15110 बेरुज ुकायम भएको राजस्व बाहेकको रकम असलु उपर भइर् �ाप्  त 
हुँदा यसमा समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन। 

√ √ √ 

१५१११ बेरूज ु 15112 राजस्व बाहेकको बेरुज ुरकम यसमा दािखला गनुर् पदर्छ। 
राजस्वसम्बन्धी बेरुज ुसम्बिन्धत राजस्व उपशीषर्कमा नै दािखला गनुर् 
पदर्छ।  

√ √ √ 

नोटः  

(1) दण्ड, ज�रवाना, शलु्क र ब्याज जनु राजस्व शीषर्क अन्तगर्त लगाइएको हो सोह� शीषर्कमा नै आम्दानी जनाउन ु
पदर्छ।  

(2) संकेत नं. को अन्तमा ३ वटा शून्य भएका राजस्व शीषर्कलाई आधार शीषर्क, संकेत नं. को अन्तमा २ वटा 
शून्य भएका राजस्व शीषर्कलाई मूल शीषर्क, संकेत नं. को अन्तमा १ वटा शून्य भएका राजस्व शीषर्कलाई 
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शीषर्क र बाँक� अन्य राजस्व शीषर्कलाई उप-शीषर्क भ�नएको छ। साथै सामान्य रूपमा शीषर्क भन्  नाले आधार 
शीषर्क, मूल शीषर्क र उप-शीषर्क समेतलाई बिुझन्छ। 

(3) राजस्व उप-शीषर्कमा मा� रकम जम्मा गनर् �मल्छ। जस्तैः १११११, ११४22 आ�द। 

3.3.1 राजस्व शीषर्क थप गन� ���या  

 यस प�रच्छेदमा उल्लेख ग�रएको �स�ान्तको अधीनमा रहेर ग�रएको राजस्व उपशीषर्कगत वग�करणमा कुनै अत्यन्तै 
नवीन �कृ�तको राजस्व स�लन गनुर् पन� अवस्था आएमा नयाँ उपशीषर्क थप गनर् स�कन्छ। सम्बिन्धत मन्�ालयले 
राजस्व उपशीषर्क थप गनर् �मल्दैन। राजस्व उपशीषर्क थप गनुर् परेमा �नम्नानसुार गनुर् पदर्छ: 

(1)  सम्बिन्धत मन्�ालय वा �नकायले थप गनुर् पन� औिचत्य स�हतको अनरुोध अथर् मन्�ालयको राजस्व व्यवस्थापन 
महाशाखामा पठाउने। 

(2)  अथर् मन्�ालयले औिचत्य र पषु्�ाँईर् स�हत महालेखापर�क्षकको �वभाग र महालेखा �नयन्�कको राय तथा 
सहम�त �ाप्  त गन�। 

(3)  सामान्यतया कुल राजस्व रकमको १ ��तशत भन्दा बढ� राजस्व असलु� हनुे क्षे�का ला�ग नयाँ राजस्व शीषर्क 
वा उपशीषर्क �दइनेछ।  

(4)  नयाँ उपशीषर्क आ�थर्क वषर्को �बचमा थप गनुर् हुँदैन। नयाँ आ�थर्क वषर्को �ारम्भदेिख लागू हनुे गर� मा� थप 
गनुर् पदर्छ। 

 कुनै राजस्व उपशीषर्क आवश्यक नहनुे अवस्था आएमा त्यसको संकेत संख्या �नष्कृय राख्  न ु पदर्छ। त्यस्तो संकेत 
संख्यामा नयाँ उपशीषर्क खडा गनुर् हुँदैन। 

3.4 व्यय वग�करणको �स�ान्त 

3.4.१ व्ययको मूल वग�करण 

 बजेटलाई चाल,ु पूजँीगत, �व�ीय व्यवस्था र अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण गर� चार �क�समले वग�करण ग�रएको 
छ।  

चाल ु खचर्ः पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्था बाहेक साल बसाल� रूपमा हनुे खचर्हरू चाल ु खचर्मा पदर्छन।् यस 
अन्तगर्त साल बसाल� रूपमा ग�रने उपभोग खचर्, दै�नक रूपमा कायर् सञ्  चालनका ला�ग आवश्यक खचर्, सरकार� 
�नकायले सावर्ज�नक �हतका ला�ग �दान गन� सेवा तथा त्यस्तो सेवा �दान गन� �नकायलाई �दइने सञ्  चालन अनदुान, 

पूजँीगत अनदुान, ऋणको ब्याज भ�ुानी खचर् आयोजना �नमार्ण सम्पन्  न भई सञ्  चालन हनु ुपूवर्को ब्याज खचर् बाहेक, 
�फतार् खचर् जस्ता खचर्हरू पदर्छन।् सरकार� खचर् �णाल�मा बजेट उपशीषर्कको पछा�डको ‘३’ संकेतले चाल ुखचर्लाई 
जनाउँछ। 

पूजँीगत खचर्ः िस्थर सम्पि�हरू जस्तैः फ�नर्चर तथा �फक्चसर्, सवार� साधन, मे�सनर� औजार उपकरण आ�द �ाप्  त गनर् 
भएको खचर्, रणनी�तक महत्व वा आपतकाल�न समयको ला�ग व्यवस्था ग�रएको मौज्दात, जग्गा, भवन ख�रद, 
सावर्ज�नक उपयोगको सम्पि�हरू जस्तैः सडक, नहर, �व�तु गहृ, वन, बकृ्षारोपण, खानी उत्खननको कायर्, स्तरो��त, 
पूजँीगत कामका ला�ग ग�रन ेअध्ययन अनसुन्धान तथा �ा�व�धक परामशर् सेवा, आयोजना �नमार्ण चरणमा ग�रन ेब्याज, 

�बमा, भाडा भरौट, भन्सार कर आ�द खचर्, पूजँीगत खचर्को क्ष�त बापत �दइने मआुब्जा, जस्ता खचर्हरू पूँजीगत खचर्मा 
पदर्छन।् सरकार� खचर् �णाल�मा बजेट उपशीषर्कको पछा�डको ‘४’ संकेतले पूजँीगत खचर्लाई जनाउँछ।  

�व�ीय व्यवस्थाः अन्तरार्��य मापदण्ड बमोिजमको सरकारको खदु खचर्मा साँवा भ�ुानी रकम नपन� भएप�न साँवा 
भ�ुानी खचर्लाई छु�ै वग�करण ग�रएको छ। आन्त�रक ऋण तथा सेयर लगानी र त्यसबाट �ाप्  त हनुे साँवा �फतार् 
लगानी, �ब��बाट �ाप्  त हनुे आय, वैदेिशक ऋण लगानी �फतार्, वैदेिशक सेयर लगानी, वैदेिशक ऋण र सोको साँवा 
भ�ुानी �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त पदर्छ। सरकार� बजेट �णाल�मा बजेट उपशीषर्कको पछा�डको ‘५’ संकेतले साँवा 
भ�ुानी खचर्लाई जनाउँछ। 
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अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणः संघीय सरकारबाट �देश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे रकमलाई चाल,ु 
पूजँीगत, �व�ीय व्यवस्था तथा अथर् बजेट कुनैमा प�न समावेश गनर् न�मल्ने भएकोले यस �क�समको �व�ीय 
व्यवस्थालाई अलग्गै संकेत �दइएको छ। सरकार� बजेट �णाल�मा बजेट उपशीषर्कको पछा�डको ‘७’ संकेतले अन्तर 
सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणलाई जनाउँछ।  

3.4.२ अनदुान संकेत  

संवैधा�नक �नकाय, मन्�ालय वा सो सरह क्षे�ा�धकार भएका सिचवालय/आयोग आ�दका कायर् �कृ�त र संगठन समेत 
छु��ने गर� तीन संख्याको संकेत �दइएको छ जसलाई “अनदुान संकेत” भ�नन्छ। उदाहरणाथर् अनदुान संकेत “३०५” 

ले अथर् मन्�ालय जनाउँछ भने “३१४” ले गहृ मन्�ालय जनाउँछ। हाल अनदुान संकेत १०१ देिख शरुु गर� ८०१ 
सम्म कायम ग�रएको छ। यसको संकेत स�हतको �ववरण तल उल्लेख ग�रएको छ। मन्�ालय र अन्तगर्त 
�नकायहरूलाई चाल/ुपूजँीगत खचर्मा �व�नयोजन हनुे रकम सोह� अनदुान संकेत �भ� �व�नयोजन गन� र अिख्तयार� �दान 
गन� तथा लेखा�न/��तवेदन गन� ग�रन्छ। 

अनदुान 
संख्या 

�नकायको नाम 
अनदुान 
संख्या 

�नकायको नाम 

101 राष्  �प�त 313 खानेपानी मन्�ालय 
102 उप-राष्  �प�त 314 गहृ मन्�ालय 
103 �देश �मखुहरू 325 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उड् डयन मन्�ालय 
202 संघीय संसद् 326 परराष्  � मन्�ालय 
204 अदालत 329 वन तथा वातावरण मन्�ालय 
206 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ३३६ भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय 
208 महालेखापर�क्षकको कायार्लय 337 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 
210 लोक सेवा आयोग 340 म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालय 
212 �नवार्चन आयोग 343 यवुा तथा खेलकुद मन्�ालय 
214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 345 रक्षा मन्�ालय 
218 न्याय प�रषद्  347 सहर� �वकास मन्�ालय 
220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 350 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 
222 रा��य म�हला आयोग 358 सञ्  चार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 
224 रा��य द�लत आयोग 365 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय 
226 रा��य समावेशी आयोग 370 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 
228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 371 �म, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्�ालय 
230 मधेशी आयोग 391 रा��य योजना आयोग 
232 थारू आयोग 501 अथर् मन्�ालय- �व�ीय व्यवस्था 
234 मिुस्लम आयोग 502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भ�ुानी 
301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (बहपुक्षीय) 
305 अथर् मन्�ालय 504 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (��पक्षीय) 
307 उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 601 अथर् मन्�ालय- कमर्चार� स�ुवधा तथा सेवा�नवतृ स�ुवधा 
308 उजार्, जल�ोत तथा �सँचाई मन्�ालय 602 अथर् मन्�ालय- �व�वध 
311 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 701 �देश  
312 कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय  801 स्थानीय तह 

कुनै मन्�ालय �कृ�तको नयाँ संगठन स्थापना भएमा नयाँ अनदुान संकेत �दन ुपदर्छ। संवैधा�नक �नकाय बाहेक कुनै 

मन्�ालय माफर् त नेपाल सरकारमा सम्पकर्  राख्  न ु पन� नयाँ आयोग/बोडर्/केन्�/स�म�त गठन भएमा नयाँ संकेत �दन ु

हुँदैन। सम्पकर्  मन्�ालयको संकेत अन्तगर्त नयाँ बजेट उपशीषर्क �दन ुपन�छ। 

3.4.४ संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनु ेर संघीय सिञ् चत कोषबाट �व�नयोजन हनु ेखचर्हरू  

सरकार� खचर्लाई संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे र संघीय सिञ् चत कोषबाट �व�नयोजन हनुे गर� दईु भागमा 
वग�करण ग�रएको छ। संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे खचर्हरूमा नेपालको सं�वधानमा उल्लेिखत खचर्हरूलाई 
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मा� समावेश गन� ग�रएको छ र यसलाई कम्प्यटुर �णाल� �भ� तथ्या�ीय वग�करणका ला�ग संकेत १ �दइएको छ 
जसलाई अं�जेीमा Charged भ�नएको छ। यस्तो खचर्लाई संसद्  बाट अनमुोदन गराउन नपन� हनुाले यसमा सामान्यतया 
कम बजेट �स्ताव गन� वा खचर् कटौती गनुर् हुँदैन। तर साँवा ब्याजको हकमा भने �तनर् बाँक� रकम र �तनर्सक्ने 
क्षमताका आधारमा �व�नयोजन गनर् स�कने छ। साथै, यस्तो खचर् सध� प�हलो �ाथ�मकतामा पदर्छ। 

संघीय सिञ् चत कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकमका ला�ग कम्प्यटुर �णाल�मा संकेत २ �दइएको छ यसलाई अं�जेीमा 
Appropriated भनी उल्लेख ग�रएको छ।  

नयाँ बजेट उपशीषर्क संकेत �दँदा १ वा २ कुन अन्तगर्त पदर्छ यक�न गर� संकेत �दन ुपदर्छ। यो संकेत Software 
को �भ�ी भागमा रहेकोले बा�हरबाट देख्  न स�कंदैन। 

3.4.५ आयोजना कायर्�म संकेत  

आयोजना वा कायर्�म वा कायार्लयलाई जनाउन 8 संकेतको बजेट उपशीषर्क �दइएको छ। प�हलो अ�ले एकाईको 
कायर्क्षे� संकेत गनर् �योग हनु्छ। जस्तै: १ ले राष्  � �मखु, २ ले संवैधा�नक �नकाय र ३ ले मन्�ालयलाई 
जनाउँदछ। दो�ो र ते�ो अ�ले मन्�ालय, संवैधा�नक �नकाय, आयोग के हो त्यसको प�हचान गदर्छ। उदाहरणको 
ला�ग १०१ ले राष्  �प�त, २०१ ले संघीय संसद् र ३०५ ले अथर् मन्�ालयलाई जनाउँदछ। च�थो, पाँचौ �वभाग, छैठ�, 
सात�, आठ� अ�ले कायार्लय/आयोजनालाई जनाउँदछ। नव� अ� ३ ले चाल,ु ४ ले पूजँीगत, ५ले �व�ीय व्यवस्था र 
7 ले अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणलाई जनाउँदछ। जस्तै: 

मा�थका संकेतलाई �नम्न उदाहरणबाट �ष्  ट ग�रएको छ :  

३१२०00११  कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय  

३१२०00११३  कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय – चाल ुबजेट 

३१२०00११४  कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय – पूजँीगत बजेट 

501081015  �व�ीय व्यवस्था, १३२ के.भी. तथा अन्य �सारणलाईन �वस्तार 

701000117  अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण (�देश नं.1) 

801030117  अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह काठमाण्डौ महानगरपा�लका) 

3.4.६ बजेटको सेवा तथा कायर्गत वग�करण  

बजेटको क्षे�गत �वभाजन के कस्तो छ भनी थाहा पाउन र लगानी तथा ��तफलको मूल्या�न समेत गन� �योजनका 
ला�ग हाल १० वटा क्षे�गत वग�करण ग�रएको छ जनु देहाय बमोिजम छ। 

संकेत कायर्गत वग�करणको नाम 

७०१  सामान्य सावर्ज�नक सेवा 
७०११ कायर्कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �व�ीय र वैदेिशक मा�मला 
७०१२  बा�य आ�थर्क सहायता 
७०१३  सामान्य सेवा 
७०१४  सामान्य आधारभतू सेवा 
७०१५  सामान्य अनसुन्धान तथा �वकास सेवा 
७०१६ सावर्ज�नक ऋण कारोबार 

७०१७ �व�भन्  न तहका सरकारहरू बीच हनुे सामान्य �कृ�तको हस्तान्तरण 

७०१८ सामान्य सेवा - अन्य� वग�कृत नभएको 
७०२  रक्षा 

७०२१  सै�नक सरुक्षा 
७०२२  नाग�रक सरुक्षा 
७०२३  वैदेिशक सै�नक सहयोग 

७०२४ अनसुन्धान तथा �वकास रक्षा 
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७०२५  रक्षा -अन्य� वग�कृत नभएको 
७०३ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 

७०३१  �हर� सेवा 
७०३२  अग्नी �नयन्�ण सेवा 
७०३३ न्यायालय 

७०३४  कारागार 

७०३५ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 
७०३६ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०४  आ�थर्क मा�मला 
७०४१  सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 

७०४२  कृ�ष, वन, मत्स्यपालन तथा िशकार 

७०४३  इन्धन तथा उजार् 
७०४४  खानी, उत्पादन तथा �नमार्ण 

७०४५  यातायात 

७०४६  सञ्  चार 

७०४७  अन्य उ�ोगहरू 

७०४८ अनसुन्धान तथा �वकास - आ�थर्क मा�मला 
७०४९  आ�थर्क मामीला - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०५  वातावरण संरक्षण 

७०५१  फोहोर मैला व्यवस्थापन 

७०५२  ढल व्यवस्थापन 

७०५३  �दूषण न्यूनीकरण 

७०५४  जै�वक �व�वधता र भ-ूसंरक्षण 

७०५५ अनसुन्धान तथा �वकास पयार्वरण संरक्षण 

७०५६  वातावरण संरक्षण - अन्य� वग�कृत नभएको 
७०६  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा 

७०६१  आवास �वकास 

७०६२ सामदुा�यक �वकास 

७०६३ खानेपानी 
७०६४  सडक �व�तुीकरण 

७०६५  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा 
७०६६  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा - अन्य� उल्लेख नभएको 
 

७०७ स्वास्थ्य 

७०७१  औषधी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 

७०७२ ब�हरं� सेवा 
७०७३  अस्पताल सेवा 
७०७४ सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 
७०७५ अनसुन्धान सेवा 
७०७६ स्वास्थ्य - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०८ मनोर�न, संस्कृ�त तथा धमर् 
७०८१ मनोर�नात्मक र खेलकुद सेवाहरू 

७०८२ सांस्कृ�तक सेवा 
७०८३  �सारण तथा �काशन सेवा 
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७०८४  धा�मर्क तथा अन्य सामदुा�यक सेवा 
७०८५ अनसुन्धान तथा �वकास, साँस्कृ�तक र धा�मर्क 

७०८६ मनोर�न, संस्कृ�त र धमर् - अन्य� वग�कृत नभएको 
७०९  िशक्षा 

७०९१  पूवर् �ाथ�मक र �ाथ�मक िशक्षा  

७०९२ माध्य�मक िशक्षा 
७०९४  स्नातक तहको िशक्षा 
७०९५  तहमा वग�कृत नहनुे िशक्षा (अनौपचा�रक िशक्षा) 

७०९६ िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरू 

७०९७  िशक्षा अनसुन्धान �वकास 

७०९८ िशक्षा- अन्य� वग�कृत नभएको 
७१०  सामािजक सरुक्षा 

७१०१  अश� तथा �बरामी 
७१०२  जे� नाग�रक 

७१०३  राज्य �नयन्�णमा रहेका व्यि� आि�त सहायता 
७१०४  प�रवार र िशश ुकल्याण 

७१०५ बेरोजगार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामािजक असमावेशी 
७१०८  सामािजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा �वकास 

७१०९  सामािजक सरुक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 

चाल,ु पूजँीगत र �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्तका उपशीषर्कलाई मा�थका वग�करणको आधारमा त्यससँग सम्बिन्धत संकेत 
�दन ुपदर्छ। चाल ुर पूजँीगत खचर् जोडेप�छ दवैुको जोड आयोजनागत/कायर्�मगत खचर् हनुे भएकोले चाल ुर पूजँीगत 
खचर्को बजेट उपशीषर्क दवैुलाई जनु क्षे�को हो सोह� क्षे�को संकेत �दन ु पदर्छ। यसर� कम्प्यटुरमा एकपटक 
ग�रएको वग�करणलाई बीचैमा कुनै स्पष् ट आधार र कारण �वना प�रवतर्न गनर् हुँदैन। यस्तो प�रवतर्नले �कािशत 
क्षे�गत बजेट र डाटावेसमा रहने क्षे�गत बजेटमा फरक अ� देिखन गई ���वधा �सजर्ना गन� भएकाले बीचैमा प�रवतर्न 
गनर् स�कंदैन। आगामी बजेट तजुर्माका बखत क्षे�गत संकेत प�रवतर्न गनुर् पदार् मा� प�रवतर्न गनर् उपय�ु हनु्छ। 
प�रवतर्न गरेको अवस्थामा त्यस्तो प�रवतर्न गनुर् परेको कारण र प�रवतर्न प�छ कुन क्षे�मा समावेश ग�रएको हो सोको 
अ�भलेख किम्तमा ३ वषर्सम्म रहने गर� राख्  नपुदर्छ। व्यय अनमुानको �ववरणको सम्बिन्धत अनसूुचीको ��व्यमा 
प�रवतर्नको जानकार� �दन ुपदर्छ। 

3.4.७ उपक्ष�ेगत संकेत  

मा�थ �करण २.१८ को क्षे�गत संकेत �भ� थप उपक्षे�गत संकेत �वभाजन ग�रएको छ। यसबाट सम्बिन्धत 
उपक्षे�को बजेट, खचर् लेखाजोखा गनर् स�कन्छ। उदाहरणको ला�ग िशक्षा क्षे�लाई पूवर् �ाथ�मक र �ाथ�मक िशक्षा, 
माध्या�मक िशक्षा, तहमा वग�करण नहनुे िशक्षा, िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरू पदर्छन।्  

3.4.८ �वभाग संकेत  

एक�कृत आ�थर्क स�ेत तथा वग�करण र व्याख्या, 2074 ले सा�वकमा �चलनमा रहेको बजेट स�ेतलाई प�रवतर्न 
गर� नेपाल सरकारको संगठनात्मक संरचना अनरुुप लेखा र ��तवेदन �ािप् त सहजताका ला�ग �वभागीय स�ेत समावेश 
गरेको छ। यस व्यवस्था अनसुार मन्�ालय/केन्��य �नकायको स्वीकृत संगठन संरचनामा �वभाग कायम भएका 
संगठन संरचनालाई अनदुान स�ेत पश् चात दईु अ�को �वभाग स�ेत �दान ग�रएको छ। जस्तैः कृ�ष तथा पशपुन्छ� 
�वकास मन्�ालय अन्तगर्त रहेको कृ�ष �वभागलाई �वभाग स�ेत �दान गदार् 01 �दान ग�रएको छ।  
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एउटै मन्�ालय/केन्��य �नकाय अन्तगर्त धेरै �वभागहरू रहेको अवस्थामा �तनीहरूको �म सङ्ख्या सा�वकमा रहेको 
बजेट उपशीषर्कको �म सङ्ख्यालाई आधार �लइएको छ। सरकार� कारोवार गन� �वशेष ऐन तथा नेपाल सरकार 
(मिन्�प�रषद्  ) को �नणर्य�ारा स्थापना भएका आयोग, बोडर्, प�रषद्, कोष, ��तष् ठान, �ा�धकरण र स�म�तहरूलाई समेत 
�वभाग स�ेत �दान ग�रएको छ।  

मन्�ालय/केन्��य �नकायबाट �वगतमा सोझै अिख्तयार� जाने र तालकु केन्��य �नकायलाई ��तवेदन गनुर्पन� केन्� र 
िजल्लास् तरसम्मका �नकायका ला�ग समूहकृत गर� (90-99सम्मको) संकेत �दान ग�रएको छ। (मन्�ालय/संवैधा�नक 
�नकाय अन्तगर्त) जस्तैः िजल्ला �शासन कायार्लयहरू, सीमा �शासन कायार्लयहरू, इलाका �शासन कायार्लयहरू। 

�वभाग स�ेत �योग गदार् ��तवेदन �ाप् त गनर् सहज होस ्भन् ने अ�भ�ायले �वभाग र �वभाग �कृ�तका �नकायहरूलाई 
देहाय अनसुार �वभाग संकेत कायम ग�रएको छ। 

�वभाग संकेत 

मन्�ालय/केन्��य �नकाय 00 
�वभाग 01-20 

आयोग 21 

बोडर् 31 

प�रषद् 41 

कोष 51 

��त�ान 61 

�ा�धकरण 71 

स�म�त 81 

केन्��य/िजल्लास्तरको समूहकृत कायर्�म 90-99 

3.4.९ दात ृसंस्थाको संकेत वग�करण  

सम्झौता अनसुारको ऋण तथा अनदुान सहयोगको खचर्को �व�नयोजन, �नकासा, खचर् लेखा�न तथा ��तवेदन गनर् 
सिजलो होस ्भन्  नाका ला�ग ऋण तथा अनदुान उपलब्ध गराउने संस्था वा �नकायलाई छु�ै संकेत �दइएको छ। नया ँ
दाताबाट बजेट व्यहो�रने भएमा सबैभन्दा प�छल्लो अ�बाट दाताको संकेत र नाम �दन ुपदर्छ। दाताको �कार ��पक्षीय 
वा बहपुक्षीय के हो स्पष्  ट हनुे गर� उल्लेख गनुर् पदर्छ। कुनै देशले �सधै सहायता उपलब्ध गराउँछ भन े त्यस्तो 
दातालाई ��पक्षीय भ�नन्छ। दईु वा बढ� देशले कुनै अन्तरार्��य संस्थामाफर् त लगानी गन� गर� �स्ताव गदर्छ भने 
त्यस्तो सहायतालाई बहपुक्षीय भ�नन्छ। दाताहरूको संकेत र नामको �ववरण अनसूुचीमा संलग्न ग�रएको छ। 

ऋण तथा अनदुानको सम्झौता नम्बर सम्बिन्धत मन्�ालयबाट �ाप्  त गर� वैदेिशक सहायता समन्वय महाशाखाबाट 
अ�नवायर् रूपमा �भडान गनुर् पदर्छ। 

3.4.१० खचर् व्यहोन� �ोतः  

 बजेट खचर्का पाँच �मखु �ोत रहेको छ: 

क. नगद (आन्त�रक �ोत) 

ख. आन्त�रक अनदुान  

ग. आन्त�रक ऋण 

घ. वैदेिशक अनदुान  

ङ. वैदेिशक ऋण 

3.4.१०.१ नगद (आन्त�रक �ोत)  
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सरकारले �ाप्  त गन� आन्त�रक �ोत अन्तगर्तको नगद �ोतलाई संकेत नं.01 ले जनाउँछ।  

3.4.10.2 आन्त�रक अनदुान 

आन्त�रक अनदुानको खचर् सात �कारबाट व्यहोन� गर� �व�नयोजन ग�रन्छ: 

 आन्त�रक अनदुानको खचर् �कार अनदुानको संकेत 

 समानीकरण र समपूरक अनदुान 1१ 

 सशतर् र �वशेष अनदुान नगद 1२ 

 सशतर् र �वशेष अनदुान शोध भनार्  1३ 

 सशतर् र �वशेष अनदुान सोझै भ�ुानी  1४ 

 सशतर् र �वशेष अनदुान वस्तगुत सहायता 15 
 वस्तगुत अनदुान 16 
 अन्य अनदुान (�म सहभा�गता समेत) 17 

3.4.१०.4 आन्त�रक ऋण 

 आन्त�रक ऋणको खचर् तीन �कारबाट व्यहोन� गर� �व�नयोजन ग�रन्छ। 

नगद ऋण 2१ 

सोझै भ�ुानी ऋण  2२ 

शोधभनार् ऋण 2३ 

3.4.10.5 वैदेिशक अनदुान  

वैदेिशक अनदुानको खचर् चार �कारबाट व्यहोन� गर� �व�नयोजन ग�रन्छ: 

 वैदेिशक अनदुानको खचर् �कार अनदुानको संकेत 

 नगद अनदुान 3१ 

 सोझै भ�ुानी अनदुान 3२ 

 शोधभनार् अनदुान 3३ 

 वस्तगुत सहायता 3४ 
 

 

3.३.१०.6 वैदेिशक ऋण 

 वैदेिशक ऋणको खचर् तीन �कारबाट व्यहोन� गर� �व�नयोजन ग�रन्छ। 

नगद ऋण 4१ 

सोझै भ�ुानी ऋण  4२ 

शोधभनार् ऋण 4३ 

बजेट �व�नयोजन गदार् उपरो� मध्ये कुन �कारमा पन� हो सम्बिन्धत मन्�ालय र वैदेिशक सहायता समन्वय 
महाशाखासँग समन्वय गर� य�कन गनुर् पदर्छ।  

शोधभनार् भन्  नाले प�हले नेपाल सरकारको �ोतबाट बजेट व्यहोर� खचर् भएको रकमको ��तवेदन दात ृसंस्थामा पठाई 
सो खचर्को पू�तर् �ाप्  त गन� व्यवस्थालाई जनाउँछ भने नगद भन्  नाले सम्बिन्धत दाताले अ��म रूपमा ऋण वा अनदुान 
उपलब्ध गराएको अवस्था बिुझन्छ। यसै गर� सोझै भ�ुानी भन्  नाले �वशेष/इम्�षे् ट खातामा रहेको रकमबाट खचर् ग�रने 
रकम वा सम्बिन्धत आयोजना कायार्लयको माग अनसुार दात ृपक्षबाटै सम्बिन्धत व्यि�, फाराम, कम्पनी, संस्था वा 
आपू�तर्कतार्लाई सोझै भ�ुानी �दने वा दात ृपक्षले सोझै भ�ुानी गन� ���या सम्झन ुपदर्छ। 

3.4.११ नयाँ उपशीषर्क �दने  
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१. कुनै नयाँ आयोजना स्वीकृत भई आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम (२२१) को अनसूुची – ३ 
बमोिजम आयोजना स्वीकृ�तको �ववरण �ाप्  त भएप�छ मा� नयाँ उपशीषर्क �दन ुपदर्छ। नयाँ उपशीषर्क �दँदा 
�नम्न कुराहरू समावेश भएको फाराम भनुर् पदर्छ र सो आधारमा नयाँ उपशीषर्क �दन ुपदर्छ। 

क.  नयाँ उपशीषर्क सम्बन्धी �ववरण 

१. आयोजना कायर्�मको नाम नेपाल�मा.: 

२. आयोजना कायर्�मको नाम अं�जेीमा.: 

३. मन्�ालय संकेत: XXX 

४. खचर् संकेत: चाल,ु पूजँीगत, �व�ीय व्यवस्था. 

५. कायर्�म/आयोजना संकेत: XXX 

६. कायर्गत संकेत: XX 

७. उपकायर्गत संकेत : X X 

८. संघीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे/वा संघीय सिञ् चत कोषबाट �व�नयोजन हनुे: X 

९. आयोजना शरुु हनुे वषर्: 

१०. आयोजना समाप्  त हनुे वषर्: 

११. आयोजनाको लागत: 

१२. आयोजनाको संिक्ष� �ववरण: 

ख. रणनी�त र �ाथ�मकता संकेत 

आ�थर्क वषर्: XXXX/XX 

बजेट उपशीषर्क संकेत: XXX-XX-XXX 

रणनी�त संकेत: XX 

�ाथ�मकता संकेत: XX  

२. कुनै आयोजना वा कायर्�म समाप्  त भएमा वा कायार्लय खारेज भएमा त्यस्तो आयोजना/ कायार्लयलाई 
�दएको बजेट उपशीषर्क नयाँ आयोजनालाई न�दई �नष्कृय राख्  नपुदर्छ।  

3.4.१२ रणनी�त संकेत  

 चौध� योजना २०73/74–075/76 रणनी�त अन्तगर्त �व�नयोजन गरेको बजेट छु�ाउन रणनी�तलाई �नम्न 
संकेत �दइएको छ: 

संकेत नं. रणनी�तको नाम 

01 उत्पादन व�ृ�  

02 पूवार्धार �नमार्ण 

03 सामािजक �वकास 

04 सशुासन �व�र्न 

05 अन्तर सम्बिन्धत �वकास 

07 साधारण �शासन 

3.4.१३ �ाथ�मकता संकेत  

आयोजनाको उ�ेश्य, �वकास क्षे� सन्तलुन लगायतका आधारमा बजेटमा परेका आयोजनालाई �ोतको उपलब्धता 
स�ुनि�त गनर् देहायको �ाथ�मकता संकेतको व्यवस्था ग�रएको छ। �वकाससँग सम्बिन्धत कायर्�म र साधारण 
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�शासनसँग सम्बिन्धत कायर्�मका ला�ग तो�कएको आधारबाट आयोजनाको �ाथ�मक�करण ग�रएको हनु्छ। सोह� 
�ाथ�मकता नै साधन उपलब्धताको �ाथ�मकता हो। 

आयोजनाको �ाथ�मक�करण हरेक वषर् ग�रन ेहनुाले �त्येक वषर्का ला�ग आयोजना कुन �ाथ�मकतामा परेको छ सोको 
�ववरण रा��य योजना आयोगबाट �लई �त्येक वषर् Budget Management Information System को Code Maintenance 

बटन �थचेप�छ आउने Priority & Objectives बटन खोल� सोमा देिखने बजेट उपशीषर्कलाई रा��य योजना आयोगबाट 
�ाप्  त �ाथ�मकताका आधारमा अ�ाव�धक गनुर् पदर्छ। एउटै आयोजनाको चाल ुखचर् एउटा �ाथ�मकतामा र पूजँीगत 
खचर् अक� �ाथ�मकतामा पनर् सक्दछ। तर संघीय सिञ् चत कोषमा व्ययभार हनुे खचर्का बजेट उपशीषर्क सध� प�हलो 
�ाथ�मकतामा राख्  न ुपदर्छ। �ाथ�मकताको संकेत र नाम यस�कार छ: 

संकेत �ाथ�मकताको नाम 
P1 प�हलो �ाथ�मकता 
P2 दो�ो �ाथ�मकता 

3.5 खचर् संकेत तथा वग�करण र व्याख्या 

(क)  चाल ुखचर् 

खचर् संकेत 
खचर् आधार शीषर्क, मूल 
शीषर्क, शीषर्क तथा 

उपशीषर्क 

परुानो 
संकेत 

ब्याख्या 
�योग हनु ेतह 

संघ �देश स्थानीय 

२०००० खचर् २०००० यसमा सबै �कारका चाल ु खचर् र अन्तर सरकार� हस्तान्तरणको 
रकम समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

२१००० पा�र��मक / स�ुवधा 21000 पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूलाई कुनै लेखा अव�धमा कायर् सम्पादन 
गरे बापत �दान ग�रने कुल पा�र��मकलाई यसमा रािखन्छ तर 
पूजँी �नमार्णको �सल�सलामा गरेको कायर्को पा�र��मक भन े यसमा 
समावेश नगर� सम्बिन्धत खचर् शीषर्ककै कायर्�ममा समावेश गनुर् 
पदर्छ। यो आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन।  

√ √ √ 

२११०० पा�र��मक / स�ुवधा 21100 यसमा पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूलाई �दान ग�रने सबै �क�समका 
पा�र��मकसम्बन्धी खचर्हरू पदर्छन।् यसमा नगद वा िजन्सी दवैु 
�कारका भ�ुानीहरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन।  

√ √ √ 

२१११० नगदमा �दइने पा�र��मक 
र स�ुवधा 

21110 यसमा पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूले सेवा �दान गरे बापत �ाप्  त 
गन� तलब, स�यकोष आ�द रकम समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन।  

√ √ √ 

२११११ पा�र��मक कमर्चार� 21111 यसमा देहायको रकम पदर्छनः 
(क) कमर्चार�हरूले पाउने तलब, कमर्चार� स�य कोष, वा�षर्क �डे 

व�ृ�,  
(ख)  आयोजना अव�धभरको ला�ग वा स्वीकृत अस्थायी पदमा 

�नयिु� भई काम गरे बापतको ज्याला, मेहनताना तथा अन्य 
पा�र��मक खचर् र  

(ग)  बहालवाला कमर्चार�हरूको सिञ् चत घर �वदा, �वरामी �वदा, 
स�ा �वदा र चाडपवर् खचर् बापतको रकम। 

√ √ √ 

२१११२ पा�र��मक पदा�धकार� - यसमा संवैधा�नक तथा अन्य सावर्ज�नक �नकायका 
पदा�धकार�हरूलाइर् �दान ग�रने (सावर्ज�नक पद धारण गरे बापत 
कानून�ारा �नधार्रण भए बमोिजमको) पा�र��मक बापतको रकम 
पदर्छ।  

√ √ √ 

२११२० िजन्सी वा िजन्सी बापत 
कमर्चार� �दइने पा�र��मक 
स�ुवधा 

21120 यसमा कमर्चार�हरूले िजन्सीमा �ाप्  त गन� वा िजन्सी मालसामान 
�ाप्  त गनर्का ला�ग �योजन खलुाइर् �दइन ेस�ुवधाको रकम समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन।  

√ √ √ 
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२११२१ पोशाक 21121 यसमा कमर्चार�हरूलाई �दान ग�रने सबै �क�समका पोशाक (बटु, 
ज�ुा, टोपी आ�द समेत) र सोको �सलाई खचर् तथा �नयमानसुार 
पाउने लगुा भ�ा आ�द बापतको रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११२२ खा�ान्  न 21122 यसमा कमर्चार�हरूलाई �नयमानसुार उपलब्ध गराइने खा� पदाथर्, 
रसद वा सो बापत �दइन ेनगद रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११२३ औषधी उपचार खचर् 21123 यसमा कमर्चार�हरूलाई �नयमानसुार उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य 
�बमाको शलु्क, औष�ध उपचार बापत �दइने रकम तथा सोको ला�ग 
लाग्न ेयातायात खचर् र कुरूवा खचर् लगायतका रकम समेत समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३० कमर्चार� भ�ा - यसमा कमर्चार�हरूका ला�ग �नयमानसुार �दान ग�रने पा�र��मक 
बाहेकका अन्य भ�ाहरू समावेश हनु्छन।् यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२११३१ स्थानीय भ�ा 21112 यसमा �च�लत �नयमानसुार तो�कएको दगुर्म क्षे�मा काम गरे बापत 
पाउने स्थानीय भ�ाको रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३२ महंगी भ�ा 21113 यसमा �च�लत �नयमानसुार कमर्चार�हरूलाई �दान ग�रने महंगी 
भ�ाको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३३ �फल्ड भ�ा 21114 यसमा �च�लत �नयमानसुार कमर्चार�हरूलाई �दान ग�रन े �फल्ड 
भ�ाको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३४ कमर्चार�को बैठक भ�ा - यसमा कमर्चार�ले सम्पादन गनुर्पन� काम सम्पादन गनर् बैठक 
बसेकोमा �नयमानसुार भ�ा पाउने भएमा त्यस्तो बैठक भ�ा समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३५ कमर्चार� �ोत्साहन तथा 
परुस्कार 

- यसमा �च�लत ऐन, �नयम तथा �नणर्य अनसुार कमर्चार�हरूलाइर् 
�दइने �ोत्साहन भ�ा तथा परुस्कारसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२११३६ वैदेिशक भ�ा - यसमा नेपाल सरकारका �वदेशी मलुकुहरूमा कायर्रत 
कमर्चार�हरूलाइर् �दइने वैदेिशक भ�ा बापतको रकम समावेश 
ग�रन्छ।  

√   

२११३९ अन्य भ�ा 21119 यसमा मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य (िशश ु स्याहार भ�ा, 
अ�त�र� समय भ�ा, दश� �तहार जस्ता पवर्हरूमा खटाइएका 
कायार्लय सहयोगीलाई �दइने भ�ा आ�द) �योजनमा �दइने भ�ा 
बापतको रकम समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२११४० पदा�धकार� भ�ा तथा अन्य 
स�ुवधा 

- यसमा कमर्चार� बाहेकका पदा�धकार�को ला�ग भ�ुानी गनुर्पन� भ�ा 
तथा अन्य स�ुवधाको रकम पदर्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा - यसमा पदा�धकार�हरूको बैठक भ�ा यसमा पदर्छ।  √ √ √ 

२११४२ पदा�धकार� अन्य स�ुवधा - यसमा पदा�धकार�हरूलाइर् �च�लत �नयमको अ�धनमा रह� �दान 
ग�रने अन्य स�ुवधा (सञ्  चार, पोशाक, औषधी उपचार आ�द) को 
रकम समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२११४९ पदा�धकार� अन्य भ�ा - यसमा पदा�धकार�लाइर् �दान ग�रन े२११४१ र २११४२ बाहेकका 
अन्य भ�ा बापतको रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२०० कमर्चार�को सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

- यसमा कमर्चार�को सामािजक सरुक्षाका ला�ग ग�रने खचर् सम्बन्धी 
रकमहरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२१२१० कमर्चार�को सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

- यसमा कमर्चार�को सामािजक सरुक्षाका ला�ग ग�रने खचर् सम्बन्धी 
रकमहरू समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२१२११ सामािजक सरुक्षा कोष खचर् - यसमा कमर्चार�को सामािजक सरुक्षाको ला�ग �च�लत �नयमानसुार 
ग�रने खचर् तथा सामािजक सरुक्षा कोषमा सरकारले जम्मा गनुर्पन� 
�कारका रकमहरू समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२१२ योगदानमा आधा�रत 
�नवतृभरण तथा उपदान 

- यसमा कमर्चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत �नविृ�भरण तथा 
उपदान कोष बापत सरकारले व्यहोनुर् पन� खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 
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कोष खचर् 
२१२१३ योगदानमा आधा�रत �बमा 

कोष खचर् 
- यसमा कमर्चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत �बमा कोष बापत 

सरकारले व्यहोनुर् पन� खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२१४ कमर्चार� कल्याण कोष - यसमा �च�लत �नयमानसुार कमर्चार� कल्याण कोषमा समावेश 
गनुर्पन� खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२१९ अन्य सामािजक सरुक्षा खचर् - यसमा मा�थ उल्लेिखत बाहेकका कमर्चार�सँग सम्बिन्धत अन्य 
सा�मजक सरुक्षासम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२२० पदा�धकार� सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

- यसमा कमर्चार� बाहेकका पदा�धकार�को ला�ग �च�लत कानून 
अनसुार भ�ुानी गनुर्पन� सामािजक सरुक्षा बापतको रकम समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२१२२१ पदा�धकार� सामािजक 
सरुक्षा कोष खचर् 

- यसमा पदा�धकार�को सामािजक सरुक्षाका ला�ग �च�लत कानून 
अनसुार स्था�पत कोषमा सरकारले गनुर्पन� कोष खचर् समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२२२ पदा�धकार�को योगदानमा 
आधा�रत �नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

- यसमा �च�लत कानून अनसुार पदा�धकार�हरूलाइर् योगदानमा 
आधा�रत �नविृ�भरण तथा उपदान भ�ुानी गनुर्पन� भएमा त्यस्तो 
रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२२३ पदा�धकार�को योगदानमा 
आधा�रत �बमा कोष खचर् 

- यसमा �च�लत कानून अनसुार पदा�धकार�हरूलाइर् योगदानमा 
आधा�रत �बमा कोष खचर् भ�ुानी गनुर्पन� भएमा त्यस्तो रकम 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२२४ पदा�धकार� कल्याण कोष 
खचर् 

- यसमा �च�लत कानून अनसुार पदा�धकार�हरूको ला�ग खडा 
ग�रएको कल्याण कोषमा रकम भ�ुानी गनुर्पन� भएमा त्यस्तो रकम 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२१२२९ पदा�धकार�को अन्य 
सामािजक सरुक्षा खचर् 

- यसमा �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� पदा�धकार�हरूको ला�ग मा�थ 
उल्लेख भए बाहेकका अन्य �कारका सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी 
रकम भ�ुानी गनुर्पन� भएमा त्यस्तो रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२००० मालसामान तथा सेवाको 
उपयोग 

22000 यसमा सरकार� कायार्लयहरूलाई आवश्यक पन� सेवा र मालसामान 
उपयोग गदार् लाग्ने खचर् समावेश ग�रन्छ। यो आधार शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२१०० सेवा महसलु 22100 यसमा सरकार� कायार्लयहरूलाई आवश्यक पन� सेवा �लँदाको खचर् 
पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२११० सेवा महसलु 22110 यसमा कायार्लयमा उपयोग हनु े पानी, धारा, �बजलु� र सञ्  चार 
सेवाको महसलु तथा त्यससम्बन्धी स�ुवधाको खचर् समावेश ग�रन्छ। 
यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२१११ पानी तथा �बजलु� 22111 यसमा कायार्लयमा उपयोग हनुे धारा तथा ढलको महसलु, �व�तु 
महसलु र तत्सम्बन्धी जडान खचर् तथा कायार्लयमा उपभोग ग�रने 
खानेपानीको रकम समेत समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२११२ सञ्  चार महसलु 22112 यसमा सञ्  चारसम्बन्धी यन्� उपकरण बाहेक टे�लफोन, इन्टरनेट, 
वेवसाइट होिस्टङ महसलु र यस्तै अन्य सञ्  चारसम्बन्धी खचर्हरू 
पदर्छन।् साथै यसमा िच�ी, पासर्ल �टकट खचर्, रिज�ी, �फत� 
र�सदको खचर्, कु�रयर खचर् समेत समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२११३ सावर्ज�नक उपयो�गताको 
सेवा खचर् 

- सावर्ज�नक रूपमा सवर्साधरण�ारा �योग ग�रने सावर्ज�नक 
उपयो�गताका सेवाहरू जस्तैः खानेपानी, बि�, टे�ल�भजन आ�द 
सम्बन्धी खचर् यसमा पदर्छ।  

 √ √ 

२२२०० पूजँीगत सम्पि�को 
सञ्  चालन र सम्भार खचर् 

22200 यसमा सरकार� पूजँीगत सम्पि�हरू जस्तैः सरकार� कामको 
�सल�सलामा �योग हनुे सवार� साधन, मे�सनर� औजारको ला�ग 
आवश्यक पन� चाल ुखचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२२१० सवार� साधनको सञ्  चालन 22210 यस अन्तगर्त सरकार� कामको �सल�सलामा �योग ग�रने सवार� √ √ √ 
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तथा सम्भार खचर् साधनको ला�ग आवश्यक इन्धन, ल�ु�केन्ट्स, आ�द तथा त्यस्ता 
सवार� साधनको �नय�मत रूपमा ममर्त सम्भार गदार् लाग्ने खचर् 
समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन।  

२२२११ इन्धन (पदा�धकार�) - यसमा पदा�धकार�का ला�ग �योग हनुे सवार� साधनको �न�म� 
चा�हने इन्धन, ल�ु�केन्टस आ�दको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२२१२ इन्धन (कायार्लय �योजन) 22211 यसमा कायार्लय �योजनका ला�ग �योग हनुे सवार� साधनको �न�म� 
चा�हने इन्धन, ल�ु�केन्टस आ�दको खचर् समावेश ग�रन्छ। तर 
लगत इ��मेटमा परेको �नमार्ण साम�ी ओसान� सवार� साधनमा 
�योग भएको इन्धन खचर् सम्बिन्धत बजेट रकममा नै समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√ √ √ 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् 22212 यसमा �नय�मत रूपमा कायार्लय �योगमा रहेका सवार� साधन ममर्त 
सम्भार गनर् चा�हन े सामान र ज्याला खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। 
सवार� साधनको ला�ग चा�हने ब्या�� लगायतका सामानहरू र ज्याला 
खचर्हरू समेत यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। तर सवार� साधनको 
आय ु व�ृ� हनु े गर� फे�रएको पाटर्पूजार्को खचर् पूजँीगत खचर्को 
सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमा नै समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् 22213 यसमा �नमार्ण भइसकेका सावर्ज�नक सम्पि�, जस्तैः सडक, पलु, 
नहर, �व�तु गहृ, भवन तथा मे�सनर� उपकरण आ�दको �बमा खचर्, 
सवार� साधनको �बमा तथा ते�ो पक्षको दा�यत्व �बमा गदार् लागकेो 
�बमा शलु्कसम्बन्धी खचर् र सवार� साधन नवीकरण शलु्क समावेश 
ग�रन्छ। तर �नमार्ण अव�धको �बमा खचर् भने पूजँीगत खचर्को 
सम्बिन्धत बजेट खचर् शीषर्कमा समावेश गनुर् पदर्छ।            

√ √ √ 

२२२२० मे�सनर� तथा औजार 
सञ्  चालन तथा सम्भार खचर् 

- यसमा कायार्लयमा रहेका मे�सनर� औजारको सञ्  चालनका ला�ग 
लाग्ने �नय�मत खचर् तथा ममर्त सम्भारको खचर् यसमा समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२२२१ मे�सनर� तथा औजार ममर्त 
सम्भार तथा सञ्  चालन खचर् 

- यसमा कायार्लयमा रहेका मे�सनर� औजारको सञ्  चालनका ला�ग 
लाग्ने �नय�मत तथा ममर्त खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२२३० �न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को सम्भार खचर् 

22320 यसमा �नमार्ण भइसकेका सावर्ज�नक सम्पि�हरूको चाल ु �कृ�तका 
�नय�मत ममर्त सम्भार खचर् समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२२३१ �न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त सम्भार 
खचर् 

22321 यसमा �नमार्ण भइसकेका िस्थर सावर्ज�नक सम्पि� जस्तैः सडक, 
पलु, नहर, �व�तु गहृ, भवन आ�दको �नय�मत ममर्त सम्भार तथा 
रंगरोगन सम्बन्धी चाल ु�कृ�तका खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२२९० अन्य सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा सम्भार खचर् 

- यसमा िस्थर सम्पि� बाहेकका अन्य सम्पि�हरूको सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् पदर्छन।् यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२२९१ अन्य सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा सम्भार खचर् 

- यसमा िस्थर सम्पि� बाहेकका अन्य सम्पि�हरूको सञ्  चालन तथा 
सम्भार सम्बन्धी चाल ु�कृ�तका खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२३०० कायार्लय सामान तथा 
सेवाहरू 

22300 यसमा कायार्लय सामान तथा सेवाहरूको ख�रद सम्बन्धी खचर् 
समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२३१० कायार्लय सामान तथा 
सेवाहरू 

22310 यसमा कायार्लय �योजनका ला�ग आवश्यक पन� सामानहरूको मूल्य, 
सेवासम्बन्धी खचर् तथा पसु्तक एवं साम�ीहरूको ख�रद खचर् 
समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय 
सामा�ी 

22311 यसमा देहायका रकमहरू समावेश हनु्छन।् 
(क) ब�क दस्तरु, क्ष�तपू�तर् र अन्य यस्तै सेवा खचर्,  
(ख) कायार्लयको दै�नक �योगमा ल्याइने कागज, खाम, फाराम, 

रेकडर् फाइल, स्टेपलर, पिन्च� मे�सन जस्ता मे�सन र �यनका 
ला�ग चा�हने आवश्यक अन्य सामानहरू एवं कलम, मसी, 
टोनर, िशशाकलम आ�द जस्ता कायार्लयसम्बन्धी मसलन्द 

√ √ √ 
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सामानहरूको मूल्य,  
(ग) एक वषर्भन्दा कम �टकाउ हनुे अरू कायार्लय मालसामानहरू  
(घ) सरुक्षाका मे�सनर� औजारका ला�ग आवश्यक ससाना सहयोगी 

साम�ी आ�द,  
(ङ) एक वषर् भन्दा बढ� �टकाउ हनु ेसामान जस्तैः पदार्, पेन�ाइभ 

जस्ता वस्तहुरू तर ��त एकाई रू. पाँच हजारभन्दा कम 
मूल्यका अरू कायार्लय मालसामानहरूको खचर् र  

(च) सरकार� �योगका सामानको ढुवानी खचर्। 
२२३१२ पशपुन्छ�हरूको आहार 22312 यसमा सावर्ज�नक पशपुन्छ�हरूको आहारा व्यवस्थापनका ला�ग 

गनुर्पन� खचर् रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२३१३ पसु्तक तथा साम�ी खचर् 22313 यसमा सावर्ज�नक �व�ालयले �नःशलु्क रूपमा �व�ाथ�हरूलाई 
�वतरण गन� पसु्तक, खेलकुद एवं शैिक्षक साम�ी तथा सावर्ज�नक 
पसु्तकालय �योजनको ला�ग ख�रद ग�रएका पसु्तकको खचर् समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२३१४ इन्धन - अन्य �योजन 22314 सरकार� काममा �योग हनु ेम��तेल, ग्यास, कोइला, दाउरा, सवार� 
साधन बाहेकका मे�सनर� औजारमा �योग हनुे इन्धन खचर् र सबै 
�कारका ब्या��हरूसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ। तर सवार� 
साधनको ला�ग आवश्यक पन� ब्या��सम्बन्धी खचर् भने खचर् संकेत 
नं. २२२१३ मा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२३१५ प�प��का, छपाई तथा 
सूचना �काशन खचर् 

- यसमा देहायका रकम समावेश ग�रन्छ। 
(क) कायार्लयका ला�ग आवश्यक छपाईको खचर्।  
(ख) प�प��का तथा कायार्लयको दै�नक कायर् सञ्  चालनमा 

आवश्यक पन� पसु्तकसम्बन्धी खचर्।  
(ग)  सरकार� सूचना, �ललाम, ठे�ा प�ा, घटाघट, बढाबढसम्बन्धी 

सूचना �काशनको खचर् आ�द छपाइर् तथा सूचना �काशन 
सम्बन्धी खचर्। 

√ √ √ 

२२३१९ अन्य कायार्लय सञ्  चालन 
खचर् 

- मा�थ उल्लेिखत बाहेकका कायार्लय सञ्  चालन सम्बन्धी अन्य खचर् 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२२४०० सेवा तथा परामशर् खचर् 22400 यसमा सेवा तथा परामशर् �ाप्  त गनर्को ला�ग भ�ुानी ग�रने शलु्क 
वा सेवा शलु्कसम्बन्धी खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२४१० परामशर् तथा अन्य सेवा 
शलु्क 

22410 यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आवश्यक पन� परामशर् तथा 
अन्य सेवाहरू �ाप्  त वा ख�रद गनर्को ला�ग भ�ुानी ग�रने शलु्क 
तथा सेवा शलु्कसम्बन्धी खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् 22411 यसमा देहायका रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) पूजँीगत �नमार्ण अन्तगर्त नपरेका वा त्यस्तो �नमार्णसँग 

सम्बिन्धत नभएका अध्ययन, अनसुन्धान, आ�दको पा�र��मक, 
र  

(ख) छान�वन, जाँचबझु गराए बापतको खचर्, �वशेषज्ञबाट �लइन े
परामशर् सेवा तथा �वज्ञ र सल्लाहकार सेवा आ�दको 
पा�र��मक सम्बन्धी खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२२४१२ सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर सञ्  चालन खचर् 

- यसमा सूचना �णाल� तथा सफ्टवेयर सञ्  चालनका ला�ग ग�रने 
नवीकरण खचर्, परामशर् सेवाको खचर् तथा �नय�मत सधुार खचर् 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा शलु्क - यसमा कायार्लय सरुक्षा गन�, सरसफाई गन�, बग�चा सम्भार गन�, 
कायार्लयको िच�ी ओसारपसार गन�, कृ�ष �सार, �ाथ�मक स्वास्थ्य 
सेवाको स�ुवधा, सवार� चलाउने, टे�लफोन, फ्याक्स, कम्प्यूटर, 

√ √ √ 
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फोटोकपी मे�सन जस्ता सामानहरूको सञ्  चालन र सम्भार आ�द 
कायर्को ला�ग आव�धक वा पटके रूपमा करार सम्झौता गर� सेवा 
�लए बापत �दइने सेवा शलु्क समावेश ग�रन्छ।  

२२४१४ सरसफाई सेवा शलु्क - सावर्ज�नक क्षे� (सडक, बजार क्षे�, धा�मर्कस्थल, पाकर्  आ�द) 
पूवार्धारहरूको सरसफाईका �निम्त ग�रने खचर् यसमा पदर्छ। 

  √ 

२२४१९ अन्य सेवा शलु्क 22412 मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य सेवा शलु्क भ�ुानी सम्बन्धी खचर् 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२२५०० कायर्�म सम्वन्धी खचर्हरू 22500 यसमा कच्चा पदाथर् तथा अन्य मालसामानमा �म तथा उत्पादनसँग 
सम्बिन्धत अन्य खचर् समेत �त्यक्ष रूपमा समावेश भई सामानहरू 
उत्पादन गदार् लाग्ने सबै �कारका लागतहरू तथा सावर्ज�नक गो�ी, 
सावर्ज�नक रूपमा �दइन ेता�लम सञ्  चालन खचर्, चेतनामूलक सूचना 
तथा �वज्ञापन खचर् एवं सेवा�ाह� वगर्लाई सेवा �दँदा लाग्ने �ोत 
व्यि�को भ�ा खचर् समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२२५१० ता�लम तथा गो�ी 22510 यसमा ता�लम तथा गो�ी एवं कायर्शालासम्बन्धी खचर्हरू समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२५११ कमर्चार� ता�लम खचर् 22511 यसमा कमर्चार�को विृ� �वकास तथा क्षमता व�ृ�का ला�ग �दइन े
ता�लम, गो�ी, कायर्शाला सञ्  चालन बापतको खचर् तथा ता�लममा 
सहभागी हुँदाको दै�नक �मण भ�ाको खचर्, �िशक्षक, �ोत 
व्यि�को भ�ा समेत समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना 
ता�लम तथा गो�ी सम्बन्धी 
खचर् 

22512 यसमा सावर्ज�नक रूपमा �दइन े आय आजर्न, सीप �वकास, 
सशि�करण, सावर्ज�नक चेतना जागरण जस्ता ता�लम सञ्  चालनको 
खचर् जस्तैः �िशक्षक, �ोत व्यि�को भ�ा, सहभागीको भ�ा, 
मसलन्द, खाजा खचर्, हल भाडा तथा ता�लमका सहभागीको स्वीकृत 
मापदण्ड अनसुारको दै�नक भ�ा तथा �मण खचर् र स्वीकृत 
कायर्�म अनसुारको कायर्�म कायार्न्वयन गदार् लाग्न े �मण खचर् 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२५२० उत्पादन साम�ी, सेवा तथा 
अन्य कायर्�म खचर् 

22520 �ब�� �वतरण ग�रने उत्पादन साम�ीको कच्चा पदाथर्, अन्य 
मालसामान तथा उत्पादनसँग सम्बिन्धत अन्य खचर्का साथै कुनै 
बजेट रकमहरूमा नपरेका कायर्�म खचर्हरू यसमा समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२५२१ उत्पादन साम�ी / सेवा 
खचर् 

22521 कच्चा पदाथर् तथा अन्य मालसामान आ�द ख�रद गर� त्यसमा �म 
तथा �त्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग सम्बिन्धत अन्य खचर् समेत थप गर� 
उत्पादन वा �ाप्  त हनु े सामान प�छ नगदमा �ब�� �वतरण हनु े
अवस्थामा त्यस्तो सामान उत्पादन गदार् लागकेो कच्चा पदाथर् तथा 
अन्य मालसमानको मोल र उत्पादनसँग सम्बिन्धत अन्य खचर् 
(जस्तैः हलुाक �टकट, पो� काडर्, घरेल ु सामानहरू, क�टनाशक 
औष�ध, कृ�ष अन्तगर्तका दोपाया, चौपाया, मत्स्य पालन, च्याउ 
खेती, अन्य कृ�षसम्बन्धी उत्पादन, नापी कायर् अन्तगर्त नक्सा 
तयार�, कानूनी �कताब, सामानको पनुः उत्पादन, �व�भन्  न दृश्य तथा 
रा��य सम्पदाका पो� काडर्, प�रचय–पिुस्तका (�ो�सयर) आ�दको 
खचर्, साथै न� सधुारका ला�ग ख�रद ग�रएका दोपाया चौपायाको 
मोल, अस्पतालमा �योग हनुे एक वषर् भन्दा कम अव�ध �टकाउ हनु े
�कृ�तका सामानहरूको खचर् र यस्ता सामानहरूको ढुवानी गदार् 
लाग्ने यातायात तथा ढुवानीसम्बन्धी खचर्, �ब�� �वतरणको उ�ेश्यले 
उत्पादन ग�रने बीउ �बजन, �वरूवाको खचर् आ�द) यसमा समावेश 
ग�रन्छ। तर पूजँीगत सामान ख�रद गर� कायार्लयसम्म परु्  याउँदा 
लागकेो खचर् र बकृ्षारोपण गनर्को ला�ग ग�रने पूजँीगत खचर् 

√ √ √ 
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सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमै जोडी िजन्सी �कताबमा मोल कायम गनुर् 
पन�छ। 

२२५२२ कायर्�म खचर् 22522 यसमा २२५१२ मा पन� सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा 
गो�ी बाहेकका सबै �क�समका कायर्�म (जस्तैः स्वास्थ्य, िशक्षा, 
कृ�ष, म�हला, पयर्टन लगायतका �व�भन्  न क्षे�मा सञ्  चालन हनु े
उत्पादन तथा सेवा �वाह �ब�� हनुे बाहेक) सम्बन्धी कायर्�मको 
खचर् समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२२५२९ �व�वध कायर्�म खचर् 22529 यसमा धा�मर्क, सांस्कृ�तक संस्थाहरूको पूजा पाठ, यज्ञ, जप 
लगायतका कायर्�म र अन्य कुनै खचर् शीषर्कहरूमा नपरेका 
कायर्�म खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२६०० अनगुमन, मूल्यांकन र 
�मण खचर् 

22600 यसमा अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्मा हनु ेखचर् र सरकार� काम वा 
कायर्�म कायार्न्वयन तथा सरुवाको �सल�सलामा स्वदेश वा 
�वदेशमा �मण गदार् �नयमानसुार पाइने �मण खचर्, दै�नक भ�ा, 
बासस्थान खचर्, पकेट खचर्, फुटकर तथा भैपर� आउन े खचर्हरू 
समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२६१० अनगुमन, मूल्यांकन र 
�मण खचर् 

22610 यसमा अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्मा हनु ेखचर् र सरकार� काम वा 
कायर्�म कायार्न्वयन तथा सरुवाको �सल�सलामा स्वदेश वा 
�वदेशमा �मण गदार् �नयमानसुार पाइने �मण खचर्, दै�नक भ�ा, 
बासस्थान खचर्, पकेट खचर्, फुटकर तथा भैपर� आउन े खचर्हरू 
समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खचर् 22611 यसमा अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्, तत्सम्बन्धी ��तवेदन तथा 
�नर�क्षणको ला�ग हनु े खचर् र अनगुमन गन� पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�हरूको दै�नक �मण भत्�ा लगायतका खचर्हरू समावेश 
ग�रन्छ।            

√ √ √ 

२२६१२ �मण खचर् 22612 यसमा देहायका रकमहरू पदर्छनः 
(क)  एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा सरुवा भएको वा 

दरबन्द� यथास्थानमा राखी काज सरुवा भएको कमर्चार� र 
�नजले �नयमानसुार लैजान पाउने प�रवारको �मण खचर् 
�नधार्�रत दरमा सवार� खचर् र पैदल �हंडे बापत पाउन े�मण 
खचर् (जस्तैः यातायात भाडा, हवाई उडान कर, �मणसम्बन्धी 
�बमा खचर् र सरकारबाट स्वीकृत �मणसम्बन्धी फुटकर 
खचर्हरू)  

(ख)  सरुवा भई जाने कमर्चार� र �नजको प�रवारले �नयमानसुार 
पाउने �मण खचर् र दै�नक भ�ा।  

(ग)  सरकार� काम वा कायर्�म कायार्न्वयनको �सल�सलामा 
स्वदेश वा �वदेशमा �मण गदार् �नयमानसुार पाइने �मण 
खचर्, दै�नक भ�ा, बासस्थान खचर्, �बमा खचर्, फुटकर तथा 
भैपर� आउने खचर्हरू पदर्छन।्  

√ √ √ 

२२६१३ �विश� व्यि� तथा 
��त�न�ध मण्डलको �मण 
खचर् 

22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको ला�ग हनु े यातायात भाडा, 
हवाई उडान कर, �मणसम्बन्धी �बमा खचर्, दै�नक भ�ा, बासस्थान, 
�वदेश जाँदाको भ�ा, फुटकर तथा भैपर� आउने खचर्हरू यसमा 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२२६१९ अन्य �मण खचर् 22614 सरकार वाद� हनुे म�ुामा सरकार� पक्षमा साक्षीको रूपमा 
िझकाइएको व्यि�को �मणसम्बन्धी खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ। 
२२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुनै व्यि�लाइर् 
�च�लत कानूनको अ�धनमा रह� �मण भ�ा �दन ुपन� भएमा त्यस्तो 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२२७०० �व�वध खचर् 22700 यसमा �व�भन्  न �क�समका �व�वध खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल √ √ √ 
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शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 
२२७१० �व�वध खचर् 22710 यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आवश्यक पन� �व�भन्  न 

�क�समका �व�वध खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२२७११ �व�वध खचर् 22711 यसमा यसमा देहायका रकमहरू पदर्छनः 
(क) स्वीकृत भएका मनोर�न, �दशर्न, िचयापान र 

भोजहरूसम्बन्धी खचर्। 
(ख) कायर्लय सरुक्षासम्बन्धी आवश्यक खचर्।  
(ग) ��त�न�ध मण्डलको स्वागत खचर् र अ�त�थ सत्कार खचर्।  
(घ) अन्य कुनै खचर् शीषर्कमा नपरेको �नयमानसुार गनुर्पन� �व�वध 

खचर् आ�द। 

√ √ √ 

२२७२० सभा सञ्  चालन खचर् - गाउँ वा नगर सभा सञ्  चालन सम्बन्धी खचर् यसमा समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

  √ 

२२७२१ सभा सञ्  चालन खचर् - गाउँ वा नगरसभा सञ्  चालन सम्बन्धी खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ।    √ 

२३००० िस्थर सम्पि�को उपभोग 
खचर् 

- िस्थर सम्पि�को उपभोग गनर् व्यहोनुर् पन� जगडेा सम्बन्धी खचर् 
यसमा समावेश ग�रन्छ। यो आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२३१०० िस्थर सम्पि� उपभोग खचर् - िस्थर सम्पि�को उपभोग गनर् व्यहोनुर् पन� जगडेा सम्बन्धी खचर् 
यसमा समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२३११० िस्थर सम्पि�मा �ास क�ी - िस्थर सम्पि�मा हनुे �ास खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ। यो 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२३१११ िस्थर सम्पि�मा �ास क�ी - सरकारले �ास क�ीको �नणर्य गर� स्वा�मत्वमा रहेको िस्थर 
सम्पि�मा हनुे �ास क�ी खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२४००० ब्याज, सेवा शलु्क तथा 
ब�क क�मसन 

24000 कुनै �व�ीय सम्पि� वा कुनै दृश्य तथा अनतु्पा�दत सम्पि�को �योग 
बापत भ�ुानी गनुर्पन� ब्याज खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ। यो 
आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२४१०० वैदेिशक ऋणको ब्याज 24100 यसमा वैदेिशक ऋणको ब्याज तथा सेवा शलु्कसम्बन्धी खचर् 
समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२४११० वैदेिशक ऋणको ब्याज 24110 यसमा सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको ब्याज तथा सेवा 
शलु्कसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२४१११ वैदेिशक ऋणको ब्याज 24111 यसमा सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको ब्याज तथा सेवा शलु्क 
भ�ुानीसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२४२०० आन्त�रक ऋणको ब्याज, 
सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन 

24200 यसमा सरकारले �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा व्यहोनुर् पन� 
ब्याज, सेवा शलु्क र ब�क क�मसन समावेश ग�रन्छ। यो मूल 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२४२१० आन्त�रक ऋणको ब्याज, 
सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन 

24210 यसमा सरकारले �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा व्यहोनुर् पन� 
ब्याज खचर् र सेवा शलु्क समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२४२११ आन्त�रक ऋणको ब्याज 24211 यसमा सरकारले �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा व्यहोनुर् पन� 
ब्याज बापतको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२४२१२ आन्त�रक ऋणको सेवा 
शलु्क तथा ब�क क�मसन 

24212 यसमा सरकारले आन्त�रक ऋण तथा सापट� �लदा 
केन्��य/सम्बिन्धत ब�कलाई �तनुर् पन� सेवा शलु्क र सरकार� 
कारोबार गरे बापत वािणज्य ब�कहरूलाई �दन ुपन� क�मसन बापतको 
रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२४२१३ अन्य �व�ीय संस्थाको 
ऋणको सेवा शलु्क, 
क�मसन तथा सेवा शलु्क 
भ�ुानी 

- यसमा मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य कुनै ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट 
कुनै �कारको ऋण �लएकोमा सोको सेवा शलु्क, क�मसन तथा 
ब्याज बापत भ�ुानी गनुर्पन� रकम समावेश हनु्छ।  

 √ √ 
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२४३०० अन्य तहका सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको ब्याज, सेवा 
शलु्क तथा क�मसन 

- अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा 
क�मसन भ�ुानी खचर् यसमा पदर्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२४३१० अन्य तहका सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको ब्याज, सेवा 
शलु्क तथा क�मसन 

- अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज तथा सेवा शलु्क 
भ�ुानी खचर् यसमा पदर्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२४३११ अन्य तहका सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको ब्याज 

- अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज भ�ुानी खचर् यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

२४३१२ अन्य तहका सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको सेवा शलु्क 
तथा क�मसन 

- अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको सेवा शलु्क तथा क�मसन 
भ�ूानी खचर् यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२५००० सहायता (Subsidy) 25000 यसमा सरकार�ारा सावर्ज�नक संस्थान र अन्य संस्थाहरूलाई �दान 
ग�रने चाल ु �कृ�तका सहायता समावेश ग�रन्छ। यो आधार 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२५१०० सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई 
सहायता 

25100 यसमा सरकार�ारा सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई �दान ग�रने चाल ु
�कृ�तको सहायता समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२५११० गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई 
सहायता 

25110 यस अन्तगर्त सरकारका तफर् बाट गैर�व�ीय सावर्ज�नक 
संस्थानहरूलाई �दइने चाल ु �कृ�तको सहायतालाई जनाउँदछ। यो 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२५१११ गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई 
चाल ुसहायता 

25111 यसमा सरकारको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व भएका गैर�व�ीय 
सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई चाल ु �कृ�तको खचर्को ला�ग �दइन े
सहायतासम्बन्धी खचर् पदर्छन।्  

√ √ √ 

२५११२ गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

25112 यसमा सरकारले गैर�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई पूजँीगत 
सम्पि�को ख�रद र �नमार्ण कायर्को ला�ग �दइने सहायताको रकम 
पदर्छ।  

√ √ √ 

२५१२० �व�ीय संस्थानहरूलाइर् 
सहायता 

25120 यसमा सरकार�ारा �व�ीय सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई �दइने चाल ु
�कृ�तको सहायता समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२५१२१ �व�ीय संस्थानहरूलाइर् 
चाल ुसहायता 

25121 यसमा सरकारको पूणर् वा आिंशक स्वा�मत्व भएका �व�ीय 
सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई चाल ु �कृ�तको खचर्को ला�ग �दइन े
सहायतासम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२५१२२ �व�ीय संस्थानहरूलाइर् 
पूजँीगत सहायता 

25122 यसमा सरकार�ारा �व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई पूजँीगत सम्पि�को 
ख�रद र �नमार्ण कायर्को ला�ग �दइने सहायताको रकम समावेश 
ग�रन्छ।          

√ √ √ 

२५२०० व्यवसायहरूलाई सहायता 25200 यसमा नेपाल सरकार�ारा �नजी व्यवसायहरूलाई �दान ग�रन ेचाल ु
�कृ�तको सहायता समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२५२१० गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई 
सहायता 

25210 यस अन्तगर्त सरकारले गैर�व�ीय �नजी व्यवसायहरूलाई �दान 
ग�रने चाल ु �कृ�तको सहायतालाई जनाउँदछ। यो शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२५२११ गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

25211 यसमा सरकार�ारा गैर�व�ीय �नजी व्यवसायहरूलाई सञ्  चालन 
अनदुानको रूपमा �दान ग�रने चाल ु�कृ�तको सहायतासम्बन्धी खचर् 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२५२१२ गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

25212 यसमा सरकारले गैर�व�ीय �नजी व्यवसाय लाई पूजँीगत सम्पि�को 
ख�रद वा �नमार्णसम्बन्धी खचर्हरूको ला�ग �दने सहायता रकम 
समावेश ग�रन्छ।          

√ √ √ 

२५२२० �व�ीय व्यवसायहरूलाई 25220 यसमा सरकार�ारा �व�ीय �नजी व्यवसायहरूलाई �दान ग�रने चाल ु √ √ √ 
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सहायता �कृ�तको सहायता समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

२५२२१ �व�ीय व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

25221 यसमा सरकार�ारा �व�ीय �नजी व्यवसायहरूलाई सञ्  चालन 
अनदुानको रूपमा �दान ग�रन ेचाल ु�कृ�तको सहायतासम्बन्धी खचर् 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२५२२२ �व�ीय व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

25222 यसमा सरकारले �व�ीय �नजी व्यवसायलाई पूजँीजगत सम्पि�को 
ख�रद वा �नमार्णसम्बन्धी खचर्हरूको ला�ग �दइने सहायता समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२५३०० अन्य सहायता - मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य �कारको सहायता यसमा पदर्छ। 
यसमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२५३१० अन्य सामािजक संस्थालाई 
सहायता 

- मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य सामािजक संस्थाहरूलाइर् सरकारले 
�दान गन� सहायता यसमा समावेश गनुर् पन�छ। यो शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२५३११ शैिक्षक संस्थाहरूलाई 
सहायता 

- शैिक्षक संस्थाहरूलाई सरकारले �दान गन� सहायता सम्बन्धी खचर् 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहायता 

- स्वास्थ संस्थाहरूलाई सरकारले �दान गन� सहायता सम्बन्धी खचर् 
रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२५३१३ उपभो�ा स�म�त तथा 
गैरसरकार� संस्था सहायता 

- उपभो�ा स�म�त तथा गैरसरकार� संस्थालाई सरकारले �दान गन� 
सहायता सम्बन्धी खचर् यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२५३१४ धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक 
संस्था सहायता 

- धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक संस्थालाई सरकारले �दान गन� सहायता 
सम्बन्धी खचर् रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२५३१५ अन्य सहायता - मा�थ उल्लेिखत बाहेकका व्यि� संस्था वा अन्य जनुसकैु �योजनका 
ला�ग सरकारले �दान गन� सहायता रकम यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

२६००० अनदुान - यसमा सरकारले �दान गन� अनदुान रकम समावेश हनु्छ। यो 
आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२६१०० वैदेिशक मलुकुलाई �दइने 
अनदुान 

- यसमा सरकारले �वदेशी मलुकुलाइर् �दान गन� अनदुान सहायता 
समावेश हनु्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६११० वैदेिशक मलुकुलाई �दइने 
चाल ुअनदुान 

- सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने चाल ुअनदुान यसमा समावेश 
हनु्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६१११ वैदेिशक मलुकुलाई �दइने 
चाल ुअनदुान 

- सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने चाल ुअनदुान यसमा समावेश 
हनु्छ।  

√   

२६१२० वैदेिशक मलुकुलाई �दइने 
पूजँीगत अनदुान 

- सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने पूजँीगत अनदुान यसमा 
समावेश हनु्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६१२१ वैदेिशक मलुकुलाई �दइने 
पूजँीगत अनदुान 

- सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने पूजँीगत अनदुान यसमा 
समावेश हनु्छ।  

√   

२६२०० अन्तरार्��य संस्थाहरूलाई 
अनदुान 

26200 यसमा सरकारले अन्तरा��य संस्था वा संगठनलाई �दान ग�रन े
अनदुान सहायताको रकम समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६२१० अन्तरा��य सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

26210 यसमा अन्तरार्��य संघ संस्थालाई �दइन े सहयोग, चन्दा, सदस्यता 
शलु्क एवं नवीकरणसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६२११ अन्तरा��य सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

26211 यसमा सरकारले अन्य मलुकु र अन्तरार्��य संघ सस्थालाई �दन े
सहयोग, चन्दा, सदस्यता शलु्क एवं नवीकरणसम्बन्धी खचर् समावेश 
ग�रन्छ।  

√   

२६२१२ अन्तरा��य संस्था पूजँीगत 
अनदुान 

- यसमा सरकारले अन्तरा��य संस्था वा संगठनलाई �दान गन� 
पूजँीगत अनदुान सहायताको रकम समावेश ग�रन्छ।  

√   

२६३०० अन्य तहका 
सरकारहरूलाई अनदुान 

26300 यसमा सरकार�ारा स्थानीय �नकायहरूलाई �दान ग�रने अनदुान 
रकम सामावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 
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२६३१० स्थानीय �नकाय चाल ु
अनदुान  

26310 यसमा सरकार�ारा स्थानीय �नकायहरूलाई �दान ग�रने चाल ु
�कृ�तको अनदुान रकम समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√   

२६३११ स्थानीय �नकाय �नःशतर् 
चाल ुअनदुान  

26311 यसमा सरकार�ारा स्थानीय �नकायलाई सञ्  चालन खचर् र स्थानीय 
�नकाय आफ� ले चयन गर� सञ्  चालन गन� कायर्�मका ला�ग �दान 
गन� �नशतर् चाल ुअनदुान समावेश ग�रन्छ।  

√   

२६३१२ स्थानीय �नकाय सःशतर् 
चाल ुअनदुान  

26312 यसमा सरकार�ारा तो�कएको कायर्�म सञ्  चालन गनर् स्थानीय 
�नकायलाई �दइने अनदुान समावेश ग�रन्छ।  

√   

२६३२० स्थानीय �नकाय पूजँीगत 
अनदुान  

26320 यसमा सरकारले स्थानीय �नकायहरूलाई �दान गन� पूजँीगत अनदुान 
समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

२६३२१ स्थानीय �नकाय �नःशतर् 
पूजँीगत अनदुान  

26321 यसमा सरकारले स्थानीय �नकायलाई स्थानीय �नकाय आफ� ले चयन 
गर� सञ्  चालन गन� पूजँीगत कायर्�मका ला�ग �दान गन� �नःशतर् 
पूजँीगत अनदुान समावेश ग�रन्छ।  

√   

२६३२२ स्थानीय �नकाय सःशतर् 
पूजँीगत अनदुान  

26322 सरकारको तफर् बाट तो�कएको पूजँीगत कायर्�म सञ्  चालन गनर् 
स्थानीय �नकायलाई �दइने सःशतर् अनदुान यसमा पदर्छ।  

√   

२६३३० आन्त�रक अनदुान - आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारलाइर् �दान ग�रन े अनदुान यसमा 
पदर्छन।् यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२६३३१ समानीकरण अनदुान - यसमा सरकारका अन्य तहको खचर्को आवश्यकता र �ोत 
प�रचालनको क्षमता एवं सम्भावनाको तलुनामा देिखएको �भ�ता परुा 
गनर्का ला�ग उपलब्ध गराउन ेसमानीकरण अनदुान बापतको रकम 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √  

२६३३२ सशतर् अनदुान - यसमा �नि�त �योजनका ला�ग कायर् वा शतर् तोक� एक सरकारबाट 
अक� सरकारलाइर् �दान गन� शतर् स�हतको चाल ुअनदुान बापतको 
रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२६३३३ �वषेश अनदुान - यसमा एक सरकारले अक� सरकारलाइर् �वशेष कायर् वा �योजनका 
ला�ग त्यस्तो कायर् सम्पादन गनुर्पन� कारण स�हत उपलब्ध गराउन े
�वशेष �कारको चाल ु अनदुान बापतको रकम यसमा समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२६३३४ समपूरक अनदुान - यसमा एक सरकारले अक� सरकारलाई �दान गन� समपूरक चाल ु
अनदुानको रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √  

२६३३५ अन्य अनदुान - २६३३१ देिख २६३३४ सम्म नपरेका अन्य �कृ�तका अनदुान 
रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२६४०० सामािजक सेवा अनदुान  26400 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरू, अन्य संस्थाहरूलाई 
चाल ुखचर्को ला�ग �दइन े �नःशतर्, सःशतर् अनदुान र अन्य मलुकु 
तथा अन्तरार्��य संघ सस्थालाई �दइने सहयोग, चन्दा तथा 
अन्तरार्��य संघ सस्थाको सदस्यता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथा 
खचर् समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२६४१० चाल ुअनदुान  26410 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरू, अन्य संस्थाहरूलाई 
चाल ुखचर्को ला�ग �दइन े �नःशतर्, सःशतर् अनदुान र अन्य मलुकु 
तथा अन्तरार्��य संघ सस्थालाई �दइने सहयोग, चन्दा तथा 
अन्तरार्��य संघ सस्थाको सदस्यता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथा 
खचर् समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२६४११ सरकार� �नकाय, स�म�त 
एवं बोडर्हरूलाई �नःशतर् 
चाल ुअनदुान  

26411 यसमा सरकारको तफर् बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 
अन्य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, 
िशक्षण संस्था, अस्पताललाई �दइन े�नःशतर् अनदुानको रकम समावेश 
हनु्छ। 

√ √ √ 

२६४१२ सरकार� �नकाय, स�म�त 
एवं बोडर्हरूलाई सःसतर् 

26412 यसमा सरकारको तफर् बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 
अन्य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, 

√ √ √ 
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चाल ुअनदुान  िशक्षण संस्था, अस्पताललाई तो�कएका कायर्�महरू सञ्  चालन गनर् 
�दइने सःशतर् अनदुान समावेश ग�रन्छ।  

२६४१३ अन्य संस्थालाई अनदुान— 
सःशतर्  

26413 यसमा देहायका रकम पदर्छनः 
(क) �ाकृ�तक �कोप वा अन्य कारणले अन्य संस्थालाई �दइने 

क्ष�तपू�तर्सम्बन्धी खचर्।  
(ख) गैर सरकार� सामािजक क्षे�का सेवामूलक संस्थाहरू, धा�मर्क 

संघ संस्थाहरूलाई �दइने अनदुानसम्बन्धी खचर्।  
(ग) सरकारका तफर् बाट संघसंस्थालाई �दान ग�रने आ�थर्क 

सहायता, परुस्कार आ�दको खचर् र  
(घ) मा�थ शीषर्कहरूमा नपरेका अन्य संस्थागत अनदुान सम्बन्धी 

खचर्हरू। 

√ √ √ 

२६४२० पूजँीगत अनदुान  26420 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरूलाई पूजँीगत �नःशतर्, 
सःशतर् अनदुान र अन्य संस्थालाई पूजँीगत खचर्को ला�ग �दइन े
रकम समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२६४२१ सरकार� �नकाय, स�म�त, 
बोडर् – पूजँीगत �नःशतर् 
अनदुान  

26421 यसमा सरकारका तफर् बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 
अन्य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, 
िशक्षण संस्था, अस्पताललाई पूजँीगत कायर्को ला�ग �दइन े �नसतर् 
अनदुान पदर्छ।  

√ √ √ 

२६४२२ सरकार� �नकाय, स�म�त, 
बोडर् – पिुजगत सःशतर् 
अनदुान 

26422 यसमा सरकारको तफर् बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 
अन्य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, 
िशक्षण संस्था, अस्पताललाई तो�कएका पूजँीगत कायर्�महरू 
सञ्  चालन गनर् �दइने सःशतर् अनदुान समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२६४२३ अन्य संस्थालाई सःशतर् 
पूजँीगत अनदुान  

26423 यसमा गैर सरकार� सामािजक क्ष�ेका सेवामूलक संस्थाहरू र मा�थ 
उल्लेख नभएका संस्थाहरूलाई पूजँीगत कायर्को ला�ग �दइन ेअनदुान 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७००० सामािजक सरुक्षा 27000 यसमा सामािजक सरुक्षा �दान गन� उ�ेश्यले सरकारको तफर् बाट 
नगद वा िजन्सीको रूपमा व्यहो�रने खचर् रकमहरू समावेश 
ग�रन्छ। यो आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२७१०० सामािजक सरुक्षा 27100 यसमा तो�कएका नाग�रकहरूलाई सामािजक सरुक्षा �दान गन� 
उ�ेश्यले सरकारको तफर् बाट नगद वा िजन्सीको रूपमा व्यहो�रन े
खचर् रकमहरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२७११० सामािजक सरुक्षा 27110 यसमा सरकारले �दान गन� आ�थर्क सहयोगको खचर् समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२७१११ सामािजक सरुक्षा 27111 यसमा �नम्न खचर्हरू समावेश हनु्छन।् 
(क)  ब�ृ, असहाय, अपांग, �वधवा वा राज्यले दा�यत्व व्यहोन� 

�नणर्य गरेका व्यि�हरूलाई �दान ग�रने आ�थर्क सहायता वा 
अनदुान स्वरूप �दान ग�रने अनदुान रकम  

(ख)  �वरामीका ला�ग �दइने खाना खचर्हरू, र 
(ग)  बन्द�हरूको ला�ग �दइने खाना, �सदा, कपडा र अन्य 

सह�ुलयतसम्बन्धी खचर्हरू। 

√ √ √ 

२७११२ अन्य सामािजक सरुक्षा 27112 यसमा रा��य व्यि�त्व तथा सवर्साधारणलाई �दइने औष�ध उपचार 
खचर् र मतृ्य ुवा अन्य कारणले पी�डतलाई �दइने आ�थर्क सहायताको 
रकम सम्बन्धी खचर् पदर्छ।  

√ √ √ 

२७२०० सामािजक सहायता 27200 यसमा सरकारले �व�भन्  न लिक्षत समूहलाइर् �दान गन� समािजक 
सहायताको रकम समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२७२१० सामािजक सहायता 27210 यसमा सरकारले �व�भन्  न लिक्षत समूहलाइर् �दान गन� समािजक √ √ √ 



 

162 

सहायताको रकम समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

२७२११ छा�विृ� 27211 यसमा �व�ालय, महा�व�ालय, �व��व�ालय जस्ता सबै िशक्षण 
संस्थाहरूमा अध्ययन गन� छा�छा�ाहरूलाई छा�विृ� स्वरूप �दइन े
अनदुान बापतको नगद, िजन्सी वा स�ुवधाको रकम तथा सरकार� 
सेवामा कायर्रत कमर्चार�हरूलाई छा�विृ� स्वरूप �दइने रकम 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७२१२ उ�ार, राहत तथा 
पनुस्थार्पना खचर् 

- �वपद् वा अन्य घटनाका कारणले भएको क्ष�त बापत 
व्यि�/संस्थालाई �दइने क्ष�तपू�तर्को रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७२१३ औषधी ख�रद खचर् 22531 यसमा अस्पताल, �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�, आयवु�द औषधालय, आ�द 
जस्ता �नकायबाट �नशलु्क रूपमा �वतरण ग�रने वा �वरामीको 
उपचारमा �योग हनु ेऔष�ध तथा स्वास्थ्य सामा�ी ख�रद र सोको 
ढुवानीसम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७२१९ अन्य सामािजक सहायता - सरकारको तफर् बाट �दान ग�रने अन्य आ�थर्क/सामािजक सहायता, 
परुस्कार वा सामािजक सहायता सम्बन्धी रकम यसमा समावेश 
ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२७३०० कमर्चार� सामािजक लाभ 
सम्बिन्ध खचर् 

27300 यसमा सेवा �नव�ृ कमर्चार� तथा पदा�धकार�हरूलाई स�ुवधाहरू 
�दान गनर्को ला�ग हनु ेखचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२७३१० सेवा �नव�ृ स�ुवधाहरू 27310 यसमा सेवा �नव�ृ कमर्चार� तथा पदा�धकार�हरूलाई सरकारले सेवा 
�नव�ृ स�ुवधाहरू �दान गनर्को ला�ग हनुे खचर्हरू समावेश हनु्छ। 
यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२७३११ �नव�ृ भरण तथा अश� 
विृ� 

27311 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �दान ग�रन े
�नविृ�भरण स�ुवधा तथा अश� विृ�को खचर् समावेश ग�रन्छ।         

√ √ √ 

२७३१२ उपदान 27312 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग ग�रने उपदान 
खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७३१३ सेवा �नव�ृको सि�त �वदा 27313 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग ग�रने सिञ् चत 
�वदाको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७३१४ सेवा �नव�ृको औषधी 
उपचार 

27314 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग �दान ग�रन े
औष�ध उपचार खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२७३१५ मतृ कमर्चार�को स�ुवधा 
तथा सहायता 

27315 यसमा मतृक कमर्चार�को स�ुवधा तथा �नजको प�रवारलाई उपलब्ध 
गराईने स�ुवधा, मतृक कमर्चार�को प�रवारलाई उपलब्ध गराएको 
सहायता बापतको रकम क.सं.कोषलाई शोधभनार् तथा मतृक 
कमर्चार�लाई सरकारको तफर् बाट �दइएको थप रकम समावेश 
ग�रन्छ। 

√ √ √ 

२८००० अन्य खचर् 28000 यसमा सरकारको तफर् बाट ग�रन ेसबै �कारका �फतार् खचर्हरू तथा 
जग्गा भाडा समावेश ग�रन्छ। यो आधार शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

२८१०० सम्पि� सम्वन्धी खचर् 28100 यस अन्तगर्त ब्याज बाहेकको सम्पि�सम्बन्धी खचर्हरू समावेश 
ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८१४० भाडा 28140 यसमा सरकार� �योजनको ला�ग भाडामा �लइएको जग्गा, भवन, 
गोदाम जस्ता पूजँीगत सम्पि�को भाडा खचर् समावेश ग�रन्छ। यो 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८१४१ जग्गाको भाडा 28141 यसमा सरकार� �योजनका ला�ग जग्गा भाडामा �लई �योग गरे 
बापत जग्गा धनीलाई भ�ुानी गनुर् पन� भाडा वा बाल�नाल�को 
क्ष�तपू�तर् बापतको खचर् समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२८१४२ घर भाडा 22121 यसमा कायार्लय तथा गोदाम �योजनको ला�ग तथा सरकार� 
पदा�धकार�हरूलाई �दइने आवास स�ुवधाको ला�ग �लइएको घर 

√ √ √ 
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भाडा बापतको रकम समावेश ग�रन्छ।  
२८१४३ सवार� साधन तथा मे�सनर 

औजार भाडा 
- यसमा सरकार� �योजनको ला�ग सवार� साधन, मे�सनर� औजार 

लगायत अन्य पूजँीगत सम्पि� भाडामा �लई �योग गरे बापतको 
भाडा खचर् पदर्छ। तर सावर्ज�नक �नमार्ण कायर्का ला�ग �लइएको 
भाडाको रकम भन े सम्बिन्धत पूजँीगत खचर् रकममै समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२८१४९ अन्य भाडा 22122 मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य �योजनमा �तनुर्पन� भाडा यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

२८२०० �फतार् खचर् 28200 यसमा सरकारका तफर् बाट ग�रने सबै �कारका �फतार् खचर्हरू 
समावेश ग�रन्छ। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८२१० �फतार् खचर् 28210 यसमा न्या�यक �नणर्यानसुार ग�रन ुपन� तथा भन्सार, लगायत अन्य 
सबै �क�समका करहरूसँग सम्बिन्धत �फतार् खचर्हरू समावेश 
ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८२११ राजस्व �फतार् 28211 यसमा सरकारले �फतार् गनुर् पन� भन्सार, कर, अन्तःशलु्क, मालपोत, 
दण्ड ज�रवाना र अन्य राजस्व �फतार् खचर्हरू र �च�लत कानून 
अनसुार �दइने राजस्व छुटको रकम समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

२८२१२ न्या�यक �फतार् 28212 यसमा सरकारले न्या�यक �नणर्य अनसुार गनुर् पन� �फतार् खचर्हरू 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२८२१९ अन्य �फतार् 28213 यसमा सरकारले �फतार् गनुर् पन� राजस्व तथा न्या�यक �फतार् 
बाहेकका अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत) खचर्हरू समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

२८९०० भैपर� आउने चाल ुखचर् 22900 यो शीषर्क चाल ु खचर्को बजेट एकमषु्  ट रूपमा �स्ताव गन� 
�योजनका ला�ग मा� व्यवस्था ग�रएको हो। यो मूल शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८९१० भैपर� आउने चाल ुखचर् 22910 यो शीषर्क चाल ु खचर्को बजेट एकमषु्  ट रूपमा �स्ताव गन� 
�योजनका ला�ग मा� व्यवस्था ग�रएको हो। यो शीषर्कमा खचर् 
लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

२८९११ भैपर� आउने चाल ुखचर् 22911 चाल ुखचर्तफर्  बजेट तजुर्मा गन� �सल�सलामा य�कन रूपमा खचर्को 
�स्ताव गनर् नसक� �कटानीसाथ खचर् शीषर्कमा रकम तोक्न सम्भव 
नभएको तर आगामी वषर्को खचर्मा समावेश गनुर् पन� �कारका 
रकमहरू बजेट तजुर्मा �योजनका ला�ग मा�ै यस खचर् शीषर्कमा 
�स्ताव गनर् स�कनेछ। तर खचर् गदार् बाँडफाँट गर� सम्बिन्धत खचर् 
शीषर्क अन्तगर्त नै समावेश गर� खचर् गनुर् पदर्छ। यो खचर् 
शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्तयार� �दन, �नकासा गनर् र खचर् लेख्  न 
�मल्दैन।  

√ √ √ 

(ख) पूजँीगत खचर्/सम्पि� 

खचर् संकेत 
खचर् आधार शीषर्क, मूल 
शीषर्क, शीषर्क तथा 

उपशीषर्क 

परुानो 
संकेत 

ब्याख्या 

�योग हनु े
तह 

संघ �देश 
स्था
नीय 

३०००० सम्पि� तथा दा�यत्व - यसमा सरकारका सबै �क�समका सम्पि� �ा�� तथा िस्थर सम्पि�को �नमार्णमा 
हनु ेखचर् रकम र सरकारको दा�यत्वमा रहेको खदु रकम समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३१००० पूजँीगत खचर् 29000 यसमा सरकारको सबै �क�समका पूजँीगत खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो आधार 
शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३११०० िस्थर सम्पि� �ा�� 
खचर् 

- यसमा सरकारको सबै �क�समका पूजँीगत खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। कायर् 
सम्पन्  न भएप�छ सम्बिन्धत शीषर्कमा �न�मर्त सम्पि�लाइर् पूजँीकृत गनुर् पदर्छ। यो 
मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन।  

√ √ √ 

३१११० भवन तथा संरचना 29210 यसमा भवन ख�रद वा �नमार्णसँग सम्बन्धी पूजँीगत खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। √ √ √ 
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यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 
३११११ भवन ख�रद 29211 यसमा �न�मर्त भवन ख�रद गदार्को खचर् समावेश हनु्छ। भवन ख�रद गदार् सो 

भवन तथा भवनले ओगटेको जग्गा, कम्पाउण्ड लगायत लगायतका अन्य 
संरचनागत खचर् (जग्गा, फ�नर्चर र �फक्चसर् आ�द) को लागत छु�ाउन सक्न े
भएमा सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमै रकम व्यवस्था गर� खचर् लेख्  न ुपदर्छ। ख�रद 
गदार्को भवन तथा सो भवन रहेको जग्गा र कम्पाउन्ड समेतको ख�रदमा 
लागकेो खचर् यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३१११२ भवन �नमार्ण  29221 यसमा कायार्लय भवन, आवास भवन, भवन तथा जग्गाको कम्पाउन्ड वाल 
�नमार्ण, गोठ र टहरा जस्ता भवनजन्य संरचनाको �नमार्ण गनर् लाग्न ेखचर्हरूको 
साथै भइरहेको भवनमा कोठा वा तला थप गदार् हनु ेखचर् समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३१११३ �न�मर्त भवनको 
संरचनात्मक सधुार 
खचर्  

29231 यसमा भइरहेको भवनसम्बन्धी संरचनाको आय ु थप हनुे गर� ग�रने पूजँीगत 
�कृ�तको खचर् समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३१११४ जग्गा �वकास कायर् - यसमा जग्गा �वकास कायर् सम्बन्धी लागत खचर्को साथै सो कायर्सँग �त्यक्ष 
सम्बिन्धत अन्य रकमहरू समावेश गनुर् पदर्छ।  

   

३१११५ फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 29311 यसमा सरकार� कायार्लयको �योजनको ला�ग ख�रद ग�रएका फन�चर, फ�नर्�सँग 
तथा �फक्चसर्को (क) ख�रद मोल र (ख) यससम्बन्धी ढुवानी भाडा, मागर्स्थ 
�बमा, कर, भन्सारसम्बन्धी खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। 

√ √ √ 

३११२० सवार� साधन तथा 
मे�सनर� औजार 

29410 यसमा सवार� साधन तथा मे�सनर� औजार ख�रद सम्बन्धी खचर्हरू समावेश 
हनु्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३११२१ सवार� साधन 29411 यसमा देहायका रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) सवार�का साधनहरू (जस्तैः जीप, मोटरकार, बस, �क, मोटर साइकल, 

स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी काम गन� �याक्टर, गाडा ता�े 
जनावरहरुः वयल, र घोडा आ�द) को मोल,  

(ख) सवार� साधनको इन्जीन नै बदल� ममर्त गरेमा सोको मोल  
(ग) सवार� साधन वा इन्जीन िझकाउँदा लागकेो भाडा भरौट, कर, भन्सार, 

मागर्स्थ �बमा 
(घ) हवाइर् यातायातका साधन (हवाईजहाज, हे�लकप्टर आ�द) र तीनका 

मे�सनर� कम्पोनने्ट ख�रद आ�द खचर्हरू 

√ √ √ 

३११२२ मे�सनर� तथा औजार 29511 यसमा एक वषर् भन्दा बढ� आयू भएका सवार� साधन बाहेकको मे�सन तथा 
मे�सनर� औजारहरूको ख�रदको ला�ग भएका खचर् समावेश हनु्छ। 
(क)  �व�भन्  न �क�समका भार� मे�सनहरू, खेतीसम्बन्धी मे�सन र औजारहरू, 

�याक्टर (ढुवानीको काममा �योग हनुे बाहेक), जेनेरेटर, �ान्सफमर्र, 
कारखानाको सामान, �नमार्णसम्बन्धी मे�सन, सञ्  चारका सामान, वैज्ञा�नक 
यन्� र सामान, नाप तथा तौलको सामान, तस्वीर िखच्ने सामान, 
�ा�व�धक �ाफ्ट��सम्बन्धी सामान, कायार्लय मे�सन र औजारहरू जस्तैः 
फ्याक्स, �म�मओ�ाफ, कम्प्यूटर, ��न्टर आ�द मे�सन र औजारको मूल्य  

(ख)  यस्ता मे�सनर� औजारहरूको मखु्य भाग नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको 
खचर्  

(ग)  सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
आ�द खचर्हरू।  

(घ)  सरकार� कायार्लयको ला�ग आवश्यक पन� एक वषर् भन्दा बढ� �टकाउ 
हनु सक्ने वा ��त एकाई रू.५,०००।– भन्दा बढ� मोल पन� खालका 
(अ) अस्पतालका ला�ग चा�हने औजारहरू, (आ) कृ�ष औजार, पश ु
िच�कत्सासम्बन्धी साना�तना मालसामान, �इ�, �डजाइन लगायतका 
�ा�व�धक सामान आ�द, (इ) �हटर, पंखा, �बजलु�को �मटर, य.ु�प.एस., 
हाडर् �डस्क र सोको जडानसम्बन्धी खचर्, र अन्य साना�तना �ा�व�धक 
सामानहरू सम्बन्धी खचर्हरू।  

√ √ √ 
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  तर ��त एकाई ५०००।- रूप�या भन्दा कम मूल्यका सामान ख�रद गनुर् 
परेमा “कायार्लयसम्बन्धी खचर्”  मा खचर् लेख्  न ुपन�छ। 

३११३० अन्य पूजँीगत खचर् - यसमा अन्य पूजँीगत खचर्हरू समावेश हनु्छन।् यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा बागवानी 
�वकास खचर् 

- व्यावसा�यक रूपले एक भन्दा बढ� पटक उत्पादन �ाप्  त गनर् सक्न ेगर� जी�वत 
पशपुन्छ� पालन गन� (�जनन, दगु्ध उत्पादन, उन उत्पादन, पश ु यातायात) 
तथा अन्य व्यावसा�यक कृ�ष तथा वनस्प�त �वकास (फलफूल, �बउ �बजन, 
खोटो, पात, दोहो�रने नगदे बाल�) आ�दको ला�ग ग�रने िस्थर �कृ�तको खचर् 
यसमा पदर्छ। 

√ √ √ 

३११३२ कम्प्यटुर सफ्टवेयर 
�नमार्ण तथा ख�रद 
खचर् एवं अन्य बौ��क 
सम्पि� �ा�� खचर् 

29712 यसमा सबै �कारका सफ्टवेयर �नमार्ण (परामशर्दाताको खचर् समेत), ख�रद र 
सारभतू रूपमा �भाव पान� गर� सफ्टवेयरमा स्तरो��त गदार्को लागत तथा 
डाटावेश सम्बन्धी खचर् समावेश ग�रन्छ। बौ��क सम्पि� अ�धकार, अनसुन्धान 
र �वकास, मनोरन्जनात्मक तथा सा�हित्यक र कलात्मक कायर्मा ग�रने पूजँीगत 
�कृ�तको खचर्। 

√ √ √ 

३११४० सरुक्षा उपकरण - यसमा सावर्ज�नक सरुक्षाका ला�ग आवश्यक उपकरण सम्बन्धी खचर् समावेश 
हनु्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√   

३११४१ सरुक्षा उपकरण �ा�� 
खचर् 

- शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक हातह�तयार तथा सरुक्षा उपकरण 
(सरुक्षा �ाकं, सै�नक �वमान तथा अन्य िस्थर �कृ�तका सैन्य उपकरण) ख�रद 
सम्बन्धी खचर् यसमा समावेश हनु्छ। 

√   

३११५० सावर्ज�नक �नमार्ण - यसमा सावर्ज�नक �नमार्णसँग सम्बिन्धत खचर्हरू समावेश हनु्छन।् यो शीषर्कमा 
खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३११५१ सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

- यसमा नयाँ तथा परुाना कालोप�े, खण्डािस्मथ वा �ाभेल र कच्ची सडक 
�नमार्ण सम्बन्धी खचर् र सडक �नमार्णसँग �त्यक्ष जो�डएका सम्बिन्धत पूल, 
कल्भटर्, झोल�ुे पूल, �ेल पूल, �नमार्ण र सोसँग सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा 
लगायतका खचर्हरू समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३११५२ रेलमागर् तथा हवाइर् 
मैदान �नमार्ण 

- यसमा रेलमागर् तथा हवाइर् मैदान �नमार्णसँग सम्बिन्धत खचर् र सो कायर्सँग 
�त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घेरा �नमार्ण लगायतका खचर्हरू समावेश 
हनु्छन।्  

√ √ √ 

३११५३ �व�तु संरचना �नमार्ण - यसमा �व�तु गहृ �नमार्ण, �शारण तथा �वतरण �णाल� �नमार्ण लगायत �व�तु 
�वकाससँग सम्बिन्धत लागत खचर् र सोसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा 
लगायत अन्य समावेश हनु्छन।्  

√ √ √ 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँध 
�नमार्ण 

- यसमा नद� �नयन्�णका ला�ग �नमार्ण ग�रने तटबन्ध, बाँध तथा भसंूरक्षणका 
ला�ग �नमार्ण ग�रन े टेवा पखार्ल �नमार्ण लगायत सोसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत 
खचर्हरू समावेश हनु्छन।्  

√ √ √ 

३११५५ �संचाइर् संरचना �नमार्ण - यसमा �संचाइर्का ला�ग �नमार्ण ग�रने बाँध, नहर, कुलो, पैनी, स्यालो तथा डीप 
�ुवेल, र सोसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अध्ययन, अनसुन्धान, इन्धन, सरुक्षा 
लगायतका खचर्हरू समावेश हनु्छन।्  

√ √ √ 

३११५६ खानेपानी संरचना 
�नमार्ण 

- यसमा खानेपानीका ला�ग �रजभ्वार्यर �नमार्ण, �शोधन तथा �वतरण �णाल� 
�नमार्ण, पाइप �वच्�ाउन,े पानीट�क� �नमार्ण, बो�र� लगायत सोसँग �त्यक्ष 
सम्बिन्धत, इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर्हरू समावेश हनु्छन।्  

√ √ √ 

३११५७ वन तथा वातावरण 
संरक्षण 

- यसमा नसर्र� स्थापना, बकृ्षारोपण, ��न हाउस तथा शेड �नमार्ण, 
वायोइिन्ज�नय�र� तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बिन्धत खचर्हरू समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३११५८ सरसफाइर् संरचना 
�नमार्ण 

- यसमा ढल �नकास, सफाइर् नाला, फोहोर मैला �शोधन केन्�, डिम्प� साइट 
�नमार्ण तथा सरसफाइर्सँग सम्बिन्धत अन्य पूवार्धार �नमार्णसँग सम्बिन्धत 
खचर्हरू समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

29611 मा�थ ३११५१ देिख ३११५८ सम्म नपरेका अन्य सावर्ज�नक �नमार्णसँग 
सम्बिन्धत खचर्हरू यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 
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३११७० पूजँीगत सधुार खचर् 29620 यसमा सावर्ज�नक �नमार्ण र पूजँीगत संरचनाको आय ु थप हनु े गर� ग�रने 
खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३११७१ पूजँीगत सधुार खचर् 
सावर्ज�नक �नमार्ण 

29621 यसमा सावर्ज�नक �नमार्ण र पूजँीगत संरचनाको आय ु थप हनु े गर� ग�रने 
खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। तर संरचनाको आकार वा लम्वाई वा प�रमाण नै 
थप गनर् लाग्न े पूजँीगत �नमार्णसम्बन्धी खचर् रकम संकेत नं. ३११५१ देिख 
३११५९ सम्मका खचर् शीषर्कमै समावेश गनुर् पदर्छ। उदाहरणको ला�ग ५० 
�कलो�मटर लामो �व�मान सडकमा अरू १० �कलो�मटर थप गनुर् पन� भएमा 
त्यस्तो कायर् गनर् लाग्न ेखचर् भन ेरकम संकेत ३११५१ मा नै समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३११७२ पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

29711 यसमा सावर्ज�नक �नमार्णसँग सम्बिन्धत (क) सम्भाव्यता अध्ययन खचर् (ख) 
सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर् (ग) अन्वेषण उत्खनन र अनसुन्धानसम्बन्धी खचर् 
(घ) पूजँीगत �नमार्णको लागतमा समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवासम्बन्धी 
खचर् तथा अन्य पूजँीगत �कृ�तका अध्ययन, अनसुन्धान तथा परामशर् खचर्हरू 
समावेश हनु्छन।् 

√ √ √ 

३१४०० �ाकृ�तक सम्पि� 
(Non-produced 
assets) 

29100 यसमा �ाकृ�तक रूपमा उपलब्ध सम्पि�हरू �ा�� सम्बन्धी खचर्हरू समावेश 
हनु्छन।् यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३१४१० जग्गा �ा�� 29110 यसमा सरकार� �योजनका ला�ग जग्गा ख�रद वा अ�ध�हण गदार् लाग्न ेसम्पूणर् 
�क�समका खचर्हरू समावेश ग�रन्छ। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३१४११ जग्गा �ा�� 29111 यसमा जग्गा ख�रद वा अ�ध�हण गन� �सल�सलामा लाग्ने मोल र सो बापतको 
मआुब्जा तथा जग्गा �ाप्  त गदार् लाग्न ेदस्तरु, कर र अन्य खचर्हरू यस खचर् 
शीषर्कमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३१४४० अदृष्य सम्पि� �ा�� 
खचर् 

- यसमा उपयोगमा आउन े तर नदेिखन े �कारका सम्पि� �ा��मा हनु े खचर्हरू 
समावेश हनु्छन।् यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३१४४१ लाइर्सेन्स ख�रद/�ा�� 
खचर् 

- सम्झौता अनसुार भ�ुानी गनुर्पन� पूजँीगत �कृ�तको लाइसेन्स ख�रद, नवीकरण 
वा भ�ुानी सम्बन्धी खचर् तथा अन्य अदृष्य (intangible) अनमु�त सम्बन्धी 
खचर्हरू यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। 

√ √ √ 

३१५०० भैपर� आउन ेपूजँीगत 29810 यसमा पूजँीगत खचर्को बजेट एकमषु्  ट रूपमा �स्ताव गन� �योजनका ला�ग मा� 
यो शीषर्कको �स्ताव ग�रएको हो। यो मूल शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३१५१० भैपर� आउन ेपूजँीगत  यसमा पूजँीगत खचर्को बजेट एकमषु्  ट रूपमा �स्ताव गन� �योजनका ला�ग मा� 
यो शीषर्कको �स्ताव ग�रएको हो। यो शीषर्कमा खचर् लेख्  न �मल्दैन। 

√ √ √ 

३१५११ भैपर� आउने पूजँीगत 29811 पूजँीगत खचर् बजेट तजुर्मा गदार् �कटानीसाथ खचर् शीषर्कमा तोक्न सम्भव 
नभएका रकमहरू बजेट तजुर्मा �योजनका ला�ग मा�ै यसमा �स्ताव गनर् 
स�कनेछ। तर खचर् गदार् बाँडफाँट गर� सम्बिन्धत खचर् शीषर्क अन्तगर्त नै पार� 
खचर् गनुर् पदर्छ। यस शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्तयार� �दन, �नकासा �दन वा 
खचर् गनर् �मल्दैन।  

√ √ √ 

(ग) �व�ीय सम्पि� तथा दा�यत्व (�व�ीय व्यवस्था) 

�व�ीय 
संकेत 

�व�ीय सम्पि� तथा दा�यत्व/ �व�ीय 
व्यवस्थाका आधार शीषर्क, मूल 

शीषर्क तथा उपशीषर्क 

परुानो 
संकेत 

व्याख्या �योग हनेु तह 
संघ �देश स्था

नीय 
३२००० �व�ीय सम्पि� 31000 यस अन्तगर्तका संकेतहरूले सरकार� ऋण तथा 

लगानीको साथै स्वदेशी तथा वैदेिशक ऋण �ा�� र 
ऋणको सावँा भ�ुानीको अवस्थालाई िच�ण गदर्छ।  

√ √ √ 

३२०१० म�ुाको सरुक्षणमा �य�ु सनु र 
एसडीआर 

- यसमा सरकारले म�ुा जार� गदार् सरुक्षणबापत राखेको 
सनु र एस�डआरको रकम समावेश हनु्छ  

√   

३२०११ म�ुाको सरुक्षणमा �य�ु सनु  - सरकारबाट �नष्  कासन हनेु म�ुाको सरुक्षणका ला�ग 
रािखएको सनुको मौ��क मूल्य यसमा समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√   
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३२०१२ एसडीआर - सरकारले अन्तरार्��य म�ुा कोष तथा अन्य संस्थामा 
�ाप्  त गरेको स्पेिशयल �इ� राइट्स को मौ��क 
मूल्य यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√   

३२०२० म�ुा तथा अन्य सरुक्षण - यसमा सरकारले जार� गरेको स्वदेशी म�ुा तथा 
सरकारको स्वा�मत्वमा रहेको वैदेिशक म�ुाको रकम 
समावेश गनुर् पदर्छ।  

√   

३२०२१ �नष्कािशत नेपाल� म�ुा - यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृ�तमा नेपाल राष्  � 
ब�कबाट जार� भएको म�ुाको रकम समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√   

३२०२२ सिञ् चत वैदेिशक म�ुा - यसमा नेपाल सरकारसँग सिञ् चत रहेको �वदेशी 
म�ुाको नेपाल� म�ुामा प�रवत्यर् मूल्य समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√   

३२१०० आन्त�रक �व�ीय सम्पि� 31110 यसमा तीनै तहका सरकारबाट ग�रने आन्त�रक 
�व�ीय सम्पि�का ला�ग, देश �भ�ै हनेु ऋण तथा 
शेयर लगानीसम्बन्धी रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३२१२० नगद तथा मौज्दात - गत वषर्को नगद मौज्दात दािखला यसमा समावेश 
हनु्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्दैन।  

√ √ √ 

३२१२१ गत वषर्को नगद मौज्दात 15111 गत वषर्को नगद मौज्दात यस शीषर्कमा दािखला गनुर् 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३२१४० खदु ऋण लगानी 31100 यसमा तीनै तहका सरकारले देश �भ� गन� ऋण 
लगानीमा सरकारले �वगतमा गरेको ऋण 
लगानीहरूबाट सावँा �फतार् �ाप्  त रकम समायोजन 
गदार् हनु आउने खदु अ� उल्लेख ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३२१४१ आन्त�रक ऋण लगानी - आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारलाई �दान ग�रने ऋण 
यसमा पदर्छन।्  

√ √ √ 

३२१४२ सावर्ज�नक संस्थानमा ऋण लगानी 31111 आन्त�रक रूपमा सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई �दान 
ग�रने ऋण यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३२१४३ अन्य संस्थामा ऋण लगानी 31112 मा�थ उल्लेख भए बाहेकका अन्य ऋण लगानी 
यसमा पदर्छन।्  

√ √ √ 

३२१४७ आन्त�रक ऋण लगानी �फतार् )-(  - आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारलाई �दान ऋणको 
साँवा �फतार् यसमा पदर्छन।्  

√ √ √ 

३२१४८ संस्थानबाट ऋण लगानी �फतार् )-
( 

31131 आन्त�रक रूपमा सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई �दान 
ऋणको साँवा �फतार् यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३२१४९ अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी �फतार् 
)-(  

31132 मा�थ उल्लेख भए बाहेकका अन्य ऋणको साँवा 
�फतार् यसमा पदर्छन।्  

√ √ √ 

३२१५० खदु शेयर लगानी 31200 सरकारले �व�भन्  न संस्थामा गरेको शेयर लगानीको 
खदु रकम यसमा समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३२१५१ संस्थानमा शेयर लगानी 31211 संस्थानमा ग�रएको शेयर लगानी यसमा पदर्छ।  √ √ √ 
३२१५२ अन्य संस्थामा शेयर लगानी 31212 अन्य संस्थामा ग�रएको शेयर लगानी यसमा पदर्छ।  √ √ √ 
३२१५६ संस्थानमा शेयर लगानी �फतार् )-(  - संस्थानमा ग�रएको शेयर लगानी �फतार् यसमा 

पदर्छ।  
√ √ √ 

३२१५७ संस्थानमा शेयर लगानी �ब�� )-(  31231 संस्थानमा ग�रएको शेयर लगानी �ब�� रकम यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३२१५८ अन्य संस्थामा शेयर लगानी �फतार् 
)-(  

- अन्य संस्थानमा ग�रएको शेयर लगानी �फतार् यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३२१५९ अन्य संस्थामा शेयर लगानी �ब�� 
)-(  

31232 अन्य संस्थानमा ग�रएको शेयर लगानी �ब�� रकम 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

३२२०० बा� �व�ीय सम्पि� 31100 बा� �व�ीय सम्पि� यसमा समावेश हनु्छ।  √ √ √ 
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३२२४० खदु वैदेिशक ऋण लगानी 31120 �वदेशमा ग�रएको लगानी र सोको �फतार् खचर्को खदु 
रकम यसमा समावेश हनु्छ।  

√ √  

३२२११ वैदेिशक ऋण लगानी 31121 अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको ऋण यसमा पदर्छ।  √ √  
३२२१२ वैदेिशक ऋण लगानी �फतार् )-(  31141 अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको ऋणको साँवा �फतार् 

यसमा पदर्छ।  
√ √  

३२२५० खदु वैदेिशक शेयर लगानी 31220 �वदेशी संस्थामा गरेको खदु शेयर लगानी यसमा 
पदर्छ।  

√ √  

३२२५१ वैदेिशक शेयर लगानी 31221 अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको शेयर यसमा 
पदर्छ।  

√ √  

३२२५८ वैदेिशक शेयर �ब�� )-(  31241 अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको शेयर �ब�� यसमा 
पदर्छ।  

√ √  

३२२५९ वैदेिशक शेयर लगानी �फतार् )-(  - अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको शेयर �फतार् यसमा 
पदर्छ।  

√ √  

३३००० दा�यत्व 32000 सरकारको आन्त�रक तथा बा� �व�ीय दा�यत्व 
सम्बन्धी �ा�� यसमा समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३३१०० आन्त�रक दा�यत्व 32200 यसमा सरकारका सबै �क�समका आन्त�रक दा�यत्वको 
रकम समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३३११० बाडँफाटँ हनेु मूल्य अ�भव�ृ� कर ( 
मू .अ.क.) 

11410 वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आयात, �ब��, �वतरण 
तथा हस्तान्तरण एवं अन्य कारोबारमा लाग्ने 
सरकारका �व�भन्  न तह बीच बाडँफाटँ हनेु मूल्य 
अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन।  

√   

३३१११ मू. अ. क. -उत्पादन स�लन 11411 उत्पादनकतार्ले वस्त ुउत्पादन गर� �ब�� गदार् लाग्ने 
मूल्य अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ।  

√   

३३११२ मू. अ. क. -आयात स�लन 11412 आयात कतार्ले मालसामान पैठार� गदार् भन्सार 
�वन्दमैु �तनुर्पन� मूल्य अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ।  

√   

३३११३ मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� र �वतरण 
स�लन 

11413 थोक तथा ख�ुा �ब�ेताबाट मूल्य अ�भव�ृ� कर 
बापत �तनुर् पन� रकम यसमा पदर्छ।  

√   

३३११४ मू. अ. क. -परामशर् तथा ठे�ा 
स�लन 

11414 सबै �कारका ठे�ा व्यवसाय तथा परामशर् सेवामा 
लाग्ने मूल्य अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ। मूल्य 
अ�भव�ृ� कर लागू हनु ु अगा�ड असलु हनु बाँक� 
रहेका ठे�ा कर असलु भएमा यसैमा जम्मा गनुर् 
पदर्छ।  

√   

३३११५ मू. अ. क. -पयर्टन सेवा स�लन 11415 पयर्टन व्यवसायसँग सम्बिन्धत होटल, �ाभल 
एजेन्सी, पदया�ा (�े�कङ), जलया�ा (र् यािफ्ट�) 
समेतका व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अ�भव�ृ� कर 
यसमा पदर्छ। मूल्य अ�भव�ृ� कर लागू हनु ुअगा�ड 
असलु हनु बाँक� रहेका होटल कर असलु भएमा 
यसैमा जम्मा गनुर् पदर्छ। 

√   

३३११६ मू. अ. क. -सञ्  चार सेवा, �बमा, 
हवाई उडान र अन्य सेवा स�लन 

11416 सबै �कारका सञ्  चार सेवा (सरकार� हलुाक सेवा 
बाहेक), �बमा र तो�कएका अन्य सेवाको �ब��मा 
लगाइने मूल्य अ�भव�ृ� कर र हवाई उडान कर 
बापतको रकम यसमा पदर्छ। मूल्य अ�भव�ृ� कर 
लागू हनु ुअगा�ड असलु हनु बाँक� रहेका मनोरञ्  जन 
कर असलु भएमा यसैमा जम्मा गनुर् पदर्छ। 

√   
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३३११७ मू. अ. क. -बेदतार्वालाले स�लन 
गन� स�लन 

11417 नेपाल बा�हरको दतार् नभएको कुनै व्यि�बाट सेवा 
�ाप्  त गदार् उठाउन ु पन� मूल्य अ�भव�ृ� कर, काठ 
�ब��मा लगाइने मूल्य अ�भव�ृ� कर, स्थानीय तह 
वा नेपाल िस्थत अन्तरार्��य संघ संस्था वा �नयोग वा 
सरकार वा मूल्य अ�भव�ृ� कर नलाग्ने वस्तकुो 
कारोबार गन� सावर्ज�नक संस्थानले स�लन/दािखला 
गन� मूल्य अ�भव�ृ� कर यसमा पदर्छ। 

√   

३३१२० बाडँफाटँ भएको मूल्य अ�भव�ृ� कर - सरकारका तहहरू बीच कानून बमोिजम बाडँफाटँ 
भएको मूल्य अ�भव�ृ� करको रकम यसमा पदर्छ।  

√   

३३१२१ मू. अ. क. -उत्पादन बाँडफाँट  - उत्पादनमा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर 
बाँडफाँट बापतको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२२ मू. अ. क. -आयात बाँडफाँट  - आयातमा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर 
बाँडफाँट बापतको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२३ मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� र �वतरण 
बाँडफाँट  

- वस्त ु �ब�� र �वतरणमा स�लन ग�रएको मूल्य 
अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम यसमा 
समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२४ मू. अ. क. -परामशर् तथा ठे�ा 
बाँडफाँट  

- परामशर् तथा ठे�ाबाट स�लन ग�रएको मूल्य 
अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम यसमा 
समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२५ मू. अ. क. -पयर्टन सेवा बाँडफाँट  - पयर्टन सेवामा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर 
बाँडफाँट बापतको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२६ मू. अ. क. -सञ्  चार सेवा, �बमा, 
हवाई उडान र अन्य सेवा 
बाँडफाँट  

- सञ्  चार सेवा, �बमा, हवाइर् उडान र अन्य सेवामा 
स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट 
बापतको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१२७ मू. अ. क. -बेदतार्वालाले स�लन 
गन� बाँडफाँट  

- बेदतार्वालाले स�लन गन� मूल्य अ�भव�ृ� कर 
बाँडफाँट बापतको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१३० बाडँफाटँ हनेु अन्त :शलु्क 11420 �व�भन्  न �कारका मालवस्त ु उत्पादन गदार् लाग्ने 
अन्तःशलु्क यसमा पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् 
�मल्दैन।  

√   

३३१३१ स�ुतर्जन्य पदाथर् - स�लन 11421 सबै �कारका सतु�जन्य पदाथर्को उत्पादनमा लाग्ने 
अन्तःशलु्क, उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तरु र 
नवीकरण दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√   

३३१३२ म�दरा - स�लन 11422 म�दरा (वाईन र हल्का पेय पदाथर् समेत)मा लाग्ने 
अन्तःशलु्क रकम, उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तरु 
र नवीकरण दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√   

३३१३३ �बयर - स�लन 11423 �वयरमा लाग्ने अन्तःशलु्क रकम, उत्पादन र �ब�� 
इजाजत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√   

३३१३४ अन्य औ�ो�गक उत्पादन - 
स�लन 

11424 मा�थ उिल्लिखत उपशीषर्क ११४२१, ११४२२ र 
११४२३ मा परेको बाहेक अन्य औ�ो�गक 
उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशलु्क, उत्पादन र �ब�� 
इजाजत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु यसमा पदर्छ।  

√   

३३१४० बाडँफाटँ भएको अन्तःशलु्क - सरकारका तहहरू बीच कानून बमोिजम बाडँफाटँ 
भएको अन्तःशलु्क करको रकम यसमा पदर्छ।  

√   

३३१४१ स�ुतर्जन्य पदाथर्को अन्तःशलु्क - 
बाँडफाँट  

- स�ुतर्जन्य पदाथर्मा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क 
बाँडफाँटको रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१४२ म�दराको अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  - म�दरामा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाँटको 
रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   



 

170 

३३१४३ �बयरको अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  - �बयरमा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाँटको 
रकम यसमा समावेश ग�रन्छ।  

√   

३३१४४ अन्य औ�ो�गक उत्पादनको 
अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  

- अन्य औ�ो�गक उत्पादनमा स�लन ग�रएको 
अन्तःशलु्क बाँडफाँटको रकम यसमा समावेश 
ग�रन्छ।  

√   

३३१५० बाडँफाटँ हनेु रोयल्ट�, शलु्क, 
रिज�ेशन तथा अन्य �शास�नक 
सेवा शलु्क स�लन 

- यसमा सकारका �व�भन्  न तहहरू बीच बाडँफाटँ हनेु 
रोयल्ट�, शलु्क, रिज�ेशन तथा अन्य राजस्वको 
संक�लत रकम समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३३१५१ वन रोयल्ट� स�लन - वन तथा वन पैदावार �ब�� बापत �ाप्  त आय, 
लकडी �ललाम �ब��, वन्यजन्तसुम्बन्धी आम्दानी, 
चर� चराई दस्तरु, वन्यजन्त ुआरक्ष, �नकु� संरक्षण 
क्षे�को �वेश शलु्क, िच�डयाखाना �वेश शलु्क, 
वनस्प�तसम्बन्धी अन्य आम्दानी, नहर व�रप�रको 
घाँस �ब�� र सो सम्बन्धी दण्ड, ज�रवाना बापत 
आ�दबाट �ाप्  त रकम र वन क्षे�को रोयल्ट� यसमा 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१५२ खानी रोयल्ट� स�लन - खानी खो�े अनमु�तप� दस्तरु, सव�क्षण दस्तरु, 
आयोजना (�ोजेक्ट) लाई ढु�ा �ब�� गदार् आएको 
रकम, खानीको रोयल्ट�, खानीमा जाने गाडी तथा 
गाडी आवत जावतको इजाजतप� बापत �ाप्  त हनेु 
रकम यसमा पदर्छ। 

√ √ √ 

३३१५३ जल�ोत रोयल्ट� स�लन - जल�ोत क्षे�बाट �ाप्  त रोयल्ट�, �व�तु ् उत्पादन 
शलु्क, �व�तु उत्पादन इजाजत–प� दस्तरु र 
नवीकरण दस्तरु, �व�तु उत्पादन, �सारण र 
�वतरणको सव�क्षण अनमु�त प� दस्तरु तथा सोको 
नवीकरण दस्तरु, �व�तु �ब��, आयोजना �ब��, 
जल�ोतसम्बन्धी सम्पणुर् आय र सो सम्बन्धी दण्ड 
ज�रवाना बापत �ाप्  त रकम यसमा पदर्छ। 

√ √ √ 

३३१५४ पवर्तारोहण रोयल्ट� स�लन 14513 पवर्तारोहण इजाजत बापत �ाप्  त हनेु रोयल्ट� रकम 
यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१५५ पदया�ा रोयल्ट� स�लन - पदया�ा (�े�क�) इजाजत बापत �ाप्  त हनेु 
दस्तरु/रोयल्ट� रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। 

√ √ √ 

३३१५६ पयर्टन सेवा शलु्क/रोयल्ट� स�लन 14514 पयर्टकले �लएर आएको हातह�तयारको अस्थायी 
अनमु�त (लाइसेन्स) दस्तरु, व�ृिच� िखच्ने 
दस्तरु,चलिच� �नमार्ण र िखच्ने शलु्क लगायतका 
अन्य पयर्टन सम्बन्धी सेवा शलु्कबाट �ाप्  त हनेु 
रोयल्ट� रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। 

√ √ √ 

३३१५७ घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु स�लन 11341 सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट हनेु गर� �नधार्�रत 
घरजग्गा रिज�ेशन शलु्क यसमा समावेश हनु्छ।  

 √ √ 

३३१५८ सवार� साधन कर स�लन - सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट हनेु गर� तो�कएको 
सवार� साधनमा लाग्ने कर तथा शलु्क यसमा 
समावेश हनु्छ।  

 √ √ 

३३१५९ अन्य बाँडफाँट हनेु राजस्व स�लन - मा�थ उल्लेख भएका शीषर्कहरू बाहेक सरकारका 
तहहरू बीच बाँडफाँट हनेु गर� �ाप्� हनेु अन्य 
�कारका दस्तरु, शलु्क, राजस्व आ�द यसमा समावेश 
हनु्छन।्  

√   
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३३१६० रोयल्ट�, शलु्क, रिज�ेशन तथा 
अन्य �शास�नक सेवा शलु्क 
बाडँफाटँ  

- यसमा सकारका �व�भन्  न तहहरू बीच बाडँफाटँ भएको 
रोयल्ट�, शलु्क, रिज�ेशन तथा अन्य राजस्वको रकम 
समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३३१६१ वन रोयल्ट� बाँडफाँट  - वन क्षे�बाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको 
रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६२ खानी रोयल्ट� बाँडफाँट  - खानी क्षे�बाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको 
रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६३ जल�ोत रोयल्ट� बाँडफाँट  - जल�ोत क्षे�बाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट 
ग�रएको रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६४ पवर्तारोहण रोयल्ट� बाँडफाँट  - पवर्तारोहणबाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको 
रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६५ पदया�ा रोयल्ट� बाँडफाँट  - पदया�ाबाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको 
रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६६ पयर्टन सेवा शलु्क रोयल्ट� 
बाँडफाँट  

- पयर्टन सेवा शलु्कबाट �ाप्  त हनेु रोयल्ट� बाँडफाँट 
ग�रएको रकम यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१६७ घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु बाँडफाँट  - सरकारका तहहरू बीच बाँडफाटँ हनेु गर� संक�लत 
घरजग्गा रिज�ेशन शलु्कको बाँडफाँट हनेु रकम 
यसमा समावेश हनु्छ।  

 √ √ 

३३१६८ सवार� साधन कर बाँडफाँट  - सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट हनेु गर� तो�कएको 
सवार� साधनमा लागेको कर बाँडफाँट हनेु रकम 
यसमा समावेश हनु्छ।  

 √ √ 

३३१६९ अन्य बाँडफाँट हनेु राजस्व 
बाँडफाँट  

- सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट हनेु गर� �ाप्� हनेु 
अन्य �कारका दस्तरु, शलु्क, राजस्व आ�दको 
बाँडफाँट रकम यसमा समावेश हनु्छन।्  

√   

३३१९० खदु आन्त�रक ऋण 32220 यसमा संघीय सरकारले गरेको आन्त�रक ऋण �ा�� 
र आन्त�रक ऋणको सावँा भ�ुानीको खदु रकम 
समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३३१९१ ऋणप� माफर् त �ाप्  त ऋण 32221, 
32222, 
32223, 
32224 

यसमा �ेजर� �बल, बचत ऋणप�, �वकास ऋणप� 
लगायतका �व�भन्  न ऋणप�हरू माफर् त �ाप्  त ऋण 
यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९२ अन्य आन्त�रक सरकारबाट �ाप्  त 
ऋण 

- यसमा आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारबाट �ाप्  त ऋण 
पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण �ा�� - यसमा आन्त�रक रूपमा �व�भन्  न �व�ीय तथा अन्य 
संस्थाहरूबाट �ाप्  त ऋण पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९४ अ�ध�वकषर् (Overdraft) - यसमा अ�ध�वकषर्का माध्यम�ारा �ाप्  त छोटो समयको 
ऋण यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९५ ऋणप� माफर् त �ाप्  त ऋण साँवा 
भ�ुानी 

32211, 
32212, 
32213, 
32214  

यसमा �ेजर� �बल, बचत ऋणप�, �वकास ऋणप� 
लगायतका �व�भन्  न ऋणप�हरू माफर् त �ाप्  त ऋण 
साँवा भ�ुानी यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९६ अन्य आन्त�रक सरकारबाट �ाप्  त 
ऋण सावँा भ�ुानी 

- यसमा आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारबाट �ाप्  त ऋण 
साँवा भ�ुानी पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९७ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण �ा�� 
साँवा भ�ुानी 

- यसमा आन्त�रक रूपमा �व�भन्  न �व�ीय तथा अन्य 
संस्थाहरूबाट �ाप्  त ऋण सावँा भ�ुानी पदर्छ।  

√ √ √ 

३३१९८ अ�ध�वकषर् (Overdraft) भ�ुानी - यसमा अ�ध�वकषर्का माध्यम�ारा �ाप्  त छोटो समयको 
ऋण भ�ुानी यसमा पदर्छ।  

√ √ √ 
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३३२०० बा� �व�ीय दा�यत्व 32100 यसमा सरकारको बा� �व�ीय दा�यत्वको रकम 
समावेश हनु्छ।  

√ √ √ 

३३२४० खदु वैदेिशक ऋण 32120 यसमा सरकारको खदु वैदेिशक ऋण रकम समावेश 
हनु्छ।  

√ √ √ 

३३२४१ वैदेिशक ऋणको �ा�� 32121 यसमा वैदेिशक �ोतबाट �ाप्  त ग�रने ऋण समावेश 
ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३३२४२ वैदेिशक ऋण सावंा भ�ुानी )-(  32111 यसमा वैदेिशक �ोतबाट �ाप्  त ग�रने ऋणको साँवा 
भ�ुानी समावेश ग�रन्छ।  

√ √ √ 

३४००० सम्भाव्य सम्पि� र दा�यत्व 
(Contingent Assestes and 
Liabilities) 

- यसमा मा�थ उल्लेख भएका सम्पि� तथा दा�यत्व 
सम्बन्धी वग�करणमा नपरेका (below the line item) 
तर सम्भाव्य रूपमा �ाप्  त हनु सक्ने सम्पि� र 
दा�यत्व समावेश ग�रन्छ। यसको �योग �व�ीय 
�ववरण तयार गन� �नकायले �व�ीय �ववरणको 
पूणर्ताका ला�ग मा� गनुर् पदर्छ। 

√   

३४१०० सम्भाव्य सम्पि� र दा�यत्व - यसमा मा�थ उल्लेख भएका सम्पि� तथा दा�यत्व 
सम्बन्धी वग�करणमा नपरेका (below the line item) 
तर सरकारलाइर् �ाप्  त हनेु सक्ने सम्भाव्य सम्पि� तथा 
सरकारउपर आइपन� सम्भाव्य दा�यत्वको लेखाकंन 
ग�रन्छ। 

√   

३४११० सम्भाव्य सम्पि� - यसमा सरकारलाइर् �ाप्  त हनेु सम्भाव्य अन्य सम्पि� 
समावेश हनु्छ।  

√   

३४१११ सम्भाव्य सम्पि� - सरकारबाट सम्पा�दत �व�भन्  न कायर्हरूको 
प�रणामस्वरूप भ�वष्यमा हनेु कुनै एक वा एकभन्दा 
बढ� सम्भाव्य घटना�मका कारण सरकारलाइर् 
सम्पि�को रूपमा �ाप्  त हनेु सक्ने सम्पि�को �ववरण 
यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। सरकारको �त्यक्ष 
�नयन्�णमा नरहेका अनपेिक्षत तथा योजना नग�रएका 
कानूनी दाबीहरू, जमानतहरू तथा यस्तै अन्य 
कायर्वाट �ाप्  त हनेु सम्पि�लाइर् सरकारको �व�ीय 
�ववरणमा खलुासा गनुर्पदार् यसमा समावेश गनुर् 
पदर्छ।  

√   

३४२०० सम्भाव्य दा�यत्व - यसमा सरकारउपर �सजर्ना हनेु सम्भाव्य दा�यत्व 
समावेश हनु्छ।  

√   

३४२१० सम्भाव्य दा�यत्व - यसमा सरकारउपर �सजर्ना हनेु सम्भाव्य दा�यत्व 
समावेश हनु्छ।  

√   

३४२११ सम्भाव्य दा�यत्व - सरकारबाट सम्पा�दत �व�भन्  न कायर्हरूको 
प�रणामस्वरूप भ�वष्यमा हनेु कुनै एक वा एकभन्दा 
बढ� सम्भाव्य घटना�मका कारण सरकारउपर 
�सजर्ना हनेु सक्ने दा�यत्वको �ववरण यसमा समावेश 
गनुर् पदर्छ। सरकारको दा�यत्व बढ्न सकने तर 
अनपेिक्षत तथा योजना नग�रएका सम्भाव्य दा�यत्व 
जसलाइर् सरकारले व्यहोनुर्पनर् सक्छ त्यस्ता 
दा�यत्वलाइर् सरकारको �व�ीय �ववरणमा खलुासा 
गनुर्पदार् यसमा समावेश गनुर् पदर्छ।  

√   

 

खचर् शीषर्कमा संशोधन  
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(1) �चलनमा रहेका खचर् शीषर्कको संशोधन गनुर् परेमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयको परामशर् �लई सो लाई 

महालेखापर�क्षकको कायार्लयमा स्वीकृ�तका ला�ग पठाउन ु पदर्छ। महालेखापर�क्षकको कायार्लयबाट स्वीकृ�त �ाप्  त 

भएप�छ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गनुर् पदर्छ। खचर् शीषर्क वग�करणको मखु्य आधार अन्तरार्��य म�ुा 

कोषको Government Finance Statistics Manual 2014 हनुेछ।  

(2) कुल व्ययको १ ��तशत भन्दा बढ� खचर् हनुे कामका ला�ग वा बजेट अनशुासन कायम राख्  न वा पारदिशर्ताको �हसाबले 

छु�ै देखाउन पन� महत्वपणुर् कायर्�मका ला�ग मा� नयाँ खचर् शीषर्क �दइनेछ। 

(3) नयाँ खचर् शीषर्क �दँदा वा खचर् शीषर्कमा संशोधन गदार् आ�थर्क वषर्को बीचमा लागू हनु ेगर� गनर् हुँदैन। आगामी बजेट 

तजुर्माका बखत नयाँ खचर् शीषर्क थप वा संशोधन गनुर् पदर्छ।  

खचर्का शीषर्कहरूको तीन तहमा ग�रएको �वभाजन सम्बन्धी ता�लका 

एक�कृत आ�थर्क संकेत तथा वग�करण र व्याख्या, 2074 बमोिजमका खचर् शीषर्कहरूलाई खचर्का �कृ�त अनसुार बजेट तजुर्मा 

�योजनका ला�ग देहाय बमोिजम तीन तहको ��याकलापमा समूहकृत गर� वग�करण ग�रएको छ।  

�थम 
तह 

दो�ो 
तह 

ते�ो तह ��याकलाप ख.स.नं. खचर् शीषर्क व्याख्या 

1 पा�र��मक/ स�ुवधा 

  1.1 पा�र��मक 

    1.1.1 स्थायी कमर्चार� 21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

स्थायी कमर्चार�को तलब, �डे, संचय कोष थप, 
चाडपवर्को खचर्।  

    1.1.2 अस्थायी कमर्चार� 21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

अस्थायी वा �नि�त म्याद तो�कएका कमर्चार�ले पाउन े
तलब, ज्याला बापतको रकम। 

    1.1.3 स्थायी िशक्षक 21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

स्थायी िशक्षकको तलब, �डे, संचय कोष थप, 
चाडपवर्को खचर्। 

    1.1.4 अस्थायी िशक्षक 21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

अस्थायी िशक्षकको तलब, �डे, संचय कोष थप, 
चाडपवर्को खचर् । 

    1.1.5 राहत िशक्षक 21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

राहत िशक्षकको तलब, �डे, संचय कोष थप, 
चाडपवर्को खचर्। 

    1.1.6 
सेवामा कायर्रत 
कमर्चार�को सि�त 
�वदा 

21111 
पा�र��मक 
कमर्चार� 

सेवामा रहेका कमर्चार� र िशक्षकलाई सि�त घर �वदा, 
�बरामी �वदा, स�ा �वदा बापत �दान ग�रने रकम। 

    1.1.7 
पा�र��मक 
पदा�धकार� 

21112 
पा�र��मक 
पदा�धकार� 

पदा�धकार�लाई �दान ग�रने तलब, �डे, संचय कोष 
थप, चाडपवर्को खचर्। 

    1.1.8 
पदा�धकार�को 
सि�त �वदा 

21112 
पा�र��मक 
पदा�धकार� 

पदा�धकार�लाई सि�त घर �वदा, �बरामी �वदा, स�ा 
�वदा बापत �दान ग�रने रकम। 

  1.2 भ�ा 

    1.2.1 स्थानीय भ�ा 21131 स्थानीय भ�ा 
दगुर्म क्षे�मा काम गरे बापत �दान ग�रने तो�कए 
बमोिजमको स्थानीय भ�ा। 

    1.2.2 महंगी भ�ा 21132 महंगी भ�ा 
नेपाल सरकारको �नणर्यानसुार कमर्चार�लाई �दान 
ग�रने महंगी भ�ा। 

    1.2.3 �फल्ड भ�ा 21133 �फल्ड भ�ा 
नेपाल सरकारको �नणर्यानसुार कमर्चार�लाई �दान 
ग�रने �फल्ड भ�ा। 

    1.2.4 बैठक भ�ा 21134 
कमर्चार�को बैठक 
भ�ा 

कमर्चार�ले सम्पादन गनुर्पन� काम सम्पादन गनर् बैठक 
बसेकोमा �नयमानसुार भ�ा पाउन ेभएमा त्यस्तो बैठक 
खचर्। 

    1.2.5 �ोत्साहन भ�ा 21135 
कमर्चार� �ोत्साहन 
तथा परुस्कार 

�ोत्साहन भ�ा लागू भएका �नकायमा कायर्रत 
कमर्चार�लाई �दान ग�रने �ोत्साहन भ�ा। 
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    1.2.6 परुस्कार  21135 
कमर्चार� �ोत्साहन 
तथा परुस्कार 

�च�लत ऐन, �नयम तथा �नणर्य अनसुार 
कमर्चार�हरूलाइर् �दइने परुस्कार सम्बन्धी रकम।  

    1.2.7 वैदेिशक भ�ा 21136 वैदेिशक भ�ा 
नेपाल सरकारको �नयमानसुार �वदेशी मलुकुहरूमा 
कायर्रत कमर्चार�हरूलाइर् �दइने वैदेिशक भ�ा।  

    1.2.8 िशश ुस्याहार भ�ा 21139 अन्य भ�ा 
नेपाल सरकारको �नयमानसुार कमर्चार�हरूलाइर् �दइन े
िशश ुस्याहार भ�ा। 

    1.2.9 
अ�त�र� समय 
भ�ा 

21139 अन्य भ�ा 
नेपाल सरकारको �नयमानसुार अ�त�र� समय काम 
गरे बापत कमर्चार�हरूलाइर् �दइन ेरकम। 

    1.2.10 पाले पहरा भ�ा 21139 अन्य भ�ा 
नेपाल सरकारको �नयमानसुार दश� �तहार जस्ता 
पवर्हरूमा खटाइएका कायार्लय सहयोगीलाई �दइन े
भ�ा। 

    1.2.11 
पदा�धकार� बैठक 
भ�ा 

21141 
पदा�धकार� बैठक 
भ�ा 

पदा�धकार�हरूलाइर् �नयमानसुार भ�ा पाउन े भएमा 
त्यस्तो बैठक भ�ा। 

    1.2.12 
पदा�धकार� अन्य 
भ�ा 

21149 
पदा�धकार� अन्य 
भ�ा 

पदा�धकार�हरूलाइर् �दान ग�रने बैठक भ�ा, सञ्  चार, 
पोशाक, औषधी उपचार बाहेकको भ�ा।  

  1.3 पोशाक 

    1.3.1 कमर्चार� पोशाक  21121 पोशाक 
नेपाल सरकारको �नणर्यनसुार �त्येक कमर्चार�को ला�ग 
य�ुनफमर् पोशाक बापत �दान ग�रने रकम। 

    1.3.2 
पदा�धकार� 
पोशाक 

21142 पोशाक 
पदा�धकार�हरूलाइर् �च�लत �नयमको अ�धनमा रह� 
�दान ग�रने पोशाक बापत �दान ग�रन ेरकम। 

    1.3.3 सरुक्षाकम� 21121 पोशाक 
सेना, �हर� र सरुक्षाकम�हरूलाई पोशाक, टोपी, बटु, 
ज�ुा जस्ता य�ुनफमर् बापत �दान गनर्को ला�ग ख�रद 
तथा �सलाई गदार् लाग्ने रकम । 

    1.3.4 िशक्षक 21121 पोशाक 
नेपाल सरकारको �नणर्यनसुार �त्येक िशक्षकहरूलाई 
पोशाक बापत �दान ग�रन ेरकम। 

    1.3.5 अन्य 21121 पोशाक 

य�ुनफमर् पोशाक बाहेक पेसागत सेवा �वशेषको ला�ग 
�दान ग�रने पोशाक खचर् जस्तै स्वास्थ्य क्षे� वा 
�योशालामा, �हमाल� क्ष�ेमा, �नमार्ण वा अन्वेषण 
कारखाना जस्ता क्षे�मा हलुाक� सेवामा, उत्पादनको 
कायर्मा वा यस्तै �क�समको अन्य काम गरे बापत 
कमर्चार� वा बन्द�, �बरामीलाई पोशाक, टोपी, ज�ुा 
जस्ता आ�द सामान �दान गनर्का ला�ग ख�रद गदार् 
लाग्ने रकम। 

  1.4 खा�ा� 

    1.4.1 सरुक्षाकम� 21122 खा�ा� 
सेना, �हर� र सरुक्षाकम�हरूलाई रासनको ला�ग ख�रद 
गनर् लाग्न ेवा �दान ग�रने रकम। 

    1.4.२ �नजाम�त 21122 खा�ा� 
�नजाम�त कमर्चार�हरूलाई रासनको ला�ग ख�रद गनर् 
लाग्ने वा �दान ग�रने रकम। 

  

  

1.4.३ अन्य 21122 खा�ा� 
खचर् शीषर्क 21122 मा अन्य� समावेश भए 
बाहेकका रासन, खा�ा� वा रसद पानी �दानको ला�ग 
लाग्ने वा सोको ला�ग �दइने रकम। 

  1.5 औषधी उपचार 

    1.5.1 
औषधी उपचार, 
सेवामा रहेकाको 
(स्थायी) 

21123 
औषधी उपचार 
खचर् 

सेवामा रहेका स्थायी कमर्चार�हरू तथा िशक्षकहरूले 
�नयमानसुार पाउन े औषधी उपचारको रकम, �वरामी 
अवस्थाको यातायात खचर्, कुरुवा खचर् लगायतका 
रकम। 

    1.5.2 
औषधी उपचार, 
सेवामा रहेकाको 

21123 
औषधी उपचार 
खचर् 

सेवामा रहेका अस्थायी कमर्चार�हरू तथा िशक्षकहरूले 
�नयमानसुार पाउन े औषधी उपचारको रकम, �वरामी 
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(अस्थायी) अवस्थाको यातायात खचर्, कुरुवा खचर् लगायतका 
रकम। 

    1.5.3 
औषधी उपचार, 
अवकाश हनुकेो 

21123 
औषधी उपचार 
खचर् 

अवकाश पश्�ात �नयमानसुार कमर्चार�हरू तथा 
िशक्षकहरूले पाउन ेऔषधी उपचार खचर्। 

  
  

1.5.4 
स्वास्थ्य �बमा 
शलु्क 

21123 
औषधी उपचार 
खचर् 

कमर्चार�हरूको स्वास्थ्य उपचारको ला�ग ग�रएको 
�बमा बापतको ���मयम शलु्क। 

  
  

1.5.5 
औषधी उपचार, 
पदा�धकार� 

21142 
औषधी उपचार 
खचर् 

पदा�धकार�ले पाउने औषधी उपचार खचर्। 

  1.6 सामािजक सरुक्षा  

    1.6.1 
कमर्चार�को 
सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

21211 सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

कमर्चार�को सामािजक सरुक्षाको ला�ग �च�लत 
�नयमानसुार ग�रने खचर् तथा सामािजक सरुक्षा कोषमा 
सरकारले जम्मा गनुर्पन� रकमहरू।  

    1.6.2 

कमर्चार�को 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण खचर् 

21212 योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

कमर्चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत �नविृ�भरण 
बापत सरकारले व्यहोनुर् पन� खचर्।  

    1.6.3 

कमर्चार�को 
उपदान खचर् 

21212 योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

कमर्चार�को ला�ग उपदान कोष बापत सरकारले 
व्यहोनुर् पन� खचर्। 

    1.6.4 

कमर्चार�को 
योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

21213 योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

कमर्चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत �बमा कोष 
बापत सरकारले व्यहोनुर् पन� खचर्। 

    1.6.5 
कमर्चार� कल्याण 
कोष 

21214 कमर्चार� कल्याण 
कोष 

�च�लत �नयमानसुार कमर्चार� कल्याण कोषमा समावेश 
गनुर्पन� खचर्। 

    1.6.6 
कमर्चार�को अन्य 
सामािजक सरुक्षा 
खचर् 

21219 अन्य सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

कमर्चार� सामािजक सरुक्षा खचर् (21210) मा 
समावेश भएका बाहेकका कमर्चार�हरूको अन्य 
सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी खचर्। 

    1.6.7 
पदा�धकार�को 
सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

21221 
पदा�धकार� 
सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

पदा�धकार� सामािजक सरुक्षा कोष खचर्। 

    1.6.8 

पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण  

21222 

पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

पदा�धकार�को योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण कोष 
खचर्। 

    1.6.9 
पदा�धकार�को 
उपदान कोष खचर् 

21222 

पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

पदा�धकार�को उपदान कोष खचर्। 

    1.6.10 

पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

21223 

पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

पदा�धकार�को योगदानमा आधा�रत �बमा कोष खचर्। 

    1.6.11 
पदा�धकार� 
कल्याण कोष खचर् 

21224 
पदा�धकार� 
कल्याण कोष खचर् 

पदा�धकार�को कल्याण कोष खचर्। 
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    1.6.12 
पदा�धकार�को 
अन्य सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

21229 
पदा�धकार�को 
अन्य सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

पदा�धकार� सामािजक सरुक्षा खचर् (21220) मा 
समावेश भएका बाहेकका पदा�धकार�हरूको अन्य 
सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी खचर्। 

2 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 
  2.1 सेवा महसलु 
    2.1.1 धाराको महसलु 22111 पानी तथा �बजलु� कायार्लयमा उपयोग ग�रएको धाराको महसलु खचर्। 
    2.1.2 �बजलु� महसलु 22111 पानी तथा �बजलु� कायार्लयमा उपयोग ग�रएको �बजलु�को महसलु खचर्। 

    2.1.3 �पउने पानी 22111 पानी तथा �बजलु� 
कायार्लयमा सेवारत कमर्चार�हरूले दै�नक रुपमा 
�पउनको ला�ग ट�कर, जार वा बोतलको पानी ख�रद 
गनर् लाग्न ेरकम। 

    2.1.4 
स�ुवधा बापतको 
पानी / �बजलु� 
महसलु 

22111 पानी तथा �बजलु� 
�नयमानसुार कुनै पदा�धकार�लाई स�ुवधाको रुपमा 
�दान ग�रने पानी, �बजलु� महसलु खचर्। 

    2.1.5 जडान खचर् 22111 पानी तथा �बजलु� 
कायार्लयमा जडान ग�रएको धारा, �बजलु� तथा ढल 
जडान खचर्। 

    2.1.6 टे�लफोन महसलु 22112 सञ्  चार महसलु कायार्लयमा उपयोग ग�रने टे�लफोनको महसलु खचर्। 

    2.1.7 
ईमेल/ 
इन्टरनेट/वेवसाइ
ट 

22112 सञ्  चार महसलु 
कायार्लयको नामको इमेल, इन्टरनेट वेबसाइट 
लगायतका सञ् चार महसलु खचर्। 

    2.1.8 
कमर्चार�को 
स�ुवधाको स�ार 
खचर्  

22112 सञ्  चार महसलु 
�नयमानसुार कुनै कमर्चार�लाई स�ुवधाको रुपमा �दान 
ग�रने टे�लफोन, मोवाइलको महसलु खचर्। 

    2.1.9 
हलुाक/कु�रयर 
खचर् 

22112 सञ्  चार महसलु 
कायार्लयको िच�ी प�, पासर्ल �टकट, रिज�ी, �फ�तर् 
र�सद जस्ता सञ्  चार कायर् सचुारु गदार् लाग्ने रकम। 

    2.1.10 
स�ार सेवा जडान 
खचर् 

22112 सञ्  चार महसलु 
टे�लफोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट वेबसाइट जस्ता 
सञ्  चार ��व�ध जडानको ला�ग लाग्न ेसम्पणुर् रकम। 

    2.1.11 
पदा�धकार�को 
स�ुवधाको स�ार 
खचर्  

21142 सञ्  चार महसलु 
�नयमानसुार कुनै पदा�धकार�लाई स�ुवधाको रुपमा 
�दान ग�रने टे�लफोन, मोवाइलको महसलु खचर्। 

    2.1.12 
सावर्ज�नक 
उपयो�गताको सेवा 
खचर् 

22113 सावर्ज�नक 
उपयो�गताको सेवा 
खचर् 

सावर्ज�नक रूपमा सवर्साधरण�ारा �योग ग�रन े
सावर्ज�नक उपयो�गताका सेवाहरू जस्तैः खानेपानी, 
बि�, टे�ल�भजन आ�द सम्बन्धी खचर्। 

  2.2 इन्धन 

    2.२.१ इन्धन पदा�धकार� 22211 
इन्धन 
(पदा�धकार�) 

�नयमानसुार पदा�धकार�लाई स�ुवधाको रुपमा �दान 
ग�रने इन्धन, ल�ु�केन्टस, कु�लन आ�द ख�रद खचर्। 
तर लगत इ��मेटमा परेको �नमार्ण साम�ी ओसान� 
सवार� साधनमा �योग भएको इन्धन खचर् सम्बिन्धत 
बजेट रकममा नै समावेश गनुर् पदर्छ।  

    2.२.२ 
इन्धन कायार्लय 
�योजन 

22212 
इन्धन (कायार्लय 
�योजन) 

कायार्लयको सवार� साधन �योगका ला�ग इन्धन, 
ल�ु�केन्ट, कु�लन आ�द ख�रद खचर्। 

    2.२.३ 
इन्धन- अन्य 
�योजन 

22314 
इन्धन - अन्य 
�योजन 

सरकार� काममा �योग हनु ेम��तेल, ग्यास, कोइला, 
दाउरा, सवार� साधन बाहेकका मे�सनर� औजारमा 
�योग हनुे इन्धन खचर् र सबै �कारका ब्या��हरू 
सम्बन्धी ख�रद गनर् लाग्ने रकम। 

  2.3 स�ालन तथा ममर्त सम्भार 

    2.३.1 
सवार� साधन 
ममर्त 

22213 
सवार� साधन 
ममर्त खचर् 

�नय�मत रूपमा कायार्लय �योगमा रहेका सवार� साधन 
ममर्त सम्भार गनर् चा�हन ेसामान, ब्या�� लगायतका 
सामानहरू र ज्याला समेतको खचर्। 
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    2.३.2 

मे�सनर� तथा 
औजार ममर्त 
सम्भार तथा 
स�ालन खचर् 

22221 

मे�सनर� तथा 
औजार ममर्त 
सम्भार तथा 
स�ालन खचर् 

कायार्लयमा रहेका मे�सनर� औजारको सञ्  चालनका 
ला�ग लाग्न े�नय�मत तथा ममर्त खचर्। 

    2.३.3 सडक / पलु 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका सडक वा पलुको सामान्य र 
�नय�मत ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.३.4 रेल मागर्  22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका रेल मागर्को सामान्य र 
�नय�मत ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर् । 

    2.३.5  हवाई मैदान 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका हवाई मैदानको सामान्य र 
�नय�मत ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर् । 

    2.३.6 �सँचाई संरचना 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका बाधँ, नहर, कुलो, पैनी, 
स्यालो तथा डीप �ुवेलको सामान्य र �नय�मत ममर्त 
तथा रङरोगन गनर् लाग्ने खचर्। 

    2.३.7 तटबन्ध तथा बाँध 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका तटबन्ध, बाँध तथा 
भसंूरक्षणका ला�ग �नमार्ण ग�रने टेवा पखार्लका 
सामान्य र �नय�मत ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्न े
खचर् । 

    2.३.8 �व�तु संरचना 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका �व�तु गहृका सामान्य र 
�नय�मत ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.३.9 भवन 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका भवनका सामान्य र �नय�मत 
ममर्त तथा रङरोगन गनर् लाग्ने खचर्। 

    2.३.10 
धा�मर्क स्थल/ 
सं�ाहलय 

22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका धा�मर्क स्थल वा 
सं�ाहलयका सामान्य र �नय�मत ममर्त तथा रङरोगन 
गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.३.11 खानेपानी संरचना 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका खानेपानी सम्बन्धी सामान्य 
र �नय�मत ममर्त तथा रंगरोगन गनर् लाग्ने खचर्। 

    2.३.12 
वन तथा 
वातावरण संरक्षण 

22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका नसर्र�, बकृ्षारोपण, ��न 
हाउस तथा शेड, वायोइिन्ज�नय�र� तथा वातावरण 
संरक्षण सम्बन्धी सामान्य र �नय�मत ममर्त तथा 
रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.३.13 सरसफाई संरचना 22231 
�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

�नमार्ण सम्पन्  न भइसकेका ढल �नकास, सफाइर् नाला, 
फोहोर मैला �शोधन केन्�, डिम्प� साइट तथा 
सरसफाइर्सँग सम्बन्धी सामान्य र �नय�मत ममर्त तथा 
रङरोगन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.३.14 

फ�नर्चर तथा 
�फक्चसर्को ममर्त 
तथा सम्भार खचर् 

22291 

अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

कायार्लयमा रहेका फ�नर्चर तथा �फक्चसर्को 
सञ्  चालनका ला�ग लाग्ने �नय�मत तथा ममर्त खचर्।  

    2.३.15 शरुु� 22291 

अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

शरुु� सञ्  चालनका ला�ग लाग्न े �नय�मत तथा ममर्त 
खचर्। 
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2.३.16 जल मागर् 22291 

अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

जल मागर् सञ्  चालनका ला�ग लाग्ने �नय�मत तथा 
ममर्त खचर्। 

    

2.३.17 
र�शाला/खेल 
मैदान 

22291 

अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

र�शाला/खेलमैदान सञ्  चालनका ला�ग लाग्न े �नय�मत 
तथा ममर्त खचर्। 

    2.३.18 अन्य 22291 

अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

पूजँीगत सम्पि�को सञ्  चालन र सम्भार खचर् 
(22200) का अन्य खचर् शीषर्कमा नपरेका 
खचर्हरू। 

  २.४ कायार्लय सामान तथा सेवा 

    2.४.1 
कायार्लय मसलन्द 
सामान खचर् 

22311 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

कायार्लयको दै�नक कायर् सञ् चालनका ला�ग आवश्यक 
पन� कागज, कलम, खाम, मसी, स्टेपलर, पिन्चंग 
मे�सन, छाप, फायल जस्ता मसलन्द सामान साथै एक 
वषर्भन्दा कम �टकाउ हनुे उपकरण, टोनर, मे�सनर� 
औजार जस्ता मालसामानहरू ख�रद गनर् लाग्न ेरकम। 

    2.४.2 ढुवानी खचर् 22311 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

कायार्लयको सामान ढुवानी वा ओसार पसार गदार् 
लाग्ने खचर्। 

    2.४.3 दस्तरु तथा शलु्क 22311 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

बैक दस्तरु, शलु्क सम्बन्धी क्ष�तपू�तर्, जर�वाना, दण्ड 
जस्ता सेवा बापत लाग्ने खचर्। 

    2.४.4 
अरु मालसामान 
खचर् 

22311 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

खचर् शीषर्क मसलन्द तथा कायार्लय सामा�ी 
(22310) मा परेका बाहेक अन्य कायार्लय 
सञ्  चालनको ला�ग दै�नक रुपमा �योग आउने एक 
वषर् भन्दा कम �टकाउ वा ��त गोटा रू. 5 हजार 
भन्दा कम मूल्यका पदार्, रुमाल जस्ता �ब�बध दै�नक 
कायार्लयको �योगमा आउने सरसामान ख�रद बापतको 
खचर्। 

    2.४.5 
सरुक्षा सम्बन्धी 
खचर् 

22311 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

सरुक्षाका मे�सनर� औजारका ला�ग आवश्यक स-साना 
सहयोगी साम�ी आ�द ख�रद बापतको खचर्। 

    2.४.6 
�नशलु्क 
पा�पसु्तक 
आधारभतू तह 

22313 
पसु्तक तथा 
साम�ी खचर् 

�नःशलु्क �दान हनु ेआधारभतू तहको पा�पसु्तक 
ख�रद गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.४.7 
�नशलु्क 
पा�पसु्तक 
माध्य�मक तह 

22313 
पसु्तक तथा 
साम�ी खचर् 

�नःशलु्क �दान हनु ेमाध्य�मक तहको पा�पसु्तक 
ख�रद गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.४.8 

�नशलु्क 
पा�पसु्तक 
अनौपचा�रक 
िशक्षा 

22313 
पसु्तक तथा 
साम�ी खचर् 

अनौपचा�रक िशक्षा अन्तगर्त �नःशलु्क �दान हनुे 
पा�पसु्तक ख�रद गनर् लाग्ने खचर्। 

    2.४.9 
पसु्तक 
पसु्तकालय 

22313 
पसु्तक तथा 
साम�ी खचर् 

पसु्तकालयको ला�ग ख�रद ग�रएको पसु्तक बापतको 
खचर्। 

    2.४.10 
शैिक्षक / 
खेलकुद सामा�ी 

22313 
पसु्तक तथा 
साम�ी खचर् 

पसु्तक बाहेक अन्य शैिक्षक सामा�ी ग्लोब, नक्सा, 
सन्दभर् साम�ी जस्तै शब्दकोष तथा खेलकुद सम्बन्धी 
अ�त�र� ��याकलापसँग सम्बिन्धत साम�ी ख�रद गनर् 
लाग्न ेखचर्। 

    2.४.11 अन्य साम�ी 22313 पसु्तक तथा खचर् शीषर्क 22313 मा अन्य� समावेश भए 
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साम�ी खचर् बाहेकका पसु्तक तथा साम�ीका ला�ग �दइने रकम। 

    2.४.12 छपाई खचर् 22315 
प�प��का, छपाई 
तथा सूचना 
�काशन खचर् 

कायार्लयको ला�ग आवश्यक फाराम, खाम, रेकडर् 
फायल, प्याड, �ोसर, पिुस्तका जस्ता कागज छपाई 
गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.४.13 
प�प��का तथा 
पिुस्तका 

22315 
प�प��का, छपाई 
तथा सूचना 
�काशन खचर् 

कायार्लयको ला�ग आवश्यक प�प��का तथा पिुस्तका 
ख�रद गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.४.14 
�वज्ञापन तथा 
सचुना �काशन 

22315 
प�प��का, छपाई 
तथा सूचना 
�काशन खचर् 

कायार्लयको ठे�ा प�ा, घटाघट, बढाबढ जस्ता �ललाम 
सूचना र �वज्ञापन �काशन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.४.15 
अन्य कायार्लय 
सञ्  चालन खचर् 

22319 
अन्य कायार्लय 
सञ्  चालन खचर् 

कायार्लय सामान तथा सेवाहरू (22300) का अन्य 
खचर् शीषर्कमा नपरेका खचर्हरू। 

  २.५ सेवा तथा परामशर् 

    2.५.1 
छान�बन तथा 
जाँचबझु 

22411 
सेवा र परामशर् 
खचर् 

छान�वन, जाँचबझु गराउँदाको खचर् बापतको रकम। 

    2.५.2 
�वज्ञ र 
सल्लाहकार सेवा 

22411 
सेवा र परामशर् 
खचर् 

�वशेषज्ञबाट �लइने परामशर् सेवा तथा �वज्ञ र 
सल्लाहकार सेवा आ�दको पा�र��मक सम्बन्धी रकम। 

    2.५.3 अन्य 22411 
सेवा र परामशर् 
खचर् 

पूजँीगत �नमार्ण अन्तगर्त नपरेका वा त्यस्तो �नमार्णसँग 
सम्बिन्धत नभएका अध्ययन, अनसुन्धान, आ�दको 
पा�र��मक बापतको खचर्। 

    2.५.4 नवीकरण खचर् 22412 
सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर 
सञ्  चालन खचर् 

कायार्लयले उपयोगमा ल्याएको सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर सञ्  चालनका ला�ग ग�रन ेनवीकरण खचर्। 

    2.५.5 परामशर् सेवा खचर् 22412 
सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर 
सञ्  चालन खचर् 

कायार्लयले उपयोगमा ल्याएको सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर सञ्  चालनका ला�ग ग�रन ेपरामशर् सेवाको 
खचर्। 

    2.५.6 
�नय�मत सधुार 
खचर् 

22412 
सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर 
सञ्  चालन खचर् 

कायार्लयले उपयोगमा ल्याएको सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर सञ्  चालनका ला�ग ग�रन े�नय�मत सधुार 
खचर्। 

    2.५.7 व्यि� करार 22413 करार सेवा शलु्क 

कायार्लय सरुक्षा गन�, सरसफाई गन�, बग�चा सम्भार 
गन�, कायार्लयको िच�ी ओसारपसार गन�, कृ�ष �सार, 
�ाथ�मक स्वास्थ्य सेवाको स�ुवधा, सवार� चलाउने, 
टे�लफोन, फ्याक्स, कम्प्यूटर, फोटोकपी मे�सन जस्ता 
सामानहरूको सञ्  चालन र सम्भार आ�द कायर्को ला�ग 
आव�धक वा पटके रूपमा व्यि�सँग करार सम्झौता 
गर� सेवा �लए बापत �दइने सेवा शलु्क। 

    2.५.8 सेवा करार 22413 करार सेवा शलु्क 

कायार्लय सरुक्षा गन�, सरसफाई गन�, बग�चा सम्भार 
गन�, कायार्लयको िच�ी ओसारपसार गन�, कृ�ष �सार, 
�ाथ�मक स्वास्थ्य सेवाको स�ुवधा, सवार� चलाउने, 
टे�लफोन, फ्याक्स, कम्प्यूटर, फोटोकपी मे�सन जस्ता 
सामानहरूको सञ्  चालन र सम्भार आ�द कायर्को ला�ग 
आव�धक वा पटके रूपमा फमर्सँग करार सम्झौता गर� 
सेवा �लए बापत �दइने सेवा शलु्क। 

    2.५.9 सरसफाई सेवा 22414 सरसफाई सेवा 
शलु्क 

सावर्ज�नक क्षे� (सडक, बजार क्ष�े, धा�मर्कस्थल, 
पाकर्  आ�द) पूवार्धारहरूको सरसफाईका ला�ग लाग्न े
रकम। 

    2.५.10 अन्य सेवा 22419 अन्य सेवा शलु्क 
परामशर् तथा अन्य सेवा शलु्क (22410) का अन्य 
खचर् शीषर्कमा नपरेका खचर्हरू। 
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  २.६ ता�लम तथा गो�ी 

    2.६.1 
कमर्चार� दक्षता 
व�ृ� ता�लम 
(�माण प� �दने) 

22511 
कमर्चार� ता�लम 
खचर् 

कायार्लयका कमर्चार�लाई �माणप� �दान गन� गर� 
विृ� �वकास, दक्षता अ�भव�ृ�को ला�ग �दइने छोटो 
तथा लामो अव�धको ता�लम बापत लाग्न ेरकम। 

    2.६.2 

कमर्चार� दक्षता 
व�ृ� ता�लम 
(�माण प� 
न�दने) 

22511 
कमर्चार� ता�लम 
खचर् 

कायार्लयका कमर्चार�लाई कुनै �क�समको �माणप� 
�दान नगन� गर� दक्षता अ�भव�ृ�को ला�ग �दइने 
ता�लम बापत लाग्ने रकम। 

    2.६.3 
पनुतार्जगी 
/अ�भमिुखकरण 
जस्ता ता�लम 

22511 
कमर्चार� ता�लम 
खचर् 

कायार्लयका कमर्चार�लाई �दइन ेपनुतार्जगी ता�लम, 
अ�भमखुीकरण बापत लाग्ने रकम। 

    2.६.4 

उ�मशीलता 
,रोजगार� मलुक 
/ सशि�करण / 
सीप �वकास तथा 
क्षमता अ�भव�ृ� 
ता�लम 

22512 

सीप �वकास तथा 
जनचेतना ता�लम 
तथा गो�ी 
सम्बन्धी खचर् 

सावर्ज�नक रुपमा लिक्षत वगर्/समूहको उ�मशीलता 
�वकास, सीप �वकास, रोजगार�का ला�ग क्षमता 
अ�भव�ृ�को ला�ग ग�रने ता�लम जस्ता कायर्�मसँग 
सम्बिन्धत खचर्। 

    2.६.5 जनचेतना ताल�म २२५१२ 

सीप �वकास तथा 
जनचेतना ता�लम 
तथा गो�ी 
सम्बन्धी खचर् 

सावर्ज�नक चेतना जागरण जस्ता ता�लम सञ्  चालनको 
खचर्। 

    2.६.6 
गो�ी तथा 
कायर्शाला 

22512 

सीप �वकास तथा 
जनचेतना ता�लम 
तथा गो�ी 
सम्बन्धी खचर् 
 
 

समहु/वगर् लिक्षत वा �नि�त उ�ेश्य �ा�� गन� हेतलेु 
ग�रने गो�ी तथा कायर्शाला सञ् चालन खचर्। 

  २.७ उत्पादन सामा�ी, सेवा तथा अन्य कायर्�म 

    2.७.१ 
तयार� सामान 
ख�रद खचर् 

22521 
उत्पादन साम�ी / 
सेवा खचर् 

तयार� सामान नै �ब�� �वतरण गन� उ�ेश्यले ग�रने 
ख�रद बापत लाग्न ेरकम। जस्तै हलुाक �टकट, 
होलो�ाम, अन्त शलु्क स्ट�कर बापतको रकम। 

    2.७.२ 
कच्चा पदाथर् तथा 
अन्य मालसामान 
खर�द खचर् 

22521 
उत्पादन साम�ी / 
सेवा खचर् 

कुनै प�न सामान तयार� वा उत्पादन वा �व�र्न गर� 
�ब�� �वतरण गनर् आवश्यक पन� कच्चा पदाथर् वा 
सामा�ी वा बीउ �बजन वा Accessories ख�रद 
बापतको रकम। 

    2.७.३ 
ज्याला तथा अन्य 
खचर् 

22521 
उत्पादन साम�ी / 
सेवा खचर् 

कच्चा पदाथर् तथा अन्य मालसामानलाई �शोधन गर� 
तयार� वस्त ुउत्पादन गदार् लाग्ने �म तथा �त्यक्ष 
रूपमा उत्पादनसँग सम्बिन्धत अन्य खचर् । 

    2.७.४ 
यातायात तथा 
ढुवानी खचर् 

22521 
उत्पादन साम�ी / 
सेवा खचर् 

�ब�� �वतरण गन� उ�ेश्यले ख�रद गदार् वा �ब�� गदार् 
लाग्ने ढुवानी बापतको रकम। 

    2.७.५ 

�चार �सार तथा 
सामा�ी उत्पादन 
तथा �काशन र 
�वतरण 

22522 कायर्�म खचर् 

जनचेतनाको ला�ग, आम जनतालाई ससूुिचत गर� 
सजगता अपनाउने जस्ता �नि�त उ�ेश्य �ािप् तको ला�ग 
कायर्�मका साथ ग�रने �व�भ� आ�ान, �चार �सार, 
डकुमेन्��, व�ृ िच� �नमार्ण, रे�डयो नाटक, सडक 
नाटक जस्ता ��याकलाप बापतको रकम। 

    2.७.६ गणुस्तर प�रक्षण 22522 कायर्�म खचर् 
कुनै प�न सीप �माणीकरण तथा स्तर �नधार्रण र वस्त ु
वा सामानको गणुस्तर प�रक्षण बापतको रकम। 

    2.७.७ अध्ययन 22522 कायर्�म खचर् चाल ु�कृ�तको अध्ययन/सव�क्षण/अनसुन्धानसँग 



 

181 

/सव�क्षण/अनसु
न्धान 

सम्बिन्धत खचर् । 

    2.७.८ �िशक्षण 22522 कायर्�म खचर् 
�िशक्षकको �िशक्षण गन� �सल�सलामा सञ्  चालन 
ग�रएका ता�लम, छलफल वा गो�ी जस्ता कायर्�म 
सञ्  चालन गरे बापतको रकम। 

    2.७.९ साक्षरता कायर्�म 22522 कायर्�म खचर् साक्षरता कायर्�म स�ालन गदार् लाग्ने खचर्। 

    2.७.१० 
पर�क्षा सञ्  चालन 
खचर् 

22522 कायर्�म खचर् 
पा��म तयार गनर् र पर�क्षा सञ्  चालन गनर् लाग्ने 
रकम। 

    2.७.११ 
खा�ा� /�दवा 
खाजा /पौ��क 
आहार �वतरण 

22522 कायर्�म खचर् 
ब�ृ, िशश,ु �व�ाथ� वा कुनै प�न स्वीकृत नम्सर् अनसुार 
�दवा खाजा उपलब्ध गराए बापतको रकम। 

    2.७.१२ 

राहत तथा 
पनुस्थार्पना 
/क्ष�तपू�तर् 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् 
चाल ु�कृ�तको राहत तथा पनुस्थार्पना/क्ष�तपू�तर् 
कायर्सँग सम्बिन्धत खचर्। 

    2.७.१३ शैिक्षक कायर्�म 22522 कायर्�म खचर् 
�नय�मत िशक्षा सेवासँग सम्बन्धी चाल ु�कृ�तको 
कायर्�म सञ्  चालन बापतको रकम। 

    2.७.१४ 
खेलकुद तथा 
अ�त�र� 
��याकलाप 

22522 कायर्�म खचर् 
खेलकुद ��तयो�गता तथा अ�त�र� ��याकलाप गराए 
बापतको लागत। 

    2.७.१५ 
कृ�ष �वकास 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् 

कृ�ष �वकास कायर्�म बापतको लागत रकम। जस्तैः 
बाल� �वकास, फलफूल �वकास, तरकार� �वकास, 
बाल� संरक्षण र व्यावसा�यक �कट �वकास कायर्�म, 
कृ�ष व्यवसाय �वदर्न तथा बजार �वकास कायर्�म। 

    2.७.१६ 
खा� तथा पोषण 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् खा� तथा पोषण कायर्�म बापतको लागत रकम। 

    2.७.१७ 
मत्स्य सम्बन्धी 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् मत्स्य सम्बन्धी कायर्�म बापतको लागत रकम। 

    2.७.१८ 
पशपुन्छ� �वकास 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् 
पशपुन्छ� �वकास सम्बन्धी कायर्�म बापतको लागत 
रकम जस्तै पश ुस्वस्थ्य, पश ुउत्पादन, पशपुन्छ� 
बजार व्यवस्थापन कायर्�म खचर्। 

    2.७.१९ बनस्प�त 22522 कायर्�म खचर् बनस्प�त संरक्षण सम्बन्धी कायर्�म खचर्। 

    2.७.२० 
भसंूरक्षण/बकृ्षारोप
ण 

22522 कायर्�म खचर् भसंूरक्षण तथा बकृ्षारोपण सम्बन्धी कायर्�म खचर्। 

    2.७.२१ 
वातावरण संरक्षण 
/सरसफाई 
कायर्�म 

22522 कायर्�म खचर् 
वातावरण संरक्षण तथा सरसफाई कायर्�म बापतको 
लागत रकम। 

    2.७.२२ स्वास्थ्य सेवा 22522 कायर्�म खचर् 

मानव स्वास्थ्य अ�भव�ृ� गन� उ�ेश्यले ग�रने कुनै प�न 
खोप कायर्�म बापतको खचर्। बालबा�लकाको 
शार��रक तथा मान�सक रुपले स्वस्थ राख् न ेउ�ेश्यले 
ग�रने कुनै प�न �नरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य 
उपचारको ला�ग ग�रने कायर्�म खचर्। 

    2.७.२३ 
संस्था / 
स�म�तलाई 
अनदुान 

22522 कायर्�म खचर् 
�व�भन् न �क�समका संस्था स�म�तलाई �दान ग�रने 
अनदुान बापतको रकम। 
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    2.७.२४ 
नेपाल सरकारले 
�दान गन� 
प�हचान/�माणप� 

22522 कायर्�म खचर् 

नेपाल सरकारले �दान गन� प�हचान/�माणप�हरूको 
लागत बापतको रकम। जस्तैः नाग�रकता, रा��य 
प�रचय प�, राहदानी, सवार� चालक अनमु�त प�, 
मतदाता प�रचय प� आ�द । 

    2.७.२५ अन्य 22522 कायर्�म खचर् 
खचर् शीषर्क २२५२२ मा नपरेका अन्य कायर्�म 
सञ्  चालन खचर्। 

    2.७.२६ 
धा�मर्क, 
सांस्कृ�तक 

22529 
�व�वध कायर्�म 
खचर् 

कुनै धमर्, संस्कृ�तसँग सम्बिन्धत कुनै प�न पाठ, पजुा, 
अन�ुान सञ् चालन खचर्। 

    2.७.२७ 
मेला आयोजना 
तथा �दवस  

22529 
�व�वध कायर्�म 
खचर् 

कुनै मेला, �दशर्नी आयोजना गनर् वा भाग �लने 
��याकलाप सञ्  चालन गनर् र वा�षर्क रुपमा वा �नि�त 
�दवस मनाउन ेकायर्सँग सम्बिन्धत ��याकलाप 
सञ्  चालन गनर् लाग्न ेखचर्। 

    2.७.२८ �व�वध कायर्�म 22529 
�व�वध कायर्�म 
खचर् 

कायर्�म खचर् शीषर्कका (22529) अन्य 
��याकलापहरूमा नपरेका कायर्�महरू सञ्  चालन गनर् 
लाग्ने खचर्।जस्तै उपहार 

  २.८ अनगुमन, मूल्या�न र �मण  

    2.८.1 

अनगुमन मूल्या�न 
तथा कायर्�म 
कायार्न्वयन �मण 
खचर् 

22611 
अनगुमन, 
मूल्यांकन खचर् 

अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्, तत्सम्बन्धी ��तवेदन 
तथा �नर�क्षणको ला�ग हनु ेखचर् र अनगुमन गन� 
पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूको दै�नक �मण भ�ा 
खचर्। 

    2.८.2 आन्त�रक �मण 22612 �मण खचर् 

एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा सरुवा भएको वा 
दरवन्द� यथास्थानमा राखी काज सरुवा भएको 
अवस्थामा कमर्चार� र �नजले �नयमानसुार लैजान 
पाउने प�रवारको �मण खचर्, सवार� खचर्, पैदल खचर्, 
हवाई उडान कर, �मण सम्बन्धी �बमा खचर् र अन्य 
�मण बापत लाग्ने रकम। 

    2.८.3 वैदेिशक �मण 22612 �मण खचर् 

सरकार� काम वा कायर्�म कायार्न्वयनको �सल�सलामा 
�वदेशमा �मण गदार् �नयमानसुार पाउन े�मण खचर्, 
सवार� खचर्, हवाई उडान कर, �मण सम्बन्धी �बमा र 
अन्य �मण खचर्। 

    2.८.4 

�विश� व्यि� 
तथा ��त�न�ध 
मण्डलको �मण 
(स्वदेश) 

22613 
�विश� व्यि� तथा 
��त�न�ध मण्डलको 
�मण खचर् 

�विश� व्यिक्� वा ��त�नधीमण्डलको ला�ग स्वदेशी 
यातायात भाडा, सवार� खचर्, पैदल खचर्, हवाई उडान 
कर, �मण सम्बन्धी �बमा खचर् र अन्य �मण खचर्। 

    2.८.5 

�विश� व्यि� 
तथा ��त�न�ध 
मण्डलको �मण 
(�वदेश) 

22613 
�विश� व्यि� तथा 
��त�न�ध मण्डलको 
�मण खचर् 

�विश� व्यिक्� वा ��त�नधीमण्डलको ला�ग �वदेशी 
यातायात भाडा, सवार� खचर्, पैदल खचर्, हवाई उडान 
कर, �मण सम्बन्धी �बमा र अन्य खचर्। 

    2.८.6 अन्य �मण 22619 अन्य �मण खचर् 

सरकारवाद� हनुे म�ुामा सरकार� पक्षमा साक्षीको 
रूपमा िझकाइएको व्यि�को �मण सम्बन्धी खचर् र 
(२२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुनै 
व्यि�लाई �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� �मण भ�ा 
�दनपुन� रकम। 

  2.9 अन्य 

    2.९.1 
�बमा सावर्ज�नक 
सम्प�त 

22214 
�बमा तथा 
नवीकरण खचर् 

सावर्ज�नक सम्पि� जस्तै सडक, पलु, नहर, �व�तु 
गहृ, भवन तथा गोदाम जस्ता पूवार्धारको �बमा गदार् 
लाग्ने ���मयम बापतको रकम। (ते�ो पक्ष �बमा हनुे 
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भए सो समेत) 

    2.९.2 
�बमा सवार� 
साधन 

22214 
�बमा तथा 
नवीकरण खचर् 

कायार्लयको सवार� साधनको �बमा तथा ते�ो पक्ष 
�बमा गदार् लाग्ने रकम। 

    2.९.3 
�बमा मे�सनर� 
उपकरण 

22214 
�बमा तथा 
नवीकरण खचर् 

कायार्लयको मे�सनर� उपकरणको �बमा तथा ते�ो पक्ष 
�बमा गदार् लाग्ने रकम। 

    2.९.4 नवीकरण 22214 
�बमा तथा 
नवीकरण खचर् 

नवीकरण गदार् लाग्ने शलु्क र सालबसाल� रुपमा 
भ�ुानी गनुर् पन� अन्य शलु्क तथा दस्तरु। 

    2.९.5 
पश ुतथा 
पन्छ�हरूको 
आहार 

22312 
पशपुन्छ�हरूको 
आहार 

पशपुन्छ�को ला�ग आवश्यक आहार बापत लाग्ने 
रकम। 

    2.९.6 िचयापान खचर् 22711 �व�वध खचर् 
स्वीकृत भएका मनोर�न, �दशर्न, िचयापान र भोजहरू 
बापत लाग्न ेरकम। 

    2.९.7 
�व�वध खचर् सरुक्षा 
सम्बन्धी 

22711 �व�वध खचर् 
सरुक्षा �योजनको ला�ग लाग्न ेतर अन्य� नसमे�टएका 
रकम। 

    2.९.8 
स्वागत तथा 
अ�त�थ सत्कार  

22711 �व�वध खचर् ��त�न�धमण्डलको स्वागत र अ�त�थ सत्कार खचर्।  

    2.९.9 अन्य �व�वध खचर् 22711 �व�वध खचर् 

खचर् शीषर्क �व�वध खचर् (2271१) मा नपरेका र 
बजेट खचर् शीषर्क छुटयाउन सम्भव नभएका सम्पूणर् 
रकम। जस्तैः नेपाल सरकारबाट �दान ग�रने उपहार, 
अन्तर जा�तय �ववाह �ोत्साहन बापतको रकम आ�द। 

    2.९.10 भवन/संरचना 
२३१११ िस्थर सम्पि�मा 

�ास क�ी 
सरकारले �ास क�ीको �नणर्य गर� स्वा�मत्वमा रहेको 
भवन/संरचनाको �ास क�ी खचर्।  

    2.९.11 सवार� साधन  
२३१११ िस्थर सम्पि�मा 

�ास क�ी 
सरकारले �ास क�ीको �नणर्य गर� स्वा�मत्वमा रहेको 
सवार� साधनको �ास क�ी खचर्।  

    2.९.12 मे�सनर� औजार  
२३१११ िस्थर सम्पि�मा 

�ास क�ी 
सरकारले �ास क�ीको �नणर्य गर� स्वा�मत्वमा रहेको 
मे�सनर� औजारको �ास क�ी खचर्।  

    2.९.13 
फ�नर्चर तथा 
�फक्चसर् 

२३१११ िस्थर सम्पि�मा 
�ास क�ी 

सरकारले �ास क�ीको �नणर्य गर� स्वा�मत्वमा रहेको 
फ�नर्चर तथा �फक्चसर्को �ास क�ी खचर्।  

3 ब्याज, सेवा शलु्क तथा ब�क क�मसन 
  3.1 वैदेिशक ऋणको ब्याज तथा सेवा शलु्क 

    3.1.1 बहपुक्षीय 24111 
वैदेिशक ऋणको 
ब्याज 

नेपाल सरकारले बहपुक्षीय �नकायसँग �लएको वैदेिशक 
ऋणको ब्याज �तनर् तथा सेवा शलु्क भ�ुानी गनर् 
लाग्ने रकम। 

    3.1.2 ��पक्षीय 24111 
वैदेिशक ऋणको 
ब्याज 

नेपाल सरकारले ��पक्षीय �नकायसँग �लएको वैदेिशक 
ऋणको ब्याज तथा सेवा शलु्क भ�ुानी गनर् लाग्ने 
खचर्। 

    3.1.3 अन्य 24111 
वैदेिशक ऋणको 
ब्याज 

नेपाल सरकारले बहपुक्षीय वा ��पक्षीय बाहेक अन्य 
�नकायसँग �लएको वैदेिशक ऋणको ब्याज तथा सेवा 
शलु्क भ�ुानी गनर् लाग्न ेखचर्। 

  3.2 आन्त�रक ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा ब�क क�मसन 

    3.2.1 
आन्त�रक ऋणको 
ब्याज 

24211 
आन्त�रक ऋणको 
ब्याज 

नेपाल सरकारले रा��य बचत प�, �वकास ऋणप�, 
�वशेष ऋणप�, नाग�रक बचत प�, �ेजर� �बल जस्ता 
अन्य आन्त�रक ऋण उठाए बापत ब्याज भ�ुानी गनर् 
लाग्ने रकम। 

    3.2.२ 
आन्त�रक ऋणको 
सेवा शलु्क  

24212 
आन्त�रक ऋणको 
सेवा शलु्क तथा 
ब�क क�मसन 

नेपाल सरकारले आन्त�रक ऋण तथा सापट� �लँदा 
केन्��य/सम्बिन्धत ब�कलाई �तनुर् पन� सेवा शलु्क 
बापतको रकम। 

    3.2.३ आन्त�रक ऋणको 24212 आन्त�रक ऋणको सरकार� कारोबार गरे बापत वािणज्य ब�कहरूलाई �दन ु
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क�मसन सेवा शलु्क तथा 
ब�क क�मसन 

पन� क�मसन बापतको रकम। 

    3.2.४ 
अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
ब्याज 

24213 

अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
सेवा शलु्क, 
क�मसन तथा सेवा 
शलु्क भ�ुानी 

आन्त�रक ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन (24210) बाहेक अन्य कुनै ब�क तथा 
�व�ीय संस्थाबाट कुनै �कारको ऋण �लएकोमा सोको 
ब्याज बापतको रकम। 

    3.2.५ 
अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
सेवा शलु्क 

24213 

अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
सेवा शलु्क, 
क�मसन तथा सेवा 
शलु्क भ�ुानी 

आन्त�रक ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन (24210) बाहेक अन्य कुनै ब�क तथा 
�व�ीय संस्थाबाट कुनै �कारको ऋण �लएकोमा सोको 
सेवा शलु्क बापतको रकम। 

    3.2.६ 
अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
क�मसन 

24213 

अन्य �व�ीय 
संस्थाको ऋणको 
सेवा शलु्क, 
क�मसन तथा सेवा 
शलु्क भ�ुानी 

आन्त�रक ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन (24210) बाहेक अन्य कुनै ब�क तथा 
�व�ीय संस्थाबाट कुनै �कारको ऋण �लएकोमा सोको 
क�मसन बापतको रकम। 

  3.3 अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज, सेवा शलु्क तथा क�मसन 

    3.३.१ 
�देश सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको 
ब्याज 

२४३११ 
अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको ब्याज 

�देश सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज भ�ुानी खचर् । 

    3.३.२ 
स्थानीय 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको ब्याज 

२४३११ 
अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको ब्याज 

स्थानीय सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज भ�ुानी खचर् 
। 

    3.३.३ 

�देश सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको 
सेवा शलु्क तथा 
क�मसन 

२४३१२ 

अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको सेवा 
शलु्क तथा 
क�मसन 

�देश सरकारबाट �ाप्  त ऋणको सेवा शलु्क तथा 
क�मसन भ�ुानी खचर्। 

    3.३.४ 

स्थानीय 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको सेवा 
शलु्क तथा 
क�मसन 

२४३१२ 

अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको सेवा 
शलु्क तथा 
क�मसन 

स्थानीय सरकारबाट �ाप्  त ऋणको सेवा शलु्क तथा 
क�मसन भ�ुानी खचर् । 

4 सहायता 
  4.1 गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई सहायता 

    4.1.1 
गैर�व�ीय संस्थान 
चाल ुसहायता 

25111 
गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
चाल ुसहायता 

नेपाल सरकारको पूणर् वा आिँशक स्वा�मत्व भएका 
गैर�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई चाल ु�कृ�तका 
�नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने सहायता 
बापतको रकम। 

    4.1.2 
गैर�व�ीय संस्थान 
पूजँीगत सहायता 

25112 
गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

नेपाल सरकारको पूणर् वा आिँशक स्वा�मत्व भएका 
गैर�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई पूजँीगत �कृ�तका 
�नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने सहायता 
बापतको रकम। 

  4.2 �व�ीय संस्थानलाई सहायता 

    4.2.1 
�व�ीय संस्थान 
चाल ुसहायता 

25121 
�व�ीय 
संस्थानहरूलाइर् 
चाल ुसहायता 

नेपाल सरकारको पूणर् वा आिँशक स्वा�मत्व भएका 
�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई चाल ु�कृ�तका �नि�त 
कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने सहायता बापतको 
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रकम। 

    4.2.2 
�व�ीय संस्थान 
पूजँीगत सहायता 

25122 
�व�ीय 
संस्थानहरूलाइर् 
पूजँीगत सहायता 

नेपाल सरकारको पूणर् वा आिँशक स्वा�मत्व भएका 
�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई पूजँीगत �कृ�तका 
�नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग ला�ग �दइने 
सहायता बापतको रकम। 

  4.3 गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई सहायता 

    4.3.1 
गैर�व�ीय 
व्यवसाय चाल ु
सहायता 

25211 
गैर�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

नेपाल सरकारले गैर�व�ीय �नजी व्यवसायलाई चाल ु
�कृ�तका �नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने 
सहायता बापतको रकम। 

    4.3.2 
गैर�व�ीय 
व्यवसाय पूजँीगत 
सहायता 

25212 
गैर�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

नेपाल सरकारले गैर�व�ीय �नजी व्यवसायलाई पूजँीगत 
�कृ�तका �नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने 
सहायता बापतको रकम। 

  4.4 �व�ीय व्यवसायलाई सहायता 

    4.4.1 
�व�ीय व्यवसाय 
चाल ुसहायता 

25221 
�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

नेपाल सरकारले �व�ीय �नजी व्यवसायलाई चाल ु
�कृ�तका �नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने 
सहायता बापतको रकम। 

    4.4.2 
�व�ीय व्यवसाय 
पूजँीगत सहायता 

25222 
�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

नेपाल सरकारले �व�ीय �नजी व्यवसायलाई पूजँीगत 
�कृ�तका �नि�त कायर्�म वा कायर्को ला�ग �दइने 
सहायता बापतको रकम । 

  4.5 अन्य सामािजक संस्थालाई सहायता 

    4.5.1 
शैिक्षक 
संस्थाहरूलाई 
सहायता 

२५३११ शैिक्षक 
संस्थाहरूलाई 
सहायता 

शैिक्षक संस्थाहरूलाई सरकारले �दान गन� सहायता 
सम्बन्धी खचर्।  

    4.5.2 
स्वास्थ 
संस्थाहरूलाई 
सहायता 

२५३१२ स्वास्थ 
संस्थाहरूलाई 
सहायता 

स्वास्थ संस्थाहरूलाई सरकारले �दान गन� सहायता 
सम्बन्धी खचर्।  

    4.5.3 
उपभो�ा स�म�त 
तथा गैरसरकार� 
संस्था सहायता 

२५३१३ उपभो�ा स�म�त 
तथा गैरसरकार� 
संस्था सहायता 

उपभो�ा स�म�त तथा गैरसरकार� संस्थालाई सरकारले 
�दान गन� सहायता सम्बन्धी खचर्।  

    4.5.4 
धा�मर्क तथा 
सांस्कृ�तक संस्था 
सहायता 

२५३१४ धा�मर्क तथा 
सांस्कृ�तक संस्था 
सहायता 

धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक संस्थालाई सरकारले �दान 
गन� सहायता सम्बन्धी खचर्।  

    4.5.5 

अन्य सहायता २५३१५ अन्य सहायता अन्य सामािजक संस्थालाई सहायता (25310) का 
अन्य खचर् शीषर्कमा उल्लेख भए बाहेकका व्यि�, 
संस्था वा अन्य जनुसकैु �योजनका ला�ग सरकारले 
�दान गन� सहायता रकम।  

5 अनदुान 
  5.1 चाल ुअनदुान 

    5.1.1 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइने 
चाल ुअनदुान 

26111 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइने 
चाल ुअनदुान 

सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने चाल ुअनदुान 
बापतको रकम। 

    5.1.2 

स्थानीय �नकाय 
�न:शतर् चाल ु
अनदुान (कमर्चार� 
स�ुवधा) 

26311 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

स्थानीय �नकाय अन्तगर्तका कमर्चार�हरूको स�ुवधा 
सम्बन्धी खचर्को ला�ग �दइन े�नःशतर् चाल ुअनदुान 
बापतको रकम। (Non Conditional) 

    5.1.3 
स्थानीय �नकाय 
�न:शतर् चाल ु
अनदुान 

26311 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

स्थानीय �नकायको ला�ग स्थानीय �नकायको 
�नयमानसुार कुनै प�न �शास�नक कायर्मा खचर् गनर् वा 
�मलान गनर् कुनै बन्देज नराखी ��ज नहनु ेगर� �दान 
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(�शास�नक खचर्) ग�रने �नि�त अनदुान रकम।(Non Conditional) 

    5.1.4 

स्थानीय �नकाय 
�न:शतर् चाल ु
अनदुान (कायर्�म 
खचर्) 

26311 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

स्थानीय �नकायको ला�ग स्थानीय �नकायको 
�नयमानसुार कुनै प�न काय�र् मको ला�ग खचर् गनर् 
�दान ग�रने अनदुान रकम।(Non Conditional) 

    5.1.5 

सरकार� �नकाय 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�न:शतर् (कमर्चार� 
स�ुवधा) 

26411 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अन्य छु�ै 
ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) बोडर्, स�म�त, 
िशक्षण संस्था, अस्पतालहरू जस्ता �नकाय अन्तगर्तका 
कमर्चार�हरूको स�ुवधा सम्बन्धी खचर्को ला�ग �दइन े
�नःशतर् चाल ुअनदुान बापतको रकम। (Non 
Conditional) 

    5.1.6 

सरकार� �नकाय 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�न:शतर् चाल ु
अनदुान 
(�शास�नक खचर्) 

26411 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

सरकार� �नकाय स�म�त एवं बोडर्हरूको ला�ग उ� 
सम्बिन्धत संस्थाको �नयमानसुार कुनै प�न �शास�नक 
कायर्मा खचर् गनर् वा �मलान गनर् कुनै बन्देज नराखी 
��ज नहनु ेगर� �दान ग�रने �नि�त अनदुान 
रकम।(Non Conditional) 

    5.1.7 

सरकार� �नकाय 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�न:शतर् चाल ु
अनदुान (कायर्�म 
खचर्) 

26411 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान  

सरकार� �नकाय स�म�त एवं बोडर्हरूको ला�ग उ� 
सम्बिन्धत संस्थाको �नयमानसुार कुनै प�न काय�र् ममा 
खचर् गनर् �दान ग�रन ेअनदुान रकम।(Non 
Conditional) 

    5.1.8 

दैवी �कोप वा 
अन्य कारणले 
संस्थालाई �दइने 
अनदुान 

26413 
अन्य संस्थालाई 
अनदुान— सःशतर्  

दैवी �कोप वा अन्य कारणले संस्थालाई �दइने 
क्ष�तपू�तर् बापतको रकम।(Conditional) 

    5.1.9 

गैर सरकार� 
सामािजक क्षे�का 
सेवामूलक 
संस्थाहरू, धा�मर्क 
संघ संस्थाहरूलाई 
�दइने चाल ु
अनदुान 

26413 
अन्य संस्थालाई 
अनदुान सःशतर्  

गैरसरकार� सामािजक क्ष�ेका सेवामूलक संस्था, 
धा�मर्क संघ संस्थालाई �दइने अनदुान बापतको 
रकम।(Conditional) 

    5.1.10 

नेपाल सरकारका 
तफर् बाट 
संघसंस्थालाई 
�दान ग�रने 
आ�थर्क सहायता, 
परुस्कार 

26413 
अन्य संस्थालाई 
अनदुान सःशतर्  

नेपाल सरकारका तफर् बाट संघसंस्थालाई �दान ग�रने 
आ�थर्क सहायता, परुस्कार आ�दको खचर्। 
(Conditional) 

    5.1.11 अन्य 26413 
अन्य संस्थालाई 
अनदुान सःशतर्  

खचर् शीषर्क 26413 मा नपरेका अन्य संस्थागत 
अनदुान सम्बन्धी खचर्हरू। 

  5.2 पूजँीगत अनदुान 

    5.2.१ 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइने 
पूजँीगत अनदुान 

26121 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइने 
पूजँीगत अनदुान 

सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइने पूजँीगत अनदुान 
बापतको रकम।  

    5.2.२ 
अन्तरार्��य संस्था 
पूजँीगत अनदुान  

26212 
अन्तरार्��य संस्था 
पूजँीगत अनदुान 

नेपाल सरकारले अन्तरार्��य संस्था वा संगठनलाई 
�दान गन� पूजँीगत अनदुान सहायता बापतको रकम।  
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    5.2.३ 

स्थानीय �नकाय 
�न:शतर् पूजँीगत 
अनदुान (��ज 
नहनुे) 

26321 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् पूजँीगत 
अनदुान  

स्थानीय �नकाय आफ� ले चयन गर� सञ्  चालन गन� 
कायर्�म/��याकलापका ला�ग �दइने �नःशतर् पूजँीगत 
अनदुान बापतको रकम। (Non Conditional) 

    5.2.४ 

सरकार� �नकाय 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाइ 
�न:शतर् पूजँीगत 
अनदुान (��ज 
नहनुे) 

26421 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त, बोडर् – 
पूजँीगत �नःशतर् 
अनदुान  

सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अन्य छु�ै 
ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) बोडर्, स�म�त, 
िशक्षण संस्था, अस्पतालहरू आफ� ले चयन गर� 
सञ्  चालन गन� कायर्�मका ला�ग �दान गन� �नःशतर् 

पूजँीगत अनदुान बापतको रकम। (NonConditional) 

  5.3 अन्तरार्��य सदस्यता शलु्क तथा सहायता 

    5.३.1 
अन्तरार्��य 
सहयोग/चन्दा 

26211 
अन्तरार्��य 
सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

अन्य मलुकु र अन्तरार्��य संघ संस्थालाई �दइने 
सहयोग, चन्दा खचर्। 

    5.३.२ 
अन्तरार्��य 
सदस्यता शलु्क  

26211 
अन्तरार्��य 
सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

अन्य मलुकु र अन्तरार्��य संघ संस्थालाई �दइने 
सदस्यता शलु्क बापत लाग्न ेरकम। 

    5.३.३ 
अन्तरार्��य 
सदस्यता 
नवीकरण शलु्क 

26211 
अन्तरार्��य 
सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

अन्य मलुकु र अन्तरार्��य संघ संस्थालाई �दइने 
नवीकरण शलु्क बापत लाग्न ेरकम। 

6 �व�ीय हस्तान्तरण 
  6.1 �देश  

    ६.१.1 

समानीकरण 
अनदुान- �देश  

२६३३१ समानीकरण 
अनदुान 

�देश तहको खचर्को आवश्यकता र �ोत प�रचालनको 
क्षमता एवं सम्भावनाको तलुनामा देिखएको �भ�ता परुा 
गनर्का ला�ग उपलब्ध गराउने समानीकरण अनदुान 
बापतको रकम।  

    ६.१.2 
सशतर् अनदुान- 
�देश तह 

२६३३२ सशतर् अनदुान �नि�त �योजनका ला�ग कायर् वा शतर् तोक� �देश 
सरकारलाइर् �दान गन� शतर् स�हतको चाल ु अनदुान 
बापतको रकम।  

    ६.१.3 

�वशेष अनदुान- 
�देश तह 

२६३३३ �वशेष अनदुान �देश सरकारलाइर् �वशेष कायर् वा �योजनका ला�ग 
त्यस्तो कायर् सम्पादन गनुर्पन� कारण स�हत उपलब्ध 
गराउने �वशेष �कारको चाल ु अनदुान बापतको 
रकम।  

    ६.१.4 
समपूरक अनदुान- 
�देश तह 

२६३३४ समपूरक अनदुान �देश सरकारलाई �दान गन� समपूरक चाल ुअनदुानको 
रकम।  

    ६.१.5 अन्य अनदुान - 
�देश तह 

२६३३५ 

अन्य अनदुान 

�देश सरकारलाई २६३३१ देिख २६३३४ सम्म 
नपरेका अन्य �कृ�तका अनदुान रकम बापतको 
रकम। 

  6.2 स्थानीय तह  

    ६.२.१ 

समानीकरण 
अनदुान- स्थानीय 
तह 

२६३३१ समानीकरण 
अनदुान 

स्थानीय तहलाई खचर्को आवश्यकता र �ोत 
प�रचालनको क्षमता एवं सम्भावनाको तलुनामा 
देिखएको �भ�ता परुा गनर्का ला�ग उपलब्ध गराउने 
समानीकरण अनदुान बापतको रकम।  

    ६.२.२ 
सशतर् अनदुान- 
स्थानीय तह 

२६३३२ सशतर् अनदुान �नि�त �योजनका ला�ग कायर् वा शतर् तोक� स्थानीय 
सरकारलाइर् �दान गन� शतर् स�हतको चाल ु अनदुान 
बापतको रकम।  

    ६.२.३ 
�वशेष अनदुान- 
स्थानीय तह 

२६३३३ �वशेष अनदुान स्थानीय सरकारलाइर् �वशेष कायर् वा �योजनका ला�ग 
त्यस्तो कायर् सम्पादन गनुर्पन� कारण स�हत उपलब्ध 
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गराउने �वशेष �कारको चाल ु अनदुान बापतको 
रकम।  

    ६.२.४ 
समपूरक अनदुान- 
स्थानीय तह 

२६३३४ समपूरक अनदुान स्थनीय सरकारलाई �दान गन� समपूरक चाल ु
अनदुानको रकम।  

    ६.२.५ 
अन्य अनदुान - 
स्थानीय तह 

२६३३५ 
अन्य अनदुान 

स्थानीय सरकारलाई २६३३१ देिख २६३३४ सम्म 
नपरेका अन्य �कृ�तका अनदुान बापतको रकम। 

7 सामािजक सरुक्षा तथा सहायता 
  7.1 सामािजक सरुक्षा 

    ७.1.1 

जे� नाग�रक �दघर् 
सेवा सम्मान र 
सामािजक सरुक्षा 
कायर्�म 

27111 सामािजक सरुक्षा 

ब�ृ, असहाय, अपा�, �वधवा वा राज्यले दा�यत्व 
व्यहोन� �नणर्य गरेका व्यि�हरूलाई �दान ग�रने 
आ�थर्क सहायता वा अनदुान स्वरूप �दान ग�रने 
अनदुान बापतको रकम। 

    ७.1.2 �वरामीका खचर् 27111 सामािजक सरुक्षा �वरामीका ला�ग �दइने खाना खचर्हरू बापतको रकम। 

    ७.1.3 बन्द� स�ुवधा 27111 सामािजक सरुक्षा 
बन्द�हरूको ला�ग �दइने खाना, �सदा, कपडा र अन्य 
सह�ुलयतसम्बन्धी खचर्हरू बापतको रकम। 

    ७.1.4 
औषधी उपचार 
खचर् 

27112 
अन्य सामािजक 
सरुक्षा 

रा��य व्यि�त्व वा सवर्साधारणलाई �रतपूवर्क �दइने 
औषधी उपचार बापतको रकम। 

    ७.1.5 आ�थर्क सहायता 27112 
अन्य सामािजक 
सरुक्षा 

रा��य व्यि�त्व वा कमर्चार� वा सवर्साधरण मतृ्यू वा 
अन्य कारणले पी�डतलाई �दइन ेआ�थर्क सहायता 
बापतको रकम। 

  7.2 सामािजक सहायता 

    ७.२.1 आधारभतू 27211 छा�विृ� 
आधारभतू तहमा अध्ययन गन� छा�छा�ालाई छा�विृ� 
स्वरुप �दइने अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.2 माध्य�मक 27211 छा�विृ� 
माध्य�मक तहमा अध्ययन गन� छा�छा�ालाई छा�विृ� 
स्वरुप �दइने अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.3 उच्च माध्य�मक 27211 छा�विृ� 
उच्च माध्य�मक तहमा अध्ययन गन� छा�छा�ालाई 
छा�विृ� स्वरुप �दइने अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.4 आवा�सय 27211 छा�विृ� 
छा�छा�ालाई आवा�सय छा�विृ� स्वरुप �दइने 
अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.5 उच्च िशक्षा 27211 छा�विृ� 
उच्च िशक्षा तहमा अध्ययन गन� छा�छा�ालाई 
छा�विृ� स्वरुप �दइने अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.6 
�ा�व�धक तथा 
व्यावसा�यक िशक्षा 

27211 छा�विृ� 
�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा अध्ययन गन� 
छा�छा�ालाई छा�विृ� स्वरुप �दइन ेअनदुान 
बापतको रकम। 

    ७.२.7 अन्य 27211 छा�विृ� 
खचर् शीषर्क 27211 मा नपरेका अन्य छा�विृ� 
स्वरुप �दइने अनदुान बापतको रकम। 

    ७.२.8 
उ�ार, राहत तथा 
पनुस्थार्पना  

२७२१२ 
उ�ार, राहत तथा 
पनुस्थार्पना खचर् 

�वपद् वा अन्य घटनाका कारणले भएको क्ष�त बापत 
व्यि�/संस्थालाई �दइने क्ष�तपू�तर् बापतको रकम। 

    ७.२.9 औषधीहरू ख�रद 27213 औषधी ख�रद खचर् 

सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा परु्  याउने हेतलेु अस्पताल भनार् 
भए नभएका व्यि�/�बरामीका ला�ग वा सावर्ज�नक 
�वतरणको ला�ग आवश्यक औषधी ख�रद गनर् लाग्ने 
खचर्। 

    ७.२.10 खोपहरू 27213 औषधी ख�रद खचर् 
सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा परु्  याउने हेतलेु ख�रद ग�रने 
खोपहरू बापतको रकम। 

    ७.२.11 स्वास्थ सामा�ी 27213 स्वास्थ सामा�ी 
सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा परु्  याउने हेतलेु स्वास्थ्य 
सामा�ी ख�रद बापतको रकम। 

    ७.२.12 ढुवानी खचर् 27213 औषधी ख�रद खचर् 
सावर्ज�नक रुपमा स्वास्थ्य सेवा परु्  याउने हेतलेु 
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधी तथा खोप र 
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स्वास्थ्य सामा�ी ढुवानी गनर् लाग्न ेरकम। 

    ७.२.13 
अन्य सामािजक 
सहायता 

२७२१९ 
अन्य सामािजक 
सहायता 

सरकारको तफर् बाट �दान ग�रने अन्य 
आ�थर्क/सामािजक सहायता, परुस्कार वा सामािजक 
सहायता सम्बन्धी रकम। 

  7.3 सेवा �नव�ृ स�ुवधा 

    ७.३.1 
कमर्चार�को 
�नविृ�भरण तथा 
अश� विृ� 

27311 
�नविृ� भरण तथा 
अश� विृ� 

सेवा �नव�ृ कमर्चार�लाई �दान ग�रने �नविृ�भरण 
स�ुवधा तथा अश� विृ� बापतको रकम। 

    ७.३.2 
पदा�धकार�को 
�नविृ�भरण तथा 
अश� विृ� 

27311 
�नविृ� भरण तथा 
अश� विृ� 

सेवा �नव�ृ पदा�धकार�लाई �दान ग�रने �नविृ�भरण 
स�ुवधा तथा अश� विृ� बापतको रकम। 

    ७.३.3 
कमर्चार�को 
उपदान 

27312 उपदान 
सेवा �नव�ृ कमर्चार�लाई �दान ग�रने उपदान बापतको 
रकम। 

    ७.३.4 
पदा�धकार�को 
उपदान 

27312 उपदान 
सेवा �नव�ृ पदा�धकार�लाई �दान ग�रने उपदान 
बापतको रकम। 

    ७.३.5 
कमर्चार�को सि�त 
�वदा 

27313 
सेवा �नव�ृको 
सि�त �वदा 

सेवा �नव�ृ कमर्चार�को ला�ग ग�रने सि�त �वदा 
बापतको रकम। 

    ७.३.6 
पदा�धकार�को 
सि�त �वदा 

27313 
सेवा �नव�ृको 
सि�त �वदा 

सेवा �नव�ृ पदा�धकार�को ला�ग ग�रने सि�त �वदा 
बापतको रकम। 

    ७.३.7 
कमर्चार�को 
औषधी उपचार 
सेवा �नव�ृको 

27314 
सेवा �नव�ृको 
औषधी उपचार 

सेवा �नव�ृ कमर्चार�को ला�ग �दान ग�रने औषधी 
उपचार बापतको रकम। 

    ७.३.8 
पदा�धकार�को 
औषधी उपचार 
सेवा �नव�ृको 

27314 
सेवा �नव�ृको 
औषधी उपचार 

सेवा �नव�ृ पदा�धकार�को ला�ग �दान ग�रने औषधी 
उपचार बापतको रकम। 

    ७.३.9 

मतृक 
कमार्चार�को 
स�ुवधा तथा 
सहायता 

27315 
मतृ कमर्चार�को 
स�ुवधा तथा 
सहायता 

मतृक कमर्चार�को प�रवारलाई उपलब्ध गराएको 
सहायता बापतको रकम र शैिक्षक बिृ� क.सं.कोषलाई 
सोधभनार्को साथै मतृक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारको 
तफर् बाट �दइएको थप रकम। 

8 अन्य 
  8.1 भाडा 

    ८.1.१ जग्गाको भाडा 28141 जग्गाको भाडा 
कायार्लय �योजनको ला�ग जग्गा भाडामा �लए 
बापतको रकम। 

    ८.1.२ 
बा�लनाल�को 
क्ष�तपू�तर् 

28141 जग्गाको भाडा 
कुनै जग्गाको वा�लनाल�को क्ष�तपू�तर्को ला�ग �दान 
ग�रने रकम। 

    ८.1.३ 
कायार्लयको घर 
भाडा 

28142 घर भाडा 
कुनै प�न सरकार� �योजनको ला�ग �लइने घरको 
बहाल बापतको रकम। 

    ८.1.४ 
स�ुवधाको घर 
भाडा 

28142 घर भाडा 
�नयमानसुार कुनै पदा�धकार�लाई स�ुवधाको रुपमा 
�दान ग�रने घर भाडा बापतको रकम। 

    ८.1.५ गोदाम भाडा 28142 घर भाडा 
गोदाम/भण्डारण �योजनको ला�ग �लइने बहाल 
बापतको रकम। 

    ८.1.६ 
सवार� साधनको 
भाडा 

28143 
सवार� साधन तथा 
मे�सनर औजार 
भाडा 

कायार्लयको कामको ला�ग �लइने सवार� साधनको 
भाडा बापतको रकम। 

    ८.1.७ 
मे�सनर� औजार 
एवं पूजँीगत 
सम्प�ीको भाडा 

28143 
सवार� साधन तथा 
मे�सनर औजार 
भाडा 

कायार्लयको काम �वशेषको ला�ग मे�सनर� औजर 
लगायत अन्य पूजँीगत सम्प�त भाँडामा �लदा लाग्न े
रकम। 

    ८.1.८ अन्य भाडा २८१४९ अन्य भाडा सम्पि� सम्बन्धी खचर् (2८१00) का अन्य खचर् 
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शीषर्कमा नपरेका खचर्हरू। 

    8.1.9 
भैपर� आउने -
चाल ुखचर् 

28911 
भैपर� आउने चाल ु
खचर् 

चाल ुतफर्  �कटानी साथ खचर् शीषर्क तोक्न नसकेको 
अवस्थासम्मको ला�ग मा� �ावधान ग�रएको। 

  8.2 �फतार्  

    ८.2.1 राजस्व �फतार् 28211 राजस्व �फतार् 

नेपाल सरकारले �फतार् गनुर् पन� भन्सार, कर, अन्तः 
शलु्क, मालपोत, दण्ड ज�रवाना र अन्य राजस्व �फतार् 
खचर्हरू र �च�लत कानून अनसुार �दइने राजस्व 
छुटको रकम। 

    ८.2.2 न्या�यक �फतार् 28212 न्या�यक �फतार् 
नेपाल सरकारले न्या�यक �नणर्य अनसुार गनुर् पन� 
�फतार् बापतको रकम। 

    ८.2.3 अन्य �फतार् 28219 अन्य �फतार् 
नेपाल सरकारले �फतार् गनुर् पन� राजस्व तथा न्या�यक 
�फतार् बाहेकका अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत) बापतको 
रकम। 

11 पूजँीगत खचर् 
  ११.१ भवन 

    11.१.1 भवन ख�रद 31111 भवन ख�रद 

�न�मर्त भवन ख�रद गदार् सो भवन तथा भवनले 
ओगटेको जग्गा, कम्पाउण्ड लगायतका अन्य 
संरचनागत खचर्को लागत। तर जग्गा, फ�नर्चर र 
�फक्चसर् आ�द छु�ाउन सक्ने भएमा सम्बिन्धत खचर् 
शीषर्कमै खचर् लेख् न ुपदर्छ।  

    11.१.2 भवन �नमार्ण  31112 भवन �नमार्ण  

कायार्लय भवन, आवास भवन, भवन तथा जग्गाको 
कम्पाउन्ड वाल �नमार्ण, गोठ र टहरा जस्ता भवनजन्य 
संरचनाको �नमार्ण गनर् लाग्न ेखचर्हरूको साथै 
भइरहेको भवनमा कोठा वा तला थप गदार् हनुे 
खचर्। जस्तै कायार्लय, शैिक्षक, स्वास्थ्य, व्यवसाय, 
सामदुा�यक भवन। 

    11.१.३ 
पूजँीगत सधुार 
खचर् 

31113 
�न�मर्त भवनको 
संरचनात्मक सधुार 
खचर्  

भइरहेको भवनसम्बन्धी संरचनाको आय ुथप हनुे गर� 
ग�रने खचर् । 

  ११.२ �ाकृ�तक सम्पि� 

    11.२.१ 
जग्गा �वकास 
कायर् 

३१११४ जग्गा �वकास 
कायर् 

जग्गा �वकास कायर्सम्बन्धी लागत खचर्को साथै सो 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य रकमहरू  

    11.२.२ जग्गा ख�रद 31411 जग्गा �ा�� 
जग्गा ख�रद गन� �सल�सलामा लाग्ने मोल र सो 
बापतको मआुब्जा तथा जग्गा �ा� गदार् लाग्न ेदस्तरु, 
कर र अन्य बापतको रकम। 

    11.२.३ मआुब्जा 31411 जग्गा �ा�� 
अ�ध�हण गन� �सल�सलामा लाग्ने मोल र सो बापतको 
मआुब्जा तथा जग्गा �ा� गदार् लाग्ने दस्तरु, कर र 
अन्य बापतको रकम। 

    11.२.४ क्ष�तपू�तर् 31411 जग्गा �ा�� 
जग्गा िस्थत भौ�तक संरचना वा लगाइएका बाल�नाल� 
जस्ताको क्ष�तपू�तर् बापतको रकम। 

  ११.३ सवार� साधन तथा मे�सनर� औजार 

    11.३.1 
हवाईजहाज / 
हे�लकोप्टर ख�रद 

31121 सवार� साधन 
हवाईजहाज /हे�लकोप्टर वा सोको इिन्जनको मोल र 
सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, 
मागर्स्थ �बमा खचर् । 

    11.३.2 सवार� साधन 31121 सवार� साधन 

सवार�का साधनहरू (जस्तैः जीप, मोटरकार, बस, 
�क, मोटर साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी 
काम गन� �याक्टर, गाडा ता�े जनावरहरुः बयल, 
घोडा आ�द) वा सोको इिन्जनको मोल र सो सम्बन्धी 
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आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
खचर् । 

    11.३.3 रेल 31121 सवार� साधन 
रेल वा सोको इिन्जनको मोल र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
खचर् । 

    11.३.4 पानी जहाज 31121 सवार� साधन 
पानी जहाज वा सोको इिन्जनको मोल र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
खचर्। 

    11.३.5 एम्वलेुन्स 31121 सवार� साधन 
एम्वलेुन्स वा सोको इिन्जनको मोल र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
बापतको रकम। 

    11.३.6 दमकल 31121 सवार� साधन 
दमकल वा सोको इिन्जनको मोल र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा 
खचर्। 

    11.३.7 

कायार्लय 
सञ्  चालनसँग 
सम्बन्धी 
यन्�,उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

दै�नक �शास�नक कायर्सँग सम्बिन्धत उपकरण 
मे�सनर� औजार सम्बन्धी ख�रद वा सोको मखु्य 
पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो 
सम्बन्धी आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, 
मागर्स्थ �बमा आ�द समेतको खचर्।जस्तै कम्प्यूटर वा 
ल्यापटप वा ��न्टर वा स्कानर वा क्यामरा वा 
�ोजेक्टर आ�द। 

    11.३.8 

सरुक्षासँग 
सम्बन्धी 
यन्�,उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

सरुक्षासँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा मे�सन 
औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् 
परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.9 

स्वास्थ्य तथा 
िच�कत्सासँग 
सम्बन्धी 
यन्�,उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

स्वास्थ्य तथा िच�कत्सासँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण 
तथा मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� 
ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक 
भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द 
समेतको खचर्। 

    11.३.10 

कृ�ष - खेतीको 
साथै �सँचाई 
�योजन र पश ु
िच�कत्सा सम्बन्धी 
उपकरण तथा 
मे�सन औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

कृ�ष, खेती वा �सँचाई वा पश ुिच�कत्सासँग सम्बिन्धत 
यन्�, उपकरण तथा मे�सन औजार वा सोको मखु्य 
पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो 
सम्बन्धी आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, 
मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.11 

अनसुन्धान तथा 
वैज्ञा�नक अन्वेषण 
�योगशालाको 
�योजनका 
उपकरण तथा 
मे�सन औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

अनसुन्धान वा वैज्ञा�नक अन्वेषणसँग सम्बिन्धत यन्�, 
उपकरण तथा मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् 
नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ 
�बमा आ�द खचर्। 

    11.३.12 

औ�ो�गक 
उत्पादनसँग 
सम्बिन्धत 
उपकरण तथा 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

औ�ो�गक उत्पादनसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा 
मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त 
गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 
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मे�सन औजार 

    11.३.13 

�वकास �नमार्ण 
तथा �वकाससँग 
सम्बन्धी उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

�वकास �नमार्णसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा 
मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त 
गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.14 
नापतौल सम्बन्धी 
उपकरण तथा 
मे�सन औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

नापतौलसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा मे�सन 
औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् 
परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.15 

�इंग �डजाइन 
नक्साकंन / नाप 
नक्सा सम्बधी 
उपकरण तथा 
मे�सन औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

�इंग �डजाइनसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा 
मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त 
गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.16 
म�ुण सम्बन्धी 
मे�सन तथा 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

म�ुणसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा मे�सन 
औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् 
परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.17 
सञ्  चार सम्बन्धी 
यन्� तथा 
उपकरण 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

सञ्  चारसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा मे�सन 
औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् 
परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा 
भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द 
समेतको खचर्। 

    11.३.18 

उत्खनन तथा 
खानी सम्बन्धी 
�योजनका मे�सन 
तथा औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

उन्खनन तथा खानीसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण 
तथा मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� 
ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी आवश्यक 
भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द 
खचर्। 

    11.३.19 

�बजलु� एवं �व�तु 
उत्पादनसँग 
सम्बन्धी 
उपकरण, सामान, 
औजार, यन्� 
आ�द । 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

�बजलु� तथा �व�तु उत्पादनसँग सम्बिन्धत यन्�, 
उपकरण तथा मे�सन औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् 
नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र सो सम्बन्धी 
आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, भन्सार, मागर्स्थ 
�बमा आ�द समेतको खचर्। 

    11.३.20 
शैिक्षक उपकरण 
तथा औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

शैिक्षक यन्�, उपकरण तथा मे�सन औजार वा सोको 
मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको खचर् र 
सो सम्बन्धी आवश्यक भाडा भरौट, शलु्क, कर, 
भन्सार, मागर्स्थ �बमा आ�द खचर्। 

    11.३.21 

खानेपानी सम्बन्धी 
यन्�,उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

खानेपानीसँग सम्बिन्धत यन्�, उपकरण तथा मे�सन 
औजार वा सोको मखु्य पाटर्पजुार् नै बदल� ममर्त गनुर् 
परेमा सोको खचर् । 

    11.३.22 
अन्य उपकरण 
तथा मे�सन 
औजार 

31122 
मे�सनर� तथा 
औजार 

खचर् शीषर्क मे�सनर� तथा औजार (31122) मा 
परेका बाहेकका अन्य मे�सनर�, इलेक्�ो�नक उपकरण 
समेतको खचर्।  

  ११.४ सावर्ज�नक �नमाणर् 
    11.४.1 कालोप�े सडक 31151 सडक तथा पूल कालोप�े सडक �नमार्ण सम्बन्धी लागत खचर्को साथै 



 

193 

�नमार्ण �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घेरा 
अन्य खचर्। 

    11.४.2 
�ाभेल / खण्ड 
िस्मथ सडक 

31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

�ाभेल/ खण्ड िस्मथ सडक �नमार्ण सम्बन्धी लागत 
खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन 
बापतको खचर्। 

    11.४.3 कच्ची सडक 31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

कच्ची सडक �नमार्ण सम्बन्धी लागत खचर्को साथै 
�नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घेरा 
अन्य खचर्। 

    11.४.4 
नयाँ �याक खोल्न े
सडक 

31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

कुनै प�न नया ँ�याक खोल्न ेसडक �नमार्ण सम्बन्धी 
लागत खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत 
इन्धन, सरुक्षा घेरा अन्य खचर्। 

    11.४.5 
घाडेटो / गोरेटो/ 
�ेल/फुटपाथ 

31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

घोडेटो / गोरेटो/ �ेल/फुटपाथ �नमार्ण सम्बन्धी 
लागत खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत 
इन्धन, सरुक्षा घेरा अन्य खचर्। 

    11.४.6 रोड फ�नर्चर 31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

रोड मा�कर् �, सडक ब�ी, �स वा�रयर, रोड साइन 
जस्ता सडकमा ग�रन ेफ�नर्�स� बापतको रकम। 

    11.४.7 सडक पलु 31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

पलु तयारसम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग 
�त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घरेा अन्य खचर्। 

    11.४.8 झोलुँग ेपलु 31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

झोल�ुे पलु तयारसम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य रकम। 

    11.४.9 �ेल पलु 31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 

झोल�ुे बाहेकका �ेल पलु तयारसम्बन्धी लागत 
खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, 
सरुक्षा घेरा अन्य खचर् रकम। 

    11.४.10 हवाई मैदान 31152 
रेलमागर् तथा 
हवाइर् मैदान 
�नमार्ण 

हवाइ मैदान तथा हेल� प्याड �नमार्णसम्बन्धी लागत 
खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, 
सरुक्षा घेरा अन्य खचर् रकम। 

    11.४.11 रेलमागर् 31152 
रेलमागर् तथा 
हवाइर् मैदान 
�नमार्ण 

रेलमागर्को ला�ग �लग �ब�ाउन ेसम्बन्धी लागत 
खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, 
सरुक्षा घेरा अन्य खचर् रकम। 

    11.४.12 
�व�तु गहृ 
/सबस्टेशन/�सार
ण लाईन �नमार्ण 

31153 
�व�तु संरचना 
�नमार्ण 

�व�तु गहृ र सवस्टेशन �नमार्ण तथा �सारण लाईन 
ता�ेसम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण कायर्सँग 
�त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घरेा अन्य खचर्। 

    11.४.13 बाँध �नमार्ण 31154 
तटबन्ध तथा बाँध 
�नमार्ण 

बाँध �नमार्णसम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य रकम। 

    11.४.14 
नद� �नयन्�ण 
सम्बन्धी कायर् 

31154 
तटबन्ध तथा बाँध 
�नमार्ण 

नद�/प�हरो �नयन्�ण सम्बन्धी कायर् बापतको खचर्को 
साथै सो कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य रकम। 

    11.४.15 
�सँचाई �णाल�को 
�नमार्ण 

31155 
�संचाइर् संरचना 
�नमार्ण 

�संचाइर्का ला�ग �नमार्ण ग�रने बाँध, नहर, कुलो, पैनी, 
स्यालो तथा डीप �ुवेल, र सोसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत 
अध्ययन, अनसुन्धान, इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर्। 

    11.४.16 
खानेपानी तथा 
सरसफाई संरचना 
�नमार्ण 

31156 
खानेपानी संरचना 
�नमार्ण 

खानेपानीका ला�ग �रजभ्वार्यर �नमार्ण, �शोधन तथा 
�वतरण �णाल� �नमार्ण, पाइप �बच्�ाउन,े पानीट�क� 
�नमार्ण, बो�र� लगायत सोसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत, 
इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर्हरू बापतको रकम। 

    11.४.17 
वन तथा 
वातावरण संरक्षण 
�नमार्ण 

31157 
वन तथा वातावरण 
संरक्षण 

नसर्र� स्थापना, बकृ्षारोपण, ��न हाउस तथा सेड 
�नमार्ण, वायोइिन्ज�नय�र� तथा वातावरण संरक्षणसँग 
सम्बिन्धत खचर्हरू बापतको रकम। 

    11.४.18 
सरसफाइर् संरचना 
�नमार्ण 

31158 
सरसफाइर् संरचना 
�नमार्ण 

ढल �नकास, सफाइर् नाला, फोहोर मैला �शोधन केन्�, 
डिम्पङ साइट �नमार्ण तथा सरसफाइर् र अन्य पूवार्धार 
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�नमार्णसँग सम्बिन्धत खचर्। 

    11.४.19 शरुु� 31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

सरुूङ �नमार्ण सम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर्। 

    
11.४.20 जल मागर् 31159 

अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

जलमागर् �नमार्ण सम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर्। 

    
11.४.21 

र�शाला/खेल 
मैदान 

31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

र�शाला/खेल मैदान �नमार्णसम्बन्धी लागत खचर्को 
साथै �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य रकम। 

    11.४.22 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

सावर्ज�नक �नमार्ण (31150) मा नपरेका अन्य 
सावर्ज�नक �नमार्णसँग सम्बिन्धत खचर् । 

  ११.५ पूजँीगत सधुार 

    11.५.1 
कालोप�े सडक 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

कालोप�े सडक सधुारसम्बन्धी खचर्। 

    11.५.2 
�ाभेल / खण्ड 
िस्मथ सडक 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

�ाभेल / खण्ड िस्मथ सडक सधुारसम्बन्धी खचर्। 

    11.५.3 
कच्ची सडक 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

कच्ची सडक सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.4 
नयाँ �याक खोल्न े
सडक सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

कुनै प�न नया ँ�याक खोल्न ेसडक सधुारसम्बन्धी 
खचर्। 

    11.५.5 
घाडेटो / गोरेटो/ 
�ेल/फुटपाथ 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

घोडेटो / गोरेटो/ �ेल/फुटपाथ सधुारसम्बन्धी खचर्। 

    11.५.6 
रोड फ�नर्चर 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

रोड मा�क� ग, सडक ब�ी, �स वा�रयर, रोड साइन 
जस्ता सडकमा ग�रन ेफ�नर्�संग सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.7 सडक पलु सधुार 31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

पलु तयार सम्बन्धी लागत खचर्को साथै �नमार्ण 
कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घेरा अन्य 
खचर् । 

    11.५.8 झोलुँग ेपलु सधुार 31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

झोल�ुे पलु सधुार सम्बन्धी खचर् । 

    11.५.9 �ेल पलु सधुार 31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

झोल�ुे बाहेकका �ेल पलु सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.10 
हवाई मैदान 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

हवाइ मैदान तथा हेल� प्याड सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.11 रेलमागर् सधुार 31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

रेलमागर्को सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.12 
�व�तु गहृ 
/सबस्टेशन/�सार
ण लाईन सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

�व�तु गहृ र सवस्टेशन तथा �सारण लाईन सधुार 
सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.13 बाँध �नमार्ण 31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 

वाँध सधुार सम्बन्धी खचर्। 
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�नमार्ण 

    11.५.14 
नद� �नयन्�ण 
सम्बन्धी सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

नद� / प�हरो �नयन्�ण सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.15 
�सँचाई �णाल�को 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

�संचाइर्का ला�ग सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.16 
खानेपानी तथा 
सरसफाई संरचना 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

खानेपानीका ला�ग �रजभ्वार्यर, �शोधन तथा �वतरण 
�णाल� , पाइप �वच्�ाउन,े पानीट�क� , बो�र� सधुार 
सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.17 
वन तथा 
वातावरण संरक्षण 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

नसर्र� स्थापना, बकृ्षारोपण, ��न हाउस तथा शेड , 
वायोइिन्ज�नय�र� तथा वातावरण संरक्षण सधुारसम्बन्धी 
खचर्। 

    11.५.18 
सरसफाइर् संरचना 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

ढल �नकास, सफाइर् नाला, फोहोर मैला �शोधन केन्�, 
डिम्प� साइट �नमार्ण तथा सरसफाइर्सँग सम्बिन्धत 
अन्य पूवार्धार सधुार सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.19 शरुु� 31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

सरुूङ सधुारसम्बन्धी खचर्। 

    
11.५.20 जल मागर् 31159 

अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

जलमागर् सधुारसम्बन्धी खचर्। 

    
11.५.21 

र�शाला/खेल 
मैदान 

31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

र�शाला/खेल मैदान सधुार सम्बन्धी खचर् रकम। 

    11.५.22 
अन्य सावर्ज�नक 
सधुार 

31171 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

पूजँीगत सधुार खचर् सावर्ज�नक �नमार्ण (31171) मा 
नपरेका अन्य पूजँीगत सधुार खचर्। 

    11.५.23 
सडक सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

सडक �नमार्णसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, 
सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र 
अनसुन्धान सम्बन्धी र पूजँीगत �नमार्णको लागतमा 
समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.24 
भवन सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

भवन �नमार्ण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, 
सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र 
अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको 
लागतमा समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको 
रकम। 

    11.५.25 

�व�तु उत्पादन 
तथा �सारण 
लाइन अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

�व�तु उत्पादन तथा �व�तु �सारण लाइन सम्बिन्धत 
सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, सव�क्षण, �डजाइन, �इ� 
खचर्, अन्वेषण उत्खनन र अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् र 
पूजँीगत �नमार्णको लागतमा समावेश हनुे �ा�व�धक 
परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.26 

खानेपानी आप�ुतर् 
सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

खानेपानीसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, 
सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र 
अनसुन्धानसम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको लागतमा 
समावेश हनु े�ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.27 
पलु सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

पलुसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता अध्ययन खचर्,सव�क्षण, 
�डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र अनसुन्धान 
सम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको लागतमा समावेश 
हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.28 �सँचाई तथा नद� 31172 पूजँीगत अनसुन्धान �सँचाई तथा नद� �नयन्�णसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता 
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�नयन्�ण सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

तथा परामशर् अध्ययन खचर्, सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण 
उत्खनन र अनसुन्धानसम्बन्धी खचर् र पूजँीगत 
�नमार्णको लागतमा समावेश हनु े�ा�व�धक परामशर् 
सेवा बापतको रकम। 

    11.५.29 
कृ�ष सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

कृ�षसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, सव�क्षण, 
�डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र अनसुन्धान 
सम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको लागतमा समावेश 
हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.30 
वन सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

वनसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता अध्ययन खचर्, सव�क्षण, 
�डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन र अनसुन्धान 
सम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको लागतमा समावेश 
हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.31 

उड् डयन तथा 
हवाई सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

उ�न तथा हवाईसँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता अध्ययन 
खचर्, सव�क्षण, �डजाइन, �इ� खचर्, अन्वेषण उत्खनन 
र अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् र पूजँीगत �नमार्णको 
लागतमा समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको 
रकम। 

    11.५.32 

वैज्ञा�नक तथा 
अन्वेषण उत्खनन 
पूजँीगत 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

वैज्ञा�नक अनसुन्धान, अध्ययनसम्बन्धी खचर् र यस 
कायर्को लागतमा समावेश हनु े�ा�व�धक परामशर् सेवा 
बापतको रकम। 

    11.५.33 
स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

स्वास्थ्य तथा िच�कत्सासँग सम्बिन्धत सम्भाव्यता 
अध्ययन, अनसुन्धानसम्बन्धी खचर् र सोको लागतमा 
समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा सम्बन्धी खचर्। 

    11.५.34 
शैिक्षक अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

शैिक्षक सम्भाव्यता अध्ययन, अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् 
र सोको लागतमा समावेश हनु े�ा�व�धक परामशर् सेवा 
बापतको रकम। 

    11.५.35 
रेलवे सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

रेल / रेलमागर्सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, 
अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् र सोको लागतमा समावेश 
हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.36 

नक्सा�न तथा 
नक्सा �नमार्ण वा 
नाप नक्सासँग 
सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

नक्सा�न तथा नक्सा �नमार्णमा समावेश हनुे �ा�व�धक 
परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.37 

फोहर मैला 
व्यवस्थापन 
सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

फोहर मैला व्यवस्थापन गन� सम्बन्धमा गनुर्पन� 
संरचना, सम्भाव्यता अध्ययन, अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् 
र सोको लागतमा समावेश हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा 
बापतको रकम। 

    11.५.38 
नद� सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

नद� �नयन्�ण, बहाव प�रवतर्न, सम्भाव्यता अध्ययन, 
अनसुन्धानसम्बन्धी खचर् र सोको लागतमा समावेश हनुे 
�ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 

    11.५.39 
जल उत्प� �कोप 
सम्बन्धी 
अनसुन्धान तथा 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

जल उत्प� �कोप सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, 
अनसुन्धान सम्बन्धी खचर् र सोको लागतमा समावेश 
हनुे �ा�व�धक परामशर् सेवा बापतको रकम। 
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परामशर् 

    11.५.40 
अन्य पूजँीगत 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 

खचर् शीषर्क 31172 मा अन्य� उल्लेख भए 
बाहेकका अन्य पूजँीगत �कृ�तका �ा�व�धक परामशर् 
सेवा बापतको रकम। 

  ११.६ अन्य पूजँीगत खचर् 

    11.६.1 

पशधुन �वकास 
खचर् 

३११३१ पशधुन तथा 
बागवानी �वकास 
खचर् 

व्यावसा�यक रूपले एक भन्दा बढ� पटक उत्पादन 
�ाप्  त गनर् सक्न े गर� जी�वत पशपुन्छ� पालन गन� 
(�जनन, दगु्ध उत्पादन, उन उत्पादन, पश ुयातायात) 
आ�दको ला�ग ग�रने िस्थर �कृ�तको खचर्। 

    11.६.2 
 बागवानी �वकास 
खचर् 

३११३१ पशधुन तथा 
बागवानी �वकास 
खचर् 

व्यावसा�यक कृ�ष तथा बनस्प�त �वकास (फलफूल, 
�बउ �बजन, खोटो, पात, दोहो�रने नगदे बाल�) 
आ�दको ला�ग ग�रने िस्थर �कृ�तको खचर्। 

    11.६.3 
सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा परामशर् 

31132 

कम्प्यटुर 
सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा ख�रद खचर् 
एवं अन्य बौ��क 
सम्प�ी �ा�� खचर् 

सफ्टवेयर �नमार्ण र सारभतू रुपमा �भाव पान� गर� 
सफ्टवेयरमा स्तरो��तसम्बन्धी परामशर् बापतको 
रकम। 

    11.६.4 सफ्टवेयर ख�रद 31132 

कम्प्यटुर 
सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा ख�रद खचर् 
एवं अन्य बौ��क 
सम्प�ी �ा�� खचर् 

सफ्टवेयर ख�रद र परामशर् बापतको रकम। । 

    11.६.5 
अन्य बौ��क 
सम्प�ी �ा�� 

31132 

कम्प्यटुर 
सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा ख�रद खचर् 
एवं अन्य बौ��क 
सम्प�ी �ा�� खचर् 

बौ��क सम्पि� अ�धकार, अनसुन्धान र �वकास, 
मनोर�नात्मक तथा सा�हित्यक र कलात्मक कायर्मा 
ग�रने पूजँीगत �कृ�तको खचर् । 

    11.६.6 
हातह�तयार ३११४१ सरुक्षा उपकरण 

�ा�� खचर् 
शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक हातह�तयार 
ख�रदसम्बन्धी खचर्। 

    11.६.7 
सरुक्षा �ाकं 31141 सरुक्षा उपकरण 

�ा�� खचर् 
शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक सरुक्षा �ाकं 
ख�रदसम्बन्धी खचर्। 

    11.६.8 
सै�नक �वमान 31141 सरुक्षा उपकरण 

�ा�� खचर् 
शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक सै�नक 
�वमान ख�रदसम्बन्धी खचर्। 

    11.६.9 
अन्य 31141 सरुक्षा उपकरण 

�ा�� खचर् 
शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक अन्य िस्थर 
�कृ�तका सैन्य उपकरण) ख�रदसम्बन्धी खचर्। 

    11.६.10 
लाइर्सेन्स 
ख�रद/�ा�� खचर् 

३१४४१ 
लाइर्सेन्स 
ख�रद/�ा�� खचर् 

सम्झौता अनसुार भ�ुानी गनुर्पन� पूजँीगत �कृ�तको 
लाइसेन्स ख�रद/�ा�� खचर् तथा अन्य अदृष्य 
(intangible) अनमु�तसम्बन्धी खचर्। 

    11.६.11 
लाइर्सेन्स 
नवीकरण 

३१४४१ 
लाइर्सेन्स 
ख�रद/�ा�� खचर् 

सम्झौता अनसुार भ�ुानी गनुर्पन� पूजँीगत �कृ�तको 
लाइसेन्स नवीकरण खचर् तथा अन्य अदृष्य 
(intangible) अनमु�त सम्बन्धी खचर्। 

    11.६.12 
भैपर� आउन-े
पूजँीगत 

31511 
भैपर� आउने 
पूजँीगत 

पूिँजगत तफर्  �कटानी साथ खचर् शीषर्क तोक्न नसकेको 
अवस्थासम्मका ला�ग मा� �ावधान ग�रएको। 

    11.६.13 
कायार्लयको ला�ग 
फ�नर्चर �फक्चसर् 

31115 
फ�नर्चर तथा 
�फक्चसर् 

सरकार� कायार्लयको �योजनको ला�ग ख�रद ग�रन े
फ�नर्चर, फ�नर्�संग तथा �फक्चसर् बापतको रकम। 

14 �व�ीय सम्पि� (�व�ीय व्यवस्था) 
  14.1 म�ुाको सरुक्षण, म�ुा तथा अन्य सरुक्षण 
    14.1.1 म�ुाको सरुक्षणमा ३२०११ म�ुाको सरुक्षणमा सरकारबाट �नष्कासन हनुे म�ुाको सरुक्षणका ला�ग 
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�य�ु सनु  �य�ु सनु  रािखएको सनुको मौ��क मूल्य।  

    14.1.2 
स्पेिशयल �इ� 
राइट्स 
(एसडीआर) 

३२०१२ एसडीआर सरकारले अन्तरार्��य म�ुा कोष तथा अन्य संस्थामा 
�ाप्  त गरेको स्पेिशयल �इ� राइट्स को मौ��क 
मूल्य।  

    14.1.3 
�नष्कािशत नेपाल� 
म�ुा 

३२०२१ �नष्कािशत नेपाल� 
म�ुा 

नेपाल सरकारको स्वीकृ�तमा नपेाल राष्  � ब�कबाट 
जार� भएको म�ुाको रकम।  

    14.1.4 
सिञ् चत वैदेिशक 
म�ुा 

३२०२२ सिञ् चत वैदेिशक 
म�ुा 

नेपाल सरकारसँग सिञ् चत रहेको �वदेशी म�ुाको 
नेपाल� म�ुामा प�रवत्यर् मूल्य।  

  14.2 आन्त�रक ऋण लगानी 

    14.२.1 
आन्त�रक ऋण 
लगानी - �देश 

३२१४१ आन्त�रक ऋण 
लगानी 

आन्त�रक रूपमा �देश सरकारलाई �दान ग�रन े
ऋण।  

    14.२.2 
आन्त�रक ऋण 
लगानी - स्थानीय 

३२१४१ आन्त�रक ऋण 
लगानी 

आन्त�रक रूपमा स्थानीय सरकारलाई �दान ग�रन े
ऋण।  

    14.२.3 
�व�ीय संस्थानमा 
ऋण लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी �व�ीय, संस्थानलाई ग�रने 
ऋण लगानी बापतको रकम। 

    14.२.4 
औ�ो�गक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी औ�ो�गक,संस्थानलाई ग�रने 
ऋण लगानी बापतको रकम। 

    14.२.5 
सामािजक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी सामािजकसंस्थानलाई ग�रने 
ऋण लगानी बापतको रकम। 

    14.२.6 

�वधतु/ऊजा� 
सम्बिन्धत 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट �व�तु तथा उजार् जन्य संस्थानलाई 
ग�रने ऋण लगानी बापतको रकम। 

    14.२.7 
व्यापा�रक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी व्यापा�रक, संस्थानलाई 
ग�रने ऋण लगानी बापतको रकम। 

    14.२.8 

पूवार्धार �वकास 
सम्बिन्धत 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

32142 
सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट पूवार्धार �वकाससँग सम्बिन्धत 
स्वदेशी संस्थानलाई ग�रने ऋण लगानी बापतको 
रकम। 

    14.२.9 
अन्य संस्थामा 
ऋण लगानी 

32143 
अन्य संस्थामा 
ऋण लगानी 

नेपाल सरकारबाट सावर्ज�नक संस्थानमा ऋण लगानी 
(32142) मा समावेश भए बाहेकका अन्य क्षे�का 
स्वदेशी संस्थानलाई ग�रने ऋण लगानी बापतको 
रकम। 

  14.3  आन्त�रक शेयर लगानी 

    14.३.1 
�व�ीय संस्थानमा 
शेयर लगानी 

32151 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी �व�ीय, संस्थानलाई ग�रने 
शेयर लगानी बापतको रकम। 

    14.३.2 
औ�ो�गक 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

32151 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी औ�ो�गक, संस्थानलाई 
ग�रने शेयर लगानी बापतको रकम। 

    14.३.3 

�वधतु/ऊजा� 
सम्बिन्धत 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

32151 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी सामािजक संस्थानलाई 
ग�रने शेयरलगानी बापतको रकम। 

    14.३.4 सामािजक 32151 संस्थानमा शेयर नेपाल सरकारबाट �व�तु तथा उजार् जन्य संस्थानलाई 
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संस्थानमा शेयर 
लगानी 

लगानी ग�रने शेयर लगानी बापतको रकम। 

    14.३.5 
व्यापा�रक 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

32151 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट स्वदेशी व्यापा�रक, संस्थानलाई 
ग�रने शेयर लगानी बापतको रकम। 

    14.३.6 

पूवार्धार �वकास 
सम्बिन्धत 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

32151 
संस्थानमा शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट पूवार्धार �वकाससँग सम्बिन्धत 
स्वदेशी संस्थानलाई ग�रने शेयर लगानी बापतको 
रकम। 

    14.३.7 
अन्य संस्थामा 
शेयर लगानी 

32152 
अन्य संस्थामा 
शेयर लगानी 

नेपाल सरकारबाट सावर्ज�नक संस्थानमा शेयर लगानी 
(32151) मा समावेश भए बाहेकका अन्य क्षे�का 
स्वदेशी संस्थानलाई ग�रने शेयर लगानी बापतको 
रकम। 

  14.4 वैदेिशक ऋण लगानी  

    14.४.1 
वैदेिशक सरकार 
वा संघ संस्थामा 
ऋण लगानी 

32211 
वैदेिशक ऋण 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको 
ऋण लगानी बापतको रकम। 

  14.5 वैदेिशक शेयर लगानी  

    14.५.1 
वैदेिशक सरकार 
वा संघ संस्थामा 
शेयर लगानी 

32251 
वैदेिशक शेयर 
लगानी 

नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य रूपमा लगानी गरेको 
शेयर लगानी बापतको रकम। 

15 सावँा भ�ुानी (�व�ीय व्यवस्था) 
  15.1 वैदेिशक ऋणको सावँा भ�ुानी 

    15.1.1 बहपुक्षीय 33242 
वैदेिशक ऋण 
सांवा भ�ुानी 

नेपाल सरकारले बहपुक्षीय �नकायसँग �लएको वैदेिशक 
ऋणको साँवा भ�ुानी बापतको रकम। 

    15.1.2 ��पक्षीय 33242 
वैदेिशक ऋण 
सांवा भ�ुानी 

नेपाल सरकारले ��पक्षीय �नकायसँग �लएको वैदेिशक 
ऋणको साँवा भ�ुानी बापतको रकम। 

    15.1.3 अन्य 33242 
वैदेिशक ऋण 
सांवा भ�ुानी 

नेपाल सरकारले बहपुक्षीय वा ��पक्षीय बाहेक अन्य 
�नकायसँग �लएको वैदेिशक ऋणको साँवा भ�ुानी 
बापतको रकम। 

  15.2 आन्त�रक ऋणको सावँा भ�ुानी 

    15.2.1 
आन्त�रक ऋणको 
सांवा भ�ुानी 

33195 
ऋणप� माफर् त 
�ा� ऋण साँवा 
भ�ुानी 

नेपाल सरकारले आन्त�रक ऋण उठाए बापतको साँवा 
भ�ुानी बापतको रकम। 

    
15.2.2 

�देश सरकारबाट 
�ाप्  त ऋणको 
साँवा भ�ुानी 

33196 अन्य आन्त�रक 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋण साँवा भ�ुानी 

आन्त�रक रूपमा �देश सरकारबाट �ाप ्  त ऋणको 
साँवा भ�ुानी।  

    

15.2.3 

स्थानीय 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको साँवा 
भ�ुानी 

33196 अन्य आन्त�रक 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋण साँवा भ�ुानी 

आन्त�रक रूपमा स्थानीय सरकारबाट �ाप्  त ऋणको 
साँवा भ�ुानी। 

    

15.2.4 

अन्य 
संस्थाहरूबाट �ा� 
ऋणको साँवा 
भ�ुानी 

33197 अन्य संस्थाहरूबाट 
ऋण �ा�� साँवा 
भ�ुानी 

आन्त�रक रूपमा �व�भन्  न �व�ीय तथा अन्य 
संस्थाहरूबाट �ाप्  त ऋणको साँवा भ�ुानी।  

    
15.2.5 

अ�ध�वकषर् 
(Overdraft) 
भ�ुानी 

33198 अ�ध�वकषर् 
(Overdraft) 
भ�ुानी 

अ�ध�वकषर्का माध्यम�ारा �ाप्  त छोटो समयको ऋण 
भ�ुानी।  
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प�रच्छेद चार 

बजेट तजुर्मा ता�लका, व्याख्या र बजेट तजुर्मा कायर्मा संलग्न �नकायहरूको काम र कतर्व्य 

4.१ प�ृभ�ूम 

बजेट तजुर्मा कायर् �नरन्तर च�लरहने भएकोले बजेट तजुर्मा �दग्दशर्नको आवश्यकता महसूस भएको हो। बजेट �नमार्ण 

कायर्मा ���वधा नहोस,् बजेट यथाथर्परक होस ् र समयमै सम्बिन्धत �नकायबाट आफ्नो कायर् परुा भई बजेट �नमार्ण 

च�को कायर् समय�भ�ै परुा होस ्भन्  ने उ�ेश्यले बजेट तजुर्मामा संलग्न �नकायहरूले कुन कायर् कुन–कुन समय �भ� 

गर� सक्नपुन� भन्  ने �वषयमा यो प�रच्छेदमा स्पष ् ट ग�रएको छ। 

यस प�रच्छेदमा बजेट सम्बन्धी कामको �ववरण, सोसँग सम्बिन्धत िजम्मेवार �नकाय र �नय�मत कायर् ता�लकाको 

आधारमा सम्पन्  न ग�रसक्न ु पन� कायर्�व�धलाई स्पष्  ट रूपमा व्याख्या ग�रएको छ। बजेट तजुर्मा कायर्मा संलग्न 

�नकायहरूको काम र कतर्व्यहरूलाई स्पष्  ट रूपमा उल्लेख ग�रएकोले �स्ततु �दग्दशर्नको सहायताले बजेट तजुर्मा कायर् 

समयमै सम्पन्  न हनुे �व�ास ग�रएको छ। 

बजेट तजुर्मा कायर् ता�लका 

संघीय संसद्  मा बजेट �स्ततु गदार्को कायर् ता�लका 

१. कुल बजेटको आकार सीमा� तयार गन� मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत 

�.सं. कामको �ववरण िजम्मेवार �नकाय सम्पन्  न ग�रसक्ने कायर् अव�ध 

1. बजेटको आधार �नधार्रण 
१.१ आगामी वषर्को बजेटको �क्षेपण गनर्को ला�ग 

बजेटको सीमा तोक्न ुभन्दा अगा�ड ��—व�षर्य खचर् 
�क्षेपण आधारमा �व�भन्  न मन्�ालय/ �नकाय, अथर् 
मन्�ालय र रा��य योजना आयोगले नी�तगत 
छलफल र पनुरावलोकन गर� बजेट �क्षेपणको 
�ारिम्भक ��तवेदन तयार गन� अवधारणा प� 
बनाउने 

रा��य योजना आयोग/ 
अथर् मन्�ालय/ 

सम्बिन्धत मन्�ालयहरू 

का�तर्कको दो�ो हप्  ता 

१.२
  

�ोत अनमुान स�म�तले देशको सम��गत आ�थर्क 
िस्थ�त �वश्  लेषण गर� �ोत साधनको �ारिम्भक 
�क्षेपण (मन्�ालयगत र कायर्गत स�हत) तयार गर� 
बजेट स�म�तमा पेश गन�  

रा��य योजना आयोग 
�ोत स�म�त 

का�तर्कको ते�ो हप्  ता 
 

१.३ �ोत स�म�तले केन्�स्तर (संघ) को कुल बजेटको 
आकार र सीमा �नधार्रण गन� 

�ोत स�म�त/ रा��य 
योजना आयोग/ बजेट 
तथा कायर्�म महाशाखा, 
अथर् मन्�ालय 

मं�सरको दो�ो हप्  ता 

२. बजेट तजुर्मा मागर्दशर्न र सीमा पठाउने 

२.१ मन्�ालयगत र कायर्गतरूपमा बजेटको सीमा र 
मागर्दशर्न तयार गर� बजेटको सीमा र मागर्दशर्न 
पठाउने 

रा��य योजना आयोग/ 

अथर् मन्�ालय 

मं�सरको ते�ो हप्  ता 

२.2 �ाप्  त बजेट सीमा र मागर्दशर्न आफू अन्तगर्तका 
�वभाग, िजल्ला कायार्लय र आयोजनाहरूमा पठाउने 

सम्बिन्धत मन्�ालयहरू मं�सरको चौथो हप्  ता 

३. कायर्�म तथा बजेट तयार गर� पेश गन� (मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत) 
३.१.१ वा�षर्क ल�य �ाप्  त हनेु गर� बजेट तयार गर� सो 

अनसुारको बजेट LMBIS मा ��व�� गर� सम्बिन्धत 
�वभागमा पठाउने। 

सम्बिन्धत खचर् गन� 
कायार्लय/एकाई 

पौषको दो�ो हप्  ता 
 

३.१.२ आफ्नो �वभागको बजेट तयार गर� LMBIS मा 
��व�� गन� र मातहतका कायार्लय/आयोजनाबाट 

सम्बिन्धत �वभाग  पौष मसान्त 
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LMBIS माफर् त �ाप्  त भएको बजेट �स्ताव उपर 
छलफल तथा पनुरावलोकन गर� मन्�ालयमा 
पठाउने। 

३.१.३ सम्बिन्धत मन्�ालयमा सम� कायर्गत नी�त र 
मागर्दशर्न स�हत आवश्यकतानसुार ख�रद गरुु 
योजना र वा�षर्क ख�रद योजनाको आधारमा 
�वभागहरूसँग बजेट तथा कायर्�ममा छलफल 
गन�। 

सम्बिन्धत मन्�ालय माघको प�हलो हप्  ता 

३.१.४ मन्�ालयस्तरबाट आफ्नो बजेटलाई LMBIS मा 
��व�� गर� िजल्ला स्तर र केन्��यस्तरका 
आयोजना/ कायार्लयहरू र �वभागबाट LMBIS माफर् त 
�ाप्  त भएको बजेटलाई पनुरावलोकन गर� 
मन्�ालयहरूले अथर् मन्�ालय र रा��य योजना 
आयोगमा पठाउने 

सम्बिन्धत मन्�ालय माघको ते�ो हप्  ता 

४. कायर्�म तथा बजेट उपर छलफल (��—वष�य खचर् �क्षपेण स�हत) 
४.१ LMBIS माफर् त �ाप्  त भएको बजेटको नी�तगत 

छलफल (चाल ुखचर् तफर् को कायर्�म खचर्, पूजँीगत 
खचर् र �व�ीय व्यवस्था समेत) 

अथर् मन्�ालय र 
सम्बिन्धत मन्�ालय को 
सहभा�गतामा रा��य 
योजना आयोग 

माघको चौथो हप्  ता - फागनुको 
दो�ो हप्  ता  

४.२ सम्बिन्धत मन्�ालयहरूले आगामी वषर्को नी�त तथा 
कायर्�म राष्  �प�तबाट संघीय संसद्लाई सम्बोधन 
गन� �योजनका ला�ग �धानमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषद्को कायार्लयमा पठाई रा��य योजना 
आयोगको सिचवालय र अथर् मन्�ालयलाई जानकार� 
�दने  

सम्बिन्धत मन्�ालय 
  

फागनुको ते�ो हप्  ता 

४.३ रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको 
परामशर्मा राजस्व बाँडफाँट र �व�ीय समानीकरण 
अनदुान बापत �देश र स्थानीय तहलाई अनमुा�नत 
�ोतको �ववरण उपलब्ध गराउने 

अथर् मन्�ालय र रा��य 
�ाकृ�तक �ोत तथा �व� 
आयोग  

फागनु मसान्त �भ� 

४.४ LMBIS माफर् त �ाप्  त चाल,ु पूजँीगत र �व�ीय 
व्यवस्था स�हतको बजेटको शीषर्कगत छलफल गन�
  

रा��य योजना आयोग 
स�हत सम्बिन्धत 
मन्�ालयको सहभा�गतामा 
अथर् मन्�ालय 

फागनुको चौथो हप्  ता – चैत 
मसान्त 

४.५ बजेटको मस्यौदा तयार�  अथर् मन्�ालय बैशाखको प�हलो हप्  ता 
४.६ संघीय संसद्को अथर् स�म�तमा बजेटको �स�ान्त र 

�ाथ�मकता सम्बन्धमा छलफल 
अथर्मन्�ी बैशाखको प�हलो हप्  ता 

४.७ संघीय संसद्  मा राष्  �प�तबाट सरकारको नी�त तथा 
कायर्�म �स्ततु 

राष्  �प�त बैशाखको दो�ो हप्  ता 

४.८ मस्यौदा बजेट र कायर्�म रा��य योजना आयोगको 
बैठकमा �स्त�ुत र छलफल 

अथर्मन्�ी बैशाखको ते�ो हप्  ता 

४.९ बजेटले समेटेका नी�त तथा कायर्�महरू रा��य 
योजना आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गन� 

अथर्मन्�ी, रा��य योजना 
आयोग 

जेठको प�हलो हप्  ता 

४.१० बजेट र कायर्�मको मस्यौदा मिन्�प�रषद्को 
बैठकमा �स्त�ुत 

अथर्मन्�ी जेठको दो�ो हप्  ता 

५ बजेट �स्ततु गन� र संघीय संसद्  बाट पा�रत गन�  

५.१ बजेट व�व्य अथर्मन्�ी जेठ 15 गते 

5.2 बजेट कायार्न्वयन सम्बन्धी मागर्दशर्न अथर् सिचव जेठ 16 गते 

५.3 संघीय संसद्  बाट बजेट पा�रत र स्वीकृ�त  संघीय संसद्  जेठ 16 गते देिख असार 
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मसान्तसम्म 

६ अनगुमन, मूल्या�न 

६.१ बजेट व�व्यमा उल्लेिखत नी�त र कायर्�महरूको 
�ग�त सम्बन्धमा �त्येक म�हना मन्�ालयस्तरमा 
छलफल गन� 

सबै मन्�ालय �त्येक म�हनाको ७ गते �भ�  

६.२ बजेट व�व्यमा उल्लेिखत नी�त र कायर्�महरूको 
�ग�त सम्बन्धमा अथर् मन्�ालयमा �त्येक २/२ 
म�हनामा छलफल गन� 

सम्बिन्धत मन्�ालय, अथर् 
मन्�ालय 

�त्येक २ म�हनाप�छको अक� 
म�हनाको १५ गते �भ� 

६.३ गत आ�थर्क वषर्को बजेटको वा�षर्क मूल्या�न अथर् मन्�ालय मंसीर मसान्त �भ� 

६.४ बजेट कायार्न्वयनको अधर्वा�षर्क समीक्षा ��तवेदन अथर् मन्�ालय माघ मसान्त �भ� 

४.२ बजेट तजुर्मा कायर् ता�लकाको व्याख्या  

मा�थ कायर् ता�लकामा उल्लेिखत कामको �ववरणको व्याख्या �नम्नानसुार रहेको छ: 

 कुल बजेटको आकार सीमा� तयार गन� (मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत)  

• गत आ�थर्क वषर्को यथाथर् िस्थ�त, चाल ु आ�थर्क वषर्को �क्षे�पत अवस्था र मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

(MTEF) को आधारमा सम्बिन्धत �नकाय/मन्�ालय, अथर् मन्�ालय र रा��य योजना आयोगले नी�तगत 

छलफल गर� आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �क्षेपणको �ारिम्भक ��तवेदन तयार गनुर् पन�छ। यो कायर् गदार् 

सम्बिन्धत मन्�ालयले सम्बिन्धत मध्यमकाल�न खचर् संरचना कायर्दल (MTEF Task Force) को संलग्नतामा 

कायर्गतरूपमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयले सम�मा पनुरावलोकन गर� अवधारणाप� तयार गनुर् 

पन�छ। यो कायर् काि�कको दो�ो हप्  ता �भ� सम्पन्  न गर� सक्न ुपन�छ। 

• �ोत स�म�तले देशको सम��गत अथर्तन्�को वतर्मान िस्थ�त, कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको �क्षेपण, �व�ीय 

िस्थ�त, शोधनान्तर िस्थ�त, व्यापार सन्तलुन, बा� एवं आन्त�रक �व�ीय साधनको सम्भावना करको 

लचकता, राजस्व �क्षेपण, कायर्गत नी�त र �ाथ�मकताको आधारमा आगामी आ�थर्क वषर्को कुल बजेटको 

आकार र सीमा� �नधार्रण गनर् का�तर्कको ते�ो हप्  ता �भ� �सफा�रस गनुर् पन�छ। 

• �ोत स�म�तले पेश गरेको �ोत साधनको अनमुान समेतलाई दृ��गत गर� आव�धक योजना, मध्यमकाल�न 

खचर् संरचना, कायर्गत रणनी�त एवं �ाथ�मकता तथा वतर्मान प�रवेश समेतको आधारमा आगामी आ�थर्क 

वषर्को कुल बजेटको आकार र सीमा� �नधार्रण गनुर् पन�छ। यो कायर् मं�सरको दो�ो हप्  ता �भ� सम्पन्  न 

गर� सक्न ुपन�छ। 

 बजेट सीमा र मागर् दशर्न पठाउन े 

•  �ोत स�म�तले तयार गरेको बजेटको सीमा �भ� रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयले मन्�ालयगत र 

कायर्गतरूपमा चाल,ु पूजँीगत र �व�ीय व्यवस्था स�हतको बजेटको सीमा र मागर्दशर्न तयार गन� कायर् 

मं�सरको ते�ो हप्  ता �भ� सम्पन्  न गनुर् पन�छ। मन्�ालयगत बजेटको सीमा र मागर्दशर्न रा��य योजना 

आयोग/अथर् मन्�ालयले मं�सरको ते�ो हप्  ता�भ� LMBIS मा ��व�� गर� सम्बिन्धत मन्�ालयहरूमा पठाई 

सक्न ु पन�छ। सम्बिन्धत मन्�ालयले आफू अन्तगर्तका �वभाग, िजल्ला कायार्लय र आयोजनाहरूमा 

मागर्दशर्न स�हत बजेटको सीमा मं�सरको चौथ� हप्  ता �भ� LMBIS मा ��व�� गर� पठाई सक्न ुपन�छ। 

�विश� �कृि�को कायर्मा संलग्न मन्�ालय/�नकायहरूले औिचत्यको आधारमा आफू मातहतका 

�वभाग/कायार्लयहरूलाई सीमा� नपठाई आफ� ले सोको आधारमा LMBIS मा ��व�� गर� बजेट तजुर्मा गनर् 

प�न सक्नेछन।् 
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 कायर्�म तथा बजेट तयार गर� पेश गन� (मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत) 

• मन्�ालयहरूले तयार गर� पठाएको सीमा र मागर्दशर्न �भ� रह� सम्बिन्धत िजल्ला स्तर�य कायार्लय र 
आयोजनाहरूले पौषको दो�ो हप्  ता �भ� मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हतको बजेट तयार गर� सम्बिन्धत 
�वभागमा पठाउन ुपन�छ।  

• उपरो�ानसुार �ाप्  त भएको बजेटको आधारमा आफ्नो समेत बजेट तयार गर� सम्बिन्धत �वभागहरूले 
LMBIS मा ��व�� गर� सम्बिन्धत मन्�ालयहरूमा पौषको मसान्त �भ� पठाउन ुपन�छ।  

• सम्बिन्धत मन्�ालयले यसर� LMBIS मा ��व�� गर� �ाप्  त हनु आएको बजेटमा आफ्नो बजेट समेत तयार 
गर� LMBIS मा ��व�� गनुर् पन�छ। आफू अन्तगर्तका िजल्ला स्तर र केन्��यस्तरका आयोजना/ 

�नकायहरूको बजेट उपर छलफल गर� माघको प�हलो हप्  ता �भ� अिन्तम टुग� लगाई सक्न ुपन�छ। यसर� 
तयार भएको बजेट र मन्�ालयको बजेट तथा कायर्�म समेत समावेश गर� माघको ते�ो हप्  ता �भ� रा��य 
योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा LMBIS माफर् त पठाउन ुपन�छ। 

 राजस्व बाडँफाटँ र �व�ीय समानीकरण अनदुान 

• नेपाल सरकारले रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगसँग परामशर् गर� चाल ुआ�थर्क वषर्को फागनु 
मसान्त �भ� अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोिजमको राजस्व बाँडफाँट र 
सोह� ऐनको दफा ८ बमोिजमको �व�ीय समानीकरण अनदुान बापत आगामी आ�थर्क वषर्मा नेपाल 
सरकारले �देश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनमुा�नत �ोतको �ववरण �देश र स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

 कायर्�म तथा बजेट उपर छलफल (मध्यमकाल�न खचर् संरचना स�हत)  

• सम्बिन्धत मन्�ालयबाट LMBIS माफर् त तयार गर� पठाइएको बजेट अनमुान �वशेषतः चाल ुखचर् तफर् को 
कायर्�म खचर्, पूँजीगत खचर् एवं �व�ीय व्यवस्था स�हतको कायर्गत र �नकायगतरूपमा नी�तगत छलफल 
रा��य योजना आयोगमा हनुेछ, जसमा अथर् मन्�ालयको अन्तरार्��य आ�थर्क सहयोग तथा समन्वय महाशाखा 
तथा बजेट तथा कायर्�म महाशाखा र सम्बिन्धत मन्�ालय/�नकायको सहभा�गता रहनेछ। यो कायर् माघको 
चौथो हप्  तादेिख शरुु भई फागनुको दो�ो हप्  ता �भ� सम्पन्  न ग�रसक्न ुपन�छ। 

• राष्  �प�तबाट संघीय संसद्को बैठकमा सम्बोधन गन� �योजनाथर् सरकारको आगामी आ�थर्क वषर्को नी�त 
तथा कायर्�म �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयबाट माग हनुे गदर्छ। उ� सम्बोधनमा समावेश 
नगर� नहनुे आफ्नो मन्�ालयसँग सम्बिन्धत नी�त तथा कायर्�म सम्बिन्धत मन्�ालयले फागनुको ते�ो हप्  ता 
�भ� �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयमा पठाई सक्न ुपन�छ। 

• रा��य योजना आयोगमा भएको नी�तगत छलफलको आधारमा �नकायगत रूपमा चाल,ु पूजँीगत एवं �व�ीय 
व्यवस्था स�हतको बजेटको खचर् शीषर्कगत छलफल अथर् मन्�ालय बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा हनुेछ, 

जसमा अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा, रा��य योजना आयोगको सिचवालय र सम्बिन्धत 
मन्�ालयको ��त�न�धत्व रहनेछ। यो कायर् फागनुको चौथो हप्  ता देिख �ारम्भ गर� चै� मसान्त सम्ममा 
सम्पन्  न भइसक्न ुपन�छ। 

• मन्�ालयगत रूपमा छलफल भई तय भएको सीमा�, बजेट उपशीषर्कगत खचर्, खचर् शीषर्क र �ोतका 
सम्बन्धमा अथर् मन्�ालयले सम्बिन्धत मन्�ालयलाई अिन्तम अ�को जानकार� �दने व्यवस्था �मलाउन ेछ र 
सो अ�मा संशोधन गनर् आवश्यक परेमा मन्�ालयको परामशर् �लई वा जानकार� �दएर मा� संशोधन 
गन�छ। 

• मा�थ उल्लेख भए बमोिजम �नकायगत रूपमा चाल,ु पूजँीगत र �व�ीय व्यवस्था स�हतको बजेटको छलफल 
टु��एप�छ अथर् मन्�ालयले बैशाखको प�हलो हप्  ता �भ� बजेटको मस्यौदा तयार गर� रा��य योजना आयोग 
र आवश्यकतानसुार सम्बिन्धत मन्�ालय समेतको परामशर्मा बैशाखको ते�ो हप्  ता �भ� बजेटको अिन्तम 
मस्यौदा तयार ग�रसक्न ुपन�छ। 
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 संघीय संसद्  मा बजेटको �स्ततुी र पा�रत  

• बजेटको अिन्तम मस्यौदामा उल्लेिखत आगामी आ�थर्क वषर्को सम� बजेटको स्वरूप मिन्�प�रषद्  बाट 
स्वीकृत भएप�छ राजस्व �क्षेपण, बा� सहयोगबाट �ाप्  त हनुे अनदुान एवं ऋण सहायता, आन्त�रक ऋणको 
�क्षेपण स�हत बजेटको उ�ेश्य, नी�त, �ाथ�मकता, द�घर्काल�न एवं योजनाले �नधार्�रत गरेका आगामी वषर् 
सञ्  चालन ग�रन ेकायर्�महरूलाई समेत समेट� आगामी आ�थर्क वषर्को आय व्यय �क्षेपण बजेट व�व्य 
माफर् त जेठ १५ गते अथर्मन्�ीबाट संघीय संसद्  मा पेश हनुेछ। 

• संघीय संसद्  मा बजेट व�व्य �स्ततु हुँदा सामान्यतया �नम्नानसुारका �ववरणहरू �स्ततु गनुर् पदर्छ:  

 व्यय अनमुानको खचर् शीषर्कगत र �ोतगत समेत  

 मन्�ालयगत �ग�त �ववरण  

 मध्यमकाल�न खचर् संरचना 
 आ�थर्क सव�क्षण 

 सावर्ज�नक संस्थानहरूको ल�य �ग�त �ववरण  

 �ा�व�धक सहायता सम्बन्धी �ववरण  

 �व�नयोजन �वधेयक  

 आ�थर्क �वधेयक  

 राष्  � ऋण उठाउने �वधेयक  

 ऋण तथा जमानत �वधेयक  

 पेश्क� �वधेयक  

 अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका थप �वषय 

• कुल ऋण सीमामा कुनै प�रवतर्न गनुर् नपन� अवस्थामा भने ऋण तथा जमानत �वधेयक �स्ततु गनुर् पद�न। 
यसका ला�ग चाल ुआ�थर्क वषर्को अन्त्यसम्ममा भ�ुानी गनर् बाँक� रहने ऋण र अक� आ�थर्क वषर्मा 
उठाइने नया ँऋण तथा भ�ुानी ग�रन ेरकम समायोजन गदार् कायम रहेको ऐनमा तो�कएको सीमा नाघ्ने 
अवस्था छ, छैन हेनुर् आवश्यक पदर्छ। ऋणको �क्षेपण गदार् नेपाल� रुपैयाँको �वदेशी म�ुासँगको �व�नमय 
दरमा हनुे प�रवतर्न समेतलाई ख्याल गनुर् पदर्छ। 

• यसका साथै रा��य योजना आयोगको सिचवालयबाट तयार भएका केन्��यस्तर र संशोधन हनुपुन� 
दस्ताबेजहरू प�न संघीय संसद्  मा पेश गनुर् पदर्छ। 

• उपयुर्� �ववरणहरूको आधारमा संघीय संसद्को दबैु सदनमा बजेटमा�थ �वस्ततृ रूपमा दफावार छलफल 
भई बजेट पा�रत हनु्छ र यसर� संघीय संसद्  बाट पा�रत भएका �वधेयकहरूमा नेपालको सं�वधान बमोिजम 
राष्  �प�त�ारा �माणीकरण भएप�छ बजेट स्वीकृत भएको मानीन्छ। 

 बजेट कायार्न्वयन सम्बन्धी मागर्दशर्न 

• अथर् मन्�ीबाट जेठ १५ मा बजेट �स्ततु भइसकेप�छ अथर् सिचवबाट जेठ १६ गते बजेट कायार्न्वयनको 
ला�ग मागर्दशर्न पठाउन ुपन�छ। 

 अिख्तयार� तथा कायर्�म स्वीकृ�त 

• �व�नयोजन ऐन बमोिजम मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (Line Ministry Budget Information System-
LMBIS) बाट �ाप्  त हनुे कायर्�मलाई नै स्वीकृत कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार� मानी सम्बिन्धत कोष 
तथा लेखा �नयन् �क कायार्लयहरूले कायार्न्वयन एकाईलाई बजेट �नकासा गनुर् पन�छ। 

 पूरक अनमुान कायर्�व�ध  

नेपालको सं�वधानको धारा 121 बमोिजम चाल ुआ�थर्क वषर्को �न�म� �व�नयोजन ऐन�ारा कुनै सेवाको ला�ग 
खचर् गनर् अिख्तयार� �दइएको रकम अपयार्प्  त भएमा वा त्यस वषर्को ला�ग �व�नयोजन ऐनले अिख्तयार� न�दएको 
नयाँ सेवामा खचर् गनर् आवश्यक भएमा वा चाल ुआ�थर्क वषर्मा �व�नयोिजत ऐनको अिख्तयार� रकम भन्दा बढ� 
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खचर् हनु गएमा पूरक अनमुान संघीय संसद् समक्ष पेश गनुर् पदर्छ। पूरक �क्षेपण पेश गदार् देहायका कुराहरूमा 
�वचार परु्  याउन ुपन�छः 

• �व�नयोजन ऐन�ारा �व�नयोिजत रकम कुन सेवामा नपगु भएको हो, सोको आधारहरू तयार गनुर् पदर्छ। 

• पूरक अनमुान पेश गदार् खचर् व्यहोन� �ोत उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

• पूरक �व�नयोजन ऐन�ारा �व�नयोिजत रकमको खचर् गदार् छु�ै �ेस्ता राख्  ने, ��तवेदन गन� र लेखा पर�क्षण 
गराउने व्यवस्था गर� अिख्तयार� �दने, �नकासा गन� व्यवस्था �मलाउन ुपदर्छ। 

 पेश्क� खचर् सम्बन्धी व्यवस्था  

�व�नयोजन �व�ेयक �वचाराधीन रहेको अवस्थामा आ�थर्क वषर्का ला�ग अनमुान ग�रएको व्ययको कुनै अंश 
पेश्क� रूपमा संघीय ऐन बमोिजम खचर् गनर् स�कने छ। सं�वधानको धारा 119 बमोिजम राजस्व र व्ययको 
अनमुान पेश नग�रएसम्म पेश् क� खचर् �वधेयक �स्ततु गन� छैन र पेश्क�को रकम आ�थर्क वषर्को व्यय 
अनमुानको एक �तहाई भन्दा बढ� हनुे छैन। संघीय पेश्क� खचर् ऐन बमोिजम खचर् भएको रकम �व�नयोजन 
�वधेयकमा समावेश ग�रने छ। 

 उधारो खचर् सम्बन्धी व्यवस्था  

�ाकृ�तक कारण वा बा� आ�मणको आशंका वा आन्त�रक �वघ्न वा अन्य कारणले गदार् स्थानीय वा 
राष्  �व्यापी संकटको अवस्थामा नेपालको सं�वधानको धारा १19 को उपधारा १ अन्तगर्त चा�हने �ववरण 
खलुाउन अव्यवहा�रक वा राज्यको सरुक्षा वा �हतको दृ��ले अवाञ्छनीय देिखएमा अथर्मन्�ीले व्ययको �ववरण 
मा� भएको उधारो खचर्को �वधेयक ��त�न�ध सभा समक्ष पेश गनुर् पदर्छ। यस्तो बजेट तजुर्माको ���या 
�नय�मत बजेट तजुर्माको ���या सरह नै हनुेछ।  

4.3 बजेट तजुर्मा कायर्मा संलग्न �नकायहरूको काम कतर्व्य  

 कायार्लय/आयोजनाहरू  

• �त्येक कायार्लय/आयोजनाहरूले अथर् मन्�ालयले पठाएको मागर्दशर्न एवं तालकु कायार्लयको �नद�शन, 

प�रप� र बजेट सीमाको अधीनमा रह� आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग बजेट तजुर्मा गनुर् पदर्छ। 

• सम्बिन्धत कायार्लय/आयोजनाहरूले बजेट तथा कायर्�म तयार गर� LMBIS मा ��व�� गदार् पषु्�ाँई 
�ववरणहरू अ�नवायर् रूपमा भनुर् पन�छ। 

• बजेट तथा कायर्�म LMBIS मा ��व�� गदार् LMBIS �णाल� सञ्  चालन म्यानअुलमा उल्लेख ग�रएको ढाँचा 
अनसुारका सबै �ववरणहरू अ�नवायर् रूपमा ��व�� गनुर् पन�छ।  

• बजेट तजुर्मा गदार् एउटा बजेट एकाईका ला�ग एउटा चाल ुउपशीषर्क र एउटा पूँजीगत उपशीषर्क मा� 
रहने गर� गनुर् पदर्छ।  

• उपरो�ानसुार तजुर्मा गरेको बजेट �न�दर्� अव�ध�भ�ै तालकु �नकायमा पठाउन ुपन�छ। 

 सम्बिन्धत मन्�ालयहरू/�नकायहरू  

• बजेट तथा कायर्�म तयार गदार् बजेटको सीमा �भ� रहेर आवश्यक बाँडफाँट गर� सीमा तोक� मागर्दशर्न 
बमोिजम बजेट तयार गन� गराउने कतर्व्य सम्बिन्धत मन्�ालय/तालकु �नकायको हनुेछ। 

• सम्बिन्धत मन्�ालयहरू/�नकायहरूले आफू अन्तगर्त रहेका �नकायहरूलाई अथर् मन्�ालयबाट बजेट तजुर्मा 
सम्बन्धी प�रप� �ाप्  त भएको ७ �दन �भ� बजेट तयार गनर् �नद�शन पठाउन ुपदर्छ। 

• मन्�ालयले �वभागहरूबाट �ाप्  त भएको कायर्�मको �वस्ततृ रूपमा छलफल गर� टुग� लगाई LMBIS 

माफर् त �स्ताव ग�रएको बजेट अथर् मन्�ालय र रा��य योजना आयोगमा पठाउन ुपन�छ। 
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• अन्तगर्त �वभाग र कायार्लयहरूबाट बजेट �क्षेपण तथा वा�षर्क कायर्�म �ाप्  त भएप�छ सो सम्बन्धमा 
छान�वन गर� बजेट सीमा र आव�धक योजनाको नी�त अनरुूप भए वा नभएको, अथर् मन्�ालयबाट �ाप्  त 
�नद�शन बमोिजम भए नभएको र फारामहरू पूणर् रूपमा भ�रएको वा नभ�रएको हेर� सम� कायर्गत नी�तसँग 
मेल खान्छ खाँदैन सो समेत जाँची प�रमाजर्न गनुर्पन� भए सो समेत गर� अथर् मन्�ालयले तोके बमोिजमको 
��कया परुा गर� LMBIS माफर् त �स्ताव ग�रएको बजेट �नधार्�रत समय�भ�ै पठाउने सम्बिन्धत 
मन्�ालयहरू/ �नकायहरूको कतर्व्य हनुेछ। 

• बजेटलाई अिन्तम रूप �दँदा बजेट सीमा अनरुूप भए नभएको, उपलिब्धमूलक भए नभएको �ष्  ट गनुर् पन�छ। 

• �वकास आयोजनाहरूको बजेट तजुर्मा गदार् �स्ता�वत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आ�थर्क �ा�व�धक 
वातावरणीय तथा �शासक�य उपय�ुताको आधारमा त्यसबाट हनुे ��तफल समेत �वचार गर� नेपाल 
सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ। 

• �नधार्रण ग�रएको नी�तगत ल�य र स्वीकृत बजेट सीमा �भ� रह� आफ्नो मन्�ालय र अन्तगर्त सञ्  चालन 
हनुे कायर्�महरू अिख्तयार� प�को अधीनमा रह� सम्बिन्धत मन्�ालयले स्वीकृत गनुर् गराउन ुपन�छ। 

• स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार� सम्बिन्धत मन्�ालयले अिख्तयार� �ाप्  त भएको १५ �दन 
�भ� पठाइ सक्न ु पन�छ र यसको जानकार� रा��य योजना आयोग, महालेखापर�क्षकको कायार्लय, अथर् 
मन्�ालय, महालेखा �नयन्�क कायार्लय एवं सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई समेत �दन ु
पन�छ। 

• �त्येक मन्�ालयले बजेटमा उल्लेिखत नी�त तथा कायर्�महरूको �त्येक म�हना समीक्षा गन�, �ैमा�सक तथा 
मध्याव�ध मूल्या�नको ला�ग अथर् मन्�ालय तथा रा��य योजना आयोगमा ��तवेदन गन� र अन्तगर्तको 
कायार्लयहरूको �नय�मत अनगुमन मूल्या�न गनुर् पदर्छ। 

 अथर् मन्�ालय 

• आगामी आ�थर्क वषर्मा गनुर्पन� सरकार� कामकाज तथा �वकास कायर्�मको �न�म� तो�कए बमोिजम बजेट 
तयार गन� गराउने उ�रदा�यत्व अथर् मन्�ालयको हनुेछ। 

• बजेट तजुर्मा गन� �योजनका ला�ग बजेट तजुर्मा तथा �स्ताव गन� ढाँचाहरू तथा �णाल� तयार गन�, �ोत 
स�म�तमा �ववरणहरू �स्ततु गन�, बजेट सीमा फाराम तथा मागर्दशर्न मन्�ालय/�नकायहरूमा पठाउने, 
मन्�ालय/�नकायहरूबाट LMBIS माफर् त �स्ताव ग�रएको बजेट �ाप्  त गन� �वकास कायर्�म सम्वन्धमा 
रा��य योजना आयोगमा हनुे नी�तगत छलफलमा ��त�न�धत्व गन� काम अथर् मन्�ालयको हनुेछ। 

• मन्�ालय/�नकायहरूबाट �ाप्  त बजेट �क्षेपण मा�थ खचर् शीषर्कगत रूपमा छलफल गन�, बजेटको मस्यौदा 
तयार गन�, त्यसलाई अिन्तम रूप �दने, आय व्ययसँग सम्बिन्धत �वधेयकहरू र बजेट व�व्य तयार गर� 
संघीय संसद् समक्ष पेश गन� िजम्मेवार� अथर् मन्�ालयको हनुेछ। 

• अथर् मन्�ीबाट जेठ १५ मा बजेट �स्ततु भइसकेप�छ अथर् सिचवबाट जेठ १६ गते बजेट कायार्न्वयनको 
ला�ग मागर्दशर्न पठाउन ुपन�छ। 

• �व�नयोजन �वधेयक संघीय संसद्  मा �वचारा�धन रहेको अवस्थामा पेश्क� खचर् �वधेयक स्वीकृत भएप�छ अथर् 
सिचवले सम्बिन्धत �नकायका सिचवहरूलाई साउन 1 गते बजेट खचर् गन� अिख्तयार� �दान गनुर् पन�छ।  

• बजेट कायार्न्वयन शरुु भएप�छ बजेटमा उल्लेिखत नी�त र कायर्�महरूको २/२ म�हनामा समीक्षा र 
मध्याव�ध मूल्या�न गनुर् पन�छ। 

• �म�राष्  � र अन्तरार्��य दातसंृस्थाहरूबाट अनदुान र ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई �ाप्  त हनुे नगद� वा 
िजन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गनुर् गराउन ु पन�छ। यस बाहेक अन्य �कारका सहायताको छु�ै 
�ववरण बजेटसाथ संघीय संसद्  मा पेश गनुर् पन�छ। 
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• गैर सरकार� संस्था र स्थानीय �नकायलाई �ाप्  त हनुे वैदेिशक ऋण, अनदुान र सहयोग सम्बन्धी �ववरण 
अथर् मन्�ालयले संघीय संसद्   समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

 रा��य योजना आयोग 

• रा��य योजना आयोगले आगामी आ�थर्क वषर्का �वकास कायर्�महरूका सम्वन्धमा मं�सर मसान्त �भ�मा 
नी�तगत ल�य �नधार्रण ग�रसक्न ुपन�छ। उपरो�ानसुार ल�य �नधार्रण गदार् आव�धक योजनाको नी�तलाई 
मागर्दशर्नको रूपमा अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• अथर् मन्�ालयसँग समन्वय गर� बजेट सीमाको �ारिम्भक �क्षेपण तयार गर� �ोत स�म�तमा पेश गनुर् 
पन�छ। 

• आगामी आ�थर्क वषर्को �वकास कायर्�म सम्वन्धमा मागर्दशर्न तयार गन� र अथर् मन्�ालयसँग समन्वय गर� 
मन्�ालयगत बजेट सीमा �नधार्रण गनुर् पन�छ। 

• मन्�ालयगत र कायर्गतरूपमा तयार भएको बजेट अनमुान मा�थ नी�तगत छलफल गनुर् पन�छ। 

• चौमा�सक �वभाजन स�हतको वा�षर्क कायर्�म स्वीकृत गनुर् पन�छ। 

• मन्�ालयहरूसँग समन्वय गर� मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार तथा प�रमाजर्न गनुर् पन�छ। 

 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 

• संघीय सि�त कोषबाट संघ, �देश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटका आधार र ढाँचा �नधार्रण गनुर् 
पन�छ। 

• संघीय सि�त कोषबाट �देश र स्थानीय सरकारलाई �दान ग�रने समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा �सफा�रश 
गनुर् पन�छ। 

• रा��य नी�त र कायर्�म मानक पूवार्धारको अवस्था अनसुार �देश र स्थानीय सरकारलाई �दान ग�रने सशतर् 
अनदुानको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� आधार तयार गनुर् पन�छ। 

• समिष् टगत आ�थर्क प�रसूचकको �वश्  लेषण गर� नेपाल सरकारले �लन सक्ने आन्त�रक ऋणको सीमा �सफा�रश 
गनुर् पन�छ। 

 नपेाल राष्  � ब�क 

• समिष् टगत अथर्तन्�को आव�धक सूचना उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

• वा�षर्क बजेट तजुर्मा गनुर् पूवर् कुल रा��य �ोत अनदुान तयार गनर् सहयोग गनुर्पन� छ। 

• पूवर् बजेट सव�क्षणको ��तवेदन गनुर्पन� छ। 

• नेपाल सरकारले �लने ऋण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गनुर्पन� छ। 

 सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन कायार्लयः 

• शेयर तथा ऋण लगानी सम्बन्धी कायर् गनुर् पन�छ। 

• आन्त�रक र वैदेिशक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गनुर् पन�छ। 
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प�रच्छेद पाचँ 

 खचर्को �ाथ�मक�करणका आधारहरू 

�वकास आयोजना/कायर्�म �ाथ�मक�करणका आधारहरू 

• नेपाल सरकारका संघीय मन्�ालय र �नकायहरू अन्तगर्त सञ्  चालन हनुे �वकास आयोजना/कायर्�महरूलाई �थम 

�ाथ�मकता �ाप्  त (Priority 1 - P1) र ��तीय �ाथ�मकता �ाप्  त (Priority 2 - P2) मा वग�करण ग�रनेछ। 

• �वकास आयोजनाको �ाथ�मक�करण गनर् सम्पूणर् �वकास आयोजनाहरूलाई पाँच वटा �मखु क्षे�हरूमा वग�करण गर� र 

त्यसअन्तगर्त पन� उपक्षे� देहाय बमोिजम छु�ाईएको छ। 

�.सं. �मखु क्षे�हरू उपक्षे�हरू 

1 आ�थर्क क्षे� उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, �म 

2 कृ�ष, भ�ूमसधुार तथा वन क्षे� कृ�ष �वकास, भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था, वन तथा भसंूरक्षण 

3 पूवार्धार क्षे� सडक तथा अन्य यातायात, सहर� �वकास, �सँचाई, सूचना तथा 
सञ्  चार, वातावरण, �वज्ञान तथा ��व�ध, ऊजार्, स्थानीय पूवार्धार 
�वकास 

4 सामािजक क्षे� िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला बालबा�लका तथा समाज 
कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृ�त 

5 �व�वध क्षे� मा�थ उल्लेिखत वग�करणमा नपरेका अन्य सम्पूणर् क्षे�हरू जस्तैः 
गहृ, रक्षा, योजना, �वपद् व्यवस्थापन, न्याय आ�द 

• �ाथ�मक�करणका ला�ग सबै क्षे�मा लागू हनुे गर� पाँच वटा सामान्य आधारहरू तय ग�रएका छन ्भने �त्येक 

क्षे�को ला�ग छु�ाछु�ै क्षे�गत आधारहरू तय ग�रएको छ। �त्येक आधारको ला�ग अलग अलग अ� भार 

छु�ाइएको छ। �त्येक आधारबाट आयोजनालाई अ� �दान गदार् �नम्नानसुार अ� �दान ग�रनेछ। 

�.सं. शीषर्क अ� 

१ अ�त उ�म 3 
२ उ�म 2 
३ सामान्य 1 
४ असन्तोषजनक 0 

• सबै क्षे�मा लागू हनुे पाँच वटा सामान्य आधारहरू सबै मन्�ालय र �नकायहरूले भनुर्पन� र �त्येक क्षे�का 

ला�ग सम्बिन्धत क्षे�गत दईु वटा आधारहरू भनुर् पन�। यसर� सामान्य र क्षे�गत आधारहरूबाट �ाप्  त अ� 

जोडी कूल �ा�ा� �नधार्रण गन�।  

• कूल �ा�ा�मा आयोजना/कायर्�महरूलाई �ाप्  त अ�का आधारमा �नम्न अनसुार वग�करण ग�रनेछ। 

�स.नं. कूल �ा�ा� �ाथ�मकता 
१ ७५ वा सो भन्दा बढ� अ� भएमा P1 

२ ७५ भन्दा कम अ� भएमा P2 

(क) सामान्य आधारहरू  

१. चाल ुआव�धक योजनाको आ�थर्क व�ृ�को ल�य �ा��मा योगदान परु्  याउनःे  (१५ अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
–क्षे�गत मूल्य अ�भव�ृ� 

– क्षे�गत आय व�ृ�  

अ�त उ�म 
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ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

२. �दगो �वकासका ल�यहरू �ा��मा योगदान परु्  याउनःे (१५ अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
– �दगो �वकासको ल�य १ (SDG 1) (सबै �कारका ग�रबीको अन्त्य) 
– – �दगो �वकासको ल�य ८ (SDG 8) को पूणर् र उत्पादनमूलक रोजगार� �ा�� 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उच्च योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

३. सहभा�गताको अवस्थाः (५ अ�) 

क �नम्न क्षे� वा संस्थाहरू मध्ये कुनै एकको सहभा�गता रहन े 
– नाग�रक समाज, सामदुा�यक संस्था, गैरसरकार� संस्था, उपभो�ा समूह वा सेवा�ाह�, वा 
– स्थानीय तह वा �देश, वा 
– �नजी क्षे�  

अ�त उ�म  

ख मा�थका क्षे� वा संस्थाहरूको अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय सहभा�गता रहन े उ�म 

ग मा�थका क्षे� वा संस्थाहरूको सामान्य वा कम सहभा�गता रहन े सामान्य 

घ मा�थका क्षे� वा संस्थाहरूको कुनै सहभा�गता नरहने असन्तोषजनक 

४. समावेशीकरणमा योगदानः (५ अ�) 

(क) क्ष�ेीय समावेशीकरणमा योगदानः (भार ५० ��तशत) 

क सम� सूचका�का आधारमा ‘ग’ वगर्मा पन� िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे आयोजना/कायर्�म अ�त उ�म 

ख सम� सूचका�का आधारमा ‘ख’ वगर्मा पन� िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे आयोजना/कायर्�म उ�म 

ग सम� सूचका�का आधारमा ‘क’ वगर्मा पन� िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे आयोजना/कायर्�म सामान्य 

घ क्षे�ीय सन्तलुनमा स्पष्  ट योगदान नपरु्  याउने आयोजना असन्तोषजनक 

(ख) सामािजक समावेशीकरण र लै��क मूल�वाह�करणमा योगदानः    (भार ५० ��तशत) 

क सामािजक र लै��क मूल�वाह�करण, समानता र सश�ीकरण (SDG 5) लाई �त्यक्ष तथा 
उल्लेख्य रूपमा बढावा �दन े

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेख्य रूपमा योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

५. आयोजनाको पूवर् कायर् सम्पादन तथा सम्पन्  न हनु लाग्न ेसमयः  (२० अ�) 

क गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ९०% भन्दा मा�थ रहेको 
वा आगामी आ.व.मा आयोजना सम्पन्  न हनुे �नि�त रहेको 

अ�त उ�म 

ख गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ८०% देिख ९०% को 
बीचमा रहेको वा आगामी दईु वषर्मा आयोजना सम्पन्  न हनुे �नि�त रहेको 

उ�म 

ग गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५०% देिख ८०% को 
बीचमा रहेको वा आगामी तीन वषर्मा आयोजना सम्पन्  न हनुे �नि�त रहेको 

सामान्य 

घ गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५०% भन्दा कम रहेको 
वा आगामी चार वषर् सम्ममा प�न आयोजना सम्पन्  न हनुे �नि�त नरहेको 

असन्तोषजनक 
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(ख) क्ष�ेगत आधारहरू  

(अ) आ�थर्क क्ष�े 

(उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, �म) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य, उ�शे्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदानः    (२० अ�) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय 
योगदान परु्  याउने 

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च 
योगदान परु्  याउने 

उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा सामान्य वा कम 
योगदान परु्  याउने 

सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानः       (२० अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
– �दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) को �दगो समावेशी औ�ो�गक�करण �व�र्न गनर्, वा 
– आयात ��तस्थापन र �नयार्त �व�र्न गनर्, वा 
– वस्त ुर सेवाको आन्त�रक आपू�तर् व्यवस्थापन गनर्, वा 
– पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण र पयर्टक आगमनमा व�ृ� गनर्, वा 
– मयार्�दत कामको �व�र्न र समुधरु औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर्, वा 
– राजस्व व�ृ� र खचर् व्यवस्थापन गनर्  

clt pQd अ�त 
उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

(आ) कृ�ष, भ�ूमसधुार तथा वन क्ष�े 

(कृ�ष �वकास, भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था, वन तथा भसंूरक्षण) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य, उ�शे्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदानः    (२० अ�) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय 
योगदान परु्  याउने 

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च 
योगदान परु्  याउने 

उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा सामान्य वा कम 
योगदान परु्  याउने 

सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानः       (२० अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
– �दगो �वकासको ल�य २ (SDG 2) को भोकमर�को अन्त्य, खा� सरुक्षा, उ�त पोषण �ा�� 

र �दगो कृ�ष �व�र्न गनर्, वा 
– �दगो �वकासको ल�य १५ (SDG 15) को वनको �दगो व्यवस्थापन, भकू्षयीकरणको 

रोकथाम, जै�वक �व�वधताको क्ष�त रोक्न, वा 
– आध�ुनक भ�ूम व्यवस्थापन गनर्  

अ�त उ�म  
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ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

(इ) पूवार्धार क्ष�े 

(सडक तथा अन्य यातायात, सहर� �वकास, �सँचाई, सूचना तथा सञ्  चार, वातावरण, �वज्ञान तथा ��व�ध, ऊजार् र स्थानीय पूवार्धार 

�वकास) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य, उ�शे्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदानः    (२० अ�) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय 
योगदान परु्  याउने 

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च 
योगदान परु्  याउने 

उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा सामान्य वा कम 
योगदान परु्  याउने 

सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

२. �दगो �वकासका अन्य ल�य �ा��मा योगदानः       (२० अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
• �दगो �वकासको ल�य ७ (SDG 7) को �दगो र आध�ुनक ऊजार् स�ुनि�तता गनर्, वा 
• �दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) का �दगो सडक र अन्य यातायात र �सँचाई स�ुवधा 

बढाउन, वा 
• �दगो �वकासको ल�य ११ (SDG 11) को सरुिक्षत, सवल, समावेशी र �दगो सहर 

�वकास गनर्, वा  
• �दगो �वकासको ल�य १३ (SDG 13) को जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन र वातावरण 

संरक्षण गनर्, वा 
• नवीन खोज गनर् र ��व�ध �ा�� गनर्  

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

(ई) सामािजक क्ष�े 

(िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला वालबा�लका तथा समाज कल्याण, खानपेानी तथा सरसफाई र संस्कृ�त) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य, उ�शे्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदानः (२० अ�) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा �त्यक्ष र 
उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च 
योगदान परु्  याउने 

उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा सामान्य वा कम 
योगदान परु्  याउने 

सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

 

२. �दगो �वकासका अन्य ल�य �ा��मा योगदानः (२० अ�) 
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क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
• �दगो �वकास ल�य ३ (SDG 3) को स्वस्थ जीवन �ा��का लागी बाल मतृ्यदुर 

न्यूनीकरण गनर्, वा 
• मात ृमतृ्यदुर न्यूनीकरण वा मले�रया, क्षयरोग, HIV/AIDS �नयन्�ण गनर्, वा 
• �दगो �वकास ल�य ४ (SDG 4) को सबैको ला�ग समावेशी र गणुस्तर�य िशक्षा �ा�� 

गनर्, वा 
• �ाथ�मक एवं माध्य�मक तहमा छा�ाः छा�को अनपुात व�ृ� गनर्, वा 
• �दगो �वकासको ल�य ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाई सेवाको उपलब्धताको 

�दगो स�ुनि�तता गनर्, वा 
• लै��क समानता वा सश�ीकरण गनर्, वा 
• संस्कृ�त �व�र्न गनर्,   

अ�त उ�म  

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

(उ)  �व�वध क्ष�े 

   (गहृ, रक्षा, शािन्त, योजना, तथ्या�, �वपद् व्यवस्थापन, न्याय, �नवार्चन, र मानव अ�धकार आ�द ) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य, उ�शे्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदानः (२० अ�) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय 
योगदान परु्  याउने 

अ�त उ�म  

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च 
योगदान परु्  याउने 

उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा सामान्य वा कम 
योगदान परु्  याउने 

सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य, उ�ेश्य र �ाथ�मकता �ा��मा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 

२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानः (२० अ�) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु्  याउने 
• �दगो �वकास ल�य १६ (SDG 16) को शािन्त सरुक्षा अ�भव�ृ� गनर्, वा 
• सशुासन अ�भव�ृ� गनर्, वा 
• न्यायमा सबैलाई पहुँच बढाउन, वा 
• �वपद् व्यवस्थापन गनर्, वा 
• योजना तथा तथ्या� �णाल�मा सधुार र सदुृढ�करण गनर्  

अ�त उ�म  

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु्  याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु्  याउने सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु्  याउने असन्तोषजनक 
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4.११ आयोजना/कायर्�मको अ� �नधार्रण ता�लका  
आयोजना÷कायर्�मको �ाथ�मकता �म  

�ेत्रः                  मन्त्रालयको नामः                 �वभागको नामः                  
                   
�.सं. आयोजना 

तथा 
कायर्�मको 
नाम  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
चाल ुआव�धक 
योजनाको 
फरा�कलो 
आधारको 
समाबेशी 
आ�थर्क वृ��को 
ल�य �ा��मा 
योगदान 
परु्  याउने 

�दगो 
�वकासका 
ल�यहरू 
�ा��मा 
योगदान 
परु्  याउने 

समावेशीकरण तथा 
लै�ीक�करणमा 
योगदान परु्  याउने 

क)के्ष�ीय 
समावेशीकरण(०.५)  
(ख) सामािजक 
समावेशीकरण र 
लै�ीक�करणमा 
योगदानपरु्  याउने(०.५)   

सहभा�गता  
क)नाग�रक समाज, 

सामदुा�यक संस्था, 
गैरसरकार� संस्था, 
उपभो�ा 
समूह÷लाभ�ाह�)  
(ख) स्थानीय 
�नकायको 
(ग) �नजी के्ष�को  

आयोजनाको 
पूवर् कायर् 
�ग�त, 

सम्पन्  न हनु 
लाग्ने समय 
वा 
कायार्न्वयन 
तयार� कायर् 

चाल ुआव�धक 
योजनाको 
के्ष�गत ल�य 
र उ�ेश्य 
अनरुुपको 
न�तजा �ा��मा 
योगदान 

�दगो 
�वकासको 
के्ष�गत 
ल�य 
�ा��मा 
योगदान 

 कूल 
�ा�ांक 
= 
(�ा�ांक 

Xभारको 
जोड/# 
X !))  

�ाथ 
�मकता 
�म
  

रणनी�तक 
स्तम्भ
  

�दगो 
�वकास 
ल�य 
संकेत
  

ग�रबी 
संकेत 

लै��क 
संकेत
  

जलवाय ु
संकेत
  

कै�फयत 

ef/ ( %)  15 15 10 5 20 20 15 

  k"0ff{Í * 3 3 3 3 3 3 3                 
        s v hDdf                         
            0         0.00 P1, P2             

            0         0.00 P1, P2             

            0         0.00 P1, P2             

            0         0.00 P1, P2             

            0         0.00 P1, P2             

            0         0.00 P1, P2             

  
अंक गणनाको 
नमूना  2 3 3 1 2 2 2 2 3 76.67 P1, P2             

                                      

                   

 

नोटः    

1.सबै आयोजना तथा कायर्�महरूको �ाथ�मकता �म �नधार्रण गनुर् पन� छ । 

2.�ाथ�मकता �म �नधार्रण गदार् महल ८ मा �ाप्  त गरेको कूल �ा�ा�लाई आधार मा�ु पन� छ । 

3.महल ९ मा आयोजना तथा कायर्�मको �ाथ�मकतालाई १, २ वा ३ ग�र �स्ततु गनुर् पन� छ । 

4.महल १० मा रणनी�त संकेत �ददा चाल ुआब�धक योजनाको रणनी�तलाई आधार मा�ु पन� छ । 

5.महल ११ मा �दगो �वकास ल�य संकेत �ददा १ देिख १७ सम्म �दनपुन�छ । 

6.महल १२ मा ग�रबी �नवारणमा �त्यक्ष सहयोग प–ुयाउनेलाई १ र अ�त्यक्ष सहयोग प–ुयाउनेलाई २ �दनपुन�छ । 

7.महल १३ मा लै�ीक संकेत �ददा लै�ीक समानतामा �त्यक्ष सहयोग प–ुयाउनेलाई १, अ�त्यक्ष सहयोग प–ुयाउनेलाइ २ र तटस्थलाइ ३ �दनपुन�छ । 

8.महल १४ मा जलवाय ुसंकेत �दँदा अत्यन्त सान्द�भर्कलाई १, सान्द�भर्कलाई २ र तटस्थलाइ ३ �दनपुन�छ । 

कृपया अंक भदार् NPCXLफन्ट �योग गनुर् होला 
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6. महल १५ मा रणनी�त संकेत �ददा तीन वष�य योजनाको रणनी�तलाई आधार मा� ुपन� छ।  

4.१२ अ� �नधार्रणको ला�ग �देश तथा िजल्लाहरूको संकेत वग�करण 

िजल्ला 
कोड 

�देश 
संकेत 

िजल्लाको नाम 
 

िजल्ला 
कोड 

�देश 
संकेत 

िजल्लाको 
नाम  

िजल्ला 
कोड 

�देश संकेत 
िजल्लाको 

नाम 

1 1 ताप्लेज�ु 
 

27 3 �सन्धपुाल्चोक 
 

53 5 रुकुमकोट 

2 1 पाँचथर 
 

28 3 रसवुा 
 

54 5 रोल्पा 

3 1 इलाम 
 

29 3 नवुाकोट 
 

55 5 प्यूठान 

4 1 संखवुासभा 
 

30 3 धा�द� 
 

56 5 दा� 

5 1 ते�थमु 
 

31 3 िचतवन 
 

57 5 बाँके 

6 1 धनकुटा 
 

32 3 मकवानपरु 
 

58 5 ब�दर्या 

7 1 भोजपरु 
 

33 3 भ�परु 
 

59 कणार्ल� रुकुम 

8 1 खोटा� 
 

34 3 ल�लतपरु 
 

60 कणार्ल� सल्यान 

9 1 सोलखुम्ब ु
 

35 3 काठमाण्ड� 
 

61 कणार्ल� डोल्पा 

10 1 ओखलढु�ा 
 

36 गण्डक� गोरखा 
 

62 कणार्ल� जमु्ला 

11 1 उदयपरु 
 

37 गण्डक� लम्ज�ु 
 

63 कणार्ल� मगु ु

12 1 झापा 
 

38 गण्डक� तनहुँ 
 

64 कणार्ल� हमु्ला 

13 1 मोर� 
 

39 गण्डक� कास्क� 
 

65 कणार्ल� का�लकोट 

14 1 सनुसर� 
 

40 गण्डक� मनाङ 
 

66 कणार्ल� जाजरकोट 

15 2 स�र� 
 

41 गण्डक� मसु्ता� 
 

67 कणार्ल� दैलेख 

16 2 �सराहा 
 

42 गण्डक� पवर्त 
 

68 कणार्ल� सखु�त 

17 2 धनषुा 
 

43 गण्डक� स्या�जा 
 

69 सदूुरपिश् चम बाजरुा 

18 2 महो�र� 
 

44 गण्डक� म्याग्द� 
 

70 सदूुरपिश् चम बझा� 

19 2 सलार्ह� 
 

45 गण्डक� बाग्ल�ु 
 

71 सदूुरपिश् चम डोट� 

20 2 रौतहट 
 

46 गण्डक� नवलपरु 
 

72 सदूुरपिश् चम अछाम 

21 2 बारा 
 

47 5 नवलपरासी 
 

73 सदूुरपिश् चम दाच ुर्ला 

22 2 पसार् 
 

48 5 रूपन्देह� 
 

74 सदूुरपिश् चम बैतडी 

23 3 दोलखा 
 

49 5 क�पलवस्त ु
 

75 सदूुरपिश् चम डडेल्धरुा 

24 3 रामेछाप 
 

50 5 पाल्पा 
 

76 सदूुरपिश् चम कञ् चनपरु 

25 3 �सन्धलु� 
 

51 5 अघार्खाँची 
 

77 सदूुरपिश् चम कैलाल� 

26 3 का�पेलान्चोक 
 

52 5 गलु्मी 
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प�रच्छेद छ 

आय तथा व्यय �क्षपेणका आधारहरू 

प�ृभ�ूम 

बजेट �क्षेपणको मूल आधार नै राजस्वको सह� अनमुान र व्ययको �भावकार� �व�नयोजन हो। यसलाई यथाथर्परक 

तलु्याउन सबै �नकायले �निश् चत मापदण्डका आधारमा आय र व्ययको �क्षेपण गनुर् आवश्यक हनु्छ। सै�ािन्तक पक्षको 

ज्ञान, तथ्य स�लन र �विृ�गत �वश्  लेषणबाट आय र व्ययको �क्षेपणलाई वास्त�वकताको निजक परु्  याउन स�कन्छ। 

प�हचान ग�रएका राजस्वका �ोतहरूको एकाईगत राजस्व �क्षेपण हनु जरुर� छ। यसैगर� व्ययका ला�ग तो�कएका 

कायर्�ममा आवश्यक बजेट �व�नयोजन गर� अ�नवायर् दा�यत्वलाई सी�मत गन� �यास हनु ुपदर्छ। यस प�रच्छेदमा बजेट 

तजुर्माको पक्षसँग जो�डएका आय र व्ययको �क्षेपणका केह� आधारभतू �वषय उल्लेख ग�रएको छ। 

साधन �क्षपेणका आधार 

♦ राजस्व �क्षपेणको अवधारणा  

सामान्यतया, �वगतको राजस्व असलु�को �विृ�लाई आधार मानी राजस्व �क्षेपण गन� ग�रन्छ। राजस्व �क्षेपण 

गदार् �वगतको राजस्व असलु� मा� नभई समिष् टगत आ�थर्क प�रसूचकहरू खासगर� कूल गाहर्स्थ उत्पादन, 

उपभोग, रा��य आय, म�ुास्फ��त र सरकारको कर नी�त आ�दलाई प�न आवश्यकतानसुार आधारको रूपमा 

�लन स�कन्छ। 

राजस्व �क्षेपण गनर्को ला�ग सामान्यतयाः गणुात्मक र संख्यात्मक गर� दईु �व�धहरू �चलनमा रहेका छन।् 

हाल राजस्व �क्षेपणका �च�लत संख्यात्मक �व�ध अन्तगर्तको �मखु तीन �व�धहरूलाई �योगमा ल्याइएका 

छन।्  

(क) द�घर्काल�न �विृ� तथा व�ृ�दर �व�ध (Long Term Linear Trend and Growth Rate Method) 

(ख) कर उप्लावकता �व�ध (TaX Buoyancy Method) र 

(ग) औसतमा �हड्ने �व�ध (Moving Average Rate Method) 

१. राजस्व �क्षपेण गन� त�रका  

राजस्व �क्षेपण ज�टल र प�रिस्थ�तजन्य हनुे भएकोले �क्षेपण गदार् आउनसक्ने �त्येक जोिखम (EXternal 

Factors) लाई पूवार्नमुान गर� �त्येक शीषर्कका ला�ग उपय�ु त�रकाबाट �व�भन्  न शीषर्कहरूको अलग अलग 

राजस्व �क्षेपण गनुर् पदर्छ। राजस्व �क्षेपणलाई यथाथर्परक बनाउँदै हरेक शीषर्कमा �क्षेपणको सै�ािन्तक 

आधार स्पष्  ट गनुर् पदर्छ। जस्तैः कुनै राजस्वको शीषकर् को कराधार (TaX Base) स्था�पत आ�थर्क 

सूचकहरूबाट �नि�त गनर् स�कने भएमा त्यह� सूचकलाई कराधार कायम गनुर् पदर्छ। पैठार� महसलु र 

पैठार�मा लाग्ने मूल्य अ�भव�ृ� करको कराधार आयात हनु सक्दछ। दण्ड ज�रवानाको कराधार �वगतको 

असलु� �विृ� र �विश� खालका सूचनाहरू हनु सक्दछन।् कुनै राजस्व शीषर्कको कराधार स्था�पत आ�थर्क 

सूचकहरूबाट �नि�त गनर् स�कंदैन भने मा� कुल गाहर्स्थ उत्पादन जस्ता मापनका आधारबाट �क्षेपण गनुर् 

पदर्छ। संवैधा�नक व्यवस्था अनसुारको अ�धकार क्षे�लाई आधार मानी अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ बमोिजम संघ, �देश र स्थानीय तहबाट राजस्व �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

राजस्व �क्षेपण गदार् देहायका ४ त�रकाहरू मध्ये करको �कृ�तको आधारमा कुनै एक वा एक भन्दा बढ� 

आधारमा �वश्  लेषण गनर् स�कन्छ। 
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(१) �भावकार� कर दरको त�रका 

�चलनमा रहेको �त्येक करको दर र त्यसको कराधारको �क्षेपणको गणुनफलबाट करको �क्षेपण गनुर् 

�भावकार� कर दरको त�रका हो। �भावकार� दर �नकाल्दा अिघल्लो आ�थर्क वषर्को जम्मा कर स�लन 

रकमलाई कराधारको अ�ले भाग गर� �नकाल्ने ग�रन्छ। तर, अिघल्लो आ�थर्क वषर् त्य�त 

��त�न�धमूलक छैन भन े�वगत ५, १० वा सो भन्दा बढ� वषर्हरूको राजस्व स�लनको औसत अ�लाई 

आधार बनाउन स�कन्छ। 

कर कानून तथा आ�थर्क ऐन माफर् त �दान ग�रएका कर छुट स�ुवधा, करदाताहरूको कर छल्न चाहने 

�विृ� र कर �शासनको क्षमताका कारण करको �भावकार� दर र आ�थर्क ऐनमा उल्लेख ग�रएका 

दरहरू बीच सामञ् जस्यता नहनु प�न सक्दछ। कराधार, करका दर, कर �शासनको क्षमता, करदाताको 

स्वेिच्छक सहभा�गता जस्ता �वषयहरूले राजस्व स�लनमा �भाव पादर्छ। तसथर्, �भावकार� करका 

दरहरूको �हसाब गदार् कराधारको �क्षेपण गनर् ग�रएका आ�थर्क ग�त�व�ध र समायोजनका मान्यताहरू 

स्पष्  ट रूपमा उल्लेख ग�रन ुपदर्छ। 

(२) कर लचकताको त�रका 

�त्येक करको कराधारमा हनुे व�ृ� अनरुूप स�लन हनुे राजस्वमा क�त व�ृ� हनु्छ भन्  ने आधारमा 

करको लचकता �नकाल्न स�कन्छ। कराधारमा हनुे व�ृ�को �क्षेपणलाई कर लचकताले गणुन गर� कर 

संरचनामा हनुसक्ने प�रवतर्न, कर �शासनको क्षमता तथा करदाताहरूको स्वेिच्छक सहभा�गताको 

कारणबाट पनर्सक्ने असरको �क्षेपण गर� राजस्वमा हनुसक्ने व�ृ�को �क्षेपण गन� ग�रन्छ। राजस्व 

�क्षपेण गदार् यस्ता तत्वहरूले राजस्व स�लनमा पानर् सक्ने �भावको अलग अलग �वश्  लेषण गर� �क्षेपण 

गनुर् उपय�ु हनु्छ।  

(३) सम��गत अन्तरसम्बन्धमा आधा�रत त�रका (Mode Based Approach) 

केह� �वक�सत देशहरूले सम� कर �णाल� र अथर्तन्�का �व�भन्  न आ�थर्क ��याकलापहरूको अन्तर 

सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी राजस्वको �क्षेपण गन� गदर्छन ् भने क�तपय देशहरूले कर �ववरणको 

आधारमा त्यस करलाई असर पान� ऐन कानूनहरूको �ावधानको वास्त�वक आधारमा सू�म–�योग �व�ध 

(Micro Simulation Models) बनाई सबै तत्वहरूको अन्तरसम्बन्धको तथ्या�ीय �वश्  लेषणका आधारमा 

राजस्वको �क्षेपण गन� गदर्छन।् �भावकार� कर दर र कर लचकता दवैु �स�ान्तको संय�ु आधारमा 

प�न राजस्व �क्षपेण गन� ग�रन्छ। �भावकार� कर दर अथवा कर लचकता �स�ान्त अन्तगर्त राजस्व 

�क्षेपण गदार् करका वतर्मान नी�तको आधारमा �क्षेपण ग�रन्छ भने सू�म–�योग �व�धको त�रका अन्तगर्त 

कर प�रवतर्नले राजस्वमा पान� �भावको आधारमा �लइन्छ। पारदिशर्ता कायम गनर् कुन त�रकामा के 

कस्ता सूचनाहरूको उपयोग भएको छ र कस्ता सूचकहरू (Parameter Values) �योग भएका छन ्भन्  न े

�वषय स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ। �क्षेपणमा �योग भएको त�रका, सूचना र सूचक �वषयमा स्पष् ट 

उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

(४) �विृ�गत �वश्  लेषणमा आधा�रत त�रका 

राजस्वका क�तपय शीषर्कहरू, खासगर� गैर कर राजस्वलाई �न�दर्� सम��गत आ�थर्क सूचकहरूको 

आधारमा मा� �क्षेपण गनर् कठ�न हनु्छ। वस्त ुवा सेवाको लागत, सञ्  चालन र सम्भार खचर्लाई आधार 

मानी गैर करको दर �नधार्रण हनुे र यसका आधारमा उ� वस्त ुतथा सेवाको उपयोग हनुे दायराका 

आधारमा राजस्व �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  
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�वगत वषर्हरूको राजस्व स�लनको �विृ� र �त्येक गैर करलाई �भाव पान� खास सूचनाहरूको 

�वश्  लेषण गर� गैर कर राजस्वको �क्षेपण गन� ग�रन्छ। पारदिशर्ताको ला�ग कुन �विृ�बाट कसर� 

�क्षेपण ग�रएको हो र त्यस्तो �क्षेपणलाई �भाव पानर् सक्ने तत्वहरू के के हनु ् स्पष्  ट उल्लेख गनुर् 

पदर्छ। गैर कर राजस्व �क्षेपणका केह� उदाहरणहरू देहाय बमोिजम �स्ततु ग�रएको छ: 

(क) फमर् रिज�ेशन दस्तरुको �क्षेपण  

�वगतका वषर्हरूमा क�त कम्पनीहरू दतार् हनुे गरेका �थए, �त्येक कम्पनी दतार्बाट औसत क�त 

राजस्व �ाप्  त भएको �थयो, आगामी वषर्मा कुनै कानूनी प�रवतर्नबाट कम्पनी दतार् संख्या र 

शलु्कमा प�रवतर्न हनुे सम्भावना छ, छैन भन्  ने �वषयको �वश्  लेषण गर� फमर् रिज�ेशन दस्तरुको 

�क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

(ख) पर�क्षा दस्तरुको �क्षेपण 

पर�क्षा सञ्  चालन गन� �नकायले �वगतका �त्येक वषर्हरूमा उपिस्थत पर�क्षाथ� संख्याको �विृ� 

�वश्  लेषण र पर�क्षा दस्तरुको दरमा हनुे प�रवतर्नलाई दृ��गत गर� पर�क्षा दस्तरुको �क्षेपण गनुर् 

पदर्छ। साथै, कुनै कारणले कुनै खास वषर्मा पर�क्षाथ� संख्यामा घटवढ हनुे भएमा सोको समेत 

�वश्  लेषण गनुर् पदर्छ।  

(ग) राहदानी (पासपोटर्) दस्तरुको �क्षेपण 

�वगतका वषर्हरूमा दस वषर् अव�धको म्याद नाघेका राहदानी नवीकरण भएको संख्या, नयाँ 

राहदानी �वतरण भएको संख्या तथा �वदेश जाने व्यि�हरूको संख्यात्मक �विृ� र वा�षर्कमा हनुे 

व�ृ� समेतलाई �वश्  लेषण गर� राहदानी दस्तरुको �क्षेपण गनर् स�कन्छ। 

(घ) टे�लफोन स्वा�मत्व तथा सेवा शलु्क 

��तवषर् टे�लफोनको मागमा भएको व�ृ�दर, टे�लफोन उपलब्ध हनु सक्ने ��तशतका आधारमा 

सम्भाव्य संख्या र टे�लफोन स्वा�मत्व शलु्क दरलाई गणुन गर� टे�लफोन स्वा�मत्व शलु्कको 

�क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

त्यस्तै गर� �ाहकले गन� कलको औसत, �ाहकको सम्भाव्य संख्या, सेवा शलु्कको दर, दर 

प�रवतर्नको सम्भावना, �ाहकले गन� कलको औसतमा हनुे व�ृ� समेतको �वश्  लेषण गर� सेवा 

शलु्कको �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

२. वैदेिशक सहायता 

बजेट �व�नयोजनमा आन्त�रक साधन पश्  चात �वशेष महत्व राख्  ने वैदेिशक ऋण र अनदुानको �क्षेपणलाई 

वास्त�वक बनाउन ुअ�त आवश्यक छ। सामान्यतया सम्झौता भई कायार्न्वयन भईरहेका (Ongoing Project) र 

सम्झौताको ला�ग ��तब�ता व्य� भएका (New Commitment) आयोजना र कायर्�मको आधारमा वैदेिशक 

ऋण र अनदुानको आ�लन गनुर् पदर्छ। आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् �क्षेपण गन� �योजनको 

ला�ग �नम्न अवस्थामा रहेको ऋण वा अनदुान सम्झौताको आधार �लन ुपदर्छः 

(क) सम्झौता अनसुारको रकम �वा�हत हनु रािखएको सबै सतर्हरू परुा भइसकेको आयोजना, कायर्�म वा 

कायर्गत ऋण वा अनदुान सम्झौता अन्तगर्त रकम �नकासा (Disburse) भइरहेको, 

(ख) सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको तर �भावकार� हनु परुा हनुपुन� सतर्हरू परुा गन� कारबाह�को अवस्थाका 

सम्झौताहरू,  
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(ग) दातसंृस्थाबाट ��तब�ता व्य� गन� �ममा ���या अगा�ड ब�ढरहेको, वातार् भइरहेको र आगामी 

आ�थर्क वषर् �भ� सम्झौताहरू हस्ताक्षर भई रकम �वाह हनुे अवस्था पगु्ने पयार्प्  त आधार भएको। 

उप�करण (क), (ख) र (ग) अन्तगर्त �ोतको �क्षेपण गदार् �नम्न कुराहरूको आधारमा �क्षेपण गनुर् पदर्छः 

• कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाहरूका हकमा आयोजना व्यवस्थापनले पेश गरेको कायर् र बजेट खचर् 

�क्षेपण, आयोजना �वश्  लेषण ��तवेदन अनरुूप �नम्न �वषयहरूको अवलोकन गनुर् पदर्छः 

(१)  सम्झौताको खचर् �व�नयोजन अनसूुची (Allocation of Proceed Schedule) अनसुार छ/छैन। 

(२)  खचर् माग भएको शीषर्कमा पयार्प्  त रकम छ/छैन। 

(३)  कायर्, मालसामान वा सेवा �ाप्  त गनर् ठे�ाप�ासम्बन्धी कारबाह�को िस्थ�त र रकम �नकासा हनु े

आधारलाई समय ता�लका बनाई �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

• क्षे� वा कायर्�ममा आधा�रत सहायता भए रकम �नकासा भइरहेको (Disbursing) मा कुन �कस्ता 

(Tranche) हो र त्यस �कस्ता अन्तगर्त आगामी वषर् �नकासा हनु बाँक� रकमका आधारमा �क्षेपण गनुर् 

पदर्छ।  

• �नकासा हनु सम्झौतामा उल्लेिखत सतर् परुा हनुे पयार्प्  त आधारहरू भएमा त्यस्तो रकम प�न �क्षेपणमा 

समावेश गनुर् पदर्छ।  

• उप�करण (ख) मा उल्लेख भएको सहायता रकम �क्षेपण गदार् देहायका पक्षहरूमा ध्यान �दन ुपदर्छः 

(१) नी�तगत प�रवतर्न र संशोधन वा नयाँ नी�त �नमार्ण र कायार्न्वयनका सतर्हरू। 

(२) नयाँ संगठन खडा गनुर्पन� वा पनुस�रचना गनुर्पन� जस्ता सतर्हरू परुा गरेप�छ मा�ै �भावकार� हनु े

सतर्य�ु सम्झौताको हकमा र नेपाल सरकार�ारा �नणर्य हुँदा कारबाह� परुा हनुे समय ता�लका 

समेत सम्बिन्धत मन्�ालयको ��तब�ता भएको अवस्थामा �ाप्  त समय ता�लका र त्यस्तो 

सम्झौताको अन्य औपचा�रकताहरू जस्तैः सम्झौता हस्ताक्षर हनु लाग्ने समय, हस्ताक्षर भएको 

सम्झौता उपर कानूनी राय पठाउने, परुा गनर् लाग्ने समयलाई समेत �क्षेपण गर� समय ता�लका 

बनाई तदनसुार �नकासा हनुसक्ने सम्भा�वत रकमको �क्षेपण समावेश गनर् स�कन्छ। 

• दातपृक्ष संलग्न आयोजनामा नेपाल सरकारको ��तब�ता व्य� भई कायार्न्वयन हनुे ठोस आधार �नमार्ण 

भएको हनुपुदर्छ। 

• उप�करण (ग) को अवस्थाको सम्भा�वत सम्झौता अन्तगर्त नयाँ आयोजनालाई बजेटमा समावेश गदार् प�छ 

सम्झौता हनु नसक� आयोजनाको रकम प�रचालन नहनु सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौता नै नभएको 

सहायता रकम समावेश गर� बजेटको आकार बढाएको भन्  ने आलोचना हनु सक्छ। 

• आ�थर्क वषर् �भ� सम्झौता भएको अवस्थामा कुनै आयोजना बजेटमा रकम नपरेको कारणबाट कायार्न्वयन 

शरुु गनर् न�मल्ने अवस्था हनु सक्छ। तसथर्, यस्तो अवस्थाको आयोजनाका ला�ग खचर् �क्षपेण गनर् 

सम्बिन्धत दातपृक्षसँग परामशर् गर� सकारात्मक र पयार्प्  त आधार �ाप्  त भएमा न्यूनतम कायर्को ला�ग 

चा�हने खचर् मा� �क्षपेणमा समावेश ग�रन ुपदर्छ। 

३. आन्त�रक ऋण 

आन्त�रक ऋणलाई �त्येक वषर् नपगु �ोत (Resource Gap) परुा गन� उपकरणको रूपमा मा� उपयोग गनुर् 

हुँदैन। यसको �क्षेपण गदार् कुल गाहर्स्थ उत्पादनसँगको अनपुातलाई मूल आधार बनाउन ुपदर्छ। आन्त�रक 

ऋणको �क्षेपण गदार् �व�ीय िस्थरता (Fiscal Stability), �नजी क्षे�को लगानीको सम्भाव्यता, आवश्यकता र 
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त्यसबाट �ाप्  त हनुे ��तफल, नगद �वाहको �विृ� र ऋणको �क�सम जस्ता पक्षहरूलाई आधारभतू रूपमा 

�वश्  लेषण गरेर हेनुर् पदर्छ। 

बजेट सीमा �नधार्रणको �ारिम्भक कारबाह�को �ममा अनदुान प�छको बजेट घाटा कुल गाहर्स्थ उत्पादनको 

�च�लत मूल्यमा २ ��तशत भन्दा बढ� हनु न�दन र खदु आन्त�रक ऋण कुल गाहर्स्थ उत्पादनको �च�लत 

मूल्यको ०.५ ��तशतभन्दा बढ� नहनुेतफर्  �वशेष चनाखो हनु ुपदर्छ।  

(खदु आन्त�रक ऋण भन्  नाले कुनै आ�थर्क वषर्मा उठाउने ऋण र भ�ुानी �फतार् गनुर्पन� साँवा बीचको फरक 
बिुझन्छ।)  

४. खचर् अनमुान गन� त�रका 

बजेट तजुर्मा गदार् खचर् गन� �नि�त आधार र मापदण्ड नभएका बजेट �व�नयोजन यथाथर्परक हनु सक्दैन। 

प�रणामस्वरूप, अत्यावश्यक क्षे�मा रकमको अभाव हनुे र अनावश्यक क्षे�मा बढ� �व�नयोजन हनु गई 

रकमको सदपुयोग हनु नसक्न ेअवस्था �सजर्ना हनु जान्छ। यसलाई सधुार गनर् नेपाल सरकारले बजेट तजुर्मा 

गदार् अपनाउन ुपन� कायर्�व�ध बारे समय समयमा बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याएको कुन 

कुन �कारका खचर् के आधारमा �स्ताव गन� भन्  ने सवर्मान्य आधार र मापदण्ड नभएकोले �वगतमा एकै 

कामका ला�ग �व�भन्  न �नकायले माग गन� बजेटमा फरक फरक अ� �स्ताव गरेको, बजेट माग गन� र स्वीकृत 

गन� संस्था बीचको आपसी छलफलका आधारमा बजेट अ� �नधार्रण हनुे अवस्था �सजर्ना हनु पगुेको छ। 

यसमा समयसापेक्ष सधुार गर� बजेट माग गदार् कुन आधारमा के कसर� माग गन� भनी जानकार� �दने उ�ेश्यले 

�व�भन्  न खचर् शीषर्कहरूको बजेट तजुर्माका आधारहरू बारे उल्लेख ग�रएको छ। यसमा ग�रएका व्यवस्थालाई 

प�न खचर् अनमुानका ला�ग �देश र स्थानीय तहले उपय�ुताका आधारमा अवलम्बन गनर् सक्नेछन।्  

खचर् माग गन� त�रकालाई तीन खण्डमा उल्लेख ग�रएको छ। प�हलो खण्डमा मन्�ालयलाई �ाप्  त सम� बजेट 

सीमा�लाई बाँडफाँट गन� आधार, दो�ो खण्डमा �त्येक खचर् शीषर्कमा �स्ता�वत वषर् र आगामी दईु वषर्को 

बजेट अ� �स्ताव गन� आधार र ते�ो खण्डमा राजस्व बाँडफाँट र संघले �दान गन� अनदुानका �वषय उल्लेख 

छ। दो�ो खण्डमा बजेट �स्ताव गन� त�रकामा एकाई लागतलाई मखु्य जोड �दइएको छ, जसमा सम्भव 

भएसम्मका खचर् शीषर्कका ला�ग एकाई दर नै तोक� �दने, सम्भव नभएमा अनमुान गन� वा एकमषु्  ट राख्  ने वा 

�वगत वषर्हरूको �विृ�गत �वश्  लेषणका आधारमा बजेट �स्ताव गन� �वषय समावेश छ। अध्ययन नै नभई 

बजेटमा आयोजना समावेश गन� परम्परालाई �नरुत्सा�हत गनर् अध्ययन भइसकेका र रा��य योजना आयोग र 

अथर् मन्�ालयबाट स्वीकृत �ाप्  त आयोजनालाई मा� बजेटमा समावेश गन� नी�त अिघ सा�रएको छ।  

प�हलो खण्डः सम� बजेट सीमा�को आधारमा बजेट बाडँफाटँ गन� 

(१) अथर् मन्�ालयबाट �ाप्  त हनुे आगामी ३ वषर्को बजेट सीमा�बाट सबभन्दा प�हले तलब, भ�ा जस्ता 

अ�नवायर् दा�यत्वको ला�ग रकम छु�ाउन ुपदर्छ।  

(२) अ�नवायर् दा�यत्वको रकम �स्ताव गरे पश् चात खचर्का मापदण्ड तो�कएको भए सो आधार र नतो�कएको 

भए �वगतको यथाथर् खचर्को �विृ�, मूल्य व�ृ�को सम्भावना र सम्भाव्य कायार्लय खचर् बढ्न सक्ने 

आधारमा कायार्लयको िशरोभार खचर् अथार्त कायार्लय सञ्  चालनका ला�ग रकम छु�ाउन ुपदर्छ। 

(३) �ाकृ�तक �कोपबाट असर पनर् सक्ने वा आ�थर्क वषर्को बीचमा सामान्यतः अनपेिक्षत वा आकिस्मक 

काम जस्तैः नद� �नयन्�ण, सडक �नमार्ण, बाल� संरक्षण जस्ता कायर्मा संलग्न �नकायहरूले �ाप्  त बजेट 

सीमा�बाटै यस्ता आकिस्मक कामको ला�ग आवश्यक रकम छ्�ाउन ुपदर्छ। 

(४) अ�नवायर् दा�यत्व, िशरोभार खचर् र �ाकृ�तक �कोपको ला�ग आवश्यक रकम छु�ाई सकेप�छ बाँक� 

रकम सम्बिन्धत मन्�ालयले तीन वषर् �भ� हाँ�सल गन� ल�य �त्येक वषर्को छु�ा छु�ै देिखने गर� वा 
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सो सम्भव नभए तीन वषर् प�छ हनुे उपलिब्ध देिखने गर� ��त एकाई लागतका आधारमा सञ् चालन गन� 

कायर्�मका ला�ग �स्ता�वत वषर् र आगामी २ वषर्को बजेट �क्षपेण गनुर् पदर्छ। यसर� रकम �स्ताव 

गदार् �नरन्तरता पाएका आयोजना/कायर्�म (बहवुष�य ठे�ा सम्झौता भएका) मा चाल ुवषर्को भ�ुानी 

गनर् बाँक� रकम र सम्झौता बमोिजमको आगामी वषर्को ला�ग तो�कएको कायर् सम्पन्  न गनर् आवश्यक 

रकमलाई प�हलो �ाथ�मकता �दन ुपदर्छ। यसका साथै, �ोत स�ुनि�तता �ाप्  त आयोजना र कायर्�म 

अन्तगर्त आगामी वषर् सम्पन्  न गन� भनी तो�कएको कायर्का ला�ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनुर् 

पदर्छ।  

(५) सम्बिन्धत मन्�ालयले �ाप्  त सीमा� �भ� �ाथ�मकता आधारमा रकम छु�ाइ सके पश् चात थप 

कायर्�म गनुर्पन� भए सीमा बा�हरको तर आगामी वषर् शरुु गनुर्पन� आयोजनाहरू भनी �ाथ�मकताका 

आधारमा थप आयोजना माग गनर् सक्नेछन।् तर मन्�ालयले �स्ता�वत वषर्हरूमा आयोजना सञ्  चालन 

गन� गर� कुनै सम्झौता गरेको वा सम्झौता अिन्तम चरणमा रहेका आधार संलग्न गर� सो सीमाभन्दा 

बा�हर प�न बजेट माग गनर् सक्नेछ।  

(६) सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजनाको हकमा सम्भाव्यता अध्ययन गनर् मा� रकम माग गनर् स�कन े

छ र सम्भाव्यता अध्ययन ��तवेदनका आधारमा आयोजना स्वीकृ�तको कारबाह� टंुगो लगाउन ुपन�छ। 

(७) रू.१ करोड भन्दा बढ� लागत पन� सडक, �सँचाई, �व�तु, खानेपानी, अस्पताल, �व�ालय, ढल �नमार्ण, 

पाकर् , उ�ान, दूरसञ्  चार आ�द क्षे�का आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अ�नवायर् रूपमा ग�रएको र 

रा��य योजना आयोग/अथर् मन्�ालयबाट स्वीकृ�त �लएको हनु ुपदर्छ। 

दो�ो खण्ड: खचर् शीषर्कगत �क्षपेणका आधारहरू 

(क) चाल ुखचर्  

खचर् शीषर्क बजेट वषर्का ला�ग �क्षपेण गन� त�रका त्यसप�छका दईु वषर्को ला�ग �क्षपेण गन� 
त�रका 

२११११  
पा�र��मक 
कमर्चार� 

• �ेणीगत दरबन्द� संख्या X खाइपाइ आएको तलब X १४.२  
• �त्येक कमर्चार�को �डे रकम �नकाल्न नस�कएमा �ेणीगत औसत �नकाल्ने र 

अिघल्लो वषर्को यथाथर् खचर्सँग �स्ता�वत �क्षेपण तलुना गदार् ३.25 ��तशत 
भन्दा बढ� हनु नहनुे। 

• अस्थायी कमर्चार�को ला�ग १४.२ को स�ा १३ म�हनाले गणुन गन�। 
 

• �त्येक वषर्का ला�ग जम्मा तलबलाई 
३.25 ��तशतले गणुा गर� हनु आउने 
रकम �स्ताव गन�। 

• दरबन्द� थपघट हनुे योजना भए सोह� 
अनसुार �क्षेपणमा थपघट गनर् 
स�कन्छ। 

२१११२  
पा�र��मक 
पदा�धकार� 

• पदा�धकार� संख्या X मा�सक पा�र��मक X १३ (स�यकोष समेत पाउने 
पदा�धकार�का ला�ग १४.२) 

• पदा�धकार�ले पाउन ेपा�र��मक सम्बिन्धत कानूनले व्यवस्था गरे बमोिजम हनुे। 

• बजेट �क्षेपण वषर्को आधारमा 
पा�र��मक व�ृ� नहनु े भएमा सोह� 
रकम आगामी दईु वषर्का ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ।  

२११२१  
पोशाक  

• दरबन्द� संख्या X ��त एकाई दर। 
• यो स�ुवधाको गणना गदार् सेवा करारका कमर्चार�लाई समावेश नगन�। 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नहनुे अवस्थामा 
�स्ता�वत �क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११२२  
खा�ान्  न 

• (दरबन्द� संख्या X अिघल्लो ६ म�हनाको ��त �दनको यथाथर् दर X १८२ �दन) 
+ (दरबन्द� संख्या X अक� ६ म�हनाको अनमुा�नत ��त �दन दर X १८३ �दन) 

• मूल्यव�ृ� दर= चाल ुआ�थर्क वषर्को �क्षे�पत मूल्यव�ृ� �क्षेपणलाई आधार मा�ु 
पन�छ। 

• �स्ता�वत वषर्को �क्षेपणमा �स्ता�वत 
वषर्को �क्षे�पत मूल्य व�ृ� दरले हनु 
आउने रकम जोडी दईु वषर्का ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११२३  
औष�ध उपचार 
खचर् 

• वा�षर्क औषधोपचार खचर् भ�ुानीको �क्षपेण: वा�षर्क सरदर १ ��तशत कमर्चार�ले 
सेवा अव�धमै औषधोपचार खचर् दाबी गदर्छन ्भन्  ने �क्षेपणमा कमर्चार� संख्याको 
गणना गर� भा�रत औसत मा�सक तलबले गणुन गरेर यस्तो औषधोपचार खचर्को 
�क्षेपण गनुर् पदर्छ। भा�रत औसत मा�सक तलब �नकाल्दा �ेणीगत संख्यालाई 

• बजेट वषर्का ला�ग �क्षेपण गरे जस्तैः 
संख्या �क्षपेण गर� वा�षर्क तलब ३.25 
��तशतले बढ्छ भन्  ने आधारमा खचर् 
�क्षेपण गन�। 
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�ेणीगत मा�सक तलबमानले गणुन गर� कुल कमर्चार� संख्याले भाग गनुर् पदर्छ। 
• �नकायगत रूपमा यो खचर् शीषर्क अन्तगर्त बजेट व्यवस्था ग�रने छैन। गणना गन� 

�योजनका ला�ग मा�ै मन्�ालय तथा �नकायहरूले �ववरण अथर् मन्�ालयलाई 
उपलब्ध गराउन ुपन�छ। अथर् मन्�ालयले एकमषु्  ट रूपमा यसको बजेट उपशीषर्क 
६०१०००१६ मा �स्ताव गन�छ र १२ म�हनाको स�ुवधा पाउनेको संख्या �क्षेपण 
गनुर् पदर्छ। यसैको आधारमा सरदर तलब दर �लई खचर् �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

 

२११३१ 
स्थानीय भ�ा 

• भ�ा पाउने �ेणीगत संख्या X भ�ाको दर X १२  
• एक भन्दा बढ� भ�ा भए सोह� आधारमा �नकाल्ने  

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११३२  
महंगी भ�ा 

• भ�ा पाउने �ेणीगत संख्या X भ�ाको दर X १२ 
 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११३३  
�फल्ड भ�ा 

• भ�ा पाउने कमर्चार� संख्या X सम्बिन्धत िजल्लाको ला�ग तो�कएको �फल्ड भ�ा 
दर X १२ (�दनमा उल्लेख हनुे भए सोह� बमोिजम) 

 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११३४ 
कमर्चार�को 
बैठक भ�ा 

• बैठक भ�ाको ला�ग रकम �स्ताव गदार् बैठक गनपुन� कारण र औिचत्य स्पष्  ट 
खलुाई बैठक संख्या �क्षेपण गनुर् पदर्छ र बैठकमा सहभागी हनुे संख्याको पषु्�ाईँ 
प�न �स्ततु गनुर् पदर्छ। कायार्लय समयमा ग�रने बैठकका ला�ग बैठक भ�ा 
�स्ताव गनर् पाइने छैन। कायार्लय समय अिघ प�छ हनु े बैठक, कानून बमोिजम 
ग�ठत स�म�त, कायर्दल आ�दका ला�ग देहायको मापदण्डका आधारमा बैठक भ�ा 
गणना गनुर् पदर्छ। 
 सहभागी संख्या X भ�ा दर X बैठक संख्या  

• भ�ा दर 
 मिन्�स्तरले अध्यक्षता गन� बैठकका पदा�धकार�लाई ��त सदस्य रू. 

2५००।– 
 संवैधा�नक पदा�धकार� वा रा.प. �विश� �ेणीले अध्यक्षता गरेको बैठक ��त 

सदस्य रू. 20००।– 
 अन्य पदा�धकार� वा व्यि�ले अध्यक्षताको गरेको बैठक ��त सदस्य रू. 

15००।– 
• बैठक भ�ा कायार्लयको �नय�मत कामका ला�ग �दइने छैन। 
• एउटै �नकाय र अन्तगर्तका पदा�धकार�, कमर्चार� मा� बस्न ेबैठकमा भ�ा �दान 

नगन�  
• कुनै आयोजना �वशेषमा मन्�ालयका सिचव वा �वभागीय �मखुको अध्यक्षतामा 

गठन हनुे �नद�शन स�म�तमा भ�ा न�दने। 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११३५ 
कमर्चार� 
�ोत्साहन तथा 
परुस्कार 

• �च�लत कानून बमोिजम �नजामती परुस्कार �दान ग�रने संख्या र परुस्कार 
राशीको आधारमा एकमषु्  ट/छु�ाछु�ै रकम बजेट �स्ताव गनुर्पन�।  

• कमर्चार� संख्या X दर X म�हना  

• परुस्कार राशी र संख्यामा हेरफेर नहनु े
भएमा सोह� बमोिजम आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण हनुेछ 

२११३६ 
वैदेिशक भ�ा 

• नेपाल सरकारका �वदेशी मलुकुहरूमा कायर्रत कमर्चार�हरूलाई �दइने वैदेिशक 
भ�ा मा� यसमा समावेश गन�  

• भ�ा पाउने �ेणीगत संख्या X भ�ाको दर X म�हना 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नहनुे अवस्थामा 
�स्ता�वत �क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण हनुेछ। 

२११३९  
अन्य भ�ा 

• यसमा भ�ा अन्तगर्त मा�थ उल्लेिखत बाहेकका अन्य �योजनामा जस्तैः िशश ु
स्याहार भ�ा, अ�त�र� समय भ�ा, दश� �तहार जस्ता पवर्हरूमा खटाइएका 
कायार्लय सहयोगीलाई �दइन ेभ�ा आ�दलाई मा� समावेश गन� 

• भ�ा पाउने �ेणीगत संख्या X भ�ाको दर X अव�ध  
(एक भन्दा बढ� भ�ा भए सोह� आधारमा �नकाल्ने)  

• मा�सक रूपमा वष� भर� भ�ा उपलब्ध हनुे भएमा अव�धमा १२ ले गणुा गन� र 
�दनमा हो भन ेदै�नक अव�ध खलुाउने।  

• बैठकको �नरन्तरता र औिचत्यको 
आधारमा आगामी २ वषर्को �क्षेपण 
हनुेछ। 
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• �व�भन्  न �कारका बैठक भ�ालाई छु�ा छु�ै खलुाउन।े 
 

२११४१ 
पदा�धकार� बैठक 
भ�ा 

• पदा�धकार�ले पाउने बैठक भ�ाको �वषयमा सम्बिन्धत कानूनले उल्लेख गरेको 
अवस्थामा बाहेक खचर् संकेत २११३४ मा उल्लेख गरे बमोिजम बैठक भ�ाको 
दर र व्यवस्था लागू हनुे।  

• सहभागी पदा�धकार� संख्या X भ�ाको दर X बैठक संख्या 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 
 

२११४२ 
पदा�धकार� अन्य 
स�ुवधा 

• पदा�धकार�लाई उपलब्ध गराइन े सञ्  चार, पोशाक, औषधी उपचार जस्ता खचर् 
रकम समावेश गन�  

• स�ुवधा पाउने पदा�धकार� संख्या X स�ुवधा दर X अव�ध 

• स�ुवधा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत �क्षेपण 
नै आगामी दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ।  

२११४९ 
पदा�धकार� अन्य 
भ�ा 

• बैठक भ�ा बाहेक पदा�धकार�लाई उपलब्ध हनुे अन्य भ�ा रकम समावेश गन�  
• भ�ा पाउने पदा�धकार� संख्या X भ�ा दर X अव�ध 

• भ�ाको दरमा व�ृ� नभएमा �स्ता�वत 
�क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 

२१२११ 
सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

• कमर्चार� संख्या X �नयमानसुार सरकारले जम्मा गनुर् पन� रकम X १२  
 

• कमर्चार�को भ�ुानी रकम व�ृ� नहनु े
भएमा �स्ता�वत �क्षपेण नै आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �क्षेपण हनुेछ। 

२१२१२ 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नविृ�भरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

• यसमा सरकारले योगदानमा आधा�रत �नविृ�भरणका ला�ग कोषमा व्यहोनुर्पन� 
रकम मा� समावेश गन�। �नविृ�भरण पाउन ेकमर्चार�को ला�ग व्यहोनुर् पन� स�य 
कोष रकम तलब खचर् िशषर्क अन्तगर्त २११११ मा नै व्यवस्था गन�  

• �ेणीगत दरबन्द� संख्या X सरकारले जम्मा गनुर् पन� रकम X १२ 

• �त्येक वषर्का ला�ग ३.25 ��तशतले 
गणुा गर� हनुे रकम थप गर� �स्ताव 
गन�। 

• दरबन्द� थपघट हनु े योजना भए सोह� 
अनसुार �क्षपेणमा थपघट गनर् स�कने। 

२१२१३ 
योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

• कमर्चार� संख्या X सरकारले व्यहोन� मा�सक ���मयम रकम X १२ 
 

• ���मयम रकम व�ृ� हनुे अवस्थामा 
नभएमा �स्ता�वत �क्षेपण नै आगामी 
दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण हनुेछ। 

२१२१४ 
कमर्चार� कल्याण 
कोष 

• कमर्चार� संख्या X कोषमा सरकारले व्यहोन� रकम X १२ 
 

• कोषमा व्यहोन� रकम व�ृ� हनु े
अवस्थामा नभएमा �स्ता�वत �क्षपेण नै 
आगामी दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ। 

२१२१९ अन्य 
सामािजक सरुक्षा 
खचर् 

• शी�षर्क नं. २१२११ देिख २१२१४ �भ� नपरेका अन्य सामािजक खचर्का 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा खचर् �क्षेपण गन�  

• कमर्चार� संख्या X कोषमा सरकारले व्यहोन� रकम X १२ 

• हरेक वषर् दा�यत्व �सजर्ना हनुे अवस्थामा 
सम्भा�वत व�ृ�दरलाई आधार मानी 
आगामी दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ। 

२१२२१ 
पदा�धकार� 
सामािजक सरुक्षा 
कोष खचर् 

• पदा�धकार� दरबन्द� संख्या X �नयमानसुार सरकारले जम्मा गनुर् पन� रकम X १२  
 

• कोषको रकम व�ृ� नहनुे भएमा बजेट 
तजुर्मा वषर्को रकम नै आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �क्षेपण हनुेछ। 

२१२२२ 
पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत 
�नविृ�भरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

• यसमा सरकारले पदा�धकार�को योगदानमा आधा�रत �नविृ�भरणका ला�ग कोषमा 
व्यहोनुर्पन� रकम मा� समावेश गन�।  

• पदा�धकार� दरबन्द� संख्या X सरकारले जम्मा गनुर् पन� रकम X १२ 
 

• कोषको रकम व�ृ� नहनुे भएमा बजेट 
तजुर्मा वषर्को रकम नै आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �क्षेपण हनुेछ। 

२१२२३ 
पदा�धकार�को 
योगदानमा 
आधा�रत �बमा 
कोष खचर् 

• पदा�धकार� संख्या X सरकारले व्यहोन� मा�सक ���मयम रकम X १२ 
 

• ���मयम रकम व�ृ� हनु ेअवस्था नभएमा 
�स्ता�वत �क्षेपण नै आगामी दईु वषर्को 
ला�ग �क्षेपण हनुेछ। 
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२१२२४ 
पदा�धकार� 
कल्याण कोष 
खचर् 

• पदा�धकार� संख्या X कोषमा सरकारले व्यहोन� रकम X १२ 
 

• कोषमा व्यहोन� रकम व�ृ� हनु े
अवस्थामा नभएमा �स्ता�वत �क्षपेण नै 
आगामी दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ। 

२१२२९ 
पदा�धकार�को 
अन्य सामािजक 
सरुक्षा खचर् 

• शी�षर्क नं. २१२२१ देिख २१२२४ �भ� नपरेका अन्य सामािजक खचर्का 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा खचर् �क्षेपण गन�  

• पदा�धकार� संख्या X कोषमा सरकारले व्यहोन� रकम X १२ 

• कोषमा व्यहोन� रकम व�ृ� हनु े
अवस्थामा नभएमा �स्ता�वत �क्षपेण नै 
आगामी दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण 
हनुेछ। 

२२१११  
पानी तथा �बजलु�
  

क. खानपेानी तफर्   
• मा�सक खपत य�ुनट X ��त एकाई दर X अव�ध 
• खपत �लटर= ��त व्यि� ��त �दन सरदर खपत X २६ �दन X दरबन्द� संख्या  
• ��त म�हना खपत �लटरलाई औसत दर (��त दश हजारको आधारमा हनु आउन े

रकम)ले गणुा गर� सोलाई १२ ले गणुा गन�। अथार्त खपत �लटर/१०००० �ल. 
X १२ X ��त दशहजार �लटरको दर गन� र सोमा �मटर महसलु थप गन� 

ख. �व�तु महसलु तफर्  
• मा�सक खपत य�ुनट X ��त एकाई दर X अव�ध 
•  ��त व्यि� खपत य�ुनट X दरबन्द� संख्या X ��त य�ुनट महसलु दर + �मटर 

शलु्क X १२ 
• स�ुवधा पाउनेको हकमा = तो�कएको स�ुवधा X पदा�धकार� संख्या X १२ 
(नयाँ खानेपानी तथा �व�तु जडान गनुर्पन� योजना भएमा सोका ला�ग लाग्न ेखचर् समेत 
समावेश गन�) 

• बजेट वषर्को अनमुा�नत दरमा मूल्यव�ृ� 
हनुे सम्भावनालाई आधार मानी आगामी 
दईु वषर्को रकम �क्षपेण गन�। 

•  

२२११२  
सञ्  चार महसलु 

• िचठ�/पासर्ल �टकट खचर्, रिज�ी �फतार् रसीद खचर् र कु�रयर खचर् का ला�ग गत 
वषर्को आधार �लई खचर् �स्ताव गन�। कुर�यर सेवाका ला�ग करार सेवामा शलु्क 
२२४१३ मा कुर�यर सेवा �लइएको भए सो सेवा बाहेकका ला�ग मा� खचर् 
�स्ताव गन�।  

• गत आ�थर्क वषर्को औसत मा�सक टे�लफोन खचर् X १२ 
• इन्टरनेट महसलु एकमषु्  ट सम्झौता अनरुूप 
• �लज लाइन: सम्झौता अनरुूप 
• हलुाक खचर् सरदर मा�सक एकमषु्  ट X १२ 

• बजेट वषर्को अनमुा�नत दरमा टे�लफोन 
महसलु दरमा हनुे घटबढ �क्षेपण गर� 
आगामी दईु वषर्को रकम �क्षपेण गन�। 

•  

२२1१३ 
सावर्ज�नक 
उपयो�गताको 
सेवा खचर् 

• सावर्ज�नक रूपमा सवर्साधारण�ारा �योग हनु ेसावर्ज�नक उपयो�गतका सेवाहरूका 
ला�ग व्यहोन� खचर्लाई सोको �कृ�तका आधारमा छु�ाछु�ै समावेश गन� 

• खानेपानी र ब�ी जस्ता �मटर अ�का आधारमा महसलु �नधार्रण हनु ेखचर्का ला�ग 
�मटर जडान भएको हकमा खपत य�ुनट र �मटर जडान नभएको हकमा संख्या 
अ�भलेख गन�  

• कायार्लयमा उपयोग हनुे गर� जडान ग�रएको धाराबाट �वतरण हनु ेखानेपानीका 
तथा ब�ी खचर् शीषर्क नं. २२१११ मा उल्लेख गन� 

• खानेपानी 
o खपत य�ुनट X दर X अव�ध 

• ब�ी 
o खपत य�ुनट X दर X अव�ध 

• टे�ल�भजन 
o मा�सक दर X अव�ध (वा�षर्क भ�ुानी गनुर् पन� भएमा एकमषु्  ट उल्लेख गनर् 

स�कने) 
• इन्टरनेट 

o मा�सक दर X अव�ध (वा�षर्क भ�ुानी गनुर् पन� भएमा एकमषु्  ट उल्लेख गनर् 
स�कन)े 

• महसलु नबढ्ने अवस्था बजेट वषर्को 
खचर् नै आगामी दईु वषर्को �क्षपेण खचर् 
हनुे 
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२२२११ इन्धन 
(पदा�धकार�) 

• सवार� स�ुवधा पाउने पदा�धकार�को ला�ग इन्धन, ल�ु�केन्टस ्आ�दको खचर् • इन्धनको दर व�ृ� नभएको अवस्थामा 
�स्ता�वत वषर्को �क्षेपण नै आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण हनुेछ। 

स�ुवधा पाउन ेपदा�धकार� मा�सक 
प�ेोल �ल. 

मा�सक 
�डजल 
�ल. 

मो�वल र �ेक 
आयल �ल ��त 
३ म�हना 

मा�सक 
एकमषु ्  ट 

मन्�ी/संबैधा�नक 
पदा�धकार� 

�च�लत 
कानून 
बमोिजम 

   

सिचव/�विश� �ेणी 100  5  
सहसिचव 70  5  
•  ��त मोटरसाइकल मा�सक १० �लटर पे�ोल •  

२२२१२ इन्धन 
(कायार्लय 
�योजन) 

• कायार्लय �योजनका सवार� साधनका ला�ग इन्धन, ल�ु�केन्टस ् आ�दको खचर् 
(लगत इ��मेटमा परेको �नमार्ण सामा�ी ओसान� सवार� साधनमा �योग भएको 
इन्धन खचर् सम्बिन्धत बजेट रकममा नै समावेश गन�) 

• राजधानी बाहेकका िजल्लामा कायर्रत सिचव र सहसिचवस्तरका अ�धकृतले 
कायार्लय �योजनकै सवार� साधन �योग गरेको भएमा स�ुवधाको इन्धन खचर् 
गणना गनुर् हुँदैन। 

• इन्धनको दर व�ृ� नभएको अवस्थामा 
�स्ता�वत वषर्को �क्षपेण नै आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण हनुेछ।  

•  

दरबन्द� संख्या पलुमा सवार� 
साधन राख्  न 
पाइन े

�डजल 
मा�सक 
�ल 

प�ेोल 
मा�सक �ल 

मो�वल र �ेक 
आयल �ल ��त 
३ म�हना 

स�ुवधा पाउने पदा�धकार� 
बाहेक ३० जना 
कमर्चार� दरबन्द� 
भएकोमा 

१ १०० ७५ ५ 

थप ५० मा १ १०० ७५ ५ 
त्यसप�छको थप ��त 
१०० दरबन्द�का ला�ग 

१ १०० ७५ ५ 

२२२१३ सवार� 
साधन ममर्त खचर् 
 
 

• सवार� साधनको �नय�मत ममर्त सम्भार खचर् �क्षपेण गदार् सवार� साधनको 
आयलुाई ध्यान �दई नया ँ ख�रद गदार् पन� मूल्यको तल उिल्लिखत ��तशतको 
आधारमा �क्षेपण गनुर् पदर्छ। सवार� साधनको आय ु व�ृ� हनुे गर� फे�रएको 
पाटर्पूजार्को खचर् पूजँीगत खचर्को सम्बिन्धत खचर् िशषर्कमा नै समावेश गनुर् पदर्छ।  

• सामानको लागतमा हनुसक्ने मूल्य व�ृ�, 
सवार�साधनको अवस्था र सावर्ज�नक 
खचर्को �मतव्ययीतालाई मध्यनजगर गर� 
आगामी २ वषर्को �क्षेपण गन� 

सवार�को �कार १–५ वषर्को ६–१० वषर्को ११–२० वषर्को 
हलकुा सवार� –पे�ोल १ २ ३ 
हलकुा सवार� –�डजल २ ४ ६ 
मोटरसाइकल २   

२२२१४ �बमा 
तथा न�वकरण 
खचर् 

• यसमा �नमार्ण सम्पन्  न भएका सावर्ज�नक सम्पि�, मे�सनर� उपकरण तथा सवार� 
साधनको �बमा र ते�ो पक्षको �बमा दा�यत्व, �बमा गदार् लागकेो �बमा शलु्क 
वास्त�वक ���मयमका आधारमा एकमषु्  ट �स्ता�वत गन� 

•  ��त एकाई X दर 

• सम्पि�को व�ृ� तथा �बमा ���मयम 
शलु्कमा हेरफेर भएमा सोह� बमोिजम र 
हेरफेर नभएमा चाल ु वषर्कै �क्षेपण नै 
आगामी २ वषर्को ला�ग �क्षेपण गन�।  

२२२२१ 
मे�सनर� तथा 
औजार सञ्  चालन 
तथा सम्भार खचर्  

• कायार्लयमा रहेका मे�सन औजार जस्तैः फोटोकपी मे�सन, कम्प्यटुर जस्ता मे�सन 
औजार ममर्तका ला�ग रेखदेख, ममर्त जस्ता छु�ाछु�ै कामको �योजन देिखने गर� 
रकम �स्ताब गनुर् पदर्छ। �त्येक खचर्को �कृ�त र पषु्�ाँई संलग्न गनुर् पन�छ। 

• मे�सन तथा औजार संख्या X दर 

• चाल ु वषर्को �स्तावलाई आधार �लई 
मूल्य व�ृ�का आधारमा आगामी २ 
वषर्को ला�ग खचर् �स्ताव गन�। 

२२२३१ �न�मर्त 
सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 

क. सडक, पलु, नहर, �व�तु, भवन आ�द जस्ता सम्पि�को �नय�मत ममर्त सम्भार 
तथा रंगरोगन सम्बन्धी चाल ु �कृ�तको खचर्का ला�ग रेखदेख, ममर्त जस्ता 
छु�ाछु�ै कामको �योजन देिखन ेगर� रकम माग गनुर् पदर्छ। �त्येक खचर्को 
�कृ�त र पषु्�ाँई संलग्न गनुर् पन�छ। 

 

• चाल ु वषर्को �स्तावलाई आधार �लई 
मूल्य व�ृ�का आधारमा आगामी २ 
वषर्को ला�ग खचर् �स्ताव गन�। 
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• एकाईमा सावर्ज�नक सम्पि�को संख्या वा �क.मी. उल्लेख गन� 
ख. भवनको �नय�मत ममर्त सम्भार खचर् ��त भवन वा�षर्क – भवनको �ासक�ी 

गरेप�छको मूल्यको आधारमा (��तशतमा) 
भवनको �कार १–५ 

वषर्को 
६–१० 
वषर्को 

११–२० 
वषर्को 

२१ वषर् 
भन्दा मा�थको 

�समेन्ट जोडाइ १ १.५ २ २.५ 
माटोको जोडाइ ०.७५ १ १.२५ १.५० 
काठबाट बनेको ०.९० १.२५ १.५० १.७५ 
ग. कायार्लयको फ�नर्चर, मे�सनर� औजार तथा अन्य उपकरणको �नय�मत ममर्त 

सम्भार खचर् ��त कायार्लय एकमषु्  ट वा�षर्क रू. 
स्थायी 
सम्पि�हरू 

�कताब 
मूल्य 
�ास क�ी 
प�छको 

१–५ 
वषर्को 

६–१० 
वषर्को 

जम्मा 
ममर्त 
सम्भार 
खचर् 

मे�सनर� उपकरण  १%  १.५०%   
 जम्मा  १% १.५०%   

२२२९१ अन्य 
सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा 
सम्भार खचर् 

• िस्थर सम्पि� बाहेक अन्य सम्पि�का ला�ग सञ्  चालन तथा ममर्त कायर् छु�ाछु�ै 
कामको �योजन देिखन े गर� रकम माग गनुर् पदर्छ। �त्येक खचर्को �कृ�त र 
पषु्�ाँई संलग्न गनुर् पन�छ। 

• अन्य सम्पि�को एकाई X दर 

• चाल ु वषर्को �स्तावलाई आधार �लई 
मूल्य व�ृ�का आधारमा आगामी २ 
वषर्को ला�ग खचर् �स्ताव गन�। 

२२३११ 
मसलन्द तथा 
कायार्लय सामा�ी 

• कामको �कृ�त र गत वषर्मा भएको यथाथर् खचर् समेतका आधारमा कायार्लयमा 
दै�नक �योगमा ल्याइने कायार्लय मसलन्द, एक वषर् भन्दा कम समय आय ुभएका 
सामान, सरुक्षा सामानका ला�ग आवश्यक ससाना सामान, एक वषर्भन्दा बढ� 
समय �टकाउ हनुे तर ��त एकाई पाँचहजार भन्दा कम मूल्य भएका अरु सामान 
र सरकार� �योगका सामानको ढुवानी खचर् सम्भव भए सम्म छु�ाछु�ै र नभए 
एकमषु्  ट खचर् �क्षेपण गनुर् पन�छ।  

• ब�क दस्तरु, क्ष�तपू�तर् र अन्य सेवा खचर् संख्या X दर 
o कायार्लय तथा अरू मालसामान एकमषु्  ट �क्षेपण गन�. 
o एकाई X दर 

• मालसामान ढुवानी भाडा �नमार्ण कायर्को बाहेक सरदर ��त के.जी. दर X कुल 
प�रमाण 

• कायार्लय सम्बन्धी खचर्को जम्मालाई 
�स्ता�वत वषर्को मूल्य व�ृ� �क्षपेणको 
आधारमा थप गर� �स्ताव गन�। 

• खचर्मा �मतव्ययीता अपनाउन े नी�त 
अवलम्बन गन� 

२२३१२ 
पशपुन्छ�हरूको 
आहार 

• कुल पशपुन्छ� संख्या X तो�कएको वा�षर्क दरबन्द� • दरबन्द� हेरफेर नभएको अवस्थामा चाल ु
वषर्कै �क्षेपण आगामी २ वषर्का ला�ग 
�स्ताव गन�। 

२२३१३ पसु्तक 
तथा सामा�ी खचर् 

• �नःशलु्क पा�पसु्तक: कक्षागत �व�ाथ�को अनमुा�नत संख्यालाई ��त सेट 
पसु्तकको मूल्यले गणुन गर� �क्षपेण गन�। 

• सावर्ज�नक पसु्तकालयका ला�ग ख�रद गनर् चाहेको पसु्तक तथा पा� साम�ीको 
संख्या X सरदर ��त एकाई दर। 

• �व�ालयको ला�ग अ�त�र� पा�साम�ी �दँदा कुनकुन �कारका पा� साम�ी 
�दन खोिजएको हो ती सबैको १ सेटको अनमुा�नत एकाई मूल्य X �व�ालय 
संख्या। 

• खेलकुद समा�ी X सरदर ��त एकाई दर  

• �नःशलु्क पाठ्पसु्तक वा छा�विृ� 
पाउनेका संख्या बढ्न े वा घट्न े
�क्षेपणका आधारमा �स्ताव गन�। 

२२३१४ इन्धन 
- अन्य �योजन 

• �शासक�य कायर्मा �योग हनु े म��तेल, ग्यास, कोइला, दाउरा, सवार� साधन 
बाहेकका मे�सनर� औजारमा �योग हनुे इन्धन खचर् र सबै �कारका ब्या��सम्बन्धी 
खचर् एकमषु्  ट लागत �स्ताव गन�। तर सवार� साधनको ला�ग आवश्यक पन� 
ब्या��सम्बन्धी खचर् भने खचर् संकेत नं. २२२१३ मा समावेश गन�।।  

• �नि�त �क्षेपणको आधार खलुाई बजेट �स्ताव गनर् स�कने  

• मूल्य व�ृ�का आधारमा सामान्य व�ृ� 
स�हत �स्ताव गन�। 
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• संख्या X एकाई X दर 
२२३१५ 
प�प��का, छपाई 
तथा सूचना 
�काशन खचर् 

• कायार्लयका ला�ग आवश्यक छपाईको एकमषु्  ट खचर् 
• �वज्ञापन खचर् = �वज्ञापन दर X संख्या (�सार कायर्�म बाहेकको) 
• प�प��का कायार्लय �योजनाथर्: 
कायार्लयस्तरमा –१ दै�नक प��का र पेसासँग सम्बिन्धत प��का – १ 
क्षे�ीय स्तरमा – १ दै�नक प��का र पेसासँग सम्बिन्धत प��का – १ 
�वभागस्तरमा – महा�नद�शक/उपमहा�नद�शक 
एउटा रा��य दै�नक र १ थान पेसासँग सम्बिन्धत। 
• �वभागको पसु्तकालय �योजनाथर्  

सबै दै�नक �काशन १ थान अं�जेी, नेपाल�, पेसासँग सम्बिन्धत अन्य �काशन २ 
थान, अन्तरार्��य �काशन २ थान, ��त �दन �काशन हनुे सा�ा�हक २ थान 
पसु्तकालयले �वभाग/कायार्लयसँग सम्बिन्धत समाचारको क�ट� सम्बिन्धत समक्ष 
अ�नवायर् पठाउने व्यवस्था गन�। 

• मन्�ालयस्तर 
मन्�ी: सबै रा��य दै�नक, दै�नक �काशन हनुे २ वटा सा�ा�हक, अन्तरार्��य 
�काशनहरू कुनै २, पेसासँग सम्बिन्धत �काशनहरू कुनै २ 
सिचव: दईुवटा रा��य दै�नक, दै�नक �काशन हनु े२ वटासम्म सा�ा�हक, अन्तरार्��य 

�काशन कुनै १, पेसासँग सम्बिन्धत �काशन कुनै १ 
सहसिचव: एउटा रा��य दै�नक, १ थान सा�ा�हक, १ थान पेसासँग सम्बिन्धत 

पसु्तकालय �योजनाथर्: सबै रा��य दै�नक �काशन, ��त �दन �काशन हनुे कुनै 
३ सा�ा�हक, अन्तरार्��य �काशन ३, पेसासँग सम्बिन्धत �काशन कुनै ४, 

• छपाईमा एकमषु्  ट �क्षेपण गन� र औिचत्य/पषु्�ाँई �स्ततु गन� 

• बजेट पक्षेपण खचर्को जम्मालाई 
�स्ता�वत वषर्को मूल्य व�ृ� �क्षपेणको 
आधारमा थप गर� �स्ताव गन�। 

२२३१९ अन्य 
कायार्लय 
सञ्  चालन खचर् 

• कायार्लय सञ्  चालन खचर्का सम्बन्धमा २२३११ देिख २२३१५ �भ� नपरेका 
अन्य खचर् 

• संख्या X दर 

• कायर्�मको �नरन्तरताका आधारमा 
आगामी दईु वषर्को �क्षेपण हनुेछ। 

22४११ सेवा र 
परामशर् खचर् 

• यसमा पूजँीगत �नमार्णमा नपरेका वा त्यस्तो �नमार्णसँग सम्बिन्धत नभएका 
अध्ययन अनसुन्धान आ�दको पा�र��मक र छान�वन, जाँचबझु गराए बापतको 
खचर्, �वशेषज्ञबाट �लइने परामशर् सेवा तथा �वज्ञ र सल्लाहकार सेवा आ�दको 
पा�र��मक खचर् समावेश गन� 

• परामशर् सेवा खचर्  
�वशेषज्ञको संख्या X ��त कायर् दर X अव�ध  

• आगामी वषर्हरूमा �लन ुपन� सेवामा ठूलै 
हेरफेर नहनुे अवस्थामा �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपणको आधारमा आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण हनुेछ। 

२२४१२ सूचना 
�णाल� तथा 
सफ्टवेयर 
सञ्  चालन खचर् 

• सफ्टवेयरको नवीकरण शलु्क तथा सोको सेवा खचर् समेत एकमषु्  ट खचर् यसै 
शीषर्कमा �स्ताव गन�। 

•  संख्या X ��त कायर् दर X अव�ध 

• सम्झौतामा आधा�रत भई आगामी 
वषर्हरूमा नवीकरण शलु्कमा हेरफेर 
नहनुे अवस्थामा �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपणको आधारमा आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण हनुेछ। 

२२४१३ करार 
सेवा शलु्क 

• कायार्लय सरुक्षा गन�, सरसफाई गन�, बग�चा सम्भार गन�, कायार्लयको िच�ी 
ओसार �सार गन�, कृ�ष �सार, �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवाको स�ुवधा, सवार� चलाउन,े 
टे�लफोन, फ्याक्स, कम्प्यटुर, फोटोकपी मे�सन जस्ता सामानहरूको सञ्  चालन र 
सम्भार आ�द कायर्को ला�ग आव�धक वा पटके रूपमा करारमा �लँदा  

सेवा करारमा �लन चाहेको काम र सोको ला�ग आवश्यक संख्या X सम्झौता 
अनसुारको मा�सक रकम X अव�ध  
(करार सेवा क�त म�हना आवश्यक पन� हो सो अनसुार मा�सक अव�ध कायम गन�) 
• व्यि� वा सेवा करारमा �लँदा चाडपवर् खचर् तथा औष�ध उपचार, �वदा बापत आ�थर्क 

दा�यत्व पन� गर� सम्झौता गनर् वा नवीकरण गनर् हुँदैन। 

• आगामी वषर्हरूमा �लन ुपन� सेवामा ठूलै 
हेरफेर नहनुे अवस्थामा �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपणको आधारमा आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण हनुेछ। 

22414 
सरसफाई सेवा 
शलु्क  

• सावर्ज�नक क्षे� (सडक, बजार क्षे�, धा�मर्कस्थल, पाकर्  आ�द) पूवार्धारहरूको 
सरसफाईका �निम्त ग�रने खचर् �स्ताव गन� 

• सरसफाई गन� स्थान संख्या X दर X अव�ध 

• व�ृ� हनु ेअवस्था नभएमा �क्षे�पत वषर्को 
बजेट रकम नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनुेछ। 
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• सरसफाईका ला�ग कुनै एक सेवा �दायसँग करारमा यस �क�समको सेवा ख�रद 
ग�रएको अवस्थामा एकमषु्  ट रकम समावेश गन�। 

२२४१९ अन्य 
सेवा शलु्क 

• खचर् शीषर्क २२४११ देिख २२४१४ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य कुनै सेवा 
ख�रद गनर् आवश्यक भएमा सेवाको �कृ�त अनसुार एकमषु्  ट वा छु�ाछु�ै देिखन े
गर� रकम �स्ताव गन� 

• संख्या X दर X अव�ध 

• कायर् �कृ�त अनसुार �क्षेपण वषर्को 
रकममा आधा�रत भई आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण हनुेछ। 

२२५११ 
कमर्चार� ता�लम 
खचर् 

• �त्येक �कारको ता�लम जस्तैः ७ �दन,े १५ �दने, ३० �दन वा सो भन्दा बढ� 
अव�ध आ�दको ला�ग ��त ता�लम ��त व्यि� खचर् �नकाल्न ु पदर्छ र �स्ता�वत 
वषर्मा त्यस्तो ता�लम क�त वटा सञ्  चालन गन� �क्षपेण गनुर् पदर्छ। 

• ता�लममा के–के खचर् के क�त दरमा पाउन े भन्  ने दर �नकायगत स्वीकृत 
मापदण्ड वा अथर् मन्�ालय बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको कायर् सञ्  चालन 
�नद� िशकामा उल्लेिखत �वश्  लेषण तथा �नणर्यको आधारमा �नकाल्न ुपदर्छ। 

• ता�लम, से�मनार, सम्मेलनमा जादँा पाउने दै�नक भ�ा �च�लत दर र अव�धलाई 
सहभागी संख्याले गणुा गर� हनु आउने रकम �स्ताव गनुर् पदर्छ।  

• ता�लम संख्या X सहभागी संख्या X दर 

• स्वीकृत मापदण्ड मा प�रवतर्न नभएसम्म 
ता�लम संख्याको आधारमा आगामी दईु 
वषर्को खचर् �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

२२५१२ सीप 
�वकास तथा 
जनचेतना ता�लम 
तथा गो�ी 
सम्बन्धी खचर् 

• ता�लम खचर्को �क्षेपण गदार् अथर् मन्�ालय बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको 
कायर् सञ्  चालन �नद� िशकामा उल्लेिखत स्वीकृत मापदण्ड को आधारमा क�त 
अव�धको ता�लमको कायर्�म सञ्  चालन गन� हो, �स्ता�वत वषर्को कायर्�मको 
संख्यामा थपघट हनुे नहनुे �क्षेपण गर� सो आधारमा �स्ताव गर� ता�लमको खचर् 
�क्षेपण गनुर् पदर्छ। त्यस्तो ता�लम क�त वटा गन� हो, सो आधारमा रकम �स्ताव 
गनुर् पदर्छ। सहभागीको संख्या खलुाउन ुआवश्यक छ। 

• गो�ी खचर्को �क्षपेण स्वीकृत �वभागीय मापदण्ड वा अथर् मन्�ालयको कायर् 
सञ्  चालन �नद� िशकाको आधारमा गनुर् पदर्छ। 

• �चार�सार कायर्�मको खचर् �क्षपेण गनर् स्थलगत ��व�ध हस्तान्तरण, रे�डयो, 
�ट.भी. वा सडक नाटक कायर्�म, �वज्ञापन, पचार्, पो�र आ�द कुन आधारबाट 
गनर् खोजेको हो, स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ र त्यस्तो कायर्�मको ��त एकाई खचर् 
र वषर् भ�रमा ग�रन ेकायर्�म संख्याको आधारमा �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

• ता�लमको आवशयकता अनसुार आगामी 
वषर्हरूमा सञ्  चालन गनर् अवस्थामा सोह� 
आधारमा आगामी दईु वषर्को खचर् 
�क्षेपण हनुेछ। 

२२५२१ 
उत्पादन 
सामा�ी/ सेवा 
खचर् 

• अनमुा�नत उत्पादन संख्या (प�रमाण) लाई ��त एकाई उत्पादन लागत (दर) ले 
गणुन गर� रकम �क्षेपण गन� र ��त उत्पादन लागत �नकाल्दा �नम्न कुरामा 
ध्यान �दने: 

 लागत = �त्यक्ष उत्पादन खचर् + �ब�� �वतरण खचर् + �शास�नक खचर्। 
• �त्यक्ष उत्पादन खचर्मा कच्चा पदाथर् तथा अन्य मालसामान आ�द ख�रद र 

त्यसमा लग्न े�म तथा �त्यक्ष रूपमा लाग्ने अन्य खचर् समेत समावेश गन� 
• एक भन्दा बढ� वस्त ुउत्पादन हनुकेो हकमा �शास�नक खचर् �वभाजन गदार् कुल 

लागतको आधारमा �त्येक उत्पादनको अंश ज�त ��तशत हनु आउँछ सोह� 
��तशतले �शास�नक कुल खचर्लाई गणुा गर� आउने रकमलाई आधार �लन ु
पदर्छ। 

• पूजँीगत समान ख�रद गर� कायार्लयसम्म परु्  याउन लाग्न ेखचर् र बकृ्षारोपण गनर् 
हनुे पूजँीगत खचर् सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमा जोडी िजन्सी �कताबमा मोल कायम 
गन�  

• उत्पादन ल�य थपघट हनुे आधारमा 
�स्ता�वत वषर्कै त�रका अनरुूप �क्षपेण 
गन�। 

२२५२२ 
कायर्�म खचर् 

• खचर् शीषर्क २२५१२ मा पन� सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�ी 
बाहेकका सबै �क�समका स्वास्थ्य, िशक्षा, कृ�ष, म�हला, पयर्टन लगायतका 
�व�भन्  न क्षे�मा सञ्  चालन हनुे उत्पादन तथा सेवा �वाह (�ब�� हनुे बाहेक) 
सम्बन्धी कायर्�मको प�रमाण X ��त एकाई दरको �हसाबले लाग्न ेरकम यसमा 
राख्  ने। 

• �नरन्तरताको औिचत्यको आधारमा र 
�स्ता�वत हनुे नयाँ कायर्�म भए सो 
अनसुार आगामी दईु वषर्को �क्षेपण गन� 

२२५२९ �व�वध 
कायर्�म खचर् 

• धा�मर्क, साँस्कृ�तक संस्थाको पूजापाठ, यज्ञ, जप आ�द कामको ला�ग लाग्ने एकाई 
र दरको आधारमा खचर् �क्षेपण �स्ताव गन� 

• खचर् शीषर्क नं. २२५२१ र २२५२२ मा नपरेका अन्य कायर्�म खचर् यसमा 

• साल वसाल�को हकमा सोह� बमोिजम र 
अन्यको हकमा कायर्�ममा पन� भए 
सामान्य मूल्यव�ृ�का आधारमा �स्ताव 
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समावेश गन�   गन� 
२२६११ 
अनगुमन, 
मूल्या�न र �मण 
खचर् 

• कायर्�मको �कृ�तका आधारमा अनगुमन तथा मूल्या�न कायर् तथा सो सम्बन्धी 
��तवेदन र �नर�क्षणको ला�ग हनुे खचर् र अनगुमन गन� पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�हरूको दै�नक �मण भ�ा लगायतका खचर् �स्ताव गनर् स�कन्छ, तर 
पयार्प्  त पषु्�ाँई �स्ततु गनुर् पन�छ। 

• अनगुमन संख्या X अव�ध X दर 

• �स्ता�वत वषर्कै आधारमा आगामी २ 
वषर्को खचर् �स्ताव गन� 

२२६१२ �मण 
खचर् 

• अिघल्लो वषर्को सरुवा संख्या दईु वषर् सेवा अव�ध पगुकेा दगुर्म क्षे�को हकमा 
एक वषर् पगुकेा. मध्ये सरुवा हनु सक्न ेसम्भाव्य संख्याका आधारमा सरुवा हनु े
संख्या �क्षेपण गर� औसत ��त कमर्चार� खचर्ले गणुा गर� हनु आउने रकम 
�स्ताव गन�। 

• सरकार� काम वा कायर्�म कायार्न्वयनको �सल�सलामा स्वदेश वा �वदेशमा �मण 
गदार् पाइने �नयमानसुारको �मण खचर्, दै�नक भ�ा, बासस्थान खचर्, �मण �बमा 
खचर्, फुटकर तथा भैपर� आउने खचर् �क्षेपण गर� �स्ताव गन� 

•  पदा�धकार�/कमर्चार� संख्या X दर (औसत �मण खचर्) X �दन 

• व�ृ� हनु ेअवस्था नभएमा �क्षे�पत वषर्को 
बजेट रकम नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनु े

२२६१३ �विश� 
व्यि� तथा 
��त�न�ध 
मण्डलको �मण 
खचर् 

• �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको ला�ग हनुे यातायात भाडा, हवाई उडान 
कर, �मण सम्बन्धी �बमा खचर्, दै�नक भ�ा, बासस्थान, �वदेश जाँदाको लगुा भ�ा 
तथा फुटकर र भैपर� आउन ेखचर् �क्षेपण गर� �स्ताव गन�। 

• ��त�न�ध मण्डको सदस्य संख्या X अव�ध X दर (औसत �मण खचर्) 

• व�ृ� हनु ेअवस्था नभएमा �क्षे�पत वषर्को 
बजेट रकम नै आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण हनु े

२२६१९ अन्य 
�मण खचर् 

• नेपाल सरकार वाद� हनुे म�ुामा सरकार� पक्षमा साक्षीको रूपमा िझकाइन े
व्यि�को �मण खचर् �क्षेपण गर� �स्ताव गन�।  

• २२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुनै व्यि�लाई �च�लत कानूनको 
अ�धनमा रह� �मण भ�ा �दनपुन� भएमा त्यस्तो रकम �क्षपेण गर� यसमा समावेश 
गन�। 

• संख्या X अव�ध X दर 

• चाल ुवषर्कै �स्तावको आधारमा आगामी 
२ वषर्को समेत �स्ताव गन�। 

२२७११ �व�वध 
खचर् 

• स्वीकृत भएका मनोर�न, �दशर्न, िचयापान र भोजसम्बन्धी खचर् आ�द 
कायर्�मका आधारमा �त्येक कायर्�मका ला�ग खचर् �क्षेपण गन�। 

• कायार्लय सरुक्षाका ला�ग आवश्यक देिखएका कुनै खचर् आवश्यक भएमा सोको 
�क्षेपण गन�। 

• अन्य कुनै िशषर्कमा नपरेको �नयमानसुार गनुर् पन� �व�वध खचर्।  
• ��त�न�ध मण्डलको स्वागत खर्च र अ�त�थ सत्कार खचर् अन्तगर्त देहाय अनसुार 

आगन्तकु सत्कार खचर्  

• सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्ययीता एवं 
पारदिशर्ता कायम गन� �स�ान्तमा 
आधा�रत भई �क्षेपण वषर् र आगामी 
दईु वषर्का ला�ग �क्षेपण गन� 

कायार्लय मा�सक दर 
स्थानीयस्तर�य र िजल्ला स्तरका कायार्लय रू.५००।- 
�देशस्तर�य कायार्लय रू.१०००।- 
सहसिचव रू.१,०००।– 
�वभागस्तरका कायार्लय रू.३०००।– 
सिचव वा सो सरह रू.३,०००।– 
संवैधा�नक �मखु तथा सदस्य तथा �विश� �ेणी ��त जना रू ३,०००।– 
राज्यमन्�ी/सहायकमन्�ी रू.४,०००।– 
मन्�ी रू.५,०००।– 

२२७२१ सभा 
सञ्  चालन खचर् 

• गाउँ वा नगरसभा सञ्  चालनसम्बन्धी खचर् सभा सञ्  चालन हनुे संख्या X ��त सभा 
सञ्  चालन दर र अव�ध/पटकका आधारमा खचर् �स्ताव गन�  

• सभा सञ्  चालनका ला�ग आवश्यक खचर् �मतव्ययी ढ�बाट सञ्  चालन हनुे गर� 
�स्ताव गन� 

• सभाका ला�ग सभास्थल सकेसम्म सावर्ज�नक सभास्थल �योग गन� 

• सभाका ला�ग �मतव्ययी भई आगामी दईु 
वषर्को खचर् �क्षेपण गन� 

२३१११ िस्थर • सरकारले �नधार्रण गरेको िस्थर सम्पि�मा हनुे �ास क�ी खचर् सम्पि�गत रूपमा • सा�बक र नया ँ थप हनु े सम्पि�को 
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सम्पि� �ास खचर् छु�ाछु�ै उल्लेख गन� 
• सम्पि�को मूल्य X �ास क�ी दर (��तशतमा) 
• सरकारले �ास क�ी दर �नधार्रण नगरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ ले 

उल्लेख गरेको सम्पि�को �ासक�ी दर कायम हनुे।  

दरको अनपुातमा सोह� दरमा आगामी 
दईु वषर्को ला�ग �क्षेपण गन� 

२४१११ 
वैदेिशक ऋणको 
ब्याज 

• �लईसकेको �तनर् बाँक� सबै वैदेिशक ऋण रकममा �तनुर्पन� ब्याजको दरका 
आधारमा हनु ेब्याज समावेश गन�। 

• चाल ुवषर्को ६ म�हनाको उठाई सकेको ऋण र बाकँ� ६ म�हनामा उठाउने ऋण 
समेत �क्षेपण गर� आगामी वषर्को �तनर् बाँक� ऋणमा समावेश गन�। 

• �स्ता�वत वषर्मा उठाइने ऋणको ला�ग ६ म�हनाको ब्याज दरले हनु आउने रकम 
समावेश गन�। 

• �व�नमय दरको गणना साँवा रकमको बजेट तजुर्मा गदार् ग�रए झ� गन�। 

• �तनर् बाँक� ऋण र मध्यमकाल�न खचर् 
संरचनाको बा� ऋणको आधारमा 
ब्याज �क्षेपण गन�। 

२४२११ 
आन्त�रक 
ऋणको ब्याज 

• �लईसकेको �तनर् बाकँ� सबै ऋण रकममा �तनुर्पन� ब्याजको दरका आधारमा हनु े
ब्याज समावेश गन�। 

• चाल ुवषर्को ६ म�हनाको उठाई सकेको ऋण र बाकँ� ६ म�हनामा उठाउने ऋण 
समेत �क्षपेण गर� आगामी वषर्को �तनर् बाँक� ऋणमा समावेश गन�। यस्तो ऋण 
�वकास ऋण प�, नाग�रक बचत वा �ेजर� �बल्समा के क�त उठाउने �क्षेपण 
गर� सोको औसत ब्याज दरको आधारमा ब्याज रकम समावेश गन�। 

• �स्ता�वत वषर्मा उठाइने ऋणको ला�ग ६ म�हनाको ब्याज दरले हनु आउने रकम 
समावेश गन� 

• गत आ�थर्क वषर्को समायोिजत कुल राजस्वमा साँवा �फतार् र सरकार� सम्पि� 
�ब�� बापत �ाप्  त राजस्व कटाई हनु आउने राजस्वको ५ ��तशतसम्म अ�ध�वकषर् 
रहन सक्छ भन्  ने �क्षेपणलाई आधार मानी सोको आधा रकममा �च�लत ब्याज 
दर (�ेजर� �बलको औसत दर)को आधारमा ब्याज �क्षेपण गन�। 

• �तनर् बाँक� ऋण र मध्यमकाल�न खचर् 
संरचनाको आन्त�रक ऋणको आधारमा 
ब्याज �क्षेपण गन�। 

२४२१२ 
आन्त�रक 
ऋणको सेवा 
शलु्क तथा ब�क 
क�मसन 

• नेपाल सरकारले आन्त�रक ऋण तथा सापट� �लँदा केन्��य व�कलाई �तनुर्पन� सेवा 
शलु्क र सरकार� कारोबार गरे बापत वािणज्य व�कहरूलाई �दनपुन� क�मसन रकम 
य�कन गर� �स्ताव गन�। 

• ऋण रकम X दर 

• चाल ुआ�थर्क वषर्मा �स्ताव गरेकै सू� 
र त�रकाका आधारमा आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �स्ताव गन�। 

२४2१३ अन्य 
�व�ीय संस्थाको 
ऋणको सेवा 
शलु्क, क�मसन 
तथा सेवा शलेुक 
भ�ुानी 

• अन्य कुनै ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट कुनै �कारको ऋण �लएको अवस्थामा 
सोको सेवा शलु्क, क�मसन तथा ब्याज बापत भ�ुानी गनुर्पन� रकम �स्ताव गन�।  

• चाल ुआ�थर्क वषर्मा �स्ताव गरेकै सू� 
र त�रकाका आधारमा आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �स्ताव गन�। 

24311अन्य 
तहका 
सरकारबाट �ाप् त 
ऋणको ब्याज 

• नेपाल सरकारले �देश र स्थानीय तहबाट �ाप् त गरेको ऋणका ला�ग भ�ुानी 
गनुर्पन� ब्याज खचर् यसमा �स्ताव गन�। खचर् �क्षपेण गदार् चाल ु ६ म�हनामा 
भ�ुानी गरेको ब्याज र आगामी ६ म�हनामा �तनुर् पन� दा�यत्व रहेको ऋणको 
ब्याज खचर् य�कन गर� �स्ताव गन�।  

• चाल ुआ�थर्क वषर्मा �स्ताव गरेकै सू� 
र त�रकाका आधारमा आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �स्ताव गन�। 

२४३१२ अन्य 
तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको सेवा 
शलु्क तथा 
क�मसन 

• �व�भन्  न तहबाट �ाप्  त भएका ऋणको सम्बन्धमा चाल ुवषर्को ६ म�हनामा भ�ुानी 
ग�रएको ब्याज र आगामी ६ म�हनामा �तनुर्पन� दा�यत्व रहेको ब्याज खचर् य�कन 
गर� �स्ताव गन� 

• चाल ुआ�थर्क वषर्मा �स्ताव गरेकै सू� 
र त�रकाका आधारमा आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �स्ताव गन�। 

२५१११ 
गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
चाल ुसहायता 

• सञ्  चालन आय व�ृ� गद� जाँदा सरकार� अनदुान घटाउँदै लैजान े र �शास�नक 
खचर् व्यहोनर् सकेसम्म अनदुान �दान नगन� नी�त अवलम्बन गर� गैर�व�ीय 
संस्थानलाई सञ्  चालन सहायता �दान गन�। 

• पूणर्तः सरकार� सहायतामा आि�त स्वाय� संस्थानहरूलाई सञ्  चालन सहायता 

• सञ्  चालन अनदुान घटाउँदै लान े
�नकायले घट्दो �ममा अनदुानको 
�क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

• अन्य �नकायले �डे व�ृ� लगायत अन्य 
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�स्ताव गदार् स्वीकृत दरबन्द�को ला�ग तलब, भ�ा र कायार्लय सञ्  चालनको 
न्यूनतम खचर् मा� व्यहोनुर् पदर्छ। 

• कायर्�म सञ्  चालन खचर्को ला�ग संस्थानले गनर् खोजेको कायर्�म र संस्थानको 
आय हेर� कायर्�मको औिचत्य समेतका आधारमा केह� रकम �स्ताव गनर् 
स�कन्छ। त्यस्तो कायर्�मलाई सरकारले सहयोग गनुर् पनार्को पषु्�ाँई समेत 
उल्लेख हनु ुपदर्छ। 

• नेपाल सरकारको स्वीकृ�त नभई संस्थान स्वयंले �सजर्ना गरेको दा�यत्व बापत 
सञ्  चालन सहायता माग गनुर् हुँदैन। 

खचर्मा ३ ��तशत सम्मले बढाई �क्षेपण 
गनुर् पन�छ। 

 

२५११२ 
गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

• यस शीषर्कमा गैर�व�ीय संस्थानको कुल सम्पि� व�ृ� हनु ेपूजँीगत �कृ�तका तथा 
नेपाल सरकारको दा�यत्व घट्ने �योजनको ला�ग सहायताको �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 
यस शीषर्कबाट सञ्  चालन सहायता �क्षेपण गनर् हुँदैन। पूजँीगत �कृ�तको सहायता 
माग गदार् सम्बिन्धत संस्थानले कुल माग मध्ये क�त ��तशत आफ्नो आयबाट 
व्यहोन� हो, स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ। भ�वष्यमा नेपाल सरकारको दा�यत्व घट्न े
�कृ�तका जस्तै: कमर्चार� कटौ�त गदार् भ�ुान गनुर् पन� अवकास स�ुवधा, खचर् 
�क्षेपण गदार् सालवसाल� �कृ�तका खचर्हरू माग नगन�, एकपटक भ�ुानी गदार् 
दा�यत्व घट्ने खालका खचर् मा� माग गनुर् पदर्छ। त्यस्तै, कुनै संस्थानले �लएको 
ऋण भ�ुान गन� गर� खचर् �क्षेपण �स्ताव गदार् साँवा मा� भ�ुान गन� हो वा 
साधारण ब्याज वा पेनल ब्याज स�हत, भ�ुानी गनुर् पन� हो, स्पष्  ट उल्लेख गनुर् 
पदर्छ। साधारण ब्याज वा पेनल ब्याज �मन्हा हनुे भएमा य�कन गर� मा� खचर् 
�स्ताव गनुर् पदर्छ। यस्तो सहायता माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना 
र वा�षर्क ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ 

• रा��य �ाथ�मकता, सरकारको नी�त तथा 
कायर्�ममा आधा�रत भई आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

२५१२१ �व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
चाल ुसहायता 

• �व�ीय सावर्ज�नक संस्थानलाई सञ्  चालन सहायता �दँदा आय व�ृ� गद� जादँा 
सरकार� अनदुान घटाउँदै लैजान े र �शास�नक खचर् व्यहोनर् सकेसम्म अनदुान 
�दान नगन� नी�त अवलम्बन गनुर् पदर्छ। 

• पूणर्तः सरकार� सहायतामा आि�त स्वाय� संस्थानहरूलाई सञ्  चालन सहायता 
�स्ताव गदार् स्वीकृत दरबन्द�को ला�ग तलब, भ�ा र कायार्लय सञ्  चालनको 
न्यूनतम खचर् मा� व्यहोनुर् पदर्छ। 

• कायर्�म सञ्  चालन खचर्को ला�ग संस्थाले गनर् खोजेको कायर्�म र संस्थानको 
आय हेर� कायर्�मको औिचत्य समेतका आधारमा केह� रकम �स्ताव गनर् 
स�कन्छ। त्यस्तो कायर्�मलाई सरकारले सहयोग गनुर् पनार्को पषु्�ाँई समेत 
उल्लेख हनु ुपन�छ। 

• नेपाल सरकारको स्वीकृ�त नभई संस्थान स्वयंले �सजर्ना गरेको दा�यत्व बापत 
सञ्  चालन सहायता माग गनुर् हुँदैन। 

• रा��य �ाथ�मकता, सरकारको नी�त तथा 
कायर्�ममा आधा�रत भई आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

२५१२२ �व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

• यस शीषर्कमा �व�ीय संस्थानको कुल सम्पि� व�ृ� हनु े पूजँीगत �कृ�तका तथा 
नेपाल सरकारको दा�यत्व घट्ने �योजनको ला�ग सहायताको �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 
यस शीषर्कबाट सञ्  चालन सहायता �क्षेपण गनर् हुँदैन। पूजँीगत �कृ�तको सहायता 
माग गदार् सम्बिन्धत संस्थानले कुल माग मध्ये क�त ��तशत आफ्नो आयबाट 
व्यहोन� हो स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ। नेपाल सरकारको भ�वष्यको दा�यत्व घट्न े
�कृ�तका जस्तै: कमर्चार� कटौ�त गदार् भ�ुान गनुर् पन� अवकास स�ुवधा, खचर् 
�क्षेपण गदार् सालवसाल� �कृ�तका खचर्हरू माग नगन�, एकपटक भ�ुानी गदार् 
दा�यत्व घट्ने खालका खचर् मा� माग गनुर् पदर्छ। त्यस्तै, कुनै संस्थानले �लएको 
ऋण भ�ुान गन� गर� खचर् �क्षेपण �स्ताव गदार् सावां मा� भ�ुान गन� हो वा 
साधारण ब्याज वा पेनल ब्याज स�हत, भ�ुानी गनुर् पन� हो, स्पष्  ट उल्लेख गनुर् 
पदर्छ। साधारण ब्याज वा पेनल ब्याज �मन्हा हनुे भएमा य�कन गर� मा� खचर् 
�स्ताव गनुर् पदर्छ। यस्तो सहायता माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना 
र वा�षर्क ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• रा��य �ाथ�मकता, सरकारको नी�त तथा 
कायर्�ममा आधा�रत भई आगामी दईु 
वषर्को �क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

२५२११ 
गैर�व�ीय 

• गैर�व�ीय �नजी व्यवसायलाई सञ्  चालन सहायता �दँदा �नजी क्ष�ेको उल्लेख्य 
सहभा�गता र भ�वष्यमा �नरन्तरताको स�ुनि�तता हनु े आधारमा सरकारको 

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
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व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

�ाथ�मकताका क्षे�मा मा� ५० ��तशत भन्दा घट� चाल ुसहायता �दान गन� नी�त 
अवलम्बन गनुर् पदर्छ। 

• यस्तो सहायता सहकार�, उपभो�ा स�म�त जस्ता सामू�हक लगानीको क्षे�मा मा� 
प�रचालन गन� नी�त �लन ुपदर्छ। 

• प�रचालन ग�रएको सहायताले कुनै न कुनै रूपमा कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 
योगदान पगु्न जाने स�ुनि�तता हनु ुपदर्छ। 

• यस्तो सहायता तलब, भ�ा र कायार्लय सञ्  चालनको न्यूनतम खचर् मा� व्यहोनुर् 
पदर्छ। 

• कायर्�म सञ्  चालन खचर्को ला�ग व्यवसायले गनर् खोजेको कायर्�म र 
व्यवसायको आय हेर� कायर्�मको औिचत्य समेतका आधारमा केह� रकम �स्ताव 
गनर् स�कन्छ। त्यस्तो कायर्�मलाई सरकारले सहयोग गनुर् पनार्को पषु्�ाँई समेत 
उल्लेख हनु ुपदर्छ। 

• नेपाल सरकारको स्वीकृ�त नभई व्यवसाय स्वयंले �सजर्ना गरेको दा�यत्व बापत 
सञ्  चालन सहायता माग गनुर् हुँदैन।  

गन� 

२५२१२ 
गैर�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 

• कुन व्यवसाय र के �योजनमा सहायता उपयोग ग�रने हो। कुल रकम मध्ये 
सम्बिन्धत व्यवसाय स्वयंले व्यहोन� अंश क�त हो स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
नेपाल सरकारको भ�वष्यको दा�यत्व कम हनुे गर� खचर् �क्षेपण गनर् स�कने छ। 
कायर्सञ्  चालन �कृ�तका सञ्  चालन सहायता यसबाट माग गनुर् हुँदैन। यस्तो 
सहायता माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ु पन�छ। यस्तो कायर्�मलाई सरकारले सहयोग गनुर् पनार्को 
पषु् टयाई समेत उल्लेख हनु ुपदर्छ। 

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५२२१ �व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

• �व�ीय �नजी व्यवसायलाई सञ्  चालन सहायता �दँदा �नजी क्ष�ेको उल्लेख्य 
सहभा�गता र भ�वष्यमा �नरन्तरताको स�ुनि�तता हनु े आधारमा सरकारको 
�ाथ�मकताका क्षे�मा मा� ५० ��तशत भन्दा घट� चाल ुसहायता �दान गन� नी�त 
अवलम्बन गनुर् पदर्छ। 

• यस्तो सहायता सहकार�, उपभो�ा स�म�त जस्ता सामू�हक लगानीको क्षे�मा मा� 
प�रचालन गन� नी�त �लन ुपदर्छ। 

• प�रचालन ग�रएको सहायताले कुनै न कुनै रूपमा कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 
योगदान पगु्न जाने स�ुनि�तता हनु ुपदर्छ। 

• यस्तो सहायता तलब, भ�ा र कायार्लय सञ्  चालनको न्यूनतम खचर् मा� व्यहोनुर् 
पदर्छ। 

• कायर्�म सञ्  चालन खचर्को ला�ग व्यवसायले गनर् खोजेको कायर्�म र 
व्यवसायको आय हेर� कायर्�मको औिचत्य समेतका आधारमा केह� रकम �स्ताव 
गनर् स�कन्छ। त्यस्तो कायर्�मलाई सरकारले सहयोग गनुर् पनार्को पषु्�ाँई समेत 
उल्लेख हनु ुपदर्छ। 

• नेपाल सरकारको स्वीकृ�त नभई व्यवसाय स्वयंले �सजर्ना गरेको दा�यत्व बापत 
सञ्  चालन सहायता माग गनुर् हुँदैन।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५२२२ �व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
चाल ुसहायता 

• कुन व्यवसाय र के �योजनमा सहायता उपयोग ग�रने हो र कुल रकम मध्ये 
सम्बिन्धत व्यवसाय स्वयंले व्यहोन� अंश क�त हो स्पष्  ट उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
नेपाल सरकारको भ�वष्यको दा�यत्व कम हनुे गर� खचर् �क्षेपण गनर् स�कने छ। 
कायर्सञ्  चालन �कृ�तका सञ्  चालन सहायता यसबाट माग गनुर् हुँदैन। यस्तो 
सहायता माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५३११ शैिक्षक 
संस्थाहरूलाई 
सहायता 

• सरकारले िशक्षा क्षे�मा लगानी गनुर्पन� �ाथ�मकता एवं नी�त तथा कायर्�ममा 
परेका कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दान गन� सहायता सम्बन्धी खचर् एकमषु्  ट �स्ताव 
गन�।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५३१२ 
स्वास्थ्य 

• सरकारले स्वास्थ्य क्षे�मा लगानी गनुर्पन� �ाथ�मकता एवं नी�त तथा कायर्�ममा 
परेका कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दान गन� सहायता सम्बन्धी खचर् �स्ताव गन�।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
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संस्थाहरूलाई 
सहायता 

गन� 

२५३१३ 
उपभो�ा स�म�त 
तथा गैरसरकार� 
संस्था सहायता 

• सरकारले उपभो�ा स�म�त तथा गैरसरकार� संस्थाबाट सञ्  चालन हनुे गर� 
�ाथ�मकता एवं नी�त तथा कायर्�ममा परेका कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दान गन� 
सहायता सम्बन्धी खचर् �स्ताव गन�।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५३१४ धा�मर्क 
तथा साँस्कृ�तक 
संस्था सहायता 

• धा�मर्क तथा साँस्कृ�तक संस्थाहरूलाई सरकारले लगानी गनुर्पन� �ाथ�मकता एवं 
नी�त तथा कायर्�ममा परेका कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दान गन� सहायता सम्बन्धी 
खचर् �स्ताव गन�।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२५३१५ अन्य 
सहायता 

• मा�थ उल्लेख भएका खचर् शीषर्कमा समावेश नभएका व्यि�, संस्था वा अन्य 
जनुसकैु �योजनका ला�ग सरकारले लगानी गनुर्पन� �ाथ�मकता एवं नी�त तथा 
कायर्�ममा परेका कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दान गन� सहायता रकम �स्ताव 
गन�।  

• सरकारले सहायता रकमलाई औिचत्य र पषु्�ाईका आधारमा मा� उपलब्ध 
गराउनेछ।  

• कायर्�मको औिचत्य र �नरन्तरताका 
आधारमा आगामी दईु वषर्को �क्षेपण 
गन� 

२६१११ 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइन े
चाल ुअनदुान 

• वैदेिशक मलुकुलाई �दइने चाल ुअनदुानलाई एकमषु्  ट �स्ताव गन�। •  

२६१२१ 
वैदेिशक 
मलुकुलाई �दइन े
पूजँीगत अनदुान 

• वैदेिशक मलुकुलाई �दइने पूजँीगत अनदुानलाई एकमषु्  ट �स्ताव गन�। •  

२६२११ 
अन्तरार्��य 
सदस्यता शलु्क 
तथा सहयोग 

• नेपाल सरकारले पक्ष राष्  �को रूपमा सिम्मलन जनाएका अन्तरार्��य संघ 
संस्थालाई सम्भाव्य सहयोग, चन्दा, सदस्यता शलु्क एवं नवीकरण सम्बन्धी खचर् 
��त संस्था लाग्ने आवश्यक शलु्क छु�ाछु�ै खचर् �स्ताव गन�। 

• सदस्यता शलु्क एवं नवीकरण प�रमाण X ��त एकाई खचर् 

• चाल ु वषर्कै सू� र त�रकाका आधारमा 
�स्ताव गन�। 

२६२१२ 
अन्तरार्��य संस्था 
पूजँीगत अनदुान 

• सरकारले अन्तरार्��य संस्थालाई पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन ेरकम छु�ाछु�ै 
खचर् �स्ताव गन�। 

•  

२६३११ 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान 

• �नःशतर् अनदुानको �क्षेपण नेपाल सरकार�ारा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा गनुर् 
पदर्छ। �नःशतर् अनदुानको किम्तमा दईु �तहाइ रकम पूजँीगत अनदुानको रूपमा 
�दने गर� छु�ाउन ुपदर्छ। 

• �नक्षेपण भएका कायर्�मको हकमा �नक्षेपणका �वषयसँग सम्बिन्धत कमर्चार� र 
कायार्लय सञ्  चालन खचर् माग गनुर् पन�छ। 

• �नक्षेपण कायर्को कायर्�म खचर् जस्तैः उत्पादन खचर् वा �सार खचर् वा औष�ध 
ख�रद वा यस्तै अन्य खचर् बापत कायर्�म स�हत एकमषु्  ट अनदुान माग गनुर् 
पन�छ। 

• �नशतर् सञ्  चालन अनदुानको हकमा �वषयगत मन्�ालयहरूले कायर्�म सञ्  चालन 
खचर्, कायार्लय सञ्  चालन खचर् र उपभोग खचर्को छु�ै पषु्�ाँईर् �दइ सो आधारमा 
एकमषु्  ट यस शीषर्कमा माग गनुर् पन�छ। 

• म्यािच� अनदुान माग गदार् गनर् खोजेको कायर्�म, सोको ला�ग स्थानीय �नकायले 
व्यहोन� अंशका आधारमा �वषयगत मन्�ालयसँग कायर्�म सञ्  चालनको 
सहमती/सम्झौता भइसकेप�छ सरकारले व्यहोन� अंश माग गनुर् पन�छ। स्थानीय 
�नकायले व्यहोन� अंश �कटान नभएको सम्बिन्धत प�रषद् बाट अनमुोदन नभएको. 
समकोष कायर्�मका ला�ग रकम �स्ताव गनर् स�कने छैन 

• �नःशतर् अनदुानको �क्षेपण बजेट वषर्का 
ला�ग गरे जस्तैः गन�। 

• �नक्षेपण हनुे कायर्�म थप हुँदै गएमा 
सो आधारमा �नक्षेपण हनु े कायर्�मको 
रकम समावेश गन�। 

• सशतर् अनदुान �दन े �वषयगत मन्�लयले 
आगामी वषर्हरूमा त्यस्तो अनदुान जान े
सम्भावना भए नभएको हेर� बजेट 
�स्ताव गन�। 

• सम्पूरक (म्यािच�) अनदुान जान े
आयोजनाको बाँक� कायर् अव�ध र नया ँ
सम्झौता हनुे चरणमा रहेका आयोजना 
समेतको आधारमा अनमुान गन�, 

२६३१२ 
स्थानीय �नकाय 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट तो�कएका कायर्�म सञ्  चालन गनर् स्थानीय �नकायलाई 
�दइने सशतर् अनदुान एकमषु्  ट खचर् �स्ताव गन�।  

• सशतर् चाल ु अनदुान रकम कायर्�मको 
क्षे� तथा त्यसको लागतका आधारमा 
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सशतर् चाल ु
अनदुान 

 �क्षेपण गन� 

२६३२१ 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् पूजँीगत 
अनदुान 

• स्थानीय �नकायको कुल सम्पि� व�ृ� हनु ेखालका पूजँीगत �कृ�तका खचर् �क्षेपण 
यस शीषर्कमा ग�रन्छ। कायर् सञ्  चालन �कृ�तका सञ्  चालन अनदुान यस शीषर्कमा 
माग गनर् �मल्दैन। त्यस्तो अनदुान �नशतर् वा सशतर् के हो स्पष्  ट उल्लेख गनुर् 
पदर्छ। �नशतर् अनदुानबाट स्थानीय �नकाय स्वयंले प�रचालन गरेका कायर्�म 
सञ्  चालन हनुेछन।् सशतर् अनदुानबाट सामािजक सरुक्षा, �ाथ�मक िशक्षा कृ�ष 
�सार, �ाथ�मक स्वास्थका क्षे�मा खचर् गन� गर� �क्षपेण गनुर् पदर्छ। साथै अनदुान 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका क्षे�मा के आधारमा उपयोग ग�रने हो सो समेत उल्लेख 
गनुर् पदर्छ। यस्तो पूजँीगत कायर्को ला�ग रकम माग गदार् स्थानीय �नकायले 
आफ्ना आय �ोतबाट व्यहोन� अंश स्पष्  ट उल्लेख गन�। सशतर् अनदुानको �क्षेपण 
गदार् तो�कएका शतर्हरू अनसुारको �वस्ततृ �ववरण संलग्न गनुर् पदर्छ। 
  

• स्थानीय �नकायलाई �नक्षपेण हनुे वा सो 
�नकाय माफर् त सञ्  चालन हनुे कायर्�म 
समेत �क्षेपण गर� आगामी वषर्हरूको 
�क्षेपण गनुर् पन�छ। 

• म्यािचङ अनदुानको हकमा स्थानीय 
�नकायले व्यहोन� अंश तय भई नेपाल 
सरकार र स्थानीय �नकाय बीच भएको 
समझदार� प� समेतको आधारमा 
�स्ताव गनुर् पन�छ। 

२६३२२ 
स्थानीय �नकाय 
सशतर् पूजँीगत 
अनदुान 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट तो�कएको पूजँीगत कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दइने सशतर् 
अनदुान। यस्तो अनदुान माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुु योजना र वा�षर्क 
ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ।  

•  

२६३३१ 
समानीकरण 
अनदुान 

• अन्तर सरकार� �व� व्यस्थापन ऐन, २०७४ र रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� 
आयोगको �सफा�रस अनसुार �व�भन्  न �देश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनु े
समानीकरण अनदुान एकमषु्  ट �स्ताव हनुे।  

•  

२६३३२ सशतर् 
अनदुान 

• संघ, �देश र स्थानीय तहको साझा अ�धकार सूचीमा रहेका �वषयमा सञ्  चालन 
हनुे कायर्�मका ला�ग सशतर् चाल ुअनदुान �दान गन�  

• नेपाल सरकारको तफर् बाट तो�कएका कायर्�म सञ्  चालन गनर् स्थानीय �नकायलाई 
�दइने सशतर् अनदुान एकमषु्  ट खचर् �स्ताव गन�।  

• सशतर् अनदुान �दान गदार् उ� कायर्�म सञ्  चालन र खचर् गन� मागर्दशर्न 
उपलब्ध गराउने 

•  

२६३३३ �वशेष 
अनदुान 

• अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार �व�भन्  न �देश र स्थानीय 
तहमा हस्तान्तरण हनुे �वशेष अनदुान एकमषु्  ट �स्ताव हनुे।  

•  

२६३३४ 
समपूरक अनदुान 

• अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार �व�भन्  न �देश र स्थानीय 
तहमा हस्तान्तरण हनुे समानीकरण अनदुान एकमषु्  ट �स्ताव हनुे।  

•  

२६३३५ अन्य 
अनदुान 

• खचर् िशषर्क नं. २६३३१ देिख २६३३४ �भ� नपरेका अन्य �कृ�तका अनदुानका 
ला�ग आवश्यक रकम �स्ताव हनु।े 

•  

२६४११ 
सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 
�नःशतर् चाल ु
अनदुान 

• सामािजक सेवा �दान गन� �नकायहरू (�वकास स�म�त ऐन वा अन्य छु�ै ऐन�ारा 
गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, िशक्षण संस्था, अस्पताललाई 
कमर्चार�को तलब भ�ा, न्यूनतम कायार्लय सञ्  चालन खचर् र कायर्�मसँग 
सम्बिन्धत खचर् बापत यस शीषर्कबाट रकम �दान ग�रन्छ। तसथर्, नेपाल 
सरकारको स्वीकृ�तको आधारमा �सजर्ना भएको दरबन्द� भन्दा बढ� नहनुे गर� र 
कायर्रत कमर्चार�को तलब भ�ा, कायार्लय सञ्  चालन खचर् र कायर्�म खचर्को छु�ै 
पषु्�ाँईर्का आधारमा एकमषु्  ट रकम माग गन�। 
 

• �नजामती/संस्थाको स्थायी कमर्चार� रहन े
गर� स्थापना भएको अवस्थामा �नजामती 
सेवामा तलब शीषकर् मा ३.२५ 
��तशतले व�ृ� हनु े आधारमा र 
�नजामती बाहेक उ� संस्थाको स्थायी 
कमर्चार�को हकमा �च�लत �नयम 
अनसार �डे व�ृ� थप गर� आगामी दईु 
वषर्को ला�ग तलब खचर् �क्षेपण गर� 
हनु आउन ेअनदुान रकम �क्षेपण गन�। 

• कायर्�म थपघटको अवस्थामा सोह� 
अनसुार आगामी दईु वषर्को ला�ग 
�क्षेपण गन� 

२६४१२ 
सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट तो�कएका कायर्�म सञ्  चालन गनर् सामािजक सेवा 
�दान गन� �नकायहरू (�वकास स�म�त ऐन वा अन्य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका 
�नकाय समेत) तथा बोडर्, स�म�त, िशक्षण संस्था, अस्पताललाई �दइने सशतर् चाल ु
अनदुान। नेपाल सरकारको स्वीकृ�तको आधारमा �सजर्ना भएको दरबन्द� भन्दा 

•  
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सःशतर् चाल ु
अनदुान 

बढ� नहनुे गर� र कायर्रत कमर्चार�को तलब भ�ा, कायार्लय सञ्  चालन खचर् र 
कायर्�म खचर्को छु�ै पषु्�ाँईर्का आधारमा एकमषु्  ट रकम माग गन�। 

२६४१३ अन्य 
संस्थालाई 
अनदुान- सःशतर् 

• गैरसरकार� सामािजक क्षे�का सेवा मूलक संस्था, धा�मर्क संस्थाहरूलाई सम्भाव्य 
अनदुान तथा नेपाल सरकारको तफर् बाट �दान ग�रने आ�थर्क सहायता परुस्कार 
जस्ता खचर्हरू स्वीकृत दर तथा मापदण्ड अनसुार �हसाब गर� यस शीषर्कमा 
�स्ताव गन�। 

• �ाकृ�तक �कोप सहायता: �ाकृ�तक �कोपका ला�ग स्वीकृत मापदण्डका 
आधारमा। 

•  

२६४२१ 
सरकार� �नकाय, 
स�म�त, बोडर्- 
पूजँीगत �नःशतर् 
अनदुान 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट सरकार� �नकाय, �वकास स�म�त ऐन वा अन्य छु�ै 
ऐन�ारा गठन भएका �नकायहरू बोडर्, स�म�त, िशक्षण संस्था, अस्पतालहरूलाई 
पूजँीगत कायर्को ला�ग उपलब्ध गराईने �नशतर् अनदुान यस शीषर्कमा यथे� 
पषु्�ाई र कायर्�मको आधारमा �स्ताव गनुर् पदर्छ।  

•  

२६४२२ 
सरकार� �नकाय, 
स�म�त, बोडर्- 
पूजँीगत सःशतर् 
अनदुान 

• नेपाल सरकारकोतफर् बाट तो�कएका कायर्�म सञ्  चालन गनर् सरकार� �नकाय 
स�म�त बोडर्लाई �दइने चाल ुअनदुान। आवश्यकतानसुार ख�रद गरुु योजना तथा 
वा�षर्क ख�रद योजना समेतका आधारमा �क्षेपण गन�। 

•  

२६४२३ अन्य 
संस्थालाई सःशतर् 
पूजँीगत अनदुान 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट तो�कएको पूजँीगत कायर्�म सञ्  चालन गनर् �दइन े
अनदुान। यस्तो अनदुान माग गदार् आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क 
ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

•  

२७१११ 
सामािजक सरुक्षा 

• (जे� नाग�रक, असहाय, अपा�, �वधवा वा राज्यले दा�यत्व व्यहोन� �नणर्य गरेका 
व्यि�हरू समेतले भ�ा पाउन ेसंख्या सा�बक + थप हनु े– घट हनु)े X मा�सक 
भ�ा दर X १२ 

• खाना खचर् पाउन े�वरामी संख्या X दर X अव�ध 
• खाना, �सदा कपडा �वरामी तथा कैद�को खाना, �सदा तथा कपडा प�न यसै शीषर्क 

अन्तगर्त पन� भएकाले स्वीकृत मापदण्ड र व्यि�को संख्याको आधारमा खचर् 
�क्षेपण गनुर् पदर्छ।  

• खाना, �सदा, कपडा र अन्य सह�ुलयत पाउन ेबन्द�हरूको संख्या X मा�सक दर X 
१२ (अव�ध) 

• तो�कएको दर व�ृ� नभएसम्ममा 
�वगतको �विृ� समेतको आधारमा 
संख्या व�ृ� हनु ेभए सोह� आधारमा थप 
गर� �क्षेपण गन� अन्यथा �स्ता�वत 
वषर्को �क्षेपण राख्  ने। 

२७११२ अन्य 
सामािजक सरुक्षा 

• रा��य व्यि�त्व तथा सवर्साधारणलाई �दइने औष�ध उपचार खचर् तथा 
�प�डतहरूलाई �दइन ेआ�थर्क सहायता बापतको रकम यथे� पषु्�ाईका आधारमा 
खचर् �स्ताव गन�। 

• यस �क�समको स�ुवधा पाउने संख्या X दर X अव�ध 

• चाल ु वषर्कै त�रकाको आधारमा �स्ताव 
गन�। 

२७२११ 
छा�विृ� 

• नेपाल सरकारले �व�ालय, महा�व�ालय, �व��व�ालयमा अध्ययन गन� छा� 
छा�ाहरूलाई �दइने अनदुान रकम। 

• छा�विृ� पाउने छा� छा�ाको संख्या X दर X अव�ध 
• िजन्सीको रूपमा स�ुवधा उपलब्ध गराउँदा त्यस िजन्सीको बजारमूल्यलाई आधार 

मान्  ने 

• चाल ु वषर्कै त�रकाको आधारमा �स्ताव 
गन�। 

२७२१२ उ�ार, 
राहत तथा 
पनुस्थार्पना खचर् 

• �वपद् वा अन्य घटनाका कारणले भएको क्ष�त बापत व्यि� वा संस्थालाई �दइन े
क्ष�तपू�तर् रकम �स्ताव गन�।  

• �ाकृ�तक �कोप उ�ार तथा राहतका ला�ग सरकारको �नणर्य वा कानूनी 
व्यवस्थाका आधारमा खचर् अनमुान गन� 

•  

२७२१३ औष�ध 
ख�रद खचर् 

• जीवन सरुक्षाको ला�ग राख्  न ुपन� औष�धको �कार र संख्याको आधारमा �क्षेपण 
गन�। 

• खोप �दइन ेअनमुा�नत जनसंख्या X ��त खोप खचर्। 
• ��त खोप खचर्मा खोपको मूल्य, ढुवानी तथा खोपलाई चाल ु अवस्थामा राख्  न 

लाग्ने भण्डारण खचर् समेत पदर्छ। 

• बजेट वषर्का ला�ग �क्षेपण गनर् �योग 
ग�रएकै आधारमा �क्षेपण गनुर् पन� छ। 
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• झाडा, पखाला, ज्वरो, हैजा जस्ता सरुवाजन्य �कोपका ला�ग आवश्यक औष�धको 
�क्षेपणको आधारमा राख्  ने। 

• �ाकृ�तक �कोपबाट आउन सक्न े महामार�को कारण फै�लन े रोगको �नदानका 
ला�ग आवश्यक औष�धको �क्षेपण गन�। 

• आयवु�द लगायत अन्य िच�कत्सा प��त �क्षेपणका आधारमा रकम राख्  ने। 
२७२१९ अन्य 
सामािजक 
सहायता 

• नेपाल सरकारको तफर् बाट �दान ग�रने अन्य आ�थर्क/सामािजक सहायता, 
परुस्कार वा सामािजक सहायता सम्बन्धी रकम एकमषु्  ट �स्ताव गन� 

 

२७३११ 
�नविृ�भरण तथा 
अश� विृ� 

यस अन्तगर्त �नम्न खचर्हरू पदर्छन:् 
 १. �नविृ�भरण, 
 २. शैिक्षक तथा सन्त�त विृ�, 
 ३. पा�रवा�रक �नविृ�भरण, 
 ४. असाधारण पा�रवा�रक विृ�, 
 ५. अश� विृ�, 
 मा�थ उल्लेख ग�रएका खचर्हरू मध्ये �नविृ�भरणको अंश अत्यन्तै ठूलो हनु्छ। 

�नविृ�भरण खचर् �क्षेपणका ला�ग �नविृ�भरण व्यवस्थापन कायार्लय र रक्षा लेखा 
�नयन्�क कायार्लयबाट लग�ै अिघल्लो आ�थर्क वषर्को असार मसान्तसम्मको 
�नविृ�भरण प�ाधार�को संख्या, कुल �नविृ�भरण खचर् र सरदर ��तव्यि� मा�सक 
�नविृ�भरण रकमको �ववरण �ाप्  त गनुर् पदर्छ। साथै चाल ुआ�थर्क वषर्मा अवकाश 
पाउनेको संख्या र आगामी आ�थर्क वषर्मा अवकाश पाउनकेो संख्या �नजामती 
�कताबखाना, �हर� �कताबखाना, �व�ालय �कताबखाना र रक्षा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयबाट �लई आगामी आ�थर्क वषर्मा हनु ेकुल �नविृ�भरण प�ाधार�को संख्या 
�क्षेपण गनुर् पदर्छ। कुल �नविृ�भरण प�ाधार� संख्यालाई सरदर मा�सक 
�नविृ�भरण रकमले गणुन गरे प�छ मा�सक �नविृ�भरण खचर् �क्षेपण गनर् 
स�कन्छ। 

• यो अनमुानको पषु्�ाई महालेखा �नयन्�क कायार्लय/ �नविृ�भरण व्यवस्थापन 
कायार्लय/�व�ालय िशक्षक �कताबखानाले गन�छन।् 

• चाल ु वषर्कै सू� र त�रकाका आधारमा 
�स्ताव गन�। 

२७३१२ 
उपदान 

• सेवा �नव�ृ कमर्चार�को संख्या X उपदान बापत पाउने रकम X अव�ध •  

२७३१३ सेवा 
�नव�ृको सिञ् चत 
�वदा 

• सेवा �नव�ृ हनुे कमर्चार�को संख्याको �ववरण �कताबखानाबाट �लई सिञ् चत 
भएको �वदाको आधारमा गणना गदार् हनु आउन ेरकम एकमषु्  ट �स्ताव गन�। 

• �नविृ�भरणका समयमा सिञ् चत घर �वदा भ�ुानी हनु े भएकोले बजेट �क्षेपण 
वषर्मा सेवा अवकास �ाप्  त हनुे संख्या यक�न गर� १८० �दनका दरले औसत 
तलबका आधारमा एकमषु्  ट रकम गणना गन�  

• सेवा �नव�ृ कमर्चार�को संख्या X सिञ् चत �वदा अव�ध X दर 

•  

२७३१४ सेवा 
�नव�ृको औषधी 
उपचार 

• अवकास हनुेको हकमा: वा�षर्क �ेणीगत अवकाश संख्या �नविृ�भरण व्यवस्थापन 
कायार्लय, �नजामती �कताबखाना, �हर� �कताबखाना, िशक्षक �कताबखाना र 
सै�नक अ�भलेखालयबाट �लई सोको आधारमा बजेट वषर्का ला�ग संख्या �क्षेपण 
गर� २१ म�हना, १८ म�हना, १२ म�हनाका ला�ग एकमषु् ट �स्ताव गन�।  

• सेवा �नव�ृ कमर्चार�को संख्या X औष�ध उपचार पाउन ेअव�ध X दर 

•  

२७३१५ मतृ 
कमर्चार�को 
स�ुवधा तथा 
सहायता 

• मतृक कमर्चार� प�रवारलाई �वशेष आ�थर्क सहायता बापत कमर्चार� स�य कोषले 
उपलब्ध गराइएको रकम कमर्चार� स�य कोषलाई शोधभनार् उपलब्ध गराउने 
रकम र मतृक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारको तफर् बाट थप उपलब्ध गराइएको 
अन्य कुनै रकम भए यस्तो रकम यो खचर् शीषर्कमा �स्ताव गन�। 

• चाल ुवषर्कै त�रकाको आधारमा आगामी 
२ वषर्का ला�ग �स्ताव गन�। 

२८१४१ 
जग्गाको भाडा 

• सरकार� �योजनका ला�ग �लइएको जग्गाको करारमा उल्लेिखत भ�ुानी गनुर्पन� 
यथाथर् भाडा रकम �स्ताव गन�  

• मूल्या�न/क्ष�तपू�तर् स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम वाल�नाल� क्ष�तपू�तर् बापतको 
रकम यथे� पषु्�ाईका आधारमा �स्ताव गन�। 

• चाल ु वषर्कै सू� र त�रकाका आधारमा 
�स्ताव गन�।  
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• जग्गा भाडा �लइएको क्षे�फल X ��त एकाई दर 
२८१४२ घर 
भाडा 

• कायार्लय संख्या X भाडा दर X १२ का �हसबाले �नकायगत रूपमा �नकाल� 
सबैको जोड जम्मा गन�। 

• कायार्लय �योजनका ला�ग घरभाडा �लँदा ��त कमर्चार� सरदर १२० वगर्�फटका 
दरले हनु ेआउने क्षे�फल बराबरको घर भाडामा �लन स�कने छ। 

• कायर्�म अनसुार परामशर्दातालाई कायार्लय कोठा उपलब्ध गराउन ुपन� भए, सो 
समेत परामशर्दाताको संख्याको आधारमा आवश्यक पन� म�हनाको ला�ग मा�थ 
उल्लेिखत मापदण्ड अनसुार गन�। 

• आवास स�ुवधा स�ुवधा पाउनेको हकमा. 
o आवास स�ुवधा पाउने पदा�धकार�को �ेणीगत संख्या X मा�सक रकम X १२ 

• आवास स�ुवधा:  
सरकार� कायार्लयको सरुक्षा �योजनका ला�ग कमर्चार� संख्याको �हसाबले हनु े
क्षे�फलको १० ��तशत वा न्यूनतम २५० वगर्�फट सम्म सरुक्षाकम� (पाले, 
प�रचर वा रेखदेख गनर् बस्ने व्यि�) बस्ने �योजनलाई हनु े गर� भाडामा �लन 
स�कने छ। 

• �स्ता�वत �क्षेपणमा सम्झौता �म�तले २ 
वषर् पगुमेा १० ��तशतले थप गर� हनु 
आउने रकम समावेश गर� �क्षेपण 
गन�। 

२८१४३ सवार� 
साधन तथा 
मे�सनर� औजार 
भाडा 

• सवार� साधन भाडा 
 मा�सक भाडा दर X सवार� साधन संख्या X १२ 

•  ��त घण्टा भाडा तो�कनकेो हकमा जस्तैः हे�लकोप्टर भाडा, भाडा दर ��त घण्टा 
X �लन चाहेको समय 
(�नमार्ण कायर्सँग सम्बिन्धत ढुवानी भाडा यसमा पद�न)। 

• �स्ता�वत �क्षेपणमा संम्झौता बमोिजम 
प�रमाजर्न हनु े भएमा सम्झौता बमोिजम 
र प�रमाजर्न नहनुे भए चाल ु वषर्कै 
�क्षेपणलाई आगामी २ वषर्को �क्षेपण 
मान्  ने। 

२८१४९ अन्य 
भाडा 

• मा�थ उल्लेख ग�रएका बाहेकका कायर्का ला�ग भाडामा �लन ुपन� भएमा यस खचर् 
शीषर्कमा �क्षपेण गन�। 

•  

२८२११ राजस्व 
�फतार् 

• सरकारले �फतार् गनुर्पन� कर, भन्सार, अन्तःशलु्क, मालपोत, दण्डज�रवाना 
लगायतका �फतार् गनुर् पन� खचर्हरू यो शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पदर्छ। 

• बजेट वषर्कै �क्षेपण �स्ताव गन�। 

२८२१२ 
न्या�यक �फतार् 

• नेपाल सरकारले न्या�यक �नणर्यानसुार गनुर्पन� �फतार् खचर् (गत �वगत वषर्हरूको 
�व�नयोजन र खचर् तथा न्या�यक �नकायहरूको �नणर्य बमोिजमको रकम) �क्षेपण 
गन�। 

• बजेट वषर्कै �क्षेपण �स्ताव गन�। 

२८३१९ अन्य 
�फतार् 

• राजस्व �फतार् तथा न्या�यक �फतार् बाहेकका वैदेिशक समेतका खचर्हरू यथे� 
पषु्�ाइका आधारमा �स्ताव गन�। 

• बजेट वषर्कै �क्षेपण �स्ताव गन�। 

२८९११ भैपर� 
आउने चाल ुखचर् 

• बजेट �नमार्णको समयमा �कटानीसाथ खचर् शीषर्कमा तोक्न सम्भव नभएका 
रकमहरू मा� बजेट तजुर्मा �योजनको ला�ग यस शीषर्कमा �स्ताव गनर् स�कन े
छ। 

• यो खचर् शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्तयार�, �नकासा र खचर् लेख्  न �मल्दैन। 
• जम्मा बजेटको १ ��तशत भन्दा बढ� रकम यस खचर् शीषर्कमा अनमुान गनर् 

�मल्दैन। 

• चाल ु वषर् �स्ताव गरेकै आधारमा 
पषु्�ाई स�हत �स्ताव गनर् स�कन।े 

(ख) पूजँीगत खचर्/सम्पि� 

३११११ भवन 
ख�रद 

• नयाँ भवन ख�रदको ला�ग �स्ताव गदार् कायार्लयको ला�ग आवश्यक 
स्फे�स�फकेशन तयार गर� ��त कमर्चार� १२० वगर्�फटमा नबढ्ने गर� 
भवन ख�रद �स्ताव गनर् स�कने। 

• भवनको �योजन खलुाउन ुपन�छ। 
ख�रद गनर् ला�गएको भवन संख्या X दर 

• नयाँ भवन ख�रद गन� कायर् आगामी 
वषर्हरूमा प�न गनुर् पन� आवश्यकता र 
औिचत्यका आधारमा �क्षपेण गन� 

३१११२ भवन 
�नमार्ण 

• भवन �नमार्ण गनर् ला�गएको कायार्लय भवन, आवास, गोदाम घरको लागत 
�क्षेपण �स्ततु गनुर् पदर्छ। 

• कायार्लय भवनको ला�ग ��त कमर्चार� सरदर १२० व.�फ. का दरको 
क्षे�फल हनु ु पन�छ। यो मानदण्ड, अस्पताल, गोदाम घर, पसु्तकालय, 
अ�भलेखालय, सँ�हालय आ�द जस्ता �नमार्णका ला�ग लागू हनुे छैन। 

• कमर्चार�लाई आवास स�ुवधा उपलब्ध गराउने गर� भवन �नमार्ण �स्ताव गनर् 

• नयाँ भवन �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत 
वषर्कै त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत भवनका ला�ग �स्ता�वत वषर्का 
�क्षेपण समेतलाई ध्यानमा राखी आगामी 
वषर्हरूको �क्षेपण गनुर् पन�छ। 
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पाइदैन। 
• पखार्ल �नमार्णको ला�ग समेत लागत �क्षेपण गर� माग गनुर् पन�छ। 
• लागत अनमुान संलग्न नभएको हकमा �व�नयोजन �स्ताव ग�रने छैन। 
• भवन �नमार्ण लागत हेर� ३ वषर् �भ� सम्पन्  न हनु ेगर� �स्ताव गनर् स�कन े

छ। 
३१११३ �न�मर्त 
भवनको 
संरचनात्मक 
सधुार खचर् 

• पूजँीगत सधुारको ला�ग रकम माग गदार् कुन �कृ�तको काम के क�त गन� 
हो, सो ��त एकाई लागत समेत खोल� बजेट �क्षपेण गनुर् पदर्छ। साथै 
यस्तो पूजँीगत सधुार गन� सम्बन्धमा भएको अध्ययन ��तवेदन र आ�थर्क 
कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम 22 बमोिजमको आयोजनाको 
स्वीकृ�तको आधार र सम्पन्  न गन� अव�ध खलेुको कागजात समेत संलग्न 
गनुर् पन�छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद 
योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

•  

३१११४ जग्गा 
�वकास कायर् 

• जग्गा �वकास कायर् सम्बन्धी लागत र त्यससँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर् 
रकम समावेश गन�। 

• लागत अनमुान संलग्न नभएको हकमा �व�नयोजन �स्ताव ग�रने छैन। 

• कायर्�मको �नरन्तरताका आधारमा ख�रद 
योजना अनसुारको रकम �क्षेपण गन� 

३१११५ 
फ�नर्चर तथा 
�फक्चसर् 

• कायार्लय �योजनका ला�ग ख�रद ग�रएका फ�नर्चर, फ�नर्�स� तथा 
�फक्चसर्को ख�रद मोल, ढुवानी भाडा, मागर्स्थ �बमा, कर, भन्सार आ�द 
ख�रदसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर् समावेश गर� ��त एकाई दर कायम गन�। 

• आवश्यक फ�नर्चर संख्या X ��त एकाई दर। 
• फ�नर्�स� भए आवश्यक वगर् �फट र ��त एकाई दर खोल� बजेट �स्ताव 

गन�। 
• �फक्चसर्को ला�ग लागत �क्षपेण अनसुार बजेट �क्षेपण गन�। 
• अन्य आवश्यक दराज लगायतका वस्त ुमौज्दात समेत हेर� माग गन�। 
• सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता एवं �भावका�रता कायम गन� नी�तगत 

मागर्दशर्नलाई आधार मानी नया ँख�रद योजना बनाउन ुपन�छ। 

• नयाँ ख�रद गदार् साइज र कुन 
पदा�धकार�का ला�ग हो खलुाउन ुपन�छ। 

३११२१ सवार� 
साधन 

(क) नया ँसवार�: 
• संवैधा�नक �नकायका �मखु पदा�धकार�/मन्�ी – १६०० भन्दा मा�थ 

२००० �स.�स. सम्मको Full Option को प�ेोलबाट चल्ने गाडी। 
• संवैधा�नक �नकायका सदस्य/�विश� �ेणी – १३०० देिख १६०० �स.�स. 

सम्मको Full Option को पे�ोलबाट चल्ने गाडी। 
• सहसिचव – १००० �स.�स.  
• कायार्लय �योजनका सवार� साधन आवश्यकतानसुार – १३०० �स.�स. 

सम्म पे�ोलबाट चल्ने गाडी सरुक्षा �नकायहरू बाहेक। 
• �डजेलबाट ख�रद ग�रने गाडीका ला�ग पे�ोलका �स.�स. क्षमतालाई 

अश् वशि� (horsepower)को आधारबाट हनु आउन े �स.�स.मा प�रवतर्न 
ग�रनेछ। 

• नयाँ आयोजनाको ला�ग गाडी ख�रद गनर् �स्ताव ग�रएको भए कुन कुन 
�कारको गाडी ख�रद गनर् लागकेो हो सोको मूल्य समेत खलुाउन ुपदर्छ। 

• भइरहेको गाडी �ललाम गन� सूचना �कािशत भएप�छ मा� अक� सवार� 
साधन ख�रद गनर् माग गनुर् पदर्छ। 

(ख) सवार� साधन ��तस्थापन योजना: 
• स�ुवधा �योग गन�लाई १५ वषर्। 
• कायर्�म/�फल्ड स्तर १० वषर्। 
• मौज्दात सवार� �ववरण ��तस्थापन योजना र ख�रदको ला�ग पषु्�ाई राखी 

माग गन ुपन�छ।  
(ग) अन्यः 
• सवार� साधनको इिन्जन नै बदल� ममर्त गनुर् परेमा सोको मोल स�हत 

ख�रदसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर् समावेश गन� 

• ��तस्थापन गनुर्पन� वा नया ँकामको ला�ग 
चा�हने भए बजेट �स्ताव गनर् स�कने छ। 
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• हवाई यातायातका साधन र �तनका मे�सनर� कम्पोनने्टहरूको ख�रद खचर् 
यसमा समावेश गन� 

३११२२ 
मे�सनर� तथा 
औजार 

• कायार्लयले आफ्नो आवश्यकता अनरुूप ��त एकाई लागत खलु्ने गर� 
मे�सनर� औजार र उपकरणका ला�ग रकम माग गनर् सक्नेछ। 

• स्पेयर पाटर्सका हकमा माग गरेको पाट्सर्को मौज्दातको अवस्था अलग्गै 
खलुाउन ुपन�छ। 

• परुाना मे�सनर� औजार �ललाम �ब�� शरुु गर� नया ँख�रद गनर् बजेट माग 
गनर् स�कने छ। 

• ��तस्थापन गनर् वा नयाँ कामका ला�ग 
आवश्यक पन� मे�सनर� औजारको �क्षेपण 
गर� �स्ता�वत वषर्कै त�रका अनसुार 
�क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३११३१ पशधुन 
तथा वागवानी 
�वकास खचर् 

• �जनन, दगु्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, पश ुयातायात, फलफूल, बीऊबीजन, 
खोटो, पात, दोहो�रने नगदे बाल� जस्ता व्यावसा�यक रूपले एक भन्दा बढ� 
पटक उत्पादन �ाप्  त गनर् सक्ने गर� जी�वत पशपुन्छ� पालन गन� अन्य 
व्यावसा�यक कृ�ष तथा बनस्प�त �वकासका ला�ग आवश्यक प�रमाण र 
त्यसको ��त एकाई लागत दरका आधारमा िस्थर �कृ�तको पूजँीगत खचर् 
�स्ताव गन�। 

• �नरन्तरताको आधारमा आगामी दईु 
वषर्को ला�ग �क्षेपण गन� 

३११३२ 
कम्प्यटुर 
सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा ख�रद खचर् 
एवं अन्य बौ��क 
सम्पि� �ा�� खचर् 

• सफ्टवेयर �नमार्ण (परामशर्दाताको खचर् समेत) तथा ख�रद गनर् र 
सफ्टवेयरलाई सारभतू रूपमा �भाव पान� गर� स्तरो��त गदार्को लागत 
यथे� पषु्�ाईका आधारमा �स्ताव गन�। 

• सफ्टवेयर �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� �म घण्टा र ��त एकाई दरका 
आधारमा लागत �नधार्रण गन�।  

• परामशर्दातासँग सम्झौता भएको भए सो समेतका आधारमा खचर् �स्ताव गनर् 
स�कने।   

• बौ��क सम्पि� अ�धकार, अनसुन्धान र �वकास, मनोरन्जनात्मक तथा 
सा�हित्यक र कलात्मक कायर्मा ग�रने पूजँीगत �कृ�तको खचर् भएमा सोको 
एकम�ु रकम छु�ाछु�ै खचर् शीषर्कमा �स्ताव गन�।  

• चाल ु वषर्कै सू� र त�रकाका आधारमा 
खचर् �स्ताव गन�। 

३११४१ सरुक्षा 
उपकरण �ा�� 
खचर् 

• शािन्त सरुक्षा �योजनका ला�ग आवश्यक हातह�तयार तथा सरुक्षा उपकरण 
ख�रदका ला�ग ��त एकाई लागतका आधारमा खचर् �स्ताव गन� । 

•  

३११५१ सडक 
तथा पलु �नमार्ण 

• सावर्ज�नक सडक तथा पलु �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् 
आयोजनाको ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ुवषर्को ल�यको 
संशो�धत �क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई लागत 
खलेुको हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क 
ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• सडक �नमार्णसँग �त्यक्ष जो�डएका पलु, कल्भटर्, झोल�ु े पलु, �नमार्ण र 
सोसँग सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर् यसैमा समावेश गन�। 

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययन 
��तवेदनका आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

•  

३११५२ • रेलमागर् तथा हवाई मैदान �नमार्ण आयोजनाको ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको • नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
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रेलमागर् तथा 
हवाइ मैदान 
�नमार्ण 

यथाथर् �ग�त, चाल ुवषर्को ल�यको संशो�धत �क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य 
�क्षेपण र ��त एकाई लागत खलेुको हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार 
ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा घेरा �नमार्ण 
लगायतका खचर् समेत समावेश गन�  

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 
• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 

भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

•  

३११५३ �व�तु 
संरचना �नमार्ण 

• �व�तु संरचना �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् आयोजनाको 
ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को ल�यको संशो�धत 
�क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई लागत खलेुको 
हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर् समेत 
समावेश गन�। 

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३११५४ 
तटबन्ध तथा 
बाँध �नमार्ण 

• तटबन्ध तथा बाँध �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् आयोजनाको 
ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को ल�यको संशो�धत 
�क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई लागत खलेुको 
हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस कायर्का ला�ग सम्बिन्धत �त्यक्ष खचर्हरू समेत समावेश गन�। 
• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 

22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 
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�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 
• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 

आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

३११५५ �सँचाई 
संरचना �नमार्ण 

• �सँचाई संरचना �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् आयोजनाको 
ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को ल�यको संशो�धत 
�क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षपेण र ��त एकाई लागत खलेुको 
हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अध्ययन, अनसुन्धान, इन्धन, सरुक्षा 
लगायतका खचर्हरू समेत समावेश गन� 

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३११५६ 
खानेपानी संरचना 
�नमार्ण 

• खानेपानी संरचना �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् आयोजनाको 
ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को ल�यको संशो�धत 
�क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई लागत खलेुको 
हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन्धन, सरुक्षा लगायतका खचर्हरू 
समेत समावेश गन�। 

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनु ुपदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन ्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 
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�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 
३११५७ वन 
तथा वातावरण 
संरक्षण 

• नसर्र� स्थापना, बकृ्षारोपण, ��न हाउस तथा सेड �नमार्ण, वायोयिन्ज�नय�र� 
तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बिन्धत �नमार्ण आयोजनाका ला�ग बजेट माग 
गदार् आयोजनाको ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को 
ल�यको संशो�धत �क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई 
लागत खलेुको हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र 
वा�षर्क ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर्हरू समेत समावेश गन� 
• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 

22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३११५८ 
सरसफाई संरचना 
�नमार्ण 

• सरसफाई संरचना �नमार्णका आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् 
आयोजनाको ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ुवषर्को ल�यको 
संशो�धत �क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षपेण र ��त एकाई लागत 
खलेुको हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क 
ख�रद योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत अन्य पूवार्धार �नमार्णसँग सम्बिन्धत 
खचर्हरू समेत समावेश गन� 

• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३११५९ अन्य 
सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

• मा�थका खचर् शीषर्क ३११५१ देिख ३११५८ सम्म नपरेका अन्य 
सावर्ज�नक �नमार्णका आयोजनाका ला�ग बजेट माग गदार् आयोजनाको 
ल�य, अिघल्लो वषर्सम्मको यथाथर् �ग�त, चाल ु वषर्को ल�यको संशो�धत 
�क्षेपण, आगामी वषर्को ल�य �क्षेपण र ��त एकाई लागत खलेुको 
हनुपुदर्छ। साथै, आवश्यकतानसुार ख�रद गरुुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना 
समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

• यस्ता आयोजनासँग �त्यक्ष सम्बिन्धत खचर्हरू यसैमा समावेश गन� 

• नयाँ �नमार्णका ला�ग �स्ता�वत वषर्कै 
आधार र त�रका अवलम्बन गनुर् पन�छ। 

• �मागत आयोजनाको हकमा सम्पन्  न 
भैसकेको प�रमाण, �स्ता�वत वषर्को 
�क्षेपण समेतका आधारमा आगामी 
वषर्हरूको बजेट �क्षेपण गनुर् पन�छ। 
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• नयाँ आयोजनाको हकमा आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०६४ को �नयम 
22 बमोिजम आयोजना स्वीकृत भएको हनुपुदर्छ र सो बमोिजमका 
कागजात संलग्न हनुपुदर्छ। 

• साल बसाल� रूपमा ग�रने �नमार्ण कायर् बाहेक आयोजना २ देिख ७ वषर् 
�भ� सम्पन्  न गन� गर� �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आयोजनाको ��तफल स्पष्  ट उल्लेख हनु ु पदर्छ र आ�थर्क क्षे�का 
आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) किम्तमा १२ ��तशत 
हनु ुपदर्छ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा समावेश ग�रने छैन। 

• सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका ला�ग बजेटमा समावेश गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग मा� बजेट �स्ताव गनुर् पदर्छ। सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� सोह� वषर् शरुु गनुर् पन� आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको 
��तवेदनको आधारमा रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�ाप्  त गर� शरुु गनर् स�कने छ। 

३११७१ 
पूजँीगत सधुार 
खचर् सावर्ज�नक 
�नमार्ण 

• पूजँीगत सधुारको ला�ग रकम माग गदार् कुन �कृ�तको काम के क�त गन� 
हो, सो ��त एकाई लागत समेत खोल� बजेट �क्षेपण गनुर् पदर्छ। साथै, 
यस्तो पूजँीगत सधुार गन� सम्बन्धमा भएको अध्ययन ��तवेदन र आ�थर्क 
कायर्�व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम 22 बमोिजमको आयोजनाको 
स्वीकृ�तको आधार र सम्पन्  न गन� अव�ध खलेुको कागजात समेत संलग्न 
गनुर् पन�छ। साथै, आवश्यकतानसुार गरुु ख�रद योजना र वा�षर्क ख�रद 
योजना समावेश भएको हनु ुपन�छ। 

•  

३११७२ 
पूजँीगत 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् 

• सम्भाव्यता अध्ययन खचर् 
  कुनै नयाँ आयोजना शरुु गनुर् पूवर् सम्भाव्यता अध्ययनका ला�ग लाग्न ेखचर् 

यसमा �स्ताव गनुर् पन�छ। यस्तो खचर् माग गदार् आयोजनाको उ�ेश्य, 
ओगट्ने क्षे�, लाभदायी जनसंख्या समेत आयोजनाको �ारिम्भक अवधारणा 
उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

• पूजँीगत परामशर् सेवा 
  सामान्यत �नमार्ण कायर्का ला�ग भइरहेको जनशि�बाटै काम लगाउने गर� 

पूजँीगत परामशर् �लन हुँदैन। तर भइरहेका �ा�व�धक जनशि�बाट सम्पन्  न 
हनु नसक्ने कामका ला�ग मा� अत्यावश्यक दक्ष �ा�व�धक, आयोजनाको 
�इ� �डजाइन वा �नमार्ण चरणमा परामशर् �लन स�कने छ। 

• दक्ष �ा�व�धकको परामशर् सेवा �लँदा कामको �कृि� समेतको आधारमा 
नभई नहनु े जनशि� मा� सावर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल�को 
आधारमा �कफायती दरमा बजेट �स्ताव गनर् स�कने छ। 

• आ�थर्क क्षे�को आयोजनाको हकमा आन्त�रक ��तफल दर (IRR) दर १२ 
��तशत हनुपुदर्छ। 

• सव�क्षण, �डजाइन, अन्वेषण, �इ� तथा पूजँीगत �नमार्णको �ा�व�धक परामशर् 
खचर् समेत यथे� पषु्�ाईको आधारमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• आगामी २ वषर्मा कुन कुन काममा 
सम्भाव्यता अध्ययन गन� वा परामशर् सेवा 
�लने हो, सोको अवधारणा प� स�हत 
बजेट �स्ताव गनुर् पन�छ। 

३१४११ जग्गा 
�ा�� 

• आयोजना �नमार्णका ला�ग वा सरकार� अन्य �योजनका ला�ग जग्गा ख�रद 
वा अ�ध�हण गन� �सल�सलामा लाग्ने मोल र सो बापतको मआुब्जा तथा 
जग्गा �ाप्  त गदार् लाग्न ेदस्तरु, कर र अन्य खचर् एकमषु्  ट �स्ताव गन� 

• आवश्यक जग्गाको क्षे�फल र ��त एकाई दर समेत खोल� औिचत्य 
�ष्�ाई �स्ताव गन�। अ�ध�हण गर� �लन/े�लएको भए राजप�को सूचना 
समेत संलग्न गन�। 

• अथर् मन्�ालयको पूवर् स्वीकृ�त न�लई वा बजेटमा व्यवस्था नगर� अ�ध�हण 
गनर् स�कने छैन।  

• ख�रद ग�रसकेको अवस्थामा मआुब्जा स�म�तको �नणर्य ��त�ल�प संलग्न 
गन�। 

• एकभन्दा बढ� वषर्मा ख�रद गन� गर� 
�स्ताव ग�रएको भए मा� आगामी 
�क्षेपणमा उल्लेख गन�। 

 

३१४४१ • सम्झौता अनसुार भ�ुानी गनुर्पन� पूजँीगत �कृ�तको लाइसेन्स ख�रद, •  
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लाइसेन्स 
ख�रद/�ा�� खचर् 

नवीकरण वा भ�ुानी सम्बन्धी खचर् तथा अन्य अदृष्य (intangible) 
अनमुा�नत कायर्हरूको संख्याको ��त एकाई लागतका आधारमा खचर् �स्ताव 
गन�। 

३१५११ भैपर� 
आउने पूजँीगत  

• बजेट �नमार्णको समयमा �कटानीसाथ खचर् शीषर्कमा तोक्न सम्भव नभएका 
रकमहरू मा� बजेट तजुर्मा �योजनको ला�ग यस शीषर्कमा �स्ताव गनर् 
स�कने छ।  

• यो खचर् शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्तयार�, �नकासा र खचर् लेख्  न 
�मल्दैन। 

• चाल ुवषर् �स्ताव गरेकै आधारमा पषु्�ाई 
स�हत �स्ताव गनर् स�कने। 

(ग) �व�ीय सम्पि� तथा दा�यत्व ( �व�ीय व्यवस्था) 

३२०११ म�ुाको 
सरुक्षणमा �य�ु सनु 

• यसमा सरकारले म�ुा �नष्कासनका ला�ग सरुक्षण बापत रािखएको सनुको 
मौ��क मूल्य यस �व�ीय शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

• यस सम्बन्धी तथ्या� नेपाल राष्  � ब�कबाट �ाप्  त हनुे। 

•  

३२०१२ एसडीआर • यसमा सरकारले अन्तरार्��य म�ुा कोष तथा अन्य संस्थामा �ाप्  त गरेको 
स्पेशल �इ� राइटसको मौ��क मूल्य यस �व�ीय शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ। 

• यस सम्बन्धी तथ्या� महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाट �ाप्  त हनुे। 

•  

३२०२१ �नष्का�सत 
नेपाल� म�ुा 

• यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृ�तमा नेपाल राष्  � ब�कबाट जार� भएको 
नेपाल� म�ुाको रकम यस �व�ीय शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

• यस सम्बन्धी तथ्या� नेपाल राष्  � ब�कबाट �ाप्  त हनुे। 

•  

३२०२२ सि�त 
वैदेिशक म�ुा 

• यसमा नेपाल सरकारसँग सि�तमा रहेको �वदेशी म�ुाको नेपाल� म�ुामा 
प�रवत्यर् मूल्य यस �व�ीय शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ।  

• यस सम्बन्धी तथ्या� नेपाल राष्  � ब�कबाट �ाप्  त हनुे। 

•  

३२१२१ गत वषर्को 
नगद मौज्दात 

• नेपाल राष्  � ब�कको अ�भलेख अनसुार गत वषर्को नगद मौज्दात यस �व�ीय 
शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१४१ आन्त�रक 
ऋण लगानी 

• नेपाल सरकारले आन्त�रक रूपमा अन्य तहका सरकारलाई उपलब्ध 
गराइने ऋणको रकम यस खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१४२ सावर्ज�नक 
संस्थानमा ऋण लगानी 

• ऋण लगानी गन� आयोजनाको हकमा त्यस्तो आयोजनालाई ऋण �दान गदार् 
सम्बिन्धत संस्थाले गनर् खोजेको कायर्�म, आजर्न गन� ��तफल दर, र 
संस्थाले नेपाल सरकारलाई �तन� ब्याज दर समेतको आधारमा बजेट �स्ताव 
गनुर् पदर्छ। 

• ऋणमा रकम �लन े सम्बन्धमा सम्बिन्धत संस्थाको अ�धकार �ाप्  त 
�नकायबाट स्वीकृ�त भएको हनुपुदर्छ। 

• संस्थानले ऋण �लएप�छ त्यसको �व�ीय अवस्थामा पन� असर उल्लेख 
भएको हनु ुपदर्छ। 

• नयाँ ऋण लगानी गन� सम्वन्धमा 
�स्ता�वत वषर्कै आधारमा �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 

• सम्झौता भई एकभन्दा बढ� वषर्मा 
ऋण लगानी गन� �वषयमा 
अनदुान/ऋण सम्झौता नै उल्लेख 
गर� आगामी वषर्हरूमा ग�रने 
��याकलाप समेतका आधारमा 
रकम �क्षेपण गनुर् पन�छ। 

३२१४३ अन्य संस्थामा 
ऋण लगानी 

• सावर्ज�नक संस्थान बाहेकका अन्य �कारका स्वदेशी संस्थानहरूमा नेपाल 
सरकारले गन� ऋण लगानीको रकम यस खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् 
पन�छ। 

•  

३२१४७ आन्त�रक 
ऋण लगानी �फतार् (-) 

• आन्त�रक रूपमा अन्य तहका सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणको साँवा 
�फतार् रकम यस खचर् शीषकर् मा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१४८ संस्थानबाट 
ऋण लगानी �फतार् (-) 

• स्वदेशी �व�ीय, व्यापा�रक, औ�ो�गक, सेवामूलक संस्थानमा नेपाल 
सरकारले �वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको साँवा �फतार् रकमलाई यस खचर् 
शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१४९ अन्य 
संस्थाबाट ऋण लगानी 
�फतार् (-) 

• यसमा संकेत नं. ३२१४८ बाहेकको स्वदेशी अन्य संस्थामा नेपाल 
सरकारबाट �वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको साँवा �फतार् स्वरूप �ाप्  त 
रकमलाई यस खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१५१ संस्थानमा • शेयर लगानीको ला�ग बजेट �स्ताव गदार् कुन संस्थाको कुन �कारको • नयाँ शेयर लगानी गन� सम्वन्धमा 
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शेयर लगानी शेयरमा के क�त लगानी गनर् �स्ताव गरेको हो, ��त एकाई दरका आधारमा 
उल्लेख गनुर् पन�छ। 

• लगानी गनर् �स्ताव ग�रएको संस्था/कम्पनीको अ�धकृत र जार� पूजँीको 
�ववरण संलग्न गर� त्यस्तो संस्थाको अ�धकार �ाप्  त �नकायले नेपाल 
सरकारलाई शेयर �नष्कासन गनर् ��तब�ता जनाएको हनु ुपन�छ। 

• शेयर लगानीको कारणबाट संस्थाको �व�ीय िस्थ�तमा के सधुार आउन े
�क्षेपण ग�रएको हो, सोको �वश्  लेषण ग�रएको हनु ुपदर्छ। 

�स्ता�वत वषर्कै आधारमा �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 
एकभन्दा बढ� वषर्मा शेयर लगानी 
ग�रने भए �स्ता�वत वषर्मा वा 
शेयर लगानी गन� �वषयमा नेपाल 
सरकार र सम्बिन्धत संस्था 
बीचको समझदार� प� संलग्न गर� 
सो आधारमा बजेट �क्षपेण गनुर् 
पन�छ। 

३२१५२ अन्य संस्थामा 
शेयर लगानी 

• सावर्ज�नक संस्थान बाहेक अन्य �कारका संस्थाहरूमा नपेाल सरकारले गन� 
शेयर लगानी बापतको रकम यस खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२१५६ संस्थानमा 
शेयर लगानी �फतार् 

• नेपाल सरकारबाट स्वदेशी �व�ीय, व्यापा�रक, औ�ो�गक, सेवामूलक जस्ता 
सरकार� संस्थानको ख�रद शेयर �ब��बाट �ाप्  त रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ।  

•  

३२१५७ संस्थानमा 
शेयर लगानी �ब�� (-) 

• नेपाल सरकारबाट स्वदेशी �व�ीय, व्यापा�रक, औ�ो�गक, सेवामूलक जस्ता 
सरकार� संस्थानको ख�रद शेयर �ब��बाट �ाप्  त रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ।  

•  

३२१५८ अन्य संस्थामा 
शेयर लगानी �फतार् (-) 

• नेपाल सरकारबाट सावर्ज�नक संस्थान बाहेक अन्य �कारका स्वदेशी 
संस्थाको शेयर ख�रद शेयर �ब��बाट �ाप्  त रकमलाई यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ।   

•  

३२१५९ अन्य संस्थामा 
शेयर लगानी �ब�� (-) 

• नेपाल सरकारबाट सावर्ज�नक संस्थान बाहेक अन्य �कारका स्वदेशी 
संस्थाको शेयर ख�रद ग�रएको शेयर �ब��बाट �ाप्  त रकमलाई यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ।   

•  

३२२११ वैदेिशक ऋण 
लगानी 

• नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य सरकार वा संघ संस्थामा ग�रन े ऋण 
लगानीको रकमलाई यस खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२२१२ वैदेिशक ऋण 
लगानी �फतार् (-) 

• नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य सरकार वा संघ संस्थामा ग�रएको ऋण 
लगानी �फतार् �ाप्  त हनुे भएमा यस शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२२५१ वैदेिशक शेयर 
लगानी  

• नेपाल सरकारबाट �वदेशी कम्पनीको शेयरमा ग�रने लगानीको रकम यस 
खचर् शीषर्कमा �स्ताव गनुर् पन�छ। 

•  

३२२५८ वैदेिशक शेयर 
�ब�� (-) 

• नेपाल सरकारबाट ख�रद ग�रएको �वदेशी कम्पनीको शेयर �ब��बाट �ाप्  त 
रकमलाई यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३२२५९ वैदेिशक शेयर 
लगानी �फतार् (-) 

• नेपाल सरकारबाट ख�रद ग�रएको �वदेशी कम्पनीको शेयर लगानी 
�फतार्बाट �ाप्  त रकमलाई यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१११ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- उत्पादन 
स�लन  

• नेपाल �भ� उत्पादन भएका मूल्य अ�भव�ृ� करयोग्य वस्त ु तथा सेवाको 
�ब��मा लागकेो मूल्य अ�भव�ृ� कर यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३११२ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- आयात 
स�लन 

• नेपाल �भ� आयात भएका मूल्य अ�भव�ृ� करयोग्य वस्त ु तथा सेवाको 
आयात �वन्दमुा स�लन भएको मूल्य अ�भव�ृ� कर यस शीषर्कमा समावेश 
गनुर् पन�छ। 

•  

३३११३ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- वस्त ु
�ब�� र �वतरण स�लन 

• थोक तथा ख�ुा �ब�ेताले मूल्य अ�भव�ृ� करयोग्य वस्त ुतथा सेवा आफूले 
ख�रद गर� �ब�� गदार् स�लन गरेको मूल्य अ�भव�ृ� कर यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३११४ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- परामशर् 
तथा ठे�ा स�लन 

• सबै �कारका ठे�ा व्यवसाय तथा परामशर् सेवामा लाग्न ेमूल्य अ�भव�ृ� कर 
यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

• मूल्य अ�भव�ृ� कर लागू हनु ुपूवर् असलु हनु बाँक� ठे�ा कर स�लन भएमा 
यसै शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३११५ मूल्य • पयर्टन व्यवसायसँग सम्बिन्धत होटल, �ाभल एजेन्सी, पदया�ा (�े�क�), •  
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अ�भव�ृ� कर- पयर्टन 
सेवा स�लन 

जलया�ा (र् यािफ्ट�) समेतका व्यवसायीले सेवा �ब�� गदार् स�लन गरेको 
मूल्य अ�भव�ृ� कर यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

• मूल्य अ�भव�ृ� कर लागू हनु ु पूवर् असलु हनु बाकँ� होटल कर स�लन 
भएमा यसै शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

३३११६ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- सञ्  चार 
सेवा, �बमा, हवाई 
उडान र अन्य सेवा 
स�लन 

• सबै �कारका सञ्  चार सेवा (सरकार� हलुाक सेवा बाहेक), �बमा र 
तो�कएका अन्य सेवाको �ब��मा लाग्ने मूल्य अ�भव�ृ� कर र हवाई उडान 
कर बापत स�लन भएको रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

• मूल्य अ�भव�ृ� कर लागू हनु ुपूवर् असलु हनु बाकँ� मनोरञ्  जन कर स�लन 
भएमा यसै शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३११७ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- 
वेदतार्वालाले गन� 
स�लन 

• नेपाल बा�हरको दतार् नभएको कुनै व्यि�बाट सेवा �ाप्  त गदार् उठाउन ुपन� 
मूल्य अ�भव�ृ� कर, काठ �ब��मा लगाइने मूल्य अ�भव�ृ� कर, स्थानीय 
तह वा नेपाल िस्थत अन्तरार्��य संघ संस्था वा �नयोग वा सरकार वा मूल्य 
अ�भव�ृ� कर नलाग्न े वस्तकुो कारोबार गन� सावर्ज�नक संस्थानले 
स�लन/दािखला गन� मूल्य अ�भव�ृ� कर यस शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ।  

•  

३३१२१ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- उत्पादन 
बाँडफाँट  

• उत्पादनमा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम 
यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२२ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- आयात 
बाँडफाँट  

• आयातमा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम 
यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२३ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- वस्त ु
�ब�� र �वतरण 
बाँडफाँट  

• वस्त ु �ब�� र �वतरणमा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट 
बापतको रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२४ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- परामशर् 
तथा ठे�ा बाँडफाँट  

• परामशर् तथा ठे�ामा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट 
बापतको रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२५ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- पयर्टन 
सेवा बाँडफाँट  

• पयर्टन सेवामा स�लन ग�रएको मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको 
रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२६ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- सञ्  चार 
सेवा, �बमा, हवाई 
उडान र अन्य सेवा 
बाँडफाँट  

• सञ्  चार सेवा, �बमा, हवाई उडान र अन्य सेवामा स�लन ग�रएको मूल्य 
अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१२७ मूल्य 
अ�भव�ृ� कर- 
वेदतार्वालले स�लन गन� 
बाँडफाँट  

• वेदतार्वालले स�लन गन� मूल्य अ�भव�ृ� कर बाँडफाँट बापतको रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१३१ सू�तर्जन्य 
पदाथर् - स�लन 

• सबै �कारका सूत�जन्य पदाथर्को उत्पादन, �ब�� इजाजत दस्तरु र 
नवीकरण दस्तरु बापत स�लन ग�रने अन्तःशलु्क रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१३२ म�दरा - 
स�लन 

• म�दरा (वाइन र हल्का पेय पदाथर्समेत) उत्पादन, �ब�� इजाजत दस्तरु र 
नवीकरण दस्तरु बापत स�लन ग�रने अन्तःशलु्क रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१३३ �वयर - • �वयर उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु बापत स�लन •  
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स�लन ग�रने अन्तःशलु्क रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 
३३१३४ अन्य 
औ�ो�गक उत्पादन - 
स�लन 

• उपशीषर्क ३३१३१ �द ३३१३३ सम्म परेका बाहेक अन्य सबै �कारका 
अन्तःशलु्क लाग्न े वस्तकुो उत्पादन, �ब�� इजाजत दस्तरु र नवीकरण 
दस्तरु बापत स�लन ग�रने अन्तःशलु्क रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ। 

•  

३३१४१ सूत�जन्य 
पदाथर्को अन्तःशलु्क - 
बाँडफाँट  

• सू�तर्जन्य पदाथर्मा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाँट को रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१४२ म�दराको 
अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  

• म�दरा उत्पादन तथा �ब��मा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाँट को 
रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१४३ �वयरको 
अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  

• �वयरमा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाटँ को रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१४४ अन्य 
औ�ो�गक उत्पादनको 
अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  

• अन्य औ�ो�गक उत्पादनमा स�लन ग�रएको अन्तःशलु्क बाँडफाँट को 
रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५१ बन रोयल्ट� 
स�लन 

• बन तथा बनपैदावार �ब�� बापत �ाप्  त आय, लकडी �ललाम �ब��, 
बन्यजन्तसुम्बन्धी आम्दानी, चर� चराई दस्तरु, बन्यजन्त ु आरक्ष, �नकु� 
संरक्षण क्षे�को �वेश शलु्क, िच�डयाखान �वेश शलु्क, बनस्प�तसम्बन्धी 
अन्य आम्दानी, नहर व�रप�रको घाँस �ब�� र सो सम्बन्धी दण्ड, ज�रवाना 
आ�द �ोतबाट �ाप्  त रकम र बन क्षे�को रोयल्ट� यस शीषर्कमा समावेश 
गनुर् पन�छ।  

•  

३३१५२ खानी रोयल्ट� 
स�लन 

• खानी खो�े अनमु�तप� दस्तरु, सव�क्षण दस्तरु, आयोजना (�ोजेक्ट) लाई 
ढु�ा �ब�� गदार् आएको रकम, खानीको रोयल्ट�, खानीमा जान ेगाडी तथा 
गाडी आवत जावतको इजाजतप� बापत �ाप्  त हनु े रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५३ जल�ोत 
रोयल्ट� स�लन 

• जल�ोत क्षे�बाट �ाप्  त रोयल्ट�, �व�तु उत्पादन शलु्क, �व�तु उत्पादन 
इजाजत-प� दस्तरु र नवीकरण दस्तरु, �व�तु उत्पादन, �सारण र 
�वतरणको सव�क्षण अनमु�त प� दस्तरु तथा सोको नवीकरण दस्तरु, �व�तु 
�ब��, जल�ोतसम्बन्धी सम्पूणर् आय र सो सम्बन्धी दण्ड ज�रवाना बापत 
�ाप्  त रकम यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ।  

•  

३३१५४ पवर्तारोहण 
रोयल्ट� स�लन 

• पवर्तारोहण इजाजत बापत �ाप्  त हनुे रोयल्ट� यस शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ। 

•  

३३१५५ पदया�ा 
रोयल्ट� स�लन 

• पदया�ा (�े�क�) इजाजत बापत �ाप्  त हनु े दस्तरु/रोयल्ट� रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५६ पयर्टन सेवा 
शलु्क/रोयल्ट� स�लन 

• पयर्टकले �लएर आएको हातह�तयारको अस्थायी अनमु�त (लाइसेन्स) दस्तरु, 
व�ृिच� िखच्ने दस्तरु, चलिच� �नमार्ण र िखच्न े शलु्क लगायतका अन्य 
पयर्टन सम्बन्धी सेवा शलु्कबाट �ाप्  त हनुे रोयल्ट� रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५७ घरजग्गा 
रिज�ेशन दस्तरु स�लन 

• सरकारका तहहरू बीच बाडँफाँट हनुे गर� �नधार्�रत घरजग्गा रिज�ेशन 
शलु्क यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५८ सवार� साधन 
कर स�लन 

• सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट हनुे गर� तो�कएको सवार� साधनमा लाग्न े
कर तथा शलु्क यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१५९ अन्य 
बाँडफाँट हनुे राजस्व 
स�लन 

• मा�थ उल्लेख भएका शीषर्कहरू बाहेक सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँट 
हनुे गर� �ाप्  त हनुे अन्य �कारका दस्तरु, शलु्क, राजस्व आद� यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६१ वन रोयल्ट� 
बाँडफाँट  

• बन क्षे�बाट �ाप्  त हनु े रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  



 

247 

३३१६२ खानी रोयल्ट� 
बाँडफाँट  

• खानी क्षे�बाट �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६३ जल�ोत 
रोयल्ट� बाँडफाँट  

• जल�ोत क्षे�बाट �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६४ पवर्तारोहण 
रोयल्ट� बाँडफाँट  

• पवर्तारोहण क्षे�बाट �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६५ पदया�ा 
रोयल्ट� बाँडफाँट  

• पदया�ा क्षे�बाट �ाप्  त हनु ेरोयल्ट� बाँडफाटँ ग�रएको रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६६ पयर्टन सेवा 
शलु्क/रोयल्ट� बाँडफाँट  

• पयर्टन सेवा शलु्क बापत �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६७ घरजग्गा 
रिज�ेशन दस्तरु 
बाँडफाँट  

• घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु बापत �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम 
यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६८ सवार� साधन 
कर बाँडफाँट  

• सवार� साधन कर बापत �ाप्  त हनुे रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१६९ अन्य 
बाँडफाँट हनुे राजस्व 
बाँडफाँट  

• बन क्षे�बाट �ाप्  त हनु े रोयल्ट� बाँडफाँट ग�रएको रकम यस शीषर्कमा 
समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१९१ ऋणप� 
माफर् त �ाप्  त ऋण 

• �ेजर� �वल, रा��य बचत प�, नाग�रक बचतप�, �वकास ऋणप�, �वशेष 
ऋण जस्ता आन्त�रक ऋणहरू जार� गर� नेपाल सरकारले �ाप्  त गन� 
रकमलाई यस शीषर्कमा समा�ब� गनुर् पन�छ।   

•  

३३१९२ अन्य 
आन्त�रक सरकारबाट 
�ाप्  त ऋण 

• आन्त�रक रूपमा अन्य सरकारबाट �ाप्  त ऋण यस शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ। 

•  

३३१९३ अन्य 
संस्थाहरूबाट �ाप ् त 
ऋण 

• आन्त�रक रूपमा �व�भन्  न �व�ीय तथा अन्य संस्थाहरूबाट �ाप्  त ऋण यस 
शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ। 

•  

३३१९४ अ�ध�वकषर् 
(Overdraft) 

• अ�ध�वकषर्का माधयमबाट �ाप्  त छोटो सयमको ऋण यस शीषर्कमा समावेश 
गनुर् पन�छ। 

•  

३३१९५ ऋणप� 
माफर् त �ाप्  त ऋण साँवा 
भ�ुानी 

• म्याद पगुकेो सबै ऋणप� माफर् त �ाप्  त ऋण भ�ुानीको ला�ग बजेट माग 
गनुर् पदर्छ। यो �ववरण म.ले.�न.का.ले अथर् मन्�ालयलाई उपलब्ध गराउन ु
पन�छ। 

• म्याद पगु्न ेआधारमा रकम �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 

३३१९६ अन्य 
आन्त�रक सरकारबाट 
�ाप्  त ऋण साँवा 
भ�ुानी 

• म्याद पगुकेो सबै अन्य आन्त�रक सरकारबाट ऋण भ�ुानीको ला�ग बजेट 
माग गनुर् पदर्छ। यो �ववरण म.ले.�न.का.ले अथर् मन्�ालयलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन�छ। 

• म्याद पगु्न ेआधारमा रकम �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 

३३१९७ अन्य 
संस्थाहरूबाट �ा�� साँवा 
भ�ुानी 

• म्याद पगुकेो सबै अन्य संस्थाहरूबाट �लएको ऋणको साँवा भ�ुानीको 
ला�ग बजेट माग गनुर् पदर्छ। यो �ववरण म.ले.�न.का.ले अथर् मन्�ालयलाई 
उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

• म्याद पगु्न ेआधारमा रकम �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 

३३१९८ अ�ध�वकषर् 
(Overdraft) भ�ुानी 

• म्याद पगुकेो सबै अ�ध�वकषर् (Overdraft) भ�ुानीको ला�ग बजेट माग गनुर् 
पदर्छ। यो �ववरण म.ले.�न.का.ले अथर् मन्�ालयलाई उपलब्ध गराउन ु
पन�छ। 

• म्याद पगु्न ेआधारमा रकम �क्षपेण 
गनुर् पन�छ। 

३३२४१ वैदेिशक 
ऋणको �ा�� 

• नेपाल सरकारलाई बा� �ोतबाट �ाप्  त हनु ेबहपुक्षीय र ��पक्षीय ऋणको 
रकमलाई यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ।   

• सम्झौता भएको आधारमा 
Disburshment Schedule को 
आधारमा आगामी दईु वषर्को 
�क्षेपण गन� 

वैदेिशक ऋण साँवा • म्याद पगुकेो सबै ऋणको भ�ुानीको ला�ग बजेट माग गनुर् पदर्छ।  • म्याद पगु्न ेआधारमा रकम �क्षपेण 
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भ�ुानी • वैदेिशक म�ुाको नेपाल�मा रूपान्तरण गदार् अन्तरार्��य म�ुा कोषले �काशन 
गरेको SDR तथा ऋण �लएको र भ�ुान गनुर् पन� म�ुाको दरलाई आधार 
बनाई �वगतको म�ुा �व�नमय दर प�रवतर्नको आधार समेत �लई आगामी 
आ�थर्क वषर्मा हनु सक्न े�व�नमय दरको �क्षेपण गनुर् पदर्छ। 

गनुर् पन�छ। 

३४१११ सम्भाव्य 
सम्पि� 

• सरकारबाट सम्पा�दत �व�भन्  न कायर्हरूको प�रणामस्वरूप भ�वष्यमा हनुे कुनै 
एक वा एकभन्दा बढ� सम्भाव्य घटना�मका कारण सरकारलाई सम्पि�को 
रूपमा �ाप्  त हनु सक्न े सम्पि�को �ववरण यस शीषर्कमा समावेश गनुर् 
पन�छ। सरकारको �त्यक्ष �नयन्�णमा नरहेका अनपेिक्षत तथा योजना 
नग�रएका कनूनी दाबीहरू, जमानतहरू तथा यस्त अन्य कायर्बाट �ाप्  त हनुे 
सम्पनि�लाई सरकारको �व�ीय �ववरणमा खलुासा गनुर् पदार् यसलाई प�न 
उल्लेख गनुर् पन�छ। 

•  

३४२११ सम्भाव्य 
दा�यत्व 

• सरकारबाट सम्पा�दत �व�भन्  न कायर्हरूको प�रणामस्वरूप भ�वष्यमा हनुे कुनै 
एक वा एकभन्दा बढ� सम्भाव्य घटना�मका कारण सरकार उपर �सजर्ना 
हनु सक्न ेदा�यत्वको �ववरण यस शीषर्कमा समावेश गनुर् पन�छ।  

• सरकारको दा�यत्व बढ्न सक्न े तर अनपेिक्षत तथा योजना नग�रएका 
सरकारले व्यहोनुर् पन� सम्भाव्य दा�यत्वलाई सरकारको �व�ीय �ववरणमा 
खलुासा गनुर्पदार् यसमा समावेश गनुर् पदर्छ। 

•  
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प�रच्छेद सात 

बजेट तजुर्मा फारामहरू 

 

बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, अ�भलेख र ��तवेदन कायर्हरूलाई अझ बढ� सरल, पारदश� र Web मा आधा�रत �णाल�बाट 

व्यविस्थत गन� उ�ेश्यका साथ आ�थर्क वषर् 2070/71 देिख Line Ministry Budget Information System (LMBIS) 

कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। यो �णाल�बाट बजेट अनमुान तयार गदार् अलग्गै Manual Systemबाट बजेट अनमुान 

तयार ग�ररहन ुपद�न। यस �णाल� बमोिजम बजेट अनमुान तयार गनर्को ला�ग छु�ै �नद� िशका तयार ग�रएको छ। यो 

�नद� िशका अथर् मन्�ालयको Website: www.lmbis.gov.np  मा रािखएको छ।  

एक�कृत आ�थर्क संकेत तथा वग�करण र व्याख्या, 2074 सँग मेल खाने गर� चाल ु खचर्, पूजँीगत खचर्, �व�ीय 

व्यवस्था र अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणको अवधारणलाई ध्यानमा राखी बजेट �स्ताव गन� फाराम तथा पषु्�ाई 

फारामहरू तयार ग�रएको छ। Line Ministry Budget Information System (LMBIS) माफर् त बजेट अनमुान तयार गदार् 

भनुर्पन� फारामहरू online ���याबाट ��विष् ट गद� जाँदा स्वतः �णाल�मा देखा पदर्छ। यी फारामहरू कसर� भन�/��व�� 

गन� भन्  ने सम्बन्धमा Line Ministry Budget Information System (LMBIS) �नद� िशकामा स्पष्  ट रूपमा चचार् ग�रएकोले 

यहाँ जानकार�को ला�ग फारामहरूको नमूना मा� उल्लेख ग�रएको छ। 

      

http://www.lmbis.gov.np/
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खचर् शीषर्क २११११ पा�र��मक- कमर्चार� 
बजेट उपशीषर्कः 
सब बजेट उपशीषर्कः 

                                      

कायार्लयः                                       
आयोजना/कायार्लय �मखुः 
  

                              रू.हजारमा 

�.
सं. 
 

कायर्
�म 

त�रका 
(दरबन्द� / 
पदप�ुतर्) 

दरब
न्द� 
सं
ख्या 

पदपू�तर् 
संख्या 

तलब
को 
शरुु 
स्केल 

औस
त 
�डे 
रकम 

म�हना पदपू�तर्को 
आधारमा 

�र� 
पदको 
ला�ग 

जम्मा 
रकम 

आगामी 
वषर्हरूको 
अनमुान 

चाल ुआ.व.को गत 
आ.व.
को 

यथाथर् 
खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो 
चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो 
वषर् 

ते�ो 
वषर् 

�व�नयो
जन 

६ 
म�हनको 
खचर् 

प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
              14.2                             
                                            
�ष्व्य                                          
1 महल नं.8 मा उल्लेख ग�रएको 14.2 म�हनाले (तलब 12 म�हना, सोमा 10 ��तशत संचयकोष थपले हनुे 1.2 म�हना र चाडपवर् खचर् १ म�हनाको) जम्मा जनाउँछ। 
2 आगामी 2 वषर्को अनमुान गनर् कुल दरबन्द� संख्याको जम्मा तलब रकममा अिघल्लो वषर्को ३.२5 ��तशतले व�ृ� गरेर हनु आउने रकम।  
3 चाल ुआ.व. र गत वषर्को यथाथर् खचर्को महलमा �ेणी अनसुारको रकम खलुाउन नस�कने भएमा एकमषु्  ट रकम जम्मा हरफमा देखाउने। 
4 महल नं.9=(महल5X (महल 6+महल 7) X महल 8) 
5 महल नं.10=(महल4-महल5) X (महल 6+महल 7) X महल 8)   

 
 

 
 
खचर् िशषर्क 21112 को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुूप बजेट �स्ताव गनर् स�कन्छ। 
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खचर् शीषर्क 22211 इन्धन (पदा�धकार�) 
बजेट उपशीषर्कः 

                 
सब बजेट उपशीषर्कः 

                 
कायार्लयः 

               
रू.हजारमा 

आयोजना/कायार्लय �मखुः 
                

कम्पोनेन्ट कायर्�म संख्या 
मा�सक 
प�रमा
ण 

म�ह
ना 

वा�षर्क 
प�रमाण 

(3X4X5) 
दर जम्मा 

(6X7) 

आगामी 
वषर्हरूको 
अनमुान 

चाल ुआ.व.को गत 
आ.व.
को 

यथाथर् 
खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो 
वषर् 

ते�ो 
वषर् �व�नयोजन 

६ 
म�हना
को खचर् 

प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                   

 

 
खचर् शीषर्क 2२212 को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुुप बजेट �स्ताव गनर् स�कन्छ। 
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खचर् शीषर्क 21121 पोशाक 

बजेट उपशीषर्कः 
              

सब बजेट उपशीषर्कः 
             

कायार्लयः 
               

आयोजना/कायार्लय �मखुः 
          

रू.हजारमा 

कम्पोनेन्ट कायर्�म संख्या  ��त व्यि� 
दर 

जम्मा 
रकम 
(3X4) 

आगामी वषर्हरूको 
अनमुान चाल ुआ.व.को गत 

आ.व.को 
यथाथर् 
खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो वषर् ते�ो 
वषर् �व�नयोजन ६ म�हनाको 

खचर् प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                                
                                
                                

                
खचर् शीषर्क 21१2३, 22213, 22214, 22221, 22231, 22291, 22311, 22312, 22313, 22314, 22315, 22319, 22521, 22522, 
22529, 22711, 23111, 24212, 24213, 24312, 25111, 25112, 25121, 25122, 25211, 25212, 25221, 25222, 25311, 
25312, 25313, 25314, 25315, 26111, 26121, 26211, 2६212, 26311, 26312, 26321, 26322, 26331, 26332, 26333, 
26334, 26335, 26411, 26412, 26413, 26421, 26422, 26423, 27212, 27213, 27219, 27312, 27315, 28211, 28212, 
28219, 28911, 31111, ३१११२, 31113, 31114, 31115, 31121, 31122, 31131, 31132, 31141, 31151, 31152, 31153, 
31154, 31155, 31156, 31157, 31158, 31159, 31171, 31172, 31411, 31441, 31511 को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुुप बजेट 
�स्ताव गनर् स�कन्छ। 
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खचर् शीषर्क 21122 खा�ान्  न 

बजेट उपशीषर्कः 
               

सब बजेट उपशीषर्कः 
              

कायार्लयः 
                

आयोजना/कायार्लय �मखुः 
           

रू.हजारमा 

कम्पोनेन्ट कायर्�म संख्या दर �दन जम्मा रकम 
(3X4X5) 

आगामी वषर्हरूको 
अनमुान चाल ुआ.व.को गत 

आ.व.को 
यथाथर् खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो वषर् ते�ो वषर् �व�नयोजन ६ म�हनाको 
खचर् प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                                  
                                  
                                  

                 

खचर् शीषर्क 21131,21132, 21133, 21134, 21135, 21136, 21139, 21141, 21142, 21149, 21211, 21212, 21213, 21214, 21219, 
21221, 21222, 21223, 21224, 21229, 22111, 22112, 22113, 22411, 22412, 22413, 22414, 22419, 22511, 22512, 22611, 
22612, 22613, 22619, 22721, 24111, 24211, 24311, 27111, 27112, 27211, 27311, 27313, 27314, 28141, 28142, 28143, 
28149 को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुुप बजेट �स्ताव गनर् स�कन्छ। 

,  
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खचर् शीषर्क 32011 म�ुाको सरुक्षणमा �य�ु सनु 
बजेट उपशीषर्कः 

               
सब बजेट उपशीषर्कः 

              
कायार्लयः 

                
आयोजना/कायार्लय �मखुः 

           
रू.हजारमा 

कम्पोनेन्ट कायर्�म संस्थानको 
नाम प�रमाण दर 

जम्मा 
रकम 
(४X५) 

आगामी वषर्हरूको 
अनमुान चाल ुआ.व.को गत 

आ.व.को 
यथाथर् खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो वषर् ते�ो वषर् �व�नयोजन ६ म�हनाको 
खचर् प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                                  
                                  
                                  
                                  
                  
खचर् शीषर्क 32012, 32021, 32022, 32151, 32152, 32156, 32157, 32158, 32159, 32211, 32212, 32251, 32258, 32259, 33151, 
33152, 33153, 33154, 33155, 33156, 33157, 33158, 33159, 33161, 33162, 33163, 33164, 33165, 33166, 33167, 33168, 
33169, 33241, 33242 को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुुप बजेट �स्ताव गनर् स�कन्छ। 
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खचर् शीषर्क 32141 आन्त�रक ऋण लगानी 

बजेट उपशीषर्कः 
             

सब बजेट उपशीषर्कः 
            

कायार्लयः 
              

आयोजना/कायार्लय �मखुः 
           

रू.हजारमा 

कम्पोनेन्ट कायर्�म 
�देश र 

स्थानीय तहको 
नाम 

जम्मा 
रकम 

आगामी वषर्हरूको 
अनमुान चाल ुआ.व.को गत 

आ.व.को 
यथाथर् खचर् 

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

दो�ो वषर् ते�ो वषर् �व�नयोजन ६ म�हनाको 
खचर् प�रमाण लागत प�रमाण लागत प�रमाण लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                              
                              
                              
                              

   
 

           

खचर् शीषर्क 32121, 32142, 32143, 32147, 32148, 32149, 33111, 33112, 33113, 33114, 33115, 33116, 33117, 33121, 

33122, 33123, 33124, 33125, 33126, 33127, 33131, 33132, 33133, 33134, 33141, 33142, 33143, 33144, 33191, 

33192, 33193, 33194, 33195, 33196, 33197, 3319८, ३४१११, ३४२११ को तो�कएको फाराममा यह� �कृ�त अनरुुप बजेट �स्ताव गनर् स�कन्छ। 
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चाल ुखचर् अनमुानको सारांश 
आ�थर्क वषर्ः 

     
िजल्लाः 

  मन्�ालयः 
      

कायार्लय कोडः 
 बजेट उपशीषर्कः 

     
अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 

सब उपशीषर्कः 
     

ग�रबी न्यूनीकरणः 
 लै��क बजेट 

 
     

(रू.हजारमा) 
 

खचर् संकेत खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको अनमुान  चाल ुआ.व. 

प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर् 
�व�नयोजन 

६ म�हनाको 
खचर् नेपाल सरकार वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण जम्मा (3+4+5) जम्मा जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21111 पा�र��मक कमर्चार� 0 0 0 0 0 0 0 0 
21112 पा�र��मक पदा�धकार� 0 0 0 0 0 0 0 0 
21121 पोशाक 0 0 0 0 0 0 0 0 
21122 खा�ान्  न 0 0 0 0 0 0 0 0 
21123 औषधी उपचार खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21131 स्थानीय भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 
21132 महंगी भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 
21133 �फल्ड भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 

21134 कमर्चार�को बैठक भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 

21135 कमर्चार� �ोत्साहन तथा परुस्कार 0 0 0 0 0 0 0 0 
21136 वैदेिशक भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 
21139 अन्य भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 

21141 पदा�धकार� बैठक भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 

21142 पदा�धकार� अन्य स�ुवधा 0 0 0 0 0 0 0 0 
21149 पदा�धकार� अन्य भ�ा 0 0 0 0 0 0 0 0 
21211 सामािजक सरुक्षा कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21212 योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21213 योगदानमा आधा�रत �बमा कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

21214 कमर्चार� कल्याण कोष 0 0 0 0 0 0 0 0 

21219 अन्य सामािजक सरुक्षा खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
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21221 पदा�धकार� सामािजक सरुक्षा कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

21222 पदा�धकार�को योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21223 पदा�धकार�को योगदानमा आधा�रत �बमा कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21224 पदा�धकार� कल्याण कोष खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
21229 पदा�धकार�को अन्य सामािजक सरुक्षा खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

22111 पानी तथा �बजलु� 0 0 0 0 0 0 0 0 

22112 सञ्  चार महसलु 0 0 0 0 0 0 0 0 

22211 इन्धन (पदा�धकार�) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22212 इन्धन (कायार्लय �योजन) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22213 सवार� साधन ममर्त खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22214 �बमा तथा नवीकरण खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22221 मे�सनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा सञ्  चालन खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22231 �न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त सम्भार खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22291 अन्य सम्पि�हरूको सञ्  चालन तथा सम्भार खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22311 मसलन्द तथा कायार्लय सामा�ी 0 0 0 0 0 0 0 0 

22312 पशपुन्छ�हरूको आहार 0 0 0 0 0 0 0 0 

22313 पसु्तक तथा साम�ी खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22314 इन्धन - अन्य �योजन 0 0 0 0 0 0 0 0 
22315 प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22319 अन्य कायार्लय सञ्  चालन खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22411 सेवा र परामशर् खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22412 सूचना �णाल� तथा सफ्टवेयर सञ्  चालन खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22413 करार सेवा शलु्क 0 0 0 0 0 0 0 0 
22419 अन्य सेवा शलु्क 0 0 0 0 0 0 0 0 
22511 कमर्चार� ता�लम खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी सम्बन्धी खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22521 उत्पादन साम�ी / सेवा खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22522 कायर्�म खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

22529 �व�वध कायर्�म खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

22611 अनगुमन, मूल्यांकन खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
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22612 �मण खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

22619 अन्य �मण खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
22711 �व�वध खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
23111 िस्थर सम्पि�मा �ास क�ी 0 0 0 0 0 0 0 0 
24111 वैदेिशक ऋणको ब्याज 0 0 0 0 0 0 0 0 
24211 आन्त�रक ऋणको ब्याज 0 0 0 0 0 0 0 0 
24212 आन्त�रक ऋणको सेवा शलु्क तथा ब�क क�मसन 0 0 0 0 0 0 0 0 

24311 अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको ब्याज 0 0 0 0 0 0 0 0 

24312 अन्य तहका सरकारबाट �ाप्  त ऋणको सेवा शलु्क तथा क�मसन 0 0 0 0 0 0 0 0 
25111 गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई चाल ुसहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25112 गैर�व�ीय संस्थानहरूलाई पूजँीगत सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25121 �व�ीय संस्थानहरूलाइर् चाल ुसहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 

25122 �व�ीय संस्थानहरूलाइर् पूजँीगत सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 

25211 गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई चाल ुसहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 

25212 गैर�व�ीय व्यवसायहरूलाई पूजँीगत सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25221 �व�ीय व्यवसायहरूलाई चाल ुसहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25222 �व�ीय व्यवसायहरूलाई पूजँीगत सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25311 शैिक्षक संस्थाहरूलाई सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25312 स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25313 उपभो�ा स�म�त तथा गैरसरकार� संस्था सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25314 धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक संस्था सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
25315 अन्य सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
26111 वैदेिशक मलुकुलाई �दइने चाल ुअनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26121 वैदेिशक मलुकुलाई �दइने पूजँीगत अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26211 अन्तरा��य सदस्यता शलु्क तथा सहयोग 0 0 0 0 0 0 0 0 
26212 अन्तरा��य संस्था पूजँीगत अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26311 स्थानीय �नकाय �नःशतर् चाल ुअनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 

26312 स्थानीय �नकाय सःशतर् चाल ुअनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 

26321 स्थानीय �नकाय �नःशतर् पूजँीगत अनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 
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26322 स्थानीय �नकाय सःशतर् पूजँीगत अनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 

26331 समानीकरण अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 

26332 सशतर् अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26333 �वषेश अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26334 समपूरक अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26335 अन्य अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26411 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरूलाई �नःशतर् चाल ुअनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 
26412 सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरूलाई सःसतर् चाल ुअनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 
26413 अन्य संस्थालाई अनदुान— सःशतर्  0 0 0 0 0 0 0 0 
26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् –पूजँीगत �नःशतर् अनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 
26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् – पूजँीगत सःशतर् अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 
26423 अन्य संस्थालाई सःशतर् पूजँीगत अनदुान  0 0 0 0 0 0 0 0 
27111 सामािजक सरुक्षा 0 0 0 0 0 0 0 0 
27112 अन्य सामािजक सरुक्षा 0 0 0 0 0 0 0 0 
27211 छा�विृ� 0 0 0 0 0 0 0 0 
27212 उ�ार, राहत तथा पनुस्थार्पना खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
27213 औषधी ख�रद खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
27219 अन्य सामािजक सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 
27311 �नव�ृ भरण तथा अश� विृ� 0 0 0 0 0 0 0 0 
27312 उपदान 0 0 0 0 0 0 0 0 
27313 सेवा �नव�ृको सि�त �वदा 0 0 0 0 0 0 0 0 

27314 सेवा �नव�ृको औषधी उपचार 0 0 0 0 0 0 0 0 

27315 मतृ कमर्चार�को स�ुवधा तथा सहायता 0 0 0 0 0 0 0 0 

28141 जग्गाको भाडा 0 0 0 0 0 0 0 0 

28142 घर भाडा 0 0 0 0 0 0 0 0 

28143 सवार� साधन तथा मे�सनर औजार भाडा 0 0 0 0 0 0 0 0 

28149 अन्य भाडा 0 0 0 0 0 0 0 0 

28211 राजस्व �फतार् 0 0 0 0 0 0 0 0 

28212 न्या�यक �फतार् 0 0 0 0 0 0 0 0 

28219 अन्य �फतार् 0 0 0 0 0 0 0 0 
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28911 भैपर� आउन ेचाल ुखचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 

  जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

पूजँीगत खचर् अनमुानको सारांश 
आ�थर्क वषर्ः 

     
िजल्लाः 

  मन्�ालयः 
      

कायार्लय कोडः 
 बजेट उपशीषर्कः 

     
अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 

सब उपशीषर्कः 
     

ग�रबी न्यूनीकरणः 
 लै��क बजेटः 

 
      

(रू.हजारमा) 

 संकेत खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको अनमुान  चाल ु
आ.व. 
�व�नयोजन 

  

  
  

६ म�हनाको 
खचर् 

 प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर् 
नेपाल 
सरकार 

वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक 
ऋण 

जम्मा 
(3+4+5) 

जम्मा जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31111 भवन ख�रद 0 0 0 0 0 0 0 0 
31112 भवन �नमार्ण  0 0 0 0 0 0 0 0 
31113 �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सधुार खचर्  0 0 0 0 0 0 0 0 
31115 फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31121 सवार� साधन 0 0 0 0 0 0 0 0 
31122 मे�सनर� तथा औजार 0 0 0 0 0 0 0 0 
31131 पशधुन तथा बागवानी �वकास खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31132 कम्प्यटुर सफ्टवेयर �नमार्ण तथा ख�रद खचर् एवं अन्य बौ��क सम्पि� �ा�� खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31141 सरुक्षा उपकरण �ा�� खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31151 सडक तथा पूल �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31152 रेलमागर् तथा हवाइर् मैदान �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31153 �व�तु संरचना �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31154 तटबन्ध तथा बाँध �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31155 �संचाइर् संरचना �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31156 खानेपानी संरचना �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31157 वन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 0 
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31158 सरसफाइर् संरचना �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31159 अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31171 पूजँीगत सधुार खचर् सावर्ज�नक �नमार्ण 0 0 0 0 0 0 0 0 
31172 पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामशर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31411 जग्गा �ा�� 0 0 0 0 0 0 0 0 
31441 लाइर्सेन्स ख�रद/�ा�� खचर् 0 0 0 0 0 0 0 0 
31511 भैपर� आउन ेपूजँीगत 0 0 0 0 0 0 0 0 
  जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

�व�ीय व्यवस्था अनमुानको सारांश 
आ�थर्क वषर्ः 

     
िजल्लाः 

  मन्�ालयः 
      

कायार्लय कोडः 
 बजेट उपशीषर्कः 

     
अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 

सब उपशीषर्कः 
     

ग�रबी न्यूनीकरणः 
 लै��क बजेटः 

 
      

(रू.हजारमा) 

खचर् संकेत खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको अनमुान  
चाल ु
आ.व.   

प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर्     

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान वैदेिशक ऋण 

जम्मा 
(3+4+5) 

जम्मा जम्मा �व�नयोजन 
६ म�हनाको 

खचर् 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32121 गत वषर्को नगद मौज्दात 0 0 0 0 0 0 0 0 
32141 आन्त�रक ऋण लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32142 सावर्ज�नक संस्थानमा ऋण लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32143 अन्य संस्थामा ऋण लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32147 आन्त�रक ऋण लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32148 संस्थानबाट ऋण लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32149 अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32151 संस्थानमा शेयर लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32152 अन्य संस्थामा शेयर लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32156 संस्थानमा शेयर लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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32157 संस्थानमा शेयर लगानी �ब�� (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32158 अन्य संस्थामा शेयर लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32159 अन्य संस्थामा शेयर लगानी �ब�� (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32211 वैदेिशक ऋण लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32212 वैदेिशक ऋण लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32251 वैदेिशक शेयर लगानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
32258 वैदेिशक शेयर �ब�� (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
32259 वैदेिशक शेयर लगानी �फतार् (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 
33111 मू. अ. क. -उत्पादन स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33112 मू. अ. क. -आयात स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33113 मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� र �वतरण स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33114 मू. अ. क. -परामशर् तथा ठे�ा स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33115 मू. अ. क. -पयर्टन सेवा स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 

33116 
मू. अ. क. -सञ्  चार सेवा, �बमा, हवाई उडान र 
अन्य सेवा स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 

33117 मू. अ. क. -बेदतार्वालाले स�लन गन� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33121 मू. अ. क. -उत्पादन बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33122 मू. अ. क. -आयात बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33123 मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� र �वतरण बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33124 मू. अ. क. -परामशर् तथा ठे�ा बाडँफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33125 मू. अ. क. -पयर्टन सेवा बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 

33126 
मू. अ. क. -सञ्  चार सेवा, �बमा, हवाई उडान र 
अन्य सेवा बाँडफाटँ  0 0 0 0 0 0 0 0 

33127 मू. अ. क. -बेदतार्वालाले स�लन गन� बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33131 स�ुतर्जन्य पदाथर् - स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33132 म�दरा - स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33133 �बयर - स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33134 अन्य औ�ो�गक उत्पादन - स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33141 स�ुतर्जन्य पदाथर्को अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33142 म�दराको अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33143 �बयरको अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
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33144 
अन्य औ�ो�गक उत्पादनको अन्तःशलु्क - 
बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 

33151 वन रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33152 खानी रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33153 जल�ोत रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33154 पवर्तारोहण रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33155 पदया�ा रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33156 पयर्टन सेवा शलु्क/रोयल्ट� स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33159 अन्य बाँडफाटँ हनुे राजस्व स�लन 0 0 0 0 0 0 0 0 
33161 वन रोयल्ट� बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33162 खानी रोयल्ट� बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33163 जल�ोत रोयल्ट� बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33164 पवर्तारोहण रोयल्ट� बाँडफाटँ  0 0 0 0 0 0 0 0 
33165 पदया�ा रोयल्ट� बाँडफाँट  0 0 0 0 0 0 0 0 
33166 पयर्टन सेवा शलु्क रोयल्ट� बाँडफाटँ  0 0 0 0 0 0 0 0 
33169 अन्य बाँडफाटँ हनुे राजस्व बाँडफाटँ  0 0 0 0 0 0 0 0 
33192 अन्य आन्त�रक सरकारबाट �ाप्  त ऋण 0 0 0 0 0 0 0 0 
33193 अन्य संस्थाहरूबाट ऋण �ा�� 0 0 0 0 0 0 0 0 
33194 अ�ध�वकषर् (Overdraft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
33195 ऋणप� माफर् त �ाप्  त ऋण साँवा भ�ुानी 0 0 0 0 0 0 0 0 

33196 
अन्य आन्त�रक सरकारबाट �ाप्  त ऋण साँवा 
भ�ुानी 0 0 0 0 0 0 0 0 

33197 अन्य संस्थाहरूबाट ऋण �ा�� साँवा भ�ुानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
33198 अ�ध�वकषर् (Overdraft) भ�ुानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
33241 वैदेिशक ऋणको �ा�� 0 0 0 0 0 0 0 0 
33242 वैदेिशक ऋण सांवा भ�ुानी 0 0 0 0 0 0 0 0 
34111 सम्भाव्य सम्पि� 0 0 0 0 0 0 0 0 
34211 सम्भाव्य दा�यत्व 0 0 0 0 0 0 0 0 
  जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 
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चाल ुतफर् को वैदेिशक सहायता अनमुानको �वस्ततृ �ववरण 

 आ�थर्क वषर्ः 
    

 
   

िजल्लाः 
      मन्�ालयः 

    
 

   
कायार्लय कोडः 

     बजेट उपशीषर्कः 
    

  
   

अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 
     

                 
रू.हजारमा 

खचर् 
संकेत 

खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको बजेट अनमुान  

दात ृ
�नकाय 
संकेत 

प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर् 

नेपाल 
सरकार 

वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण   

नेपाल 
सरकार 

वै.अनु
दान 

वै.
ऋण 

नेपा
ल 
सर
कार 

वै.अ
नदुान 

वै.
ऋ
ण नगद सोधभनार् 

अनुदान 
सोझै 

भ�ुानी 
वस्तु
गत 

जम्मा 
अनदुान 
(4+5+
6+7)  

नगद 

सोधभ
नार् 
अन 
अनदुा
न 

सोझै 
भ�ुानी 

जम्मा ऋण 
(9+10+
11) 

कूल 
जम्मा(3
+8+12

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1
9 20 

21111 पा�र��मक कमर्चार� 0         0       0 0 0     0       
21112 पा�र��मक पदा�धकार� 0         0       0 0 0     0       
21121 पोशाक 0         0       0 0 0     0       
21122 खा�ान्  न 0         0       0 0 0     0       
21123 औषधी उपचार खचर् 0         0       0 0 0     0       
21131 स्थानीय भ�ा 0         0       0 0 0     0       
21132 महंगी भ�ा 0         0       0 0 0     0       
21133 �फल्ड भ�ा 0         0       0 0 0     0       

21134 
कमर्चार�को बैठक 
भ�ा 0         0       0 0 0     0       

21135 
कमर्चार� �ोत्साहन 
तथा परुस्कार 0         0       0 0 0     0       

21136 वैदेिशक भ�ा 0         0       0 0 0     0       
21139 अन्य भ�ा 0         0       0 0 0     0       

21141 
पदा�धकार� बैठक 
भ�ा 0         0       0 0 0     0       

21142 
पदा�धकार� अन्य 
स�ुवधा 0         0       0 0 0     0       

21149 पदा�धकार� अन्य भ�ा 0         0       0 0 0     0       

21211 
सामािजक सरुक्षा कोष 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

21212 योगदानमा आधा�रत 0         0       0 0 0     0       
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�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 

21213 
योगदानमा आधा�रत 
�बमा कोष खचर् 0         0       0 0 0     0       

21214 कमर्चार� कल्याण कोष 0         0       0 0 0     0       

21219 
अन्य सामािजक सरुक्षा 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

21221 
पदा�धकार� सामािजक 
सरुक्षा कोष खचर् 0         0       0 0 0     0       

21222 

पदा�धकार�को 
योगदानमा आधा�रत 
�नवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचर् 0         0       0 0 0     0       

21223 

पदा�धकार�को 
योगदानमा आधा�रत 
�बमा कोष खचर् 0         0       0 0 0     0       

21224 
पदा�धकार� कल्याण 
कोष खचर् 0         0       0 0 0     0       

21229 
पदा�धकार�को अन्य 
सामािजक सरुक्षा खचर् 0         0       0 0 0     0       

22111 पानी तथा �बजलु� 0         0       0 0 0     0       
22112 सञ्  चार महसलु 0         0       0 0 0     0       
22211 इन्धन (पदा�धकार�) 0         0       0 0 0     0       

22212 
इन्धन (कायार्लय 
�योजन) 0         0       0 0 0     0       

22213 
सवार� साधन ममर्त 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22214 
�बमा तथा नवीकरण 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22221 

मे�सनर� तथा औजार 
ममर्त सम्भार तथा 
सञ्  चालन खचर् 0         0       0 0 0     0       

22231 

�न�मर्त सावर्ज�नक 
सम्पि�को ममर्त 
सम्भार खचर् 0         0       0 0 0     0       

22291 

अन्य सम्पि�हरूको 
सञ्  चालन तथा सम्भार 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22311 मसलन्द तथा 0         0       0 0 0     0       
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कायार्लय सामा�ी 
22312 पशपुन्छ�हरूको आहार 0         0       0 0 0     0       

22313 
पसु्तक तथा साम�ी 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22314 इन्धन - अन्य �योजन 0         0       0 0 0     0       

22315 

प�प��का, छपाई 
तथा सूचना �काशन 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22319 
अन्य कायार्लय 
सञ्  चालन खचर् 0         0       0 0 0     0       

22411 सेवा र परामशर् खचर् 0         0       0 0 0     0       

22412 

सूचना �णाल� तथा 
सफ्टवेयर सञ्  चालन 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22413 करार सेवा शलु्क 0         0       0 0 0     0       
22419 अन्य सेवा शलु्क 0         0       0 0 0     0       
22511 कमर्चार� ता�लम खचर् 0         0       0 0 0     0       

22512 

सीप �वकास तथा 
जनचेतना ता�लम तथा 
गो�ी सम्बन्धी खचर् 0         0       0 0 0     0       

22521 
उत्पादन साम�ी / 
सेवा खचर् 0         0       0 0 0     0       

22522 कायर्�म खचर् 0         0       0 0 0     0       
22529 �व�वध कायर्�म खचर् 0         0       0 0 0     0       

22611 
अनगुमन, मूल्यांकन 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

22612 �मण खचर् 0         0       0 0 0     0       

22613 

�विश� व्यि� तथा 
��त�न�ध मण्डलको 
�मण खचर् 0         0       0 0 0     0       

22619 अन्य �मण खचर् 0         0       0 0 0     0       
22711 �व�वध खचर् 0         0       0 0 0     0       

23111 
िस्थर सम्पि�मा �ास 
क�ी 0         0       0 0 0     0       

24111 
वैदेिशक ऋणको 
ब्याज 0         0       0 0 0     0       

24211 
आन्त�रक ऋणको 
ब्याज 0         0       0 0 0     0       

24212 आन्त�रक ऋणको 0         0       0 0 0     0       
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सेवा शलु्क तथा ब�क 
क�मसन 

24311 

अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको ब्याज 0         0       0 0 0     0       

24312 

अन्य तहका 
सरकारबाट �ाप्  त 
ऋणको सेवा शलु्क 
तथा क�मसन 0         0       0 0 0     0       

25111 

गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई चाल ु
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25112 

गैर�व�ीय 
संस्थानहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 0         0       0 0 0     0       

25121 
�व�ीय संस्थानहरूलाइर् 
चाल ुसहायता 0         0       0 0 0     0       

25122 
�व�ीय संस्थानहरूलाइर् 
पूजँीगत सहायता 0         0       0 0 0     0       

25211 

गैर�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई चाल ु
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25212 

गैर�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 0         0       0 0 0     0       

25221 

�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई चाल ु
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25222 

�व�ीय 
व्यवसायहरूलाई 
पूजँीगत सहायता 0         0       0 0 0     0       

25311 
शैिक्षक संस्थाहरूलाई 
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25312 
स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25313 

उपभो�ा स�म�त तथा 
गैरसरकार� संस्था 
सहायता 0         0       0 0 0     0       

25314 धा�मर्क तथा 0         0       0 0 0     0       
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सांस्कृ�तक संस्था 
सहायता 

25315 अन्य सहायता 0         0       0 0 0     0       

26111 
वैदेिशक मलुकुलाई 
�दइने चाल ुअनदुान 0         0       0 0 0     0       

26121 
वैदेिशक मलुकुलाई 
�दइने पूजँीगत अनदुान 0         0       0 0 0     0       

26211 
अन्तरार्��य सदस्यता 
शलु्क तथा सहयोग 0         0       0 0 0     0       

26212 
अन्तरा��य संस्था 
पूजँीगत अनदुान 0         0       0 0 0     0       

26311 
स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् चाल ुअनदुान  0         0       0 0 0     0       

26312 
स्थानीय �नकाय सःशतर् 
चाल ुअनदुान  0         0       0 0 0     0       

26321 

स्थानीय �नकाय 
�नःशतर् पूजँीगत 
अनदुान  0         0       0 0 0     0       

26322 
स्थानीय �नकाय सःशतर् 
पूजँीगत अनदुान  0         0       0 0 0     0       

26331 समानीकरण अनदुान 0         0       0 0 0     0       
26332 सशतर् अनदुान 0         0       0 0 0     0       
26333 �वषेश अनदुान 0         0       0 0 0     0       
26334 समपूरक अनदुान 0         0       0 0 0     0       
26335 अन्य अनदुान 0         0       0 0 0     0       

26411 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई �नःशतर् 
चाल ुअनदुान  0         0       0 0 0     0       

26412 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त एवं 
बोडर्हरूलाई सःसतर् 
चाल ुअनदुान  0         0       0 0 0     0       

26413 
अन्य संस्थालाई 
अनदुान— सःशतर्  0         0       0 0 0     0       

26421 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त, बोडर् – 
पूजँीगत �नःशतर् 
अनदुान  0         0       0 0 0     0       
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26422 

सरकार� �नकाय, 
स�म�त, बोडर् – 
पूजँीगत सःशतर् 
अनदुान 0         0       0 0 0     0       

26423 
अन्य संस्थालाई सःशतर् 
पूजँीगत अनदुान  0         0       0 0 0     0       

27111 सामािजक सरुक्षा 0         0       0 0 0     0       
27112 अन्य सामािजक सरुक्षा 0         0       0 0 0     0       
27211 छा�विृ� 0         0       0 0 0     0       

27212 
उ�ार, राहत तथा 
पनुस्थार्पना खचर् 0         0       0 0 0     0       

27213 औषधी ख�रद खचर् 0         0       0 0 0     0       

27219 
अन्य सामािजक 
सहायता 0         0       0 0 0     0       

27311 
�नव�ृ भरण तथा 
अश� विृ� 0         0       0 0 0     0       

27312 उपदान 0         0       0 0 0     0       

27313 
सेवा �नव�ृको सि�त 
�वदा 0         0       0 0 0     0       

27314 
सेवा �नव�ृको औषधी 
उपचार 0         0       0 0 0     0       

27315 
मतृ कमर्चार�को 
स�ुवधा तथा सहायता 0         0       0 0 0     0       

28141 जग्गाको भाडा 0         0       0 0 0     0       
28142 घर भाडा 0         0       0 0 0     0       

28143 
सवार� साधन तथा 
मे�सनर औजार भाडा 0         0       0 0 0     0       

28149 अन्य भाडा 0         0       0 0 0     0       
28211 राजस्व �फतार् 0         0       0 0 0     0       
28212 न्या�यक �फतार् 0         0       0 0 0     0       
28219 अन्य �फतार् 0         0       0 0 0     0       

28911 
भैपर� आउन ेचाल ु
खचर् 0         0       0 0 0     0       

  जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 

 
 

पूजँीगत तफर् को वैदेिशक सहायता अनमुानको �वस्ततृ �ववरण 
 आ�थर्क वषर्ः         िजल्लाः 
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मन्�ालयः         कायार्लय कोडः 
     बजेट उपशीषर्कः          अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 
     

                
रू.हजारमा 

खचर् संकेत 

खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको अनमुान  

दात ृ
�नकाय 
संकेत 

प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर् 

नेपाल 
सरकार 

वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण   

नेपाल 
सरकार 

वै.अनु
दान 

वै.
ऋण 

नेपा
ल 
सर
कार 

वै.अनु
दान 

वै.
ऋ
ण नगद 

सोध
भनार् 
अन 

सोझै 
भ�ुानी 

वस्तगु
त 

जम्मा 
अनदुान 
(4+5+
6+7)  

नगद सोधभनार् 
अन 

सोझै 
भ�ुानी 

जम्मा ऋण 
(9+10+1

1) 

कूल 
जम्मा(3
+8+12

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1
9 20 

31111 भवन ख�रद 0         0       0 0 0     0       
31112 भवन �नमार्ण  0         0       0 0 0     0       

31113 

�न�मर्त भवनको 
संरचनात्मक सधुार 
खचर्  0         0       0 0 0     0       

31115 
फ�नर्चर तथा 
�फक्चसर् 0         0       0 0 0     0       

31121 सवार� साधन 0         0       0 0 0     0       
31122 मे�सनर� तथा औजार 0         0       0 0 0     0       

31131 

पशधुन तथा 
बागवानी �वकास 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

31132 

कम्प्यटुर सफ्टवेयर 
�नमार्ण तथा ख�रद 
खचर् एवं अन्य 
बौ��क सम्पि� �ा�� 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

31141 
सरुक्षा उपकरण �ा�� 
खचर् 0         0       0 0 0     0       

31151 
सडक तथा पूल 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31152 
रेलमागर् तथा हवाइर् 
मैदान �नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31153 
�व�तु संरचना 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31154 
तटबन्ध तथा बाँध 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       



 

271 
 

31155 
�संचाइर् संरचना 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31156 
खानेपानी संरचना 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31157 
वन तथा वातावरण 
संरक्षण 0         0       0 0 0     0       

31158 
सरसफाइर् संरचना 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31159 
अन्य सावर्ज�नक 
�नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31171 
पूजँीगत सधुार खचर् 
सावर्ज�नक �नमार्ण 0         0       0 0 0     0       

31172 
पूजँीगत अनसुन्धान 
तथा परामशर् 0         0       0 0 0     0       

31411 जग्गा �ा�� 0         0       0 0 0     0       

31441 
लाइर्सेन्स 
ख�रद/�ा�� खचर् 0         0       0 0 0     0       

31511 भैपर� आउन ेपूजँीगत 0         0       0 0 0     0       
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

�व�ीय व्यवस्थातफर् को वैदेिशक सहायता अनमुानको �वस्ततृ �ववरण 
आ�थर्क वषर्ः 

        
िजल्लाः 

      मन्�ालयः     
 

   कायार्लय कोडः 
     बजेट उपशीषर्कः          अन्तगर्त कायार्लय संख्याः 
     

                 
रू.हजारमा 

खचर् संकेत 

खचर् शीषर्क 

आगामी ३ आ�थर्क वषर्हरूको अनमुान  

दात ृ
�नकाय 
संकेत 

प�हलो वषर् दो�ो वषर् ते�ो वषर् 

नेपाल 
सरकार 

वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण   

नेपाल 
सरकार 

वै.
अनु
दान 

वै.ऋ
ण 

नेपा
ल 
सर
का
र 

वै.
अनु
दान 

वै.
ऋण नगद 

सोध
भनार् 
अन 

सोझै 
भ�ुानी 

वस्तु
गत 

जम्मा 
अनदुान 
(4+5+
6+7)  

नगद 
सोध
भनार् 
अन 

सोझै 
भ�ुानी 

जम्मा 
ऋण 

(9+10+
11) 

कूल 
जम्मा(3+
8+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
32121 गत वषर्को नगद मौज्दात 0         0       0 0 0     0       
32141 आन्त�रक ऋण लगानी 0         0       0 0 0     0       

32142 
सावर्ज�नक संस्थानमा 
ऋण लगानी 0         0       0 0 0     0       

32143 अन्य संस्थामा ऋण 0         0       0 0 0     0       
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लगानी 

32147 
आन्त�रक ऋण लगानी 
�फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32148 
संस्थानबाट ऋण लगानी 
�फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32149 
अन्य संस्थाबाट ऋण 
लगानी �फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32151 संस्थानमा शेयर लगानी 0         0       0 0 0     0       

32152 
अन्य संस्थामा शेयर 
लगानी 0         0       0 0 0     0       

32156 
संस्थानमा शेयर लगानी 
�फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32157 
संस्थानमा शेयर लगानी 
�ब�� (-) 0         0       0 0 0     0       

32158 
अन्य संस्थामा शेयर 
लगानी �फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32159 
अन्य संस्थामा शेयर 
लगानी �ब�� (-) 0         0       0 0 0     0       

32211 वैदेिशक ऋण लगानी 0         0       0 0 0     0       

32212 
वैदेिशक ऋण लगानी 
�फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

32251 वैदेिशक शेयर लगानी 0         0       0 0 0     0       
32258 वैदेिशक शेयर �ब�� (-) 0         0       0 0 0     0       

32259 
वैदेिशक शेयर लगानी 
�फतार् (-) 0         0       0 0 0     0       

33111 
मू. अ. क. -उत्पादन 
स�लन 0         0       0 0 0     0       

33112 
मू. अ. क. -आयात 
स�लन 0         0       0 0 0     0       

33113 
मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� 
र �वतरण स�लन 0         0       0 0 0     0       

33114 
मू. अ. क. -परामशर् 
तथा ठे�ा स�लन 0         0       0 0 0     0       

33115 
मू. अ. क. -पयर्टन सेवा 
स�लन 0         0       0 0 0     0       

33116 

मू. अ. क. -सञ्  चार 
सेवा, �बमा, हवाई उडान 
र अन्य सेवा स�लन 0         0       0 0 0     0       

33117 मू. अ. क. -बेदतार्वालाले 0         0       0 0 0     0       
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स�लन गन� स�लन 

33121 
मू. अ. क. -उत्पादन 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33122 
मू. अ. क. -आयात 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33123 
मू. अ. क. -बस्त ु�ब�� 
र �वतरण बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33124 
मू. अ. क. -परामशर् 
तथा ठे�ा बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33125 
मू. अ. क. -पयर्टन सेवा 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33126 

मू. अ. क. -सञ्  चार 
सेवा, �बमा, हवाई उडान 
र अन्य सेवा बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33127 
मू. अ. क. -बेदतार्वालाले 
स�लन गन� बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33131 
स�ुतर्जन्य पदाथर् - 
स�लन 0         0       0 0 0     0       

33132 म�दरा - स�लन 0         0       0 0 0     0       
33133 �बयर - स�लन 0         0       0 0 0     0       

33134 
अन्य औ�ो�गक उत्पादन 
- स�लन 0         0       0 0 0     0       

33141 
स�ुतर्जन्य पदाथर्को 
अन्तःशलु्क - बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33142 
म�दराको अन्तःशलु्क - 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33143 
�बयरको अन्तःशलु्क - 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33144 

अन्य औ�ो�गक 
उत्पादनको अन्तःशलु्क 
- बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33151 वन रोयल्ट� स�लन 0         0       0 0 0     0       
33152 खानी रोयल्ट� स�लन 0         0       0 0 0     0       
33153 जल�ोत रोयल्ट� स�लन 0         0       0 0 0     0       

33154 
पवर्तारोहण रोयल्ट� 
स�लन 0         0       0 0 0     0       

33155 पदया�ा रोयल्ट� स�लन 0         0       0 0 0     0       

33156 
पयर्टन सेवा 
शलु्क/रोयल्ट� स�लन 0         0       0 0 0     0       
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33159 
अन्य बाँडफाटँ हनुे 
राजस्व स�लन 0         0       0 0 0     0       

33161 वन रोयल्ट� बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       
33162 खानी रोयल्ट� बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33163 
जल�ोत रोयल्ट� 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33164 
पवर्तारोहण रोयल्ट� 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33165 
पदया�ा रोयल्ट� 
बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33166 
पयर्टन सेवा शलु्क 
रोयल्ट� बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33169 
अन्य बाँडफाटँ हनुे 
राजस्व बाँडफाँट  0         0       0 0 0     0       

33192 
अन्य आन्त�रक 
सरकारबाट �ाप्  त ऋण 0         0       0 0 0     0       

33193 
अन्य संस्थाहरूबाट ऋण 
�ा�� 0         0       0 0 0     0       

33194 अ�ध�वकषर् (Overdraft) 0         0       0 0 0     0       

33195 
ऋणप� माफर् त �ाप्  त 
ऋण साँवा भ�ुानी 0         0       0 0 0     0       

33196 

अन्य आन्त�रक 
सरकारबाट �ाप्  त ऋण 
साँवा भ�ुानी 0         0       0 0 0     0       

33197 
अन्य संस्थाहरूबाट ऋण 
�ा�� साँवा भ�ुानी 0         0       0 0 0     0       

33198 
अ�ध�वकषर् (Overdraft) 
भ�ुानी 0         0       0 0 0     0       

33241 वैदेिशक ऋणको �ा�� 0         0       0 0 0     0       

33242 
वैदेिशक ऋण सांवा 
भ�ुानी 0         0       0 0 0     0       

34111 सम्भाव्य सम्पि� 0         0       0 0 0     0       
34211 सम्भाव्य दा�यत्व 0         0       0 0 0     0       

जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
बस्त/ु�नमार्ण कायर्को वा�षर्क ख�रद योजना 

आ.ब. :                     
मन्�ालय/�वभाग/आयोजना/कायार्लय :                    
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बजेट उपशीषर्क नं.:                     

�.सं. 
वस्त,ु �नमार्ण 

कायर्को 
�ववरण 

योजनामा 
उल्लेिखत 
�म�त 

ल
ाग
त 

अ
नमु

ान
 

स्व
ीकृ

त 
�म
�त
 

अ
नमु

ा�न
त 

ल
ाग
त 

ख
�र
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�व
�ध
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��
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प्य
ाके

ज
 सं

ख्य
ा 

सम्
झ
ौत
ा 
क
ो 

�क
�स
म बोलप� वा दर 

भाउप� सम्बन्धी 
कागजात  ृ

 
सह

म�
त 

�ल
न े 

 

बोलप�÷�स्ताव 

दा
त ृ

�न
क
ाय
बा
ट 

सह
म�
त 

�ा
प्  त
 

�म
�त
 

बो
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ीकृ
�त
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ो 

आ
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य 
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�
 �

�
 

क
रा
र 
सम्

झ
ौत
ा 

गन
� �
म�
त 

क
ाय
र् आ

रम्
भ 

गन
� 

�म
�त
 

क
ाय
र् प

रुा
 ग

न� 
�म
�त
 ठेकेदार/आपू�तर्क

तार् 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
    अनमुा�नत                                       

वास्त�वक                                       
    अनमुा�नत                                       

वास्त�वक                                       
    अनमुा�नत                                       

वास्त�वक                                       

 
 

                            

 तयार गन� अ�धकृत      कायार्लय �मखु       �वभागीय �मखु/मन्�ालयको 
सिचव 

�स्ततु योजना बस्त,ु परामशर् वा �नमार्ण कायर् सबैको ला�ग ख�रद गूरूयोजनाको आधारमा तयार गनुर् पदर्छ। यो योजना �नम्न कुराहरू समेतलाई ध्यानमा राखी तयार गनुर् पदर्छ। 
1 �मसंख्या उल्लेख गदार् एउटा ख�रद कायर् जस्तैः वस्त ुवा �नमार्ण कायर्को एक आ�थर्क वषर् �भ�मा ख�रद गन� कायर्हरूको �सल�सलेवार नम्बर उल्लेख गन�। 
2 महल २ मा कुन ख�रद कायर् गन� हो जस्तैः बस्त ुवा �नमार्ण कायर्को �त्येक प्याकेज समेत छु��ने गर� उल्लेख गनुर् पदर्छ। यो महल भदार् एउटा ख�रद कायर्को �ववरण 

स�कएप�छ मा� अक� शरुु गनुर् पदर्छ। जस्तैः बस्त ुख�रदको कायर्हरू ज�त छ सोको प्याकेज समेतको उल्लेख भई सकेप�छ �नमार्ण कायर् र सोको �ववरण स�कएप�छ मा� 
वस्तकुो �ववरण प्याकेज स�हत उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

3 महल ३ मा योजनामा उल्लेिखत �म�त तथा समयलाई अनमुा�नत र वास्त�वकमा दईु हरफ �वभाजन गरे अनसुार अनमुा�नतमा योजना स्वीकृत गदार् अनमुान गरेको समय 
उल्लेख गनुर् पदर्छ भन ेवास्त�वकमा लिक्षत कायर्हरू कुन कुन �म�तमा सम्पन्  न भए सोह� अनसुार उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

4 महल ४ मा अनमुान तयार भइसकेप�छ उल्लेिखत पदा�धकार�बाट स्वीकृत भइसक्ने �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
5 महल २ मा उल्लेिखत �त्येक प्याकेजको ला�ग स्वीकृत भएको लागत अनमुानको रकम महल ५ मा उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
6 महल ६ मा �त्येक �नमार्ण उपभो�ा स�म�त, गैर सरकार� संस्था आ�द कुन हो सो उल्लेख हनुपुदर्छ। 
7 महल ७ मा �त्येक ख�रद कायर्हरू �त्येक ख�रद कायर्हरू (महल २ अनसुार) को प्याकेज संख्या उल्लेख हनुपुदर्छ। एउटै �कारको कायर् प�न फरक फरक प्याकेजमा हनुे 

भए सो समेत उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
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8 महल ८ मा �त्येक ख�रद कायर् �कृ�त अनसुार जस्तैः �नमार्ण कायर् भए एकाई दर, लागत सोधभनार् आ�द तथा वस्ततुफर्  एकम�ु एकाई दर आ�द मध्ये के कस्तो �कारको 
सम्झौता �योग गन� हो सो उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

9 महल ९ र १२० मा बोलप� सम्बन्धी कागजात तयार हनुे �म�त र महल १० मा सो कागजात अ�धकार �ाप्  त अ�धकार� (कायार्लय �मखु, �वभागीय �मखु आ�द)बाट 
स्वीकृत भइसक्ने �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

10 महल ११ मा बैदेिशक सहायता समावेश भएका कायर्�म÷आयोजनाहरूमा दात ृ�नकायबाट बोलप� तथा �स्ताव सम्बन्धी कागजात कायार्न्वयन एकाईले स्वीकृत ग�रसकेप�छ 
दात ृ�नकायहरूबाट समेत सहम�त �लनपुन� भए सो सहम�त �ाप्  त भइसक्ने �म�त उल्लेख हनुपुदर्छ। नेपाल सरकारको मा� �ोत भए यो महल भनुर् पद�न। 

11 महल १२, १३ र १४ मा �मशः बोलप�को सूचना प�प��कामा �कािशत भई संभाव्य बोलप�दाता वा �स्तावदाताहरू समक्ष आव्हान हनुे �म�त, सो आव्हानको सूचना 
अनसुार �ाप्  त बोलप� खो�लने �म�त र उ� बोलप�हरू मूल्यांकन सम्पन्  न गन� �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

12 महल १५ मा बैदेिशक सहायता समावेश भएका कायर्�म÷आयोजनाहरूको सन्दभर्मा बोलप�हरूको मूल्यांकन ��तवेदन �ाप्  त भई सो आधारमा कायार्लयबाट बोलप�हरू 
स्वीकृत भई सकेप�छ दात ृ�नकायहरूबाट सहम�त �लनपुन� भए सो सहम�त �ाप्  त भइसक्ने �म�त उल्लेख हनुपुदर्छ। नेपाल सरकारको मा� �ोत भए यो महल भनुर्पद�न। 

13 महल १६ मा मूल्यांकन ��तवेदनको �सफा�रसको आधारमा तो�कएको पदा�धकार�ले बोलप� स्वीकृत गन� �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। दात ृ�नकायले मूल्यांकन ��तवेदनको 
ब्यहोरामा �दएको ��त��या समेतलाई दृ��गत गर� बोलप� स्वीकृत हनुे �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। बोलप� स्वीकृत हनुे �म�तको ७ �दन अगा�डको �म�तलाई बोलप� 
स्वीकृ�तको आशय पठाएको �म�त मान् न ुपन�छ। 

14 महल १७ मा बोलप� स्वीकृ�तको आशयप� �दएप�छको अव�धमा कुनै उजरु� नपरेको अवस्थामा करार सम्झौता हनुे �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
15 महल १८ मा स्वीकृत भएको बोलप� अनसुार कायार्रम्भ गनर् कायार्लयले �दएको प� पश्  चात ठेकेदार वा परामशर्दाताले कायर् शरुु गन� �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ।  
16 महल १९ मा करार सम्झौता अनसुार कायर् सम्पन्  न गन� �म�त उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
17 
18 

महल २०,२१ र २२ मा आपू�तर्कतार्सँग सम्झौता भएको आपू�तर्कतार्को नाम, सम्झौता नम्बर र सम्झौता रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ। 
यो फाराम सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयबाट प�रमाजर्न संशोधन भएमा सोह� बमोिजम प�रवतर्न हनुेछ। 

 
परामशर् सेवा ख�रद योजना 

आ.ब.                     
मन्�ालय/�वभाग/आयोजना/कायार्लयः                    
बजेट उपशीषर्क नं.:                    
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    वास्त�वक                                      
    अनमुा�नत                                      
    वास्त�वक                                       

दस्तखतः  दस्तखतः       
पदः  पदः       
�म�तः  �म�तः       
��व्यः                     
1 दात ृसंस्थाबाट कुनै सहम�त �लनपुन� भए त्यस्तो सहम�त �लनपुन� �म�तको ला�ग आवश्यकता अनसुार महल थप गनर् स�कने। 
2 महल नं. ७ मा छनौट �व�ध उल्लेख गदार् गणुस्तर �व�ध वा न्यूनतम लागत �व�ध मध्ये कुन हो उल्लेख गनुर् पन�छ। 
3 महल नं. १० मा मौजदुा सूची अध्याव�ध नै रहेको अवस्थामा संिक्ष� सूचीको ला�ग सूचना �काशन गनर् नपन� हुँदा मौजूदा सूची तयार भएको �म�त नै उल्लेख गन� र यस िस्थ�तमा महल 

नं. ८ र ९ मा केह� उल्लेख गनुर् नपन�। 
4  यो फाराम सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयबाट प�रमाजर्न संशोधन भएमा सोह� बमोिजम प�रवतर्न हनुेछ।  
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रा��य योजना आयोगको ला�ग अलग्गै रूपमा आवश्यक पन� देहाय बमोिजमका केह� फारामहरू Line Ministry Budget Information System (LMBIS) मा भ�रएका सूचनाका 

आधारमा स्वत नै Generate हनु्छ। यो फारामहरू LMBIS मा ��व�ी ग�रएका तथ्या�हरूको आधारमा स्वतः Generate हनुे हुँदा Mannual �क�समबाट ��व� गनुर् आवश्यकता 

छैन। जानकार�को ला�ग मा� नमूना फारामहरू यहाँ उल्लेख ग�रएको छ। 

रा.यो.आ.(अमू) फा.नं.1 

पाना नं.1/2 

वा�षर्क �वकास कायर्�म 

(बजेट तजुर्मासँग सम्बिन्धत आ.का. �नयमाव�ल २०(१) बमोिजमको फाराम) 
1.आ.व.= 10.वा�षर्क बजेट रू.M–  ११. आयोजनाको कूल लागत     शरुुको  संशो�धत 

2.= बजेट उपशीषर्क नं. M–   (क) आन्त�रक (१) नेपाल सरकारः  (क) आन्त�रक (१) नेपाल सरकारः 
३. मन्�ालयः-       (२) स्थानीय �नकाय/संस्थाः   (२) स्थानीय �नकाय/संस्थाः  
४. �वभाग/संस्थाM–      (३) जनसहभा�गता   (३) जनसहभा�गता 
५. कायर्�म/आयोजनाको नामः-   (ख) वैदेिशक  (१) ऋणः  (ख) वैदेिशक  (१) ऋणः  
६. स्थानः– (क) िजल्लाः   (२) अनदुानः   (२) अनदुानः 
  (ख) गा.पा/न.पा./वडा नं   (ग) सटह� दरः   १२. गत आ.व. सम्मको खचर् रू. (सोझै भ�ुानी र वस्तगुत समेत) 
७. आयोजना शरुु भएको �म�तM–    (क) आन्त�रक  (१) नेपाल सरकारः 
8. आयोजना परुा हनुे �म�त             (२) स्थानीय �नकाय/संस्थाः  
९. आयोजना/कायार्लय �मखुको नामः–               (३) जनसहभा�गता 

    (घ) दातसंृस्था  (ख) वैदेिशक  (१) ऋणः     

            (२) अनदुानः      

   (रकम रू. लाखमा) 
�. 
सं. 

कायर्�म/��याकलाप खचर् 
शीषर्क 

एकाई आयोजनाको कूल 
��याकलापको 

सम्पूणर् कायर् मध्ये गत 
आ.व. सम्मको 

... ... ... ... आ.व.को ल�य कै�फयत 

वा�षर्क  �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक 

प�रमाण लागत भार प�रमाण खचर् भा�रत 
�ग�त 

प�रमाण  भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण  भार बजेट 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 (अ) पूजँीगत खचर् अन्तगर्तका कायर्�महरूः 

                       

(क) पूजँीगत खचर् अन्तगर्तका कायर्�मको                      
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      ��याकलापको वा�षर्क बजटर् (महल 12) 
भार महल 11 Ö           X 100 
       (ग) कूल खचर्तफर् को ] (महल 12 को जम्मा) 
 
    
         चौमा�सम प�रमाण (महल 16) 
         ��याकलापको वा�षर्क प�रमाण  

 
 भार महल १७ र २० को ला�ग सोह� अनसुार भार �नकाल्न े

        ��याकलापको लागत (महल 5) 
भार महल 6 Ö           X 100 
  (ग) कूल खचर् तफर् को (महल ५ को जम्मा) 
 
   बा�षर्क प�रमाण (महल ११) 
भार महल 11 Ö        X सम्विन्धत भार महल ६    

सम्विन्धत ��याकलापको कुल प�रमाण (महल ४) 
 
भार महल 17, 20 र 23 को ला�ग सालबसाल� कै आधारमा भार �नकाल्ने।  

 
  

जम्मा 

(आ)  चाल ुखचर् अन्तगर्तका कायर्�महरू                                          

                       

                       

(ख)   चाल ुखचर् अन्तगर्तका कायर्�मको जम्मा                      

(ग) कूल खचर्को जम्मा (क+ख)                                          

नोटः 

1.सालवसाल� आयोजनाले महल ४–९ सम्म Hide गनर् स�कने तर महल नं. हरू सा�बक अनसुारको नै हनुपुन�। 

२. �त्येक ��याकलाप (Activitywise) को भार �नधार्रण गन� संिक्ष� �ब�धः 

               

      सालवसाल� आयोजनाको ला�ग                               आव�धक आयोजनाको ला�ग  

   

भार महल 14 Ö    X महल ११ को भार  



 

280 
 

रा.यो.आ.(अमू) फा.नं.1 

पाना नं.2/2 

 

आयोजनाका अपेिक्षत न�तजा सूचकहरू 

 

खण्ड (क) आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न भएप�छ हा�सल हनुे न�तजा 
न�तजा सूचकका �ववरण एकाई आयोजनाको ल�य गत आ�थर्क वषर्सम्मको उपलिब्ध चाल ुआ.व. मा थप हनु ेउपलिब्ध 

1 2 3 4 5 

क1. असर तथा �भाव (Outcome/Impact)     

१.     

२.     

३.     

क२. अपेिक्षत ��तफल (Output)     

१.     

२.     

३.     

 

खण्ड (ख) आयोजनाको ल�य अनरुूप चाल ुआ.व.को अपेिक्षत न�तजाः (��तफल) 
चाल ुआ.व.को अपेिक्षत ��तफलको �ववरण 

 
एकाई 

 
वा�षर्क ल�य 

 
चौमा�सक ल�य 

�थम ��तीय ततृीय 

1 2 3 4 5 6 

अपेिक्षत ��तफल (Output)      

१.      

२.      

३.      

यार गन�को नाम, पदः आयोजना/कायार्लय �मखुको नाम पदः �मािणत गन�को नाम, पद–   

दस्तखतः  दस्तखतः  दस्तखतः 
�म�तः �म�तः �म�तः
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वा�षर्क �वकास कायर्�म फाराम भन� �नद� िशका 

वा�षर्क �वकास कायर्�म फाराम २ वटा पानामा �वभािजत छ। पाना १ मा आयोजनाको प�रचयात्मक �ववरण 

आयोजनाका ��याकलाप तथा त्यसको वा�षर्क र चौमा�सक �वभाजन र ��याकलापका ला�ग �नधार्�रत बजेट एवं भारका 

�ववरणहरू छन।् पाना १ अथर् मन्�ालयले वा�षर्क बजेट �व�नयोजन गदार् भन�। पाना नं. २ मा वा�षर्क �वकास 

कायर्�ममा उिल्लिखत ��याकलापहरूको कायार्न्वयनबाट हा�सल हनुे अपेिक्षत ��तफलहरूको �ववरण न�तजा सूचकहरू 

अ�नवायर् रूपमा भनुर्पदर्छ। यो फाराम भन� त�रका यस �कार छः- 

पाना नं. १ को मा�थल्लो भाग भन� त�रकाः 

१. आ.व.  कायर्�म सञ्  चालन ग�रन ेआ�थर्क वषर् उल्लेख गन�। 

२. बजेट उपशीषर्क नं. अथर् मन्�ालयबाट �कािशत व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) को बजेट 
उपशीषर्क नं उल्लेख गन�। 

३. मन्�ालयः सम्बिन्धत मन्�ालयको नाम उल्लेख गन�। 

४. �वभाग/संस्थाः सम्बिन्धत �वभाग/संस्थाको नाम उल्लेख गन�। 

५. कायर्�म/आयोजनाको नामः व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) मा उल्लेख भए अनसुारको 
कायर्�म/आयोजनाको नाम उल्लेख गन�।   

६. स्थानः कायर्�म सञ्  चालन हनुे खास ठाउँ �नम्नानसुार उल्लेख गन�।  
  (क) िजल्ला – सम्बिन्धत िजल्लाको नाम उल्लेख गन�। 
  (ख) .......पा�लका/वडा नं.– कायर्�म सञ्  चालन हनुे पा�लका र वडासमेत 

उल्लेख गन�। 

७. आयोजना शरुु भएको �म�तः आयोजना शरुु भएको �म�त उल्लेख गन�। 

८. आयोजना परुा हनुे �म�तः आयोजना सम्पन्  न हनुे �म�त (म्याद थप भएको भए, संशोधन भए अनसुारको 
अिन्तम �म�त उल्लेख गन�) संशोधन भएकोमा क�त पटक भएको हो, सो समेत 
उल्लेख गन�। 

९. आयोजना/कायार्लय �मखुको नामः फाराम भदार्को समयको आयोजना/कायार्लय �मखुको नाम उल्लेख गन�। 

१०. वा�षर्क बजेटः सम्बिन्धत आ.व.को वा�षर्क बजेटको कुल अ� उल्लेख गन�। 
 क. आन्त�रक  

 १. नेपाल सरकार नेपाल सरकारको आन्त�रक �ोतबाट उपलब्ध हनुे रकम उल्लेख गन�।  
 २. स्थानीय �नकाय/संस्था स्थानीय �नकाय/संस्थाले ब्यहोन� रकम उल्लेख गन�।  
 ३. जनसहभा�गता जनसहभा�गताबाट ब्यहोन� अंशलाई रकममा उल्लेख गन�।  
 ख. वैदेिशक  

 १. ऋण वैदेिशकको कुल मध्ये ऋण क�त हो रू. मा उल्लेख गन�।  
 २. अनदुान वैदेिशकको कुल मध्ये अनदुान क�त हो रू. मा उल्लेख गन�। 
 ग. सटह� दर वैदेिशक सहयोग रकमको �वदेशी म�ुाको सटह� दरको हकमा ए�जेलमा 

उिल्लिखत सटह� दर उल्लेख गन�।  
 घ. दातसंृस्था आयोजनामा संलग्न दात ृसंस्थाको नाम उल्लेख गन�।  

११.  आयोजनाको कुल लागत रू. आयोजनाको सम्पूणर् कायर् सम्पन्  न गनर् लाग्न ेकुल रकम (शरुुको अ� र संशोधन 
भएको भए सो समेत उल्लेख गन� (उल्लेख भएको �व�नमय दरअनसुार)। 

 क. आन्त�रक १० नं बुँदाको (क) मा जस्तैः आयोजनाको कुल लागत मध्ये आन्त�रक 
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�ोततफर् को नेपाल सरकार, स्थानीय �नकाय र जनसहभा�गताबाट व्यहो�रन े अंश 
रकम उल्लेख गन�।  

 ख. वैदेिशक १० नं बुँदाको (ख) मा जस्तैः आयोजनाको कुल लागत मध्ये वैदेिशक 
�ोततफर् को ऋण र अनदुानबाट व्यहो�रने अंश रकम उल्लेख गन�। 

12= गत आ.व.सम्मको खचर्(सोझै 
भ�ुानी र वस्तगुत समेत)  

आयोजना शरुु भएको �म�तदेिख जनु वषर्को ला�ग यो फाराम भ�रदै छ सोभन्दा 
अिघल्लो वषर् वा गत आ.व.सम्मको खचर् उल्लेख गन�।  

  १० नं बुँदाको (क) मा जस्तै, आयोजनाको कुल लागत मध्ये आन्त�रक 
�ोततफर् को नेपाल सरकार, स्थानीय �नकाय र जनसहभा�गताबाट शरुुदेिख गत 
आ.व.सम्म भएको खचर् रकम उल्लेख गन�। 

 क आन्त�रक  

ख.वैदेिशक 

१० नं बुँदाको (क) मा जस्तै, आयोजनाको कुल लागत मध्ये वैदेिशक 
�ोततफर् को ऋण र अनदुानबाट शरुुदेिख गत आ.व.सम्म भएको खचर् रकम 
उल्लेख गन�। 

पाना नं. १ को तल्लो भाग भन� त�रकाः बहवुष�य आयोजनाको ला�ग 

 (अ) पजुीगत खचर् अन्तगर्तका 
कायर्�महरू 

(आ) चाल ु खचर् अन्तगर्तका 
कायर्�महरू 

खण्ड (अ) मा पूजँीगत खचर् शीषर्कबाट सञ्  चालन हनुे �कृ�तका कायर्हरूलाई 
उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

खण्ड (आ) मा चाल ु खचर् शीषर्कवाट सञ्  चालन हनुे कायर्हरूलाई उल्लेख गनुर् 
पदर्छ। 

१. �.सं. आयोजनाको सम्पूणर् ��याकलापहरूको �मसंख्या उल्लेख गन�। 

२. ��याकलाप �ववरण आयोजना अन्तगर्तका सबै ��याकलापहरू (Activities) उल्लेख गनुर् पदर्छ। यसमा 
आयोजनाको �नधार्�रत उ�ेश्य हा�सल गनर् आयोजना अव�ध �भ� ग�रने भौ�तक 
कायर्हरू (Physical Works) अथवा आयोजनाको �व�भन्  न खण्ड (Component) 
अन्तगर्तका ��याकलापहरू (Activities) उल्लेख गनुर् पदर्छ। यस महलका 
��याकलापहरू उल्लेख गदार् आयोजना ��तवेदन, आयोजनाको लगत इिस्टमेट तथा 
ए�जेल �रपोटर्को आधारमा गनुर् पदर्छ। आयोजनाको �क�समअनसुार त्यसका 
��याकलापहरूलाई नाप्न स�कने (Measurable) एकाइहरूमा �वभाजन गनुर् पदर्छ। 

३  एकाइ नं.२ महलमा उिल्लिखत ��याकलापको प�रमाणात्मक (Quantity), संख्यात्मक 
आ�द एकाइ जनाउने संख्या, गोटा, घ.�म., �क.�म., �.श., आ�द उल्लेख गन�। एकाइ 
उल्लेख गदार् “आवश्यकतानसुार” “माग भएअनसुार” जस्ता अ�न�य बोधक एकाइ 
राख्  न हुँदैन।  

४ आयोजनाको कुल 
��याकलापको प�रमाण  

आयोजना अन्तगर्तका सबै ��याकलापहरू (महल २ मा उिल्लिखत ��याकलाप) 
को कुल भौ�तक प�रमाण/संख्या आ�द उल्लेख गन�।  

५ आयोजनाको कुल 
��याकलापको लागत 

ए�जेलको लागत अनमुान अनसुार आयोजना सम्पन्  न गनर् लाग्ने जम्मा रकमबाट 
उपभोग र कायार्लय सञ्  चालन (�शास�नक) खचर् महल (घ) र (ङ) मा भन� र 
बाँक�बाट मा�थ नं. २ मा उिल्लिखत �त्येक ��याकलाप (Activity) परुा गनर् क�त 
रकम लाग्ने हो, सो यस महलमा उल्लेख गन�।  
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६ आयोजनाको कुल 
��याकलापको भार  

�त्येक ��याकलाप (Activity) को भार �नधार्रण गदार् सम्बिन्धत ��याकलापहरूको 
महल ५ मा छु�ाइएको लागतलाई सोह� महलको हरफ (ग) को रकम (कूल 
कायर्�मको रकम) ले भाग गर� आउने अंशलाई ��तशतमा राख्  ने। उदाहरणका 
ला�ग �सँचाई आयोजनाको कुल लागत रू. ५० लाख छ। उ� लागत मध्ये 
हेडव�सर् �नमार्णका ला�ग रू. ३० लाख, नहर �नमार्णका ला�ग रू. १० लाख र 
पाइप कल्भटर् �नमार्णको ला�ग रू. १० लाख छ र उपभोग खचर् र कायार्लय 
सञ्  चालन खचर् (�शास�नक खचर्) मा रू. ५ लाख छ भने यी ��याकलापहरूको 
भार �मशः �नम्नानसुार हनु्छ।  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
�शास�नक खचर् (उपभोग खचर् र कायार्लय सञ्  चालन खचर्) को भार हदैुन। 

�शास�नक खचर् (उपभोग खचर्+ कायार्लय सञ्  चालन खचर्) को भार हुँदैन।    
सालबसाल� आयोजनाहरूको �नधार्रण गदार् सो आयोजना/कायर्�मलाई एक    बष� 
आयोजना मान्  ने र वा�षर्क बजेटलाई आयोजनाको कुल लागत मानी उपयुर्�ानसुार 
भार �नधार्रण गन�। 

७ गत आ. ब. सम्मको सम्पन्  न 
प�रमाण 

आयोजना शरुु भएदेिख अिघल्लो वषर् (गत आ.व.) सम्म सम्पन्  न ग�रसकेका 
सम्बिन्धत ��याकलापहरूको प�रमाण, संख्या आ�द उल्लेख गन�। गत 
आ.व.सम्मको सम्पन्  न प�रमाण गत आ.व.को वा�षर्क �ग�त ��तवेदनको महल १२ 
मा उल्लेख हनुे भएकाले त्यह� प�रमाण, संख्या आ�दलाई नै यस महलमा 
सानुर्पदर्छ। तर आयोजनाको प�हलो वषर्मा महल ७, ८ र ९ भनुर् पद�न। 

८ गत आ.व. सम्मको लागत आयोजना शरुु भएदेिख गत आ.व.सम्म सम्बिन्धत ��याकलापका ला�ग भएको 
खचर् रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

९ गत आ.व. सम्मको भा�रत 
�ग�त 

गत आ.व. सम्म सम्पन्  न भइसकेका सम्बिन्धत ��याकलापहरूको �ग�त 
आयोजना अव�धभरका ला�ग �नधार्�रत भारका आधारमा क�त ��तशत हो, उल्लेख 
गन�। भा�रत �ग�त �नकाल्दा त्यस अव�धसम्मको �ग�त र कुल ��याकलापको 
अनपुातलाई त्यस ��याकलापको �नधार्�रत भारले गणुन गनुर् पदर्छ। जस्तैः 
हेडव�सर् �नमार्णको कुल ��याकलाप (१००%) मध्येको गत आ.व. सम्मको 
�ग�त ५०% भयो र हेडव�सर् को भार ६०% छ भने गत आ.व. सम्मको भा�रत 
�ग�तः 
�ग�त X भार =50 X 60 = 30 हनु्छ . 
ल�य     100 

अथार्त ्गत आ�थर्क वषर्को वा�षर्क �ग�त ��तवेदनको महल नं.१५ को अ� यस 
महलमा सनर् जान्छ।  
यसलाई यसर� प�न गणना गनर् स�कन्छ। 

महल 9 (भा�रत �ग�त)Ö महल 7 (सम्पन्  न प�रमाण) _ X महल 6 (भार) 
            महल 4 (प�रमाण) 

१० वा�षर्क कायर्ल�य प�रमाण एक आ.व. भन्दा बढ� अव�धमा परुा हनुे आयोजनाको हकमा महल ४ मा 
उिल्लिखत ��याकलापहरू मध्ये यस आ.व.मा ग�रने ��याकलापको (संख्या, 
प�रमाण, आ�द) उल्लेख गन�। 

 20 
50 
100 10 

  20 
50 
100 10 

  60 100 
50 
30 

= × 
= × 

= × , , 
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११ वा�षर्क कायर्ल�य भार एक आ.व. भन्दा बढ� अव�धमा परुा हनुे आयोजनाको हकमा यस आ.व.मा ग�रने 
सम्बिन्धत ��याकलापहरूको प�रमाणका आधारमा वा�षर्क भार उल्लेख गन�। यो 
भार वा�षर्क बजेटको अ�का आधारमा होइन, आयोजनाको कुनै ��याकलापको 
कुल प�रमाण मध्ये यस वषर् ग�रने प�रमाणका आधारमा �नकाल्नपुदर्छ। अथार्त ्
�त्येक ��याकलापको वा�षर्क कायर्ल�यको महल १० को प�रमाणलाई महल ४ 
को सम्बिन्धत ��याकलापको प�रमाणले भाग �दने र महल ६ को सम्बिन्धत 
भारले गणुा गरेर महल ११ को वा�षर्क भार �नकाल्ने।  
अथार्त,् 

   महल 11(भार)_Ö महल 10X महल 6 
   महल 4 

१२ वा�षर्क बजेट महल नं.१० मा उिल्लिखत �व�भन्  न ��याकलापहरूका ला�ग यस आ.व.मा 
छु�ाइएको बजेट रकम उल्लेख गन�।  

१३ �थम चौमा�सक प�रमाण महल नं. १० मा उिल्लिखत वा�षर्क कायर्ल�य मध्ये �थम चौमा�सक अव�धमा 
सम्पन्  न ग�रन ेप�रमाण उल्लेख गन�।  

१४ �थम चौमा�सक भार �थम चौमा�सकमा ग�रन े��याकलापहरूका भार उल्लेख गन�। भार �नकाल्दा 
वा�षर्क कायर् ल�य मध्ये �थम चौमा�सकमा क�त काम ग�रने हो, �थम चौमा�सक 
ल�यका आधारमा �नकाल्ने। �त्येक ��याकलापको महल १३ को प�रमाणलाई 
महल १० को प�रमाणले भाग �दने र महल ११ को भारले गणुा गरेर महल १४ 
को भार अ� �नकाल्ने। 

महल 14 (भार)_Ö महल 13 X महल 11 को भार 
 महल 10 को प�रमाण 

15 �थम चौमा�सक बजेट महल नं. १२ मा उिल्लिखत बजेट मध्ये �थम चौमा�सकका ला�ग छु�ाइएको 
बजेट उल्लेख गन�। 

16 देिख नं. २१ सम्म �मशः दो�ो र ते�ो चौमा�सक महलहरूमा वा�षर्क ल�य र वा�षर्क बजेट 
मध्येबाट यी चौमा�सकका ला�ग छु�ाइएको ल�यको प�रमाण, भार र बजेट 
महलमा �थम चौमा�सकमा उल्लेख ग�रए जस्तैः �हसाब गरेर उल्लेख गन�। �थम 
चौमा�सक भार �नकाल्न �योग ग�रएको श�ु �योग गन�। 

(अथार्त चौमा�सक ल�य प�रमाण X वा�षर्कभार=��याकलापको चौमा�सक भार) 
    वा�षर्क ल�य प�रमाण 

22 कै�फयत कै�फयत जनाउनपुन� आवश्यक कुरा भए यस महलमा उल्लेख गन�। 

सालवसाल� आयोजनाको हकमा भार �नकाल्ने त�रकाः 

कोलम नं. १ , २, ३ को �ववरण मा�थ उल्लेख ग�रएकै त�रकाले भनर् स�कन्छ।  

कोलम नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ भनर् पद�न।  

कोलम नं. १० प�रमाण यो आ.व.मा गनुर् पन� ल�य राख्  ने। 

कोलम नं. ११: कोलम १२ को कुल जोड याने कुल बजेटलाई एकाइगत बजेटले भाग गरेर आएको अ�लाई १०० गणुा 
गदार् आउने अ� नै यसको भार हनु्छ। कोलम ११ = कोलम १२ को एकाईगत बजेट X १०० 

     कोलम १२ को कुल जोड 

कोलम नर्. १२ यस वषर् �व�नयोिजत बजेट एकाई गत राख्  ने।  
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कोलम नं. १३ देिख २१ सम्म भन� त�रका वहवुष�य आयोजना कै त�रकाले भनर् स�कन्छ। 

हरफतफर्  हरफतफर्  सबै कायर्�म/��याकलापहरू उल्लेख ग�रसकेप�छ जोड जम्मा गनुर् पदर्छ।  

हरफ (क) (१) खण्ड (अ) को महल नं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९ मा उिल्लिखत ��याकलापहरूको एकाइ र 

प�रमाणहरूको जम्मा गनुर् नपन�, 

 (२) खण्ड (अ) को महल नं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, १७, १८, २०, २१ मा 

उिल्लिखत ��याकलापहरूको लागत, भार, बजेट र खचर् रकमहरूको ठाडो जोड गर� हनु 

आउने अ� उल्लेख गन�, 

हरफ (ख) (१) खण्ड (आ) को महल नं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९ मा उिल्लिखत 

��याकलापहरूको एकाइ र प�रमाणहरूको जम्मा गनुर् नपन�, 

 (२) खण्ड (आ) को महल नं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, १७, १८, २०, २१ मा 

उिल्लिखत ��याकलापहरूको लागत, भार, बजेट र खचर् रकमहरूको ठाडो जोड गर� हनु 

आउने अ� उल्लेख गन�,  

हरफ (ग)  खण्ड (अ) को हरफ (क) र खण्ड (आ) को हरफ (ख) मा भएको अ� जोडेर 

उल्लेख गन�। 

नोटः  

१. फारामको लहर (Row) तफर्  सबै �ववरण भ�रसकेप�छ जम्मा गर� जम्मा अ� उल्लेख गनुर् पदर्छ। यसर� जम्मा गदार् 

एकाइ र प�रमाणका महलहरूको जम्मा हदैुन। लागत (बजेट) र भार वा भा�रत �ग�तको 

मा� जोड गर� हनु आउने अ� उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

जोड �मले न�मलेको कसर� थाहा पाउने?  

बहवुष�य आयोजनाको हकमाः  

(क) कोलम नं ५ को जोड नै आयोजनाको कूल लागत (मा�थ �.सं.११ मा उिल्लिखत) बराबर हनु ुपदर्छ। उदाहरणको 

ला�ग ३ वषर्मा सम्पन्  न गन� गर� शरुु ग�रएको आयोजनाको ला�ग आयोजना शरुु भएका ३ 

आ.व.हरूमा बाँ�डएको बजेटसँग बराबर हनुपुदर्छ।  

(ख) कोलम नं ६ को कुल जोड १०० हनैु पदर्छ।  

साल बसाल� आयोजनाको हकमाः 

(क) कोलम नं. १० को ठाडो जो�डदैन तर यस कोलममा लेिखएको अ� (प�रमाण), चौमा�सक रूपमा �वभाजन हनुे कोलम 

नं.१३, १६ र १९ मा लेिखने एकाईगत प�रमाण भन्दा घट�बढ� हनु सक्दैन। उदाहरणको 

ला�ग यो आ�थर्क वषर्मा ६०० जना िशक्षकहरूलाई ता�लम �दने ल�यलाई ३ चौमा�सक �भ� 

ता�लम �दने गर� चौमा�सक ल�य �नधार्रण ग�रन ुपदर्छ।  

(ख) कोलम ११ को कुल जोड १०० हनैु पदर्छ। त्यस्तै कोलम नं १४, १७ र २० को कुल जोड प�न १०० हनैु 

पदर्छ।  
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(ग) कोलम नं.१२ को जोडसँग कोलम नं. १५, १८ र २१ को जोड बराबर हनु ुपदर्छ।  

पाना नं २ आयोजनाका अपेिक्षत न�तजा सूचकहरू भन� त�रकाः 

खण्ड (क) आयोजना/कायर्�म सम्पन्  न भएप�छ हा�सल हनुे न�तजाः (�भाव,असर तथा ��तफल) 

क१ असर तथा �भाव (Impact) 

१. न�तजा सूचकका �ववरणः आयोजनाको लिजकल �ेमवकर्  छ भने �ेमवकर् मा �दइएको असर �भावस्तरका सूचकहरू यस 

महलमा भनुर्पन�छ। आयोजनाको पूणर् कायार्न्वयन भएप�छ �ाप्  त हनुे वा हा�सल हनुे 

��तफलबाट हा�सल हनुे न�तजालाई असर तथा �भावको सूचक मानेर उल्लेख गन�। यस्तो 

असर वा �भाव तहको सूचकहरू २/३ वटा उल्लेख गनर् स�कन्छ।  

२. एकाईः  कोलम १ मा उिल्लिखत सूचकलाई कसर� मापन ग�रने हो सो सूचकको एकाइ उल्लेख गन�।  

३. आयोजनाको ल�यः  आयोजनाको कुल ल�यलाई संख्यात्मक रूपमा उल्लेख गन�।  

४. गत आ�थर्क वषर्सम्मको उपलिब्धः  बहवुष�य आयोजनाको हकमा गत वषर्सम्म हा�सल भएका 

��तफल/उपलिब्धलाई संख्यात्मक रूपमा लेख्  ने। साल बसाल� आयोजनाहरूको हकमा उल्लेख 

गनर् पद�न।  

५. चाल ुवषर्मा हा�सल हनुे उपलिब्धः चाल ुआ.व.मा थप हनुे ��तफललाई एकमषु्  ट संख्यात्मक रूपमा लेख्  ने 

क२  अपेिक्षत ��तफल (Output) 

१ न�तजा सूचकका �ववरण कायर्�म फारामको पाना नं १ मा उिल्लिखत ��याकलापहरूको कायार्न्वयनबाट 

हा�सल हनुे ३ देिख ५ वटा ��तफलहरू यस महलमा उल्लेख गन�। जस्तैः 

१. जग्गा अ�ध�हण (जग्गा अ�ध�हण भएको हनुे लेख्  न आवश्यक छैन) 

२. �सँचाई कुलो �नमार्ण/ममर्त 

३. िशक्षक ता�लम  

४. �नःशलु्क पा�पसु्तक �वतरण  

५. बालबा�लकालाई खोप इत्या�द 

हरेक ��याकलापको छु�ाछु�ै ��तफल �ाप्  त नहनु सक्छ। तसथर्, वा�षर्क कायर्�म (पाना १) मा उल्लेख भएका 

सबै ��याकलापहरूलाई यसमा ��तफल सूचकका रूपमा राख्  न जरूर� हुँदैन।  

२ एकाई कोलम १ मा उल्लेख ग�रएका ��तफललाई प�रमाणमा व्य� गनर् उपय�ु हनुे एकाईहरू राख्  ने। जस्तैः  

• जग्गा �ा��को हकमा एकाई लेख्दा रोपनी, हेक्टर, वगर् �मटरमा उल्लेख गन�। 

• सडक र नहर �नमार्णको सन्दभर्मा �क.�म वा �मटर उल्लेख गन�। 

• ता�लम �दने र छा�विृ� �बतरणका सम्बन्धमा जना वा संख्या उल्लेख गन�। 

• Work in progress (काम �नरन्तर भइरहने र आयोजनाको अन्तमा मा� �संगो ��तफल हा�सल हनुे) �कृ�तको 

कायर्को ल�य �नधार्रण गदार् एकाइमा ��तशत उल्लेख गन�।  
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उदाहरणको ला�ग यो आ�थर्क वषर्मा ३ वटा कोठा �नमार्ण गन� कायर्�मको ��तफल सूचक उल्लेख गन� �ममा 

एकाइ लेख्  ने महलमा संख्या, वटा वा ��तशत के उल्लेख गन� भनेर ���बधा हनुसक्छ। �त्येक चौमा�सकमा १/१ 

वटा कोठा �नमार्ण गन� ल�य राख्  न ुभनेको वास्त�वकता भन्दा टाढाको ल�य हनु जान्छ। चौमा�सक रूपमा केह� 

कायर् भएको हनुे, तर सो कायर्लाई संख्यात्मक रूपमा उल्लेख गनर्, सो कायर् पूणर् रूपमा सम्पन्  न भइनसकेको हनु्छ। 

यस्तो अवस्थामा चौमा�सक रूपमा हनुे वा गनर् स�कने कायर्हरूलाई �ा�व�धकको राय सझुाव, नम्सर् अनसुार 

��तशतको आधारमा कुल ल�य १०० �कटान गन� र एकाईमा ��तशत लेख्  ने। 

खण्ड (ख): आयोजना/कायर्�मको चाल ुआ.व.मा हा�सल हनुे न�तजा (��तफल )  

मा�थ क२ मा आयोजनाको सम्पूणर् कायार्न्वयन सम्पन्  न भएप�छ हा�सल हनुे ��तफलहरू मध्ये यस आ.व. हा�सल 

हनुे ��तफललाई यस खण्डमा चौमा�सक रूपमा �वभाजन गन�। आयोजनाको कुल ��तफलहरू मध्ये चाल ुआ.व.मा 

हा�सल ग�रने ��तफलको स्वरूपमा केह� फरक हनु सक्छ। यस्तो ��तफललाई चौमा�सक रूपमा �वभाजन गरेर 

ल�य �कटान गन�। 

वा�षर्क �वकास कायर्�मको पाना १ र २ भ�रसकेप�छ फाराम तयार गन�, आयोजना/कायार्लय �मखु र फारामको 

�ववरण �मािणत गन� पदा�धकार�ले नाम, पद उल्लेख गर� दस्तखत गनुर् पदर्छ। 
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चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन 

१. आ.व.–        

२. बजेट उपशीषर्क नं. +        

३. मन्�ालयः  ७. यस अव�धको खचर् रकम र ��तशतः    १२.शोधभनार् िस्थ�तः 
४. कायर्�म/आयोजनाको नामः (क) आन्त�रक (१) नेपाल सरकारः   (क) माग गनुर् पन� रकमः   

५. आयोजना/कायार्लय �मखुको नामः   (२) स्थानीय �नकाय/संस्थाः   (ख) माग गरेको रकमः 
६. यस अव�धको बजेट (रू.)   (३) जनसहभा�गताः–   (ग) �ाप्  त हनु बाँक� रकमः  

(क) आन्त�रक(१) नेपाल सरकारः  (ख) वैदेिशक (1) ऋणः  

  (२) संस्थाः  (2) अनदुानः  
     (३) जनसहभा�गताः–  ८. चाल ुआ.व.को हालसम्मको खचर् रकम र ��तशतः  
(ख) वैदेिशक (1) ऋणः  ९. कुल लागत मध्ये शरुुदेिख यस अव�धसम्मको कुल खचर् रकम र ��तशतः      
      (2) अनदुानः   १०. आयोजनाको शरुुदेिख यस अव�धसम्मको भौ�तक �ग�त ��तशतः  

            ११. आयोजनाको कुल अव�ध मध्ये �वतेको समय ��तशतमाः  

      (रकम रू. लाखमा) 

�.सं. कायर्�म/��याकलाप 
   
   

एकाइ वा�षर्क ल�य ... ... ... ... चौमा�सक 
ल�य 

चौमा�सक/वा�षर्क 
�ग�त  

��तवेदन 
अव�धसम्म यस 
आ.व.को �ग�त 

सूचकमा आधा�रत 
�मखु 
��तफल/उपलिब्ध 

कै�फयत 

 प�रमाण भार बजेट प�रमाण भार बजेट प�रमाण भा�रत प�रमाण भा�रत प�रमाण 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(अ) पूजँीगत खचर् अन्तगर्तका कायर्�महरूः 

                             

(क)  पूजँीगत खचर् कायर्�मको जम्मा                           

(आ) चाल ुखचर् अन्तगर्तका कायर्�महरूः 

               

रा.यो.आ.(अ.मू.) फा.नं.2 

पाना नं.1/2 



 

289 
 

(ख)   चाल ुखचर् कायर्�मको जम्मा              

(ग) कायर्�म खचर्को जम्मा (क+ख)              

(घ) उपभोग खचर्              

 (ङ) कायार्लय सञ्  चालन खचर्              

 (च) कुल जम्मा खचर् (ग + घ + ङ)              

चौमा�सक �ग�त गणना गदार् ��तवेदन अव�धको भा�रत �ग�त M हरफ (ग) को महल ११/८X१०० 

वा�षर्क �ग�त गणना गदार् ��तवेदन अव�धको भा�रत �ग�तःहरफ (ग) को महल ११/५X१०० 

��व्यः–  

१. सालवसाल� कायर्�महरूको हकमा महल १४ र १५ भनुर्पद�न। 

२. वा�षर्क ल�य �ग�त �स्ततु गदार् महल ७, ८ र ९ भनुर्पद�न। 

३. वा�षर्क ल�य, �ग�त �स्ततु गदार् सो आ.व.को �ग�त महल १२ र १३ भनुर् पद�न। 

वा�षर्क तथा चौमा�सक भा�रत �ग�त �नकाल्न ेत�रका  
वा�षर्क भा�रत �ग�त= ��याकलापको �ग�त प�रमाण (महल १०) x भार महल 5 

           ��याकलापको ल�य प�रमाण (महल ४)  
चौमा�सक भा�रत �ग�त= ��याकलापको �ग�त प�रमाण (महल १०) x भार महल 8  
            ��याकलापको ल�य प�रमाण (महल 7)  
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फा.नं. २/२ 

आयोजनाको समस्या सम्बन्धी �ववरण 

�.सं. आयोजना कायार्न्वयनमा देिखएका 

मखु्य मखु्य समस्याहरू 

समस्या देखापनुर्का 

कारणहरू 

समस्या समाधान गनर् 

ग�रएका �यासहरू 

म�वसस स�म�त (MDAC) मा �स्ततु 

गनुर्पन� देिखएका समस्याहरू 

समस्या समाधानको 

लागी सझुाव 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

यो पाना अनसुारको �ववरण भर� चौमा�सक/वा�षर्क अव�धका साथै २/२ म�हनामा बस्ने मन्�ालयस्तर�य �वकास समस्या समाधान स�म�त (MDAC) मा पेस गनर् 

मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। 

 

तयार गन�को नाम, पदः- आयोजना/कायार्लय �मखुको नाम पदः-   �मािणत गन�को नाम, पदः–  

दस्तखतः- दस्तखतः-      दस्तखतः- 

�म�तM-  �म�तM-      �म�तM- 
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चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन फाराम भन� �नद�िशका 

आयोजनाको स्वीकृत चौमा�सक/वा�षर्क कायर्ल�यको तलुनामा के–क�त �ग�त हा�सल भयो भन ्  ने जानकार� �लन यो फाराम 

�योग ग�रन्छ। आ�थर्क वषर्को �त्येक चार म�हना (चौमा�सक) र एक वषर् (वा�षर्क) लाई ��तवेदन अव�ध मा�ननेछ। सोह� 

अनसुार �त्येक चौमा�सक र वा�षर्क अव�ध �भ� ग�रएका काम र खचर्को �ववरण यस फाराममा सम्बिन्धत आयोजनाले 

भनुर्पन�छ। यो फारामलाई तीनपानामा �वभाजन ग�रएको छ। फारामको प�हलो पानाको मा�थल्लो भागमा आधारभतू �ववरण र 

तल्लो भागमा आयोजनाको �ग�तको �ववरण भन� महलहरू रहेका छन।् पाना नं.२ मा �व�भन्  न ��याकलापहरूबाट हा�सल 

��तफल (Output) को �ग�त, आयोजना कायार्न्वयन सम्वन्धमा महत्व राख्  ने �कृ�तका कायर्हरूका �ग�त र आयोजनाको 

लिजकल �ेमवकर्  अनसुारको ��तफलको �ग�त िस्थ�त देखाउने महलहरू रहेका छन।् त्यसैगर� पाना ३ मा आयोजना 

कायार्न्वयनमा देिखएका समस्या, सझुाव आ�द �ववरणहरू रहेका छन।् ��तवेदन तयार गदार् यस फारामका सबै पानाहरू 

भनुर्पदर्छ। यो फाराम भन� त�रका यस �कार छ। 

पाना नं.१ को मा�थल्लो भाग भन� त�रकाः 

१. आ.व. सम्बिन्धत आ�थर्क वषर् लेख्  ने। 

२. बजेट उपशीषर्क नं. व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) अनसुार आयोजनाको बजेट 
उपशीषर्क नं. उल्लेख गन�। 

३. मन्�ालयः आयोजनासँग सम्बिन्धत मन्�ालयको नाम उल्लेख गन�। 

४. कायर्�म/आयोजनाको नामः व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) अनसुारको आयोजनाको नाम 
उल्लेख गन�  

५. आयोजना/कायर्�म �मखुको नामः फाराम भदार्को समयको आयोजना/कायार्लय �मखुको नाम उल्लेख गन�। 

६. यस अव�धको बजेट (रू.) सम्बिन्धत चौमा�सक/वा�षर्क अव�धको बजेट उल्लेख गन�। 
 क. आन्त�रक  

 १. नेपाल सरकार नेपाल सरकारको आन्त�रक �ोतबाट उपलब्ध हनुे रकम उल्लेख गन�। 
 २. स्थानीय तह/संस्था स्थानीय तह/संस्थाले व्यहोन� रकम उल्लेख गन�। 
 ३. जनसहभा�गता जनसहभा�गताबाट व्यहोन� अंशलाई रकममा उल्लेख गन�। 
 ख. वैदेिशक  

 १. ऋण वैदेिशकको कुल मध्ये ऋण क�त हो रू.मा उल्लेख गन�। 
 २. अनदुान वैदेिशकको कुल मध्ये अनदुान क�त हो रू.मा उल्लेख गन�। 
 ग. दात ृसंस्था वैदेिशक सहयोगमा सञ्  चालन भएकोमा दात ृसंस्थाको नाम उल्लेख गन�। 

७. यस अव�धको खचर् (रू.) यस अव�धको खचर् रू.मा उल्लेख गन�। (क) आन्त�रकमा मा�थ ६ नं. 
मा जस्तैः नेपाल सरकार, स्थानीय �नकाय र जनसहभा�गतावाट भएको 
खचर् रकम उल्लेख गन�। 

(ख) वैदेिशकमा प�न वैदेिशक अनदुान र ऋण रकमबाट भएको खचर् 
उल्लेख गन�। 

८ चौमा�सक/वा�षर्क बजेटको तलुनामा खचर् 
��तशत 

चौमा�सक/वा�षर्क बजेटको तलुनामा सो अव�धमा भएको खचर् ��तशतमा 
उल्लेख गन�। 

९ शरुुदेिख यस अव�धसम्मको कुल खचर् 
��तशत (कुल लागतको तलुनामा) 

आयोजनाको कुल लागतको तलुनामा शरुुदेिख ��तवेदन अव�धसम्म 
भएको खचर्लाई ��तशतमा उल्लेख गन�। 



 

292 
 

१० यस अव�ध सम्मको भौ�तक �ग�त 
��तशत 

यस चौमा�सक/वा�षर्क अव�धसम्ममा आयोजनाले क�त भौ�तक �ग�त 
गरेको हो १०० भारको आधारमा ��तशतमा उल्लेख गन�। 

११ �वतेको समय ��तशतमा (कुल अव�धको 
तलुनामा) 

यस चौमा�सक/वा�षर्क अव�धसम्ममा आयोजनाको क�त समय व्य�तत 
भएको हो कुल अव�धलाई आधार मानी ��तशतमा उल्लेख गन�। 

१२ शोधभनार् िस्थ�त वैदेिशक ऋण सहयोगमा स�ा�लत आयोजनाको शोधभनार् माग गनुर्पन� 
रकम, माग गरेको रकम र �ाप्  त हनु बाँक� रकम उल्लेख गन�)  

पाना नं. १ को तल्लो भाग भन� त�रकाः  

महल नं. १ देिख ६ सम्म यी महलहरूका �ववरणहरू स्वीकृत वा�षर्क �वकास कायर्�म फारामबाट 
जस्ताको तस्तै सान�। 

७,८,९  चौमा�सक ल�य,प�रमाण,  

भार, वजेटः  

यी महलहरूका �ववरणहरू प�न स्वीकृत वा�षर्क �वकास कायर्�म 
फाराममा उिल्लिखत सम्बिन्धत चौमा�सकबाट जस्ताको तस्तै सान�। 
वा�षर्क �ग�त �स्ततु गदार् ७, ८ र ९ महलहरूमा उल्लेख ग�रने �ववरण 
४, ५ र ६ महलमा नै उल्लेख हनुे भएकाले महल ७, ८ र ९ भनुर् पद�न। 

१० चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त, प�रमाणः �नधार्�रत कायर् ल�य मध्ये यस अव�धमा हा�सल भएको �ग�त प�रमाण, 

संख्या, ��तशत आ�द उल्लेख गन�। 

११  चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त,  

भा�रतः 
(क) चौमा�सक �ग�त/भा�रतः यसमा सम्बिन्धत कायर्�म/��याकलापको 
चौमा�सक �ग�त, प�रमाणलाई चौमा�सक ल�य प�रमाणले भाग गर� भारले 
गणुन गर� हनु आउने अ� उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

अथार्त भा�रत �ग�त = �ग�त प�रमाण महल १० X भार महल ८    ल�य 
प�रमाण महल 7 

(ख) वा�षर्क �ग�तरभा�रतः यसमा सम्बिन्धत कायर्�म/��याकलापको 
वा�षर्क �ग�त प�रमाण र वा�षर्क ल�य प�रमाणको वा�षर्क भारले गणुन 
गर� हनु आउने अ� उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

अथार्त भा�रत �ग�त = �ग�त प�रमाण महल १० X भार महल 5 

            ल�य प�रमाण महल 4 
 

१२,१३  ��तवेदन अव�धसम्म यस  
आ.व.को �ग�त प�रमाण र भा�रतः 

(१) �थम चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको ला�गः– 
महल १२: �थम चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको महल १० को प�रमाण नै 
यस महलमा उल्लेख गन�। 

 महल १३M यसमा महल १२ को प�रमाणलाई महल ४ (वा�षर्क ल�य 
प�रमाण) ले भाग गन� र महल ५ को सम्बिन्धत कायर्�म/��याकलापको 
भारले गणुा गर� आउने अ� उल्लेख गन�।  
अथार्तः भा�रत �ग�त = �ग�त प�रमाण महल १2 X भार महल 5     

            ल�य प�रमाण महल 4 

अथवा महल ११ को भा�रत �ग�त नै यस महलमा सानर् स�कन्छ। 

(२) दो�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको ला�गः–  
महल १२M �थम चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको महल १० र दो�ो 
चौमा�सक �ग�त ��तवेदनका महल १० का प�रमाणहरू जोडेर उल्लेख 
गन�।  
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महल १३M यसमा महल १२ को प�रमाणलाई महल ४ ले भाग गन� र 
महल ५ को सम्बिन्धत कायर्�म/��याकलापको भारले गणुा गर� आउने 
अ� उल्लेख गन�। अथार्त ्�थम चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको महल १३ 
को श�ु �योग गन�। 

(३) ते�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको ला�गः– 
महल १२M �थम, दो�ो र ते�र्ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनका महल १० 
को �ग�त प�रमाणहरू जोडेर उल्लेख गन�। अथवा दो�ो चौमा�सकको 
महल १२ र ते�ो चौमा�सकको महल १० को �ग�त प�रमाणहरू जोडेर 
उल्लेख गन�। 

महल १३M महल १२ को प�रमाणलाई महल ४ ले भाग गन� र महल ५ 
को सम्बिन्धत कायर्�म/��याकलापको भारले गणुा गर� आउने अ� 
उल्लेख गन�। अथार्त, �थम चौमा�सक र दो�ो चौमा�सक �ग�त 
��तवेदनको महल १३ को श�ु �योग गन�। 

महल नं. 
१४ 

सूचकमा आधा�रत �मखु 
��तफल/उपलिब्ध 

यसमा वा�षर्क �वकास कायर्�म पाना नं.२ मा उल्लेख भएको महल २ 
अनसुारको अपेिक्षत ��तफल के क�त उपलब्ध भयो सो उल्लेख 
गने ुर्पदर्छ। 

हरफ तफर्   हरफ तफर्  सबै कायर्�म/��याकलापहरू उल्लेख गर� सकेप�छ जोड जम्मा गनुर् पदर्छ। 

हरफ (क) (१) खण्ड (अ) को महल नं. ३, ४, ७, १०, १२, १४ मा उिल्लिखत कायर्�म/��याकलापहरूको 
एकाइ र प�रमाणहरूको जम्मा गनुर् नपन�। 

  (२) खण्ड (अ) को महल नं. ५, ६, ८, ९, ११, १३, मा उिल्लिखत कायर्�म/��याकलापहरूको 
भार र बजेट रकमहरूको ठाडो जोड गर� हनु आउने अ� उल्लेख गन�। 

हरफ (ख) (१) खण्ड (आ) को महल नं. ३, ४, ७, १०, १२, १४ मा उिल्लिखत 
कायर्�म/��याकलापहरूको एकाइ र प�रमाणहरूको जम्मा गनुर् नपन�।. 

  (२) खण्ड (आ) को महल नं. ५, ६, ८, ९, ११, १३ मा उिल्लिखत कायर्�म/��याकलापहरूको 
भार र बजेट रकमहरूको ठाडो जोड गर� हनु आउने अ� उल्लेख गन�। 

हरफ (ग) खण्ड (अ) को हरफ (क) र खण्ड (आ) को हरफ (ख) मा भएको अ� जोडेर उल्लेख गन�। 

हरफ (घ) र (ङ) महल ६ र ९ मा वा�षर्क कायर्�म अनसुार छु�ाइएको रकम उल्लेख गन�। 

हरफ (च) हरफ (ग), हरफ (घ) र हरफ (ङ) मा भएको अ� जोडेर उल्लेख गन�। 

��व्यः  

��तवेदन अव�धको भा�रत �ग�तलाई ��तशतमा �नकाल्ने सू� �ग�त ��तवेदन फराम मै �दइएको छ। त्यस्तै 

��तवेदन अव�धसम्म यस आ.व.को भा�रत �ग�त �नकाल्दा महल १३ को भा�रत �ग�तको योगफललाई त्यस 

वषर्को ला�ग �नधार्�रत वा�षर्क भारको योगफलले भाग गन� र १०० ले गणुा गरेर भा�रत �ग�त ��तशत 

�नकाल्ने। त्यसै गर� आयोजनाको कुल मध्ये हालको अव�धसम्मको भा�रत �ग�त ��तशत �नकाल्दा महल १३ 

को भा�रत �ग�तको योगफललाई आयोजनाको कुल भारको योगफलले भाग गन� र १०० ले गणुा गरेर 

�नकाल्ने। (यो अ� महल १३ को सबै ��याकलापहरूको भा�रत �ग�तको योगफल वरावर नै हनु्छ।)
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वा�षर्क �ग�त ��तवेदनको ला�ग यो �ग�त फाराम भदार् �नम्न अनसुार गन�ः– 

(क) महल १, २, ३, ४, ५ र ६ चौमा�सक ��तवेदन फाराम भरे अनसुार नै भन�। 

(ख) महल ४, ५, ६ मा नै सो �ववरण उल्लेख हनुे भएकोले �ववरण महल ७, ८ र ९ भनुर् नपन�।  

(ग) महल १० मा ते�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको महल १२ को प�रमाण उल्लेख गन�।  

(घ) महल ११ मा ते�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनको महल १३ को भा�रत �ग�त उल्लेख गन�। 

(ङ) वा�षर्क �ग�त महल १० र ११ मा नै आउने भएकोले महल १२ र १३ भनुर् नपन�। 

(च) महल १४ मा ते�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदनमा उल्लेख भए अनसुारको �ववरण नै भन�। 

नोटः– 

(१) य�द कुनै चौमा�सकमा त्यस चौमा�सकको �नधार्�रत ल�य प�रमाण भन्दा बढ� �ग�त हा�सल गरेमा (त्यो 

अिघल्लो चौमा�सकमा परुा हनु नसकेको कायर् परुा गरेर होस ्वा प�छल्लो चौमा�सकको ल�य मध्ये केह� 

कायर् गरेर होस)् प�न ल�यभन्दा बढ� �ग�त प�रमाण वा भार उल्लेख गनुर् हदैुन। यस्तोमा बढ� �ग�त 

गरेको प�रमाणलाई ��तवेदन अव�ध सम्म यस आ.व. को (Communication) �ग�त देखाउने महल १२ मा 

उ� चौमा�सकमा गरेको वढ� �ग�त प�रमाण समेत जोडेर उल्लेख गन� र सोह� आधारमा महल १३ मा 

भा�रत �ग�त उल्लेख गन�। यसलाई कै�फयत महलमा जनाउने। 

(२) य�द स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म को चौमा�सक �वभाजन समेतको ल�य, भार र बजेटमा संशोधन ग�रएको भए 

संशोधन भएको �म�त र �नकाय उल्लेख गर� कै�फयत महलमा जनाउनपुदर्छ। तर, सम्बिन्धत �नकायको 

स्वीकृ�त �वना स्वीकृत वा�षर्क/चौमा�सकको ल�य, भार र बजेटमा फरक पार� उल्लेख गनुर्हदैुन। 

पाना नं. २ भन� त�रकाः 

१. �सं. समस्याको �ववरणहरूको �मसंख्या उल्लेख गन� 
२. आयोजना कायार्न्वयनमा 

देिखएका मखु्य मखु्य समस्याहरू 
आयोजना कायार्न्वयनमा देिखएका मखु्य मखु्य समस्याहरूलाई गम्भीरता 
�मअनसुार बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�।  

३. समस्या देिखनकुा कारणहरू उल्लेख ग�रएका समस्या देखापनुर्मा खास कारण के हनु स्पष्  ट रूपमा उल्लेख 
गन� 

४. समस्या समाधान गनर् ग�रएका 
�यासहरू 

समस्या समाधान गनर् आयोजना वा �वभाग वा मन्�ालयतहबाट भएका 
�यासहरूलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�। 

5. मन्�ालयस्तर�य �वकास समस्या 
समाधान स�म�त (MDAC) मा 
�स्ततु गनुर् पन� देिखएका 
समस्याहरू 

कायार्न्वयनमा देिखएका समस्याहरू मध्ये म�वसस बैठकमा �स्ततु गनुर्पन� 
देिखएका समस्याहरू भए गम्भीरता �ममा बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�। 

6. समस्या समाधानको ला�ग सझुाव म�वसस स�म�तबाट उिल्लिखत समस्याहरू के कसर� समाधान गनर् उपय�ु 
हनु्छ, त्यसको ला�ग सझुाव समेत बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�।  

चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन फारामको पाना १, २ र ३ भ�रसकेप�छ फाराम तयार गन�, आयोजना/कायार्लय �मखु र 

फारामको �ववरण �मािणत गन� पदा�धकार�ले नाम, पद उल्लेख गर� दस्तखत गनुर् पदर्छ। 
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रायोआ (अ.मू.) फा.नं. ३ 

सम��गत �ग�त ��तवेदन 

प�हलो �ाथ�मकता �ाप्  त आयोजनाहरूको सम��गत ........... चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन 

१. आ.व. ........ 
२. मन्�ालय/क्षे�को नामः– 
३. मन्�ालयस्तर�य समस्या समाधान स�म�त (MDAC) को प�छल्लो बैठक बसेको �म�तः   

�. 
सं. 

बजेट 
उपशीषर्
क नं. 

आयोजना/का
यर्�मको 
नाम 

आयोजनाको हालसम्मको 
सम��गत �ग�त 

िस्थ�त(%) 

चौमा�सक/वा�षर्क 
�ग�त िस्थ�त (%) 

यस अव�धसम्म 
हा�सल भएको 
मखु्य मखु्य 
उपलिब्धहरू 

कायार्न्वयनमा 
देखापरेका 
�मखु 

समस्याहरू 

समस्या 
समाधानाथर् 
भएका 

�यासहरू 

समस्या 
समाधाना

थर् 
सझुावहरू 

MDAC 
मा �स्ततु 
हनुपुन� 
समस्याह

रू 
भौ�तक �व�ीय व्य�तत 

समय 

भौ�तक �व�ीय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   
 

          

   
 

          

नोटः सालवसाल� आयोजनाको महल ४, ५ र ६ मा भनुर्पद�न। 

P1 आयोजनाहरूको �ववरण रा.यो.आ.मा र सबै (P1, P2) आयोजनाहरूको �ववरण सम्व� मन्�ालयमा �स्ततु गनुर्पन�। 

MDAC को प�छल्लो बैठकका �नणर्यहरूको कायार्न्वयन िस्थ�तः 
१. 
२ 

(MDAC) मा भएका �मखु �नणर्यहरूः 
१. 
२. 
तयार गन�को नाम, पदः–  अनगुमन महाशाखारशाखा �मखुको नाम पद   �मािणत गन�को नाम, पद–  

दस्तखतः   दस्तखतः        दस्तखतः  

�म�तः   �म�तः        �म�तः
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समिष् टगत चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन फाराम भन� �नद� िशका 

आयोजनाहरूले भरेर पठाएका चौमा�सक/वा�षर्क �ग�त ��तवेदन (फा.नं.२) र मन्�ालयस्तर�य �वकास समस्या समाधान 
स�म�तको बैठकको आधारमा मन्�ालयहरूले आफ्नो मन्�ालय अन्तगर्त स�ा�लत सबै कायर्�म/आयोजनाहरूको सम��गत �ग�त 
�ववरण यस फाराममा भनुर्पदर्छ। सबै आयोजनाहरूको �ववरण भर� प�हलो �ाथ�मकता �ाप्  त (P1) आयोजनाहरूको समिष् टगत 
��तवेदन रा��य योजना आयोगको सिचवालयमा पठाउन ुपदर्छ भने दो�ो �ाथ�मकता �ाप्  त आयोजनाहरूको �ववरण मन्�ालयको 
�योजनको ला�ग �योग गनुर् पदर्छ। यो फाराम भन� त�रका यस �कार छ। 

मा�थल्लो खण्ड भन� त�रका 

 शीषर्क कुन �ाथ�मकताका आयोजनाहरूको सम�� �ववरण भ�रन ेहो सो खलुाउने र कुन चौमा�सक 
वा वा�षर्क �ग�त हो, सो खलुाउने। 

१. आ.व. सम्बिन्धत आ�थर्क वषर् लेख्  ने। 

२. मन्�ालय/क्षे�को नाम आयोजनाहरू सञ्  चालन गन� मन्�ालय वा �नकायको नाम उल्लेख गन�। 

३. मन्�ालयस्तर�य �वकास 
समस्या समाधान स�म�तको 
प�छल्लो बैठक बसेको �म�त 

यो �ग�त ��तवेदन तयार गनुर्अिघ बसेको मन्�ालयस्तर �वकास समस्या समाधान स�म�तको 
प�छल्लो बैठक भएको �म�त उल्लेख गन�। 

तल्लो खण्डका महलहरू भन� त�रकाः  
१.  �.सं मन्�ालय अन्तगर्त सञ्  चालन भएका आयोजनाहरूको �म संख्या उल्लेख गन�। 

२. बजेट उप शीषर्क नं. व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) अनसुार आयोजनाको बजेट उपशीषर्क नं. उल्लेख 
गन�। 

३. आयोजनाको नाम व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब) अनसुार आयोजनाको नाम उल्लेख गन�। 

४. भौ�तक �ग�त सम्बिन्धत आयोजनाले �ग�त ��तवेदन अव�धसम्म हा�सल गरेको भौ�तक �ग�त ��तशतमा 
उल्लेख गन�। यो �ववरण आयोजनाले पठाउने �ग�त ��तवेदन फाराम (फा.नं. २) को 
मा�थल्लो खण्डको १० नं. वाट �लन स�कन्छ। 

५.  �व�ीय �ग�त सम्बिन्धत आयोजनाको �ग�त ��तवेदन अव�धसम्म भएको �व�ीय �ग�त ��तशतमा उल्लेख 
गन�। यो �ववरण आयोजनाले पठाउने �ग�त ��तवेदन फाराम (फा.नं. २) को मा�थल्लो 
खण्डको ९ नं. वुदँावाट �लन स�कन्छ। 

६. व्य�तत समय सम्बिन्धत आयोजनाको �ग�त ��तवेदन अव�धसम्ममा व्य�तत भएको समय उल्लेख गन�। 
यो �ववरण सम्बिन्धत आयोजनाले भर� पठाउन े �ग�त ��तवेदन फाराम (फा.नं. २) को 
मा�थल्लो खण्डको ११ नं.बाट �लन स�कन्छ। 

७. भौ�तक �ग�त सम्बिन्धत आयोजनाले �ग�त ��तवेदन अव�धमा हा�सल गरेको भौ�तक �ग�त ��तशतमा 
उल्लेख गन�। यो �ववरण आयोजनाले पठाउने �ग�त ��तवेदन फाराम (फा.नं. २) को 
तल्लो खण्डको ११ नं. महलवाट �लन स�कन्छ। 

८. �व�ीय �ग�त सम्बिन्धत आयोजनाको �ग�त ��तवेदन अव�धमा भएको �व�ीय �ग�त ��तशतमा उल्लेख 
गन�। यो �ववरण आयोजनाले पठाउने �ग�त ��तवेदन फाराम (फा.नं. २) को मा�थल्लो 
खण्डको ८ नं. वाट �लन स�कन्छ। 

९. यस अव�धसम्म हा�सल 
भएको मखु्य मखु्य 
उपलिब्धहरू 

सम्बिन्धत आयोजनाले ��तवेदन अव�धसम्ममा हा�सल गरेको मखु्य मखु्य उपलिब्धहरू 
उल्लेख गन�। 

१०. आयोजना कायार्न्वयनमा 
देखापरेका �मखु समस्याहरू 

सम्बिन्धत आयोजना कायार्न्वयनमा देखापरेका �मखु समस्याहरूलाई गम्भीरता �मअनसुार 
बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�।  

११.  समस्या समाधानाथर् भएका 
�यासहरू 

समस्या समाधान गनर् आयोजना/�वभाग/मन्�ालयतहबाट भएका �यासहरूलाई बुँदागत रूपमा 
उल्लेख गन�। 

12. समस्या समाधानाथर् �स्ततु समस्याहरू समाधानका उपय�ु सझुाव बुँदागत रूपमा उल्लेख गन�। 
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सझुावहरू 

13. रा�वसस बैठकमा �स्ततु 
गनुर्पन� समस्याहरू 

१० नं. मा उल्लेख भएका समस्याहरू मध्ये रा��य �वकास समस्या समाधान स�म�तमा 
�स्ततु गनुर्पन� समस्याहरू यस महलमा उल्लेख गन�। 

तल्लो खण्डको वुँदाहरू भन� त�रकाः 
14. म�वससको अिघल्लो 

बैठकका �नणर्यहरूको 
कायार्न्वयन िस्थ�त 

प�छल्लो बैठकभन्दा अिघको मन्�ालयस्तर समस्या समाधान स�म�तको बैठकबाट भएका 
�नणर्यहरूको कायार्न्वयन िस्थ�त उल्लेख गन�। 

15. म�वससको बैठकमा भएका 
�मखु �नणर्यहरू 

प�छल्लो पटक वसेको मन्�ालयस्तर �वकास समस्या समाधान स�म�तले गरेका �मखु 
�नणर्यहरू उल्लेख गन�। (अथार्त,् फारामको मा�थल्लो भागको बुँदा नं. ३ मा उिल्लिखत 
�म�तमा बसेको बैठकको �नणर्य �म�त उल्लेख गन�।) 

 

यो फाराम भ�रसकेप�छ फाराम तयार गन�, मन्�ालयको अनगुमन महाशाखा वा अनगुमन शाखाको �मखु र फारामको �ववरण 
�मािणत गन� पदा�धकार�को नाम, पद उल्लेख गर� दस्तखत गनुर् पदर्छ। 
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प�रच्छेद आठ 

बजेट तजुर्माको कायर्मा संलग्न पदा�धकार�/कमर्चार�हरूको िजम्मेवार� सम्बन्धी �व�ध 

अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूणर् एवं संघीय संसद्को अ�ा�धकार तथा �वशेषा�धकारको रूपमा रहेको रा��य बजेट सम्बन्धी 

तथ्या�हरू तथा सूचनाहरू माननीय अथर्मन्�ीले संघीय संसद्  मा �स्ततु ् गनुर् भन्दा अगावै चहुावट हनु न�दन, बजेट सम्बन्धी 

कागजातको सरुक्षा गनर्, बजेट तजुर्माको �सल�सलामा मन्�ालयमा �ाप्  त भएका ज्ञापनप�, माग प� तथा सझुाव प�हरूको 

व्यविस्थत अ�भलेख राख्  न, बजेट तजुर्मा ���यामा �त्यक्ष संलग्न हनुे पदा�धकार�को िजम्मेवार� तथा आचारसं�हता �नधार्रण गनर् र 

बजेट सम्बन्धी सूचना तथा तथ्या� सावर्ज�नक गन� Website मा राख्  ने तथा Hard Copy �वतरण गन�, �नधार्रण गन� सम्बन्धमा 

संघीय संसद्को संसद�य छान�वन �वशेष स�म�तका सझुावलाई कायार्न्वयन गनर् अथर् मन्�ालयको बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न र कायर् 

सञ्  चालन �नद� िशकामा देहायका �वषयहरू थप ग�रएको छः 

क. बजेट तजुर्मामा संलग्न पदा�धकार� र ग�रने �मूख कायर् सम्बन्धी व्यवस्था 

१.  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान तयार गनर् �त्यक्ष रूपमा संलग्न रहने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र बजेट तथा 

कायर्�म महाशाखाका सबै पदा�धकार�हरूको कामको �ववरण साथ बजेट �नमार्णमा संलग्न �त्येक पदा�धकार� तथा 

कमर्चार�ले पालना गनुर् पन� आचार सं�हता तोक��दने। यस्तो आचार सं�हता बजेट छलफल शरुु हनुभुन्दा अिघ 

स्वीकृत गन�। 

२.  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान तथा सम्ब� दस्ताबेज छपाई सम्बन्धी सबै ���या र िजम्मेवार� तोक्ने। आचार 

सं�हतास�हत बजेटको कायर् �वभाजन ता�लका अनसूुची (१) मा सम्पन्  न गनुर् पन� कायर्का ला�ग िजम्मेवार अ�धकार�, 

सहयोगी कमर्चार� र ��तवेदन गनुर् पन� पदा�धकार� समेत खोल� स्वीकृत गराई कायार्न्वयन गन�। 

३. राजस्व र व्यय अनमुान तथा बजेट व�व्य लगायत सम्ब� दस्ताबेजहरू क�हले कुन कुन अवस्थासम्म गोप्य रहने 

हो र कुन समयमा कसको आदेशमा सावर्ज�नक गन� हो, सो उल्लेख गर� ता�लका बनाई उ� बुँदा २ अनसुार थप 

हनुे प�रच्छेदमा गोप्यता सम्बन्धी व्यवस्था �भ� राख्  ने। 

४.  राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान तयार�को �सल�सलामा कुन कुन पदा�धकार�ले कुन, कुन र के, क�त �ववरण, 

तथ्या� एवं साम�ी हेनर् स�कने, सच्याउन स�कने अ�धकार र �तनीहरूको िजम्मेवार� समेत सिचवबाट �नणर्य गराई 

सोको जानकार� सम्बिन्धत पदा�धकार�लाई गराउने। 

५.  बजेटसँग सम्बिन्धत �नम्न दस्ताबेजहरू मन्�ालयस्तरको �नणर्यले तो�कएको प�रमाणमा मा� छपाई गन� 

क. बजेट व�व्य नेपाल� भाषामा, 

ख. बजेट व�व्य अं�जेी भाषामा, 

ग. व्यय अनमुानको �ववरण (रातो �कताब),  

घ.  अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण (�देश र स्थानीय तह) 

ङ. आ�थर्क �वधेयक  

६  राजस्व र व्यय अनमुान तथा बजेट व�व्य लगायत सम्ब� दस्ताबेजहरू छपाईको �सल�सलामा कुन, कुन दस्ताबेज 

छाप्न कुन कुन पदा�धकार�, छपाईको कुन कुन चरणमा रहने हो, सोको नामावल�, रहन ेसमय, उ� दस्ताबेजहरू 

छाप्न पठाउन अगा�ड नै म�ुण �वभागमाफर् त �ाप्  त गन�। छपाईको �ममा सो अनसुार भए नभएको अनगुमन �शासन 

महाशाखाले गन�।  

७.  बजेट �नमार्णको समयमा बजेट तथा कायर्�म महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा बा�हरका  

व्यि�/पदा�धकार�हरूको �वेशको ला�ग पूवर् स्वीकृत �लन ु पन� व्यवस्था गन�। यी महाशाखाहरूमा आउने जाने 
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व्यि�/पदा�धकार�को �वेशको कारण र समय जनाई अ�भलेख राख्  नकुो साथै सोह� अ�भलेख �कताबमा �वेशको 

ला�ग स्वीकृ�त �दान गन� महाशाखाका पदा�धकार�को दस्तखत गन� गराउन े।  

८.  अथर्मन्�ीले बजेट व�व्य वाचन ग�रसकेप�छ मा� बजेट सम्बन्धी दस्ताबेजहरू माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध 

गराउने। संघीय संसद्को बैठकमा टेवलु भएप�छ मा� वेबसाइटमा राख्  ने। बजेट सम्बन्धी छा�पएका पसु्तकहरू 

बजेट पेश भएको अक� �दनबाट मा� सवर्साधारणलाई �वतरण गन�। 

९.  बजेट लेखनमा रहने पदा�धकार�हरू र �तनीहरूको िजम्मेवार�को सम्बन्धमा �लिखत �नणर्य गर� अ�भलेख राख्  ने 

व्यवस्था गन�। 

१०.  अथर् मन्�ालय िस्थत कम्प्यूटर �णाल�लाई द�घर्काल�न दृ��कोणले �दगो, चसु्त र भरपद� बनाउन अध्ययन गराई सो 

अध्ययनको आधारमा आवश्यक रणनी�त अिख्तयार गन�। 

११.  बजेटसँग सम्बिन्धत दस्ताबेजहरू ओसार/पसार गदार् सतुल�ले बाँध्नेमा� नगर� प्या�कंगको व्यवस्था गन�। 

१२.  व्ययको वा�षर्क अनमुान तयार�को �सल�सलामा सम्बिन्धत मन्�ालयमाफर् त �ाप्  त बजेट माग उपर छलफल गदार् 

माईन्यू�टंग गन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् गन� र एकरूपता कायम गन�। 

१३.  व्ययको वा�षर्क अनमुान तयार�को ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालयबाट Line Ministry Budget Information System 

(LMBIS) माफर् त आउने ���यालाई आवश्यक ता�लमको व्यवस्था गर� पूणर् रूपमा कायार्न्वयनमा ल्याउने। 

१४.  व्ययको वा�षर्क अनमुान सम्बन्धमा आवश्यक छलफलबाट टंुगो ला�ग अिन्तम ग�रसकेको व्ययको अ� मध्ये 

कायर्�म पसु्तकमा राख्  न जरूर� रहेको अ�हरू मा� बजेट तथा खचर् शीषर्कगत व्यय अनमुान �ववरण कसले, 

क�हले, कसलाई उपलब्ध गराएको हो सो भरपाई �लने �दने गर� रा��य योजना आयोगलाई उपलब्ध गराउने। 

रा��य योजना आयोगले प�न बजेट सम्बन्धी तथ्या� र सूचनाहरूको गोप्यताको भरपद� व्यवस्था गर� िजम्मेवार� 

तोक्ने। 

१५. राजस्वका दरहरू प�रवतर्न, खारेजी तथा नयाँ �स्ताव गर� आ�थर्क �वधेयकलाई अिन्तम रूप �दने छलफलमा 

अथर्मन्�ी, अथर् राज्यमन्�ी, अथर् सिचव, सिचव (राजस्व), राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा �मखु, भन्सार �वभाग तथा 

आन्त�रक राजस्व �वभागका महा�नद�शकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्त�रक राजस्व हेन� 

उपसिचव बाहेक अन्य कुनै प�न पदा�धकार�लाई संलग्न नगराउने। 

१६.  बजेट �नमार्णको �ममा �व�भन्  न सझुाव तथा ज्ञापनप�को अलावा �व�भन्  न कायर्�महरू बजेट �भ� पानर्का ला�ग 

माननीय मन्�ी, सिचवहरू, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा �ाप्  त �नवेदनहरूलाई 

छु�ै �कताबमा दतार् गर� अलग्गै फाइलमा राख्  ने। सो कायर्का ला�ग महाशाखागत रूपमा कमर्चार�हरू तोक� िजम्मा 

�दने। 

ख.  वेवसाइट �नमार्ण र सरुक्षा सम्बन्धी  

 १.  अथर् मन्�ालय िस्थत वेवसाइटको सम्बन्धमा �माणीकरण �नयन्�ण कायार्लयबाट पर�क्षण गराई पनु�डर्जाइनका साथ 

प�रमाजर्न गन�। यस अलावा यसको सरुक्षामा �वशेष ध्यान �दन देहाय बमोजमका उपायहरू अवलम्बन गन�। 

♦ उच्च �ा�व�धक क्षमताय�ु जनशि� स�हतको आफ्नै सभर्रको व्यवस्था गन�। 

♦ सभर्र Operating System लाई सरुिक्षत गनर् र मजवतु Web Server को व्यवस्था गन�। 

♦ De-Militarized Zone architecture को व्यवस्था गन�। 

♦ सरुिक्षत Coding �योग गर� Web Application को �वकास गन�। 

♦ �वशेष सरुक्षा अपनाई Web Application को Configuration गन�। 

♦ Web Application मा कुनै दूष्�भाव पनर् न�दन �नय�मत जाँच गन�। 
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♦ Web Server लाई ठ�क दरुूस्त राख्  न �नय�मत अनगुमन गन�। 

♦ सरुक्षाको ला�ग आवश्यक Application को Update गन�।  

♦ यस कायर्मा संलग्न �ा�व�धक जनशि�को िजम्मेवार� �ष्  ट प�रभा�षत गर� सचुीकृत गन�। 

२.  छपाईको ला�ग तयार भएका बजेट सम्बन्धी दस्ताबेजहरू सम्बिन्धत महाशाखाले म�ुणको ला�ग �शासन महाशाखा 

अन्तगर्त कसले, क�हले कसलाई बझुाएको हो, सोको भपार्इ गर� बझु्ने बझुाउने। बजेटसँग सम्बिन्धत सबै 

दस्ताबेजहरूको छपाईको ला�ग �शासन महाशाखालाई मखु्य िजम्मेवार� तोक्ने। म�ुण �वभागमा बजेट सम्बन्धी 

साम�ीहरू छपाईको िजम्मा �लए पश्  चात अिन्तम चरणसम्म कुन कुन तहका कमर्चार�हरू संलग्न रहन्छन,् 

उनीहरूबाट सूचना चहुावट हनु न�दन के, कस्ता �नयन्�णात्मक व्यवस्था अवलम्बन ग�रएको छ भन्  ने सम्बन्धमा 

�शासन महाशाखाले म�ुण �वभागबाट जबाफ �लई तदनकुुलको �नगरानी समेत राख्  ने व्यवस्था �मलाउने। 

ग. सधुारका अन्य व्यवस्थाहरू 

१. बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन, मूल्या�न, बजेट पेश गन� �म�त, बजेट छलफलको कायर् ता�लका र पा�रत गन� 

समय आ�द �वषयहरू समावेश गर� बजेट सम्बन्धी छु�ै �वधेयक तजुर्मा गर� संघीय संसद् समक्ष पेश गनुर्पन�। 

२. बजेट �नमार्ण, बजेट भाषण, राजस्व नी�त, राजस्वका दरहरू �नधार्रण, रातो �कताबलाई अिन्तम रूप �दने लगायतको 

काम गनर् अथर् मन्�ालयमा छु�ै कक्ष स्था�पत गन�। उ� कक्षमा Electronic Gate �नमार्ण गर� बजेट �नमार्णमा 

संलग्न सी�मत संख्यामा िजम्मेवार पदा�धकार�हरूलाई मा� Electronic Key उपलब्ध गराउने। गोप्यता कायम गन� 

पदा�धकार�हरूको नामावल� सूचीकृत गन�। 

३. बजेट भाषण टाइप गन�, राजस्व नी�त र करका दरहरू टाइप गन� तथा रातो �कताबका ला�ग Data Fit गन� 
कम्प्यूटरमा Internet access बन्द गन� र Pen Drive/Flash Drive चलाउन नपाउन ेव्यवस्था गन�। 

४. बजेट �नमार्णको गोप्य कक्षमा काम गन� कमर्चार�हरूले उ� कक्ष �भ� Landline Phone र Mobile �योग गनर् 

नपाउने व्यवस्था गन�। 

५. बजेट भाषण हनुे १ हप्  ता अिघदेिख माननीय अथर्मन्�ी, सिचव, बजेट तथा कायर्�म, राजस्व व्यवस्थापन र 

अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखाका �मखुहरू, आ�थर्क सल्लाहकारहरू र बजेट व�व्य लेखन टोल�मा 

रहने १ जना िजम्मेवार सह–सिचव बाहेक अरू सबैको टे�लफोन लाइन बन्द गन� र मन्�ालय �भ� मोवाइल फोन 

�योगमा रोक लगाउने। 

६. राजस्व र व्ययको वा�षर्क अनमुान तयार गनर् संलग्न हनु ेपदा�धकार�हरू र �तनको िजम्मेवार�लाई यसै ��तवेदनको 

अनसूुची १ देिख ५ सम्म उल्लेख ग�रएको छ। सो अनसुारको प�रपालना अथर् मन्�ालय र सम्व� 

पदा�धकार�/कमर्चार�हरूले अ�नवायर् रूपमा गन�।  
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अनसूुचीहरू 

बजेटको कायर् �वभाजन ताल�का 

अनसूुची: १ 

�स.न 
 

�म�त समय ��याकलाप िजम्मेवार 
व्यि� 

सहयोगी 
व्यि�हरू 

��तवेदन 
गनुर्पन� 

पदा�धकार� 
१   - सेवा र कायर्हरूका ला�ग संघीय सिञ् चत कोषबाट रकम िझक्ने र खचर् 

गन� �वधेयकका अ�हरूको अिन्तम रूज ुगन� 
- बजेट व�व्यका अनसूुचीहरूको अ�हरू अिन्तम रूजू गन� 
- रातो �कताबका अ�हरू अिन्तम रूजू गन� आ�थर्क सभ�क्षणको �कताबका 
अ�लाई सन्दभर् वनाउन े

   

२   बजेट व�व्यमा उल्लेिखत अ�हरू अिन्तम रूजू गन� �म�त...... समय    

३   आ�थर्क �वधेयकलाई अिन्तम रूप �दने र हस्ताक्षरको ला�ग अथर्मन्�ी समक्ष 
पेश गन�। �म�त ........... समय ........... 

   

४   गते �वहान ७ वजेदेिख छपाई गनर् �शासन महाशाखा माफर् त म�ुण 
�वभागमा आवश्यक जनशि� र लिज��क �मलाउने 

   

५   बजेट व�व्य अनवुादका ला�ग वैदेिशक सहयोग समन्वय महाशाखाका 
सहसिचवलाई �दन े

   

६   रातो �कताब, बजेट व�व्य अनसूुची स�हत र �वधेयक छपाइका ला�ग 
�शासन महाशाखाका सहसिचवलाई हस्तान्तरण गन�  

   

७   अिख्तयार� प�लाई अिन्तम रूप �दई ��न्ट �नकालेर राख्  ने     

८   बजेट व�व्यको अ�ेजी ��त अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता तथा समन्वय 
महाशाखाबाट �ाप्  त ग�रसक्ने  

   

९   रातो �कताब, बजेट व�व्य, �वधेयकहरू �सेमा �शासन महाशाखा माफर् त 
पठाउने र छपाईको अनगुमन गन�  

   

१०   छा�पएका रातो �कताब, बजेट व�व्य र �वधेयक रूजू ग�रसक्ने     

११   संघीय संसद्  मा छा�पएका �कताबहरू �शासन महाशाखा माफर् त पगु/ेनपगुेको 
अनगुमन गन�  

   

१२   छा�पएका कागजातहरू वेबसाइटमा राख्  ने व्यवस्था �मलाउने     

१३   अनगुमन महाशाखाबाट प�कार सम्मेलन बोलाएको अनगुमन गन�     

१४   अिख्तयार� प� �ाप्  त गनर् सबै �नकायलाई प� पठाउन े    

१५   सबै �नकायका पदा�धकार�हरूलाई अिख्तयार� प� �वतरण ग�रसक्न े       

१६   अन्य     

नोट: उल्लेिखत कायर् �वभाजन सांके�तक मा� हो। बजेट तथा कायर्�म महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सबै 

अ�धकृतहरू र कमर्चार�हरू �म�त .......... देिख ............. सम्म �वहान .............बजे देिख बेलकुा ............ बजेसम्म 

अ�नवायर् महाशाखामा उपिस्थत रहनपुन�छ। कारणवश उपिस्थत हनु नसकेको अवस्थामा महाशाखा �मखुलाई जानकार� गराउन ु

पन�छ। 
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अथर् मन्�ालय 

बजेट तथा कायर्�म महाशाखा 
आ�थर्क वषर् ............ को बजेट छलफल ता�लका 

सेक्टरगत बजेट छलफल कायर् ता�लका 
        अनसूुची २ 

�म�त सेक्टर – १ सेक्टर – २ सेक्टर – ३ सेक्टर – ४ सेक्टर – ५ सेक्टर – ६ सेक्टर – ७ सेक्टर – ८ 

  ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 
 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 

 ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय ........ मन्�ालय 
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�स्ता�वत बजेट सम्बन्धी छलफल/परामशर् ता�लका 
अनसूुची ३ 

�म�त समय ��याकलाप िजम्मेवार पदा�धकार� 
 क्षे�गत रूपमा पूवर् बजेट छलफल/ अन्तर��या 

�व�भन्  न क्षे�/समहु/पेसा 

  

 राजनी�तक दलहरूसँग छलफल   

 भतूपूवर् अथर्मन्�ी, रा��य योजना आयोगका भतूपूवर् उपाध्यक्ष, 

भतूपूवर् अथर् सिचवसँग छलफल 

  

 अथर्मन्�ी र �वभागीय मन्�ीहरू, राज्यमन्�ीहरू बीच छलफल   

    
      

आ�थर्क वषर् ........को रातो �कताब, बजेट व�व्य, आ�थर्क �वधेयक 

र अन्य दस्ताबेज छपाई सम्वन्धी कायर्ताल�का 
अनसूुची ४ 

�म�त समय िजम्मेवार� िजम्मेवार पदा�धकार�हरू 

व्यय अनमुान (रातो �कताब) 
  बजेट रूज ुगन�  

  �सेमा पठाउने  

  �सेमा रहने  

  �से लान बाँक� �कताबहरू रूज ुगन�  

  �सेमा रहने  

  �सेमा रहने  

  कायार्लयमा रहन े   

  �सेमा रहने  

 बजेट व�व्य (नेपाल�) 
  प्लेट बनाउन,े रूज ुगन�,    

  रूज ुगन� र छपाई कायर् शरुु गन�  

  फोिल्ड�, वाइिन्ड�/िस्टची�, क�ट�, स्टोरमा 
दािखला गन� 

 

 बजेट व�व्य 
(अं�जेी) 

 प्लेट बनाउन,े रूज ुगन�,    

  रूज ुगन� र छपाई कायर् शरुु गन�  

  फोिल्ड�, वाइिन्ड�/िस्टची�, क�ट�, स्टोरमा 
दािखला गन� 

 

 आ�थर्क �वधेयक 
   प्लेट बनाउन,े रूज ुगन�,    

  रूज ुगन� र छपाई कायर् शरुु गन�  

 अन्य 
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आ�थर्क वषर् ................... को बजेट तयार� कायर् ता�लका 
          अनसूुची ५ 

�स.नं. कायर् 
सम्पन्  न गन� 

�म�त 

�ववरण बजेट तथा कायर्�म आ�थर्क कायर् 
�वषयक 

वैदेिशक 
सहायता 
समन्वय 

�शासन राजस्व राजस्व 
परामशर् 
स�म�त 

कानून संस्थान 
समन्वय 

कायर् �ग�त 

1   बजेट तजुर्मा फाराम, स�लन, टेवलेुशन तथा 
अध्ययन 

सबै सेक्टर हेन� उ.स.र 
शा.अ.हरू 

                

2   बजेटको नी�तगत र कायर्�म मा�थको छलफल 
रा��य योजना आयोगमा MTEF स�हत  

सम्बिन्धत मन्�ालय हेन� 
सबै उ.स. र शा.अ.हरू 

  सम्बिन्धत 
मन्�ालय हेन� 
सबै उ.स. र 
शा.अ.हरू  

            

3   थर् मन्�ालयमा बजेटमाथीको कायर्�म तथा 
खचर्शीषर्कगत छलफल। 

सम्बिन्धत मन्�ालय हेन� 
सबै उ.स. र शा.अ.हरू 

                

3   आ�थर्क सभ�क्षण नेपाल�. अिन्तम मस्यौदा तयार�
  

                  

4   वैदेिशक �ा�व�धक सहायताका �ववरणको अिन्तम 
मस्यौदा तयार� 

                  

5   बजेट सझुाव स�लन ग�रसक्ने                   

6   संघीय – संसद्  मा पूवर् बजेट �स्त�ुतको तयार�                   

7   संघीय – संसद्  मा पूवर् बजेट �स्त�ुत गन�                   

8   मन्�ालयहरूको ल�य तथा �ग�त �ववरणहरूको 
अिन्तम मस्यौदा तयार गन�   

                  

9   संस्थानहरूको �ग�त �ववरण अिन्तम मस्यौदा 
तयार� 

                  

10   राजस्व परामशर् स�म�तको ��तवेदन �स्ततु                    

11   �ा�व�धक सहायताको �ववरण छपाई सम्पन्  न गन�                   

12   वैदेिशक सहायता संलग्न आयोजनाको �ोत 
पिुस्तकाको मस्यौदा �भडान गन� 
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13   आ�थर्क सव�क्षण नेपाल�. �सेमा छपाईका ला�ग 
पठाउने 

                  

14   बजेटका सम्बन्धमा सम्माननीय सभामखुज्यूसँग 
छलफल 

                  

15   व्यय अनमुान र खचर् शीषर्कगत खचर् अनमुानको 
अिन्तम मस्यौदा तयार� 

                  

16   व्यय अनमुानको �ारिम्भक मस्यौदा तयार� ��—

व�षर्य खचर् अनमुान स�हत 

                  

17   आ�थर्क सव�क्षण अं�जेी. अिन्तम मस्यौदा तयार�                   

18   आ�थर्क सव�क्षण अं�जेी. �सेमा छपाईका ला�ग 
पठाउने  

                  

19   मन्�ालयहरूको ल�य तथा �ग�त �ववरणहरूको 
छपाई सम्पन्  न गन� 

                  

20   संस्थानको �ग�त �ववरण छपाइ सम्पन्  न गन�                   

21   आ�थर्क �वधेयकको अनसूुचीहरूको मस्यौदा तयार 
गन� 

                  

22   वैदेिशक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको �ोत 
पिुस्तकालाई अिन्तम रूप �दने 

                  

23   बजेट व�व्यको �ारिम्भक मस्यौदा तयार�                    

24   आ�थर्क �वधेयकको अनसूुचीहरूलाई अिन्तम रूप 
�दन े

                  

25   �ोत पिुस्तका छपाई नेपाल� तथा अं�जेी                   

26   व्यय अनमुान सम्बन्धी �कताब छपाईका ला�ग 
�सेमा �दने 

                  

27   संस्थानको �ग�त �ववरण सावर्ज�नक गन�  माननीय अथर्मन्�ी                  

28   राजस्व अनमुानका अ�हरू बजेट तथा कायर्�म 
महाशाखालाई उपलब्ध गराउन े
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29   सम्माननीय राष्  �प�तज्यूमा जानकार� गराउने बजेट 
�ववरण तयार गन� 

                  

30   सम्माननीय राष्  �प�तज्यू कहाँ ���फङ                   

31   बजेट �कताब छपाई सम्पन्  न गन� खचर् शीषर्कगत 
�ववरण, व्यय अनमुानको �ववरण र ��व�षर्य खचर् 
�क्षेपण. 

                  

32   बजेट व�व्य नेपाल�. छपाईको ला�ग पठाउन े                    

33   आ�थर्क सव�क्षण सावर्ज�नक गन�  माननीय अथर्मन्�ी तथा 
सिचव 

                

34   �व�नयोजन �वधेयक, राष्  � ऋण उठाउने �वधेयक, 

ऋण तथा जमानत �वधेयक, आ�थर्क �वधेयक र 
पेश्क� खचर् �वधेयक छपाईको ला�ग �से पठाउन े

                  

35   रा��य योजना आयोग र मिन्�प�रषद् मा ���फङ  माननीय अथर्मन्�ी तथा 
सिचव  

                

36   बजेट व�व्य अं�जेी. �शेमा �दने                   

37    संघीय संसद्  मा बजेट व�व्य �स्ततु गन�  माननीय अथर्मन्�ी तथा 
सिचव 

                

 
मलुकुको सं�वधान, �च�लत कानून, संघीय–संसद्को कायर् व्यवस्था सञ्  चालन सम्बन्धी �नयमावल� लगायतमा उल्लेिखत व्यवस्थामा आधा�रत भई बजेट �नमार्णको कायर् समयको �ंृखलासँगै 
वैज्ञा�नक र गणुस्तर�य ढंगले सम्पादन ग�रनेछ। 
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अनसूुची - ६ 

(�व�नयोजन �वधेयकको ढाँचा) 

�वधेयक संख्याः 

�व�नयोजन �वधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 ............... 

संघीय संसद् सिचवालय 

�संहदरबार, काठमाण्डौ। 
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उ�ेश्य र कारण 

 

 आ�थर्क वषर् ............ को सेवा र कायर्हरूको ला�ग संघीय सि�त कोषबाट केह� रकम खचर् गन� 

अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले �स्ततु �वधेयक पेश गनुर् परेको हो।  

 

 �स्ततु �वधेयकले संघीय सि�त कोषबाट खचर् गन� अ�धकार र �व�भन्  न �नकायले गन� सेवा र 

कायर्हरूको �न�म� �व�नयोजन गनर् सक्न ेव्यवस्था गरेको छ। 

 �ष् टव्यः यो �वधेयक अथर् �वधेयक हो। 

 

 

(.....................) 

अथर्मन्�ी 
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आ�थर्क वषर् .............. को सेवा र कायर्हरूको ला�ग संघीय सि�त कोषबाट केह� रकम खचर् गन� र 

�व�नयोजन गन� व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 

 

�स्तावनाः आ�थर्क वषर् .......... को सेवा र कायर्हरूको ला�ग संघीय सि�त कोष मा�थ व्ययभार हनुे रकम 

�व�नयोजन गन� र सो रकम खचर् गन� अ�धकार �दन वाञ्छनीय भएकोले,  

 संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।  

 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “�व�नयोजन ऐन, .........” रहेको छ। 

(२) यो ऐन सम्वत ्........ साल साउन ...... गतेदेिख लागू हनुेछ। 

 

२. आ�थर्क वषर् ........ को �न�म� संघीय सि�त कोषबाट खचर् गन� अ�धकारः आ�थर्क वषर् ........ को �न�म� 

अनसूुची –१ बमोिजम संघीय सि�त कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुची–२ को महल ३ मा 

उिल्लिखत �नकायले गन� सेवा र कायर्हरूका �न�म� सोह� अनसूुचीको महल ४ मा उिल्लिखत चाल ुखचर्, 

महल ५ मा उिल्लिखत पूजँीगत खचर् र महल ६ मा उिल्लिखत �व�ीय व्यवस्थाको रकम समेत गर� 

महल ७ मा उिल्लिखत जम्मा रकम रू. ........ (अक्षरेपी ........ ) मा नबढाई �न�दर्� ग�रए बमोिजम 

संघीय सि�त कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ। 

   

३. �व�नयोजनः (१) यस ऐन�ारा संघीय सि�त कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम आ�थर्क वषर् 

........ को �न�म� अनसूुची–२ को महल ३ मा उिल्लिखत �नकायले गन� सेवा र कायर्हरूको �न�म� 

�व�नयोजन ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनसूुची–२ को महल ३ मा उिल्लिखत �नकायले गन� सेवा र कायर्हरूको 

�न�म� �व�नयोजन गरेको रकम मध्ये कुनै अनदुान संख्यामा बचत हनुे र कुनै अनदुान संख्यामा 

नपगु हनुे देिखन आएमा अथर् मन्�ालयले बचत हनुे अनदुान संख्याबाट नपगु हनुे अनदुान संख्यामा 

रकम सानर् सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम सादार् जम्मा रकमको दश ��तशतमा नबढ्ने गर� कुनै एक वा 

एकभन्दा बढ� अनदुानबाट अक� एक वा एकभन्दा बढ� अनदुानमा रकम सानर् तथा �नकासा र 

खचर् जनाउन र चाल ुतथा पूँजीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक �ोतबाट अक� 

�ोतमा रकम सानर् स�कनेछ।  
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तर, 

(क) एउटै अनदुान संख्या �भ�का बजेट शीषर्क/उपशीषर्कहरूमा रकमान्तर गदार् ज�तसकैु रकम 

रकमान्तर गनर् स�कनेछ। 

(ख)  पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा भ�ुानी खचर् र ब्याज भ�ुानी 

खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य चाल ुखचर् शीषर्कतफर्  सानर् र �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त साँवा 

भ�ुानी खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम ब्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� सानर् स�कने 

छैन।  

(४) �देश वा स्थानीय तहका ला�ग अनदुान संख्या ७०१ र ८०१ मा �व�नयोजन भएको �व�ीय 

समानीकरण अनदुान रकम अन्य अनदुान संख्यामा रकमान्तर हनुे छैन। 

(५)  उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अनदुान संख्या ५०१ देिख 

६०२ सम्म �व�नयोजन भएको रकम जनु अनदुान संख्यामा �नकासा र खचर् हनुे हो सोह� अनदुान 

संख्यामा रकम सानर् तथा �नकासा र खचर् जनाउन बाधा पन� छैन। 

४. अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनदुान संख्या ७०१ को रकम कानून 

बमोिजम �देशले खचर् गनर् पाउने गर� अनदुानको रूपमा �देश सि�त कोषमा हस्तान्तरण ग�रनेछ। 

(२) अनदुान संख्या ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोिजम खचर् गनर् पाउने गर� अनदुानको 

रूपमा स्थानीय सि�त कोषमा हस्तान्तरण ग�रनेछ। 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजमको रकम मध्ये �व�ीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाइले हनु 

आउने रकम महालेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत सि�त कोषमा �त्येक वषर्को साउन २५ 

गते, काि�र्क २ गते, माघ २ गते र बैशाख २ गते गर� चार �कस्तामा दािखल गन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट खचर् भएको रकमको �ववरण �देश वा 

स्थानीय तहले सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा �त्येक वषर्को काि�र्क १ गते, 

माघ १ गते, बैशाख १ गते र असारमसान्त �भ� बझुाईसक्न ुपन�छ। 

(५)  उपदफा (3) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (४) बमोिजमको �ववरण �ाप्  त 

नभएसम्म �व�ीय समानीकरण अनदुान बापतको बाँक� रकम सम्बिन्धत सि�त कोषमा दािखल 

ग�रने छैन। 

(६) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको अनदुान रकम मध्ये सशतर् अनदुान रकमको एक चौथाइ रकम 

महालेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय सि�त कोषमा �त्येक वषर्को साउन 

१ गते दािखल गन�छ। 

 (७) उपदफा (६) बमोिजम दािखल भएको रकम �देश वा स्थानीय तहले जनु योजना वा कायर्�मको 

ला�ग �ाप्  त भएको हो सोह� योजना वा कायर्�मको ला�ग मा� खचर् गनुर् पन�छ। 

(८)  �देश वा स्थानीय तहको कुनै योजना वा कायर्�मको �न�म� �देश वा स्थानीय तहमा उपदफा 

(1) र (2) बमोिजम हस्तान्तरण हनुे सशतर् अनदुानको उपदफा (6) बमोिजम दािखल भए बाहेक 
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बाँक� रहेको रकम उपदफा (9) बमोिजम पेश भएको �ववरणको आधारमा चौमा�सक रूपमा 

महालेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय कोषमा दािखल गन�छ।  

(९) �देश र स्थानीय तहले सशतर् अनदुानबाट कायार्न्वयन गन� योजना वा कायर्�म सम्बन्धमा 

कायार्न्वयन हनुे अव�ध, कायार्न्वयनको अवस्था र खचर्को �ववरण समेतका कुराहरू समावेश गर� 

उपदफा (10) बमोिजमको कायर्�व�ध बमोिजम सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा 

बझुाउन ुपन�छ। 

(10) नेपाल सरकारले सशतर् अनदुान रकम दािखल गन� तथा �ववरण पेश गन�, समपूरक र �वशेष 

अनदुान रकम हस्तान्तरण गन� सम्बन्धमा आवश्यक कायर्�व�ध बनाउनेछ। 

(१1) सशतर्, समपूरक र �वशेष अनदुानको रकम असार मसान्तसम्म खचर् नभई बचत भएमा सम्बिन्धत 

�देश वा स्थानीय तहले कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमाफर् त संघीय सि�त कोषमा दािखल 

गनुर् पन�छ।  

(१2) उपदफा (११) बमोिजम दािखल नभएमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयले अक� वषर् हस्तान्तरण 

गन� �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट समायोजन गन�छ। 

५. योजना वा कायर्�म हस्तान्तरण र कायार्न्वयन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोिजम नेपाल 

सरकारको कुनै �नकायबाट कायार्न्वयन हनुे गर� रकम �व�नयोजन भएको कुनै योजना वा कायर्�म 

नेपालको सं�वधानको अनसूुची-6 वा 8 बमोिजम �देश वा स्थानीय तहको अ�धकारको सूचीमा परेकोमा 

सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहले त्यस्तो योजना वा कायर्�म आफ� ले कायार्न्वयन गनर् चाहेमा नेपाल 

सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालयले �देश वा स्थानीय तहले त्यस्तो योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् 

सक्ने देखेमा सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गनर् सक्नेछ।  

(2)  उपदफा (1) बमोिजम योजना वा कायर्�म सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण 

गरेको जानकार� अथर् मन्�ालय र सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

(3)  यस दफा बमोिजम �देश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको योजना वा कायर्�मको ला�ग 

�व�नयोजन भएको रकम कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय 

तहलाई यस ऐन तथा �च�लत संघीय कानून बमोिजम �नकासा �दनेछ। 

(4)  यस ऐन वा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश वा स्थानीय तहमा 

हस्तान्तरण भएको वा �देश वा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको योजना वा कायर्�म नेपाल 

सरकारको सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त कायार्न्वयन गराउन चाहेमा सम्बिन्धत मन्�ालयको स्वीकृ�त 

�लई सम्बिन्धत कायार्लयले त्यस्तो योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ।  

(5)  उपदफा (4) बमोिजम सम्बिन्धत कायार्लयले योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन गन� भएमा सोको 

�न�म� स्वीकृत भएको रकम �देश वा स्थानीय तहले त्यस्तो कायार्लयको नाममा हस्तान्तरण गनुर् 

पन�छ। 
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६. �व�ीय अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �देश वा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन 

बमोिजम �ाप्  त गरेको अनदुान कानून बनाई खचर् गनुर् पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कानून बनाउँदा देहायका कुराहरू पालना हनुे गर� बनाउन ुपन�छ:…  

(क) नेपाल सरकारको आ�थर्क र �व�ीय नी�त अनसुरण गन�, 

(ख) सबै आय आफ्नो सि�त कोषमा दािखल गन�, 

(ग) अनदुानको रकम जनु �योजनको ला�ग �ाप्  त भएको हो सोह� �योजनको ला�ग �योग गन�, 

(घ) पूजँीगत खचर्को रूपमा �व�नयोजन भएको रकम चाल ुखचर्मा रकमान्तर गनर् नपाइने, 

(ङ) आय व्ययको वग�करण तथा लेखा�न नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम राख्  न ुपन�। 

७. अिख्तयार� तथा कायर्�म स्वीकृ�त सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप�न �व�नयोजन भएको रकम �च�लत कानूनको अधीनमा रह� खचर् गन� अिख्तयार� यो ऐन �ारम्भ 

भएको �दनदेिख अ�धकार�ाप्  त अ�धकार�लाई हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खचर् गन� अिख्तयार�को आधारमा कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले 

सम्बिन्धत �नकायलाई �व�नयोजन भएको रकम �नकासा �दनेछ। 

(३)  कुनै �नकायलाई एकभन्दा बढ� �नकायबाट खचर् गन� गर� रकम �व�नयोजन भएकोमा �व�नयोजन 

भएको �नकायको �मखुले यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले पन्� �दन �भ� �व�नयोजन भएको सम्पूणर् 

रकम खचर् गन� �नकायहरूलाई बाँडफाँट गर� त्यसको जानकार� अथर् मन्�ालय र सम्बिन्धत कोष 

तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

(४)  उपदफा (३) बमोिजमको बाँडफाँटबाट रकम �ाप्  त गन� �नकायको �मखुलाई त्यस्तो रकम खचर् 

गनर् अिख्तयार� �ाप्  त भएको मा�ननेछ। 

(5)  �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समावेश 

भएको कायर्�म त्यस्तो कायर्�म कायार्न्वयन गन� �योजनको ला�ग स्वीकृत कायर्�म मा�ननेछ।  

(6)  उपदफा (5) बमोिजम मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समावेश भएको कुनै कायर्�म 

संशोधन गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायले अथर् मन्�ालयको सहम�त �लन ुपन�छ। 

(7)  उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समावेश 

भएको कायर्�मको चौमा�सक �वभाजनमा संशोधन गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायले एक तह 

मा�थको कायार्लय �मखुको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

तर राजप�ा��त �विश� �ेणीको कमर्चार� �मखु भएको �नकायमा �नजले चौमा�सक �वभाजनमा 

संशोधन गनर् वाधा पगुेको मा�नने छैन। 

 (8) उपदफा (7) बमोिजम संशोधन भएको जानकार� अथर् मन्�ालय र सम्बिन्धत कोष तथा लेखा 

�नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 
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८. कायर्�व�ध तथा मापदण्ड बनाउन सक्न:े (1) यस ऐनको कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक 

कायर्�व�ध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्�व�ध तथा मापदण्ड नेपाल राजप�मा �काशन ग�रनेछ। 

९. आदेश जार� गनर् सक्न:े (1) यस ऐनको कायार्न्वयन गदार् कुनै बाधा उत्प� भएमा नेपाल सरकारले 

आदेश जार� गर� आवश्यक व्यवस्था गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश नेपाल राजप�मा �काशन ग�रनेछ। 

अनसूुची - 1 

(दफा २ सँग सम्बिन्धत) 
नेपालको सं�वधान बमोिजम 

संघीय सि�त कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकम 

 रू. लाखमा 
1 2 3 4 5 6 

�. सं. 
अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 101 राष्  �प�त 
   

2 102 उपराष्  �प�त 
   

3 103 �देश �मखुहरू 
   

4 202 संघीय संसद् 
   

5 204 अदालत 
   

6 206 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 
   

7 208 महालेखापर�क्षकको कायार्लय 
   

8 210 लोक सेवा आयोग 
   

9 212 �नवार्चन आयोग 
   

10 214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 
   

11 218 न्याय प�रषद् 
   

12 220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 
   

13 222 रा��य म�हला आयोग 
   

14 224 रा��य द�लत आयोग 
   

15 226 रा��य समावेशी आयोग 
   

16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 
   

17 230 मधेशी आयोग 
   

18 232 थारू आयोग 
   

19 234 मिुस्लम आयोग 
   

20 502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भ�ुानी 
   

21 503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (बहपुक्षीय) 
   

22 504 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (��पक्षीय) 
   

23 602 अथर् मन्�ालय- फैसला वा आदेश अनसुार �तनुर्पन� रकम 
   

    जम्मा 
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अनसूुची -२ 

(दफा २ र ३ सँग सम्बिन्धत) 
संघीय सि�त कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकम 

रू. लाखमा 
1 2 3 4 5 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 101 राष्  �प�त 
    

2 102 उपराष्  �प�त 
    

3 103 �देश �मखुहरू 
    

4 202 संघीय संसद् 
    

5 204 अदालत 
    

6 206 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 
    

7 208 महालेखापर�क्षकको कायार्लय 
    

8 210 लोक सेवा आयोग 
    

9 212 �नवार्चन आयोग 
    

10 214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 
    

11 218 न्याय प�रषद् 
    

12 220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 
    

13 222 रा��य म�हला आयोग 
    

14 224 रा��य द�लत आयोग 
    

15 226 रा��य समावेशी आयोग 
    

16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 
    

17 230 मधेशी आयोग 
    

18 232 थारू आयोग 
    

19 234 मिुस्लम आयोग 
    

20 301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 
    

21 305 अथर् मन्�ालय 
    

22 307 उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 
    

23 308 उजार्, जल�ोत तथा �सँचाई मन्�ालय 
    

24 311 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 
    

25 312 कृ�ष, पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय  
    

26 313 खानेपानी मन्�ालय 
    

27 314 गहृ मन्�ालय 
    

28 325 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन मन्�ालय 
    

29 326 परराष्  � मन्�ालय 
    

30 329 वन तथा वातावरण मन्�ालय 
    

31 336 भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय  
    

32 337 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 
    

33 340 म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालय 
    

34 343 यवुा तथा खेलकुद मन्�ालय 
    

35 345 रक्षा मन्�ालय 
    

36 347 सहर� �वकास मन्�ालय 
    

37 350 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 
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1 2 3 4 5 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

38 358 सञ्  चार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 
    

39 365 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय 
    

40 370 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 
    

41 371 �म, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्�ालय 
    

42 391 रा��य योजना आयोग 
    

43 501 अथर् मन्�ालय- �व�ीय व्यवस्था 
    

44 503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (बहपुक्षीय) 
    

45 601 अथर् मन्�ालय- कमर्चार� स�ुवधा तथा सेवा�नवतृ स�ुवधा 
    

46 602 अथर् मन्�ालय- �व�वध 
    

47 701 �देश (�व�ीय समानीकरण) 
    

48 701 �देश (सशतर् अनदुान) 
    

49 801 स्थानीय तह (�व�ीय समानीकरण) 
    

50 801 स्थानीय तह (सशतर् अनदुान) 
    

    जम्मा 
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अनसूुची ७ 

(पेश्क� खचर् �वधेयकको ढाचँा) 

 

 

�वधेयक संख्या 

 

पेश्क� खचर् �वधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 ............... 

संघीय संसद् सिचवालय 

�संहदरबार, काठमाण्डौ। 
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उ�शे्य र कारण 

 

 

 आ�थर्क वषर् ..... को �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन अवस्थामा रहेको र सो वषर्को �न�म� अनमुान 

ग�रएको खचर्को केह� अंश पेश्क�को रूपमा संघीय सि�त कोषबाट िझक्ने र खचर् गन� अ�धकार �दन 

वाञ्छनीय भएकोले �स्ततु �वधेयक पेश गनुर् परेको हो। 

 

 

 

 

(.................) 

     अथर्मन्�ी 

  



 

  318 

आ�थर्क वषर् ..... को सेवा र कायर्हरूको केह� अंशका ला�ग संघीय सि�त कोषबाट पेश्क�को रूपमा 

केह� रकम िझक्ने र खचर् गन� अ�धकारको व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 

�स्तावना: आ�थर्क वषर् ....... को �व�नयोजन �वधेयक �वचाराधीन रहेको र सो वषर्को �न�म� अनमुान 

ग�रएको खचर्को केह� अंश पेश्क�को रूपमा संघीय सि�त कोषबाट िझक्ने र खचर् गन� अ�धकार �दन 

वाञ्छनीय भएकोले, 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: १. यस ऐनको नाम “पेश्क� खचर् ऐन, .....” रहेको छ।  

२.  यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ। 

2. आ�थर्क वषर् .... को �न�म� संघीय सि�त कोषबाट खचर् गन� अ�धकारः आ�थर्क वषर् ...... को �न�म� 

अनसूुची—१ बमोिजम संघीय सि�त कोषमा�थ व्ययभार हनुेछ। अनसूुची— २ को महल ३ मा उल्लेख 

ग�रएका �नकाय, मन्�ालय तथा सिचवालयले गन� सेवा र कायर्हरूको �न�म� सोह� अनसूुचीको महल ४ 

को चाल ुखचर् र महल ५ को पूजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्था समेत गर� महल ६ मा उल्लेिखत 

जम्मा रू. ...... (अक्षरेपी ...........) सम्मको रकम �न�दर्� ग�रए बमोिजम संघीय सि�त कोषबाट 

िझक्न र खचर् गनर् स�कने छ। 
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अनसूुची — १ 

दफा २ सँग सम्बिन्धत 

नेपालको सं�वधान बमोिजम 

संघीय सि�त कोष मा�थ व्ययभार हनुे रकम 

रू.हजारमा 
1 2 3 4 5 6 

�. सं. 
अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 101 राष्  �प�त 
   

2 102 उपराष्  �प�त 
   

3 103 �देश �मखुहरू 
   

4 202 संघीय संसद् 
   

5 204 अदालत 
   

6 206 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 
   

7 208 महालेखापर�क्षकको कायार्लय 
   

8 210 लोक सेवा आयोग 
   

9 212 �नवार्चन आयोग 
   

10 214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 
   

11 218 न्याय प�रषद् 
   

12 220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 
   

13 222 रा��य म�हला आयोग 
   

14 224 रा��य द�लत आयोग 
   

15 226 रा��य समावेशी आयोग 
   

16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 
   

17 230 मधेशी आयोग 
   

18 232 थारू आयोग 
   

19 234 मिुस्लम आयोग 
   

20 502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भ�ुानी 
   

21 503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (बहपुक्षीय) 
   

22 504 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (��पक्षीय) 
   

23 602 अथर् मन्�ालय- फैसला वा आदेश अनसुार �तनुर्पन� रकम 
   

    जम्मा 
    

अनसूुची — २ 

दफा २ सँग सम्बिन्धत 

संघीय सि�त कोषबाट खचर् हनुे रकम 

1 2 3 4 5 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

1 101 राष्  �प�त 
    

2 102 उपराष्  �प�त 
    

3 103 �देश �मखुहरू 
    

4 202 संघीय संसद् 
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1 2 3 4 5 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

5 204 अदालत 
    

6 206 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 
    

7 208 महालेखापर�क्षकको कायार्लय 
    

8 210 लोक सेवा आयोग 
    

9 212 �नवार्चन आयोग 
    

10 214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 
    

11 218 न्याय प�रषद् 
    

12 220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 
    

13 222 रा��य म�हला आयोग 
    

14 224 रा��य द�लत आयोग 
    

15 226 रा��य समावेशी आयोग 
    

16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 
    

17 230 मधेशी आयोग 
    

18 232 थारू आयोग 
    

19 234 मिुस्लम आयोग 
    

20 301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 
    

21 305 अथर् मन्�ालय 
    

22 307 उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 
    

23 308 उजार्, जल�ोत तथा �सँचाई मन्�ालय 
    

24 311 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 
    

25 312 कृ�ष, पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय  
    

26 313 खानेपानी मन्�ालय 
    

27 314 गहृ मन्�ालय 
    

28 325 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन मन्�ालय 
    

29 326 परराष्  � मन्�ालय 
    

30 329 वन तथा वातावरण मन्�ालय 
    

31 336 भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय  
    

32 337 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 
    

33 340 म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालय 
    

34 343 यवुा तथा खेलकुद मन्�ालय 
    

35 345 रक्षा मन्�ालय 
    

36 347 सहर� �वकास मन्�ालय 
    

37 350 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 
    

38 358 सञ्  चार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 
    

39 365 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय 
    

40 370 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 
    

41 371 �म, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्�ालय 
    

42 391 रा��य योजना आयोग 
    

43 501 अथर् मन्�ालय- �व�ीय व्यवस्था 
    

44 503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी (बहपुक्षीय) 
    

45 601 अथर् मन्�ालय- कमर्चार� स�ुवधा तथा सेवा�नवतृ स�ुवधा 
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1 2 3 4 5 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
संख्या 

शीषर्कको नाम 
चाल ु
खचर् 

पूजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

जम्मा 

46 602 अथर् मन्�ालय- �व�वध 
    

47 701 �देश (�व�ीय समानीकरण) 
    

48 701 �देश (सशतर् अनदुान) 
    

49 801 स्थानीय तह (�व�ीय समानीकरण) 
    

50 801 स्थानीय तह (सशतर् अनदुान) 
    

    जम्मा 
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अनसूुची 8 

 

�वधेयक संख्याः 

 

राष्  � ऋण उठाउन े�वधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७... 
संघीय संसद् सिचवालय 

�संहदरबार, काठमाण्डौ।  
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उ�शे्य र कारण 

 

 

आ�थर्क वषर् २०७5/७6 को �न�म� नेपाल सरकारको अथर् सम्बन्धी 

�स्तावहरूलाई कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले राष्  � ऋण उठाउन 

वाञ्छनीय भएकाले �स्ततु �वधेयक पेश गनुर् परेको हो।  

 

 

 

(...................) 

 अथर् मन्�ी  
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राष्  � ऋण उठाउने अ�धकारको व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 

 

 

�स्तावनाः आ�थर्क वषर् .......... को �न�म� नेपाल सरकारको अथर् सम्बन्धी �स्तावहरूलाई 

कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले राष्  � ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्ले यो 

ऐन बनाएको छ।  

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राष्  � ऋण उठाउने ऐन, ......” रहेको 

छ।  

 (२)  यो ऐन सम्वत ्........ साल साउन ..... गतेदेिख लागू हनुेछ। 

 

२. राष्  � ऋण उठाउने अ�धकारः (१) आ�थर्क वषर् .......... को �न�म� नेपाल सरकारको 

अथर् सम्बन्धी �स्तावहरूलाई कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले आ�थर्क वषर् ........ को 

अन्त्यमा अ�ध�वकषर् बापत �तनर् बाँक� रकम र अन्य �तनर् बाँक� रकममा थप रू. ....।– 

(अक्षरेपी ....) मा नबढ्ने गर� त्य�तसम्म रकमको राष्  � ऋण उठाउन सक्नेछ। 

 

तर यसर� उठाइने राष्  � ऋण रकममा नेपाल सरकारले �च�लत कानून बमोिजम 

�लन पाउने अ�ध�वकषर् रकम समावेश हनुे छैन। 

  

(२) नेपाल सरकारले आ�थर्क वषर् ......... सम्मको नेपाल राष्  � ब�कलाई �तनर् 

बाँक� अ�ध�वकषर्लाई नेपाल सरकारले �ेजर� �बलमा प�रणत गनर् स्वीकृ�त �दन 

सक्नेछ।  

(३) यस दफा बमोिजम उठाइएको राष्  � ऋणको साँवा ब्याज भ�ुानी गन� अव�ध 

र सो ऋणको ब्याजको दर राष्  � ऋण ऐन, २०५९ बमोिजम हनुेछ। 
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अनसूुची ९ 

 

  

(ऋण तथा जमानत �वधेयकको ढाँचा) 

 

�वधेयक संख्याः 

 

 

ऋण तथा जमानत (बाइस� संशोधन) �वधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

२०७.... 
संघीय संसद् सिचवालय 

�संहदरबार, काठमाण्डौ। 
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उ�शे्य र कारण 

 

 

 

नेपाल सरकारले �वकास कायर्को �न�म� संघीय सि�त कोष वा अन्य संघीय सरकार� कोष 

�धतो राखी आवश्यकता अनसुार ऋण �लन र जमानत �दन वाञ्छनीय भएकोले �स्ततु 

�वधेयक पेश गनुर् परेको हो।  

 

 

 

 

(................) 

       अथर् मन्�ी  
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ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गनर् बनकेो �वधेयक 

 

�स्तावनाः ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, संघीय 

संसद्ले यो ऐन बनाएको छ। 

  

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ऋण तथा जमानत (बाइस� संशोधन) 

ऐन, ........... रहेको छ।  

(२) यो ऐन सम्वत ्....... साल साउन ...... गतेदेिख लागू हनुेछ। 

२. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ मा संशोधनः ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ को उपदफा (१) 

मा रहेका “.... रुपैया ँभन्  ने शब्दहरूको स�ा “.... रुपैया ँभन्  ने शब्दहरू रािखएका छन।् 
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अनसूुची १०   
बजेटको सेवा तथा कायर्गत वग�करण 

 

संकेत कायर्गत वग�करणको नाम 

७०१  सामान्य सावर्ज�नक सेवा 

७०११ कायर्कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �वि�य र वैदेिशक मा�मला 

७०१२  बा� आ�थर्क सहायता 

७०१३  सामान्य सेवा 

७०१४  सामान्य आधारभतू सेवा 

७०१५  सामान्य अनसुन्धान तथा �वकास सेवा 

७०१६ सावर्ज�नक ऋण कारोबार 

७०१७ �व�भन्  न तहका सरकारहरु बीच हनुे सामान्य �कृ�तको हस्तान्तरण 

७०१८ सामान्य सेवा - अन्य� वग�कृत नभएको 
७०२  रक्षा 

७०२१  सै�नक सरुक्षा 

७०२२  नाग�रक सरुक्षा 

७०२३  वैदेिशक सै�नक सहयोग 

७०२४ अनसुन्धान तथा �वकास रक्षा 

७०२५  रक्षा -अन्य� वग�कृत नभएको 
७०३ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 

७०३१  �हर� सेवा 

७०३२  अग्नी �नयन्�ण सेवा 

७०३३ न्यायालय 

७०३४  कारागार 

७०३५ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा 

७०३६ सावर्ज�नक शािन्त सरुक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०४  आ�थर्क मा�मला 

७०४१  सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 

७०४२  कृ�ष, वन, मत्स्य पालन तथा िशकार 

७०४३  इन्धन तथा उजार् 

७०४४  खानी, उत्पादन तथा �नमार्ण 

७०४५  यातायात 

७०४६  संचार 

७०४७  अन्य उ�ोगहरु 

७०४८ अनसुन्धान तथा �वकास - आ�थर्क मा�मला 

७०४९  आ�थर्क मामीला - अन्य� वग�कृत नभएको 
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७०५  वातावरण संरक्षण 

७०५१  फोहोर मैला व्यवस्थापन 

७०५२  ढल व्यवस्थापन 

७०५३  �दषुण न्यूनीकरण 

७०५४  जै�वक �व�वधता र भ-ूसंरक्षण 

७०५५ अनसुन्धान तथा �वकास पयार्वरण संरक्षण 

७०५६  वातावरण संरक्षण - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०६  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा 

७०६१  आवास �वकास 

७०६२ सामदुा�यक �वकास 

७०६३ खानेपानी 

७०६४  सडक �व�तुीकरण 

७०६५  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा 

७०६६  आवास तथा सामदुा�यक स�ुवधा - अन्य� उल्लेख नभएको 

७०७ स्वास्थ्य 

७०७१  औषधी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 

७०७२ ब�हरं� सेवा 
७०७३  अस्पताल सेवा 

७०७४ सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 

७०७५ अनसुन्धान सेवा 

७०७६ स्वास्थ्य - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०८ मनोर�न, संस्कृ�त तथा धमर् 

७०८१ मनोर�नात्मक र खेलकुद सेवाहरु 

७०८२ साँस्कृ�तक सेवा 

७०८३  �सारण तथा �काशन सेवा 

७०८४  धा�मर्क तथा अन्य सामदुा�यक सेवा 

७०८५ अनसुन्धान तथा �वकास, साँस्कृ�तक र धा�मर्क 

७०८६ मनोर�न, सँस्कृ�त र धमर् - अन्य� वग�कृत नभएको 

७०९  िशक्षा 

७०९१  पूवर् �ाथ�मक र �ाथ�मक िशक्षा  

७०९२ माध्य�मक िशक्षा 

७०९४  स्नातक तहको िशक्षा 

७०९५  तहमा वग�कृत नहनुे िशक्षा (अनौपचा�रक िशक्षा) 

७०९६ िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरू 

७०९७  िशक्षा अनसुन्धान �वकास 

७०९८ िशक्षा- अन्य� वग�कृत नभएको 
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७१०  सामािजक सरुक्षा 

७१०१  अश� तथा �बरामी 

७१०२  जे� नाग�रक 

७१०३  राज्य �नयन्�णमा रहेका व्यि� आि�त सहायता 

७१०४  प�रवार र िशश ुकल्याण 

७१०५ बेरोजगार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामािजक असमावेशी 

७१०८  सामािजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा �वकास 

७१०९  सामािजक सरुक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 
 

 अनसूुची — ११  

दातसंृस्थाको संकेत र नामको �ववरण 

संकेत दात ृसंस्था Donor_EDESC 
1100001 नेपाल सरकार GoN 
1201001 आन्त�रक ऋण Domestic Borrowing 
2101001 ए �ड बी ADB - General 
2101002 जे एफ �प आर JFPR 
2101003 ए �ड बी - संय�ु कोष ADB- Pool Fund 
2103001 आई �ड ए IDA - General 
2103002 वल्डर् बैक - जी इ एफ WB - GEF 
2103003 वल्डर् बैक - �स्ट कोष WB - Trust Fund 
2103004 आई डी ए - संय�ु कोष IDA - Pool Fund 
2103005 वडर् बैक World Bank 
2104001 आई एम एफ IMF 
2105001 आई एफ सी IFC 
2106001 एन डी एफ NDF 
2107001 ओ�फड OFID 
2108001 साकर्  फण्ड SAARC Fund 
2109001 य ुएन UN 
2109002 य ुएन �ड पी UNDP 
2109004 य ुएन �स �ड एफ UNCDF 
2109006 य ुएन ई पी UNEP 
2109007 यनेुस्को UNESCO 
2109008 य ुएन एफ �प ए UNFPA 
2109009 य ुएन ओ �स एच ए UNOCHA 
2109010 य ुएन एच �स आर UNHCR 
2109011 य�ुनसेफ UNICEF 
2109012 अन�मन UNMIN 
2109013 य ुएन एड्स UNAIDS 
2109014 य ुएन वमुन UNWOMEN 
2109015 यएुन स्क्याप UNESCAP 
2109016 य ुपी य ु UPU 
2109017 यएुन हे�ब�ाट UNHABITAT 
2109018 य ुएन - जी इ एफ UN -GEF 
2109019 आई ओ एम IOM 
2109020 आई एल ओ ILO 
2109021 एफ ए ओ FAO 
2109022 ओ एच सी एच आर OHCHR 
2109023 य ुएन ओ �ड सी UNODC 
2109024 डब्ल ुएच ओ WHO 
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2109025 डब्ल ुएफ पी WFP 
2109026 यएुनए्फ�स�स�स UNFCCC-Adaptation Fund Board 
2110001 आइफाड IFAD 
2111001 रकफेलर Rockfeller 
2111011 द-य�ुनयन-नथर् अमे�रका The Union-North America 
2111021 एस.एस. �ड. �प. SSDP 
2111031 ए.आइ.आइ.�व. Asian Infrastructure Investment Bank 
2201001 अ�े�लया Australia - General 
2201002 अस एड Aus - Aid 
2202001 अ��या Austria- General 
2204001 �ाजील Brazil - General 
2205001 बेलिजयम Belgium - General 
2206001 क्यानाडा Canada - General 
2206002 क्यानाडा - �सडा Canada - CIDA 
2207001 चीन China - General 
2207002 चीन - एिक्जम ब�क China - EXim Bank 
2208001 डेनमाकर्  Denmark- General 
2208002 डेनमाकर्  - शािन्त कोष Denmark - NPTF 
2208003 डेनमाकर्  - संय�ु कोष Denmark - Pool Fund 
2209001 �फनल्याण्ड Finland - General 
2209002 �फनल्याण्ड - शािन्त कोष Finland - NPTF 
2209003 �फनल्याण्ड - संय�ु कोष Finland - Pool Fund 
2210001 �ान्स France - General 
2211001 जमर्नी Germany - General 
2211002 जमर्नी - िज आइ जेड Germany - GIZ 
2211003 जमर्नी - के एफ डब्ल्य ु Germany - KFW 
2211004 जमर्न - शािन्त कोष Germany - NPTF 
2212001 �ीस Greece 
2214001 भारत India - General 
2214002 भारत - एिक्जम ब�क India - EXim Bank 
2215001 ईटाल� Italy - General 
2216001 जापान Japan - General 
2216002 जापान - जाईका Japan - JICA 
2216003 जापान - जे �व आई �स Japan - JBIC 
2216004 जापान -�ड आर एफ Japan – DRF 
2216006 जापान - के आर १ Japan – KR1 
2216007 जापान - के आर २ Japan -KR2 
2216008 जापान - एन �प िज Japan NPG 
2216009 जापान - के आर Japan – KR 
2217001 को�रया Korea - General 
2217002 को�रया - कोईका Korea - KOICA 
2217003 को�रया - एिक्जम ब�क Korea - EXim Bank 
2218001 कुवेत कोष KFAED 
2219001 लक्जम्बगर् LuXembourg - General 
2220001 नेदरल्याण्ड Netherlands - General 
2220002 नेदरल्याण्ड - एस एन भी Netherlands - SNV 
2220003 एन एस एल NSL 
2220004 नेदरल्याण्ड - सेल कम्पनी Netherlands - Shell Co. 
2221001 न्यूजील्याण्ड New Zealand - General 
2222001 नव� Norway - General 
2222002 नोराड Norad 
2222003 नव� - शािन्त कोष Norway - NPTF 
2222004 नव� - संय�ु कोष Norway - Pool Fund 
2223001 स्वीट्जरल्याण्ड Switzerland - General 
2223002 स्वीट्जरल्याण्ड-एस डी सी Switzerland - SDC 
2223003 स्वीट्जरल्याण्ड - हेिल्भटास Switzerland - HELVETAS 
2223004 स्वीट्जरल्याण्ड - शािन्त कोष Switzerland - NTPF 
2223005 स्वीट्जरल्याण्ड/ �ड.एफ. आई. डी./ ई .यू. Switzerland/DFID/EU 
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2224001 िस्वडेन Sweden - General 
2225001 साउद� कोष Saudi Fund 
2226001 बेलायत UK - General 
2226002 बेलायत - शािन्त कोष UK - NPTF 
2226003 बेलायत - डी आर एफ UK - DRF 
2226004 बेलायत - संय�ु कोष UK - Pool Fund 
2227001 य ुएस एड USAID - General 
2227002 कन्सनर् यू एस ए Concern USA 
2227003 एम �स ए MCA 
2227004 एच आर आई HRI-USA 
2227005 �म�ल�नयम च्यालेन्ज काप�रेशन यू एस ए Milllennium Challenge Corporation,USA 
2228001 एस.एस.आर.पी SSRP Donor 
2229001 यरुो�पयन य�ुनयन EU - General 
2229002 यरुो�पयन य�ुनयन - शािन्त कोष EU - NPTF 
2229003 यरुो�पयन य�ुनयन - संय�ु कोष EU - Pool Fund 
2229004 यरुो�पयन इन्भेस्टमेन्ट ब�क Eurpoean Investment Bank 
2301001 जेफम्याट GEFMAT- General 
2301002 पनु�नर्मार्ण संय�ु कोष Reconstruction Pool Fund 
2301003 जेफम्याट -सेव द िचल्�ेन GEFMAT- Save The Children 
2302001 प्लान ईन्टरनेशनल Plan International - General 
2303001 केयर नेपाल Care Nepal - General 
2304001 ए आई ट� AIT - General 
2305001 गाभी Gavi - General 
2305002 गाभी - संय�ु कोष Gavi - Pool Fund 
2306001 सी आइ एफ CIF 
2307001 जी ए ऐफ एस पी GAFSP 
2308001 सेभ द िचल्�ेन Save the Children 
2309001 इटाल�यन �रसचर् काउन्सील Italian Research Council 
2310001 अमे�रकन बार अशोसीयशन American Bar Association 
2311000 ईन्टरनेशनल फाउन्डेशन फोर ईलेक्शन �सस्टम International Foundation for Election System 

2312001 
ईन्टरनेशनल इन्स्ट��ूट फोर डेमो�सी एण्ड 
इलेक्�ोल अ�सस्टेन्स 

International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance 

2313001 एशीयन फाउन्डेशन The Asia Foundation 
2314001 ई आइ एफ Enhanced Integrated Framework 
2315001 सी ई सी CEC 
2316001 दाताको संय�ु कोष Donor - Pool Fund-Health 
2317001 ई एफ ए EFA 
2318001 वान हाटर् वोल्ड वाइड One Heart World Wide 
2319001 आइपास आइए�नस Ipass Inc. 

2319011 एिशया अ��का ईन्स्ट�च्यूट �ाम्बगर् यू�नभ�सर्ट� 
Asian, African Ins. at University of Hamburg, 
Germany 

2320001 हाइफर �ोजेक्ट इन्टरनेशनल इन नेपाल Heifer Project International in Nepal 

 

अनसूुची — १2 

मिन्�प�रषद्को बैठकमा हनुे बजेट �स्त�ुतको ढाँचा 
 

�वषय — सूची 

 

१. सामान्य प�रचय 

२. चाल ुआ�थर्क वषर्को संिक्ष� आ�थर्क लेखाजोखाको �ववरण 

३. अथर्तन्�मा देखा परेका वतर्मान चनुौती र समस्याहरू 

४. चाल ुआ�थर्क वषर्को उपलिब्ध र असफलताका साथै घो�षत नी�त भन्दा कुनै खास �वचलन भए सोको �ववरण 

५. आगामी आ�थर्क वषर्को आय व्ययको �ववरण 



 

  333 

६. बजेट तजुर्मा गदार् अवलम्बन ग�रएका उ�शे्यहरू 

७. बजेट तजुर्मा गदार् �लइएका �मखु आधारहरू 

८. �स्ततु बजेटमा ग�रएका मौ�लक प�रवतर्नहरू 

९. चाल ुवा पूजँीगत बजेट बढ्न ुवा घट्नकुा �मखु कारणहरू 

१०. राजस्व समेतका �ोत प�रचालनमा अवलम्बन ग�रन लागेका नी�त तथा �स�ान्त 

११. रा��य आ�थर्क सूचका�हरू र शोधानान्तर िस्थ�त 

अनसूुची – १२ मा �स्ततु गनुर्पन� ता�लकाहरू 

 अनसूुची – क 
MACRO ECONOMIC PERFORMANCE OF FISCAL YEAR ……… 

   (Rs in Crore) 
BUDGET Budget Estimates Revise Estimate Percentage of R/E to B/E 

A. Revenue and Grant: (1+2)    
 1. Revenue: (i+ii)    
i) -TaX    
ii) -Other Revenue    

 2. -Grants       
B. Less EXpenditure : (3+4)    

 3. -Recurrent    
 4. - Capital     

C. Budget Surplus and Deficit: (A-B)       
D. Financing: (5+6+7+8)       

 5 Net Internal Loan: (iii-iv)       
iii) - Internal Loan       
iv) - Less Internal Refund       
6. Net Investment: {(v+viI)-(vii+viii)}    
v) Domestic Share Investment    
vi) Foreign Share Investment    
vii) Sale of Domestic Share    
viii) Sale of Foreign Share       

 7. EXternal Net Borrowing (iX-X)       
ix) EXternal Amortization       
x) Less EXternal Borrowing       

8. Domestic Net Borrowing (Xi-Xii)       
xi) Domestic Amortization       
xii) Less Domestic Borrowing    

 E. Over / Under (C-D)       
    
Composition OF GDP* Growth Rats 
  Amount Nominal Real 
Total       
Agriculture       
Non-Agriculture (of which 
industry)       
   (Rs in Crore) 

Trade ... ... ... ... ... ... Percentage Changes 
EXports       
Imports       
Trade Balance (-)       
   (Rs in Crore) 

Balance of Payments ... ... ... ... ... ... Percentage Changes 
Balance of Payments       
        
Foreign Currency Reserve ... ... ... ... ... ... Percentage Changes 
Total       
Convetible       
Non-Convertiable       
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Rate of Inflation (Annual Average) 
... ... ... ... ... ... Percentage Changes 

      

 

Total outstanding Debt (... ... ... )   (Rs in Crore)  

 Amount Percentage of GDP Per Capita Debt 
Burden 

Percentage 
Increase 

Domestice         
EXternal         
Debt servicing as % of Revenue         

 

   (Rs in Crore)  

National Saving (2058/59) Amount As Percentage of 
GDP 

Percentage 
Increase/Decrease  

Domestice        

EXternal        

 

 

Interest Rates (... ... ... ) EXisting Percentage 
Increase/Decrease 

Government Bonds & Treasury 
Bills   
Banks & Financial Institution 
(average)   

* At factor cost before deduction of banks service chage at 1994/95 price 

अनसूुची – ३  

Summary of Budget ... ... ... ... ... 

Rs. in Crore  

Recurrent   Revenue   
Capital   Foreign Aid Grant Loan   
Financing  Internal Borrowing   
Total   Total   

 

Descriptions  Percentage  

Aid % of Capital EXpenditure   

Aid % of Total EXpenditure   

Increase % of Current EXpenditure Estimate to Estimate   

Increase % of Capital EXpenditure Estimate to Estimate   

Increase % of Current EXpenditure Estimate to Revised Estimate   

Increase % of Capital EXpenditure Estimate to Revised Estimate   
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Increase % of Total to Total Estimate   

Increase % of Total to Revised Estimate   

Increase % of Grants (Estimate to Estimate)   

Increase % of Loans (Estimate to Estimate)   

Increase % of Revenue (Estimate to Estimate)   

Increase % Internal Borrowing (Estimate to Estimate)   
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 अनसूुची – १३ 

लिजकल �ेमवकर्  �व�ध 

भ�ूमका 

आयोजनाका ल�य, उ�ेश्य, �ोत, ��तफल तथा �तनीहरू बीचको कारण र असरको सम्बन्धलाई प�हचान गराउन सहयोग गन� 

खाका लिजकल �ेमवकर्  (लग�ेम) हो। यसमा आयोजनाको ल�य तथा उ�ेश्य �ाप्  त भए नभएको थाहा पाउन स�कने 

सूचकहरूको �वकास ग�रएको हनु्छ। यसले आयोजनाको सफलता र असफलतालाई असर पान� बा� शि�हरू र �तनले पानर् 

सक्ने �भावहरूको बारेमा पूवार्नमुान समेत गदर्छ। लग�ेमलाई आयोजना कायार्न्वयनको �ममा �भावकार� अनगुमन तथा 

मूल्या�नलाई स�ुनिश् चत गन� आयोजना तजुर्मा उपकरणको रूपमा स्वीकार ग�रन्छ। 

नेपालमा �वकास आयोजनाको कायार्न्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले साधनहरूको समिुचत उपयोग हनु नसक� आयोजनाहरूबाट 

अपेिक्षत ��तफल �ाप्  त हनु स�करहेको छैन। यसै सन्दभर्मा आठ� योजनाले अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्लाई �भावकार� 

बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरेको �थयो। त्यसै गर� नव� योजनाले �व�मान अनगुमन �णाल�मा सधुार गनर् तथा आयोजना 

तजुर्मा कै अवस्थामा यसका कमजोर� हटाई आयोजना छनौट ���यालाई व्यविस्थत गनर् �व�भन्  न �यासहरू गरेको �थयो। यस 

अनरुूप आ�थर्क वषर् २०५७/५८ देिख दातसंृस्थाको सहयोगमा स�ा�लत र नेपाल सरकार�ारा सञ्  चालन हनुे सबै नयाँ 

आयोजनाहरूको आयोजना �स्तावमा लग�ेम तयार गर� संलग्न गनुर् पन� नी�तगत व्यवस्था ग�रयो। ग�रबी �नवारण सम्बन्धी 

रणनी�तक दस्ताबेजको रूपमा रहेको दश� योजना तजुर्मामा व्यापक जन सहभा�गता तथा लग�ेमको �योग ग�रएको �थयो। 

यस योजनामा लग�ेमको कायार्न्वयनलाई ग�रबी अनगुमनसँग आब� गर� यसबाट ग�रबीमा परेको �भावको अनगुमन तथा 

मूल्या�न ग�रने उ�ेश्य रािखएको �थयो। 

आयोजना व्यवस्थापनमा लग�ेम ज्यादै उपयोगी मा�नएकोले आजकाल यसको व्यापक �योग हनुे गरेको पाइन्छ। नेपालको 

सन्दभर्मा भने यसको �योग अझै सी�मत रहेको छ। �वदेशी दात ृ संस्थाहरूले भने यसको �योग गन� गरेको पाइएको छ। 

नेपाल सरकार�ारा स�ा�लत आयोजनाको हकमा यसको सी�मत उपयोगले गदार् आयोजना छनौट मै समस्या देिखनकुा साथै 

अनगुमन मूल्या�न �णाल�लाई न�तजामूलक बनाउन बाधा पगुेको छ। लग�ेमको �नमार्ण आफ� मा एउटा ज�टल ���या हो। 

सरोकारवाला सबैसँगको सहभा�गतामूलक अभ्यासबाट नै यसलाई तयार ग�रन्छ। यसको ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालयले 

ता�लमको माध्यमबाट आ—आफ्नो �नकायमा क्षमता �वकासमा गर� आयोजनाका तजुर्मामा यसको अ�नवायर् उपयोगलाई जोड 

�दन ुपदर्छ। 

लग�ेमको संिक्ष� प�रचय:  

लग�ेम उ�ेश्यमूलक आयोजना तजुर्मा तथा व्यवस्थापनको ला�ग एउटा �व�षेणात्मक औजार हो। यसको म�तले आयोजनाले 

�ाप्  त गनर् खोजेको ल�यलाई शरुुमै प�हचान गनर् र त्यस्ता ल�य �ाप्  त भए/नभएको सम्बन्धमा मापन गन� साधनहरूको शरुुमै 

�वकास गनर् स�कन्छ। आयोजनाको ल�य �योजन ��तफल जस्ता �वषयहरूको संक्षेपमा �स्ततु गन� लग�ेमको ढाँचा मखु्यतया 

४X४ को एउटा म्या��क्स (Matrix) मा आधा�रत हनु्छ। लग�ेम �योग गन� �व�भन्  न दात ृ�नकायहरूले जस्तैः ADB, GTZ, 

USAID, JICA आ�दले यसलाई छु�ाछु�ै ढाँचामा �स्ततु गन� गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारका आयोजनाहरूको सन्दभर्मा 

एकरूपताको �हसाबले रा��य योजना आयोगले ता�लका १ मा �दइएको ढाँचालाई लागू गन� गरेको छ। 

ता�लका १ मा �दएको ढाँचाले लग�ेमका मा�थ उल्लेख ग�रएका सबै �वशेषताहरूलाई संक्षेपमा �स्ततु गदर्छ। यसमा हरेक 

महल (Column) मा चार हरफहरू (Row) रहेका हनु्छन।् जसमा प�हलो महलमा उल्लेख भएका ल�य, उ�ेश्य, ��तफल तथा 

��याकलापहरू हरेकका ला�ग दो�ो, ते�ो र चौथो महलमा �मशः अलग अलग सूचकहरू, पषु्�ाईका �ोतहरू तथा 

पूवार्नमुान एवं जोिखमहरूका ला�ग �ावधान रािखएको हनु्छ। 

यसका महलहरूले लगानी, ��यालकलाप, उ�ेश्य र ल�यहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई देखाउँछ र यसलाई ठाडो तकर्  

(Vertical Logic) भ�नन्छ। यसका ढाँचामा रहेका पंि�हरू (Row) ले ��याकलापहरू तथा उपलिब्धहरू हा�सल भए नभएको 
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हेन� सूचकहरू, �तनको पषु्�ाँईका माध्यमहरू र पूवार्नमुान तथा जोिखमहरूलाई इं�गत गछर्न।् यसलाई ते�ो तकर्  

(Horizontal Logic) भ�नन्छ। 

ता�लका –१ 

 लिजकल �ेमवकर्  
 (Logical Framework) 
    आयोजनाको अव�धः 
    आयोजना शरुु हनुे आ�थर्क वषर् 
आयोजनाको नामः     सम्पन्  न हनुे आ�थर्क वषर्मः 

     आयोजनाको नामः 
    �म�तः 

�ववरणात्मक संके्षप कायर्सम्पादन सूचकहरू पषु्�ाईका आधारहरू अनमुान 

ल�य     

�योजन     

��तफल     

��याकलाप/लगानी     

लग�ेम संरचनाका अंगहरूः लग�ेम �व�धमा �योग हनुे आधारभतू अंगहरूको संिक्ष� �बवरण �नम्नानसुार छ: 

ल�य: लग�ेममा आयोजनाका उ�ेश्यहरूको �व�भन्  न तहहरू हनु्छन।् ल�य सबभन्दा मा�थल्लो तहको उ�ेश्य हो जसको 

�ा��मा आयोजना वा कायर्�मले योगदान परु्  याउने अपेक्षा ग�रएको हनु्छ। यथाथर्मा ल�य आयोजनाको द�घर्कालमा देिखने 

�भाव नै हो। साधारणतया यस्ता ल�य कुनै कायर्�म वा क्षे�को उ�ेश्य हनु्छ। उदाहरणको ला�ग कृ�ष उत्पादनमा व�ृ� 

भयो भने (उ�ेश्य) कृषक प�रवारको आयमा व�ृ� हनु्छ। 

�योजन: आयोजनाको तत्काल�न उ�ेश्य (जसको �ा��को ला�ग आयोजना सञ्  चालन ग�रएको हनु्छ) लाई नै �योजन 

भ�नन्छ। यसले आयोजनाबाट �ाप्  त गनर् खोिजएको �न�दर्� प�रणामलाई जनाउँछ। आयोजनाको आधारभतू �योजन सकभर 

एउटै हनु ुउपय�ु हनु्छ। 

��तफलः आयोजनाको �व�भन्  न ��याकलापहरू तथा लगानीको व्यवस्थापनबाट हा�सल गनर् खोिजएको खास खास 

प�रणामहरू नै आयोजनाका ��तफलहरू हनु।् ��तफल यस्ता प�रणामहरू हनु जसका ला�ग आयोजनामा व्यवस्थापन पक्ष 

�त्यक्ष रूपमा जबाफदेह� हनु्छ। 

��याकलाप: आयोजनाले �न�दर्� गरेका ��तफलहरू �ाप्  त गन� उ�ेश्यले सञ्  चालन ग�रने �व�भन्  न ग�त�व�धहरूलाई जनाउँछ। 

यस्ता ��याकलापहरूको प�हचान र सूिचव� गन� कायर् ज्यादै सावधानीपूवर्क ग�रन्छ। 

लगानी: आयोजनाको ��तफल �ाप्  त गनर् सञ्  चालन ग�रन े ��याकलापहरूका ला�ग चा�हने आवश्यक साधन र �ोतहरू 

यसका लगानी हनु। आयोजनाका लगानीहरू भन्  नाले आवश्यक जनशि�, बजेट साम�ी तथा सूचनाहरू हनु।् 

बस्तगुत रूपले पषु्�ाईँ गनर् स�कन ेसूचकहरू: यसलाई कायर्सम्पादन सूचक प�न भ�नन्छ। यसले प�रमाण, गणु, समय र 

लागतको �हसाबले आयोजना सञ्  चालनबाट अपेिक्षत प�रणाम �ाप्  त भए नभएको सम्बन्धमा स्पष्  ट रूपमा संकेत �दने 

आधारहरू �स्ततु गदर्छ। लग�ेमको ठाडोतफर् का हरेक तहको ला�ग छु�ै सूचकहरू हनु्छन।् उ� सूचकहरूबाट के क�त 

�ग�त हा�सल भयो र के क�त गनर् बाँक� छ भन्  ने य�कन गर� ��याकलापहरूलाई सोह� अनसुार व्यबिस्थत गनर् स�कन्छ। 

यसका ला�ग सूचकहरू मापनयोग्य हनुपुदर्छ र जसमा आधार अ� तथा लिक्षत अ� र समय सीमा स्पष्  ट उल्लेख हनुपुदर्छ। 

सूचकहरूले �व�भन्  न तहका उ�ेश्यहरू �ा��का ला�ग आवश्यक पन� कायर् सम्पादनस्तरलाई प�रभा�षत गरेका हनु्छन।् 

सूचकहरू आफ� मा अपेिक्षत प�रणाम �दने आवश्यक पूवर् शतर् भने होइनन।् 
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पषु्�ाईँका आधारहरू: यो आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्या�नसँग सम्बिन्धत छ। यसले पूवर् �नधार्�रत सूचकहरूको 

आधारमा आयोजनाको सफलता वा असफलतालाई पषु्�ाँई गन� साधनलाई प�हले नै स्थापना ग�रसकेको हनु्छ। यसमा 

�त्येक सूचकका ला�ग पषु्�ाँईका उपय�ु आधार प�न तो�कएको हनुपुदर्छ। यसको ला�ग आवश्यक तथ्या� वा सूचनाहरू 

कहाँबाट �ाप्  त हनु्छ र त्यसका �ोतहरू के हनु ्भन् ने स्पष्  ट हनुपुदर्छ। 

अनमुान: यी यस्ता बा� तत्वहरू हनु ् जनु आयोजनाको �ग�त र सफलताको ला�ग अ�नवायर् शतर्को रूपमा रहन्छन।् 

आयोजना कायार्न्वयनको सम्पूणर् अव�धभर एउटा खास �क�समको �ाकृ�तक, राजनै�तक, आ�थर्क, सामािजक तथा वातावरणीय 

अवस्था �व�मान रहनेछ भन्  ने अनमुानका आधारमा आयोजना तजुर्मा ग�रएको हनु्छ। य�द यस्ता अनमुान ग�रएको िस्थ�तमा 

कुनै प�न बा� कारणहरूले कुनै प�रवतर्न हनु्छ र यो आयोजनाको �नयन्�णमा भन्दा बा�हर छ भने यसले आयोजनालाई 

��तकुल असर पानुर्का साथै पेिक्षत प�रणाम �ाप्  त नहनु सक्छ। यस्तो अवस्थामा शरुुमा ग�रएका यी अनमुानहरू 

आयोजनाको सफलतामा वाधा परु्  याउने जोिखम हनु पगु्छन।् आयोजनाको ल�य हा�सल हनुे/नहनुे कुरा पूवार्नमुानहरू सह� 

सा�वत भए/भएनन भन्  नेमा �नभर्र गदर्छ। 

लग�ेममा पूवार्नमुानलाई उल्लेख गदार् यसलाई सकारात्मक िस्थ�तको रूपमा उल्लेख गनुर् पदर्छ। लग�ेमको �योगबाट 

आयोजनाको ढाँचा तयार पान� कायर् यसका �व�भन्  न तहका उ�ेश्यहरू बीच कारण र असरको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी 

साम�ुहक अभ्यासको प�रण�त हो। यसका ला�ग �नम्न चरणहरू पार गनुर् पदर्छ:– 

१. समस्या �वश्  लेषण,  

२. आयोजनामा सरोकार राख्  ने व्यि� वा समूहको �वश्  लेषण,  

३. कारण असर �वश्  लेषण,  

४.  उ�ेश्यहरूको �वश्  लेषण,  

५. �वकल्पहरूको �वश्  लेषण। 

उपरो� �वश्  लेषण गन� कायर्मा �व�भन्  न सहभा�गतामूलक �व�धहरू जस्तैः Zeil Oriented �व�ध, Participatory Rural Appraisal 

(PRA) �व�ध, सवल र कमजोर पक्ष �वश्  लेषण (SWOT Analysis) आ�द �योग ग�रन्छ। यस �कार आयोजनाका उ�ेश्य, 

��तफल र ��याकलाप �नधार्रण गन� जोिखमहरूको पूवार्नमुान गन� तथा सूचकहरूको �वकास गन� कायर् लग�ेममा समावेश 

ग�रन्छ। 

लग�ेमका सीमाहरू  

• लग�ेम �व�ध आयोजना तजुर्मा तथा यसको कायार्न्वयनको अनगुमन र मूल्या�न गन� �व�भन्  न  औजारहरू मध्ये एउटा 
महत्वपूणर् औजार हो। तर यसले �ा�व�धक, आ�थर्क, सामािजक एवं वातावरणीय �वश्  लेषणहरूलाई �वस्था�पत गद�न। 

• आय �वतरण, रोजगार�का अवसरहरूको �सजर्ना, �ोत सम्बन्धमा पहुँच जस्ता ल�य �ािप् तमा लग�ेम �नरपेक्ष 
रहन्छ।  

• यसले व्यवस्थापकहरूको पेसागत योग्यता र अनभुवलाई �वस्था�पत गद�न।  

• लग�ेमबाट अ�धकतम लाभ �लन संलग्न व्यि�हरूलाई व्यविस्थत ता�लम �दन ुअत्यावश्यक हनु्छ। 
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