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नेपाल सरकार 

अर्ा मन्त्त्रालर् 

कार्ा सञ्चालन गनरे्दशिका,२०७७ 

(आठौं संस्करण) 

      
 

बजेट तजुामा तर्ा कार्ाान्त्वर्न प्रवक्रर्ालाई सरल र ब्र्वशस्र्त बनाउन, उपलब्ध स्रोतलाई प्रार्गमकीकरण 
िरी अत्र्ावश्र्क तर्ा अगनवार्ा खचा िनुापने के्षत्रमा र्दक्षतापूवाक ववगनर्ोजन िना, सावाजगनक खचामा 
एकरुपता तर्ा गमतव्र्वर्ता कार्म िना/िराउन र बजेट खचा तर्ा कार्ाक्रम सञ्चालनमा ववत्तीर् 
उत्तरर्दावर्त्व, शजम्मेवारी र जवाफरे्दवहता वोध िना/िराउन आगर्ाक कार्ाववगध तर्ा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व 
गनर्मावली,२०७7 को गनर्म 19 को अगधनमा रही र्ो गनरे्दशिका जारी िररएको छ। 

 

पररच्छेर्द - एक 
अर्ा मन्त्त्रालर्को कार्ा वववरण र कार्ाक्षते्र 

 

नेपाल सरकार (कार्ा वविाजन) गनर्मावली, २०7४ ले गनदर्दाि िरेका कार्ा शजम्मेवारीका आधारमा 
मलुकुको ववत्तीर् तर्ा मौदद्रक के्षत्रसँि सम्बशन्त्धत सम्पूणा वक्रर्ाकलापहरू सञ चालन एवं सहजीकरण िने 
अगििारा अर्ा मन्त्त्रालर्मा रहेको छ। सावाजगनक ववत्तसँि सम्बशन्त्धत नीगत तर्ा कार्ाक्रम तजुामा र 
कार्ाान्त्वर्न अर्ा मन्त्त्रालर्बाट हुँरै्द आएको छ। मौदद्रक के्षत्रसँि सम्बशन्त्धत नीगतहरूको तजुामा र 
कार्ाान्त्वर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुँरै्द आएको छ िन े रे्दिको आगर्ाक िगतववगधमा नेततृ्वर्दार्ी िगूमका 
गनवााह िरै्द समदृ्ध नेपाल बनाउने अगिर्ानमा आफूलाई प्राप त कार्ा वववरण (Terms of Reference) अनसुार 
कार्ा सञ चालन िना अर्ा मन्त्त्रालर्ले रे्दहार् बमोशजमको रू्दरदृवि (Vision), अगिर्ान (Mission) रणनीगतक 
लक्ष्र् (Strategic Goal), रणनीगतक उद्देश्र् (Strategic Objective) र संिठनात्मक स्वरूप (Organizational 

Structure) समेत तर् िरेको छ।  

१.१ कार्ा वववरण (Terms of Reference) 

नेपाल सरकार (कार्ा वविाजन) गनर्मावली, २०7४ ले अर्ा मन्त्त्रालर्को कार्ा वविाजन रे्दहार् 
बमोशजम तोकेको छः  

 आगर्ाक अवस्र्ाको ववश् लेषण, आगर्ाक तर्ा ववत्त सम्बन्त्धी नीगतको तजुामा, कार्ाान्त्वर्न र 
गनर्मन। 

 आगर्ाक साधनहरूको बाँडफाटँ, कुल रावष्ट्रर् लिानी प्रके्षपण र ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन। 

 समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्व, मूल्र् शस्र्रता सम्बन्त्धी नीगत तजुामा, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन। 

 ववकास सहार्ता नीगतको तजुामा, कार्ाान्त्वर्न, अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन र गनर्मन। 

 केन्त्द्रीर् बैंक सञ चालन, गनर्मन र मौदद्रक नीगत। 

 बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाहरू सम्बन्त्धी नीगत, काननु, समन्त्वर् र गनर्मन। 
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 ववरे्दिी मदु्रा ववगनमर् तर्ा गनर्न्त्त्रण। 

 आगर्ाक तर्ा सामाशजक ववकास र मदु्रा तर्ा बैंवकि सम्बन्त्धी दिपक्षीर्, बहपुक्षीर् अन्त्तराावष्ट्रर् 
संस्र्ाहरूसँि सम्पका  र समन्त्वर्। 

 वैरे्दशिक ऋण, अनरु्दान तर्ा अन्त्र् दिपक्षीर् र बहपुक्षीर् सहार्ता सम्बन्त्धी अन्त्तराावष्ट्रर् सशन्त्ध, 
सम्झौता र कार्ाान्त्वर्न। 

 संघीर् संशचत कोष वा संघीर् सरकारी कोष सञ चालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, 
ववगनर्ोजन ऐन, परुक अनमुान, पेश्की खचा, उधारो खचा, आकशस्मक कोष र अन्त्र् सरकारी 
कोष। 

 बजेट तजुामा, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन। 

 सरकारी जमानत। 

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको आन्त्तररक र वैरे्दशिक ऋण एवं अनरु्दान सम्बन्त्धी नीगत, काननु 
र गनर्मन। 

 सरकारी बाँकी रकमको अगिलेखीकरण र असलुी। 

 राजस्व सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड, र्ोजना, प्रके्षपण, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन। 

 राजस्व प्रिासनको सञ चालन र सदुृढीकरण। 

 सावाजगनक खचा सम्बन्त्धी नीगत, काननु, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन। 

 आगर्ाक कार्ाववगध सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन। 

 मूल्र् नीगत। 

 लेखा तर्ा लेखापरीक्षण प्रणाली। 

 सरकारी लिानी र लािांिको लेखा व्र्वस्र्ापन 

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहबीच ववत्तीर् हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी नीगत, काननु, कार्ाान्त्वर्न, 
समन्त्वर् र गनर्मन। 

 संघीर् ववगनर्ोजन, राजस्व, वविाज्र् कोष, धरौटी, कार्ा सञ चालन कोष र अन्त्र् सरकारी 
कोष तर्ा सम्पशत्त। 

 िन्त्सार, अन्त्तःिलु्क, मलु्र् अगिवृवद्ध कर, आर्कर, राहर्दानी िलु्क, गिसा िलु्क, पर्ाटन 
र्दस्तरु एवं अन्त्र् कर तर्ा िैरकर, सेवािलु्क र्दस्तरु लिार्तका सेवा िलु्कहरूको लक्ष्र् 
गनधाारण, प्रिासन, सङ्कलन र बाँडफाँट। 

 कर तर्ा िन्त्सार राजस्व सम्बन्त्धी दिपक्षीर्, क्षेत्रीर्, वहपुक्षीर् समन्त्वर्, सशन्त्ध, सम्झौता, 
समझर्दारी, कार्ाान्त्वनर् र गनर्मन। 

 राजस्व सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क अगिलेखन र सूचना आर्दान प्रर्दान। 

 गधतोपत्र तर्ा कमोगडटी बजार सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड र गनर्मन। 
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 बीमा सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड र गनर्मन। 

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहमा राजस्व र प्राकृगतक स्रोत उपर्ोि वा लािको बाँडफाँट सम्बन्त्धी 
नीगत, काननु, मापर्दण्ड र कार्ाान्त्वर्न। 

 राजस्व चहुावट गनर्न्त्त्रण। 

 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्। 

 रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोि। 

 गनके्षप तर्ा कजाा सरुक्षण कोष। 

 सरकारी स्वागमत्वमा रहेका संस्र्ानको गनर्मन, गनर्न्त्त्रण, समन्त्वर् र गनरे्दिन तर्ा तलब, 
ित्ता, बोनस, लिानी र लािािं सम्बन्त्धी नीगत गनधाारण। 

 राजस्व र आगर्ाक प्रिासन सम्बन्त्धी तालीम, अध्र्र्न र अनसुन्त्धान। 

 कमाचारी सञ्चर् कोष। 

 नािररक लिानी कोष। 

 अवकाि कोष। 

 सावाजगनक संस्र्ानहरू र गनजीकरण सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड, अनिुमन र गनर्मन। 

 मन्त्त्रालर् सम्बन्त्धी सावाजगनक संस्र्ान, प्रागधकरण, सगमगत, प्रगतष्ठान, कम्पनी आदर्दको 
सञ चालन र गनर्मन। 

 मन्त्त्रालर्को ववषर्  क्षेत्रसँि सम्बशन्त्धत सेवा, समूह र उपसमूहको सञ चालन। 

१.२ रू्दरदृवि (Vision) 

सवल ववत्तीर् र आगर्ाक व्र्वस्र्ापनको माध्र्मबाट दर्दिो, फरावकलो तर्ा उच्च र्दरको आगर्ाक 
वृवद्ध हागसल िरी समग्र अर्ातन्त्त्रको क्षमता अगिवृवद्ध िने। 

१.३ अगिर्ान (Mission) 

आन्त्तररक राजस्वको आधारलाई सदुृढ िरै्द उपलब्ध ववत्तीर् स्रोतको प्रिावकारी र समशुचत 
उपर्ोिबाट समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्व कार्म िनामा सहर्ोि परु् र्ाउन।े 

१.४ रणनीगतक लक्ष्र्हरू (Strategic Goals) 

१.४.१ समविित लक्ष्र् (Overall Goal) 

उपर्कु्त आगर्ाक नीगत तजुामा िना र्ोिर्दान िने र आगर्ाक नीगत व्र्वस्र्ापनको कार्ा 
िने।  

१.४.२ कार्ानीगतक लक्ष्र्हरू (Specific Goals) 

 कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, कराधार फरावकलो बनाउने र करका उपर्कु्त 
र्दरहरू तोक्न।े 
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 कर प्रिासनको र्दक्षता र प्रिावकाररतामा सधुार िने। 

 प्रार्गमकता प्राप त क्षेत्रहरूको लागि र्दक्ष, प्रिावकारी र न्त्र्ार्ोशचत रूपमा साधनको 
बाँडफाँट िने नीगत अवलम्बन िने। 

 ववत्तीर् संस्र्ा र ववत्तीर् उपकरणहरूको माध्र्मबाट उत्पार्दन र बजारको सदुृढीकरण 
िरै्द सक्षम ववत्तीर् प्रणालीको ववकास िने। 

 सरकारी स्वागमत्वका संस्र्ानहरूलाई कुिल बनाउन संस्र्ानको सदुृढीकरण तर्ा 
ववगनवेि नीगतका अगतररक्त आवश्र्क अन्त्र् नीगतहरू अवलम्बन िने। 

 पारर्दिी र उत्तरर्दार्ी आगर्ाक तर्ा ववत्तीर् सूचना प्रणाली ववकास िने। 

 सावाजगनक क्षेत्रका कमाचारीहरूको लागि प्रिावकारी र उशचत प्रोत्साहन प्रणालीलाई 
संस्र्ाित िने। 

 प्रिावकारी सावाजगनक खचा नीगतहरूको तजुामा र कार्ाान्त्वर्न िने। 

 वैरे्दशिक सहार्ताबाट प्राप त स्रोतहरूको व्र्वस्र्ापनको लागि प्रिावकारी अनिुमन र 
मूल्र्ाङ्कन प्रणाली संस्र्ाित िने। 

 सावाजगनक र गनजी क्षेत्र बीच ववश्वासको वातावरण कार्म िरै्द समग्र आगर्ाक 
ववकासमा गनजी के्षत्रको संलग्नताको लागि अनकूुल वातावरण गसजाना िना सहर्ोि 
परु् र्ाउने। 

१.५ रणनीगतक उद्दशे्र्हरू (Strategic Objectives) 

 समग्र आगर्ाक व्र्वस्र्ापन प्रणालीको सधुार कार्ामा र्ोिर्दान परु् र्ाउने, 

 आधारितू स्वास्थ्र् सेवा, आधारितु शिक्षा र ग्रामीण पूवााधार ववकासमा लिानी अगिववृद्ध िरी 
िररबी गनवारणोन्त्मूख के्षत्र अनकूुल हनु ेिरी सावाजगनक खचाको प्रार्गमकीकरण िने। 

 कुल ग्राहास्र् उत्पार्दनको अनपुातमा राजस्व वृवद्धको समूशचत वातावरण तर्ार िने। 

 प्रिावकारी र र्दक्ष सावाजगनक सेवाको प्रत्र्ािगूतको लागि बजेट सहर्ोि उपलब्ध िराउने। 

 अन्त्तराावष्ट्रर्स्तरमा स्वीकृत वैरे्दशिक सहार्ता सम्बन्त्धी अनवुन्त्ध र प्रगतबद्धताहरूको आधारमा 
मािमा आधाररत वैरे्दशिक सहर्ोि पररचालन िने र वैरे्दशिक सहर्ोिको प्रिावकाररतामा 
सधुार िने। 

 नेपाल सरकारको ववगनर्ोजन ऐन बमोशजम ववगिन्त् न मन्त्त्रालर् वविाि र गनकार्हरूको लागि 
िररएको बजेट ववगनर्ोजन र गतनीहरूले प्रर्दान िने सेवा प्रवाह प्रणालीको प्रिावकाररतामा 
अगिवृवद्ध िने। 

 सावाजगनक संस्र्ानहरूको व्र्ावसावर्क र्दक्षता अगिवृवद्ध िना ती संस्र्ानहरूमा प्रिावकारी 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन अभ्र्ासहरूको प्रत्र्ािगूत िने एवं गतनीहरूको वस्त ु तर्ा सेवा प्रवाह र 
िणुस्तरमा सधुार िने। 



5 
 

 सावाजगनक संस्र्ानहरूको सञ चालनमा व्र्वस्र्ापकीर् कुिलता अगिवृवद्ध िरी ती 
संस्र्ानहरूको उद्देश्र्मूलक पररचालन िने। 

१.६ संिठनात्मक संरचना र कार्ाहरू (Organizational Structure & Functions) 

अर्ा मन्त्त्रालर्को कार्ाक्षेत्रमा पने ववगिन्त् न वक्रर्ाकलापहरू सञ चालन िना रे्दहार् बमोशजमको 
महािाखाहरू व्र्वस्र्ा िरी कार्ाक्षेत्र गनदर्दाि िररएको छ- 

 संिठन संके्षपमा मखु्र् मखु्र् कामहरू 

महािाखाहरू 

प्रिासन महािाखा  आवश्र्क जनिशक्तको प्रके्षपण तर्ा पूगताको कार्ा समेत िरी मानव स्रोत 
पररचालन िने। 

 मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात कार्ारत जनिशक्तको क्षमता अगिवृवद्ध सम्बन्त्धी कार्ाहरू 
िने। 

 मन्त्त्रालर् अन्त्तिातको संिठन संरचना पनुरावलोकन सम्बन्त्धी कार्ा िने। 
 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्को राजपत्रावङ्कत कमाचारीहरूको गनर्शुक्त, पर्दस्र्ापन 

र बढुवा सम्बन्त्धी कार्ाहरू िने। 
 अशख्तर्ार र्दरुुपर्ोि अनसुन्त्धान आर्ोि लिार्तका गनकार्हरूको सम्पका  ववन्त्र्दकुो 

रूपमा कार्ा िने। 
 र्स मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात गनकार्हरूका लागि आचार संवहता तर्ारी, पररमाजान 

तर्ा कार्ाान्त्वर्नको अनिुमन िने। 
 अन्त्तर महािाखा तर्ा अन्त्तर वविाि समन्त्वर् िने। 
 शजन्त्सी व्र्वस्र्ापन, आगर्ाक प्रिासन सञ चालन सम्बन्त्धी कार्ा िने। 
 मन्त्त्रालर्को लागि आवश्र्क पने वस्त ु तर्ा सेवाको खररर्दको लागि वावषाक 

खररर्द र्ोजना बनाई कार्ाान्त्वर्न िने। 
 सम्पशत्तको व्र्वस्र्ापन - र्स मन्त्त्रालर् र अन्त्तिातका गनकार्हरूको समेत चल 

अचल सम्पशत्तको अद्यावगधक वववरण तर्ार िरी व्र्वस्र्ापन िने, िराउन।े  
 बेरुज ुफर्छ्यौटको वावषाक कार्ा र्ोजना तर्ार िरी कार्ाान्त्वर्न िने, िराउन।े 
 केन्त्द्रीर् आगर्ाक वववरण तर्ार िने। 
 मन्त्त्रालर् र अन्त्तिातको कार्ाक्रम र बजेटको उच्च प्रगतफल सवहत कार्ाान्त्वर्न 

िने।  
 सूचना प्रववगधको प्रिावकारी र सरुशक्षत रूपमा सञ चालन िना आवश्र्क उपकरण 

र अन्त्र् महािाखाको आवश्र्कता अनरुूप प्रणाली ववकासको गनशम्त कार्ाहरू 
िने। 

 LMBIS, FMIS, TSA, CGAS, RMIS, OAS लिार्तका सूचना प्रववगध प्रणाली 
सम्बन्त्धी कामको समन्त्वर् िने। 

 अर्ा मन्त्त्रालर् र वविािहरूसँि स्र्ापना िएको प्रणाली सञ्जालीकरण 
(Interconnection) हरूलाई र्प प्रिावकारी बनाउन।े 

 सबै मन्त्त्रालर्हरूसिँ समन्त्वर् िरी संववधान बमोशजम संसर्दमा पेि िनुापने 
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 संिठन संके्षपमा मखु्र् मखु्र् कामहरू 

मन्त्त्रालर्ित प्रिगत वववरणको पशुस्तका तर्ार िने। 

 

राजस्व व्र्वस्र्ापन 
महािाखा 

 राजस्व सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड, र्ोजना, प्रके्षपण, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन 
िने। 

 राजस्व प्रिासनको सञ चालन र सदुृढीकरण, िन्त्सार, अन्त्तःिलु्क, मूल्र् अगिवृवद्ध 
कर, आर्कर, राहर्दानी िलु्क, गिसा िलु्क, पर्ाटन र्दस्तरु एवं अन्त्र् कर तर्ा 
िैरकर, सेवा िलु्क र्दस्तरु लिार्तका सेवा िलु्कहरूको लक्ष्र् गनधाारण, 
प्रिासन, सङ्कलन र बाँडफाँट सम्बन्त्धी कार्ा। 

 कर तर्ा िन्त्सार राजस्व सम्बन्त्धी दिपक्षीर्, के्षत्रीर्, बहपुक्षीर् समन्त्वर्, सशन्त्ध, 
सम्झौता, समझर्दारी, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन िने। 

 राजस्व सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क अगिलेखन र सूचना आर्दान÷प्रर्दान, राजस्व चहुावट 
गनर्न्त्त्रण िने। 

 आगर्ाक ववधेर्कको मस्र्ौर्दा तर्ार िने। 
 आगर्ाक ऐनमा उल्लेशखत राजस्व सम्बन्त्धी नीगत तर्ा कार्ाक्रमहरूको प्रिावकारी 

कार्ाान्त्वर्न िने िराउने।  
 मातहत वविािहरू बीच समन्त्वर्, अनिुमन तर्ा सपुररवेक्षण एवं गनरे्दिनिारा 

राजस्व व्र्वस्र्ापन िने। 
 राजस्व सङ्कलनको गनरन्त्तर अनिुमन र गनरे्दिन िने। 
 राजस्व संकलनको अद्यावगधक समीक्षा र ववश् लेषण िरी राजस्व सङ्कलन 

अगिवृवद्ध िना वविषे अगिर्ान सञ चालन िने। 
 राजस्व छुट सवुवधा तर्ा सहमगत (कर तर्ा िैरकर) सम्बन्त्धमा गनणार् दर्दने। 
 राजस्वसँि सम्बशन्त्धत ववषर्मा रार् प्रर्दान िने। 
 अन्त्तराावष्ट्रर् कर, अन्त्तराावष्ट्रर् सशन्त्ध सम्झौताहरूको कार्ाान्त्वर्न र र्दोहोरो कर 

मशुक्त सम्झौतासँि सम्बशन्त्धत कार्ामा समन्त्वर्ात्मक र संर्ोिात्मक िगूमका 
खेल्न।े 

 WTO, SAFTA, BIMSTEC, WCO लिार्तका अन्त्तराावष्ट्रर् संघ संस्र्ासिँ 
सम्बशन्त्धत कार्ा िने िराउन।े 

 ववश् व बैंक, अन्त्तराावष्ट्रर् मदु्राकोष तर्ा अन्त्तराावष्ट्रर् ववत्त गनिमसँि राजस्व 
सम्बन्त्धी ववषर्मा समन्त्वर् तर्ा सहकार्ा िने। 

 राजस्व सम्बन्त्धी ववषर्मा नपेाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेि िने। 
 िैरकर राजस्व सम्बन्त्धी नीगत, िैरकरका के्षत्र, िैरकरका र्दर एवं असलुी 

प्रवक्रर्ा गनधाारण िना र के्षत्रित मन्त्त्रालर्हरूसँि िैरकर राजस्वको प्रिावकारी 
असलुीका लागि समन्त्वर् र सहकार्ा िने। 

 राजस्व बक्र्ौता असलु िना वविािहरूलाई पररचालन िने। 
 राजस्व सम्बन्त्धी बेरुज ुफर्छ्यौटको अनिुमन िने। 
 राजस्व सम्बन्त्धी िनुासो तर्ा उजरुी व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी कार्ा िने। 
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 राजस्व परामिा सम्बन्त्धी कार्ाहरू सम्पार्दन िने। 
 राजस्व सम्बन्त्धी ऐन गनर्मलाई समर् सापेक्ष, वैज्ञागनक र अन्त्तराावष्ट्रर् स्तरको 

बनाउन आवश्र्कतानसुार पररमाजान तर्ा संिोधन िना पहल िने। 

अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक 
सहार्ता समन्त्वर् 
महािाखा 

 वैरे्दशिक ऋण, अनरु्दान तर्ा अन्त्र् दिपक्षीर् र बहपुक्षीर् सहार्ता सम्बन्त्धी 
अन्त्तराावष्ट्रर् सशन्त्ध सम्झौता िना र सोको कार्ाान्त्वर्न िने। 

 ववकास सहर्ता नीगतको तजुामा कार्ाान्त्वर्न, अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन र गनर्मन 
जस्ता कार्ाहरू िने। 

 आगर्ाक कूटनीगतको Focal Point को रूपमा काम िने र र्दाताहरूसँि बैठक 
समन्त्वर् र व्र्वस्र्ापन िने।  

 बहपुक्षीर् तर्ा दिपक्षीर् ववकास साझेर्दारहरूसँि समन्त्वर् र सहकार्ा िने तर्ा 
वैरे्दशिक सहार्ता उपर्ोि, पररचालन र सहकार्ा िने तर्ा क्षेत्रित 
पररर्ोजनाहरूको आवश्र्क व्र्वस्र्ापन, समन्त्वर् अनिुमन, सोधिनाा सम्बन्त्धी 
काम िने। 

 र्ोजनाले प्रार्गमकता तोकेको के्षत्रको आर्ोजनाहरूलाई वैरे्दशिक सहर्ोि 
उपलब्ध िराउन सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्सँि छलफल िरी आवश्र्क आर्ोजनाको 
वववरण सङ्कलन िने र उक्त आर्ोजनाको सम्िाव्र्ता मूल्र्ाङ्कन िने। 

 ववकास आर्ोजनाहरूको लागि सहार्ता उपलब्ध िना दिपक्षीर् तर्ा बहपुक्षीर् 
स्रोतहरूसँि सम्पका  राख् न।े 

 सहार्ता उपलब्ध हनुे आर्ोजनाहरूको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न, मूल्र्ाङ्कन र वाताा 
िरी सहर्ोिलाई अशन्त्तम रूप दर्दन।े 

 सम्झौता िने गसलगसलामा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् र सहार्ता दर्दने ववरे्दिी संस्र्ा वा 
गमत्रराष्ट्र र काननु, न्त्र्ार् तर्ा संसर्दीर् मागमला मन्त्त्रालर्बाट आवश्र्क सझुाव/ 
प्रगतकृर्ा प्राप त िने। 

 ववरे्दिी सहर्ोि अन्त्तिात सञ चागलत ववकास आर्ोजनाहरू सञ चालन िने क्रममा 
आइपरेका आगर्ाक समस्र्ालाई गनराकरण िना सहजीकरण िने। 

 सञ चागलत आर्ोजनाहरूलाई कर, िन्त्सार र अन्त्र् महिूल छुट वा सहगुलर्त 
प्रर्दान िना आवश्र्क समन्त्वर् र सहजीकरण िने। 

 ववरे्दिी सहार्ता अन्त्तिातका छात्रवृशत्त प्राप त िरी ववतरणको लागि प्रवक्रर्ा 
अिागड बढाउने र ववरे्दिी वविषेज्ञ वा स्वरं्सेवकहरूको सेवा उपलब्ध िना 
कारबाही िने। 

 ववकास कार्ाक्रमको लागि वैरे्दशिक सहार्ता उपलब्ध िने सम्बन्त्धमा ववगिन्त् न 
राष्ट्र एवं अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ाहरूको दृविकोण, सोचाइ, नीगत र सहर्ोि कार्ाक्रम 
बारे अद्यावगधक जानकारी राख् ने। 

 नेपाल सरकारको ववगिन्त् न गनकार्हरूबाट सञ्चालन िररने ववकास कार्ाक्रममा 
वैरे्दशिक सहार्ता पररचालन िना परराष्ट्र मन्त्त्रालर्सँि गनकटतम सम्बन्त्ध कार्म 
िने। 
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 ववरे्दिी आगर्ाक प्रगतगनगधमण्डलको भ्रमण सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा गमलाउन।े 
 नेपाल सहार्ता समूहको आवगधक बैठक सम्बन्त्धी आवश्र्क कार्ाहरू िने। 
 अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहर्ोि समन्त्वर् सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्ा िने। 
 वैरे्दशिक सहार्ता सम्बन्त्धी सूचनाको व्र्वस्र्ापन िरी सहार्तालाई प्रिावकारी 

तर्ा पारर्दिी तलु्र्ाउन।े 
 वैरे्दशिक सहार्ता पररचालन सम्बन्त्धी उच्चस्तरीर् सगमगतको बैठक सञ चालनको 

तर्ारी िने। 
 वैरे्दशिक सहार्ता सम्बन्त्धी आर्ोजनाको सम्झौता िने व्र्वस्र्ा गमलाउन।े 
 ववकास साझेर्दारसँि आर्ोजना सम्झौताको लागि आवश्र्क पने सम्पूणा तर्ारी 

परुा िने। 
 वैरे्दशिक सहार्तासिँ सम्बशन्त्धत ववगिन्त् न गमसन र र्दाता प्रगतगनगधसँि गनर्गमत 

परामिा, छलफल िने। 
 ववकास साझेर्दार राष्ट्र/गनकार्का उच्च पर्दागधकारीको नेपाल भ्रमणको 

व्र्वस्र्ापनमा आवश्र्क समन्त्वर् िने। 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
महािाखा  

 बजेट तजुामाको प्रारशम्िक कार्ा, सीमा (गसगलि) गनधाारण, सूचना सङ्कलन, बजेट 
माि प्राप त िने, छलफलमा िाि गलने, बजेटलाई अशन्त्तम रूप दर्दने कार्ा।  

 बजेट तजुामा िरी संघीर् संसर्दमा पेि िने र संघीर् संसर्दबाट पाररत िएपगछ 
सोको कार्ाान्त्वर्न, सहजीकरण र गनर्मन सम्बन्त्धी कार्ा।  

 ववगनर्ोजन र्दक्षता, सञ चालन, कुिलता र ववत्तीर् अनिुासन सम्बन्त्धी कार्ा। 
 सावाजगनक खचा सम्बन्त्धी नीगत काननु, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन सम्बन्त्धी कार्ा। 
 आगर्ाक कार्ाववगध सम्बन्त्धी नीगत, काननु, मापर्दण्ड, कार्ाान्त्वर्न र गनर्मन 

सम्बन्त्धी कार्ा। 
 संघीर् ववगनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, कार्ा सञ चालन कोष र अन्त्र् सरकारी कोष 

तर्ा सम्पशत्त सम्बन्त्धी कार्ा। 
 बजेट रकमान्त्तर तर्ा स्रोतान्त्तर िने कार्ा। 
 बजेट रोक्का वा गनर्न्त्त्रण र समपाण िराउने कार्ा। 
 LMBIS, TSA, CGAS, SuTRA, RMIS, DOMS, PLMBIS, PTSA लिार्तका 

सूचना प्रववगध प्रणाली सम्बन्त्धी काम िने। 
 सावाजगनक खचामा एकरूपता ल्र्ाउन र गमतव्र्वर्ता कार्म िना, िराउन 

खचाको मापर्दण्ड तोक् ने कार्ा।  
 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको सावाजगनक पर्दागधकारीको सवुवधा सम्बन्त्धी नीगत, 

काननु र मापर्दण्ड सम्बन्त्धी कार्ा। 
 तलब, ित्ता, उपर्दान, गनवृशत्तिरण लिार्तका सेवा सवुवधा र आगर्ाक र्दावर्त्व 

सम्बन्त्धी ववषर्। 
 बजेट तजुामाका लागि प्रगतफल र उपलशब्ध ववश् लेषण िने, समरूपका 

कार्ाक्रममा एकरूपता कार्म िने। 
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 बजेटलाई नीगत र नगतजामा आधाररत बनाउन खोज, अनसुन्त्धान, ववश् लेषणका 
आधारमा गनरन्त्तर सधुारका लागि िणुचक्र (Quality Circle) को काम िने।  

 अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखासँि समन्त्वर् िरी रावष्ट्रर् र्ोजना 
आर्ोिमा बजेट व्र्वस्र्ा तर्ा कार्ाक्रम सम्बन्त्धमा हनुे छलफलमा िाि गलन।े 

 ववगिन्त् न मन्त्त्रालर्, वविाि तर्ा कार्ाालर्हरूबाट आएको आगर्ाक र्दावर्त्व 
सम्बन्त्धी ववषर्मा रार् तर्ा परामिा दर्दने। 

 स्र्ार्ी र अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िना आगर्ाक दृविकोणले ववश् लेषण िरी 
सहमगत दर्दन।े 

 आगर्ाक स्र्ावर्त्व कार्म राख् न सहर्ोि परु् र्ाउने। 
 तीन तहमा सूचना प्रववगधमा आधाररत बजेट तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन प्रणालीको 

सधुार एवं सदुृढीकरण िरै्द लैजान।े 
 आवश्र्कता र औशचत्र्ताको आधारमा िैपरी आउने र अन्त्र् ववववध (अर्ा 

मन्त्त्रालर् अन्त्तिात रहेको रकम) िीषाकको रकमबाट गनकासा दर्दन।े 
 सावाजगनक खचा तर्ा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व सम्बन्त्धी ववषर्मा सम्पका  

महािाखाको रूपमा कार्ा िने।  
 बजेट कार्ाान्त्वर्नका क्रममा आइ पने बाधा अड्चन फुकाउने कार्ा। 

काननु तर्ा फैसला 
कार्ाान्त्वर्न महािाखा 

 अर्ा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिातका वविािहरूलाई कानूनी रार् सल्लाह प्रर्दान िने। 
 ववत्तीर् क्षते्रका ऐन र गनर्महरूको मस्र्ौर्दा तर्ार िने। 
 गनरे्दशिका तर्ा कार्ाववगधहरू तर्ार िना सहर्ोि िने। 
 अर्दालतको फैसला कार्ाान्त्वर्न िने/िराउने।  
 अन्त्तराावष्ट्रर् सशन्त्ध सम्झौता तर्ा ववधेर्कहरूमा रार् दर्दन।े  
 मन्त्त्रालर्को तफा बाट ररट गनवेर्दन तर्ा वफरार्द र्दावी िने। 
 मन्त्त्रालर्लाई ववपक्षी बनाई र्दार्र िएका मदु्दाहरूको गलशखत जवाफ तर्ा 

प्रगतउत्तर पत्र तर्ार िने। 
 नेपाल राजपत्रमा अर्ा मन्त्त्रालर्को तफा बाट प्रकाशित हनुे सूचनाहरूको मस्र्ौर्दा 

तर्ार िने र त्र्स्तो सूचनाको सम्पार्दन तर्ा प्रकािन िने। 
 फैसला कार्ाान्त्वर्नको अनिुमन िने। 
 संघीर् संसर्दमा पेि िने ववधेर्क सशन्त्ध सम्झौता सम्बन्त्धी आवश्र्क कार्ाहरू 

िने। 
र्ोजना, अनिुमन तर्ा 
मूल्र्ाङ्कन महािाखा
  

 समग्र बजेट तर्ा कार्ाक्रम र आर्ोजनाहरूको गनर्गमत रूपमा अनिुमन तर्ा 
मूल्र्ाङ्कन िने। 

 अर्ा मन्त्त्रालर् अन्त्तिातका राजस्व सम्बद्ध कार्ाालर्हरूको गनर्गमत रूपमा 
अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने।  

 अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन िर्दाा रे्दशखएका ववषर्हरू र समस्र्ाहरू िीघ्र समाधान 
िना पहल िने। सम्वद्ध तालकु गनकार्बाट समाधान हनुपुने ववषर्का सम्बन्त्धमा 
सम्बद्ध गनकार्लाई जानकारी िराउने।  
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 सबै मन्त्त्रालर्हरूसँि बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्नको अवस्र्ा सम्बन्त्धमा 
िैमागसक समीक्षा कार्ाक्रम िने।  

 अर्ा मन्त्त्रालर्स्तरीर् ववकास समस्र्ा समाधान सगमगतको बैठक चौमागसक प्रिगत 
समीक्षा आर्ोजना िने।  

 अर्ा मन्त्त्रालर् र मातहत गनकार्को वावषाक कार्ाक्रम तर्ार िने।  

 अर्ा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिातको नीगत तर्ा कार्ाक्रम र बजेट कार्ाान्त्वर्न कार्ा 
र्ोजना तर्ार िने।  

 नेपालको संववधानको धारा 53, सिुासन (व्र्वस्र्ापन तर्ा सञ चालन) ऐन, 
2064 र सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, 2064 बमोशजमको आवगधक प्रगतवेर्दन 
तर्ार िरी सावाजगनक िने।  

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी काननु बमोशजम माि िएका सूचना सम्बशन्त्धत पक्षलाई 
उपलब्ध िराउने, सूचना अगधकारीको िगुमका गनवााह िने। 

 मन्त्त्रालर्को प्रवक्ताको िगूमका गनवााह िने। 

 िनुासो व्र्वस्र्ापन एवं सूचना अगधकारी सम्बन्त्धी कार्ा िने।  

 र्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्धमा परी आउने अन्त्र् कार्ाहरू िने।  
आगर्ाक नीगत 
ववश् लेषण महािाखा
  

 मलुकुको समविित आगर्ाक अवस्र्ाको अध्र्र्न, अनसुन्त्धान एवं ववश् लेषण 
िने। 

 आगर्ाक ववृद्ध तर्ा समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्वका लागि आवश्र्क नीगतित 
पषृ्ठपोषण दर्दन।े 

 ववश् व अर्ा व्र्वस्र्ामा िएका पररवतानबाट रावष्ट्रर् अर्ातन्त्त्रमा पनासक्न ेप्रिावको 
ववश् लेषण िने।  

 आगर्ाक नीगत, ववत्त नीगत तर्ा मौदद्रक नीगतको प्रिावकाररता सम्बन्त्धमा अध्र्र्न 
अनसुन्त्धान िने।  

 सरकारी ववत्तीर् शस्र्गतको प्रवृशत्त र पररणाम ववश् लेषण िरी सधुारका लागि 
नीगतित सझुाव दर्दने।  

 राजस्व, खचा, ऋण पररचालन सम्बन्त्धी अनमुान तर्ा प्रके्षपण िरी बजेट 
तर्ारीका लागि आगर्ाक नीगत सम्बन्त्धी सझुाव पेि िने। 

 सावाजगनक ऋण नीगत गनमााण र सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापनका लागि नीगतित 
समन्त्वर् िने। 

 संघीर् संसर्दमा पेि हनुे आगर्ाक सवेक्षण तर्ार िने। 

 आवगधक आगर्ाक तथ्र्ाङ्कको व्र्वस्र्ापनका लागि सम्बशन्त्धत गनकार्सँि समन्त्वर् 
िने। 

 आवगधक आगर्ाक पररसूचकहरू तर्ार िरी अद्यावगधक िने।  

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको आगर्ाक एवं ववत्त नीगतबीच सामञ्जस्र्ता कार्म 
िना आवश्र्क अध्र्र्न अनसुन्त्धान िरी नीगतित सझुाव दर्दन।े  

 सम्पशत्त िदु्धीकरण गनवारणका लागि आगर्ाक नीगत एवं ववत्तीर् नीगतसिँ 
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सम्बशन्त्धत ववषर्मा नीगतित समन्त्वर् िने।  

 महािाखा अन्त्तिात सञ चागलत कार्ाक्रम/आर्ोजनाहरूको कार्ाान्त्वर्न तर्ा 
समन्त्वर् िने।  

 आगर्ाक नीगतसँि सम्बशन्त्धत ववषर्मा अध्र्र्न अनसुन्त्धानको कार्ामा 
ववश् वववद्यालर् एवं प्राशज्ञक संघसंस्र्ासँि सहकार्ा िने।  

ववत्तीर् क्षते्र 
व्र्वस्र्ापन तर्ा 
संस्र्ान समन्त्वर् 
महािाखा  

 मलुकुको आगर्ाक समनु्त् नतीका लागि बैंक, बीमा, पुजँी बजार, िैर बैंवकि ववत्तीर् 
क्षेत्र, वस्त ुववगनमर् बजार, सहकारी क्षेत्रको नीगत गनमााण, काननुी एवं व्र्वहाररक 
पक्षहरूको समन्त्वर्, अनिुमन, गनर्मन, ववकास एवं ववस्तार सम्बन्त्धी कार्ा 
िने। 

 बैंक तर्ा ववत्तीर् के्षत्रहरूले अवलम्बन िरेका नीगत तर्ा कार्ाक्रमहरूको 
अध्र्र्न एवं लेखाजोखा िरी आवश्र्क नीगत गनमााणको लागि रार् सझुाव दर्दन।े 

 सहकारी संस्र्ा, िैर सरकारी ववत्तीर् संस्र्ाहरूको िगूमका र गतगनहरूको प्रिाव 
एवं व्र्वस्र्ापनका सम्बन्त्धमा आवश्र्क नीगत बनाउने।  

 लघवुवत्त, ग्रामीण ववत्त व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी कार्ा िने, ववरे्दिी मदु्राको स्रोत 
अनमुान तर्ा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन िने लिार्तका कार्ाहरू िने। 

 बीमा, पुजँीबजार, सम्झौगतत कोष प्रिासन, म्र्चुअुल फण्ड, गनक्षेप तर्ा कजाा 
सरुक्षण, अवकास कोषसँि सम्बशन्त्धत कामकारबाहीका सम्बन्त्धमा नीगतित, 
काननुी एवं व्र्वहाररक पक्षहरूको समन्त्वर्, अनिुमन, ववकास एवं ववस्तार 
सम्बन्त्धी कार्ाहरू र ती के्षत्रहरूको अध्र्र्न िरी प्रगतवेर्दन तर्ार िने।  

 मौदद्रक नीगत, मूल्र् नीगत र अन्त्र् सामान्त्र् नीगतहरूको कार्ाक्रम सम्बन्त्धी 
सम्बशन्त्धत गनकार्बाट सूचना र तथ्र्ाङ्क प्राप त िरी ववश् लेषण िने।  

 सरकारी ववत्तीर् शस्र्गतको अध्र्र्न ववश् लेषण िने। 
 ववरे्दिी मदु्राको स्रोतको अनमुान तर्ा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन िने। 

 रावष्ट्रर् एवं अन्त्तराावष्ट्रर् ववत्तीर् संस्र्ानहरूको िगतववगध अध्र्र्न एवं लेखा जोखा 
िरी र्सबाट नेपालमा पने असर ववश् लेषण िरी प्रिाव प्रस्ततु िने। 

 ववत्तीर् संस्र्ाहरूको ववकासको लागि नीगत तर्ा कार्ाक्रम तर्ार िने।  
 ववत्तीर् संस्र्ाहरू बीच आगर्ाक नीगतमा एकरूपता ल्र्ाउन आवश्र्क कारबाही 

िने। 
 ऋण अिलुी न्त्र्ार्ागधकरण नेपाल चाटाड एकाउन्त्टेन्त्ट संस्र्ा तर्ा गनके्षप तर्ा 

कजाा सरुक्षण सम्बन्त्धी नीगतित कार्ा िने।  
 सरकारी स्वागमत्वमा रहेका संस्र्ानहरूको गनर्मन, गनर्न्त्त्रण, समन्त्वर् र 

गनरे्दिन। 
 सावाजगनक संस्र्ान र ववगनवेि सम्बन्त्धी नीगत, काननु तर्ा मापर्दण्ड सम्बन्त्धी 

कार्ा िने। 
 सरकारी संस्र्ानको तलब, ित्ता, बोनस, लिानी र लािांि सम्बन्त्धी नीगत 

गनधाारण िने, सावाजगनक संस्र्ान सधुार तर्ा सावाजगनक संस्र्ानका बीच 
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समन्त्वर् र गनर्मन िने कार्ा।  
 संस्र्ानहरूलाई दर्दइने अनरु्दान, सहगुलर्त तर्ा सवुवधा सम्बन्त्धमा नीगत तजुामा 

िने। 
 सावाजगनक संस्र्ानलाई अनरु्दान गनकासा, ऋण लिानी तर्ा िेर्र एवं ऋण 

सम्बन्त्धी अगिलेखाङ्कन एवं अद्यावगधक िने कार्ा, आगर्ाक अनिुासन कार्म 
िराउने ववषर्, सावाजगनक संस्र्ानले माि िरेको सहमगत सम्बन्त्धी कारवाही, 
सावाजगनक संस्र्ाहरूको गनरीक्षण, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन र वावषाक प्रगतवेर्दन 
तर्ारी।  

 गनजीकरण सम्बन्त्धी नीगत तजुामा र कार्ाान्त्वर्न, संस्र्ान छनौट, बोलपत्र 
आह्वान, मूल्र्ाङ्कन, स्वीकृगत र सम्झौता, गलशक्वडेटर सम्बन्त्धी कार्ा, खारेज 
िएका संस्र्ानहरूको फरफारक हनुपुने ववषर्हरू हेने र गनजीकरण सगमगतको 
सशचवालर्को कार्ा िने। 

 सावाजगनक संस्र्ानहरूको कार्ाक्रमहरू अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन िने र 
सावाजगनक संस्र्ान सम्बन्त्धी प्रिगत वववरण पसु्तक (पहेलो वकताब) प्रकािन 
िने।  

 संस्र्ानको अध्र्र्न िरी विीकरण र सञ चालन सम्बन्त्धी नीगत तजुामा िने। 
 संस्र्ानहरूको िेर्र तर्ा कजााको अवगध तर्ा रकम गनधाारण िने नीगत तजुामा 

िने। 
 संस्र्ान सञ चालनको लागि प्रगतगनगधत्व िराउने सम्बन्त्धमा नीगत तजुामा िराउन े

र प्रगतगनगध चर्न िने। 
 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाबाट तजुामा िररने बजेट र कार्ाक्रमहरूमा 

संस्र्ानमा िररने लिानी र संस्र्ानहरूलाई दर्दइने अनरु्दानको कार्ामा संलग्न 
रहने र त्र्सको लागि आवश्र्क वववरण उपलब्ध िराउने। 

 संस्र्ानलाई उपलब्ध िराउन ुपने बजेट तर्ा कार्ाक्रम तर्ार िरी बजेट तर्ा 
कार्ाक्रम महािाखामा पेि िने। 

 ववगिन्त् न संस्र्ानहरू, महालेखा परीक्षकको वविाि तर्ा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
तथ्र्ाङ्क सङ्कलन िरी संस्र्ानहरूको वावषाक आर्व्र्र् तर्ा अन्त्र् आगर्ाक 
उपलशव्धहरूको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र प्रिासन िने। 

 सङ्कगलत तथ्र्ाङ्कहरूको आधारमा संस्र्ाहरूको प्रिगत सम्बन्त्धी मूल्र्ाङ्कन िरी 
आवश्र्क सधुारको लागि प्रगतवेर्दन पेि िने। 

 संस्र्ानबाट वासलात र नाफा नोक्सानहरूको वहसाब सङ्कलन िरी संस्र्ानको 
आगर्ाक शस्र्गत सम्बन्त्धी प्रगतवेर्दन तर्ार िने।  

 संस्र्ान सम्बन्त्धी सवेक्षण प्रगतवेर्दन, आगर्ाक उपलशव्ध र वस्तशुस्र्गत सम्बन्त्धमा 
पसु्तक/वलेुवटन प्रकािन िने। 

 संस्र्ानको स्र्ापना तर्ा ववघटन िनुापरेमा त्र्सको सवेक्षण िरी प्रगतवेर्दन तर्ार 
िने। 
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 संस्र्ानको कमाचारीको सवुवधामा र्पघट िराउन ु परेमा अर्वा सम्बशन्त्धत 
संस्र्ानबाट माि िई आएमा त्र्सको अध्र्र्न िरी स्वीकृत प्रर्दान िने।  

 संस्र्ानको िरे्र र कजाा उपलब्ध िराउने सम्बन्त्धमा अध्र्र्न िरी 
कार्ाान्त्वर्नको लागि स्वीकृगत दर्दने। 

 संस्र्ानहरूलाई अनरु्दान सहगुलर्त उपलब्ध िराउन सम्बशन्त्धत संस्र्ानको 
वस्तशुस्र्गत अध्र्र्न िने र गसफाररि िने। 

 संस्र्ानको आगर्ाक व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धमा रार् सझुाव उपलब्ध िराउन।े 
 संस्र्ानमा िररने िेर्र लिानी। 
 सरकारी संस्र्ानहरूलाई ऋण उपलब्ध िराउन कारवाही िने।  
 संस्र्ानहरूको ववगनवेि सम्बन्त्धी कार्ाक्रम र प्रार्गमकता गनधाारण िने। 
 ववगनवेि सम्बन्त्धी कार्ाक्रमको तजुामा िना अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान िने। 
 प्रगतष्ठानहरूको मूल्र्ाङ्कन िराई नेपाल सरकार समक्ष ववगनवेिको प्रवक्रर्ाको 

गसफाररस िने। 
 ववगनवेि सम्बन्त्धी कार्ा िने सम्बन्त्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र 

समन्त्वर् कार्म िने। 
 सावाजगनक प्रगतष्ठानहरूको ववगनवेि िने सम्बन्त्धमा आवश्र्क परेमा अन्त्र् 

कामहरू िने, िराउन।े 
ववत्तीर् संघीर्ता 
समन्त्वर् महािाखा  

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहबीच ववत्तीर् हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी नीगत, काननु, 
कार्ाान्त्वर्न, समन्त्वर् र गनर्मन सम्बन्त्धी कार्ा लिार्त अन्त्तर सरकारी ववत्त 
व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी कार्ा। 

 नेपालको संववधान बमोशजम ववत्तीर् संघीर्ताको कार्ाान्त्वर्नसँि सम्बशन्त्धत 
आवश्र्क ऐनहरू गनमााण िनाका लागि ववधेर्क तजुामा िने।  

 प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोिको कार्ाका लागि आवश्र्क सूचना तर्ा 
प्रिासगनक सहर्ोि उपलब्ध िराउने र आर्ोिको सम्पका  महािाखाको रुपमा 
कार्ा िने। 

 राजस्व Assignment सम्बन्त्धी कार्ा अन्त्तिात राजस्व व्र्स्र्ापन महािाखासँि 
समन्त्वर् िरी प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई संववधान बमोशजम कर लिाउने र 
राजस्व उठाउने व्र्वस्र्ा गमलाउने तर्ा Revenue Sharing सम्बन्त्धी आवश्र्क 
मापर्दण्ड, सूत्र र गबगधको पनुरावलोकन िना रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त 
आर्ोिसँि समन्त्वर् िने। 

 खचा Assignment सम्बन्त्धी कार्ा अन्त्तिात बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखासिँ 
समन्त्वर् िरी संववधानले दर्दएको अगधकार बमोशजम कार्ा सञ चालन िना प्ररे्दि र 
स्र्ानीर् तहको खचाको आवश्र्कता पवहचान िने, स्रोतको अनमुान िने र स्रोत 
जटुाउनका लागि आवश्र्क पहल िने। 

 अन्त्तरसरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण (Intergovernmental Fiscal Transfer) अन्त्तिात 
रे्दहार्का कार्ाहरू िने। 
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 संिठन संके्षपमा मखु्र् मखु्र् कामहरू 

क. केन्त्द्रबाट प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहमा ववत्तीर् स्रोत हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी 
मापर्दण्ड, नीगत एंव सतु्र तर्ार िने सम्बन्त्धमा ववत्त आर्ोिलाई सझुाव 
दर्दन/ेसहर्ोि िने। 

ख. संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहमा रहने आर्ोजनाहरूको विीकरण िना सम्बशन्त्धत 
गनकार्सँि समन्त्वर् िने। 

ि. प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहमा केशन्त्द्रर् स्रोत हस्तान्त्तरणको संर्न्त्त्र (Mechanism) 

गबगध र प्रवक्रर्ा गनधाारण िने। 

घ. ववत्तीर् स्रोत हस्तान्त्तरणको प्रवक्रर्ामा आईपने समस्र्ाको समाधान िने। 

ङ. केन्त्द्रबाट अनरु्दान स्वरुप िएको स्रोतको उपर्ोि सम्बन्त्धमा अनिुमन िने। 

च. संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहका बीचमा ववत्तीर् स्रोतको बाँडफाँट र ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरणका ववषर्मा आवश्र्क समन्त्वर् िने। 

 Revenue Assignment र Expenditure Assignment बमोशजमको कार्ा प्रिावकारी 
ढिमा सम्पार्दन िनाका लागि प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहहरूको क्षमता ववकास 
सम्बन्त्धी कार्ा, (तागलम, जनिशक्त ववकास आर्दी) को समन्त्वर् िने। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहहरूको बजेट घाटा पगुताका लागि आगर्ाक नीगत ववश् लेषण 
महािाखासँि समन्त्वर् िरी आन्त्तररक ऋण पररचालन सम्वन्त्धी आवश्र्क 
समन्त्वर् िने। 

 साझा सूशचका गबषर्मा र आगर्ाक अगधकारका अन्त्र् के्षत्रमा प्ररे्दिलाइा समेत 
लाि ुहनुे िरी आवश्र्क नीगत, मापर्दण्ड र काननुको मस्र्ौर्दा तर्ार िने। 

 समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्व कार्म राख् न संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको बजेट 
घाटाको सीमा गनधाारण, आन्त्तररक तर्ा बाह्य ऋण व्र्वस्र्ापन तर्ा गनर्न्त्त्रण 
िने सम्बन्त्धमा रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोिसँि समन्त्वर् िने।  

 तीनै तहका सरकारहरू बीचमा र्दक्ष, प्रिावकारी, समन्त्र्ावर्क र शस्र्र ववत्तीर् 
सम्बन्त्ध कार्म राख् न आवश्र्क समन्त्वर् िने। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहका बीचमा Horizontal Fiscal Balance कार्म िना 
आवश्र्क प्रबन्त्ध िने। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको Investment Planning/Capital Financing )ऋण समेत(  
सम्बन्त्धी  ।कार्ा िने  

 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्र्ापन तर्ा हस्तान्त्तरणको सम्बन्त्धमा प्ररे्दि सरकार 
र स्र्ानीर् तहले गलने वैरे्दशिक सहार्ताको सम्बन्त्धमा अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक 
सहार्ता समन्त्वर् महािाखासिँ समन्त्वर् िरी आवश्र्क कार्ा िने। 

 ववत्तीर् अनिुासन कार्म िने सम्बन्त्धमा प्ररे्दि सरकार र स्र्ानीर् तहले 
बनाएका आवश्र्क मापर्दण्डको अध्र्र्न िरी सझुावको प्रगतवेर्दन दर्दने। 

 बजेट तजुामा गनकासा, खचा र प्रगतवेर्दनको सम्बन्त्धमा प्ररे्दि र स्र्ानीर् तह 
रहेका सफ्टवेर्रहरूको गलंक सम्बन्त्धी सहजीकरण र समन्त्वर् िने। 
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पररच्छेर्द - र्दईु 
बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको रणनीगतक सोच र कार्ा प्रणाली 

 

२.१ रू्दरदृवि (Vision) 

 दर्दिो, उच्च प्रगतफलर्कु्त, फरावकलो, समावेिी तर्ा सामाशजक न्त्र्ार्का दृविले उपर्कु्त ववकास 
कार्ाक्रम र आर्ोजनामा स्रोत र साधनको प्रिावकारी व्र्वस्र्ापन सगुनशश् चत िरै्द मलुकुको 
आगर्ाक र सामाशजक समनु्त् नतीमा टेवा परु् र्ाउने र समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्व कार्म राख् न मद्दत 
िने। 

२.२ अगिर्ान (Mission) 

  उपर्कु्त समविित आगर्ाक वातावरणको माध्र्मिारा उच्च, दर्दिो, िरपर्दो र िररबी गनवारणोन्त्मखु 
आगर्ाक वृवद्ध हागसल िना सावाजगनक खचा व्र्वस्र्ापन िने र नेपाल सरकारको आगर्ाक नीगतहरू 
कार्ाान्त्वर्न िना सहर्ोि परु् र्ाउन।े  

२.३ रणनीगतक लक्ष्र्हरू, उद्दशे्र्हरू तर्ा वक्रर्ाकलापहरू (Strategic Goals, Objectives and 

Activities) 
 रणनीगतक लक्ष्र् १ : बजेट ववगनर्ोजन र्दक्षता हागसल िने। 

  कार्ाक्रमहरू  

१.  संवैधागनक प्रवन्त्ध र आवगधक र्ोजनाको रणनीगतक लक्ष्र् अनकूुल हनुे िरी बजेट 
ववगनर्ोजन िने। िणुस्तरीर् आर्ोजनाहरूको छनौट र स्वीकृत क्षमता सदुृढ िने। 

२. साधारण प्रिासन सम्बन्त्धी खचाको उत्पार्दकत्व र प्रिावकाररता बढाई वावषाक साधारण 
प्रिासन सम्बन्त्धी खचाको ववृद्ध र्दरलाई राजस्व ववृद्ध र्दरिन्त्र्दा कम राख् ने। 

३. कम आगर्ाक प्रगतफल दर्दने आर्ोजनाहरू कटौती िने र सम्िव िएसम्म आगर्ाक प्रगतफल 
र्दरको आधारमा आर्ोजनाहरू छनौट िने।  

४. प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाहरूलाई स्रोतको कमी नहोस ्िन्त् ने उद्देश्र्ले मापर्दण्ड तर्ार िरी 
बहवुषीर् ववगनर्ोजन प्रणालीलाई बजेट तजुामाको मूल आधारको रूपमा सदुृढ िने एवं कार्ा 
सम्पार्दनमा आधाररत स्रोतको ववगनर्ोजन सगुनशश् चत िने।  

५. कोष व्र्वस्र्ापन िना सघाउ पगु्ने िरी बजेटको अधावावषाक समीक्षा माघ मसान्त्तगित्र 
सम्पन्त् न िने।  

६. आर्ोजनाहरूको प्रार्गमकीकरण र छनौटका लागि आर्ोजना बैंकको उपर्ोि िने।  

७. मध्र्मकालीन खचा संरचना/बजेट संरचना तर्ार िने कार्ामा सहर्ोि परु् र्ाई सो अनरुूप 
बजेट ववगनर्ोजन कार्ामा ध्र्ान दर्दन।े 
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८. वावषाक खचाको वास्तववकता र आर्ोजनाहरूको उपलशब्ध तर्ा समस्र्ा अध्र्र्न िरी 
समाधान िना सहर्ोि पगु्ने िरी बजेटको वावषाक मूल्र्ाङ्कनको कार्ा मंगसर मवहनागित्र 
सम्पन्त् न िने। 

9. ववत्तीर् संघीर्ता कार्ाान्त्वर्नलाई प्रिावकारी बनाउन स्रोतको ववतरण र ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरणलाई र्र्ार्ापरक, सन्त्तगुलत, न्त्र्ार्शचत र वैज्ञागनक बनाउन।े 

10. पूवा तर्ारीका कार्ाहरू सम्पन्त् न िएका आर्ोजनालाई बजेट व्र्वस्र्ा िना प्रार्गमकता दर्दन।े 

11. साधन (Input) र उपलशब्ध (Output) को आधारमा खचा व्र्वस्र्ा गमलाउन।े  

12. स्रोत सगुनशश् चतता िररएका र अगनवार्ा र्दावर्त्व गसजाना िएका आर्ोजना/कार्ाक्रमको लागि 
बजेट तजुामा िर्दाा नै आवश्र्क रकम प्रस्ताव िने। 

13. अवण्डा िीषाकमा रकम ववगनर्ोजन िने कार्ालाई गनरूत्सावहत िने। 

14. ववगनर्ोजन िर्दाा कै अवस्र्ामा समपरुक कोष (Counterpart Fund) मा पर्ााप त रकम 
छुट्याउने। 

अपेशक्षत पररणाम  

आगर्ाक रूपमा लािर्दार्ी आर्ोजना तर्ा वक्रर्ाकलापहरूमा स्रोतको ववगनर्ोजनबाट रकमको 
उपर्ोगिता (Value of money) सगुनशश् चत िएको हनुे र र्सबाट खचाको उच्च प्रगतफल प्राप त 
हनुकुा सारै् गनजी के्षत्रको आगर्ाक वक्रर्ाकलाप बढ्न सहर्ोि पगु्ने।  

रणनीगतक लक्ष्र् २ : बजेट कार्ाान्त्वर्न र्दक्षता हागसल िने। 

कार्ाक्रमहरू 

१. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/ गनकार्मा समर्मै बजेट कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी मािार्दिान पठाउन।े 

2. तोवकएको समर् सीमा गित्र अन्त्तर सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरणको व्र्वस्र्ा गमलाउन।े 

3. आर्ोजनाको कार्ाान्त्वर्नमा सहजीकरण िने र आर्ोजनाहरूको स्र्लित अनिुमन िरी 
पिृपोषण दर्दन।े 

4.  कार्ा सम्पार्दन करार िरी प्राप त प्रगतफल प्रगत आर्ोजना प्रमखुलाई शजम्मेवार बनाउन।े 

5. नगतजामा आधाररत खचा प्रणालीलाई ववकास िने। 

6. बजेटसँि सम्बशन्त्धत कार्ाक्रम/आर्ोजना कार्ाान्त्वर्नको लागि तजुामा िने गनरे्दशिका/ 
कार्ाववगध/मापर्दण्डमा रार् सहमगत दर्दने। 

7. बजेट कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धमा आवगधक रूपमा समीक्षा िरी आवश्र्क सहजीकरण र 
समन्त्वर्न िने।  

अपेशक्षत पररणाम  

आर्ोजना तर्ा कार्ाक्रमहरू समर्मै सम्पन्त् न िई समर् र लाित वृवद्धको कारणले बढ्न जान े
अनावश्र्क खचा कम हनुे। 
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रणनीगतक लक्ष्र् ३ : समविित आगर्ाक शस्र्रता कार्म िना मद्दत िने। 

कार्ाक्रमहरू 

१. समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्वका लागि ववत्तीर् पूवाानमुान िर्दाा िाहास्र् उत्पार्दन, मौदद्रक क्षेत्र, 

वैरे्दशिक व्र्ापार, िोधनान्त्तर शस्र्गत, ववरे्दिी ववगनमर्, पुजँी बजार जस्ता क्षेत्रका 
पूवाानमुानसँि तार्दात्म्र्ता कार्म िरी एकीकृत िने।  

अपेशक्षत पररणाम  

 समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्वका लागि ववत्तीर् घाटा अपेशक्षत स्तरमा सीगमत हनुे।  

रणनीगतक लक्ष्र् ४ : ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणालीको सधुार िने। 

कार्ाक्रमहरू 

१. ववकास सम्बन्त्धी ववगिन्त् न साझेर्दारहरूको आवश्र्कताहरूलाई समेत समावहत िना सक्न े
प्रकृगतको हालको खचा प्रगतवेर्दनलाई पनुसंरशचत िने। 

२. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि, सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरू, महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर् र नेपाल राष्ट्र 
बैंकसँि स्र्ावपत सञ चार प्रणालीलाई सदुृढ बनाउने। 

३. महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्मा रहेको ववत्तीर् सूचना प्रणाली (FMIS) लाई LMBIS, TSA, 

CGAS PLMBIS, PTSA र SuTRA सँि अन्त्तरआवद्ध िने। 

४. सूचना प्रववगधमा आधाररत बजेट प्रणालीलाई सदुृढीकरण िने। 

५. संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहका आम्र्दानी तर्ा खचाको वहसाब रे्दशखने िरी एकीकृत ववत्तीर् 
व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणाली (IFMIS) को ववकास िने। 

६. वक्रर्ाकलापमा आधाररत (Activity base) बजेट गनमााण तर्ा खचा प्रणालीलाई सदुृढीकरण 
िने।  

अपेशक्षत पररणाम  

Online प्रवक्रर्ाबाट बजेट प्रस्ताव िनुाका अगतररक्त बजेट, खचा र सहार्ताको तथ्र्ाङ्क सरल 
वकगसमले प्राप त हनुे।  

रणनीगतक लक्ष्र् ५: बजेट प्रस्तावलाई र्र्ार्ापरक बनाउन।े 

कार्ाक्रमहरू 

१. बजेट सीमागित्र रही कार्ाक्रमहरू प्रस्ताव िना सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्लाई उत्प्ररेरत िने। 

२. सबै प्रकारका वैरे्दशिक सहर्ोिलाई क्रमिः बजेट, सशञ चत कोष र रावष्ट्रर् प्रणालीमा 
आबद्धता िराउँरै्द लैजाने। 

३. मध्र्मकालीन खचा संरचना (MTEF) र क्षेत्रित गसगलि गनधाारण िर्दाा खचा िने 
गनकार्हरूलाई सवक्रर् रूपमा सहिागिता िराई बजेटमा स्वागमत्व स्र्ावपत िने। 
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4. कार्ाक्रमहरूलाई वक्रर्ाकलापित रूपमा साङ्कतेीकरण (Activity Coding) िरी बजेट प्रस्ताव 
िने। 

5. कार्ाक्रम तर्ा आर्ोजनाहरूको लाित लाि ववश् लेषण (Cost Benefit Analysis) िना 
लिाउन।े  

6. रावष्ट्रर् िौरव, रूपान्त्तरणकारी तर्ा अन्त्र् उच्च प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाहरूका लागि 
पर्ााप त बजेट रकमको व्र्वस्र्ा िने। 

7.  खररर्द र्ोजना, खररर्द िरुु र्ोजनाको आधारमा प्रगत इकाई लाित गनधाारण पश् चात मात्र 
आर्ोजनालाई बजेटमा प्रवेि िराउने। 

8. आर्ोजनाहरूको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न ववना बजेट ववगनर्ोजन निने। 

9.  बहवुषीर् ठेक्का सहमगत, स्रोत सगुनशश् चतता दर्दइएका आर्ोजना/कार्ाक्रमहरूलाई बजेटको 
सीमागित्र रही पर्ााप त बजेट प्रस्ताव िराउने।  

अपेशक्षत पररणाम  

सम्बशन्त्धत गनकार्हरूमा बजेटको स्वागमत्विाव बढने, बजेट र्र्ार्ापरक िई पारर्दशिाता वृवद्ध हनु े
र वक्रर्ाकलापहरू पररिावषत िएको हनुे। 

रणनीगतक लक्ष्र् ६ : सावाजगनक सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी एवं सक्षम बनाउन खचाका 
मापर्दण्डहरू बनाई लाि ुिने। 

कार्ाक्रमहरू  

१. सेवा करारलाई बढी पारर्दिी र व्र्वशस्र्त िराउन सेवा करार सम्बन्त्धी र्दीघाकालीन 
नीगतित व्र्वस्र्ा िने। 

२. चाल ुखचाको मापर्दण्ड गनधाारण िने। 

३. सरसफाई, बिैंचाको हेरववचार, सरुक्षा, सवारी चालक तर्ा अन्त्र् र्स्तै वकगसमका सेवाहरू 
सेवा करारबाट गलने सम्बन्त्धी मापर्दण्ड गनधाारण िने। 

४. सेवा प्रवाहको लागि अनकूुल र लाित प्रिाववत हनुे िरी िवन गनमााण िने। 

५. सावाजगनक खचामा गमतव्र्वर्ता कार्म िने मापर्दण्ड तजुामा िरी कार्ाान्त्वर्न िने/िराउने। 

अपेशक्षत पररणाम  

सावाजगनक सेवा प्रवाह अझ बढी सहज एवं प्रिावकारी हनुे। 

रणनीगतक लक्ष्र् ७ : अगधकार, शजम्मेवारी र जवाफरे्दवहता बीच तालमेल गमलाउन।े 

कार्ाक्रमहरू 

१. कार्ाक्रम/आर्ोजनाको कार्ाान्त्वर्न िना आवश्र्क पने बजेट उपलब्ध िराउन।े 

२. साधनको र्दरुूपर्ोिको सम्िावना न्त्रू्न िना गनर्न्त्त्रण तर्ा सन्त्तलुनको उपर्कु्त संर्न्त्त्र तर्ार 
िने। 
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३. ववत्तीर् पारर्दशिाता कार्म िना आगर्ाक प्रिासन सम्बन्त्धी काननुहरूमा सम-सामवर्क सधुार 
िने। 

४. बजेट तजुामारे्दशख र्ोजना तर्ा कार्ाक्रमको अनिुमनसम्म ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व, शजम्मेवारी र 
जवाफरे्दहीता कार्म िराउन।े 

अपेशक्षत पररणाम  

ववत्तीर् जवाफरे्दवहता कार्म िएको हनुे। 

रणनीगतक लक्ष्र् 8 : चाल ुखचालाई गमतब्र्र्ी र पुजँीित खचालाई नगतजामखुी बनाउन।े 

कार्ाक्रमहरू 

१. सालबसाली ववृद्ध (Annual Increment) को आधारमा कार्ाान्त्वर्न िना बजेट प्रणालीलाई 
गनशश् चत ववषर्सँि के्षत्रमा िून्त्र्मा आधाररत बजेट प्रणाली (Zero based Budgeting System) 
लाि ुिने।  

2. पुजँीित खचाको प्रिावकाररता बढाउन ठेक्का व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी कार्ा आगर्ाक वषाको 
पवहलो चौमागसक अवगध गितै्र अगनवार्ा रूपमा टंुग्र्ाउन ुपने व्र्वस्र्ा स्र्ावपत िने। 

3. मध्र्मकालीन खचा संरचनाको सीमा गित्र रही बहवुषीर् ठेक्का लिाउँर्दा स्रोतको ववषर्मा 
अर्ा मन्त्त्रालर्को पूवा सहमगत गलनपुने ब्र्बस्र्ाको प्रिाबकारी कार्ाान्त्वर्न िराउने। 

4. आगर्ाक वषाको अन्त्त्र्मा बढी खचा िने प्रवृशत्त गनर्न्त्त्रण िने। 

5. बजेटमा समावेि निएका (िैर बजेटरी) खचालाई गनर्न्त्त्रण िने। 

6. सामाशजक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई एकीकृत र प्रिावकारी बनाउने। 

7. अनरु्दान तर्ा आगर्ाक सहार्ता ववतरणलाई गमतव्र्र्ी र प्रिावकारी बनाउने। 

अपेशक्षत पररणाम  

ववत्तीर् अनिुासन कार्म िना मद्दत पगु्ने। 

रणनीगतक लक्ष्र् 9 : लैविक उत्तरर्दार्ी बजेटको अवधारणालाई कार्ाान्त्वर्न िरै्द जान।े  

कार्ाक्रमहरुः  

१.  के्षत्रित मन्त्त्रालर्ले बजेट प्रस्ताव तर्ार िर्दाा लैविक दृविकोण राख् ने 

2. मवहलाहरूको क्षमता अगिवृवद्ध िने कार्ाक्रम सञ चालन िना उत्प्ररेरत िने।  

3. र्ोजना तजुामा र कार्ाान्त्वर्नमा मवहलाहरूको सहिागिता बढाउने।  

4.  लािको बाडँफाँटमा मवहलाहरूको वहस्सा सगुनशश् चत िने।  

5. मवहलाहरूको रोजिार/आर् अगिवृवद्धमा सहर्ोि परु् र्ाउन।े  

6. मवहलाहरूको समर्को प्रर्ोिमा िणुात्मक सधुार र कार्ाबोझमा कमी ल्र्ाउन।े  
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अपेशक्षत पररणाम  

लैविक उत्तरर्दार्ी बजेट तजुामा िएको हनुे। 

रणनीगतक लक्ष्र् १0: िररबी न्त्रू्नीकरण उन्त्मखु बजेट तजुामा कार्ालाई गनरन्त्तरता दर्दन।े  

कार्ाक्रमहरुः  

१.  ग्रामीण के्षत्रमा लिानी हनुे सरकारी रकममा वृवद्ध िने।  

२.  ग्रामीण के्षत्रको आर् आजानमा सघाउ परु् र्ाउने कार्ाक्रमहरूमा रकम वृवद्ध िरै्द जान।े  

३.  ग्रामीण क्षेत्रमा क्षमता ववकास सम्बन्त्धी कार्ाक्रमहरूमा रकम ववगनर्ोजन िने।  

४.  सामाशजक पररचालनको लागि िररने सरकारी रकम वृवद्ध िना।  

५.  सामाशजक के्षत्रमा लिानी िररने रकममा वृवद्ध िरै्द लशक्षत विामा परु् र्ाउने।  

६.  सामाशजक सरुक्षाका कार्ाक्रमहरू (जस्तै स्वास्थ्र्, शिक्षा आदर्द) मा सरकारी लिानी 
बढाउने।  

७.  स्र्ानीर् तहहरूलाई ववत्तीर् रूपमा क्रमिः आत्मगनिार बनाउने।  

८.  िररबी गनवारणमा केशन्त्द्रत सरकारी लिानी बढाउरै्द जान।े 

9. आगर्ाक तर्ा सामाशजक िररबलाई सम्बोधन हनुे िरी दर्दिो ववकास लक्ष्र् हागसल िना 
सघाउ हनुे कार्ाक्रममा बजेट ववगनर्ोजन बढाउरै्द लैजान।े  

अपेशक्षत पररणाम  

िररबी न्त्रू्नीकरण उन्त्मखु बजेट तजुामा िएको हनु।े 

 रणनीगतक लक्ष्र् १1: जलवार् ुपररवतान सम्बन्त्धी अवधारणालाई बजेट तर्ा कार्ाक्रममा समावेि 
िने। 

कार्ाक्रमहरू 

१. दर्दिोववकास, वातावरण संरक्षण र समावेिी ववकाससँि सम्बशन्त्धत कार्ाक्रमहरूलाई 
प्रार्गमकता दर्दने। 

२. ववकास आर्ोजनाहरू जलवार् ु पररवतानको प्रिाव न्त्रू्नीकरण सम्बन्त्धी कार्ाक्रम 
सञ चालनलाई अगनवार्ा िराउने। 

३. जलवार् ुपररवतानका कारणबाट गसशजात प्रकोप जोशखम न्त्रू्नीकरणमा पर्ााप त ध्र्ान केशन्त्द्रत 
िरी त्र्स्ता कार्ाक्रमहरूमा लिानी बढाउरै्द जाने।  

अपेशक्षत पररणाम  

जलवार् ुपररवतान उन्त्मखु बजेट तजुामा िएको हनु।े 
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२.४ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको संिठनात्मक स्वरूप र कार्ावववरण 
 

२.४.१ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको वतामान संिठनात्मक स्वरूप 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ना.स.ु२ 

उप-सशचव 

कृवष, बन, वातावरण 

सह-सशचव 

उप-सशचव 

केशन्त्द्रर् बजेट ब्र्वस्र्ापन 
तर्ा सरुक्षा र परराष्ट्र 

कम्पर्टुर अगधकृत- 3, ना.स.ु -1,  

ह.स.चा. २, का.स.- ३ 

 

उप-सशचव 

िासकीर् ब्र्वस्र्ा 
उप-सशचव 

सामाशजक क्षेत्र 

 

उप-सशचव 

पूवााधार क्षेत्र 

उप-सशचव 

आगर्ाक क्षेत्र 

िा.अ.2 

 

उप-सशचव 

संबैधागनक गनकार्  
 

िा.अ.२ 

 

िा.अ.२ 

 

िा.अ.२ 

 

िा.अ.२ 

 

िा.अ.२ 

 

िा.अ.२ 
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२.4.2 कार्ा वववरण उपलब्ध िराउन े

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा सरुवा िई आउने प्रत्रे्क कमाचारीहरूका लागि रे्दहार् 
बमोशजमको ढाँचामा कार्ा वववरण उपलब्ध िराई कामको शजम्मेवारी तोक्न ुपर्दाछ। र्सको काम 
बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको प्रिासनको शजम्मेवारी पाएको उपसशचवले िनुा पनेछ। 

कार्ा वववरण 

नाम, र्रः       पर्दः 

महािाखा/िाखाः  

काम र कताव्र्  

१.  

२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 

२.५ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा प्राप त िएका पत्रको कारवाही प्रवक्रर्ा 

२.५.१  ववगिन्त् न गनकार्बाट बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा कारवाहीका लागि प्राप त हनुे 
पत्रहरू महािाखा प्रमखुको गनजी सशचवले र्दताा िरी सहसशचव समक्ष पेि िनुा पर्दाछ। 
सहसशचवको अनपुशस्र्गतमा गनजी सशचवले महािाखाका वररष्ठतम उप-सशचव समक्ष पेि 
िनुा पनेछ। 

२.५.२  प्राप त पत्रहरूमा तोक आरे्दि िएपगछ कारवाहीको लागि सम्बशन्त्धत सेक्टर हेने उप-
सशचव समक्ष पठाउन ुपर्दाछ। उप-सशचवले कारवाही उठानका लागि िाखा अगधकृत 
समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

२.५.३ सहार्कस्तरका कमाचारीहरूले प्राप त पत्र फाइल िना तोकारे्दि िएकोमा सम्बशन्त्धत 
फाइलमा राख् न ु पर्दाछ। कारवाहीको उठान िना तोकारे्दि िएकोमा सम्बशन्त्धत अन्त्र् 
कािजात सार् संलग्न िरी पशञ जका सवहतको फाइल खडा िरी िाखा अगधकृत समक्ष 
पेि िनुा पनेछ। िाखा अगधकृतले आफ्नो रार् सवहत वटपपणी उठाउन ुपनेछ। 

२.५.४ सम्बशन्त्धत िाखाका उप-सशचवले आफूलाई प्राप त अशख्तर्ारी गित्रको िए कारवाही 
टंुग्र्ाउन ुपनेछ। अशख्तर्ारीमा नपरेको ववषर्मा तोकारे्दि िएकोमा सोही बमोशजम र 
निएकोमा पत्रको ववषर् हेरी सह-सशचवसँि छलफल िनुापने िए सो ववषर्को संशक्षप त 
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व्र्होरासवहत आफ्नो रार् स्पष ट उल्लेख िरी वटपपणी अशन्त्तम कारवाहीको लागि पेि 
िनुा पर्दाछ।  

२.५.५ सम्बशन्त्धत िाखा अगधकृतबाट पेि हनु आएको वटपपणीमा उप-सशचवले आफूलाई प्राप त 
अशख्तर्ारी हेरी कारवाही टुङ्गग्र्ाउन ु पनेछ। कुनै कुरा र्प बझु्न ु पने िए अर्वा 
आवश्र्क कािजातहरू समावेि निएकोमा उप-सशचवले नै र्प पषुट्याँई माि िनुा 
पनेछ। कािजातहरू पिेुकोमा आफ्नो स्पष ट रार्सार् गनणार्को लागि महािाखा प्रमखु 
समक्ष पेि िनुा पनेछ।  

२.५.६ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले अन्त्र् महािाखासँि रार् माि िर्दाा बजेट तर्ा 
कार्ाक्रम महािाखा प्रमखुको तहबाट गनजको गनजी सशचवालर्को र्दताा वकताबमा जनाई 
अन्त्र् महािाखाहरूमा रार्का लागि फाइल पठाउन ुपर्दाछ।  

२.५.७ अन्त्र् महािाखा एवं िाखाहरूबाट रार् सार् वफताा प्राप त िएका फाइल एवं पत्रहरू 
महािाखा प्रमखुका गनजी सशचवले महािाखा एवं िाखा प्रमखु समक्ष पेि िनुा पर्दाछ।  

२.५.८ महािाखा प्रमखुले आफूलाई प्राप त अशख्तर्ारी बमोशजम कारवाही टंुिो लिाउन ुपनेछ। 

२.५.९ मन्त्त्री, सशचव वा महािाखा प्रमखुबाट गनणार् िएका फाइल गनजी सशचवालर्को र्दताा 
वकताबमा जनाई मन्त्त्री र सशचवबाट गनणार् िएको फाइलको सम्बन्त्धमा महािाखा 
प्रमखुलाई जानकारी िराई सम्बशन्त्धत सेक्टर उप-सशचवसमक्ष परु् र्ाउने कार्ा गनजी 
सशचवको हनुछे।  

२.५.१० सेक्टर उप-सशचवले गनणार् िएको फाइलको व्र्होरा अध्र्र्न िरी तत्कालै िाखामा 
पठाउन ु पनेछ। िाखा अगधकृतले गनणार् िएका फाइलहरूको पत्र सम्िव िएसम्म 
सोही दर्दन र नभ्र्ाइने िएमा सोको िोगलपल्ट तर्ार िनुा पर्दाछ। गनणार् कार्ाान्त्वर्नको 
लागि LMBIS मा प्रगबष ट िनुापने िए सोको तत्काल गमलाउन ुपनेछ। 

२.५.११ वटपपणी पेि िर्दाा वा पत्राचार िर्दाा र्दस्तखत िने प्रत्रे्क कमाचारीले आफ्नो नाम र 
र्दजाा स्पष ट बशुझने िरी लेख् नपुर्दाछ। बावहर जाने प्रत्रे्क पत्रमा जनु फाइल नम्बरबाट 
पत्र जाने हो, सो समेत उल्लेख िएको पत्र संख्र्ा अगनवार्ा रूपमा लेख् न ुपर्दाछ। 

२.५.१२ सहार्क कमाचारीहरूले िाखामा प्राप त गनणार् िएका फाइलहरूको अगिलेख जनाउने, 
पत्रको मस्र्ौर्दा तर्ार िने र िाखा चलानी िरी मूल चलानीमा पठाउन े कार्ा िनुा 
पर्दाछ।  

२.५.१३  कारवाही टंुगिएका फाइलहरूमा पत्र संलग्न िरी फाटवालाले सरुशक्षत सार् राख् न ु
पनेछ। 

२.५.१४ प्रत्रे्क फाइल छुविन ेिरी संकेत दर्दन ुपर्दाछ।  

२.५.१५  प्रत्रे्क सेक्टरका सहार्क कमाचारीहरूले आफ्नो सेक्टरबाट चलानी िई जान े
पत्रहरूको अगनवार्ा रूपमा मास्टर कपी (MC) इन्त्डेक्स फाइलमा राख् न ुपर्दाछ।  
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२.५.१६ हरेक आगर्ाक वषाका कारवाही िएका फाइलहरू मन्त्त्रालर्ित रूपमा छुविन े िरी 
र्दराज वा पोकामा राख् न ुपनेछ। 

2.5.17 महािाखाबाट कारवाही सम्पन्त् न िएका फाइलहरूलाई Digitization िरी Archive मा 
राख् न ुपनेछ।  

२.५.१8 सरकारी कािजात धलु्र्ाउन अवगध पिेुका फाइलहरू पशञ्जका तर्ार िरी धलु्र्ाउन े
कार्ावाहीका लागि अगिलेख तर्ार िरी राख् न ुपनेछ। 

२.५.१9 प्राप त पत्र तर्ा गनवेर्दनहरूको Tracking िने कार्ा अगनवार्ा रुपमा कार्ाालर् स्वचागलत 
प्रणाली (Office Automation System- OAS) को माध्र्मबाट िनुा पनेछ। 

२.६ समूहको रार् गलई पेि िनुापने ववषर् 

ववगिन्त् न मन्त्त्रालर्हरूबाट ऐन गनर्मको रार् माि िई आएकोमा ववषर्को िशम्िर्ाता, नवीनता, 
सान्त्र्दगिाकता तर्ा उपर्ोगिता समेतलाई ववचार िरी समूहित रार् गलन आवश्र्क िएमा 
महािाखा प्रमखुले आवश्र्कतानसुारको अगधकृतहरूको समहु बनाई सो समहुले छलफल पश् चात 
एकमत रार् बनाई रार् पेि िने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। कुनै नर्ाँ खचाका ववषर्मा मापर्दण्ड 
(नम्सा) स्र्ावपत िनुा परेमा पगन आवश्र्कतानसुारको अगधकृतहरूको समहु बनाई सो समूहको रार् 
समेतका आधारमा सामूवहक बैठकमा पेि िरी तर् िए बमोशजम कारवाही चलाउन ु पनेछ। 
प्रत्रे्क मवहनाको १ िते महािाखाका सबै कमाचारीहरू उपशस्र्त िई स्टाफ गमवटि िनुा पनेछ। 
सबै उप-सशचवहरू महािाखा प्रमखुको बैठक कक्षमा िेला िई अशघल्लो दर्दनको कार्ा प्रिगतको 
गसंहावलोकन र सोही दर्दनको कार्ार्ोजना उपर छलफल िरी कुनै जवटल ववषर् िए सोको टुिो 
लिाउन ु पनेछ। रार् परामिा माि िर्दाा खलुाउन ु पने वववरणहरू र पेि िनुापने कािजातहरू 
अनसूुची-1 बमोशजम हनुेछ। 

२.७ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाबाट हनु ेकामको गनणार् शृ्रङ्खला 
     गनणार् 

  

नेपाल सरकार मशन्त्त्रपररषद् मा पेि िने ववषर् वा सैद्धाशन्त्तक ववषर् गनणार् 

 

 

 प्रचगलत काननु वा अशख्तर्ारी बमोशजम गनणार् वा र्प बझु्नपुरेमा 

 

 

 अशख्तर्ारी बमोशजम गनणार् वा र्प बझु्नपुने िएमा 

 

 

 

मन्त्त्री 

सशचव 

सह-सशचव 

उप-सशचव 

िाखा अगधकृत रार् सवहतको ववषर् उठान र गनणार् बमोशजमको पत्र पठाउन े

बावहर 

चलानी 

मूल चलानी 
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 नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेि िना सहमगत दर्दएको ववषर् र सवासाधारणको 
गनकासालाई प्रार्गमकता दर्दई पत्र पठाउने।  

 गनणार् फाइल प्राप त िएकै दर्दन सकेसम्म पत्र पठाउन।े(दर्दनको ३ बजेगित्र गनणार् िए सोही 
दर्दन) 

 पत्र पठाउन ुपूवा गनणार्सँि गिडान (बजेट उपिीषाक/खचा संकेत/स्रोत/अंक आदर्द) िरेर मात्र 
पठाउन।े  

२.८ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको कामको वववरण र कार्ा फर्छ्यौट िने समर् 

क्र. 
सं. कामको वववरण 

सम्पार्दन िनुापने अवगध 
गनणार् िने सम्बशन्त्धत 

पर्दागधकारी 
अन्त्र्सँि रार् गलन ु
नपनेमा 

अन्त्र् महािाखा वा 
अन्त्र् गनकार्सँि 
बझु्न ु/ रार् गलन ु
पनेमा 

 

१ रकमान्त्तर/स्रोतान्त्तर िने  ५ कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको ५ कार्ा 
दर्दन 

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव वा 
उप-सशचव  

२ र्प गनकासा दर्दने 4 कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको ५ कार्ा 
दर्दन  

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव वा 
उप-सशचव 

३ रार् दर्दने (सामान्त्र् ववषर्) ७ कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको ५ कार्ा 
दर्दन  

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव वा 
उप-सशचव 

४ सहमगत दर्दने (सामान्त्र् ववषर्) 4 कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको ५ कार्ा 
दर्दन 

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव वा 
उप-सशचव  

५ ऐन गनर्म, ववगनर्म, कार्ाववगधमा 
रार् एवं सहमगत 

7 कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको 7 कार्ा 
दर्दन 

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव वा 
उप-सशचव  

६ खचा समर्ान/गनर्गमत िने  4 कार्ा दर्दन रार् वा जवाफ प्राप त 
िएपगछको ५ कार्ा 
दर्दन 

अशख्तर्ारी बमोशजम 
सशचव वा सह-सशचव  

७ अन्त्र् महािाखाबाट सूचना गलई 
स्रोत अनमुान सगमगतलाई स्रोतको 
अनमुान दर्दने  

पौष मसान्त्तसम्म   महािाखा प्रमखु 

8 बजेट छलफल िरुु चैत्रको पवहलो हप ता  सम्बशन्त्धत सबै 
अगधकृतहरू 

9 बजेटको छलफल समागि बैिाखको र्दोस्रो हप ता   

१0 बजेट प्रारशम्िक मस्र्ौर्दा तर्ारी  बैिाखको तेस्रो हप ता  महािाखा प्रमखु 
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१1 बजेट मस्र्ौर्दाको अशन्त्तम तर्ारी जेठको पवहलो हप ता   

* अध्र्ारे्दिबाट बजेट तर्ार िनुापने अवस्र्ा िएमा बजेट छलफल र मस्र्ौर्दाको तर्ारीको कार्ा 
सम्पन्त् न िने अवगध अर्ा मन्त्त्रालर्ले तोके बमोशजम हनुछे। 

 ववगनर्ोजन ववधेर्कका गसद्धान्त्त र प्रार्गमकताको मस्र्ौर्दा तर्ारी, व्र्वस्र्ावपका-संसर्दमा 
प्रस्तगुत, छलफलबाट प्राप त िएका सझुावहरूको आधारमा बजेटको मस्र्ौर्दामा पररमाजान िरी 
अशन्त्तम मस्र्ौर्दा तर्ार िरी पेि िने अवगध बजेट तजुामा दर्दग्र्दिान, २०77 मा उल्लेख िए 
बमोशजम हनुेछ। 

२.९ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको गनणार्/कार्ा सम्पन्त् न हनु ेतह 
 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा प्राप त हनुे पत्रहरू उपर कारवाही िर्दाा गनणार्/कार्ा सम्पन्त् न हनु े

तह गनम्नानसुार हनुेछः 
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गनणार्/कार्ा सम्पन्त् न हनुे तह  

क्र.सं. काम/ववषर् िाखा 
अगधकृत 

उप-
सशचव 

सह-
सशचव 

सशचव माननीर् 
मन्त्त्री 

कैवफर्त 

१. महािाखाको काममा र्पघट िने       

२. बजेट सम्बन्त्धी मािार्दिान रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा पठाउने       

३. मन्त्त्रालर्ित/गनकार्ित उपिीषाकको बजेट टुिो लिाउने       

 (क) प्रारशम्िक       

 (ख) अशन्त्तम       

४. केन्त्द्रीर् बजेटको टुिो लिाउने       

५. बजेट उपिीषाक र्प िने       

६. उपिीषाकको क्षेत्र वा अन्त्र् संकेत गनधाारण       

७. समग्र आर् व्र्र्को अगधकतम सीमा तोक्ने       

८. साधारण बजेटको उपिीषाक पररवतान िने/िाभ्ने       

९. सहार्कस्तरका कमाचारीको ववरामी, घर र िैपरी गबर्दा स्वीकृत िने       

१०. अगधकृतस्तरका कमाचारीको ७ दर्दनसम्मको ववरामी, घर र िैपरी गबर्दा स्वीकृत िने       

११. 7 दर्दनसम्म काज खटाउने       

१२. खचा/राजस्व िीषाक संिोधन       

१३. र्स कार्ाववगधमा संिोधन स्वीकृगत       

१४. र्दरबन्त्र्दी र्प (नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा पेि िने)       

१५. र्दरबन्त्र्दी घट (नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा पेि िने)       

१६. आगर्ाक र्दावर्त्व नपने िरी र्दरबन्त्र्दी पनुसंरचना वा पर्द पररवतान िने सहमगत       

१७. ऐन/गनर्म/ववगनर्म कार्ाववगधका सहमगत       

१८. गनकासा         
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 (क) अर्ा ववववधबाट रू.50 लाखसम्म गनकासा       

 (ख) अर्ा ववववधबाट रू.10 लाखसम्म गनकासा       

 (ि) अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत गलइ मं.प.बाट गनणार् िएको जगतसकैु रकमको गनकासा        

 (घ) रू.५ लाखसम्मको आगर्ाक र्दावर्त्व पने ववरे्दि भ्रमणको स्वीकृत बजेटबाट पकेट खचाको सहमगत दर्दने       

 (ङ) स्वीकृत बजेट र कार्ाक्रम गित्रको रू.50 लाखसम्मको सवारी साधन खरीर्द िने सहमगत दर्दने       

१९. रकमान्त्तर/बाडँफाँट       

 (क) एउटा बजेट उपिीषाक गित्रका सबै खचा संकेतहरूमा रकमान्त्तर िने       

 (ख) एउटा अनरु्दान संख्र्ाको कुनै एक बजेट उपिीषाकबाट अको बजेट उपिीषाकमा रकमान्त्तर       

 (ि) एउटा अनरु्दान संख्र्ाको कुनै बजेट उपिीषाकबाट अको अनरु्दान संख्र्ाको कुनै बजेट उपिीषाकमा एक 
पटकमा रू.१ करोडसम्म  

      

 (घ) खचा संकेत 31511 र 28911 मा रहेको रकमको हकमा बजेट छलफलको आधारमा एक पटकमा 
रू.१ करोडसम्मको बाँडफाटँ 

      

 (ङ) एउटा अनरु्दान संख्र्ाको कुनै एक बजेट उपिीषाकबाट अको बजेट उपिीषाकमा तलब, ित्ता र प्रगतबद्ध 
खचाबाट बाहेक रू.२० लाखसम्म 

      

 (च) तलब ित्ता र प्रगतबद्ध खचाबाट बाहेक एउटा बजेट उपिीषाकगित्र सबै खचा संकेतमा रू.40 लाखसम्म       

20 स्रोतान्त्तर       

 (क) अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखाको रार्को आधारमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट वैरे्दशिक 
अनरु्दानमा रु 50 लाखसम्म  

      

 (ख) अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखाको रार्को आधारमा ऋणबाट अनरु्दानमा रू.50 लाखसम्म        

 (ि) वैरे्दशिक ऋणलाई अनरु्दानमा स्रोतान्त्तर       

 (घ) वैरे्दशिक अनरु्दानलाई ऋणमा स्रोतान्त्तर रू.5० लाखसम्म       

 (ङ) नेपाल सरकारको स्रोतबाट वैरे्दशिक अनरु्दानमा स्रोतान्त्तर       

२०. मातहतका राजपत्रावङ्कत दितीर् शे्रणीसम्मका अगधकृतहरूलाई प्रोत्सावहत परुस्कार र वविािीर् सजार्को गसफाररि 
िने र कार्ासम्पार्दन मलु्र्ाङ्कन सम्बन्त्धी फाराम िरी प्रोत्सावहत परुस्कार र वविािीर् सजार्को गसफाररस िने 

      

२१. मातहतका राजपत्रावङ्कत अगधकृतहरूलाई ववगिन्त् न गनकार्हरूको बैठकमा प्रगतगनगधत्व िराउने       

२२. मातहतका राजपत्रावङ्कत ततृीर् शे्रणीका अगधकृतहरूलाई आफ्नो कार्ाक्षते्रगित्रको गनकार्को बैठकमा प्रगतगनगधत्व 
िराउने 

      

नोटः मागर् उल्लेशखत ववषर्मा अशख्तर्ारी र्प िएमा सोही बमोशजम हनुे। 
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२.१० बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको अन्त्र् महािाखाहरूसिँको कार्ाित अन्त्तर सम्बन्त्ध 
आगर्ाक नीगत ववश् लेषण महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 

 बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाका ववषर्मा रार् परामिा। 

 ऋण लिानीको लागि गनणार् आन्त्तररक ऋणको सावाँ तर्ा 
ब्र्ाज िकु्तानी, नवीकरणका ववषर्मा नीगतित गनणार्। 

 बजेट वक्तव्र्मा उल्लेशखत समविित अर्ातन्त्त्र र ववत्तीर् 
क्षेत्र। 

 आगर्ाक सवेक्षणका सरकारी खचा र राजस्वका अंकको 
ववषर्। 

 सरकरका गबगिन्न के्षत्रित नीगत/रणनीगत तजुामा िने 
गबषर्। 

 बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाको अनरु्दान 
गनकासा/ऋण तर्ा सेर्र लिानी सम्बन्त्धी 
गनणार्। 

 आन्त्तररक सावाँ ब्र्ाज िकु्तानी सम्बन्त्धमा 
बजेट व्र्वस्र्ा बारे रार् परामिा। 

 बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाहरूमा अनरु्दान र सेर्र 
तर्ा ऋण लिानीको बजेट ववगनर्ोजन। 

 आन्त्तररक ऋण पररचालनको कार्ातागलका 
स्वीकृगत। 

अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 
 स्रोत पररवतान िर्दाा रार् माि िने। 

 वैरे्दशिक ऋणबाट सवारी साधन खररर्द, वैरे्दशिक अध्र्र्न 
तागलम प्रगतगनगध मण्डलका ववषर्मा परामिा। 

 ववरे्दिी संस्र्ाको सर्दस्र्ता िलु्क सम्बन्त्धी। 

 वैरे्दशिक स्रोतबाट बढी खचा िएको समर्ान। 

 बजेटमा समावेि िएका र्दातसंृस्र्ाको सहर्ोि सम्झौताका 
ववषर्। 

 स्र्ानीर् कर नेपाल सरकारले व्र्होने ववषर्। 

 समपरुक कोष (Counterpart Fund) उपलब्ध िराउन े
ववषर्। 

 स्रोत पशुस्तका तर्ारी िने सम्बन्त्धी। 

 आिामी आगर्ाक वषाहरूको लागि वैरे्दशिक ऋण तर्ा 
अनरु्दान अनमुानको ववषर्। 

 वैरे्दशिक सहार्ताको गनकासा/निर्दको व्र्वस्र्ापन िने 
ववषर्।  

 समपरुक कोष (Counterpart Fund) बापत 
सरकारको र्ोिर्दानका ववषर्। 

 वैरे्दशिक सहर्ोि संलग्न आर्ोजनाका खचा 
प्रिगत र अनिुमनको ववषर्। 

 बजेट ववगनर्ोजनमा वैरे्दशिक स्रोत कार्म िने 
ववषर्। 

 सोधिनााको ववषर्।  

 वैरे्दशिक सहार्ता अन्त्तिातका आर्ोजनाको 
खचा समर्ान वा गनर्गमत िने ववषर्। 

 

राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 
 िन्त्सार र अन्त्र् कर वफतााका कानूनी अस्पष टताका ववषर्। 

 िन्त्सार, कर छुटका ववषर्। 

 राजस्व सम्बन्त्धी प्रिगतका ववषर्। 

 बजेट वक्तव्र्मा समाववि राजस्व नीगतको प्रिगत। 

 राजस्व अनमुानको ववषर्। 

 कर गतने ववषर्मा बजेट व्र्वस्र्ा। 

 कर छुटको सिा अनरु्दान दर्दने ववषर्। 

 बजेट ववगनर्ोजनमा राजस्व अनमुानको 
ववषर्। 

 निर्द व्र्वस्र्ापन। 
काननु तर्ा फैसला कार्ाान्त्वर्न महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 

 नर्ाँ ऐन, गनर्म मस्र्ौर्दामा रार्। 

 ऐन, गनर्म संिोधनमा रार्। 

 कानूनी दिववधा गनरूपण िरी बजेट व्र्वस्र्ा िने ववषर्। 

 ववगनर्ोजन ऐन, पेश्की खचा ऐन, ऋण तर्ा 
जमानत ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउन े ऐनमा 
नीगतित सझुाव तर्ा बजेट अंक गनधाारण 
िने। 
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प्रिासन महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 
 जनिशक्त तर्ा िौगतक सवुवधा। 

 अर्ा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात वविािको बजेट गनकासामा 
गसफाररसको ववषर्। 

 बजेटसँि सम्बशन्त्धत प्रकािन छपाईमा समन्त्वर्।  

 बेरूज ुफर्छ्यौट।  

 अर्ा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात गनकार्को बजेट 
गनकासा, र्प गनकासा, रकमान्त्तर आदर्द ववषर्। 

 अर्ा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात गनकार्को र्दरबन्त्र्दी 
गसजाना, र्प घट आदर्द ववषर्। 

र्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 
 बजेटको नीगत तर्ा कार्ाक्रमको प्रिगत सम्बन्त्धी ववषर्। 

 खचाको आवगधक प्रिगत प्रगतवेर्दन सम्बन्त्धी ववषर्। 

 मन्त्त्रालर्ित खचा र प्रिगत। 

 सिुासन ऐन तर्ा सूचनाको हक सम्बन्त्धी काननुको 
प्रगतवेर्दन। 

 अन्त्र् गनकार्बाट हनुे अनिुमनमा सहजीकरण। 

 िनुासो व्र्वस्र्ापन।  

 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको प्रिगत 
वववरण सम्बन्त्धी। 

 सूचनाको उपलब्धता। 

 बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख िएका नीगत तर्ा 
कार्ाक्रमको प्रिगत वववरण तर्ा १५ करोड 
िन्त्र्दा मागर्का आर्ोजनाका प्रिगत वववरण र 
गनर्गमत समीक्षाको ववषर्। 

ववत्तीर् क्षते्र व्र्वस्र्ापन तर्ा संस्र्ान समन्त्वर् महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 
 ववत्तीर् के्षत्रका सावाजगनक संस्र्ान सम्बन्त्धी नीगत तजुामा, 

ववत्तीर् अनिुासन, र्दीघाकागलन र अल्पकालीन र्दावर्त्व 
सम्बन्त्धी ववषर्। 

 सावाजगनक संस्र्ानमा लिानी सम्बन्त्धी ववषर्। 

 ववत्तीर् क्षेत्रका कार्ाक्रम र आर्ोजना सञ चालन िने 
ववषर्। 

 सावाजगनक संस्र्ान ववघटन सम्बन्त्धी र्दावर्त्वको ववषर्। 

 सावाजगनक संस्र्ानमा लिानी सम्बन्त्धी ववषर्। 

 ववत्तीर् के्षत्रको सधुार, पनुास्र्ापना, समन्त्वर्, 
अनिुमन, ववकास एवं ववस्तारको लागि बजेट 
व्र्वस्र्ापन। 

 ववत्तीर् क्षते्रको व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी नीगत 
कार्ाक्रममा रार् परामिा दर्दने ववषर्। 

 लघवुवत्त, ग्रामीण ववत्त व्र्वस्र्ापन जस्ता 
कार्ाक्रमहरूको बजेट तर्ार िने। 

 सरकारी खचाको पररमाण र ढाँचा सम्बन्त्धी 
नीगतहरूको तजुामामा रार् दर्दने। 

 बजेट ववगनर्ोजन र बजेट गनकासा सम्बन्त्धी 
ववषर्, 

 लिानीमा रार्। 
गबत्तीर् संघीर्ता समन्त्वर् महािाखा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा 

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहबीच गबत्तीर् हस्तान्त्तरण िने 
गबषर्। 

 गबत्तीर् संघीर्ता कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी काननु गनमााण िने 
गबषर्। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको खचाको आवश्र्कता पवहचान तर्ा 
स्रोतको अनमुान िने। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहहरूको क्षमता गबकासको गबषर्। 

 समविित आगर्ाक स्र्ावर्त्व कार्म िने गबषर्। 

 तीनै तहका सरकार बीच प्रिावकारी समन्त्वर् िने गबषर्। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको गबत्तीर् अनिुासन कार्म िने 
गबषर्। 

 संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तह बीच हनुे गबत्तीर् 
हस्तान्त्तरणका लागि बजेट ब्र्बस्र्ा। 

 गबत्तीर् संघीर्ता कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी काननु 
गनमााणमा रार् सझुाब दर्दन।े 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहका गनकार्हरूको क्षमता 
तर्ा गबकासका लागि बजेटको ब्र्बस्र्ा 
िने। 

 बजेट तर्ा कार्ाक्रमको कार्ाान्त्वर्न तर्ा 
सहजीकरण। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको बजेट तजुामा, 
गनकासा, खचाको मापर्दण्ड तर्ा बजेट 



31 
 

 प्रगतवेर्दन प्रणाली। 

 हस्तान्त्तररत आर्ोजना सम्बन्त्धी ववषर्।  
व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणालीको प्रर्ोिमा 
सहजीकरण िने। 

 संघीर् सरकारको अनरु्दानबाट सञ चागलत 
आर्ोजना/कार्ाक्रमको प्रिगत र प्रगतवेर्दन। 

२.११ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको अन्त्र् गनकार्हरूसिँको कार्ाित अन्त्तर सम्बन्त्ध 

२.११.१ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्  

 आगर्ाक प्रिासन सम्बन्त्धी नीगत, काननु तजुामा एवं संिोधन सम्बन्त्धमा। 

 आगर्ाक अनिुासन पालना िराउने सम्बन्त्धमा। 

 सबै वकगसमका रकमान्त्तर सम्बन्त्धी ववषर्को जानकारी। 

 सबै वकगसमका गनकासा, रोक्का, फुकुवा एवं बाडँफाँट सम्बन्त्धी जानकारी। 

 म.ले.प. फारामहरूको तजुामा तर्ा पररमाजान िर्दाा दर्दइने रार् सम्बन्त्धमा। 

 अशख्तर्ारी/आन्त्तररक बाँडफाँट/कार्ाक्रम संिोधन सम्बन्त्धी पत्रको जानकारी। 

२.११.२ रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोि 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई उपलब्ध िराउन ेसमानीकरण अनरु्दान सम्बन्त्धमा। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई उपलब्ध िराउन ेसःिता अनरु्दान सम्बन्त्धमा।  

 हस्तान्त्तररत कार्ाक्रमहरूको समन्त्वर् सम्बन्त्धमा। 

 ववत्तीर् संघीर्तासँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् ववषर्मा। 

२.११.३ रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि  

 बजेटको आकार (सीमा) गनधाारण िने ववषर्। 

 बजेटको मन्त्त्रालर्ित सीमा गनधाारण तर्ा बजेट गनमााण सम्बन्त्धी मािार्दिानको मस्र्ौर्दा 
तर्ारी। 

 राजस्व र वैरे्दशिक सहर्ोि पररचालनका ववषर्। 

 नर्ाँ आर्ोजनाको स्वीकृगत। 

 बजेटको नीगतित र कार्ाक्रमको छलफल। 

 ववकास कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न सन्त्र्दिामा गलइने नीगत। 

 मध्र्मकालीन खचा संरचना तर्ारी सम्बन्त्धी ववषर्। 

 कार्ाक्रमको अनिुमन तर्ा वावषाक प्रिगत समीक्षा। 

 रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकको ब्र्बस्र्ापन। 

 आर्ोजनाको बहबुषीर् ठेक्का स्वीकृगत तर्ा स्रोत व्र्वस्र्ापन। 
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२.११.४ महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्  

 गनकासा व्र्वस्र्ा, खचा प्रगतवेर्दन, सोधिनाा, आन्त्तररक लेखापरीक्षण नीगत, ऋण कार्ाान्त्वर्न तर्ा 
व्र्वस्र्ापन आदर्द ववषर्। 

 लेखा प्रणाली सम्बन्त्धी ववषर्। 

 निर्द प्रवाहको गनरन्त्तर अनिुमन सम्बन्त्धी ववषर्। 

 आगर्ाक प्रिासन सम्बन्त्धी नीगत, काननु तजुामा एवं संिोधन सम्बन्त्धमा। 

 आगर्ाक अनिुासन पालना िराउने सम्बन्त्धमा। 

 सबै वकगसमका रकमान्त्तर/स्रोतान्त्तर सम्बन्त्धमा जानकारी। 

 सबै वकगसमका गनकासा, रोक्का, फुकुवा एवं बाँडफाँट सम्बन्त्धी जानकारी। 

 म.ले.प. फारामहरूको तजुामा तर्ा पररमाजान िर्दाा गलन ेरार् सम्बन्त्धमा। 

 LMBIS/TSA/CGAS/ PLMBIS/ PTSA/SuTRA/DOMS सूचना आर्दान प्रर्दान। 

 LMBIS मा िएको अशख्तर्ारी/आन्त्तररक बाँडफाँट/कार्ाक्रम संिोधनको जानकारी। 

 संघ/प्ररे्दि/स्र्ानीर् तहको एकीकृत ववत्तीर् वववरण तर्ार िरी सावाजगनक िने ववषर्। 

 चाल ुआगर्ाक वषाको संिोगधत अनमुान तर्ार िरी अर्ा मन्त्त्रालर्मा पठाउने ववषर्। 

२.११.५ सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन कार्ाालर् 

 िेर्र तर्ा ऋण लिानी र अगिलेख ब्र्बस्र्ापन सम्बन्त्धी। 

 आन्त्तररक र वैरे्दशिक ऋण व्र्वस्र्ापन। 

 सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन सम्बन्त्धी Debt Operation and Management System (DOMS) 
को सूचना आर्दान प्रर्दान। 

२.११.६ नपेाल राष्ट्र बैंक  

 समविित अर्ातन्त्त्रको आवगधक जानकारी गलने ववषर्। 

 वावषाक बजेट तजुामा िनुा पूवा कुल रावष्ट्रर् स्रोतको अनमुान तर्ार िने ववषर्। 

 निर्द र्ोजना व्र्वस्र्ापनको आधारमा निर्द प्रवाहको गनरन्त्तर अनिुमन िने ववषर्। 

 पूवा बजेट सवेक्षणको प्रगतवेर्दन। 

 बजेट गनकासा, खचा, राजस्व सङ्कलन, वैरे्दशिक सहार्ता प्राशप त (ऋण र अनरु्दान), आन्त्तररक 
ऋण प्राशप तको सािावहक तथ्र्ाङ्क र केन्त्द्रीर् कोषको अवस्र्ाको बारेमा प्रगतवेर्दन दर्दन ेववषर्। 

२.११.7 खचा िने गनकार् (संवैधागनक गनकार्/मन्त्त्रालर्/आर्ोिहरू)  

 LMBIS अशख्तर्ारी/आन्त्तररक बाँडफाँट/कार्ाक्रम संिोधनको स्वीकृगत। 

 र्प गनकासा तर्ा रकमान्त्तर/ स्रोतान्त्तर। 

 गनकासा रोक्का तर्ा फुकुवा। 
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 रीत नपिेुको खचाहरूको समर्ान एवं गनर्गमत िने ववषर्। 

 बेरुज ुगनर्गमत िना महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्को रार् सार् आउन ुपने ववषर्। 

 बजेटको छलफल। 

 कार्ाववगध, गनरे्दशिका र खचाका मापर्दण्ड (नम्सा)हरू स्वीकृगतका ववषर्। 

 र्दरबन्त्र्दी सगमगत, वावषाक प्रिगत समीक्षा लिार्त अन्त्र् ववषर्का बैठकमा प्रगतगनगधत्व। 

 गनकासा तर्ा खचाको आवगधक प्रिगत तर्ा प्रगतवेर्दन। 

 प्रगतगनगधमण्डलको भ्रमण खचा। 

 ववरे्दि भ्रमणको स्वीकृगत सम्बन्त्धी ववषर्हरू। 

 सवारी साधन खररर्दमा सहमगत गलने ववषर्। 

 िैपरी/अवण्डामा रहेको रकम बाँडफाँट सम्बन्त्धमा। 

 सेवा करारमा गलन ुपर्दाा सहमगत माि सम्बन्त्धमा। 

 आगर्ाक र्दावर्त्व पने ववषर्मा काननु तजुामा तर्ा नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव लान ु
पूवा सहमगत। 

 अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना सम्बन्त्धमा। 

 परुाना बक्र्ौता रकम िकु्तानी िने सम्बन्त्धमा। 

 वैरे्दशिक ऋणबाट सवारी साधनको खररर्द तर्ा ववरे्दि भ्रमण िनुा पूवा सहमगत एवं गनकासाका 
सम्बन्त्धमा। 

 सःिता अनरु्दानमाफा त हस्तान्त्तरण िएका कार्ाक्रम सम्बन्त्धमा। 

२.११.8 अस्र्ार्ी प्रकृगतका आर्ोि/सगमगतहरू 

 नेपाल सरकारले अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत गलई िठन िरेको अस्र्ार्ी प्रकृगतका 
आर्ोि/सगमगतहरूलाई औशचत्र् समेतका आधारमा स्रोतको व्र्वस्र्ा िने सम्बन्त्धमा। 

 आर्ोि वा सगमगतको िठन र म्र्ार्द र्पमा पूवा सहमगत गलने ववषर्। 

 आर्ोि वा सगमगतका पर्दागधकारीहरूको सेवा सवुवधाको ववषर्मा पूवा सहमगत गलनपुने ववषर्। 
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पररच्छेर्द - तीन 
बजेट महािाखाको कार्ासँि सम्बशन्त्धत ऐन, गनर्म तर्ा सान्त्र्दगिाक सामाग्री 

 

३.१ ऐन गनर्म तर्ा सान्त्र्दगिाक सामाग्री 

३.१.१ नेपालको संववधानको िाि 10 संघीर् आगर्ाक कार्ा प्रणाली  

३.१.२ सावाजगनक खररर्द ऐन, २०६३ 

३.१.३ सावाजगनक खररर्द गनर्मावली, २०६४ 

३.१.४ आगर्ाक कार्ाववगध तर्ा गबशत्तर् उत्तरर्दावर्त्व ऐन, २०76 

३.१.५ आगर्ाक कार्ाववगध तर्ा गबशत्तर् उत्तरर्दावर्त्व, गनर्मावली २०77 

३.१.6 सालबसाली ववगनर्ोजन ऐन 

३.१.7 सशञ चत कोषबाट केही रकम शझक्ने र खचा िने ऐन 

३.१.8 नेपाल सरकार (कार्ा वविाजन) गनर्मावली, २07४ 

३.१.9 गनजामती सेवा ऐन, २०४९ 

३.१.१0 गनजामती सेवा गनर्मावली, २०५० 

३.१.१1 ऋण तर्ा जमानत ऐन, २०१८ 

३.१.१2 अन्त्तराावष्ट्रर् ववकास सहार्ता पररचालन नीगत, २076 

३.१.१3 Standard Operating Procedures (SOP), 2011, International Economic cooperation coordination 

Division. MOF 

३.१.१4  राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ 

३.१.१5 आवगधक र्ोजनाहरू 

३.१.१6 बजेट तजुामा दर्दग्र्दिान, 2077 

३.१.१7 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको कार्ा सञ चालन गनरे्दशिका, २०77 

३.१.18 सालवसाली बजेट वक्तव्र् 

३.१.19 सालवसाली व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) 

३.१.२0 सालवसाली आगर्ाक ऐन 

३.१.२1 सावाजगनक खचामा गमतव्र्वर्ता कार्म िने सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, 2077 

३.१.२2 भ्रमण खचा गनर्मावली, २०६४ 

३.१.२3 प्रगतगनगध सिा गनर्मावली, २०7५ 

३.१.२4 रावष्ट्रर् सिा गनर्मावली, २०7५ 

3.1.25 लेखा परीक्षण ऐन, 2048 
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3.1.26 संघीर् आकशस्मक कोष ऐन 2074 

3.1.27 रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोि ऐन, 2074 

3.1.28 अन्त्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्र्ापन ऐन, 2074 

3.1.29 समपरुक अनरु्दान सम्बन्त्धी कार्ाववगध, 2075  

3.1.30 वविेष अनरु्दान सम्बन्त्धी कार्ाववगध, 2075 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाका पर्दागधकारीहरूले मागर् उल्लेशखत ऐन गनर्महरूका अगतररक्त नेपाल 
सरकारले समर् समर्मा िरेका आगर्ाक सधुार कार्ाक्रमहरू, अर्ा मन्त्त्रालर्को मािार्दिान, अशख्तर्ारी पत्र तर्ा 
ववगिन्त् न पररपत्रहरूको सारै् सेवा, सवुवधा, िता तर्ा सञ चालनका सम्बन्त्धमा ववगिन्त् न गनकार्का अलग्िै ऐन, 

गनर्म, ववगनर्महरूको समेत अध्र्र्न िनुा पर्दाछ। 

३.२ लेखाङ्कन संकेत विीकरण (Chart of Accounts) 

सरकारी आर् व्र्र्को लेखाङ्कन, प्रगतवेर्दन तर्ा मूल्र्ाङ्कन िना सघाउ परु् र्ाउन े उद्देश्र्ले सावाजगनक आर् र 
व्र्र्का समान प्रकृगतका कारोबारहरूलाई एउटा गनशश् चत संकेतका आधारमा एकीकृत हनु े िरी विीकरण 
िररएका संकेतहरूलाई लेखाङ्कन संकेत विीकरण िन्त् ने िररन्त्छ। 

नेपाल सरकारले हाल प्रचलनमा ल्र्ाएको Government Finance Statistics Manual, 2014 अनसुारको लेखाङ्कन 
संकेत विीकरण (Chart of Accounts) को छुिै सँग्रह “एकीकृत आगर्ाक संकेत तर्ा विीकरण र व्र्ाख्र्ा 
2074” प्रकाशित िइसकेको छ। सो मध्रे् बजेट तजुामा तर्ा कार्ाान्त्वर्नका क्रममा बारम्बार आउने प्रमखु 
संकेतहरू तल उल्लेख िररएको छ। 

३.२.१ अनरु्दान संख्र्ा वा गनकार् संकेत  

संवैधागनक गनकार्, मन्त्त्रालर् वा सो सरह क्षते्रागधकार िएका सशचवालर्/आर्ोि आदर्दका कार्ा प्रकृगत 
र संिठन समेत छुविने िरी तीन संख्र्ाको संकेत दर्दइएको छ जसलाई “अनरु्दान संख्र्ा वा गनकार् 
संकेत” िन्त् न ेिररन्त्छ। उर्दाहरणार्ाः अनरु्दान संख्र्ा “३०५” ले अर्ा मन्त्त्रालर् जनाउँछ िने “३१४” ले 
िहृ मन्त्त्रालर् जनाउँछ। हाल अनरु्दान संख्र्ा १०१ रे्दशख िरुु िरी 8०1सम्म कार्म िररएको छ 
जनु तल ववस्ततृ रूपमा उल्लेख िररएको छ। मन्त्त्रालर् र अन्त्तिात गनकार्हरूलाई चाल/ुपुजँीित खचा 
र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सोही अनरु्दान संकेतगित्र ववगनर्ोजन िने, अशख्तर्ारी प्रर्दान िने तर्ा 
लेखाङ्कन/प्रगतवेर्दन िने िररन्त्छ। अनरु्दान संख्र्ा 701 मा प्ररे्दि र अनरु्दान संख्र्ा 801 मा स्र्ानीर् 
तहको अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण, लेखाङ्कन र प्रगतवेर्दन िने िररन्त्छ।  

अनरु्दान 
संख्र्ा 

गनकार्को नाम अनरु्दान 
संख्र्ा 

गनकार्को नाम 

101 राष ट्रपगत 314 िहृ मन्त्त्रालर् 
102 उप-राष ट्रपगत 325 संस्कृगत, पर्ाटन तर्ा नािररक उड् डर्न मन्त्त्रालर् 
103 प्ररे्दि प्रमखुहरू 326 परराष ट्र मन्त्त्रालर् 
202 संघीर् संसद् 329 वन तर्ा वातावरण मन्त्त्रालर् 
204 अर्दालत ३३६ िगूम व्र्वस्र्ा, सहकारी तर्ा िररबी गनवारण 

मन्त्त्रालर् 
206 अशख्तर्ार र्दरुूपर्ोि अनसुन्त्धान आर्ोि 337 िौगतक पूवााधार तर्ा र्ातार्ात मन्त्त्रालर् 
208 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 340 मवहला बालबागलका तर्ा जेष्ठ नािररक मन्त्त्रालर् 
210 लोक सेवा आर्ोि 343 र्वुा तर्ा खेलकुर्द मन्त्त्रालर् 
212 गनवााचन आर्ोि 345 रक्षा मन्त्त्रालर् 
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214 रावष्ट्रर् मानव अगधकार आर्ोि 347 सहरी ववकास मन्त्त्रालर् 
218 न्त्र्ार् पररषद्  350 शिक्षा, ववज्ञान तर्ा प्रववगध मन्त्त्रालर् 
220 रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोि 358 सञ चार तर्ा सूचना प्रववगध मन्त्त्रालर् 
222 रावष्ट्रर् मवहला आर्ोि 365 संघीर् मागमला तर्ा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्त्रालर् 
224 रावष्ट्रर् र्दगलत आर्ोि 370 स्वास्थ्र् तर्ा जनसंख्र्ा मन्त्त्रालर् 
226 रावष्ट्रर् समावेिी आर्ोि 371 श्रम, रोजिार तर्ा सामाशजक सरुक्षा मन्त्त्रालर् 
228 आदर्दवासी जनजागत आर्ोि 391 रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि 
230 मधेिी आर्ोि 392 रावष्ट्रर् पनुगनामााण प्रागधकरण 
232 र्ारू आर्ोि 501 अर्ा मन्त्त्रालर्- ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 
234 मशुस्लम आर्ोि 502 अर्ा मन्त्त्रालर्- आन्त्तररक ऋण िकु्तानी 
301 प्रधानमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को 

कार्ाालर् 
503 अर्ा मन्त्त्रालर्- वैरे्दशिक ऋण िकु्तानी (बहपुक्षीर्) 

305 अर्ा मन्त्त्रालर् 504 अर्ा मन्त्त्रालर्- वैरे्दशिक ऋण िकु्तानी (दिपक्षीर्) 
307 उद्योि, वाशणज्र् तर्ा आपूगता मन्त्त्रालर् 601 अर्ा मन्त्त्रालर्- कमाचारी सवुवधा तर्ा सेवागनवृत 

सवुवधा 
308 उजाा, जलस्रोत तर्ा गसँचाई मन्त्त्रालर् 602 अर्ा मन्त्त्रालर्- ववववध 
311 काननु, न्त्र्ार् तर्ा संसर्दीर् मागमला 

मन्त्त्रालर् 
701 प्ररे्दि  

312 कृवष तर्ा पिपुन्त्छी ववकास मन्त्त्रालर्  801 स्र्ानीर् तह 
313 खानेपानी मन्त्त्रालर्   

मन्त्त्रालर् प्रकृगतको नर्ाँ संिठन स्र्ापना िएमा नर्ाँ अनरु्दान संकेत दर्दन ुपर्दाछ। संवैधागनक गनकार् 
बाहेक कुनै मन्त्त्रालर्माफा त नेपाल सरकारमा सम्पका  राख् न ु पने नर्ाँ आर्ोि/ बोडा/ केन्त्द्र/ सगमगत 
िठन िएमा नर्ाँ संकेत दर्दन ुहुँरै्दन। सम्पका  मन्त्त्रालर्को संकेत अन्त्तिात नै नर्ाँ बजेट उपिीषाक 
दर्दनपुनेछ। 

३.२.2 बजेट उपिीषाक वा कार्ाक्रम संकेत  

अनरु्दान संकेत पगछको र्दईु संख्र्ाले वविाि संकेत र त्र्सपगछको तीन संख्र्ाले कार्ाक्रम संकेतलाई 
जनाउँछ। र्सरी बनेको आठ संख्र्ाको संकेतलाई बजेट उपिीषाक िन्त् न े िररन्त्छ। उद्हारणार्ा 
३1200०११ मा ३12 ले कृवष तर्ा पिपुन्त्छी ववकास मन्त्त्रालर् अनरु्दान संख्र्ालाई जनाउँछ िने 
00 ले र्ो अनरु्दान संख्र्ाको वविाि संकेत र ०११ ले “कृवष तर्ा पिपुन्त्छी ववकास मन्त्त्रालर्” 

कार्ाक्रम संकेतलाई जनाउँछ। ३1200०११ लाई बजेट उपिीषाक िगनन्त्छ। 

नर्ाँ उपिीषाक दरं्दर्दा पवहले मन्त्त्रालर्, त्र्सपगछ वविाि र सो अन्त्तिातका कार्ाालर्, त्र्सै िरी अको 
वविाि रहेछ िन े त्र्स्तो वविाि वा कार्ाालर्लाई सामान्त्र्तर्ा क्रमबद्ध हनु े िरी संकेत प्रर्दान िनुा 
पर्दाछ। 

३.२.३ चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको बजेट संकेत  

चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको बजेट छुिर्ाउने प्रर्ोजनका 
लागि अनरु्दान संकेत पगछको र्दईु संख्र्ाले वविाि संकेत र त्र्स पगछको तीन संख्र्ाले कार्ाक्रम 
संकेतलाई जनाउँछ। कार्ाक्रम पगछको अंक तीन ले चाल ु बजेटलाई जनाउँर्दछ। कार्ाक्रम संकेत 
पगछको अंक चारले पुजँीित बजेटलाई जनाउँछ िने अंक पाँचले ववत्तीर् व्र्वस्र्ा जनाउँछ। 
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मागर्का संकेतलाई गनम्न उर्दाहरणबाट प्रि िररएको छ :  

 ३६५०00११  संघीर् मागमला तर्ा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्त्रालर् 

७०१०00११  प्ररे्दि नं.1 

८०१०७५०३  टेम्केमैर्िु िाउँपागलका 

३६५०00११३  संघीर् मागमला तर्ा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्त्रालर् – चाल ुबजेट 

  ३६५०00११४  संघीर् मागमला तर्ा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्त्रालर् – पुजँीित बजेट 

  ५०२०00०२५  अर्ा मन्त्त्रालर् – ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 

३.२.4 संघीर् सशञ्चत कोषमागर् व्र्र्िार हनु ेर संघीर् सशञ्चत कोषबाट ववगनर्ोजन हनु ेखचा  

सरकारी खचालाई संघीर् सशञ्चत कोषमागर् व्र्र्िार हनु ेर संघीर् सशञ्चत कोषबाट ववगनर्ोजन हनुे िरी 
र्दईु िािमा विीकरण िररएको छ। संघीर् सशञ्चत कोषमागर् व्र्र्िार हनुे खचाहरूमा नेपालको 
संववधानमा त्र्सरी व्र्र्िार हनुे िरी तोवकएका खचाहरूलाई मात्र समावेि िने िररएको छ र र्सलाई 
संकेत १ दर्दइएको छ। र्स्तो खचा संसर्द नरहेको अवस्र्ामा पगन गनवााध दर्दनपुने हनुाले र्समा 
सामान्त्र्तर्ा कम बजेट प्रस्ताव िने वा खचा कटौती िनुा हुँरै्दन। ववत्तीर् व्र्वस्र्ा अन्त्तिातको सावा ँ
ब्र्ाजको हकमा िने गतना बाँकी रकम र गतना सक्ने क्षमताका आधारमा ववगनर्ोजन िना सवकने छ तर 
िकु्तानी र्ोग्र् ब्र्ाज र वैरे्दशिक िकु्तानी र्ोग्र् सावाकँा लागि पर्ााप त बजेट ववगनर्ोजन िनुा पर्दाछ।  

संघीर् सशञ्चत कोषबाट ववगनर्ोजन हनुे रकमका लागि संकेत २ दर्दइएको छ। नर्ाँ बजेट उपिीषाक 
संकेत दरं्दर्दा १ वा २ कुन अन्त्तिात पर्दाछ र्वकन िरी संकेत दर्दन ुपर्दाछ।  

३.२.५ बजेटको सेवा तर्ा कार्ाित विीकरण  

बजेटको के्षत्रित वविाजन के कस्तो छ िनी र्ाहा पाउन र लिानी तर्ा प्रगतफलको मूल्र्ाङ्कन समेत 
िने प्रर्ोजनका लागि हाल १० वटा कार्ाित विीकरण िररएको छ जनु रे्दहार् बमोशजम छ: 

संकेत कार्ाित विीकरणको नाम 

७०१  सामान्त्र् सावाजगनक सेवा 

७०११ कार्ाकारी र ववधावर्काको गनकार्, ववत्तीर् र वैरे्दशिक मागमला 

७०१२  बाह्य आगर्ाक सहार्ता 

७०१३  सामान्त्र् सेवा 

७०१४  सामान्त्र् आधारितू सेवा 

७०१५  सामान्त्र् अनसुन्त्धान तर्ा ववकास सेवा 

७०१६ सावाजगनक ऋण कारोबार 

७०१७ ववगिन्त् न तहका सरकारहरू बीच हनुे सामान्त्र् प्रकृगतको हस्तान्त्तरण 

७०१८ सामान्त्र् सेवा - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 
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७०२  रक्षा 

७०२१  सैगनक सरुक्षा 

७०२२  नािररक सरुक्षा 

७०२३  वैरे्दशिक सैगनक सहर्ोि 

७०२४ अनसुन्त्धान तर्ा ववकास रक्षा 

७०२५  रक्षा -अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

७०३ सावाजगनक िाशन्त्त सरुक्षा 

७०३१  प्रहरी सेवा 

७०३२  अग्नी गनर्न्त्त्रण सेवा 

७०३३ न्त्र्ार्ालर् 

७०३४  कारािार 

७०३५ सावाजगनक िाशन्त्त सरुक्षा 

७०३६ सावाजगनक िाशन्त्त सरुक्षा - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

७०४  आगर्ाक मागमला 

७०४१  सामान्त्र् आगर्ाक, व्र्ापाररक र श्रम 

७०४२  कृवष, वन, मत्स्र् पालन तर्ा शिकार 

७०४३  इन्त्धन तर्ा उजाा 

७०४४  खानी, उत्पार्दन तर्ा गनमााण 

७०४५  र्ातार्ात 

७०४६  संचार 

७०४७  अन्त्र् उद्योिहरू 

७०४८ अनसुन्त्धान तर्ा ववकास - आगर्ाक मागमला 

७०४९  आगर्ाक मामीला - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

७०५  वातावरण संरक्षण 

७०५१  फोहोर मैला व्र्वस्र्ापन 

७०५२  ढल व्र्वस्र्ापन 

७०५३  प्रर्दषुण न्त्रू्नीकरण 

७०५४  जैववक ववववधता र ि-ूसंरक्षण 

७०५५ अनसुन्त्धान तर्ा ववकास पर्ाावरण संरक्षण 

७०५६  वातावरण संरक्षण - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 
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७०६  आवास तर्ा सामरु्दावर्क सवुवधा 

७०६१  आवास ववकास 

७०६२ सामरु्दावर्क ववकास 

७०६३ खानेपानी 

७०६४  सडक ववद्यतुीकरण 

७०६५  आवास तर्ा सामरु्दावर्क सवुवधा 

७०६६  आवास तर्ा सामरु्दावर्क सवुवधा - अन्त्र्त्र उल्लेख निएको 

७०७ स्वास्थ्र् 

७०७१  औषधी उत्पार्दन, उपकरण तर्ा औजार 

७०७२ बवहरंि सेवा 

७०७३  अस्पताल सेवा 

७०७४ सावाजगनक स्वास्थ्र् सेवा 

७०७५ अनसुन्त्धान सेवा 

७०७६ स्वास्थ्र् - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

७०८ मनोरञ्जन, संस्कृगत तर्ा धमा 

७०८१ मनोरञ्जनात्मक र खेलकुर्द सेवाहरू 

७०८२ साँस्कृगतक सेवा 

७०८३  प्रसारण तर्ा प्रकािन सेवा 

७०८४  धागमाक तर्ा अन्त्र् सामरु्दावर्क सेवा 

७०८५ अनसुन्त्धान तर्ा ववकास, साँस्कृगतक र धागमाक 

७०८६ मनोरञ जन, संस्कृगत र धमा-अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

७०९  शिक्षा 

७०९१  पूवा प्रार्गमक र प्रार्गमक शिक्षा  

७०९२ माध्र्गमक शिक्षा 

७०९४  स्नातक तहको शिक्षा 

७०९५  तहमा विीकृत नहनुे शिक्षा (अनौपचाररक शिक्षा) 

७०९६ शिक्षाको लागि सहार्क सेवाहरू 

७०९७  शिक्षा अनसुन्त्धान ववकास 

७०९८ शिक्षा- अन्त्र्त्र विीकृत निएको 
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७१०  सामाशजक सरुक्षा 

७१०१  अिक्त तर्ा गबरामी 

७१०२  जेष्ठ नािररक 

७१०३  राज्र् गनर्न्त्त्रणमा रहेका व्र्शक्त आशश्रत सहार्ता 

७१०४  पररवार र शिि ुकल्र्ाण 

७१०५ बेरोजिार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामाशजक असमावेिी 

७१०८  सामाशजक सरुक्षा - अनसुन्त्धान तर्ा ववकास 

७१०९  सामाशजक सरुक्षा - अन्त्र्त्र विीकृत निएको 

 आगर्ाक वषा २०६८/६९ रे्दशख बजेट वक्तव्र्, आर् र व्र्र् अनमुान पशुस्तका (रातो वकताब) मा 
प्रकािनार्ा अलग्िै कार्ाित विीकरण (ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) को प्रर्ोि िररएको छ जसको 
वववरण आर् र व्र्र् अनमुान पशुस्तकाको अनसूुची – १ मा उल्लेख िररएको छ। 

 बजेट उपिीषाकलाई उक्त विीकरणमध्रे् कुनमा पने हो त्र्सको संकेत दर्दन ुपर्दाछ। LMBIS मा 
एकपटक विीकरण िरेपगछ र्समा बीचैमा पर्ााप त कारण ववना पररवतान िना हुँरै्दन। पररवतान 
िरेको अवस्र्ामा पररवतान िनुा परेको कारण र पररवतानपगछ कुन के्षत्रमा समावेि िररएको हो, 
सोको अगिलेख कशम्तमा ३ वषासम्म रहने िरी राख् न ु पर्दाछ। व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा 
संकेतित र स्रोतित समेत) को सम्बशन्त्धत अनसूुचीको द्रिव्र्मा पररवतानको जानकारी दर्दन ु
पर्दाछ। चाल ुबजेट उपिीषाकका लागि जनु कार्ा दर्दइएको छ, पुजँीित बजेट उपिीषाकका लागि 
पगन सोही कार्ाित विीकरणमा समावेि िनुा पछा। 

३.२.६ उप-कार्ाित संकेत 

मागर्को कार्ाित संकेत गित्र उपकार्ाित संकेत दर्दइएको छ। उर्दाहरणार्ाः सामाशजक सरुक्षा कार्ालाई 
पररवार र शिि ुकल्र्ाण, सामाशजक असमावेिी, सामाशजक सरुक्षा-अनसुन्त्धान तर्ा ववकास, सामाशजक 
सरुक्षा- अन्त्र्त्र विीकृत निएको आदर्द उप-कार्ामा वविाजन िररएको छ। 

नर्ाँ बजेट उपिीषाक संकेत दरं्दर्दा कुन उप-कार्ा अन्त्तिात पर्दाछ सोको र्वकन िनुा पर्दाछ।  

३.२.७ ववकास साझेर्दारको संकेत विीकरण  

सम्झौता अनसुार ऋण तर्ा अनरु्दान सहर्ोिको खचाको ववगनर्ोजन, गनकासा, खचा लेखाङ्कन तर्ा 
प्रगतवेर्दन िना सशजलो होस ्िन्त् ने उद्दशे्र्ले ऋण तर्ा अनरु्दान उपलब्ध िराउने संस्र्ा वा गनकार्लाई 
छुिै संकेत दर्दइएको छ।  

ववकास साझेर्दारहरूको संकेत र नामको वववरण एकीकृत आगर्ाक संकेत तर्ा विीकरण र व्र्ाख्र्ा, 
२०७४ मा उल्लेख िररएको छ। 

ऋण तर्ा अनरु्दान सम्झौताको संकेत नम्बर कार्ाक्रम/आर्ोजनाित अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता 
समन्त्वर् महािाखाबाट अगनवार्ा रूपमा प्राप त िनुा पर्दाछ। 
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३.२.८ खचाका स्रोतहरू  

बजेट खचाका चार प्रमखु स्रोत रहेका छन ्: 

(क) राजस्व   (ख) वैरे्दशिक अनरु्दान  

(ि) वैरे्दशिक ऋण   (घ)  आन्त्तररक ऋण। 

३.२.८.१ राजस्व र अनरु्दान: र्स अन्त्तिात कर राजस्व, िैरकर राजस्व, वैरे्दशिक अनरु्दान पर्दाछन।् 
राजस्व िीषाकहरूको ववस्ततृ विीकरण र व्र्ाख्र्ा प्रकरण ३.३.१ मा दर्दइएको छ।  

३.२.८.२ वैरे्दशिक अनरु्दानः वैरे्दशिक अनरु्दानको रकम चार प्रकारबाट खचा िने िरी ववगनर्ोजन 
िररन्त्छ : 

क्र.सं. वैरे्दशिक अनरु्दान प्राप त हनुे/गनकासा हनुे तररका (Mode 

of Payment) 
अनरु्दानको संकेत 

१ निर्द अनरु्दान 3१ 

२ सोझै िकु्तानी अनरु्दान 3२ 

३ सोधिनाा अनरु्दान 3३ 

४ वस्तिुत सहार्ता 3४ 

बजेट तजुामा िर्दाा उपरोक्त प्रकारमध्रे् कुनमा पने हो अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् 
महािाखासँिको परामिामा स्रोत कार्म िरी तर्दनरुूपको बजेट िीषाकमा उल्लेख िनुा पर्दाछ। 

३.२.८.३ वैरे्दशिक ऋणः वैरे्दशिक ऋणको रकम तीन प्रकारबाट खचा िने िरी ववगनर्ोजन िररन्त्छ : 

क्र.सं. वैरे्दशिक ऋण प्राप त हनु/ेगनकासा हनु ेतररका 
(Mode of Payment) 

अनरु्दानको संकेत 

१ निर्द ऋण 4१ 

२ सोझै िकु्तानी ऋण  4२ 

३ सोधिनाा ऋण 4३ 

 "निर्द" िन्त् नाले सम्बशन्त्धत र्दाताले सम्झौता बमोशजम अगग्रम रूपमा अनरु्दान वा ऋण 
उपलब्ध िराएको अवस्र्ालाई बझुाउँछ।  

 "सोधिनाा" िन्त् नाले पवहले नपेाल सरकारको स्रोतबाट बजेट व्र्होरी खचा िएको रकमको 
प्रगतवेर्दन र्दात ृसंस्र्ामा पठाई सो खचाको पूगता प्राप त िने व्र्वस्र्ालाई जनाउँछ। 

 "सोझै िकु्तानी" िन्त् नाले वविेष इम्प्रिे खातामा रहेको रकमबाट खचा िररने रकम वा 
सम्बशन्त्धत आर्ोजना कार्ाालर्को माि अनसुार र्दात ृ पक्षबाटै सम्बशन्त्धत व्र्शक्त, फमा, 
कम्पनी, संस्र्ा वा आपगुताकताालाई सोझै िकु्तानी दर्दन ेवा र्दात ृपक्षले सोझै िकु्तानी िने 
प्रवक्रर्ा सम्झन ुपछा। 

 वस्तिुत सहार्ता िन्त् नाले र्दाताले सम्बशन्त्धत आर्ोजना वा कार्ाक्रमलाई मालसामान 
उपलब्ध िराउने र आर्ोजनाले मालसामान प्राप त िरी सोको मूल्र् बराबरको खचा 
लेखाङ्कन िने अवस्र्ा सम्झन ुपछा। 

बजेट ववगनर्ोजन िर्दाा उपरोक्तमध्रे् कुन प्रकारमा पने हो अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता 
समन्त्वर् महािाखासँि समन्त्वर् िरी र्वकन िनुा पर्दाछ।  
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३.२.८.४ आन्त्तररक ऋण: बजेटको न्त्रू्न पूगता िनाको लागि आन्त्तररक ऋणको पररचालन िररन्त्छ। 
र्स अन्त्तिात रावष्ट्रर् बचतपत्र, ववकास ऋणपत्र, वविेष ऋणपत्र, वैरे्दशिक रोजिार बचत पत्र 
र टे्रजरी ववलहरू गनषकासन िने िररन्त्छ। र्ो वषा उठाउने कुल आन्त्तररक ऋणको 
रकमबाट र्ो वषा िकु्तानी िने ऋणको सावा ँघटाएर खरु्द आन्त्तररक ऋण ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 
अन्त्तिात आउँछ। 

३.३ राजस्व िीषाकहरूको विीकरण र व्र्ाख्र्ा 

राजस्वको अनमुान, लेखाङ्कन र प्रगतवेर्दन िने प्रर्ोजनका लागि सरकारी आर् र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरणको विीकरणलाई अन्त्तराावष्ट्रर् मापर्दण्ड अनरुूप बनाउने उद्देश्र्ले सरकारी ववत्तीर् तथ्र्ाङ्क 
(Government Finance Statistic Mannual, 2014) सँि मेल खाने िरी आगर्ाक वषा २०74/75 रे्दशख नर्ाँ 
आगर्ाक संकेत तर्ा विीकरण र व्र्ाख्र्ा लाि ुिररएको छ। र्स बमोशजमका सबै उपिीषाकहरूको विीकरण 
र व्र्ाख्र्ा तल प्रस्ततु िररएको छ। राजस्व िीषाकहरूको संकेत तर्ा विीकरण कार्म िर्दाा मूल िीषाक 
आधार िीषाक र आम्र्दानी जनाउन ेिीषाक िरी ३ खण्डमा वविाजन िररएको छ। संकेत नम्बरको अन्त्तमा 
िून्त्र् रहेका िीषाकहरूमा आम्र्दानीको लेखाङ्कन िना गमल्रै्दन। र्स्ता िीषाकहरू मूल िीषाक र आधार 
िीषाकहरू हनु। र्दण्ड, जररवाना, िलु्क र ब्र्ाज कुन राजस्व िीषाक अन्त्तिात लािेको हो सोही िीषाकमा नै 
आम्र्दानी जनाउन ुपर्दाछ। 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार िीषाक, 
मूल िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक  

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

१०००० राजस्व तर्ा अनरु्दान 10000 सशञ्चत कोषमा जम्मा हनु े िरी प्राप त राजस्व तर्ा 
अनरु्दानको सबै रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

११००० कर 11000 फमा एवं व्र्शक्तको आर्मा लाग्न ेकर र्समा पर्दाछ। र्ो 
आधार िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √  

१११०० आर्, मनुाफा तर्ा 
पुजँीित लािमा लाग्न े
कर 

11100 आर्, मनुाफा तर्ा पुजँीित लाि कर वापतको रकम 
र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √  

११११० एकलौटी फमा तर्ा 
व्र्शक्तित आर्मा 
लाग्ने कर 

11110 एकलौटी फमा एवं व्र्शक्तित आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √  

१११११ एकलौटी फमा तर्ा 
व्र्शक्तित आर्मा 
लाग्ने कर 

11111 एकलौटी फमा तर्ा व्र्शक्तित आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पर्दाछ। 

√   

११११२ पाररश्रगमक कर 11112 कुनै प्राकृगतक व्र्शक्तले रोजिारीबाट प्राप त िरेको तलव, 
ज्र्ाला, मजर्दरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सवुवधा, अवकाि 
िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्त्धमा िररएका अन्त्र् िकु्तानी, 
अध्र्र्न, अध्र्ापन आदर्द ववगिन्त् न स्रोतबाट हनु े आर्मा 
लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११११३ पुजँीित लाि कर 11113 घर, जग्िा, िेर्र आदर्द सम्पशत्तको गबक्री, पिा, हक 
हस्तान्त्तरण लिार्त ववगिन्त् न वकगसमका गनःसिाबाट िएको 
पुजँीित लािमा व्र्शक्त तर्ा एकलौटी फमालाई लाग्न े
कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११११४ कृवष आर्मा कर 11114 कृवष आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ।  √  
१११२० गनकार्को आर्मा 

लाग्ने कर 
11120 व्र्वसावर्क गनकार् तर्ा संस्र्ानको आर्मा लाग्न े कर 

र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 
√   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार िीषाक, 
मूल िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक  

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

१११२१ गनकार्को मनुाफामा 
लाग्ने कर-सरकारी 
संस्र्ान 

11121 सरकारको पूणा वा अगधकांि (५० प्रगतित िन्त्र्दा 
बढी)स्वागमत्व िएका सरकारी गनकार् तर्ा त्र्स्ता 
गनकार्को व्र्वस्र्ापकीर् गनर्न्त्त्रण िएको गनकार्को 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११२२ गनकार्को मनुाफामा 
लाग्ने कर - पशब्लक 
गलगमटेड कम्पनी 

11122 कुनै वविेष ऐन वा कम्पनी ऐन अन्त्तिात र्दताा िएका 
पशव्लक गलगमटेड कम्पनी र सरकारको ५०प्रगतित िन्त्र्दा 
कम स्वागमत्व िएका कम्पनीको आर्मा लाग्न े कर 
र्समा पर्दाछ। 

√   

१११२३ गनकार्को मनुाफामा 
लाग्ने कर – प्राइिेट 
गलगमटेड कम्पनी 

11123 कम्पनी ऐन अन्त्तिात र्दताा िएका प्राइिेट गलगमटेड 
कम्पनी तर्ा आर्कर ऐन बमोशजम तोवकएको कम्पनीको 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११२४ गनकार्को मनुाफामा 
लाग्ने कर – अन्त्र् 
संस्र्ा 

11124 मागर् उल्लेशखत उपिीषाक १११२१ रे्दशख १११२३ 
गित्र परेका बाहेक अन्त्र् संस्र्ाहरुः- साझेर्दारी फमा, 
सहकारी संस्र्ा, ट्रि, र्गुनट ट्रि, संघ/संस्र्ा, ववरे्दिी 
कम्पनी एवं अन्त्र् गनकार्को आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पर्दाछ। 

√   

१११२५ पुजँीित लाि कर –
गनकार् 

11125 घर, जग्िा, िेर्र आदर्द सम्पशत्तको गबक्री, पिा, हक 
हस्तान्त्तरण लिार्त ववगिन्त् न वकगसमका गनःसिाबाट िएको 
पुजँीित लािमा गनकार्लाई लाग्न ेकर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११३० लिानीको आर् तर्ा 
अन्त्र् आर्मा लाग्ने 
कर 

11130 मागर् उल्लेशखत िीषाक १११११ रे्दशख १११२५ गित्र 
परेका बाहेक अन्त्र् आर्मा लाग्न ेकर र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

१११३१ सम्पशत्त, बहाल तर्ा 
पिा वापतको आर्मा 
लाग्ने कर 

11131 घर, जग्िा, सवारी साधन तर्ा अन्त्र् अचल सम्पशत्त 
बहाल वा पिा वा र्दीघाकालीन करारमा दर्दए वापतको 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११३२ ब्र्ाजमा लाग्ने कर 11132 बैंक, ववत्त कम्पनी वा अन्त्र् गनकार् वा व्र्शक्तबाट 
िकु्तानी िररने वा प्राप त हनुे ब्र्ाजमा लाग्ने कर र्समा 
पर्दाछ। 

√   

१११३३ लािांिमा लाग्ने कर 11133 कुनैपगन कम्पनी वा गनकार्मा लिानी िरे वापत प्राप त 
हनुे लािांिमा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११३४ लिानी सम्बन्त्धी अन्त्र् 
आर्मा लाग्ने कर 

11134 लिानी सम्बन्त्धी अन्त्र् आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। √   

१११३५ आकशस्मक लाि कर 11135 जवुा, शचठ्ठा, बाजी, उपहार, र्दान, अपतुाली, सरुाकी, 
परुस्कार लिार्तका आकशस्मक लािका स्रोतबाट प्राप त 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

१११३९ अन्त्र् आर्मा लाग्ने 
कर 

11139 मागर् उल्लेशखत िीषाक नं. हरूमा नपरेका अन्त्र् आर्मा 
लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११२०० पाररश्रगमकमा 
आधाररत कर 

11200 पाररश्रगमकमा आधाररत िएर लिाइाने करहरू र्समा 
पर्दाछन। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

११२१० पाररश्रगमकमा 
आधाररत सामाशजक 
सरुक्षा कर 

11210 पाररश्रगमकमा आधाररत सामाशजक सरुक्षा कर र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

११२११ पाररश्रगमकमा 
आधाररत सामाशजक 

11211 कुनै प्राकृगतक व्र्शक्तले रोजिारीबाट प्राप त िरेको तलव, 
ज्र्ाला, मजर्दरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सवुवधा, अवकाि 

√   
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सरुक्षा कर िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्त्धमा िररएका अन्त्र् िकु्तानी, 
अध्र्र्न, अध्र्ापन आदर्द ववगिन्त् न स्रोतबाट हनुे समग्र 
आर्मा एकमिु रूपमा तोवकए बमोशजम गलईन ेसामाशजक 
सरुक्षा कर र्समा पर्दाछ। 

११३०० सम्पशत्त कर 11300 सबै प्रकारको सम्पशत्तमा लाग्न े कर र्समा पर्दाछ। र्ो 
मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

  √ 

११३१० अचल सम्पशत्तमा 
लाग्ने कर 

11310 सबै प्रकारको अचल सम्पशत्तमा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 
र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११३११ व्र्शक्तित सम्पतीमा 
लाग्ने बावषाक कर 

11311 व्र्शक्तित स्वागमत्वमा रहेको सम्पशत्तमा वावषाक रूपमा 
लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११३१२ संस्र्ाित सम्पतीमा 
लाग्ने बावषाक कर 

11312 संस्र्ाित स्वागमत्वमा रहेको सम्पशत्तमा वावषाक रूपमा 
लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११३१३ एकीकृत सम्पगत कर 11313 कुनै व्र्शक्त वा संस्र्ाको एकीकृत रूपमा मूल्र्ाङ्कन 
िररएको सम्पशत्त(जग्िा, घर तर्ा अन्त्र्) मा लाग्न ेकर 
र्समा पर्दाछन।्  

  √ 

११३१४ िगुमकर/मालपोत 11314 िगूमको स्वागमत्व बापत गनर्गमत रूपमा गतनुापने कर 
र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११३१५ घरजग्िा रशजिेिन 
र्दस्तरु 

१४१७७ बाँडफाँट िइ आउने घरजग्िा रशजष टे्रिन र्दस्तरु र्समा 
पर्दाछ। 

 √ √ 

११३१६ बौवद्धक सम्पगत तर्ा 
िेर्र र अिौगतक 
सम्पशत्त कर 

 कुनै व्र्शक्त वा संस्र्ाको िेर्र, बौवद्धक सम्पशत्त, िडुववल, 
patent right, copy right लिार्तका सम्पूणा अिौगतक 
सम्पशत्तहरू तर्ा अन्त्र् िौगतक सम्पशत्तहरूको बजार 
मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कन िरी कूल मूल्र्ाङ्कनमा वावषाक रूपमा 
लिाइने कर र्समा पर्दाछन।्  

√   

११३२० खरु्द सम्पशत्तमा लाग्न े
कर 

-11320  र्समा सरकारी स्वागमत्वका संरचनाहरू िाडामा लिाउँर्दा 
गलइने कर (िलु्क) समावेि हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

  √ 

११३२१ घरवहाल कर -11321  स्र्ानीर् तहको क्षेत्रगित्र रहेका स्र्ार्ी संरचनाहरू (जस्तै 
घर, िोर्दाम, कम्पलेस आदर्द) िाडामा लिाउर्दा प्राप त 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११३२२ वहाल ववटौरी कर -11322  स्र्ानीर् तहको क्षेत्र गित्रका घर, पसल, ग्र्ारेज, िोर्दाम, 
टहरा, सेड )छपपर( , कारखाना, जग्िा वा पोखरीको 
बहालमा लिाउर्दा संकलन िररने बहाल करको रकम, 
तर्ा स्र्ानीर् तहले गनमााण, रेखरे्दख वा सञ चालन िरेको 
हाट बजार, सावाजगनक स्र्ल, ऐलानी जग्िा वा बाटोको 
छेउमा र्ापन दर्दएका अस्र्ार्ी पसलहरूबाट संकलन 
िररने बहाल ववटौरी कर रकम र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११३५० ववत्तीर् र पुजँीित 
कारोबारमा लाग्ने कर 

11350 
 

ववत्तीर् र पुजँीित कारोबारमा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 
र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

११३५१ ववत्तीर् तर्ा पुजँीित 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

-11351  ववत्तीर्र पुजँीित कारोबारमा काननु बमोशजम लाग्न ेकर 
र्समा पर्दाछ। 

√   

११४०० वस्त ुतर्ा सेवामा 
आधाररत कर 

11400 वस्त ुतर्ा सेवाको उत्पार्दन, आर्ात, गबक्री, ववतरण तर्ा 
हस्तान्त्तरण एवं अन्त्र् कारोवारमा लाग्न े कर र्समा 
पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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११४१० मूल्र् अगिववृद्ध कर 
(मू.अ .क.) 

11410 मूल्र् अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११४११ बाँडफाँट िइा प्राप त 
हनुे मूल्र् अगिववृद्ध 
कर 

-11411  रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोिबाट बाँडफाँट िइा 
प्राप त िएको मूल्र् अगिववृद्ध करको रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

११४१९ बाँडफाँट हनु ेबाहेक 
अन्त्र् स्रोत बाट प्राप त 
मूल्र् अगिववृद्ध कर 

11412 सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँट हनुे िरी तोवकएका 
िीषाक बाहेक बाँडफाँट नहनुे िरी अन्त्र् कुनै िीषाकमा 
काननु बमोशजम लिाइान ेमू.अ.कर वापतको रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√   

११४२० अन्त्त:िलु्क 11420 ववगिन्त् न प्रकारका माल वस्त ु उत्पार्दन िर्दाा लाग्न े
अन्त्तःिलु्क र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११४२१ बाँडफाँट िइा प्राप त 
हनुे अन्त्त:िलु्क 

-11421  रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोिबाट बाँडफाँट िइा 
प्राप त िएको अन्त्त:िलु्कको रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

११४२२ अन्त्त:िलु्क आर्ात 11422 
 

नेपालगित्र पैठारी हनु े सामानमा िन्त्सार ववन्त्र्दमैु तोवकए 
बमोशजम लाग्न ेअन्त्तःिलु्क र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको 
आम्र्दानी 

14223 ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका ववषर्हरू बाहेक 
शिक्षण िलु्क (ट्यूिन फी), प्रवेि िलु्क, प्रवेशिका 
परीक्षा र्दस्तरु, लव्धाङ्क पत्र (माका गसट) तर्ा प्रमाणपत्र 
र्दस्तरु, संग्रहालर् (म्रू्शजर्म) प्रवेि र्दस्तरु, पाठ्यक्रम, 
पसु्तक, पगत्रका समेतको गबक्रीबाट प्राप त रकम र शिक्षा 
क्षेत्रको अन्त्र् आम्र्दानी र्समा पर्दाछ।  

√   

१४२२४ परीक्षा िलु्क 14224 लोकसेवा आर्ोि लिार्त ववगिन्त् न सरकारी गनकार्ले 
गलने परीक्षा र्दस्तरु, अन्त्तवााताा र्दस्तरु, र्दरखास्त र्दस्तरु र 
पाठ्यक्रम गबक्रीबाट प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२९ अन्त्र् प्रिासगनक सेवा 
िलु्क 

१४२२९ ववगिन्त् न मन्त्त्रालर्, वविाि तर्ा कार्ाालर्ले गलने वटकट 
वापतको रकम, बोलपत्र फाराम गबक्रीको रकम, गनवेर्दन 
र्दस्तरु, नो अवजेक्िन सवटावफकेट र्दस्तरु, व्र्वसावर्क 
प्रमाणपत्र जारी तर्ा नवीकरण र्दस्तरु वापत प्राप त रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√   

११४३० ववत्तीर् एकागधकारमा 
प्राप त नाफा 

 राजस्व प्राप त िने उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी, अधा सरकारी 
गनकार्लाई कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पार्दन वा ववतरण िना 
दर्दएको एकागधकारबाट प्राप त नाफा र्समा पर्दाछ। त्र्स्ता 
एकागधकारहरूमा अन्त्र् मलुकुमा ठुलो पररणाममा कर 
लिाइएका मदर्दराजन्त्र् वस्त,ु सगुताजन्त्र् वस्त,ु जवुा, 
पेट्रोगलर्म पर्दार्ा, क्र्ासीनो, लट्री आर्दी पर्दाछ। र्स 
अन्त्तिात रकम जम्मा िना गमल्रै्दन 

√   

११४३१ ववत्तीर् एकागधकारमा 
प्राप त नाफा 

 राजस्व प्राप त िने उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी,अधा सरकारी 
गनकार्लाइ कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पार्दन वा ववतरण िना 
दर्दएको एकागधकारबाट प्राप त नाफा र्समा पर्दाछ। त्र्स्ता 
एकागधकारहरूमा अन्त्र् मलुकमा ठुलो पररणाममा कर 
लिाइएका वस्त ु तर्ा सेवाहरू जस्तै मदर्दराजन्त्र् वस्त,ु 
सगुताजन्त्र् वस्त,ु जवुा, पेट्रोगलर्म पर्दार्ा, क्र्ासीनो, लट्री 
आदर्द पर्दाछ।  

√   

११४४० वविेष सेवामा लाग्ने 11440 तोवकएका वविेष सेवामा लाग्न े कर वापतको रकम √   
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कर र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 
११४४१ वैरे्दशिक रोजिार सेवा 

कर 
11441 वैरे्दशिक रोजिारका लागि जनिशक्त आपूगता िर्दाा लाग्न े

सेवा कर र्समा पर्दाछ। 
√   

११४४२ स्वास्थ्र् सेवा कर 11442 सरकार तर्ा सामरु्दावर्क अस्पतालले प्रर्दान िने स्वास्थ्र् 
सेवा बाहेक अन्त्र् स्वास्थ्र् संस्र्ाले प्रर्दान िने स्वास्थ्र् 
सेवामा लाग्न ेकर र्समा पर्दाछ। 

√   

११४४३ शिक्षा सेवा कर- 
िैशक्षक संस्र्ा 

11443 गनजी िैशक्षक संस्र्ाहरूले प्रर्दान िने तोवकएका िैशक्षक 
सेवाहरूमा लाग्ने शिक्षा सेवा िलु्क र्समा पर्दाछ। 

√   

११४४४ शिक्षा सेवा कर- 
वैरे्दशिक अध्र्र्न 

11444 ववरे्दिमा अध्र्र्न िना जाने ववद्यार्ीहरूले बझुाउन ु पने 
शिक्षण िलु्कमा लाग्ने सेवा िलु्क वापतको रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√   

११४५० पवुााधार सेवाको 
उपर्ोि तर्ा सवारी 
साधनमा लाग्ने कर 

11450 पूवााधार सेवाको उपर्ोि तर्ा सवारी साधनमा लाग्न ेकर 
तर्ा तोवकएका मालसामान उपर्ोि तर्ा उपर्ोिको 
अनमुगतमा लाग्न े करर्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११४५१ सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

11451 टािा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्सा जस्ता सवारी 
साधनमा लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११४५२ पवुााधार सेवाको 
उपर्ोिमा लाग्ने कर 

11452 लोकमािा तर्ा िहरी सडक एवं तोवकएका अन्त्र् पूवााधार 
सेवाको उपर्ोि िरे वापत तोवकए बमोशजम लाग्न े कर 
र्समा पर्दाछ। र्समा पूवााधार ममात तर्ा सम्िार 
प्रर्ोजनका लागि उठाइने िलु्क समेत समावेि हनु्त्छ। 

√ √ √ 

११४५३ सडक ममात तर्ा 
सधुार कर 

11453 ववरे्दिबाट नेपालमा पैठारी हनुे पेट्रोल तर्ा गडजेलमा 
सडक ममात तर्ा सधुार र्दस्तरु वापत िन्त्सार ववन्त्र्दमुा 
लिाइने र्दस्तरु र्समा पर्दाछन।् 

√   

११४५४ सडक गनमााण तर्ा 
सम्िार कर 

11454 सवारी साधन र्दतााका वखत र्ातार्ात व्र्वस्र्ा 
कार्ाालर्मा सवारी साधनको वकगसम अनसुार सङ्कलन 
िररने कर र्समा पर्दाछन।् 

√   

११४५५ पूवााधार कर 11455 आर्ात हनु ेपेट्रोगलर्म पर्दार्ामा पूवााधार ववकासका लागि 
लिाइने कर र्समा पर्दाछ। 

√   

११४५६ 
 

बाँडफाँटबाट प्राप त 
हनुे सवारी साधन कर 

 प्ररे्दि सरकार र स्र्ानीर् तह बीच बाँडफाँट िई 
सम्बशन्त्धत सशञ्चत कोषमा र्दाशखला हनु े सवारी साधन 
करको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

 √ √ 

११४६0 वस्त ुतर्ा सेवामा 
लाग्ने अन्त्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तर्ा अन्त्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा लाग्ने कर र्समा समावेि हनु्त्छ। 

√   

११४६१ वस्त ुतर्ा सेवामा 
लाग्न ेअन्त्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तर्ा अन्त्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा लाग्ने कर र्समा समावेि हनु्त्छ। 

√   

११४७० मनोरञ्जन तर्ा 
ववज्ञापन कर 

-11470  
 

मनोरन्त्जनसँि सम्बशन्त्धत व्र्ावसार्मा लाग्ने कर र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

 √ √ 

११४७१ बाँडफाँटबाट प्राप त 
हनुे मनोरञ्जन कर 

-11471  प्ररे्दि सरकार र स्र्ानीर् तह बीच बाँडफाँट िई 
सम्बशन्त्धत सशञ्चत कोषमा र्दाशखला हनुे मनोरञ्जन करको 
रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

 √ √ 

११४७२ बाँडफाँटबाट प्राप त 
हनुे ववज्ञापन कर 

-11472  प्ररे्दि सरकार र स्र्ानीर् तह बीच बाँडफाँट िई 
सम्बशन्त्धत सशञ्चत कोषमा र्दाशखला हनु े ववज्ञापन करको 
रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

 √ √ 
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११४७९ अन्त्र् मनोरञ्जन कर -11473  
 

बाँडफाँट नहनुे मनोरञ्जन कर र्समा समावेि िररन्त्छ।  √ √ 

११५०० वैरे्दशिक व्र्ापारमा 
आधाररत कर 

11500 वैरे्दशिक व्र्ापारमा आधाररत कर वापतको रकम र्समा 
पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

११५१० आर्ातमा लाग्न ेिंसार 
महसलु 

11510 आर्ातमा लाग्न े िन्त्सार महसलु वापतको रकम र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   

११५११ िंसार महसलु – 
आर्ात 

11511 नेपालमा आर्ात हनुे माल वस्तमुा लाग्न ेिन्त्सार महसलु 
तर्ा र्प महसलु र्समा पर्दाछ। 

√   

११५१२ िारतीर् अन्त्तःिलु्क 
वफताा 

11512 िारतबाट डी.आर.पी. फाराम अन्त्तिात नेपालगित्र आर्ात 
िररने मालवस्तमुा िारत सरकारले असलु उपर िरी 
सरकारलाई वफताा िने िारतीर् अन्त्तःिलु्क रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√   

११५१३ आर्ातमा लाग्न े
स्र्ानीर् ववकास िलु्क 

11513 तोवकए बमोशजम आर्ातमा लाग्ने स्र्ानीर् ववकास 
िलु्कको रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

११५१९ आर्ातमा लाग्न ेअन्त्र् 
िलु्क/महिलु 

-11514  
 

मागर् उल्लेशखत बाहेकका आर्ातमा लाग्न े िन्त्सार 
सम्बन्त्धी अन्त्र् िलु्क वा महिलुको रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

११५२० िंसार महसलु गनर्ाात 11520 गनर्ाात िररने मालवस्तमुा लाग्न ेिन्त्सार महसलु वापतको 
रकम र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√   

११५२१ िंसार महसलु गनर्ाात 11521 नेपालबाट ववरे्दिमा गनकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्न े
िन्त्सार महसलु, छुट आम्र्दानी र सर्दरस्र्ाहाको रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√   

११५२२ गनर्ाात सेवा िलु्क 11522 नेपालबाट ववरे्दिमा गनकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्न े
गनकासी सेवा िलु्क, छुट आम्र्दानी र सर्दरस्र्ाहाको 
रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

११५२९ गनर्ाातमा लाग्न ेअन्त्र् 
िलु्क/महिलु 

-11523  
 

मागर् उल्लेशखत बाहेक गनर्ाातमा लाग्ने अन्त्र् िन्त्सार 
सम्बन्त्धी िलु्क वा महिलुको रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

११५३० एकागधकार प्राप त 
सस्र्ाको आर्त 
गनर्ाातको नाफा 

 एकागधकार प्राप त संस्र्ाले आर्ात गनर्ाात िर्दाा िएको 
नाफा प्राप त र्स अन्त्तिात पर्दाछ। 
 

√   

११५३१ एकागधकार प्राप त 
सस्र्ाको आर्त 
गनर्ाातको नाफा 

 एकागधकार प्राप त संस्र्ाले आर्ात गनर्ाात िर्दाा िएको 
नाफा र्स अन्त्तिात पर्दाछ। 
 

√   

११५६० वैरे्दशिक व्र्ापारमा 
आधाररत अन्त्र् कर 

11560 मागर् उल्लेशखत िीषाक ११५१० र ११५२० मा परेका 
बाहेक अन्त्र् वैरे्दशिक व्र्ापारमा आधाररत कर वापतको 
रकम र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√   

११५६१ कृवष सधुार िलु्क 11561 िारत तर्ा तेश्रो मलुकुबाट आर्ात िररन े कृवष 
उत्पार्दनसँि सम्बशन्त्धत माल वस्तमुा लिाइएको कृवष 
सधुार िलु्क र्समा पर्दाछ। 

√   

११५६२ िंसार सम्बन्त्धी अन्त्र् 
आर् 

11562 िन्त्सार प्रिासनका सन्त्र्दिामा जफत िररएको मालवस्त ु
गललाम गबक्रीबाट प्राप त रकम, डेमरेज (ववलम्ब िलु्क), 
िन्त्सार एजेन्त्टको इजाजत र्दस्तरु एवं इजाजत पत्र 
नवीकरण र्दस्तरु, वण्डेड वेर्र हाउस सम्बन्त्धी इजाजत 

√   
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र्दस्तरु एवं सोको नवीकरण र्दस्तरु, िन्त्सार सेवा िलु्क, 
प्रज्ञापनपत्र र्दस्तरु, र सो सम्बन्त्धी अन्त्र् रकम र्समा 
पर्दाछ। 

११५६३ वैरे्दशिक व्र्ापारमा 
लाग्ने कर 

 ववरे्दिमा िररएको लिानी¸ ववमा¸ ववप्रषेण तर्ा वैरे्दशिक 
व्र्ापारमा लाग्न ेकर र्समा पर्दाछ। 

√   

११६०० अन्त्र् कर 11600 मागर् उल्लेशखत करका आधारहरू बाहेक अन्त्र् 
आधारहरू अनसुार लिाइने कर राजस्व र्समा पर्दाछ।र्ो 
मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११६१० व्र्वसार्ले िकु्तानी 
िने  

11610 मागर् उल्लेशखत करका आधारहरू बाहेक अन्त्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्मा लिाइने कर राजस्व र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११६११ व्र्वसार्ले िकु्तानी 
िने  

 मागर् उल्लेशखत करका आधारहरू बाहेक अन्त्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्मा लिाइने कर राजस्व र्समा 
पर्दाछ।  

√ √ √ 

११६२० व्र्वसार् बाहेक 
अन्त्र्ले िकु्तानी िने  

 मागर् उल्लेशखत करका आधारहरू बाहेक अन्त्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइने कर राजस्व 
र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११६२१ व्र्वसार् बाहेक 
अन्त्र्ले िकु्तानी िने  

 मागर् उल्लेशखत करका आधारहरू बाहेक अन्त्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइने कर राजस्व 
र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

११६३० कृवष तर्ा पिजुन्त्र् 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

-11630  कृवषतर्ा पिजुन्त्र् वस्तकुो कारोवारमा लाग्ने कर र्समा 
समावेि हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

  √ 

११६३१ कृवषतर्ा पिजुन्त्र् 
वस्तकुो व्र्ावसावर्क 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

-11631  कृवष तर्ा पिपुन्त्छीमा आधाररत व्र्ावसावर्क कारोवारको 
अनमुती तर्ा त्र्स्तो व्र्ावसावर्क कारोवारमा लाग्ने कर 
र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११६३२ अखेटोपहारमा लाग्न े
कर 

-11632  काननुले गनषेध िरेका बाहेक मतृ वा माररएका जीव 
जन्त्तकुो हाड, गसंि, पवाँख, छाला आदर्दको कारोवारमा 
लाग्ने कर र्समा पर्दाछ। 

  √ 

११६९० अन्त्र् कर -11690  मागर् उल्लेख निएका अन्त्र् कर र्समा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

११६९१ अन्त्र् कर -11691  मागर् अरू िीषाकमा नपरेका करहरू र्समा समावेि 
हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

१३००० अनरु्दान 13000 वैरे्दशिक सरकारबाट प्राप त अनरु्दान र्समा पर्दाछ। र्ो 
आधार िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३१०० दिपक्षीर् वैरे्दशिक 
अनरु्दान 

13100 ववरे्दिी सरकारबाट प्राप त दिपक्षीर् अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 
र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३११० दिपक्षीर् वैरे्दशिक 
चाल ुअनरु्दान 

13110 दिपक्षीर् वैरे्दशिक चाल ु अनरु्दान र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३१११ दिपक्षीर् वैरे्दशिक 
चाल ुअनरु्दान 

13111 ववरे्दिी सरकारबाट प्राप त चाल ुअनरु्दान र्समा पर्दाछ। √ √ √ 

१३१२० दिपक्षीर् वैरे्दशिक 
पुजँीित अनरु्दान 

13120 दिपक्षीर् वैरे्दशिक पुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३१२१ दिपक्षीर् वैरे्दशिक 
पुजँीित अनरु्दान 

13121 ववरे्दिी सरकारबाट प्राप त पुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। √ √ √ 
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१३२०० वहपुक्षीर् वैरे्दशिक 
अनरु्दान 

13200 अन्त्तराावष्ट्रर् संघ संस्र्ाहरूबाट प्राप त बहपुक्षीर् अनरु्दान 
र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३२१० वहपुक्षीर् वैरे्दशिक 
चाल ुअनरु्दान 

13210 अन्त्तर -सरकारी अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ाबाट प्राप त अनरु्दान 
र्समा समावेि िररनेछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३२११ अन्त्तराावष्ट्रर् अन्त्तर-
सरकारी संस्र्ाबाट 
प्राप त चाल ुअनरु्दान 

13211 अन्त्तराावष्ट्रर् अन्त्तर-सरकारी संस्र्ाबाट प्राप त चाल ुअनरु्दान 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३२१२ अन्त्तराावष्ट्रर् िैर-
सरकारी संस्र्ाबाट 
प्राप त चाल ुअनरु्दान 

13212 अन्त्तराावष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्र्ाबाट प्राप त पुजँीित अनरु्दान 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३२२० वहपुक्षीर् वैरे्दशिक 
पुजँीित अनरु्दान 

13220 बहपुक्षीर् अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ाबाट प्राप त अनरु्दान र्समा 
समावेि िररनेछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३२२१ अन्त्तराावष्ट्रर् अन्त्तर-
सरकारी संस्र्ाबाट 
प्राप त पुजँीित अनरु्दान 

13221 अन्त्तराावष्ट्रर् अन्त्तर-सरकारी संस्र्ाबाट प्राप त चाल ुअनरु्दान 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३२२२ अन्त्तराावष्ट्रर् िैर-
सरकारी संस्र्ाबाट 
प्राप त पुजँीित अनरु्दान 

-13222  अन्त्तराावष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्र्ाबाट प्राप त पुजँीित अनरु्दान 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३२३० अन्त्र् वैरे्दशिक चाल ु
अनरु्दान 

 अन्त्र् वैरे्दशिक चाल ुअनरु्दान र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३२३१ अन्त्र् वैरे्दशिक चाल ु
अनरु्दान 

 वैरे्दशिक सरकार¸बहपुक्षीर् संस्र्ाहरू र िैरसरकारी संस्र्ा 
बाहेक अन्त्र् वैरे्दशिक चाल ुअनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१३२४० अन्त्र् वैरे्दशिक पुजँीित 
अनरु्दान 

 अन्त्र् वैरे्दशिक पुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३२४१ अन्त्र् वैरे्दशिक पुजँीित 
अनरु्दान 

 वैरे्दशिक सरकार¸बहपुक्षीर् संस्र्ाहरू र िैरसरकारी संस्र्ा 
बाहेक अन्त्र् वैरे्दशिक पुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१३३०० अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरण 

13300 ववगिन्त् न तहका सरकारहरूबाट प्राप त हनु ेअनरु्दान र्समा 
समावेि िररनेछ।र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन।  

 √ √ 

१३३१० अन्त्तर सरकारी 
अनरु्दान 

13310 सरकारका अन्त्र् तहबाट आन्त्तररक रूपमा प्राप त हनु ेचाल ु
अनरु्दान र्समा पर्दाछन।् र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

 √ √ 

१३३११ समानीकरण अनरु्दान -13311  सरकारका अन्त्र् तहबाट प्राप त िररने समानीकरण चाल ु
अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१२ िसता अनरु्दान चाल ु -13312  ितासवहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राप त 
हनुे चाल ुअनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१३ िसता अनरु्दान पुजँीित  ितासवहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राप त 
हनुे प ुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१४ ववषेि अनरु्दान चाल ु -13313  वविेष उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक 
तहबाट अको सरकारमा प्रर्दान िररने वविेष चाल ुअनरु्दान 
र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 
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१३३१५ ववषेि अनरु्दान 
पुजँीित 

 वविेष उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक 
तहबाट अको सरकारमा प्रर्दान िररने वविेष पुजँीित 
अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१६ समपरुक अनरु्दान 
चाल ु

-13314  सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राप त िररने 
समपरुक चाल ुअनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१७ समपरुक अनरु्दान 
पुजँीित 

 सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राप त िररने 
समपरुक पुजँीित अनरु्दान र्समा पर्दाछ। 

 √ √ 

१३३१८ अन्त्र् अनरु्दान चाल ु -13315  सरकारका अन्त्र् तहबाट मागर् उल्लेशखत बाहेकका कुनै 
अन्त्र् प्रकारको अनरु्दान प्राप त िएमा त्र्स्तो रकम र्समा 
समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३३१९ अन्त्र् अनरु्दान पुजँीित -13315  सरकारका अन्त्र् तहबाट मागर् उल्लेशखत बाहेकका कुनै 
अन्त्र् प्रकारको पुजँीित अनरु्दान प्राप त िएमा त्र्स्तो रकम 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१३४०० अन्त्र् आन्त्तररक 
अनरु्दान 

 वैरे्दशिक अनरु्दान र अन्त्तर सरकारी हस्तान्त्तरण बाहेकका 
अन्त्र् आन्त्तररक अनरु्दान प्राशप त र्समा समावेि िररन्त्छ। 
र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३४१० अन्त्र् आन्त्तररक 
अनरु्दान 

- वैरे्दशिक अनरु्दान र अन्त्तर सरकारी हस्तान्त्तरण बाहेकका 
अन्त्र् आन्त्तररक अनरु्दान प्राशप त र्समा समावेि िररन्त्छ। 
र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१३४११ अन्त्र् संस्र्ाित 
आन्त्तररक अनरु्दान 

- वैरे्दशिक अनरु्दान र अन्त्तर सरकारी हस्तान्त्तरण बाहेकका 
अन्त्र् आन्त्तररक संस्र्ाबाट अनरु्दान प्राशप त र्समा समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

१३४१२ अन्त्र् व्र्शक्तित 
आन्त्तररक अनरु्दान 

- वैरे्दशिक अनरु्दान र अन्त्तर सरकारी हस्तान्त्तरण बाहेकका 
अन्त्र् व्र्शक्तित अनरु्दान प्राशप त र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

१४००० अन्त्र् राजस्व 14000 मागर् उल्लेख िए बाहेकका अन्त्र् प्रकारका स्रोतबाट 
प्राप त राजस्व र्समा पर्दाछ। र्ो आधार िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४१०० सम्पशत्तबाट प्राप त आर् 14100 सरकारी स्वागमत्वमा रहेको सम्पगतबाट शृ्रशजत आर् 
र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४११० ब्र्ाज 14110 ऋण लिानीको ब्र्ाज वापतको आर् र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४१११ ववत्तीर् गनकार्बाट 
प्राप त ब्र्ाज 

14111 बैंक तर्ा ववत्तीर् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट 
प्राप त ब्र्ाज रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४११२ व्र्ापाररक गनकार्बाट 
प्राप त ब्र्ाज 

14112 ब्र्ापाररक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राप त 
ब्र्ाज रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४११३ औद्यौगिक गनकार्बाट 
प्राप त ब्र्ाज 

14113 औद्योगिक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राप त 
ब्र्ाज रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४११४ सेवामलुक गनकार्बाट 
प्राप त ब्र्ाज 

14114 सेवामूलक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राप त 
ब्र्ाज रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४११९ अन्त्र्गन कार्बाट प्राप त 
ब्र्ाज 

14115 मागर् नपरेका अन्त्र् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट 
प्राप त ब्र्ाज रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१२० लािांि 14120 िेर्र लिानीबाट प्राप त लािांि वापतको रकम र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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१४१२१ ववत्तीर् गनकार्बाट 
प्राप त लािांि 

14121 बैंक तर्ा ववत्तीर् प्रगतष्ठानबाट प्राप त लािांि र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१२२ व्र्ापाररक गनकार्बाट 
प्राप त लािांि 

14122 व्र्ापाररक प्रगतष्ठानबाट प्राप त लािांि रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१२३ औद्यौगिक गनकार्बाट 
प्राप त लािांि 

14123 औद्योगिक प्रगतष्ठानबाट प्राप त लािांि रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक गनकार्बाट 
प्राप त लािांि 

14124 सेवामूलक प्रगतष्ठानबाट प्राप त लािांि रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१२९ अन्त्र् गनकार्बाट प्राप त 
लािांि 

१४१२९ 
 

मागर् नपरेका अन्त्र् प्रगतष्ठानबाट प्राप त लािांि रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१५० िाडा तर्ा रोर्ल्टी १४१५० सरकारी कार्ाालर्ले सङ्कलन िरेको िाडा र रोर्ल्टी 
वापतको रकम र्स िीषाकमा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४१५१ सरकारी सम्पशत्तको 
वहालबाट प्राप त आर् 

१४१५१ सरकारी सम्पशत्त बहालमा दर्दएबापत प्राप त हनुे आर् 
र्समा पर्दाछ। जस्तै : सरकारी जग्िा, िवन तर्ा अन्त्र् 
सम्पशत्त वहाल, कोठा तर्ा िोजनालर् (रेिुराँ) वहाल, 
मेच, पाल, गत्रपाल, हवाईजहाज, वग्िी, वैण्डवाजा, 
इशन्त्जन, रोलर, वलुडोजर, ट्याक्टर समेतका सरकारी 
सम्पशत्त प्रर्ोि िरे वापत प्राप त हनु ेिाडा तर्ा सेवा िलु्क 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१५२ क्र्ागसनोबाट प्राप त 
रोर्ल्टी 

१४१५२ क्र्ागसनोबाट प्राप त रोर्ल्टी रकम र्समा पर्दाछ। √   

१४१५३ 
बाँडफाँट िई प्राप त 
वन रोर्ल्टी 

-  
बाँडफाँट िई प्राप त वन क्षेत्रको रोर्ल्टी र्समा पर्दाछ। 
 

√ √ √ 

१४१५४ 
बाँडफाँट िई प्राप त 
खानी तर्ा खगनज 
सम्बन्त्धी रोर्ल्टी 

- 
बाँडफाँट िई प्राप त खानी तर्ा खगनज सम्बन्त्धी रोर्ल्टी 
र्समा पर्दाछ। 
 

√ √ √ 

१४१५५ 
बाँडफाँट िई प्राप त 
जलस्रोत सम्बन्त्धी 
रोर्ल्टी 

- 
बाँडफाँट िई प्राप त जलस्रोत सम्बन्त्धी रोर्ल्टी र्समा 
पर्दाछ। 
 

√ √ √ 

१४१५६ 
बाँडफाँट िई प्राप त 
ववद्यतु सम्बन्त्धी 
रोर्ल्टी 

  
बाँडफाँट िई प्राप त ववद्यतु सम्बन्त्धी रोर्ल्टी र्समा 
पर्दाछ। 
 

√ √ √ 

१४१५७ 

बाँडफाँट िई प्राप त 
र्दहत्तर बहत्तरको 
वववक्रबाट प्राप त हनुे 
आर्  

  

बाँडफाँट िई प्राप त र्दहत्तर बहत्तर िलु्क र्समा पर्दाछ। 
 
 
 

  √ √ 

१४१५८ 
बाँडफाँट िई प्राप त 
पवातारोहण वापतको 
रोर्ल्टी 

  
बाँडफाँट िई प्राप त पवातारोहण बापतको रोर्ल्टी र्समा 
पर्दाछ। 
 

√ √ √ 

१४१५९ अन्त्र् स्रोतबाट प्राप त 
रोर्ल्टी 

१४१५९ मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् स्रोतबाट प्राप त बाँडफाँट 
नहनुे रोर्ल्टी आर् र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४१९० अन्त्र् िलु्क  मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् िलु्क र्समा पर्दाछन।् √ √ √ 
१४१९१ पर्ाटन िलु्क  वन्त्र्जन्त्त ुआरक्ष र गनकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रको प्रवेि िलु्क √ √ √ 
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र्समा पर्दाछ। 
१४१९२ 

पर्दर्ात्रा िलु्क - 
पर्दर्ात्रा (टे्रवकि) इजाजत वापत प्राप त हनुे िलु्क रकम 
र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२०० वस्ततुर्ा सेवा 
वववक्रबाट प्राप त रकम 

14200 वस्ततुर्ा सेवाको गबक्रीबाट प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 
र्ो मूल िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४२१० वस्ततुर्ा सेवा 
वववक्रबाट प्राप त रकम 

14210 वस्ततुर्ा सेवाको गबक्रीबाट प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 
र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४२११ कृवष उत्पार्दनको 
गबक्रीबाट प्राप त रकम 

14211 ११६३१ र ११६३२ मा समावेि हनुे बाहेक अन्त्र् 
(आफैँले उत्पार्दन िरेका माछा (िरूा तर्ा खाने) गबक्री 
तर्ा गललाम, पोखरी र खोलामा माछा माने जाल हाल्न े
र्दस्तरु, खोला–पोखरीमा माछा माने ठेक्का, घाँस गबक्री, 
कुखरुाको फुल तर्ा चल्ला गबक्री, सुंिरु तर्ा सुंिरुको 
वच्चा गबक्री, रू्दध, घ्रू् तर्ा अन्त्र् र्दगु्धजन्त्र् पर्दार्ाको 
गबक्री, फलफूल गबक्री, एण्टीरेववज भ्र्ाशक्सन गबक्री, 
टोकरी पर्ावकि र्दस्तरु, ऊन तर्ा हाडखरु गबक्री, 
फलफूल तर्ा फलफूलको वोट गबरूवा गबक्री, वीउ 
ववजन तर्ा बेनाा गबक्री, तरकारी तर्ा सािपात गबक्री, 
धान, मकै, िहुं तर्ा अन्त्र् खाद्यान्त् न गबक्री, जाम–जेली, 
अचार, गततौरा जस्ता) आफैँले उत्पार्दन िरेका सामान 
गबक्री िरी प्राप त हनुे रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१२ सरकारी सम्पतीको 
गबक्रीबाट प्राप त रकम 

14212 टुटेफुटेका मेशिनरी सामान गबक्री, सवारी साधन गललाम 
गबक्री, परुाना मालसामान गबक्री तर्ा अन्त्र् सरकारी 
सम्पशत्तको गबक्रीबाट प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१३ अन्त्र् गबक्रीबाट प्राप त 
रकम 

14213 सरकारको छापाखानाको छपाई र्दस्तरु, नपेाल राजपत्र 
एवं सरकारिारा प्रकाशित पसु्तक पशुस्तकाको गबक्री तर्ा 
गललामबाट प्राप त रकम, अगिलेख (रेकडा) गबक्रीका सारै् 
मदु्रा तर्ा नापतौलको सामानः ढक, तराज ु समेतको 
प्रमाशणत र्दस्तरु, नवीकरण र्दस्तरु र टक्सारको अन्त्र् 
आर्, नक्सा वप्रन्त्ट गबक्री, औषगध गबक्री तर्ा अन्त्र् 
मालसामान गबक्रीबाट प्राप त रकम समेत र्सैमा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१४ रू्दरसंचार सेवा िलु्क 14214 रू्दरसञ चार सेवा िलु्क वापतको रकम र्समा पर्दाछ। √   
१४२१५ टेगलफोन स्वागमत्वको 

िलु्क 
14215 टेगलफोन स्वागमत्व वापतको रकम र्समा पर्दाछ। √   

१४२१६ गनजी धारा वापतको 
िलु्क 

14216 गनजीधारा राखे वापत लाग्न े िलु्क तर्ा महसलु, 
कालीिढ र्दस्तरु र सो सम्बन्त्धी र्दण्ड, जररवाना समेतको 
रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१७ नहर तर्ा कुलो 
उपर्ोि वापतको 
िलु्क 

14217 जग्िा जमीनको गसँचाइको लागि नहर तर्ा कुलोको 
उपर्ोि िरे वापत तोवकए बमोशजम प्राप त िलु्क र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१८ ववद्यतुसेवा िलु्क 14218 ववद्यतुसेवा उपिोि वापतको महसलु, र्प र्दस्तरु, गमटर 
जाँच समेतको सेवा र्दस्तरु, कलेक्सन चाजा, नामसारी एवं 
ठाउँसारी र्दस्तरु र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२१९ अन्त्र् सेवा िलु्क तर्ा 
गबक्री 

१४२१९ 
 

१४२११रे्दशख १४२१८ सम्मका िीषाकमा नपरेका 
सरकारले उपलब्ध िराउने सरसफाइ तर्ा ढल 
गनकासको सवुवधा, पर्ाटकीर् क्षते्र, र बनिोज स्र्ल, 

 √ √ 
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पाका , भ्रू्टावर जस्ता क्षेत्रको उपर्ोि तर्ा सो मा लाग्न े
प्रवेि िलु्क जस्ता क्षेत्रमा लिाइने िलु्क तर्ा र्दस्तरुको 
रकमका सारै् सम्बशन्त्धत सरकारले आफ्नो क्षेत्रगित्रका 
स्र्ानीर् प्राकृगतक स्रोतको वववक्र िर्दाा प्राप त रकम समेत 
र्समा पर्दाछ। 

१४२२० प्रिासगनक सेवा िलु्क 14220 प्रिासगनक सेवा वापतको िलु्क र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४२२१ न्त्र्ावर्क र्दस्तूर 14221 कोटाफी, बक्सौनी, र्दिौंर्द, वविौंर्द नक्कल र्दस्तरु, समाव्हान ्
एवं इतलार्नामा र्दस्तरु, सूर्द, गलफा र्दस्तरु, वटकट 
र्दस्तरु, पनुरावेर्दन एवं प्रगतउत्तर पत्र र्दस्तरु, वकालत 
सम्बन्त्धी इजाजतपत्र र्दस्तरु र न्त्र्ार् सम्बन्त्धी अन्त्र् 
राजस्व आम्र्दानी र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२२२ हलुाक सेवा िलु्क 14222 हलुाक वटकट गबक्रीबाट प्राप त रकम, हलुाक आरे्दिको 
कगमिन, ववहरि वस्त ु ववतरण, वैरे्दशिक पगुलन्त्र्दा 
महसलुबाट प्राप त रकम र हलुाक सम्बन्त्धी अन्त्र् आर् 
र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको 
आम्र्दानी 

14223 ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका ववषर्हरू बाहेक 
शिक्षण िलु्क (ट्यूिन फी), प्रवेि िलु्क, प्रवेशिका 
परीक्षा र्दस्तरु, लव्धाङ्क पत्र (माका गसट) तर्ा प्रमाणपत्र 
र्दस्तरु, संग्रहालर् (म्रू्शजर्म) प्रवेि र्दस्तरु, पाठ्यक्रम, 
पसु्तक, पगत्रका समेतको गबक्रीबाट प्राप त रकम र शिक्षा 
क्षेत्रको अन्त्र् आम्र्दानी र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

१४२२४ परीक्षा िलु्क 14224 लोकसेवा आर्ोि लिार्त ववगिन्त् न सरकारी गनकार्ले 
गलने परीक्षा र्दस्तरु, अन्त्तवााताा र्दस्तरु, र्दरखास्त र्दस्तरु र 
पाठ्यक्रम गबक्रीबाट प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२२५ र्ातार्ात क्षेत्रको 
आम्र्दानी 

14225 १४२५६, ११४५१ रे्दशख ११४५४ सम्म परेका 
ववषर्हरू बाहेक हवाइजहाज अवतरण र्दस्तरु, आश्रर् 
र्दस्तरु, कुनै सडक राजमािामा आवत जावतको लागि 
इजाजत दर्दए वापत प्राप त रोड परगमट, जल तर्ा अन्त्र् 
र्ातार्ातसँि सम्बशन्त्धत आर् र िूल्क र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२२६ आर्ात गनर्ाात 
इजाजत पत्र र्दस्तूर 

14226 आर्ात गनर्ाात इजाजत पत्र र्दस्तरु वापत प्राप त रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२७ राहर्दानी िलु्क १४२२७ राहर्दानी (पासपोटा र्दस्तरु), सनाखत र्दस्तरु, राहर्दानी 
नवीकरण वापत प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२८ गिसा िलु्क १४२२८ प्रवेिाज्ञा(गिसा)सोको म्र्ार्द र्प, पनुः प्रवेिाज्ञा आदर्द 
वापत प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२२९ अन्त्र् प्रिासगनक सेवा 
िलु्क 

१४२२९ ववगिन्त् न मन्त्त्रालर्, वविाि तर्ा कार्ाालर्ले गलने वटकट 
वापतको रकम, बोलपत्र फाराम गबक्रीको रकम, गनवेर्दन 
र्दस्तरु, नो अवजेक्िन सवटावफकेट र्दस्तरु, व्र्वसावर्क 
प्रमाणपत्र जारी तर्ा नवीकरण र्दस्तरु वापत प्राप त रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२४० र्दस्तरु १४२४० र्समा ववगिन्त् न सेवा प्रर्दान िरे वापत गलइने र्दस्तरु 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

  √ 

१४२४१ पावका ि िलु्क १४२४१ स्र्ानीर् तहिारा स्र्ानीर् रूपमा उठाइने पावका ि िलु्क 
र्समा पर्दाछ। 

  √ 
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१४२४२ नक्सापास र्दस्तरु १४२४२ स्र्ानीर् तहिारा नक्सापास बापत उठाएको र्दस्तरु र्समा 
पर्दाछ। 

  √ 

१४२४३ गसफाररि र्दस्तरु १४२४३ स्र्ानीर् तहिारा गसफाररि िरे बापत उठाएको र्दस्तरु 
र्समा पर्दाछ। 

  √ 

१४२४४ व्र्शक्तित घटना र्दताा 
र्दस्तरु 

१४२४४ स्र्ानीर् तहिारा व्र्शक्तित घटना र्दताा िरे बापत 
उठाएको र्दस्तरु र्समा पर्दाछ। 

  √ 

१४२४५ नाता प्रमाशणत र्दस्तरु १४२४५ स्र्ानीर् तहिारा नाता प्रमाशणत िरे बापत उठाएको 
र्दस्तरु र्समा पर्दाछ। 

  √ 

१४२४९ अन्त्र् र्दस्तरु १४२४९ मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् र्दस्तरु र्समा पर्दाछन।्   √ 
१४२५० अन्त्र् प्रिासगनक 

र्दस्तरुहरू 
11610 कुनै काम िनाका लागि इजाजत दर्दने प्रर्ोजनको लागि 

गलइने १४२२० अन्र्तरित परेका वाहेकका र्दस्तरुहरू 
र्समा समावेि िररएको छ। 

√ √ √ 

१४२५१ कम्पनी रशजषे्ट्रिन 
र्दस्तरु 

11611 कम्पनी ऐन अन्त्तिात रशजषे्ट्रिन हनुे कम्पनीको रशजषे्ट्रिन 
र्दस्तरु प्राइिेट साझेर्दारी तर्ा पशव्लक फमा, कल 
कारखाना, उद्योिको रशजषे्ट्रिन र्दस्तरु, टे्रडमाका  वापतको 
रकम र सोको नवीकरण वापतको रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२५२ एजेन्त्सी रशजषे्ट्रिन 
र्दस्तरु 

11612 ववगिन्त् न वकगसमका एजेन्त्सीको रशजषे्ट्रिन र्दस्तरु तर्ा 
नवीकरण र्दस्तरु र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२५३ व्र्ावसार् रशजषे्ट्रिन 
र्दस्तरु 

- कम्पनी तर्ा एजेन्त्सी रशजषे्ट्रसन बाहेक अन्त्र् साना तर्ा 
मझौला ब्र्वसार् रशजषे्ट्रसन तर्ा त्र्सको नवीकरण िरे 
बापतको र्दस्तूर का सारै् आफ्नन ् क्षेत्र गित्र व्र्ापार, 
व्र्वसार् वा सेवामा पूशँजित लिानी र आगर्ाक 
कारोवारको आधारमा लिाउन े व्र्वसावर्क कर र्समा 
पर्दाछ। 

 √ √ 

१४२५४ रेगडर्ो/ 
एफ.एम.सञ्चालन 
र्दस्तरु 

- रेगडर्ो / एफ.एम सञ्चालनका लागि अनमुगत पत्र तर्ा 
सोको नवीकरण र्दस्तरु र सो सँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् 
र्दस्तरुहरू र्समा पर्दाछन। 

√ √ √ 

१४२५५ टेगलगिजन सञ्चालन 
र्दस्तरु 

- टेगलगिजन सञ्चालनका लागि अनमुगत पत्र तर्ा सोको 
नवीकरण र्दस्तरु र सो सँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् र्दस्तरुहरू 
र्समा पर्दाछन। 

√ √  

१४२५६ चालक अनमुगत पत्र, 
सवारी र्दताा वकताब 
(Blue book) सम्बन्त्धी 
र्दस्तरु 

11621 सवारी चालक अनमुगत पत्रको इजाजतपत्र र्दस्तरु, 
सवारीको र्दताा वकताब र्दस्तरु (ब्ल ु बकु), हवाईजहाज 
चालक अनमुगत पत्रको इजाजतपत्र र्दस्तरु सवारी जाँचपास 
र्दस्तरु र सोको नवीकरण र्दस्तरु र्समा पर्दाछ।  

 √  

१४२५७ हातहगतर्ारको 
इजाजतपत्र र्दस्तूर 

11622 बन्त्र्दकु, वपस्तौल आदर्द हातहगतर्ारको रशजषे्ट्रिन र्दस्तरु, 
इजाजतपत्र र्दस्तरु, नवीकरण र्दस्तरु र्समा पर्दाछ।  

√   

१४२६० अन्त्र् प्रिासगनक सेवा 
िलु्क 

 िीषाक नं १४२२० र १४२५० मा नपरेका र्प 
प्रिासगनक सेवा वापतको िलु्क र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४२६१ खानी तर्ा खगनज 
सम्बन्त्धी र्दस्तरु 

- 
खानी रोर्ल्टी बाहेक उत्खनन अनमुगतपत्र र्दस्तरु, सवेक्षण 
र्दस्तरु जस्ता प्रिासगनक र्दस्तरुहरू र्समा पर्दाछ। 

√   

१४२६२ 
ववद्यतु सम्बन्त्धी र्दस्तरु  -  

ववद्यतु रोर्ल्टी बाहेक ववद्यतु ् उत्पार्दन िलु्क, ववद्यतु 
उत्पार्दन इजाजत–पत्र र्दस्तरु र नवीकरण र्दस्तरु जस्ता 
ववद्यतु उत्पार्दन हनु ु अिाडी गलइने र्दस्तरुहरू र्समा 

√ √ √ 
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पर्दाछ। 
१४२६३ जलस्रोत सम्बन्त्धी 

अन्त्र् र्दस्तरु  
- 

जलस्रोत रोर्ल्टी बाहेक जलस्रोत सम्बन्त्धी अन्त्र् आर्हरू 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४२६४ 
वन क्षेत्रको अन्त्र् 
आर् 

 - 
वन तर्ा वन पैर्दावार गबक्री वापत प्राप त रोर्ल्टी बाहेक 
अन्त्र् वनस्पगत तर्ा वन्त्र्जन्त्त ु सम्बन्त्धी आम्र्दानी र्समा 
पर्दाछ।  

√ √  

१४२६५ अन्त्र् क्षेत्रको आर्  प्राकृगतक स्रोत मध्रे् रोर्ल्टी र मागर् उल्लेशखत स्रोतमा 
लाग्न े िलु्क तर्ा र्दस्तरु बाहेक अन्त्र् आम्र्दानी र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४३०० र्दण्ड, जररवाना र 
जफत 

14300 ववलम्ब र्दस्तरु, जररवाना र जफत र्समा पर्दाछ।र्ो मूल 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४३१० र्दण्ड, जररवाना र 
जफत 

14310 ववलम्ब र्दस्तरु, जररवाना र जफत र्समा पर्दाछ।र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४३११ न्त्र्ावर्क र्दण्ड, 
जररवाना र जफत 

14311 अर्दालतको गनणार्बाट गलइएका र्दण्ड, जररवाना र जफत 
वापतको रकम र्समा जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४३१२ प्रिासगनक र्दण्ड, 
जररवाना र जफत 

14312 सबै प्रकारको ठेक्काको धरौटी (अनेि मनी) जफत, गनमााण 
र अन्त्र् कामको ठेक्का पिामा ठेकेर्दारहरूलाई िररएको 
र्दण्ड, जररवाना, ठेकेर्दारहरूसँि बाँकी रहेको रकमको 
ब्र्ाज र सम्बशन्त्धत िीषाकमा लेशखए बाहेक अन्त्र् 
प्रिासगनक र्दण्ड जररवाना र जफतबाट प्राप त रकम 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४३१३ धरौटी सर्दरस्र्ाहा  ववगिन्त् न गनकार्मा धरौटी वापत जम्मा िएको रकम 
धरौटीको प्रर्ोजन समाप त िएपगछ काननुले तोकेको 
अवगधसम्म वफताा नगलएमा काननु बमोशजम सर्दरस्र्ाहा 
िएको रकम र्समा जम्मा िनुा पर्दाछ। तर कारवाही 
स्वरुप जफत वा सर्दरस्र्ाहा िररएको वा राजस्व असलुी 
बापत सर्दरस्र्ाहा िररएको रकम सम्वशन्त्धत िीषाकमा नै 
जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४४०० अनरु्दान बाहेकको 
हस्तान्त्तरण 

14400 सरकार तर्ा अन्त्तराावष्ट्रर् संिठनहरू बाहेक अन्त्र् 
स्रोतहरूबाट प्राप त उपहार तर्ा स्वैशच्छक अनरु्दान 
(Donation) को रकम र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४४१० चाल ुहस्तान्त्तरण 14410 अनरु्दान बाहेक अन्त्र् चाल ु हस्तान्त्तरण रकम र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुहस्तान्त्तरण 14411 र्समा सरकारलाई राहत प्रर्ोजनका लागि प्राप त हनु े
खाद्यान, लत्ता कपडा, औषगध जस्ता चाल ु प्रकृगतका 
सहर्ोि समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

१४४२० पुजँीित हस्तान्त्तरण १४४२० अनरु्दान बाहेक अन्त्र् पुजँीित हस्तान्त्तरण रकम र्समा 
पर्दाछ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४४२१ पुजँीित हस्तान्त्तरण १४४२१ अस्पताल, ववद्यालर्, संग्रहालर्, नाचघर तर्ा साँस्कृगतक 
केन्त्द्रहरू गनमााण वा खरीर्दको लागि प्राप त िएको 
हस्तान्त्तरणका सारै् उपहार स्वरूप प्राप त घर वा जग्िा 
तर्ा अदृश्र् सम्पशत्तहरू, जस्तैः एकागधकार पत्र वा 
प्रगतगलपी अगधकारको रकम र्समा पर्दाछ। र्दर्द कुनै 

√ √ √ 
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हस्तान्त्तरण चाल ु वा पुजँीित के हो िन्त् ने कुरा स्पि 
निएमा त्र्स्तो हस्तान्त्तरणलाई चाल ु प्रकृगतमा विीकरण 
िनुा पर्दाछ। 

१४५०० ववववध राजस्व 14500 ववववध राजस्व र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४५१० चाल ुर्दावी तर्ा अन्त्र् 
िलु्कहरू 

१४५१० र्समा आकशस्मक रूपमा सरकारलाइा प्राप त हनुे र्दाबीहरू 
तर्ा बीमाको वप्रगमर्म वापत प्राप त हनु ेरकम तर्ा अन्त्र् 
चाल ुर्दावीहरू समावेि हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४५११ बीमा र्दावी प्राशप त 
समागनकरण 

-१४५११ र्समा सरकारी कोषमा जम्मा हनु ेिरी सरकारले िरेका 
ववगिन्त् न प्रकारका बीमालेखको वफताा िकु्तानी तर्ा बीमा 
र्दाबीबाट प्राप त हनुे रकम समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४५२० अन्त्र् राजस्व 14520 र्समा अन्त्र् पुजँीित प्रकृगतका राजस्वहरू पर्दाछन।् र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४५२१ प्रर्दषुण गनर्न्त्त्रण 
िलु्क 

14521 प्रर्दषुण गनर्न्त्त्रण प्रर्ोजनका लागि संकलन िररने िलु्क 
र्समा समावेि िररनेछ। 

√ √ √ 

१४५२९ अन्त्र् राजस्व १४५२९ मागर्का सम्पूणा िीषाक तर्ा उपिीषाकहरूमा नपरेका 
अन्त्र् रकमहरू र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४५३० पुजँीित राजस्व 14530 ववगिन्त् न प्रर्ोजनमा िररने राजस्व वफताा र्समा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

१४५३१ सरकारी घर, जग्िा, 
िडुवील गबक्रीबाट 
प्राप त रकम 

14531 सरकारी घर, जग्िा, िडुबील र सरकारी प्रगतष्ठान 
वववक्रबाट प्राप त आर् र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१४६१० व्र्ावसार् कर  व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुजँीित लिानी र आगर्ाक 
कारोवारको आधारमा र्दताा नवीकरण र खारेजी िर्दाा 
लिाउने व्र्वसावर्क कर र्समा पर्दाछ। र्समा जम्मा 
िना गमल्रै्दन। 

  √ 

१४६११ व्र्वसार् कर  - व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुजँीित लिानी र आगर्ाक 
कारोवारको आधारमा र्दताा नवीकरण र खारेजी िर्दाा 
लिाउने व्र्वसावर्क कर र्समा पर्दाछ। 

  √ 

१५००० ववववध प्राशप त  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तर्ा िैर कर रुपमा प्राप त नहनुे तर 
सशञ्चत कोषमा जम्मा हनुे बेरूजू असलुी तर्ा ित आगर्ाक 
वषाको गनकासा वफतााको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१५१०० ववववध प्राशप त  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तर्ा िैर कर रुपमा प्राप त नहनुे तर 
सशञ्चत कोषमा जम्मा हनुे बेरूजू असलुी तर्ा ित आगर्ाक 
वषाको गनकासा वफतााको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१५११० ववववध प्राशप त  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तर्ा िैर कर रुपमा प्राप त नहनुे तर 
सशञ्चत कोषमा जम्मा हनुे बेरूजू असलुी तर्ा ित आगर्ाक 
वषाको गनकासा वफतााको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

१५१११ बेरूजू १५१११ लेखा परीक्षणबाट कार्म िएको बेरूजू (राजस्व 
बाहेकको) रकम असलु हुँर्दा प्राप त रकम र्समा पर्दाछ। 
तर राजस्व बापतको बेरूजू सम्बशन्त्धत राजस्व िीषाकमा 
नै जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

१५११२ गनकासा वफताा  ित आगर्ाक वषामा गनकासा िएको रकम खचा हनु नसकी √ √ √ 
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वफताा िएको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ। जस्तै पेश्की 
वफताा, गनर्ोिको गनकासा वफताा, निर्दी कोष बाट वफताा 
िएको रकम आदर्द। 

१५११३ अनरु्दान वफताा  ित आगर्ाक वषामा गनकासा िएको अनरु्दान रकम खचा 
हनु नसकी वा अन्त्र् कारणले वफताा िएको रकम र्समा 
समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

नोटः  

(1) र्दण्ड, जररवाना, िलु्क र ब्र्ाज जनु राजस्व िीषाक अन्त्तिात लिाइएको हो सोही िीषाकमा नै आम्र्दानी 
जनाउन ुपर्दाछ।  

(2) संकेत नं. को अन्त्तमा ३ वटा िून्त्र् िएका राजस्व िीषाकलाई आधार िीषाक, संकेत नं. को अन्त्तमा २ 
वटा िून्त्र् िएका राजस्व िीषाकलाई मूल िीषाक, संकेत नं.को अन्त्तमा १ वटा िून्त्र् िएका राजस्व 
िीषाकलाई िीषाक र बाँकी अन्त्र् राजस्व िीषाकलाई उप-िीषाक िगनएको छ। सारै् सामान्त्र् रूपमा 
िीषाक िन्त् नाले आधार िीषाक, मूल िीषाक र उप-िीषाक समेतलाई बशुझन्त्छ। 

(3) राजस्व उप-िीषाकमा मात्र रकम जम्मा िना गमल्छ। जस्तैः १११११, ११४22 आदर्द। 

 राजस्व िीषाक र्प िने प्रवक्रर्ा  

 र्स पररच्छेर्दमा उल्लेख िररएको गसद्धान्त्तको अधीनमा रहेर िररएको राजस्व उपिीषाकित विीकरणमा कुनै 
अत्र्न्त्तै नवीन प्रकृगतको राजस्व सङ्कलन िनुापने अवस्र्ा आएमा नर्ाँ उपिीषाक र्प िना सवकन्त्छ। सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालर्ले राजस्व उपिीषाक र्प िना गमल्रै्दन। राजस्व उपिीषाक र्प िनुा परेमा गनम्नानसुार िनुा पर्दाछ: 

(1) सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् वा गनकार्ले र्प िनुापने औशचत्र् सवहतको अनरुोध अर्ा मन्त्त्रालर्को राजस्व 
व्र्वस्र्ापन महािाखामा पठाउने। 

(2) अर्ा मन्त्त्रालर्ले औशचत्र् र पषुट्याँई सवहत महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् र महालेखा गनर्न्त्त्रक 
कार्ाालर्को रार् तर्ा सहमगत प्राप त िने। 

(3) नर्ाँ उपिीषाक आगर्ाक वषाको गबचमा र्प िररने छैन। नर्ाँ आगर्ाक वषाको प्रारम्िरे्दशख लाि ुहनुे िरी 
मात्र र्प िनुा पर्दाछ। 

(4) सामान्त्र्तर्ा कुल राजस्व रकमको १ प्रगतित िन्त्र्दा बढी राजस्व असलुी हनु ेके्षत्रका लागि नर्ाँ राजस्व 
िीषाक वा उपिीषाक दर्दइनछे।  

 कुनै राजस्व उपिीषाक आवश्र्क नहनु ेअवस्र्ा आएमा त्र्सको संकेत संख्र्ा गनषकृर् राख् न ुपर्दाछ। त्र्स्तो 
संकेत संख्र्ामा नर्ाँ उपिीषाक खडा िनुा हुरैँ्दन। 

३.४  खचा संकेतहरूको विीकरण र व्र्ाख्र्ा (Line Item Classification and their Explanation) 

सरकारी आम्र्दानी, खचा र लिानीको संकेत तर्ा विीकरणलाई अन्त्तराावष्ट्रर् मापर्दण्ड अनरुूप िराउने उद्देश्र्ले 
सरकारी ववत्तीर् तथ्र्ाङ्क (Government Finance Statistics, 2014) सँि मेल खानेिरी आगर्ाक वषा 2075/76 
रे्दशख “एकीकृत आगर्ाक संकेत तर्ा विीकरण र व्र्ाख्र्ा 2074” लाि ु िररएको छ। नर्ाँ संकेत तर्ा 
विीकरणबाट सरकारी तथ्र्ाङ्कलाई सरल, व्र्वशस्र्त, ववश् वसनीर्, तलुनार्ोग्र् र पारर्दिी बनाई आगर्ाक 
अनिुासन कार्म िना सहर्ोि पगु्नेछ। 
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विीकरण अनसुार सबै सहार्ता र अनरु्दान (सब्सीडीज र ग्रान्त््स) चाल ुखचा अन्त्तिात पर्दाछन।् संकेत नम्बर 
20000 अन्त्तिातका खचा संकेतहरू चाल ुखचा संकेत, संकेत नम्बर 30000 अन्त्तिातका खचा संकेतहरू 
पुजँीित खचा/सम्पशत्त र ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व (ववत्तीर् व्र्वस्र्ा) का खचा संकेतहरू हनु ्िनी बझु्न ु
पर्दाछ। 

विीकरण अनसुार खचाहरूलाई मूल खचा संकेत, आधार खचा संकेत र खचा लेखाङ्कन िने िीषाकसवहत तीन 
तहमा वविक्त िररएको छ। खचा संकेत संकेतको अन्त्त्र्मा िून्त्र् रहेका िीषाकहरूमा खचा लेखाङ्कन िनुा हुरैँ्दन। 
र्ी िीषाकहरू मूल िीषाक र आधार िीषाकहरू हनु।् 

अतः सरकारी खचालाई ववगनर्ोजन, लेखाङ्कन र प्रगतवेर्दन िना रे्दहार्अनसुार खचा संकेतको विीकरण िररएको 
छ: 

(क) चाल ुखचा 

खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२०००० खचा २०००० र्समा सबै प्रकारका चाल ु खचा र अन्त्तर सरकारी हस्तान्त्तरणको 
रकम समावेि हनु्त्छ।  

√ √ √ 

२१००० पाररश्रगमक / सवुवधा २१००० पर्दागधकारी तर्ा कमाचारीहरूलाई कुनै लेखा अवगधमा कार्ा सम्पार्दन 
िरे बापत प्रर्दान िररने कुल पाररश्रगमकलाई र्समा राशखन्त्छ तर 
पुजँी गनमााणको गसलगसलामा िरेको कार्ाको पाररश्रगमक िन े र्समा 
समावेि निरी सम्बशन्त्धत खचा संकेतकै कार्ाक्रममा समावेि िनुा 
पर्दाछ। र्ो आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

२११०० पाररश्रगमक / सवुवधा २११०० र्समा पर्दागधकारी तर्ा कमाचारीहरूलाई प्रर्दान िररने सबै वकगसमका 
पाररश्रगमक सम्बन्त्धी खचाहरू पर्दाछन।् र्समा निर्द वा शजन्त्सी र्दवैु 
प्रकारका िकु्तानीहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

२१११० निर्दमा दर्दइने पाररश्रगमक 
र सवुवधा 

२१११० र्समा पर्दागधकारी तर्ा कमाचारीहरूले सेवा प्रर्दान िरे बापत प्राप त 
िने तलब, सञ्चर्कोष आदर्द रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

२११११ पाररश्रगमक कमाचारी २११११ र्समा रे्दहार्को रकम पर्दाछन:् 
(क) कमाचारीहरूले पाउन ेतलब, कमाचारी सञ चर् कोष, वावषाक ग्रडे 

ववृद्ध,  
(ख) आर्ोजना अवगधिरको लागि वा स्वीकृत अस्र्ार्ी पर्दमा 

गनर्शुक्त िई काम िरे बापतको ज्र्ाला, मेहनताना तर्ा अन्त्र् 
पाररश्रगमक खचा र  

(ि) बहालवाला कमाचारीहरूको सशञ चत घर ववर्दा, ववरामी ववर्दा, 
सिा ववर्दा र चाडपवा खचा बापतको रकम। 

√ √ √ 

२१११२ पाररश्रगमक पर्दागधकारी २१११२ र्समा संवैधागनक तर्ा अन्त्र् सावाजगनक गनकार्का 
पर्दागधकारीहरूलाइा प्रर्दान िररने (सावाजगनक पर्द धारण िरे बापत 
काननुिारा गनधाारण िए बमोशजमको) पाररश्रगमक बापतको रकम 
पर्दाछ।  

√ √ √ 

२११२० शजन्त्सी वा शजन्त्सी बापत 
कमाचारी दर्दइने पाररश्रगमक 
सवुवधा 

२११२० र्समा कमाचारीहरूले शजन्त्सीमा प्राप त िने वा शजन्त्सी मालसामान 
प्राप त िनाका लागि प्रर्ोजन खलुाइा दर्दइन ेसवुवधाको रकम समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

२११२१ पोिाक २११२१ र्समा कमाचारीहरूलाई प्रर्दान िररने सबै वकगसमका पोिाक (बटु, 
जतु्ता, टोपी आदर्द समेत) र सोको गसलाई खचा तर्ा गनर्मानसुार 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

पाउने लिुा ित्ता आदर्द बापतको रकम समावेि िररन्त्छ।  
२११२२ खाद्यान्त् न २११२२ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलब्ध िराइने खाद्य पर्दार्ा, 

रसर्द वा सो बापत दर्दइने निर्द रकम समावेि िररन्त्छ।  
√ √ √ 

२११२३ औषधी उपचार खचा २११२३ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलब्ध िराइने स्वास्थ्र् 
गबमाको िलु्क, औषगध उपचार बापत दर्दइने रकम तर्ा सोको लागि 
लाग्न ेर्ातार्ात खचा र कुरूवा खचा लिार्तका रकम समेत समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३० कमाचारी ित्ता 21130 र्समा कमाचारीहरूका लागि गनर्मानसुार प्रर्दान िररने पाररश्रगमक 
बाहेकका अन्त्र् ित्ताहरू समावेि हनु्त्छन।् र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२११३१ स्र्ानीर् ित्ता 21112 र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार तोवकएको र्दिुाम क्षेत्रमा काम िरे बापत 
पाउने स्र्ानीर् ित्ताको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३२ महँिी ित्ता 21113 र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रर्दान िररने महँिी 
ित्ताको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३३ वफल्ड ित्ता 21114 र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रर्दान िररन े वफल्ड 
ित्ताको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३४ कमाचारीको बैठक ित्ता २११३४ र्समा कमाचारीले सम्पार्दन िनुापने काम सम्पार्दन िना बैठक 
बसेकोमा गनर्मानसुार ित्ता पाउने िएमा त्र्स्तो बैठक ित्ता समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तर्ा 
परुस्कार 

२११३५ र्समा प्रचगलत ऐन, गनर्म तर्ा गनणार् अनसुार कमाचारीहरूलाइा 
दर्दइने प्रोत्साहन ित्ता तर्ा परुस्कार सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२११३६ वैरे्दशिक ित्ता २११३६ र्समा नेपाल सरकारका ववरे्दिी मलुकुहरूमा कार्ारत 
कमाचारीहरूलाइा दर्दइने वैरे्दशिक ित्ता बापतको रकम समावेि 
िररन्त्छ।  

√   

२११३९ अन्त्र् ित्ता 21119 र्समा मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् (शिि ु स्र्ाहार ित्ता, 
अगतररक्त समर् ित्ता, र्दिैं गतहार जस्ता पवाहरूमा खटाइएका 
कार्ाालर् सहर्ोिीलाई दर्दइने ित्ता आदर्द) प्रर्ोजनमा दर्दइने ित्ता 
बापतको रकम समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२११४० पर्दागधकारी ित्ता तर्ा अन्त्र् 
सवुवधा 

२११४० र्समा कमाचारी बाहेकका पर्दागधकारीको लागि िकु्तानी िनुापने ित्ता 
तर्ा अन्त्र् सवुवधाको रकम पर्दाछ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२११४१ पर्दागधकारी बैठक ित्ता २११४१ र्समा पर्दागधकारीहरूको बैठक ित्ता र्समा पर्दाछ।  √ √ √ 
२११४२ पर्दागधकारी अन्त्र् सवुवधा २११४२ र्समा पर्दागधकारीहरूलाइा प्रचगलत गनर्मको अगधनमा रही प्रर्दान 

िररने अन्त्र् सवुवधा (सञ चार, पोिाक, औषधी उपचार आदर्द) को 
रकम समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२११४९ पर्दागधकारी अन्त्र् ित्ता २११४९ र्समा पर्दागधकारीलाइा प्रर्दान िररन े२११४१ र २११४२ बाहेकका 
अन्त्र् ित्ता बापतको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२०० कमाचारीको सामाशजक 
सरुक्षा खचा 

२१२०० र्समा कमाचारीको सामाशजक सरुक्षाका लागि िररने खचा सम्बन्त्धी 
रकमहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२१२१० कमाचारीको सामाशजक 
सरुक्षा खचा 

२१२१० र्समा कमाचारीको सामाशजक सरुक्षाका लागि िररने खचा सम्बन्त्धी 
रकमहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२१२११ सामाशजक सरुक्षा कोष खचा २१२११ र्समा कमाचारीको सामाशजक सरुक्षाको लागि प्रचगलत गनर्मानसुार 
िररने खचा तर्ा सामाशजक सरुक्षा कोषमा सरकारले जम्मा िनुापने 
प्रकारका रकमहरू समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 
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२१२१२ र्ोिर्दानमा आधाररत 
गनवतृिरण तर्ा उपर्दान 
कोष खचा 

२१२१२ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिर्दानमा आधाररत गनवशृत्तिरण तर्ा 
उपर्दान कोष बापत सरकारले व्र्होनुा पने खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२१३ र्ोिर्दानमा आधाररत गबमा 
कोष खचा 

२१२१३ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिर्दानमा आधाररत गबमा कोष बापत 
सरकारले व्र्होनुा पने खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२१४ कमाचारी कल्र्ाण कोष २१२१४ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारी कल्र्ाण कोषमा समावेि 
िनुापने खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२१९ अन्त्र् सामाशजक सरुक्षा खचा २१२१९ र्समा मागर् उल्लेशखत बाहेकका कमाचारीसँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् 
सागमजक सरुक्षा सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२२० पर्दागधकारी सामाशजक 
सरुक्षा खचा 

२१२२० र्समा कमाचारी बाहेकका पर्दागधकारीको लागि प्रचगलत काननु 
अनसुार िकु्तानी िनुापने सामाशजक सरुक्षा बापतको रकम समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२१२२१ पर्दागधकारी सामाशजक 
सरुक्षा कोष खचा 

२१२२१ र्समा पर्दागधकारीको सामाशजक सरुक्षाका लागि प्रचगलत काननु 
अनसुार स्र्ावपत कोषमा सरकारले िनुापने कोष खचा समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२२२ पर्दागधकारीको र्ोिर्दानमा 
आधाररत गनवतृिरण तर्ा 
उपर्दान कोष खचा 

२१२२२ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पर्दागधकारीहरूलाइा र्ोिर्दानमा 
आधाररत गनवशृत्तिरण तर्ा उपर्दान िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो 
रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२२३ पर्दागधकारीको र्ोिर्दानमा 
आधाररत गबमा कोष खचा 

२१२२३ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पर्दागधकारीहरूलाइा र्ोिर्दानमा 
आधाररत गबमा कोष खचा िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२२४ पर्दागधकारी कल्र्ाण कोष 
खचा 

२१२२४ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पर्दागधकारीहरूको लागि खडा 
िररएको कल्र्ाण कोषमा रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२१२२९ पर्दागधकारीको अन्त्र् 
सामाशजक सरुक्षा खचा 

२१२२९ र्समा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही पर्दागधकारीहरूको लागि मागर् 
उल्लेख िए बाहेकका अन्त्र् प्रकारका सामाशजक सरुक्षा सम्बन्त्धी 
रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२००० मालसामान तर्ा सेवाको 
उपर्ोि 

२२००० र्समा सरकारी कार्ाालर्हरूलाई आवश्र्क पने सेवा र मालसामान 
उपर्ोि िर्दाा लाग्ने खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो आधार िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२१०० सेवा महसलु २२१०० र्समा सरकारी कार्ाालर्लाई आवश्र्क पने सेवा गलँर्दाको खचा 
पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२११० सेवा महसलु २२११० र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनु े पानी, धारा, गबजलुी र सञ चार 
सेवाको महसलु तर्ा त्र्स सम्बन्त्धी सवुवधाको खचा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२१११ पानी तर्ा गबजलुी २२१११ र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनुे धारा तर्ा ढलको महसलु, ववद्यतु 
महसलु र तत्सम्बन्त्धी जडान खचा तर्ा कार्ाालर्मा उपिोि िररने 
खानेपानीको रकम समेत समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२११२ सञ चार महसलु २२११२ र्समा सञ चार सम्बन्त्धी र्न्त्त्र उपकरण बाहेक टेगलफोन, इन्त्टरनटे, 
वेवसाइट होशस्टङ महसलु र र्स्तै अन्त्र् सञ चार सम्बन्त्धी खचाहरू 
पर्दाछन।् सारै् र्समा शचट्ठी, पासाल वटकट खचा, रशजष्ट्री, वफती 
रगसर्दको खचा, कुररर्र खचा समेत समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२११३ सावाजगनक उपर्ोगिताको 
सेवा खचा 

- सावाजगनक रूपमा सवासाधरणिारा प्रर्ोि िररने सावाजगनक 
उपर्ोगिताका सेवाहरू जस्तैः खानेपानी, बशत्त, टेगलगिजन आदर्द 

 √ √ 
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सम्बन्त्धी खचा र्समा पर्दाछ।  
२२२०० पुजँीित सम्पशत्तको 

सञ चालन र सम्िार खचा 
२२2०० र्समा सरकारी पुजँीित सम्पशत्तहरू जस्तैः सरकारी कामको 

गसलगसलामा प्रर्ोि हनुे सवारी साधन, मेगसनरी औजारको लागि 
आवश्र्क पने चाल ुखचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२२१० सवारी साधनको सञ चालन 
तर्ा सम्िार खचा 

२२२१० र्स अन्त्तिात सरकारी कामको गसलगसलामा प्रर्ोि िररने सवारी 
साधनको लागि आवश्र्क इन्त्धन, लवुिकेन्त््स, आदर्द तर्ा त्र्स्ता 
सवारी साधनको गनर्गमत रूपमा ममात सम्िार िर्दाा लाग्न े खचा 
समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

२२२११ इन्त्धन (पर्दागधकारी) २२२११ र्समा पर्दागधकारीका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको गनगमत्त 
चावहने इन्त्धन, लवुिकेन्त्टस आदर्दको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२२१२ इन्त्धन (कार्ाालर् प्रर्ोजन) २२२११ र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको गनगमत्त 
चावहने इन्त्धन, लवुिकेन्त्टस आदर्दको खचा समावेि िररन्त्छ। तर 
लित इविमेटमा परेको गनमााण सामग्री ओसाने सवारी साधनमा 
प्रर्ोि िएको इन्त्धन खचा सम्बशन्त्धत बजेट रकममा नै समावेि िनुा 
पर्दाछ।  

√ √ √ 

२२२१३ सवारी साधन ममात खचा २२२१2 र्समा गनर्गमत रूपमा कार्ाालर् प्रर्ोिमा रहेका सवारी साधन ममात 
सम्िार िना चावहन े सामान र ज्र्ाला खचाहरू समावेि िररन्त्छ। 
सवारी साधनको लागि चावहने ब्र्ाट्री लिार्तका सामानहरू र ज्र्ाला 
खचाहरू समेत र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। तर सवारी साधनको 
आर् ु वदृि हनु े िरी फेररएको पाटापूजााको खचा पुजँीित खचाको 
सम्बशन्त्धत खचा संकेतमा नै समावेि िनुा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२२२१४ गबमा तर्ा नवीकरण खचा २२२१3 र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पशत्त, जस्तैः सडक, पलु, 
नहर, ववद्यतु िहृ, िवन तर्ा मेगसनरी उपकरण आदर्दको गबमा खचा, 
सवारी साधनको गबमा तर्ा तेश्रो पक्षको र्दावर्त्व गबमा िर्दाा लािकेो 
गबमा िलु्क सम्बन्त्धी खचा र सवारी साधन नवीकरण िलु्क समावेि 
िररन्त्छ। तर गनमााण अवगधको गबमा खचा िने पुजँीित खचाको 
सम्बशन्त्धत बजेट खचा संकेतमा समावेि िनुा पर्दाछ।    

√ √ √ 

२२२२० मेगसनरी तर्ा औजार 
सञ चालन तर्ा सम्िार खचा 

२२२२० र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेगसनरी औजारको सञ चालनका लागि 
लाग्ने गनर्गमत खचा तर्ा ममात सम्िारको खचा र्समा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२२२१ मेगसनरी तर्ा औजार ममात 
सम्िार तर्ा सञ चालन खचा 

२२२२१ र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेगसनरी औजारको सञ चालनका लागि 
लाग्ने गनर्गमत तर्ा ममात खचा र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२२३० गनगमात सावाजगनक 
सम्पशत्तको सम्िार खचा 

22320 र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पशत्तहरूको चाल ु प्रकृगतका 
गनर्गमत ममात सम्िार खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२२३१ गनगमात सावाजगनक 
सम्पशत्तको ममात सम्िार 
खचा 

22321 र्समा गनमााण िइसकेका शस्र्र सावाजगनक सम्पशत्त जस्तैः सडक, 
पलु, नहर, ववद्यतु िहृ, िवन आदर्दको गनर्गमत ममात सम्िार तर्ा 
रंिरोिन सम्बन्त्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२२९० अन्त्र् सम्पशत्तहरूको 
सञ चालन तर्ा सम्िार खचा 

२२२९० र्समा शस्र्र सम्पशत्त बाहेकका अन्त्र् सम्पशत्तहरूको सञ चालन तर्ा 
सम्िार खचा पर्दाछन।् र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२२९१ अन्त्र् सम्पशत्तहरूको 
सञ चालन तर्ा सम्िार खचा 

२२२९१ र्समा शस्र्र सम्पशत्त बाहेकका अन्त्र् सम्पशत्तहरूको सञ चालन तर्ा 
सम्िार सम्बन्त्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२३०० कार्ाालर् सामान तर्ा २२३०० र्समा कार्ाालर् सामान तर्ा सेवाहरूको खररर्द सम्बन्त्धी खचा √ √ √ 
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सेवाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 
२२३१० कार्ाालर् सामान तर्ा 

सेवाहरू 
२२३१० र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क पने सामानहरूको मूल्र्, 

सेवा सम्बन्त्धी खचा तर्ा पसु्तक एवं सामग्रीहरूको खररर्द खचा 
समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२३११ मसलन्त्र्द तर्ा कार्ाालर् 
सामाग्री 

२२३११ र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्त्छन।् 
(क) बैंक र्दस्तरु, क्षगतपूगता र अन्त्र् र्स्तै सेवा खचा,  
(ख) कार्ाालर्को रै्दगनक प्रर्ोिमा ल्र्ाइने कािज, खाम, फाराम, 

रेकडा फाइल, स्टेपलर, पशन्त्चि मेगसन जस्ता मेगसन र वर्नका 
लागि चावहने आवश्र्क अन्त्र् सामानहरू एवं कलम, मसी, 
टोनर, शििाकलम आदर्द जस्ता कार्ाालर् सम्बन्त्धी मसलन्त्र्द 
सामानहरूको मूल्र्,  

(ि) एक वषािन्त्र्दा कम वटकाउ हनुे अरू कार्ाालर् मालसामानहरू  
(घ) सरुक्षाका मेगसनरी औजारका लागि आवश्र्क ससाना सहर्ोिी 

सामग्री आदर्द,  
(ङ) एक वषा िन्त्र्दा बढी वटकाउ हनु ेसामान जस्तैः पर्दाा, पेनड्राइि 

जस्ता वस्तहुरू तर प्रगत एकाई रू. पाँच हजारिन्त्र्दा कम 
मूल्र्का अरू कार्ाालर् मालसामानहरूको खचा र  

(च) सरकारी प्रर्ोिका सामानको ढुवानी खचा। 

√ √ √ 

२२३१२ पिपुन्त्छीहरूको आहार २२३१२ र्समा सावाजगनक पिपुन्त्छीहरूको आहारा व्र्वस्र्ापनका लागि 
िनुापने खचा रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२३१३ पसु्तक तर्ा सामग्री खचा २२३१३ र्समा सावाजगनक ववद्यालर्ले गनःिलु्क रूपमा ववद्यार्ीहरूलाई 
ववतरण िने पसु्तक, खेलकुर्द एवं िैशक्षक सामग्री तर्ा सावाजगनक 
पसु्तकालर् प्रर्ोजनको लागि खररर्द िररएका पसु्तकको खचा समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२३१४ इन्त्धन - अन्त्र् प्रर्ोजन २२३१४ सरकारी काममा प्रर्ोि हनु ेमवितेल, ग्र्ास, कोइला, र्दाउरा, सवारी 
साधन बाहेकका मेगसनरी औजारमा प्रर्ोि हनुे इन्त्धन खचा र सबै 
प्रकारका ब्र्ाट्रीहरू सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ। तर सवारी 
साधनको लागि आवश्र्क पने ब्र्ाट्री सम्बन्त्धी खचा िन ेखचा संकेत 
नं. २२२१३ मा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२३१५ पत्रपगत्रका, छपाई तर्ा 
सूचना प्रकािन खचा 

२२३१५ र्समा रे्दहार्का रकम समावेि िररन्त्छ। 
(क) कार्ाालर्का लागि आवश्र्क छपाईको खचा।  
(ख) पत्रपगत्रका तर्ा कार्ाालर्को रै्दगनक कार्ा सञ चालनमा 

आवश्र्क पने पसु्तक सम्बन्त्धी खचा।  
(ि)  सरकारी सूचना, गललाम, ठेक्का पिा, घटाघट, बढाबढ सम्बन्त्धी 

सूचना प्रकािनको खचा आदर्द छपाइा तर्ा सूचना प्रकािन 
सम्बन्त्धी खचा। 

√ √ √ 

२२३१९ अन्त्र् कार्ाालर् सञ चालन 
खचा 

२२३१९ मागर् उल्लेशखत बाहेकका कार्ाालर् सञ चालन सम्बन्त्धी अन्त्र् खचा 
र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२२४०० सेवा तर्ा परामिा खचा २२४०० र्समा सेवा तर्ा परामिा प्राप त िनाको लागि िकु्तानी िररने िलु्क 
वा सेवा िलु्क सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२४१० परामिा तर्ा अन्त्र् सेवा 
िलु्क 

२२४१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने परामिा तर्ा 
अन्त्र् सेवाहरू प्राप त वा खररर्द िनाको लागि िकु्तानी िररने िलु्क 
तर्ा सेवा िलु्क सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२२४११ सेवा र परामिा खचा २२४११ र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्त्छः 
(क) पुजँीित गनमााण अन्त्तिात नपरेका वा त्र्स्तो गनमााणसँि 

सम्बशन्त्धत निएका अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, आदर्दको पाररश्रगमक, 
र  

(ख) छानववन, जाँचबझु िराए बापतको खचा, वविेषज्ञबाट गलइन े
परामिा सेवा तर्ा ववज्ञ र सल्लाहकार सेवा आदर्दको 
पाररश्रगमक सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२२४१२ सूचना प्रणाली तर्ा 
सफ्टवेर्र सञ चालन खचा 

२२४१२ र्समा सूचना प्रणाली तर्ा सफ्टवेर्र सञ चालनका लागि िररने 
नवीकरण खचा, परामिा सेवाको खचा तर्ा गनर्गमत सधुार खचा 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा िलु्क २२४१३ र्समा कार्ाालर् सरुक्षा िने, सरसफाई िने, बिैंचा सम्िार िने, 
कार्ाालर्को शचठ्ठी ओसारपसार िने, कृवष प्रसार, प्रार्गमक स्वास्थ्र् 
सेवाको सवुवधा, सवारी चलाउन,े टेगलफोन, फ्र्ाक्स, कम्परू्टर, 
फोटोकपी मेगसन जस्ता सामानहरूको सञ चालन र सम्िार आदर्द 
कार्ाको लागि आवगधक वा पटके रूपमा करार सम्झौता िरी सेवा 
गलए बापत दर्दइने सेवा िलु्क समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२४१४ सरसफाई सेवा िलु्क २२४१४ सावाजगनक क्षेत्र (सडक, बजार क्षेत्र, धागमाकस्र्ल, पाका  आदर्द) 
पूवााधारहरूको सरसफाईका गनशम्त िररने खचा र्समा पर्दाछ। 

  √ 

२२४१९ अन्त्र् सेवा िलु्क 22412 मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् सेवा िलु्क िकु्तानी सम्बन्त्धी खचा 
र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२२५०० कार्ाक्रम सम्बन्त्धी खचाहरू २२५०० र्समा कच्चा पर्दार्ा तर्ा अन्त्र् मालसामानमा श्रम तर्ा उत्पार्दनसँि 
सम्बशन्त्धत अन्त्र् खचा समेत प्रत्र्क्ष रूपमा समावेि िई सामानहरू 
उत्पार्दन िर्दाा लाग्ने सबै प्रकारका लाितहरू तर्ा सावाजगनक िोष्ठी, 
सावाजगनक रूपमा दर्दइन ेतागलम सञ चालन खचा, चेतनामूलक सूचना 
तर्ा ववज्ञापन खचा एवं सेवाग्राही विालाई सेवा दरँ्दर्दा लाग्ने स्रोत 
व्र्शक्तको ित्ता खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२५१० तागलम तर्ा िोष्ठी २२५१० र्समा तागलम तर्ा िोष्ठी एवं कार्ािाला सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२५११ कमाचारी तागलम खचा २२५११ र्समा कमाचारीको वशृत्त ववकास तर्ा क्षमता ववृद्धका लागि दर्दइन े
तागलम, िोष्ठी, कार्ािाला सञ चालन बापतको खचा तर्ा तागलममा 
सहिािी हुँर्दाको रै्दगनक भ्रमण ित्ताको खचा, प्रशिक्षक, स्रोत 
व्र्शक्तको ित्ता समेत समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२५१२ सीप ववकास तर्ा जनचेतना 
तागलम तर्ा िोष्ठी सम्बन्त्धी 
खचा 

२२५१२ र्समा सावाजगनक रूपमा दर्दइन े आर् आजान, सीप ववकास, 
सिशक्तकरण, सावाजगनक चेतना जािरण जस्ता तागलम सञ चालनको 
खचा जस्तैः प्रशिक्षक, स्रोत व्र्शक्तको ित्ता, सहिािीको ित्ता, 
मसलन्त्र्द, खाजा खचा, हल िाडा तर्ा तागलमका सहिािीको स्वीकृत 
मापर्दण्ड अनसुारको रै्दगनक ित्ता तर्ा भ्रमण खचा र स्वीकृत 
कार्ाक्रम अनसुारको कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न िर्दाा लाग्न े भ्रमण खचा 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२५२० उत्पार्दन सामग्री, सेवा तर्ा 
अन्त्र् कार्ाक्रम खचा 

२२५२० गबक्री ववतरण िररने उत्पार्दन सामग्रीको कच्चा पर्दार्ा, अन्त्र् 
मालसामान तर्ा उत्पार्दनसँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् खचाका सारै् कुनै 
बजेट रकमहरूमा नपरेका कार्ाक्रम खचाहरू र्समा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२२५२१ उत्पार्दन सामग्री / सेवा 
खचा 

२२५२१ कच्चा पर्दार्ा तर्ा अन्त्र् मालसामान आदर्द खररर्द िरी त्र्समा श्रम 
तर्ा प्रत्र्क्ष रूपमा उत्पार्दनसँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् खचा समेत र्प िरी 
उत्पार्दन वा प्राप त हनु े सामान पगछ निर्दमा गबक्री ववतरण हनु े
अवस्र्ामा त्र्स्तो सामान उत्पार्दन िर्दाा लािकेो कच्चा पर्दार्ा तर्ा 
अन्त्र् मालसमानको मोल र उत्पार्दनसँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् खचा 
(जस्तैः हलुाक वटकट, पोि काडा, घरेल ु सामानहरू, कीटनािक 
औषगध, कृवष अन्त्तिातका र्दोपार्ा, चौपार्ा, मत्स्र् पालन, च्र्ाउ 
खेती, अन्त्र् कृवष सम्बन्त्धी उत्पार्दन, नापी कार्ा अन्त्तिात नक्सा 
तर्ारी, कानूनी वकताब, सामानको पनुः उत्पार्दन, ववगिन्त् न दृश्र् तर्ा 
रावष्ट्रर् सम्पर्दाका पोि काडा, पररचर्–पशुस्तका (ब्रोगसर्र) आदर्दको 
खचा, सारै् नश्ल सधुारका लागि खररर्द िररएका र्दोपार्ा चौपार्ाको 
मोल, अस्पतालमा प्रर्ोि हनुे एक वषा िन्त्र्दा कम अवगध वटकाउ हनु े
प्रकृगतका सामानहरूको खचा र र्स्ता सामानहरूको ढुवानी िर्दाा 
लाग्ने र्ातार्ात तर्ा ढुवानी सम्बन्त्धी खचा, गबक्री ववतरणको 
उदे्दश्र्ले उत्पार्दन िररने बीउ गबजन, ववरूवाको खचा आदर्द) र्समा 
समावेि िररन्त्छ। तर पुजँीित सामान खररर्द िरी कार्ाालर्सम्म 
परु् र्ाउँर्दा लािकेो खचा र बकृ्षारोपण िनाको लागि िररने पुजँीित 
खचा सम्बशन्त्धत खचा संकेतमै जोडी शजन्त्सी वकताबमा मोल कार्म 
िनुा पनेछ। 

√ √ √ 

२२५२२ कार्ाक्रम खचा २२५२२ र्समा २२५१२ मा पने सीप ववकास र जनचेतना तागलम तर्ा 
िोष्ठी बाहेकका सबै वकगसमका कार्ाक्रम (जस्तैः स्वास्थ्र्, शिक्षा, 
कृवष, मवहला, पर्ाटन लिार्तका ववगिन्त् न क्षेत्रमा सञ चालन हनु े
उत्पार्दन तर्ा सेवा प्रवाह गबक्री हनुे बाहेक) सम्बन्त्धी कार्ाक्रमको 
खचा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२२५२९ ववववध कार्ाक्रम खचा २२५२९ र्समा धागमाक, साँस्कृगतक संस्र्ाहरूको पूजा पाठ, र्ज्ञ, जप 
लिार्तका कार्ाक्रम र अन्त्र् कुनै खचा संकेतहरूमा नपरेका 
कार्ाक्रम खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२६०० अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन र 
भ्रमण खचा 

२२६०० र्समा अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु ेखचा र सरकारी काम वा 
कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न तर्ा सरुवाको गसलगसलामा स्वरे्दि वा 
ववरे्दिमा भ्रमण िर्दाा गनर्मानसुार पाइने भ्रमण खचा, रै्दगनक ित्ता, 
बासस्र्ान खचा, पकेट खचा, फुटकर तर्ा िैपरी आउन े खचाहरू 
समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२६१० अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन र 
भ्रमण खचा 

२२६१० र्समा अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु ेखचा र सरकारी काम वा 
कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न तर्ा सरुवाको गसलगसलामा स्वरे्दि वा 
ववरे्दिमा भ्रमण िर्दाा गनर्मानसुार पाइने भ्रमण खचा, रै्दगनक ित्ता, 
बासस्र्ान खचा, पकेट खचा, फुटकर तर्ा िैपरी आउन े खचाहरू 
समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२६११ अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन खचा २२६११ र्समा अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन कार्ा, तत्सम्बन्त्धी प्रगतवेर्दन तर्ा 
गनरीक्षणको लागि हनु े खचा र अनिुमन िने पर्दागधकारी तर्ा 
कमाचारीहरूको रै्दगनक भ्रमण ित्त्ता लिार्तका खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ।    

√ √ √ 

२२६१२ भ्रमण खचा २२६१२ र्समा रे्दहार्का रकमहरू पर्दाछनः 
(क)  एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा सरुवा िएको वा 

र्दरबन्त्र्दी र्र्ास्र्ानमा राखी काज सरुवा िएको कमाचारी र 
गनजले गनर्मानसुार लैजान पाउने पररवारको भ्रमण खचा 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

गनधााररत र्दरमा सवारी खचा र पैर्दल वहंडे बापत पाउन ेभ्रमण 
खचा (जस्तैः र्ातार्ात िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमण 
सम्बन्त्धी गबमा खचा र सरकारबाट स्वीकृत भ्रमण सम्बन्त्धी 
फुटकर खचाहरू)  

(ख)  सरुवा िई जाने कमाचारी र गनजको पररवारले गनर्मानसुार 
पाउने भ्रमण खचा र रै्दगनक ित्ता।  

(ि)  सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्नको गसलगसलामा 
स्वरे्दि वा ववरे्दिमा भ्रमण िर्दाा गनर्मानसुार पाइने भ्रमण 
खचा, रै्दगनक ित्ता, बासस्र्ान खचा, गबमा खचा, फुटकर तर्ा 
िैपरी आउने खचाहरू पर्दाछन।्  

२२६१३ ववशिि व्र्शक्त तर्ा 
प्रगतगनगध मण्डलको भ्रमण 
खचा 

२२६१३ ववशिि व्र्शक्त तर्ा प्रगतगनगध मण्डलको लागि हनु े र्ातार्ात िाडा, 
हवाई उडान कर, भ्रमण सम्बन्त्धी गबमा खचा, रै्दगनक ित्ता, 
बासस्र्ान, ववरे्दि जाँर्दाको ित्ता, फुटकर तर्ा िैपरी आउने खचाहरू 
र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२२६१९ अन्त्र् भ्रमण खचा २२६१९ सरकार वार्दी हनुे मदु्दामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा 
शझकाइएको व्र्शक्तको भ्रमण सम्बन्त्धी खचा र्समा समावेि िररन्त्छ। 
२२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुनै व्र्शक्तलाइा 
प्रचगलत काननुको अगधनमा रही भ्रमण ित्ता दर्दनपुने िएमा त्र्स्तो 
रकम र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२२७०० ववववध खचा २२७०० र्समा ववगिन्त् न वकगसमका ववववध खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२७१० ववववध खचा २२७१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने ववगिन्त् न 
वकगसमका ववववध खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२२७११ ववववध खचा २२७११ र्समा र्समा रे्दहार्का रकमहरू पर्दाछनः 
(क) स्वीकृत िएका मनोरञ्जन, प्रर्दिान, शचर्ापान र िोजहरू 

सम्बन्त्धी खचा। 
(ख) कार्ाालर् सरुक्षा सम्बन्त्धी आवश्र्क खचा।  
(ि) प्रगतगनगध मण्डलको स्वाित खचा र अगतगर् सत्कार खचा।  
(घ) अन्त्र् कुनै खचा संकेतमा नपरेको गनर्मानसुार िनुापने ववववध 

खचा आदर्द। 

√ √ √ 

२२७२० सिा सञ चालन खचा २२७२० िाउँ वा निर सिा सञ चालन सम्बन्त्धी खचा र्समा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

  √ 

२२७२१ सिा सञ चालन खचा २२७२१ िाउँ वा निरसिा सञ चालन सम्बन्त्धी खचा र्समा समावेि िररन्त्छ।    √ 
२३००० शस्र्र सम्पशत्तको उपिोि 

खचा 
२३००० शस्र्र सम्पशत्तको उपिोि िना व्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्त्धी खचा 

र्समा समावेि िररन्त्छ। र्ो आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 
√ √ √ 

२३१०० शस्र्र सम्पशत्त उपिोि खचा २३१०० शस्र्र सम्पशत्तको उपिोि िना व्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्त्धी खचा 
र्समा समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२३११० शस्र्र सम्पशत्तमा ह्रास किी २३११० शस्र्र सम्पशत्तमा हनुे ह्रास खचा र्समा समावेि िररन्त्छ। र्ो 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२३१११ शस्र्र सम्पशत्तमा ह्रास किी २३१११ सरकारले ह्रास किीको गनणार् िरी स्वागमत्वमा रहेको शस्र्र 
सम्पशत्तमा हनुे ह्रास किी खचा र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२४००० ब्र्ाज, सेवा िलु्क तर्ा 
बैंक कगमसन 

२४००० कुनै ववत्तीर् सम्पशत्त वा कुनै दृश्र् तर्ा अनतु्पादर्दत सम्पशत्तको प्रर्ोि 
बापत िकु्तानी िनुापने ब्र्ाज खचा र्समा समावेि िररन्त्छ। र्ो 
आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२४१०० वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज २४१०० र्समा वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज तर्ा सेवा िलु्क सम्बन्त्धी खचा 
समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४११० वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज २४११० र्समा सरकारले गलएको वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज तर्ा सेवा िलु्क 
सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४१११ वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज २४१११ र्समा सरकारले गलएको वैरे्दशिक ऋणको ब्र्ाज तर्ा सेवा िलु्क 
िकु्तानी सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२४२०० आन्त्तररक ऋणको ब्र्ाज, 
सेवा िलु्क तर्ा बैंक 
कगमसन 

२४२०० र्समा सरकारले गलएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्र्होनुा पने 
ब्र्ाज, सेवा िलु्क र बैंक कगमसन समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४२१० आन्त्तररक ऋणको ब्र्ाज, 
सेवा िलु्क तर्ा बैंक 
कगमसन 

२४२१० र्समा सरकारले गलएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्र्होनुा पने 
ब्र्ाज खचा र सेवा िलु्क समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४२११ आन्त्तररक ऋणको ब्र्ाज २४२११ र्समा सरकारले गलएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्र्होनुा पने 
ब्र्ाज बापतको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२४२१२ आन्त्तररक ऋणको सेवा 
िलु्क तर्ा बैंक कगमसन 

२४२१२ र्समा सरकारले आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटी गलर्दा 
केन्त्द्रीर्/सम्बशन्त्धत बैंकलाई गतनुा पने सेवा िलु्क र सरकारी 
कारोबार िरे बापत वाशणज्र् बैंकहरूलाई दर्दनपुने कगमसन बापतको 
रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२४२१३ अन्त्र् ववत्तीर् संस्र्ाको 
ऋणको सेवा िलु्क, 
कगमसन तर्ा सेवा िलु्क 
िकु्तानी 

२४२१३ मागर् उल्लेशखत बाहेक अन्त्र् कुनै बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाबाट कुनै 
प्रकारको ऋण गलएकोमा सोको सेवा िलु्क, कगमसन तर्ा ब्र्ाज 
बापत िकु्तानी िनुापने रकम समावेि हनु्त्छ।  

 √ √ 

२४३०० अन्त्र् तहका सरकारबाट 
प्राप त ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
िलु्क तर्ा कगमसन 

२४३०० अन्त्र् तहका सरकारबाट प्राप त ऋणको ब्र्ाज, सेवा िलु्क तर्ा 
कगमसन िकु्तानी खचा र्समा पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४३१० अन्त्र् तहका सरकारबाट 
प्राप त ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
िलु्क तर्ा कगमसन 

२४३१० अन्त्र् तहका सरकारबाट प्राप त ऋणको ब्र्ाज तर्ा सेवा िलु्क 
िकु्तानी खचा र्समा पर्दाछ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२४३११ अन्त्र् तहका सरकारबाट 
प्राप त ऋणको ब्र्ाज 

२४३११ अन्त्र् तहका सरकारबाट प्राप त ऋणको ब्र्ाज िकु्तानी खचा र्समा 
पर्दाछ।  

√ √ √ 

२४३१२ अन्त्र् तहका सरकारबाट 
प्राप त ऋणको सेवा िलु्क 
तर्ा कगमसन 

२४३१२ अन्त्र् तहका सरकारबाट प्राप त ऋणको सेवा िलु्क तर्ा कगमसन 
िकु्तानी खचा र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२५००० सहार्ता (Subsidy) २५००० सरकारिारा सावाजगनक संस्र्ान र अन्त्र् संस्र्ाहरूलाई प्रर्दान िररन े
चाल ुप्रकृगतका सहार्ता समावेि िररन्त्छ। र्ो आधार िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५१०० सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई 
सहार्ता 

२५१०० सरकारिारा सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई प्रर्दान िररन ेचाल ुप्रकृगतको 
सहार्ता समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५११० िैरववत्तीर् संस्र्ानहरूलाई 
सहार्ता 

२५११० सरकारका तफा बाट िैरववत्तीर् सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई दर्दइने चाल ु
प्रकृगतको सहार्तालाई जनाउँर्दछ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५१११ िैरववत्तीर् संस्र्ानहरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

२५१११ र्समा सरकारको पूणा वा आंशिक स्वागमत्व िएका िैरववत्तीर् 
सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको लागि दर्दइन े
सहार्ता सम्बन्त्धी खचा पर्दाछन।्  

√ √ √ 
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खचा आधार िीषाक, मूल 
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संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२५११२ िैरववत्तीर् संस्र्ानहरूलाई 
पुजँीित सहार्ता 

२५११२ र्समा सरकारले िैरववत्तीर् सावाजगनक संस्र्ानलाई पुजँीित 
सम्पशत्तको खररर्द र गनमााण कार्ाको लागि दर्दइने सहार्ताको रकम 
पर्दाछ।  

√ √ √ 

२५१२० ववत्तीर् संस्र्ानहरूलाइा 
सहार्ता 

२५१२० र्समा सरकारिारा ववत्तीर् सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई दर्दइने चाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५१२१ ववत्तीर् संस्र्ानहरूलाइा 
चाल ुसहार्ता 

२५१२१ र्समा सरकारको पूणा वा आंशिक स्वागमत्व िएका ववत्तीर् 
सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको लागि दर्दइन े
सहार्ता सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२५१२२ ववत्तीर् संस्र्ानहरूलाइा 
पुजँीित सहार्ता 

२५१२२ र्समा सरकारिारा ववत्तीर् सावाजगनक संस्र्ानलाई पुजँीित सम्पशत्तको 
खररर्द र गनमााण कार्ाको लागि दर्दइने सहार्ताको रकम समावेि 
िररन्त्छ।    

√ √ √ 

२५२०० व्र्वसार्हरूलाई सहार्ता २५२०० र्समा नेपाल सरकारिारा गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रर्दान िररन ेचाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५२१० िैरववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

२५२१० र्स अन्त्तिात सरकारले िैरववत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रर्दान 
िररने चाल ु प्रकृगतको सहार्तालाई जनाउँर्दछ। र्ो िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५२११ िैरववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

२५२११ र्समा सरकारिारा िैरववत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई सञ चालन 
अनरु्दानको रूपमा प्रर्दान िररने चाल ु प्रकृगतको सहार्ता सम्बन्त्धी 
खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२५२१२ िैरववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
पुजँीित सहार्ता 

२५२१२ र्समा सरकारले िैरववत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई पुजँीित सम्पशत्तको 
खररर्द वा गनमााण सम्बन्त्धी खचाहरूको लागि दर्दने सहार्ता रकम 
समावेि िररन्त्छ।    

√ √ √ 

२५२२० ववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

२५२२० र्समा सरकारिारा ववत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई प्रर्दान िररने चाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५२२१ ववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

२५२२१ र्समा सरकारिारा ववत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई सञ चालन 
अनरु्दानको रूपमा प्रर्दान िररन े चाल ु प्रकृगतको सहार्ता सम्बन्त्धी 
खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२५२२२ ववत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
पुजँीित सहार्ता 

२५२२२ र्समा सरकारले ववत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई पुजँीित सम्पशत्तको 
खररर्द वा गनमााण सम्बन्त्धी खचाहरूको लागि दर्दइन ेसहार्ता समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२५३०० अन्त्र् सहार्ता २५३०० मागर् उल्लेशखत बाहेक अन्त्र् प्रकारको सहार्ता र्समा पर्दाछ। 
र्समा खचा लेख् न गमल्रै्दन। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५३१० अन्त्र् सामाशजक संस्र्ालाई 
सहार्ता 

२५३१० मागर् उल्लेशखत बाहेक अन्त्र् सामाशजक संस्र्ाहरूलाइा सरकारले 
प्रर्दान िने सहार्ता र्समा समावेि िनुा पनेछ। र्ो िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२५३११ िैशक्षक संस्र्ाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३११ िैशक्षक संस्र्ाहरूलाई सरकारले प्रर्दान िने सहार्ता सम्बन्त्धी खचा 
रकम र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२५३१२ स्वास्र् संस्र्ाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३१२ स्वास्र् संस्र्ाहरूलाई सरकारले प्रर्दान िने सहार्ता सम्बन्त्धी खचा 
रकम र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तर्ा 
िैरसरकारी संस्र्ा सहार्ता 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तर्ा िैरसरकारी संस्र्ालाई सरकारले प्रर्दान िने 
सहार्ता सम्बन्त्धी खचा र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

२५३१४ धागमाक तर्ा साँस्कृगतक 
संस्र्ा सहार्ता 

२५३१४ धागमाक तर्ा साँस्कृगतक संस्र्ालाई सरकारले प्रर्दान िने सहार्ता 
सम्बन्त्धी खचा रकम र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२५३१५ अन्त्र् सहार्ता २५३१५ मागर् उल्लेशखत बाहेकका व्र्शक्त संस्र्ा वा अन्त्र् जनुसकैु प्रर्ोजनका 
लागि सरकारले प्रर्दान िने सहार्ता रकम र्समा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२६००० अनरु्दान २६००० र्समा सरकारले प्रर्दान िने अनरु्दान रकम समावेि हनु्त्छ। र्ो 
आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२६१०० वैरे्दशिक मलुकुलाई दर्दइने 
अनरु्दान 

२६१०० र्समा सरकारले ववरे्दिी मलुकुलाइा प्रर्दान िने अनरु्दान सहार्ता 
समावेि हनु्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६११० वैरे्दशिक मलुकुलाई दर्दइने 
चाल ुअनरु्दान 

२६११० सरकारबाट ववरे्दिी मलुकुलाई दर्दइने चाल ुअनरु्दान र्समा समावेि 
हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६१११ वैरे्दशिक मलुकुलाई दर्दइने 
चाल ुअनरु्दान 

२६१११ सरकारबाट ववरे्दिी मलुकुलाई दर्दइने चाल ुअनरु्दान र्समा समावेि 
हनु्त्छ।  

√   

२६१२० वैरे्दशिक मलुकुलाई दर्दइने 
पुजँीित अनरु्दान 

२६१२० सरकारबाट ववरे्दिी मलुकुलाई दर्दइने पुजँीित अनरु्दान र्समा 
समावेि हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६१२१ वैरे्दशिक मलुकुलाई दर्दइने 
पुजँीित अनरु्दान 

२६१२१ सरकारबाट ववरे्दिी मलुकुलाई दर्दइने पुजँीित अनरु्दान र्समा 
समावेि हनु्त्छ।  

√   

२६२०० अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ाहरूलाई 
अनरु्दान 

२६२०० र्समा सरकारले अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ा वा संिठनलाई प्रर्दान िररन े
अनरु्दान सहार्ताको रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६२१० अन्त्तराावष्ट्रर् सर्दस्र्ता िलु्क 
तर्ा सहर्ोि 

२६२१० र्समा अन्त्तराावष्ट्रर् संघ संस्र्ालाई दर्दइन े सहर्ोि, चन्त्र्दा, सर्दस्र्ता 
िलु्क एवं नवीकरण सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६२११ अन्त्तराावष्ट्रर् सर्दस्र्ता िलु्क 
तर्ा सहर्ोि 

२६२११ र्समा सरकारले अन्त्र् मलुकु र अन्त्तराावष्ट्रर् संघ सस्र्ालाई दर्दन े
सहर्ोि, चन्त्र्दा, सर्दस्र्ता िलु्क एवं नवीकरण सम्बन्त्धी खचा 
समावेि िररन्त्छ।  

√   

२६२१२ अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ा पुजँीित 
अनरु्दान 

२६२१२ र्समा सरकारले अन्त्तराावष्ट्रर् संस्र्ा वा संिठनलाई प्रर्दान िने 
पुजँीित अनरु्दान सहार्ताको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√   

२६३०० अन्त्र् तहका 
सरकारहरूलाई अनरु्दान 

२६३०० र्समा सरकारिारा स्र्ानीर् तहहरूलाई प्रर्दान िररन ेअनरु्दान रकम 
सामावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२६३१० स्र्ानीर् तह चाल ुअनरु्दान  २६३१० र्समा सरकारिारा स्र्ानीर् तहहरूलाई प्रर्दान िररने चाल ुप्रकृगतको 
अनरु्दान रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६३११ स्र्ानीर् तह गनःिता चाल ु
अनरु्दान  

२६३११ र्समा सरकारिारा स्र्ानीर् तहलाई सञ चालन खचा र स्र्ानीर् तह 
आफैँ ले चर्न िरी सञ चालन िने कार्ाक्रमका लागि प्रर्दान िने 
गनःिता चाल ुअनरु्दान समावेि िररन्त्छ।  

√   

२६३१२ स्र्ानीर् तह सःिता चाल ु
अनरु्दान  

२६३१२ र्समा सरकारिारा तोवकएको कार्ाक्रम सञ चालन िना स्र्ानीर् 
तहलाई दर्दइने अनरु्दान समावेि िररन्त्छ।  

√   

२६३२० स्र्ानीर् तह पुजँीित 
अनरु्दान  

२६३२० र्समा सरकारले स्र्ानीर् तहहरूलाई प्रर्दान िने पुजँीित अनरु्दान 
समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

२६३२१ स्र्ानीर् तह गनःिता 
पुजँीित अनरु्दान  

२६३२१ र्समा सरकारले स्र्ानीर् तहलाई स्र्ानीर् तह आफैँ ले चर्न िरी 
सञ चालन िने पुजँीित कार्ाक्रमका लागि प्रर्दान िने गनःिता पुजँीित 
अनरु्दान समावेि िररन्त्छ।  

√   

२६३२२ स्र्ानीर् तह सःिता पुजँीित 
अनरु्दान  

२६३२२ सरकारको तफा बाट तोवकएको पुजँीित कार्ाक्रम सञ चालन िना 
स्र्ानीर् तहलाई दर्दइने सःिता अनरु्दान र्स िीषाकमा पर्दाछ।  

√   

२६३३० आन्त्तररक अनरु्दान २६३३० आन्त्तररक रूपमा अन्त्र् सरकारलाइा प्रर्दान िररने अनरु्दान र्समा √ √ √ 



69 
 

खचा संकेत 
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संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

पर्दाछन।् र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 
२६३३१ समानीकरण अनरु्दान २६३३१ र्समा सरकारका अन्त्र् तहको खचाको आवश्र्कता र स्रोत 

पररचालनको क्षमता एवं सम्िावनाको तलुनामा रे्दशखएको गिन्त् नता 
परुा िनाका लागि उपलब्ध िराउने समानीकरण अनरु्दान बापतको 
रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √  

२६३३२ सःिता अनरु्दान २६३३२ र्समा गनशश् चत प्रर्ोजनका लागि कार्ा वा िता तोकी एक 
सरकारबाट अको सरकारलाइा प्रर्दान िने िता सवहतको चाल ुअनरु्दान 
बापतको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२६३३३ ववषेि अनरु्दान २६३३३ र्समा एक सरकारले अको सरकारलाइा वविेष कार्ा वा प्रर्ोजनका 
लागि त्र्स्तो कार्ा सम्पार्दन िनुापने कारण सवहत उपलब्ध िराउन े
वविेष प्रकारको चाल ु अनरु्दान बापतको रकम र्समा समावेि 
िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२६३३४ समपरुक अनरु्दान २६३३४ र्समा एक सरकारले अको सरकारलाई प्रर्दान िने समपरुक चाल ु
अनरु्दानको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √  

२६३३५ अन्त्र् अनरु्दान २६३३१ २६३३१ रे्दशख २६३३४ सम्म नपरेका अन्त्र् प्रकृगतका अनरु्दान 
रकम र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२६४०० सामाशजक सेवा अनरु्दान  २६४०० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्त्र् संस्र्ाहरूलाई 
चाल ुखचाको लागि दर्दइने गनःिता, सःिता अनरु्दान र अन्त्र् मलुकु 
तर्ा अन्त्तराावष्ट्रर् संघ सस्र्ालाई दर्दइने सहर्ोि, चन्त्र्दा तर्ा 
अन्त्तराावष्ट्रर् संघ सस्र्ाको सर्दस्र्ता िलु्क र नवीकरण िलु्क तर्ा 
खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२६४१० चाल ुअनरु्दान  २६४१० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्त्र् संस्र्ाहरूलाई 
चाल ुखचाको लागि दर्दइने गनःिता, सःिता अनरु्दान र अन्त्र् मलुकु 
तर्ा अन्त्तराावष्ट्रर् संघ सस्र्ालाई दर्दइने सहर्ोि, चन्त्र्दा तर्ा 
अन्त्तराावष्ट्रर् संघ सस्र्ाको सर्दस्र्ता िलु्क र नवीकरण िलु्क तर्ा 
खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२६४११ सरकारी गनकार्, सगमगत 
एवं बोडाहरूलाई गनःिता 
चाल ुअनरु्दान  

२६४११ र्समा सरकारको तफा बाट सरकारी गनकार् (ववकास सगमगत ऐन वा 
अन्त्र् छुिै ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तर्ा बोडा, सगमगत, 
शिक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई दर्दइन ेगनःिता अनरु्दानको रकम समावेि 
हनु्त्छ। 

√ √ √ 

२६४१२ सरकारी गनकार्, सगमगत 
एवं बोडाहरूलाई सःिता 
चाल ुअनरु्दान  

२६४१२ र्समा सरकारको तफा बाट सरकारी गनकार् (ववकास सगमगत ऐन वा 
अन्त्र् छुिै ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तर्ा बोडा, सगमगत, 
शिक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई तोवकएका कार्ाक्रमहरू सञ चालन िना 
दर्दइने सःिता अनरु्दान समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२६४१३ अन्त्र् संस्र्ालाई अनरु्दान— 
सःिता  

२६४१३ र्समा रे्दहार्का रकम पर्दाछन ्
(क) प्राकृगतक प्रकोप वा अन्त्र् कारणले अन्त्र् संस्र्ालाई दर्दइने 

क्षगतपूगता सम्बन्त्धी खचा।  
(ख) िैर सरकारी सामाशजक क्षेत्रका सेवामूलक संस्र्ाहरू, धागमाक 

संघ संस्र्ाहरूलाई दर्दइने अनरु्दान सम्बन्त्धी खचा।  
(ि) सरकारका तफा बाट संघसंस्र्ालाई प्रर्दान िररने आगर्ाक 

सहार्ता, परुस्कार आदर्दको खचा र  
(घ) मागर् िीषाकहरूमा नपरेका अन्त्र् संस्र्ाित अनरु्दान सम्बन्त्धी 

खचाहरू। 

√ √ √ 

२६४२० पुजँीित अनरु्दान  २६४२० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरूलाई पुजँीित गनःिता, 
सःिता अनरु्दान र अन्त्र् संस्र्ालाई पुजँीित खचाको लागि दर्दइन े

√ √ √ 
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रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 
२६४२१ सरकारी गनकार्, सगमगत, 

बोडा – पुजँीित गनःिता 
अनरु्दान  

२६४२१ र्समा सरकारका तफा बाट सरकारी गनकार् (ववकास सगमगत ऐन वा 
अन्त्र् छुिै ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तर्ा बोडा, सगमगत, 
शिक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई पुजँीित कार्ाको लागि दर्दइने गनःिता 
अनरु्दान पर्दाछ।  

√ √ √ 

२६४२२ सरकारी गनकार्, सगमगत, 
बोडा – पशुजित सःिता 
अनरु्दान 

२६४२२ र्समा सरकारको तफा बाट सरकारी गनकार् (ववकास सगमगत ऐन वा 
अन्त्र् छुिै ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तर्ा बोडा, सगमगत, 
शिक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई तोवकएका पुजँीित कार्ाक्रमहरू 
सञ चालन िना दर्दइने सःिता अनरु्दान समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२६४२३ अन्त्र् संस्र्ालाई सःिता 
पुजँीित अनरु्दान  

२६४२३ र्समा िैर सरकारी सामाशजक क्षते्रका सेवामूलक संस्र्ाहरू र मागर् 
उल्लेख निएका संस्र्ाहरूलाई पुजँीित कार्ाको लागि दर्दइन ेअनरु्दान 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७००० सामाशजक सरुक्षा २७००० र्समा सामाशजक सरुक्षा प्रर्दान िने उदे्दश्र्ले सरकारको तफा बाट 
निर्द वा शजन्त्सीको रूपमा व्र्होररने खचा रकमहरू समावेि 
िररन्त्छ। र्ो आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७१०० सामाशजक सरुक्षा २७१०० र्समा तोवकएका नािररकहरूलाई सामाशजक सरुक्षा प्रर्दान िने 
उदे्दश्र्ले सरकारको तफा बाट निर्द वा शजन्त्सीको रूपमा व्र्होररन े
खचा रकमहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७११० सामाशजक सरुक्षा २७११० र्समा सरकारले प्रर्दान िने आगर्ाक सहर्ोिको खचा समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७१११ सामाशजक सरुक्षा २७१११ र्समा गनम्न खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् 
(क)  बदृ्ध, असहार्, अपांि, ववधवा वा राज्र्ले र्दावर्त्व व्र्होने 

गनणार् िरेका व्र्शक्तहरूलाई प्रर्दान िररने आगर्ाक सहार्ता वा 
अनरु्दान स्वरूप प्रर्दान िररने अनरु्दान रकम  

(ख)  ववरामीका लागि दर्दइने खाना खचाहरू, र 
(ि)  बन्त्र्दीहरूको लागि दर्दइने खाना, गसर्दा, कपडा र अन्त्र् 

सहगुलर्त सम्बन्त्धी खचाहरू। 

√ √ √ 

२७११२ अन्त्र् सामाशजक सरुक्षा २७११२ र्समा रावष्ट्रर् व्र्शक्तत्व तर्ा सवासाधारणलाई दर्दइने औषगध उपचार 
खचा र मतृ्र् ुवा अन्त्र् कारणले पीगडतलाई दर्दइने आगर्ाक सहार्ताको 
रकम सम्बन्त्धी खचा पर्दाछ।  

√ √ √ 

२७२०० सामाशजक सहार्ता २७२०० र्समा सरकारले ववगिन्त् न लशक्षत समूहलाइा प्रर्दान िने समाशजक 
सहार्ताको रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७२१० सामाशजक सहार्ता २७२१० र्समा सरकारले ववगिन्त् न लशक्षत समूहलाइा प्रर्दान िने समाशजक 
सहार्ताको रकम समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७२११ छात्रवशृत्त २७२११ र्समा ववद्यालर्, महाववद्यालर्, ववश् वववद्यालर् जस्ता सबै शिक्षण 
संस्र्ाहरूमा अध्र्र्न िने छात्रछात्राहरूलाई छात्रवशृत्त स्वरूप दर्दइन े
अनरु्दान बापतको निर्द, शजन्त्सी वा सवुवधाको रकम तर्ा सरकारी 
सेवामा कार्ारत कमाचारीहरूलाई छात्रवशृत्त स्वरूप दर्दइने रकम 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७२१२ उद्दार, राहत तर्ा 
पनुस्र्ाापना खचा 

२७२१२ ववपद् वा अन्त्र् घटनाका कारणले िएको क्षगत बापत 
व्र्शक्त/संस्र्ालाई दर्दइने क्षगतपूगताको रकम र्समा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 
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२७२१३ औषधी खररर्द खचा 22531 र्समा अस्पताल, प्रार्गमक स्वास्थ्र् केन्त्द्र, आर्वेुर्द औषधालर्, आदर्द 
जस्ता गनकार्बाट गनिलु्क रूपमा ववतरण िररने वा ववरामीको 
उपचारमा प्रर्ोि हनु ेऔषगध तर्ा स्वास्थ्र् सामाग्री खररर्द र सोको 
ढुवानी सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७२१९ अन्त्र् सामाशजक सहार्ता 2७२१९ सरकारको तफा बाट प्रर्दान िररने अन्त्र् आगर्ाक/सामाशजक सहार्ता, 
परुस्कार वा सामाशजक सहार्ता सम्बन्त्धी रकम र्समा समावेि 
िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२७३०० कमाचारी सामाशजक लाि 
सम्बशन्त्ध खचा 

२७३०० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तर्ा पर्दागधकारीहरूलाई सवुवधाहरू 
प्रर्दान िनाको लागि हनुे खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा 
खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७३१० सेवा गनवतृ्त सवुवधाहरू २७३१० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तर्ा पर्दागधकारीहरूलाई सरकारले सेवा 
गनवतृ्त सवुवधाहरू प्रर्दान िनाको लागि हनुे खचाहरू समावेि हनु्त्छ। 
र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२७३११ गनवतृ्त िरण तर्ा अिक्त 
वशृत्त 

२७३११ र्समा सेवा गनवतृ्त पर्दागधकारी वा कमाचारीलाई प्रर्दान िररन े
गनवशृत्तिरण सवुवधा तर्ा अिक्त वशृत्तको खचा समावेि िररन्त्छ।   

√ √ √ 

२७३१२ उपर्दान २७३१२ र्समा सेवा गनवतृ्त पर्दागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने उपर्दान 
खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७३१३ सेवा गनवतृ्तको सशञ्चत ववर्दा २७३१३ र्समा सेवा गनवतृ्त पर्दागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने सशञ चत 
ववर्दाको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७३१४ सेवा गनवतृ्तको औषधी 
उपचार 

२७३१४ र्समा सेवा गनवतृ्त पर्दागधकारी वा कमाचारीको लागि प्रर्दान िररन े
औषगध उपचार खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२७३१५ मतृ कमाचारीको सवुवधा 
तर्ा सहार्ता 

२७३१५ र्समा मतृक कमाचारीको सवुवधा तर्ा गनजको पररवारलाई उपलब्ध 
िराईने सवुवधा, मतृक कमाचारीको पररवारलाई उपलब्ध िराएको 
सहार्ता बापतको रकम क.सं.कोषलाई सोधिनाा तर्ा मतृक 
कमाचारीलाई सरकारको तफा बाट दर्दइएको र्प रकम समावेि 
िररन्त्छ। 

√ √ √ 

२८००० अन्त्र् खचा २८००० र्समा सरकारको तफा बाट िररन ेसबै प्रकारका वफताा खचाहरू तर्ा 
जग्िा िाडा समावेि िररन्त्छ। र्ो आधार िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८१०० सम्पशत्त सम्बन्त्धी खचा २८१०० र्स अन्त्तिात ब्र्ाज बाहेकको सम्पशत्त सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८१४० िाडा २८१४० र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि िाडामा गलइएको जग्िा, िवन, 
िोर्दाम जस्ता पुजँीित सम्पशत्तको िाडा खचा समावेि िररन्त्छ। र्ो 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८१४१ जग्िाको िाडा २८१४१ र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा िाडामा गलई प्रर्ोि िरे 
बापत जग्िा धनीलाई िकु्तानी िनुापने िाडा वा बालीनालीको 
क्षगतपूगता बापतको खचा समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२८१४२ घर िाडा 22121 र्समा कार्ाालर् तर्ा िोर्दाम प्रर्ोजनको लागि तर्ा सरकारी 
पर्दागधकारीहरूलाई दर्दइने आवास सवुवधाको लागि गलइएको घर 
िाडा बापतको रकम समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२८१४३ सवारी साधन तर्ा मेगसनरी 
औजार िाडा 

२८१४३ र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि सवारी साधन, मेगसनरी औजार 
लिार्त अन्त्र् पुजँीित सम्पशत्त िाडामा गलई प्रर्ोि िरे बापतको 
िाडा खचा पर्दाछ। तर सावाजगनक गनमााण कार्ाका लागि गलइएको 
िाडाको रकम िन े सम्बशन्त्धत पुजँीित खचा रकममै समावेि 

√ √ √ 
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खचा संकेत 
खचा आधार िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

साववकको 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

िररन्त्छ।  
२८१४९ अन्त्र् िाडा 22122 मागर् उल्लेशखत बाहेकका अन्त्र् प्रर्ोजनमा गतनुापने िाडा र्समा 

पर्दाछ।  
√ √ √ 

२८२०० वफताा खचा 28200 र्समा सरकारका तफा बाट िररने सबै प्रकारका वफताा खचाहरू 
समावेि िररन्त्छ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८२१० वफताा खचा २८२१० र्समा न्त्र्ावर्क गनणार्ानसुार िररन ुपने तर्ा िन्त्सार, लिार्त अन्त्र् 
सबै वकगसमका करहरूसँि सम्बशन्त्धत वफताा खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८२११ राजस्व वफताा २८२११ र्समा सरकारले वफताा िनुापने िन्त्सार, कर, अन्त्तःिलु्क, मालपोत, 
र्दण्ड जररवाना र अन्त्र् राजस्व वफताा खचाहरू र प्रचगलत काननु 
अनसुार दर्दइने राजस्व छुटको रकम समावेि हनु्त्छ।  

√ √ √ 

२८२१२ न्त्र्ावर्क वफताा २८२१२ र्समा सरकारले न्त्र्ावर्क गनणार् अनसुार िनुापने वफताा खचाहरू 
समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२८२१९ अन्त्र् वफताा 28213 र्समा सरकारले वफताा िनुापने राजस्व तर्ा न्त्र्ावर्क वफताा बाहेकका 
अन्त्र् वफताा (वैरे्दशिक समेत) खचाहरू समावेि िररन्त्छ।  

√ √ √ 

२८९०० िैपरी आउने चाल ुखचा २८९०० र्ो िीषाक चाल ु खचाको बजेट एकमषु ट रूपमा प्रस्ताव िने 
प्रर्ोजनका लागि मात्र व्र्वस्र्ा िररएको हो। र्ो मूल िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८९१० िैपरी आउने चाल ुखचा २८९१० र्ो िीषाक चाल ु खचाको बजेट एकमषु ट रूपमा प्रस्ताव िने 
प्रर्ोजनका लागि मात्र व्र्वस्र्ा िररएको हो। र्ो िीषाकमा खचा 
लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

२८९११ िैपरी आउने चाल ुखचा 22911 चाल ुखचातफा  बजेट तजुामा िने गसलगसलामा र्वकन रूपमा खचाको 
प्रस्ताव िना नसकी वकटानीसार् खचा संकेतमा रकम तोक्न सम्िव 
निएको तर आिामी वषाको खचामा समावेि िनुापने प्रकारका 
रकमहरू बजेट तजुामा प्रर्ोजनका लागि मातै्र र्स खचा संकेतमा 
प्रस्ताव िना सवकनेछ। तर खचा िर्दाा बाँडफाँट िरी सम्बशन्त्धत खचा 
संकेत अन्त्तिात नै समावेि िरी खचा िनुा पर्दाछ। र्ो खचा संकेतबाट 
खचा िने िरी अशख्तर्ारी दर्दन, गनकासा िना र खचा लेख् न गमल्रै्दन।  

√ √ √ 

 

(ख) पुजँीित खचा/सम्पशत्त 

खचा संकेत 

खचा आधार 
िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३०००० सम्पशत्त तर्ा 
र्दावर्त्व 

30000 र्समा सरकारका सबै वकगसमका सम्पशत्त प्राशप त तर्ा शस्र्र सम्पशत्तको 
गनमााणमा हनुे खचा रकम र सरकारको र्दावर्त्वमा रहेको खरु्द रकम समावेि 
हनु्त्छ। 

√ √ √ 

३१००० िैर ववत्तीर् 
सम्पशत्त / 
पुजँीित खचा 

31000 र्समा सरकारको सबै वकगसमका पुजँीित खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो 
आधार िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११०० शस्र्र सम्पशत्त 
प्राशप त खचा 

31100 र्समा सरकारको सबै वकगसमका पुजँीित खचाहरू समावेि िररन्त्छ। कार्ा 
सम्पन्त् न िएपगछ सम्बशन्त्धत िीषाकमा गनगमात सम्पशत्तलाइा पुजँीकृत िनुा 
पर्दाछ। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार 
िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३१११० िवन तर्ा 
संरचना 

३१११० र्समा िवन खरीर्द वा गनमााणसँि सम्बन्त्धी पुजँीित खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११११ आवासीर् िवन 
गनमााण/खररर्द 

३११११ र्समा पर्दागधकारी तर्ा कमाचारीको आवास प्रर्ोजनको लागि िवन गनमााण 
वा खररर्द िर्दााको खचा समावेि हनु्त्छ। िवन खररर्द िर्दाा सो िवन तर्ा 
िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड लिार्तका अन्त्र् संरचनाित खचा 
(जग्िा, फगनाचर र वफक्चसा आदर्द) को लाित छुट्याउन सक्न े िएमा 
सम्बशन्त्धत खचा संकेतमै रकम व्र्वस्र्ा िरी खचा लेख् न ुपर्दाछ।  

√ √ √ 

३१११२ िैर आवासीर् 
िवन 
गनमााण/खररर्द 

३१११२ र्समा कार्ाालर् िवन, िवन तर्ा जग्िाको कम्पाउन्त्ड वाल गनमााण, िोठ र 
टहरा लिार्तका िवनजन्त्र् संरचनाको गनमााण/खरीर्द िना लाग्न ेखचाहरूको 
सारै् िइरहेको िवनमा कोठा वा तला र्प िर्दाा हनु े खचा समावेि िनुा 
पर्दाछ। िवन खररर्द िर्दाा सो िवन तर्ा िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड 
लिार्तका अन्त्र् संरचनाित खचा (जग्िा, फगनाचर र वफक्चसा आदर्द) को 
लाित छुट्याउन सक्न ेिएमा सम्बशन्त्धत खचा संकेतमै रकम व्र्वस्र्ा िरी 
खचा लेख् न ुपर्दाछ। 

√ √ √ 

३१११४ जग्िा ववकास 
कार्ा 

३१११४ र्समा जग्िा ववकास कार्ा सम्बन्त्धी लाित खचाको सारै् सो कार्ासँि प्रत्र्क्ष 
सम्बशन्त्धतअन्त्र् रकमहरू समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३११२० सवारी साधन, 
मेशिनरी औजार, 
फगनाचसा तर्ा 
वफक्चसा 

३११२० र्समा सवारी साधन तर्ा मेशिनरी औजार खररर्द सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि 
हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा खचालेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११२१ सवारी साधन ३११२१ र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्त्छः 
(क) सवारीका साधनहरू (जस्तै जीप, मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर 

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानी सम्बन्त्धी काम िने ट्रर्ाक्टर, िाडा 
तान्ने जनावरहरुः वर्ल, र घोडा आदर्द) को मोल,  

(ख) सवारी साधनको इशन्त्जन नै बर्दली ममात िरेमा सोको मोल, 
(ि) सवारी साधन वा इशन्त्जन शझकाउँर्दा लािकेो िाडा िरौट, कर, िन्त्सार, 

मािास्र् बीमा 
(घ) हवाइा र्ातार्ातका साधन (हवाईजहाज, हेगलकपटर आदर्द) र तीनका 

मेशिनरी कम्पोनने्त्ट खररर्द आदर्द खचाहरू 

√ √ √ 

३११२२ मेशिनरी तर्ा 
औजार 

३११२२ र्समा एक वषािन्त्र्दा बढी आर् ुिएका सवारी साधन बाहेकको मेशिन तर्ा 
मेशिनरी औजारहरूको खररर्दको लागि िएका खचा समावेि हनु्त्छ। 
(क)  ववगिन्त् न वकगसमका िारी मेशिनहरू, खेती सम्बन्त्धी मेशिन र 

औजारहरू, ट्रर्ाक्टर (ढुवानीको काममा प्रर्ोि हनुे बाहेक), जेनेरेटर, 
ट्रान्त्सफरमर, कारखानाको सामान, गनमााण सम्बन्त्धी मेशिन, सञ चारका 
सामान, वैज्ञागनक र्न्त्त्र र सामान, नाप तर्ा तौलको सामान, तस्वीर 
शखच्ने सामान, प्राववगधक ड्राफ्टीि सम्बन्त्धी सामान, कार्ाालर् मेशिन र 
औजारहरू जस्तै फ्र्ाक्स, गमगमओग्राफ, कम्परू्टर, वप्रन्त्टर आदर्द मेशिन 
र औजारको मूल्र्  

(ख)  र्स्ता मेशिनरी औजारहरूको मखु्र् िाि नै बर्दली ममात िनुा परेमा 
सोको खचा  

(ि)  सो सम्बन्त्धी आवश्र्क िाडा िरौट, िलु्क, कर, िन्त्सार, मािास्र् 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार 
िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

बीमा आदर्द खचाहरू। 
(घ)  सरकारी कार्ाालर्को लागि आवश्र्क पने एक वषा िन्त्र्दा बढी वटकाउ 

हनु सक्न े वा प्रगत इकाइ रू.५,०००।– िन्त्र्दा बढी मोल पने 
खालका (अ) अस्पतालका लागि चावहने औजारहरू, (आ) कृवष 
औजार, पि ुशचवकत्सा सम्बन्त्धी सानागतना मालसामान, ड्रइि, गडजाइन 
लिार्तका प्राववगधक सामान आदर्द, (इ) वहटर, पंखा, गबजलुीको 
गमटर, र्.ुवप.एस., हाडा गडस्क र सोको जडान सम्बन्त्धी खचा, र अन्त्र् 
सानागतना प्राववगधक सामानहरू सम्बन्त्धी खचाहर। 

 तर प्रगत इकाइ रू.५०००।- रूपैंर्ा िन्त्र्दा कम मूल्र्का सामान 
खरीर्द िनुा परेमा “कार्ाालर् सम्बन्त्धी खचा” मा खचा लेख् न ुपनेछ। 

३११२३ फगनाचर तर्ा 
वफक्चसा 

31115 र्समा सरकारी कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लागि खरीर्द िररएका फनीचर, 
फगनागसँि तर्ा वफक्चसाको (क) खरीर्द मोल र (ख) र्स सम्बन्त्धी ढुवानी 
िाडा, मािास्र् बीमा, कर, िन्त्सार सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३११३० अन्त्र् पुजँीित 
खचा 

३११३० र्समा अन्त्र् पुजँीित खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११३१ पिधुन तर्ा 
बािवानी ववकास 
खचा 

३११३१ व्र्ावसावर्क रूपले एक िन्त्र्दा बढी पटक उत्पार्दन प्राप त िना सक्ने िरी 
जीववत पिपुन्त्छी पालन िने (प्रजनन, र्दगु्ध उत्पार्दन, उन उत्पार्दन, पि ु
र्ातार्ात) तर्ा अन्त्र् व्र्ावसावर्क कृवष तर्ा वनस्पगत ववकास (फलफूल, 
गबउ ववजन, खोटो, पात, र्दोहोररन ेनिरे्द बाली) आदर्दको लागि िररने शस्र्र 
प्रकृगतको खचा र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३११३२ अनसुन्त्धान तर्ा 
ववकास सम्बन्त्धी 
खचा 

29712 र्समा सबै प्रकारका अनसुन्त्धान, बौवद्धक सम्पशत्त अगधकार, अनसुन्त्धान र 
ववकास, मनोरन्त्जनात्मक तर्ा सावहशत्र्क र कलात्मक कार्ामा िररन ेपुजँीित 
प्रकृगतको खचा। 

√ √ √ 

३११३४ कम्पर्टुर 
सफ्टवेर्र 
गनमााण तर्ा 
खरीर्द खचा  

29712 र्समा सबै प्रकारका सफ्टवेर्र गनमााण (परामिार्दाताको खचा समेत), खरीर्द 
र सारितू रूपमा प्रिाव पाने िरी सफ्टवेर्रमा स्तरोन्नगत िर्दााको लाित तर्ा 
डाटावेि सम्बन्त्धी खचा समावेि िररन्त्छ। 

   

३११३५ पुजँीित परामिा 
खचा 

29711 र्समा सावाजगनक गनमााणसँि सम्बशन्त्धत (क) सम्िाव्र्ता अध्र्र्न खचा (ख) 
सवेक्षण, गडजाइन, ड्रइि खचा (ि) अन्त्वेषण उत्खनन र अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी 
खचा (घ) पुजँीित गनमााणको लाितमा समावेि हनु े प्राववगधक परामिा सेवा 
सम्बन्त्धी खचा तर्ा अन्त्र् पुजँीित प्रकृगतका अध्र्र्न, अनसुन्त्धान तर्ा 
परामिा खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११४० सरुक्षा उपकरण 31140 र्समा सावाजगनक सरुक्षाका लागि आवश्र्क उपकरण सम्बन्त्धी खचा समावेि 
हनु्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√   

३११४१ सरुक्षा प्रणाली 
तर्ा उपकरण 
प्राशप त खचा 

31141 िाशन्त्त सरुक्षा प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क हातहगतर्ार तर्ा सरुक्षा उपकरण 
(सरुक्षा ् र्ांक, सैगनक ववमान तर्ा अन्त्र् शस्र्र प्रकृगतका सैन्त्र् उपकरण) 
खररर्द सम्बन्त्धी खचा र्समा समावेि हनु्त्छ। 

√   

३११५० सावाजगनक 
गनमााण 

31150 र्समा सावाजगनक गनमााणसँि सम्बशन्त्धत खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् र्ो 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११५१ सडक तर्ा पूल 
गनमााण 

३११५१ र्समा नर्ा ँ तर्ा परुाना कालोपते्र, खण्डाशस्मर् वा ग्रािेल र कच्ची सडक 
गनमााण सम्बन्त्धी खचा र सडक गनमााणसँि प्रत्र्क्ष जोगडएका सम्बशन्त्धत पूल, 

√ √ √ 
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खचा आधार 
िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक 
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ब्र्ाख्र्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

कल्िटा, झोलिुे पूल, टे्रल पूल, गनमााण र सो सँि सम्बशन्त्धत इन्त्धन, सरुक्षा 
लिार्तका खचाहरू समावेि हनु्त्छ। 

३११५२ रेलमािा तर्ा 
हवाइा मैर्दान 
गनमााण 

३११५२ र्समा रेलमािा तर्ा हवाइा मैर्दान गनमााणसँि सम्बशन्त्धत खचा र सो कार्ासँि 
प्रत्र्क्ष सम्बशन्त्धत इन्त्धन, सरुक्षा घेरा गनमााण लिार्तका खचाहरू समावेि 
हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११५३ ववद्यतु संरचना 
गनमााण 

३११५३ र्समा ववद्यतु िहृ गनमााण, प्रिारण तर्ा ववतरण प्रणाली गनमााण लिार्त 
ववद्यतु ववकाससँि सम्बशन्त्धत लाित खचा र सो सँि प्रत्र्क्ष सम्बशन्त्धत इन्त्धन, 
सरुक्षा लिार्त अन्त्र् समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११५४ तटबन्त्ध तर्ा 
बाँधगनमााण 

३११५४ र्समा नर्दी गनर्न्त्त्रणका लागि गनमााण िररने तटबन्त्ध, बाँध तर्ा िसंूरक्षणका 
लागि गनमााण िररने टेवा पखााल गनमााण लिार्त सो सँि प्रत्र्क्ष सम्बशन्त्धत 
खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११५५ गसंचाइा संरचना 
गनमााण 

३११५५ र्समा गसंचाइाका लागि गनमााण िररने बाँध, नहर, कुलो, पैनी, स्र्ालो तर्ा 
डीप ट्युवेल, र सो सँि प्रत्र्क्ष सम्बशन्त्धत अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, इन्त्धन, 
सरुक्षा लिार्तका खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११५६ खानेपानी 
संरचना गनमााण 

३११५६ र्समा खानेपानीका लागि ररजभ्वाार्र गनमााण, प्रिोधन तर्ा ववतरण प्रणाली 
गनमााण, पाइप ववच्र्छ्याउन,े पानीटेंकी गनमााण, बोररि लिार्त सो सँि प्रत्र्क्ष 
सम्बशन्त्धत, इन्त्धन, सरुक्षा लिार्तका खचाहरू समावेि हनु्त्छन।् 

√ √ √ 

३११५७ वन तर्ा 
वातावरण 
संरक्षण 

३११५७ र्समा नसारी स्र्ापना, वकृ्षारोपण, गग्रन हाउस तर्ा िेड गनमााण, 
वार्ोइशन्त्जगनर्ररि तर्ा वातावरण संरक्षणसँि सम्बशन्त्धत खचाहरू समावेि 
िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३११५८ सरसफाइा 
संरचना गनमााण 

३११५८ र्समा ढल गनकास, सफाइा नाला, फोहोरमैला प्रिोधन केन्त्द्र, डशम्पि साइट 
गनमााण तर्ा सरसफाइासँि सम्बशन्त्धत अन्त्र् पूवााधार गनमााणसँि सम्बशन्त्धत 
खचाहरू समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३११५९ अन्त्र् सावाजगनक 
गनमााण 

३११५९ मागर् ३११५१ रे्दशख ३११५८ सम्म नपरेका अन्त्र् सावाजगनक गनमााणसँि 
सम्बशन्त्धत खचाहरू र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३११६0 गनगमात 
संरचनाको सधुार 
खचा 

31110 र्समा िइरहेको िवन तर्ा अन्त्र् सरचना सम्बन्त्धी संरचनाको आर् ुर्प हनु े
िरी िररने पुजँीित प्रकृगतको खचा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३११६१ गनगमात िवनको 
संरचनात्मक 
सधुार खचा 

31113 र्समा िइरहेको िवन तर्ा अन्त्र् सरचना सम्बन्त्धी संरचनाको आर् ुर्प हनु े
िरी िररने पुजँीित प्रकृगतको खचा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३११७० पुजँीित सधुार 
खचा 

३११७० र्समा सावाजगनक गनमााण र पुजँीित संरचनाको आर् ु र्प हनुे िरी िररन े
खचाहरू समावेि िररन्त्छ।र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३११७१ पुजँीित सधुार 
खचा सावाजगनक 
गनमााण 

३११७१ र्समा सावाजगनक गनमााण र पुजँीित संरचनाको आर् ु र्प हनुे िरी िररन े
खचाहरू समावेि िररन्त्छ। तर संरचनाको आकार वा लम्वाई वा पररमाण नै 
र्प िना लाग्ने पुजँीित गनमााण सम्बन्त्धी खचा रकम संकेत नं. ३११५१ 
रे्दशख ३११५९ सम्मका खचा संकेतमै समावेि िनुा पर्दाछ। उर्दाहरणको 
लागि ५० वकलोगमटर लामो ववद्यमान सडकमा अरू १० वकलोगमटर र्प 
िनुापने िएमा त्र्स्तो कार्ा िना लाग्ने रकम िने खचा संकेत ३११५१ मा नै 
समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३१२०० मौज्र्दात  र्समा वस्त ुउत्पार्दन वा सेवा प्रर्दान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा र एक √ √ √ 
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सामानहरू आगर्ाक वषा िन्त्र्दा बढीको लागि एकै पटक खररर्द िनुापने तर्ा पुजँीित 
लिानी आवश्र्क पने मौज्र्दात सामानहरूको खचा समावेि िनुा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

३१२२० मौज्र्दात 
सामानहरू 

 र्समा वस्त ुउत्पार्दन वा सेवा प्रर्दान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा र एक 
आगर्ाक वषा िन्त्र्दा बढीको लागि एकैपटक खररर्द िनुापने तर्ा पुजँीित 
लिानी आवश्र्क पने मौज्र्दात सामानहरूको खचा समावेि िनुा पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१२२१ मौज्र्दात 
सामानहरू 

 र्समा वस्त ुउत्पार्दन वा सेवा प्रर्दान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा र एक 
आगर्ाक वषा िन्त्र्दा बढीको लागि एकैपटक खररर्द िनुापने तर्ा पुजँीित 
लिानी आवश्र्क पने मौज्र्दात सामानहरूको खचा समावेि िनुा पर्दाछ। जस्तै 
पासापोटा, लाइसेन्त्स, पररचर् पत्रहरू जस्ता सेवा प्रर्दान िनाकालागि आवश्र्क 
पने मालसामान खररर्द। 

√ √ √ 

३१३०० बहमूुल्र् 
सामानहरू 

 र्स अन्त्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पर्दाछन।् जसको प्रर्ोि उत्पार्दन वा 
उपिोिको लागि िरररै्दन तर िववषर्मा र्सको बास्तववक मलु्र् बढ्न ेअनमुान 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१३१० बहमूुल्र् 
सामानहरू 

 र्स अन्त्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पर्दाछन।् जसको प्रर्ोि उत्पार्दन वा 
उपिोिको लागि िरररै्दन तर िववषर्मा र्सको बास्तववक मलु्र् बढ्न ेअनमुान 
िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१३११ बहमूुल्र् 
सामानहरू 

 र्स अन्त्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पर्दाछन।् जसको प्रर्ोि उत्पार्दन वा 
उपिोिको लागि िरररै्दन तर िववषर्मा र्सको बास्तववक मलु्र् बढ्न ेअनमुान 
िररन्त्छ। र्स अन्त्तिात उत्पार्दन प्रवक्रर्ामा प्रर्ोि नहनु े िैरववत्तीर् सनु, 
मलु्र्बान धात,ु स्टोन पने्त्टीि, परुाना िरिहना जस्ता मालसामनको प्रववि 
र्स उपिीषाकमा िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३१४०० प्राकृगतक 
सम्पशत्त (Non-

produced 

assets) 

३१४०० र्समा प्राकृगतक रूपमा उपलब्ध सम्पशत्तहरू प्राशप त सम्बन्त्धी खचाहरू समावेि 
हनु्त्छन।् र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१४१० जग्िा प्राशप त 
खचा 

३१४१० र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा खरीर्द वा अगधग्रहण िर्दाा लाग्न े
सम्पूणा वकगसमका खचाहरू समावेि िररन्त्छ। र्ो िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१४११ जग्िा प्राशप त 
खचा 

३१४११ र्समा जग्िा खरीर्द वा अगधग्रहण िने गसलगसलामा लाग्न े मोल र सो 
वापतको मआुब्जा तर्ा जग्िा प्राप त िर्दाा लाग्ने र्दस्तरु, कर र अन्त्र् खचाहरू 
र्स खचा संकेतमा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३१४४० अदृश्र् सम्पशत्त 
प्राशप त खचा 

31440 र्समा उपर्ोिमा आउन ेतर नरे्दशखने प्रकारका सम्पशत्त प्राशप तमा हनु ेखचाहरू 
समावेि हनु्त्छन।् र्ो िीषाकमा खचा लेख् न गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३१४४१ करार, गलज 
तर्ा लाइासेन्त्स 
खररर्द प्राशप त 
खचा  

31441 सम्झौता अनसुार िकु्तानी िनुापने पुजँीित प्रकृगतको लाइसेन्त्स खररर्द, गलज वा 
करार तर्ा त्र्सको नवीकरण वा िकु्तानी सम्बन्त्धी खचा तर्ा अन्त्र् अदृश्र् 
(intangible) अनमुगत सम्बन्त्धी खचाहरू र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३१५०० िैपरी आउने 
पुजँीित 

३१५०० र्समा पुजँीित खचाको बजेट एकमिु रूपमा प्रस्ताव िने प्रर्ोजनका लागि 
मात्र र्ो िीषाकको प्रस्ताव िररएको हो। र्ो मूल िीषाकमा खचा लेख् न 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार 
िीषाक, मूल 
िीषाक, िीषाक 
तर्ा उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ाख्र्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३१५११ िैपरी आउने 
पुजँीित 

३१५११ पुजँीित खचा बजेट तजुामा िर्दाा वकटानीसार् खचा संकेतमा तोक्न सम्िव 
निएका रकमहरू बजेट तजुामा प्रर्ोजनका लागि मातै्र र्समा प्रस्ताव िना 
सवकनेछ। तर खचा िर्दाा बाँडफाँट िरी सम्बशन्त्धत खचा संकेत अन्त्तिात नै 
पारी खचा िनुा पर्दाछ। र्स िीषाकबाट खचा िने िरी अशख्तर्ारी दर्दन, 
गनकासा दर्दन वा खचा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

 

(ि) ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व (ववत्तीर् व्र्वस्र्ा) 

ववत्तीर् 
संकेत 

ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३२००० ववत्तीर् सम्पशत्त 32000 र्स अन्त्तिातका संकेतहरूले सरकारी ऋण तर्ा लिानीको सारै् 
स्वरे्दिी तर्ा वैरे्दशिक ऋण प्राशप त र ऋणको सावा ँ िकु्तानीको 
अवस्र्ालाई शचत्रण िर्दाछ। र्समा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३२१०० आन्त्तररक ववत्तीर् सम्पशत्त 32100 र्समा तीनै तहका सरकारबाट िररन ेआन्त्तररक ववत्तीर् सम्पशत्तका 
लागि, रे्दिगितै्र हनु े ऋणतर्ा िेर्र लिानी सम्बन्त्धी रकम 
समावेि िररन्त्छ। र्समा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३२१२० निर्द र बैंक मौज्र्दात  निर्द तर्ा बैक मौज्र्दातको वववरण र्स अन्त्तिात पर्दाछ।र्स 
उपिीषाकमा प्रववट िनुा परै्दन। 

√ √ √ 

३२१२१ निर्द  निर्द मौज्र्दातको वववरण र्स िीषाकमा समावेि िररन्त्छ। √ √ √ 

३२१२२ बैंक मौज्र्दात  बैक मौज्र्दातको वववरण र्स िीषाकमा समावेि िररन्त्छ। √ √ √ 

३२१४० आन्त्तररक ऋण लिानी 32140 र्समा तीनै तहका सरकारले रे्दिगित्र िने ऋण लिानीमा 
सरकारले ववितमा िरेको ऋणलिानीहरूबाट सावा ँ वफताा प्राप त 
रकम समार्ोजन िर्दाा हनु आउन े खरु्द अङ्क उल्लेख िररन्त्छ। 
र्समा लेखाङ्कन िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३२१४१ अन्त्तर सरकारी ऋण लिानी 32141 आन्त्तररक रूपमा अन्त्र् सरकारलाई प्रर्दान िररने ऋण र्समा 
पर्दाछन।् 

√ √ √ 

३२१४२ सावाजगनक संस्र्ानमा ऋण 
लिानी 

32142 आन्त्तररक रूपमा सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई प्रर्दान िररने ऋण 
र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३२१४३ अन्त्र् संस्र्ामा ऋण लिानी 32143 मागर् उल्लेख िए बाहेकका अन्त्र् ऋण लिानी र्समा पर्दाछन।् √ √ √ 

३२१४७ अन्त्तर सरकारी ऋण लिानी 
वफताा  

32147 आन्त्तररक रूपमा प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई प्रर्दान िररएका 
ऋणको सावाँ वफताा र्समा पर्दाछन।् 

√ √ √ 

३२१४८ संस्र्ानबाट ऋण लिानी 
वफताा  

32148 आन्त्तररक रूपमा सावाजगनक संस्र्ानहरूलाई प्रर्दान िररएका 
ऋणको सावाँ वफताा र्समा समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३२१४९ अन्त्र्संस्र्ाबाट ऋण लिानी 
वफताा 

32149 मागर्उल्लेख िए बाहेकका अन्त्र् ऋणको सावा ँ वफताा र्समा 
पर्दाछन।् 

√ √ √ 

३२१५० खूर्द िेर्र लिानी 32150 सरकारले ववगिन्त् न संस्र्ामा िरेको िेर्र लिानीको खरु्द रकम 
र्समा समावेि हनु्त्छ। र्समा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३२१५१ संस्र्ानमा िेर्र लिानी 32151 संस्र्ानमा िररएको िेर्र लिानी र्समा पर्दाछ। √ √ √ 
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ववत्तीर् 
संकेत 

ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३२१५२ अन्त्र् संस्र्ामा िेर्र लिानी 32152 अन्त्र् संस्र्ामा िररएको िेर्र लिानी र्समा पर्दाछ। √ √ √ 

३२१५६ संस्र्ानमा िेर्र लिानी 
वफताा  

32156 संस्र्ानमा िररएको िेर्र लिानी वफताा र्समा पर्दाछ। √ √ √ 

३२१५७ संस्र्ानमा िेर्र लिानी 
गबक्री  

32157 संस्र्ानमा िररएको िेर्र लिानी गबक्री रकम र्समा पर्दाछ। √ √ √ 

३२१५८ अन्त्र् संस्र्ामा िेर्र लिानी 
वफताा  

३२१५८ अन्त्र् संस्र्ानमा िररएको िेर्र लिानी वफताा र्समा पर्दाछ। √ √ √ 

३२१५९ अन्त्र् संस्र्ामा िेर्र लिानी 
गबक्री  

32159 अन्त्र् संस्र्ानमा िररएको िेर्र लिानी गबक्री रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

३२१८० अन्त्र् प्राशप त हनु ेखाताहरू 
 

 अन्त्र् प्राशप त हनु े खाताहरू र्समा वववरण रे्दखीन्त्छ। र्स 
उपिीषाकमा प्रववट िनुा परै्दन। 

√ √ √ 

३२१८१ उधारो गबवक्र तर्ा अगग्रम 
िकु्तानी 

 उधारो गबक्री तर्ा अगग्रम िकु्तानीहरू र्स उपिीषाकमा प्रववि 
िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३२१८२ प्राशप त र्ोग्र् गबगबध खाताहरू 
 

 प्राप त िना बाकी कर, लािांि, िेर्र वववक्र िएको तर प्राप त 
िैनसकेको रकम, प्राप त िना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स 
उपिीषाकमा प्रववि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३२१८३ धरौटी रकम प्राशप त 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्शक्त वा संस्र्ाले धरौटी रकम जम्मा 
िर्दाा र्समा लेखाङ्कन िनुा पर्दाछ।  

√ √ √ 

३२१८४ धरौटी रकम वफताा 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्शक्त वा संस्र्ाले राखेको धरौटी रकम 
वफताा िर्दाा र्समा लेखाङ्कन िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३२२०० बाह्य ववत्तीर् सम्पशत्त 32200 बाह्य ववत्तीर् सम्पशत्त र्समा समावेि हनु्त्छ। √   
३२२१० सून तर्ा एस गड आर 32210 सरकारी स्वागमत्वमा नपेाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सनु तर्ा एस गड 

आर 
√   

३२२११ सून  
 

32011 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सनु तर्ा एस गड 
आर 

√   

३२२१२ एस गड आर 32012 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सनु तर्ा एस गड 
आर 

√   

३२२४० खूर्द वैरे्दशिक ऋण लिानी 32240 ववरे्दिमा िररएको लिानी र सोको वफताा खचाको खरु्द रकम 
र्समा समावेि हनु्त्छ। तर र्समा रकम लेख् न गमल्रै्दन 

√ √  

३२२४१ वैरे्दशिक ऋण लिानी 32211 अन्त्तराावष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋण र्समा पर्दाछ। √ √  
३२२४२ वैरे्दशिक ऋण लिानी वफतााा 32212 अन्त्तराावष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋणको सावाँ वफताा र्समा 

पर्दाछ। 
√ √  

३२२५० खूर्द वैरे्दशिक िेर्र लिानी 32250 ववरे्दिी संस्र्ामा िरेको खरु्द िेर्र लिानी र्समा पर्दाछ। √ √  

३२२५१ वैरे्दशिक िेर्र लिानी 32251 अन्त्तराावष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको िेर्र र्समा पर्दाछ। √ √  
३२२५८ वैरे्दशिक िेर्र गबक्री  32258 अन्त्तराावष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको िेर्र गबक्री वफतााको रकम 

र्समा पर्दाछ। 
√ √  

३३००० र्दावर्त्व ३३००० 
 

सरकारको आन्त्तररक तर्ा बाह्य ववत्तीर् र्दावर्त्व सम्बन्त्धी प्राशप त 
र्समा समावेि हनु्त्छ। 

√ √ √ 
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ववत्तीर् 
संकेत 

ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३३१०० आन्त्तररक र्दावर्त्व 33100 र्समा सरकारका सबै वकगसमका आन्त्तररक र्दावर्त्वको रकम 
समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३३१४० खूर्द आन्त्तररक ऋण 33190 र्समा संघीर् सरकारले िरेको आन्त्तररक ऋण प्राशप त र 
आन्त्तररक ऋणको सावा ँ िकु्तानीको खरु्दरकम समावेि 
िररन्त्छ।र्समा रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३१४१ ऋण पत्रमाफा त प्राप त ऋण 33191 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपत्र, ववकास ऋणपत्र लिार्तका 
ववगिन्त् न ऋणपत्रहरू माफा त प्राप त ऋण र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४२ अन्त्र् आन्त्तररक सरकारबाट 
प्राप त ऋण 

33192 र्समा आन्त्तररक रूपमा अन्त्र् सरकारबाट प्राप त ऋण पर्दाछ। √ √ √ 

३३१४३ अन्त्र् संस्र्ाहरूबाट ऋण 
प्राशप त 

33193 र्समा आन्त्तररक रूपमा ववगिन्त् न ववत्तीर् तर्ा अन्त्र् संस्र्ाहरूबाट 
प्राप त ऋण पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४४ अगधववकषा (Overdraft) 33194 र्समा अगधववकषाका माध्र्मिारा प्राप त छोटो समर्को ऋण 
र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४५ ऋणपत्रमाफा त प्राप त ऋण 
सावा ँिकु्तानी 

33195 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपत्र, ववकास ऋणपत्र लिार्तका 
ववगिन्त् न ऋणपत्रहरू माफा त प्राप तऋण सावाँ िकु्तानी र्समा 
पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४६ अन्त्र् आन्त्तररक सरकारबाट 
प्राप त ऋण सावाँ िकु्तानी 

33196 र्समा आन्त्तररक रूपमा अन्त्र् सरकारबाट प्राप त ऋण सावा ँ
िकु्तानी पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४७ अन्त्र् संस्र्ाहरूबाट ऋण 
प्राशप त सावाँ िकु्तानी 

33197 र्समा आन्त्तररक रूपमा ववगिन्त् न ववत्तीर् तर्ा अन्त्र् संस्र्ाहरूबाट 
प्राप त ऋण सावाँ िकु्तानीपर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१४८ अगधववकषा (Overdraft) 
िकु्तानी 

33198 र्समा अगधववकषाका माध्र्मिारा प्राप त छोटो समर्को ऋण 
िकु्तानी र्समा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१८० गतनुा पने अन्त्र् खाताहरू 
 

 र्समा ववववध खातामा रहेका गतनुापने खाताहरू पर्दाछ। र्ो 
िीषाकमा रकम समावेि िनुा परै्दन। 

√ √ √ 

३३१८१ उधारो तर्ा अगग्रम िकु्तानी  उधारो खररर्द तर्ा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स 
उपिीषाकमा प्रववि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३१८२ गतनुा पने ववगिन्त् न अन्त्र् 
खाताहरू 

 प्राप त िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांि, िेर्र खररर्द 
िरीएको तर िकु्रतानी बाकी रकम, गतनाबाकी िाडा, ज्र्ाला 
जस्ता र्स उपिीषाकमा प्रववि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३३२०० बाह्य ववत्तीर् र्दावर्त्व 33200 र्समा सरकारको बाह्य ववत्तीर् र्दावर्त्वको रकम समावेि हनु्त्छ। 
र्समा रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३२४० खूर्द वैरे्दशिक ऋण 33240 र्समा सरकारको खरु्द वैरे्दशिक ऋण रकम समावेि हनु्त्छ।र्समा 
रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३२४१ वैरे्दशिक ऋणको प्राशप त 33241 र्समा वैरे्दशिक स्रोतबाट प्राप त िररने ऋण समावेि िररन्त्छ। √ √ √ 

३३२४२ वैरे्दशिक ऋण सांवा िकु्तान 33242 र्समा वैरे्दशिक स्रोतबाट प्राप त िररने ऋणको सावाँ िकु्तानी 
समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३३३०० बाडँफाटँ हनु ेराजस्व  सरकारका तहहरू बीच बाडँफाटँ िने िरी संकलन हनु े राजस्व 
र्स िीषाक अन्त्तिात पर्दाछ। र्समा रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३३१० मूल्र् अगिववृद्ध कर ( मू .अ. 
कर) 

33110 वस्त ु तर्ा सेवाको उत्पार्दन, आर्ात, गबक्री, ववतरण तर्ा 
हस्तान्त्तरण एवं अन्त्र् कारोवारमा लाग्न े सरकारका ववगिन्त् न 
तहबीच बाडँफाटँ हनु े मूल्र् अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। र्समा 
रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√   
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ववत्तीर् 
संकेत 

ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३३३११ मू. अ. कर–उत्पार्दन 33111 उत्पार्दनकतााले वस्त ु उत्पार्दन िरी गबक्री िर्दाा लाग्न े मूल्र् 
अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। 

√   

३३३१२ मू. अ. कर-आर्ात 33112 आर्ातकतााले मालसामान पैठारी िर्दाा िन्त्सार ववन्त्र्दमैु गतनुापने 
मूल्र् अगिववृद्ध कर र्स िीषाकमा पर्दाछ। 

√   

३३३१३ मू. अ. कर -वस्त ुगबक्री र 
ववतरण 

33113 र्ोक तर्ा खदु्रा गबके्रताबाट मूल्र् अगिववृद्ध कर वापत गतनुा पने 
रकम र्समा पर्दाछ। 

√   

३३३१४ मू. अ. कर -परामिा तर्ा 
ठेक्का 

33114 सबै प्रकारका ठेक्का व्र्ावसार् तर्ा परामिा सेवामा लाग्न े मूल्र् 
अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। मूल्र् अगिववृद्ध कर लाि ु हनु ु
अिागड असलु हनु बाकँी रहेका ठेक्का कर असलु िएमा र्सैमा 
जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√   

३३३१५ मू. अ. कर -पर्ाटन सेवा 
संकलन 

33115 पर्ाटन व्र्वसार्सँि सम्बशन्त्धत होटल, ट्रािल एजेन्त्सी, पर्दर्ात्रा 
(टे्रवकङ), जलर्ात्रा (र् र्ाशफ्टङ) समेतका व्र्वसार्मा लाग्ने मूल्र् 
अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। मूल्र् अगिववृद्ध कर लाि ु हनु ु
अिागड असलु हनु बाँकी रहेका होटल कर असलु िएमा र्सैमा 
जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√   

३३३१६ मू. अ. कर -संचार सेवा, 
ववमा, हवाई उडान र अन्त्र् 
सेवा संकलन 

33116 सबै प्रकारका सञ चार सेवा (सरकारी हलुाक सेवा बाहेक), बीमा 
र तोवकएका अन्त्र् सेवाको गबक्रीमा लिाइने मूल्र् अगिववृद्ध कर 
र हवाई उडान कर वापतको रकम र्समा पर्दाछ। मूल्र् 
अगिववृद्ध कर लाि ु हनु ु अिागड असलु हनु बाँकी रहेका 
मनोरन्त्जन कर असलु िएमा र्सैमा जम्मा िनुा पर्दाछ। 

√   

३३३१७ मू. अ. कर -बेर्दताावालाबाट 
िने संकलन 

33117 नेपाल बावहरको र्दताा निएको कुनै व्र्शक्तबाट सेवा प्राप त िर्दाा 
उठाउन ुपने मूल्र् अगिववृद्ध कर, काठ गबक्रीमा लिाइन े मूल्र् 
अगिववृद्ध कर, स्र्ानीर् तह वा नेपाल शस्र्त अन्त्तराावष्ट्रर् संघ 
संस्र्ा वा गनर्ोि वा सरकार वा मूल्र् अगिववृद्ध कर नलाग्न े
वस्तकुो कारोवार िने सावाजगनक संस्र्ानले सङ्कलन/र्दाशखला िने 
मूल्र् अगिववृद्ध कर र्समा पर्दाछ। 

√   

३३३३० बाडँफाटँहनु ेअन्त्त:िलु्क 33130 ववगिन्त् न प्रकारका मालवस्त ु उत्पार्दन िर्दाा लाग्न े अन्त्तःिलु्क 
र्समा पर्दाछ। र्समा रकम जम्मािना गमल्रै्दन। 

√   

३३३३१ अन्त्त:िलु्क -सगुताजन्त्र् पर्दार्ा 33131 सबैप्रकारका सतुीजन्त्र् पर्दार्ाको उत्पार्दनमा लाग्न े अन्त्तःिलु्क 
र्समा पर्दाछ। 

√   

३३३३२ अन्त्त:िलु्क –मदर्दरा 33132 मदर्दरा (वाईन र हल्का पेर् पर्दार्ा समेत) को उत्पार्दनमा लाग्न े
अन्त्तःिलु्क रकम र्समा पर्दाछ।  

√   

३३३३३ अन्त्त:िलु्क –गबर्र 33133 ववर्रको उत्पार्दनमा लाग्ने अन्त्तःिलु्क र्समा पर्दाछ। √   

३३३३४ अन्त्त:िलु्क -अन्त्र् औद्योगिक 
उत्पार्दन 

33134 मागर् उल्लेशखत उपिीषाक ३३३३१, ३३३३२ र ३३३३३ 
मा परेको बाहेक अन्त्र् औद्योगिक उत्पार्दनमा लाग्न ेअन्त्तःिलु्क 
र्समा पर्दाछ। 

√   

३३३४० बाडँफाटँहनु ेकर, रशजषे्ट्रिन 
िलु्क तर्ा अन्त्र् प्रिासगनक 
सेवा िलु्क 

33150 र्समा सकारका ववगिन्त् न तहहरूबीच बाडँफाटँ हनु ेकर, रशजषे्ट्रिन 
तर्ा अन्त्र् प्रिासगनक सेवा िलु्क रकम र्समा समावेि हनु्त्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

 √ √ 

३३३४१ सवारी साधन कर 33158 सवारी साधनमा लाग्ने कर र्समा समावेि हनु्त्छ।    √  
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ववत्तीर् 
संकेत 

ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

३३३४२ मनोरञ्जन कर   

चलशचत्र घर, गिगडर्ो घर, साँस्कृगतक प्रर्दिना स्र्ल, कन्त्सटा, 
नाट्यिाला, फन पाका , मेला, उद्यान, खेलकूर्द, वनिोज स्र्ल 
जस्ता मनोरञ्जन स्र्लमा लाग्न े मनोरञ्जन कर बापतको रकम 
र्समा समावेि हनु्त्छ। 

   √ 

३३३४३ ववज्ञापन कर   

होगडाि बोडा, साईन बोडा, ट्राई गिजन बोडा, ग्लो बोडा, स्टल, 
ववद्यतुीर् माध्र्मबाट प्रकािन र प्रिारण िररन े ववज्ञापन, 
गडशजटल बोडा जस्ता ववज्ञापन सामाग्रीमा लाग्न े ववज्ञापन कर 
बापतको रकम र्समा समावेि हनु्त्छ। 

   √ 

३३३४४ घरजग्िा रशजषे्ट्रिन िलु्क ३३१५७ 
घर, जग्िा वा घरजग्िा रशजषे्ट्रसन पास िर्दाा लाग्न े घरजग्िा 
रशजषे्ट्रिन िलु्क र्समा समावेि हनु्त्छ।  √ √ √ 

३३३४५ पर्ाटन िलु्क ३३१५६ 

पर्ाटकले गलएर आएको हातहगतर्ारको अस्र्ार्ी अनमुगत 
(लाइसेन्त्स) र्दस्तरु, वतृ्तशचत्र शखच्ने र्दस्तरु, चलशचत्र गनमााण र 
शखच्ने िलु्क, शचगडर्ाखाना प्रवेि िलु्क र पवातारोहण तर्ा 
पर्दर्ात्रा िलु्क बाहेकका अन्त्र् पर्ाटन सम्बन्त्धी सेवा िूल्कबाट 
प्राप त हनुे रकम र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। 

√ √ √ 

३३३६० 
बाडँफाड हनु ेप्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी 

३३१६० 
र्समा सकारका ववगिन्त् न तहहरूबीच बाडँफाटँ हनु े प्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी रकम र्समा समावेि हनु्त्छ।र्समा रकम जम्मा 
िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३३६१ वन क्षेत्रको रोर्ल्टी ३३१६१ 
वन तर्ा वन पैर्दावार गबक्री वापत प्राप त रकम, चरी चराई, 
खरखडाइ तर्ा वन सम्बन्त्धी अन्त्र् रोर्ल्टी रकम र्समा पर्दाछ। 

√ √ 
 

३३३६२ 
खानी तर्ा खगनज सम्बन्त्धी 
रोर्ल्टी 

३३१६२ 

खानी उत्खनन अनमुगतपत्र र्दस्तरु, सवेक्षण र्दस्तरु, खानीको 
रोर्ल्टी बापत प्राप त हनुे रकम र्समा पर्दाछ। सारै् र्समा 
खानीबाट गनस्कन ेढुिा, गििी, बालवुा, माटो र स्लेट संकलनको 
रकम समेत पर्दाछ। 

√   

३३३६३ जलस्रोत सम्बन्त्धी रोर्ल्टी ३३१६३ 
जल ववद्यतु बाहेक जलस्रोत क्षेत्रबाट प्राप त रोर्ल्टी रकम र्समा 
पर्दाछ। 

√   

३३३६४ ववद्यतु सम्बन्त्धी रोर्ल्टी   ववद्यतु उत्पार्दन वापतको रोर्ल्टी रकम र्समा पर्दाछ। √   

३३३६५ पवातारोहण रोर्ल्टी 
३३१६४ 
/३३१६५ 

पवातारोहण इजाजत वापत प्राप त हनुे िलु्क/सलामी रकम र्समा 
समावेि िनुा पर्दाछ। 

√   

३३३६६ र्दहत्तर बहत्तर िलु्क   ढुिा, गििी, बालवुा, र्दहत्तर र बहत्तरको संकलन गबक्रीमा लाग्न े
िलु्क बापतको रकम र्समा पर्दाछ। 

   √ 

३३३६९ 
अन्त्र् प्राकृगतक स्रोतको आर् 
तर्ा रोर्ल्टी 

 ३३१६९ 
मागर् नपरेका प्राकृगतक स्रोतको आर् तर्ा रोर्ल्टी र्समा 
समावेि िररन्त्छ। 

√ √ √ 

३३३९० अन्त्र् बाडँफाटँ हनु ेराजस्व   
मागर् उल्लेख िएका िीषाकहरू बाहेक सरकारका तहहरूबीच 
बाडँफाटँ हनु ेिरी प्राप त हनु ेअन्त्र् प्रकारका कर, र्दस्तरु, िलु्क 
आदर्द र्समा समावेि हनु्त्छन।् र्समा रकम जम्मा िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३३३९१ 
अन्त्र् बाँडफाटँ हनुे राजस्व 
संकलन 

- 
मागर् उल्लेख िएका िीषाकहरू बाहेक सरकारका तहहरूबीच 
बाँडफाँट हनु े िरी प्रापि हनु े अन्त्र् प्रकारका र्दस्तरु, िलु्क, 
राजस्व आदर्द र्समा समावेि हनु्त्छन।्  

√ √ √ 

३४००० सम्िाव्र् सम्पशत्त र र्दावर्त्व 
(Contingent Assestes and 

Liabilities) 

- र्समा मागर् उल्लेख िएका सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व सम्बन्त्धी 
विीकरणमा नपरेका (below the line item) तर सम्िाव्र् रूपमा 
प्राप त हनु सक्न े सम्पशत्त र र्दावर्त्व समावेि िररन्त्छ। र्सको 
प्रर्ोि ववत्तीर् वववरण तर्ार िने गनकार्ले ववत्तीर् वववरणको 

√ √ √ 
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ववत्तीर् सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व/ 
ववत्तीर् व्र्वस्र्ाका आधार 
िीषाक, मूल िीषाक तर्ा 

उपिीषाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ाख्र्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्ररे्दि स्र्ानीर् 

पूणाताका लागि मात्र िनुा पर्दाछ। र्समा रकम समावेि िना 
गमल्रै्दन। 

३४१०० सम्िाव्र् सम्पशत्त र र्दावर्त्व - र्समा मागर् उल्लेख िएका सम्पशत्त तर्ा र्दावर्त्व सम्बन्त्धी 
विीकरणमा नपरेका (below the line item) तर सरकारलाइा 
प्राप त हनु े सक्न े सम्िाव्र् सम्पशत्त तर्ा सरकारउपर आइपने 
सम्िाव्र् र्दावर्त्वको लेखाङ्कन िररन्त्छ। र्समा रकम समावेि िना 
गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३४११० सम्िाव्र् सम्पशत्त -  र्समा सरकारलाइा प्राप त हनु े सम्िाव्र् अन्त्र् सम्पशत्त समावेि 
हनु्त्छ। र्समा सम्पशत्त समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३४१११ सम्िाव्र् सम्पशत्त - सरकारबाट सम्पादर्दत ववगिन्त् न कार्ाहरूको पररणामस्वरूप 
िववषर्मा हनुेकुनै एक वा एकिन्त्र्दा बढी सम्िाव्र् घटनाक्रमका 
कारण सरकारलाइा सम्पशत्तको रूपमाप्राप त हनुे सक्ने सम्पशत्तको 
वववरण र्समा समावेि िनुा पर्दाछ। सरकारको प्रत्र्क्ष 
गनर्न्त्त्रणमा नरहेका अनपेशक्षत तर्ा र्ोजना निररएका काननुी 
र्दावीहरू, जमानतहरू तर्ार्स्तै अन्त्र् कार्ावाट प्राप त हनुे 
सम्पशत्तलाइा सरकारको ववत्तीर् वववरणमा खलुासा िनुा पर्दाा 
र्समा समावेि िनुा पर्दाछ।  

√ √ √ 

३४२०० सम्िाव्र् र्दावर्त्व - र्समा सरकार उपर गसजाना हनु ेसम्िाव्र् र्दावर्त्व समावेि हनु्त्छ। 
र्समा रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३४२१० सम्िाव्र् र्दावर्त्व - र्समा सरकार उपर गसजाना हनु ेसम्िाव्र् र्दावर्त्व समावेि हनु्त्छ। 
र्समा रकम समावेि िना गमल्रै्दन। 

√ √ √ 

३४२११ सम्िाव्र् र्दावर्त्व - सरकारबाट सम्पादर्दत ववगिन्त् न कार्ाहरूको पररणाम स्वरूप 
िववषर्मा हनुेकुनै एक वा एकिन्त्र्दा बढी सम्िाव्र् घटनाक्रमका 
कारण सरकारउपर गसजाना हनु ेसक्ने र्दावर्त्वको वववरण र्समा 
समावेि िनुा पर्दाछ। सरकारको र्दावर्त्व बढ्न सकने तर 
अनपेशक्षत तर्ा र्ोजना निररएका सम्िाव्र् र्दावर्त्व जसलाइा 
सरकारले व्र्होनुा पने हनु सक्र्दछ त्र्स्ता र्दावर्त्वलाइा 
सरकारको ववत्तीर् वववरणमा खलुासा िनुापर्दाा र्समा समावेि 
िनुा पर्दाछ।  

√ √ √ 

द्रिव्र्ः 

(१)  अर्ा मन्त्त्रालर् ववववध बजेटबाट गनकासा िएका रकमहरू जनु जनु बजेट खचा संकेत (Line Item) मा 
खचा हनुे हनु,् सोही खचा संकेतमा आम्र्दानी र खचा जनाउन ुपनेछ।  

(२)  अर्ा ववववधबाट वविेष कामको लागि छुट्याइएका रकमहरूबाट र्प गनकासा िएको रकमको सम्बशन्त्धत 
बजेट उपिीषाकमा रकम बाँडफाँट िरी खचा लेख्र्दा स्वीकृत कामको लागि मात्र खचा िना सवकनेछ र 
र्स्तो खचाको वहसाब खचाको फाँटवारीमा छुिै रे्दशखने िरी राख् न ुपर्दाछ।  

(३)  नेपाल सरकारले िने कुनै पगन खचाहरू मागर् उल्लेशखत िैपरी आउने बाहेकको बजेट खचा संकेतहरू 
(Line Item) बाट मात्र िना सवकनेछ। उपरोक्त खचा संकेतहरूमा नपारी कुनै पगन खचा लेख् न पाइन े
छैन। िैपरी आउने िीषाकमा ववगनर्ोशजत बजेट अर्ा मन्त्त्रालर्को स्वीकृगतमा अन्त्र् िीषाकहरूमा 
बाडँफाँट िरेपगछ मात्र गनकासा दर्दन र खचा िना सवकन्त्छ। 
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खचा संकेतमा संिोधन  

(1) प्रचलनमा रहेका खचा संकेतको संिोधन िनुा परेमा महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्को परामिा गलई 
महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्मा स्वीकृगतका लागि पठाउन ु पर्दाछ। महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्बाट 
स्वीकृगत प्राप त िएपगछ नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट स्वीकृत िराई लाि ु िनुा पर्दाछ। खचा संकेत 
विीकरणको मखु्र् आधार अन्त्तराावष्ट्रर् मदु्रा कोषको Government Finance Statistics 2014 हनुेछ।  

(2) कुल व्र्र्को १ प्रगतित िन्त्र्दा बढी खचा हनुे कामका लागि वा बजेट अनिुासन कार्म राख् न वा 
पारर्दशिाता कार्म िने महत्वपणुा कार्ाक्रमको रूपमा मात्र नर्ाँ खचा संकेत दर्दइनेछ। 

(3) नर्ाँ खचा संकेत दरँ्दर्दा वा खचा संकेतमा संिोधन िर्दाा आगर्ाक वषाको बीचमा लाि ुहनुे िरी िना हुँरै्दन। 
आिामी बजेट तजुामाका बखत नर्ाँ खचा संकेत र्प वा संिोधन िनुा पर्दाछ। 

३.५  प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको बजेट उपिीषाकको विीकरण 
 प्ररे्दिको बजेट उपिीषाक 

अनरु्दान संख्र्ा व.उ.िी.नं. प्ररे्दि 
701 70100011 प्ररे्दि नं. १ 
701 70100012 प्ररे्दि नं. २ 
701 70100013 बािमती प्ररे्दि 
701 70100014 िण्डकी प्ररे्दि 
701 70100015 लशुम्बनी प्ररे्दि 
701 70100016 कणााली प्ररे्दि 
701 70100017 सरूु्दरपशिम प्ररे्दि 

 

स्र्ानीर् तहको बजेट उपिीषाक 

प्ररे्दि शजल्ला कोड शजल्ला व.उ.िी.नं. स्र्ानीर् तह कार्ाालर् कोड 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101101 फुङगलङ निरपागलका 801010101 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101301 आठराई गत्रवेणी िाउँपागलका 801010102 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101302 फक्ताङलङु िाउँपागलका 801010103 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101303 गमक्वाखोला िाउँपागलका 801010104 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101304 मेररङरे्दन िाउँपागलका 801010105 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101305 मैवाखोला िाउँपागलका 801010106 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101306 पागर्िरा र्ाङ्गवरक िाउँपागलका 801010109 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101307 गसदर्दङ्गवा िाउँपागलका 801010107 

प्ररे्दि नं.१ 1 तापलेजङु 80101308 गसरीजङ्घा िाउँपागलका 801010108 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101102 वफदर्दम निरपागलका 801010201 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101309 कुम्मार्क िाउँपागलका 801010203 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101310 तमु्वेवा िाउँपागलका 801010204 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101311 फालेलङु िाउँपागलका 801010205 
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प्ररे्दि शजल्ला कोड शजल्ला व.उ.िी.नं. स्र्ानीर् तह कार्ाालर् कोड 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101312 फाल्िनुन्त्र्द िाउँपागलका 801010206 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101313 गमक्लाजङु िाउँपागलका 801010207 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101314 र्ाङवरक िाउँपागलका 801010202 

प्ररे्दि नं.१ 2 पाँचर्र 80101315 वहगलहाङ िाउँपागलका 801010208 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101103 ईलाम निरपागलका 801010301 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101104 रे्दउमाई निरपागलका 801010302 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101105 माई निरपागलका 801010303 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101106 सूर्ोर्दर् निरपागलका 801010304 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101316 चलुाचलुी िाउँपागलका 801010305 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101317 फाकफोकर्मु िाउँपागलका 801010306 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101318 माईजोिमाई िाउँपागलका 801010307 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101319 माङसेबङु िाउँपागलका 801010308 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101320 रोङ िाउँपागलका 801010309 

प्ररे्दि नं.१ 3 इलाम 80101321 सन्त्र्दकपरु िाउँपागलका 801010310 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101115 खाँर्दवारी निरपागलका 801010401 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101116 चैनपरु निरपागलका 801010402 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101117 धमारे्दवी निरपागलका 801010403 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101118 पाँचखपन निरपागलका 801010404 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101119 मार्दी निरपागलका 801010405 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101329 शचशचला िाउँपागलका 801010406 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101330 िोटखोला िाउँपागलका 801010407 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101331 मकाल ुिाउँपागलका 801010408 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101332 सिापोखरी िाउँपागलका 801010409 

प्ररे्दि नं.१ 4 संखवुासिा 80101333 गसलीचोङ िाउँपागलका 801010410 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101120 म्र्ाङलङु निरपागलका 801010501 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101121 लालीिरुाँस निरपागलका 801010502 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101334 आठराई िाउँपागलका 801010503 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101335 छर्र िाउँपागलका 801010504 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101336 फेर्दाप िाउँपागलका 801010505 

प्ररे्दि नं.१ 5 तेह्रर्मु 80101337 मेन्त्छर्ारे्म िाउँपागलका 801010506 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101124 धनकुटा निरपागलका 801010601 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101125 पाशिवास निरपागलका 801010602 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101126 महालक्ष्मी निरपागलका 801010603 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101345 िवहर्दिगूम िाउँपागलका 801010604 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101346 चौगबसे िाउँपागलका 801010605 
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प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101347 छर्र जोरपाटी िाउँपागलका 801010606 

प्ररे्दि नं.१ 6 धनकुटा 80101348 साँिरुीिढी िाउँपागलका 801010607 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101122 िोजपरु निरपागलका 801010701 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101123 षडानन्त्र्द निरपागलका 801010702 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101338 अरुण िाउँपागलका 801010703 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101339 आमचोक िाउँपागलका 801010704 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101340 टर्ाम्केमैर्ङु िाउँपागलका 801010705 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101341 पौवार्दङु्मा िाउँपागलका 801010706 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101342 रामप्रसार्द राई िाउँपागलका 801010707 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101343 साल्पागसगलछो िाउँपागलका 801010708 

प्ररे्दि नं.१ 7 िोजपरु 80101344 हतवुािढी िाउँपागलका 801010709 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101140 दर्दके्तल रुपाकोट मझवुािढी निरपागलका 801010801 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101141 हलेसी तवुाचङु निरपागलका 801010802 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101370 ऐसेलखुका  िाउँपागलका 801010803 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101371 केवपलासिढी िाउँपागलका 801010804 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101372 खोटेहाङ िाउँपागलका 801010805 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101373 जन्त्तेढंुिा िाउँपागलका 801010806 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101374 दर्दप्रङु चइुचमु्मा िाउँपागलका 801010807 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101375 रावा वेसी िाउँपागलका 801010808 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101376 वराहपोखरी िाउँपागलका 801010809 

प्ररे्दि नं.१ 8 खोटाङ 80101377 साकेला िाउँपागलका 801010810 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101139 सोलरु्दधुकुण्ड निरपागलका 801010901 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101363 खमु्व ुपासाङल्हाम ुिाउँपागलका 801010902 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101364 मापर् र्दधुकोिी िाउँपागलका 801010903 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101365 र्लुङु र्दधुकोिी िाउँपागलका 801010904 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101366 नेचासल्र्ान िाउँपागलका 801010905 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101367 महाकुलङु िाउँपागलका 801010906 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101368 गलखवुपके िाउँपागलका 801010907 

प्ररे्दि नं.१ 9 सोलखुमु्ब ु 80101369 सोताङ िाउँपागलका 801010908 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101146 गसवद्धचरण निरपागलका 801011001 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101382 शखजीरे्दम्वा िाउँपागलका 801011002 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101383 चम्पारे्दवी िाउँपागलका 801011003 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101384 शचिंखिुढी िाउँपागलका 801011004 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101385 मानेिञर्ाङ िाउँपागलका 801011005 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101386 मोलङु िाउँपागलका 801011006 
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प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101387 गलख ुिाउँपागलका 801011007 

प्ररे्दि नं.१ 10 ओखलढंुिा 80101388 सनुकोिी िाउँपागलका 801011008 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101142 कटारी निरपागलका 801011101 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101143 चौर्दण्डीिढी निरपागलका 801011102 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101144 गत्रर्िुा निरपागलका 801011103 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101145 बेलका निरपागलका 801011104 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101378 उर्दर्परुिढी िाउँपागलका 801011105 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101379 तापली िाउँपागलका 801011106 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101380 रौतामाई िाउँपागलका 801011107 

प्ररे्दि नं.१ 11 उर्दर्परु 80101381 गलम्चङुबङु िाउँपागलका 801011108 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101107 अजुानधारा निरपागलका 801011201 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101108 कन्त्काई निरपागलका 801011202 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101109 िौरार्दह निरपागलका 801011203 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101110 र्दमक निरपागलका 801011204 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101111 ववताामोड निरपागलका 801011205 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101112 िद्रपरु निरपागलका 801011206 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101113 मेचीनिर निरपागलका 801011207 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101114 शिवसताक्षी निरपागलका 801011208 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101322 कचनकवल िाउँपागलका 801011209 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101323 कमल िाउँपागलका 801011210 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101324 िौररिंज िाउँपागलका 801011211 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101325 झापा िाउँपागलका 801011212 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101326 बाह्रर्दिी िाउँपागलका 801011213 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101327 बदु्धिाशन्त्त िाउँपागलका 801011214 

प्ररे्दि नं.१ 12 झापा 80101328 हशल्र्दबारी िाउँपागलका 801011215 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101011 ववराटनिर महानिरपागलका 801011301 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101131 उलााबारी निरपागलका 801011302 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101132 पर्री िगनिरे निरपागलका 801011303 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101133 बेलवारी निरपागलका 801011304 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101134 रंिलेी निरपागलका 801011305 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101135 रतवुामाई निरपागलका 801011306 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101136 लेटाङ निरपागलका 801011307 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101137 सनुवषी निरपागलका 801011308 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101138 सनु्त्र्दरहरैचा निरपागलका 801011309 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101355 कटहरी िाउँपागलका 801011310 
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प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101356 कानेपोखरी िाउँपागलका 801011311 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101357 केराबारी िाउँपागलका 801011312 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101358 ग्रामर्ान िाउँपागलका 801011313 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101359 जहर्दा िाउँपागलका 801011314 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101360 धनपालर्ान िाउँपागलका 801011315 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101361 बढुीिंिा िाउँपागलका 801011316 

प्ररे्दि नं.१ 13 मोरङ 80101362 गमक्लाजङु िाउँपागलका 801011317 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101031 इटहरी उप-महानिरपागलका 801011401 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101032 धरान उप-महानिरपागलका 801011402 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101127 इनरुवा निरपागलका 801011403 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101128 र्दहुवी निरपागलका 801011404 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101129 बराह क्षेत्र निरपागलका 801011405 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101130 रामधनुी निरपागलका 801011406 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101349 कोिी िाउँपागलका 801011407 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101350 िढी िाउँपागलका 801011408 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101351 रे्दवानिञ्ज िाउँपागलका 801011409 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101352 बजुा िाउँपागलका 801011410 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101353 िोक्राहा नरगसंह िाउँपागलका 801011411 

प्ररे्दि नं.१ 14 सनुसरी 80101354 हररनिर िाउँपागलका 801011412 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102101 कञ्चनरुप निरपागलका 801021501 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102102 खडक निरपागलका 801021502 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102103 डाक्नेश्वरी निरपागलका 801021503 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102104 राजववराज निरपागलका 801021504 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102105 बोरे्दबरसाईन निरपागलका 801021505 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102106 िम्िनुार् निरपागलका 801021506 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102107 सरुूिा निरपागलका 801021507 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102108 हनमुाननिर कंकागलनी निरपागलका 801021508 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102109 सिकोिी निरपागलका 801021509 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102301 अग्नीसाइर कृषणासवरन िाउँपागलका 801021510 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102302 गछन्नमस्ता िाउँपागलका 801021511 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102303 गतरहतु िाउँपागलका 801021512 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102304 गतलाठी कोईलाडी िाउँपागलका 801021513 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102305 गबषणपुरु िाउँपागलका 801021515 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102306 राजिढ िाउँपागलका 801021516 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102307 महारे्दवा िाउँपागलका 801021517 
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प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102308 रुपनी िाउँपागलका 801021518 

प्ररे्दि नं.२ 15 सिरी 80102351 बलान-ववहलु िाउँपागलका 801021514 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102110 कल्र्ाणपरु निरपागलका 801021602 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102111 िोलबजार निरपागलका 801021603 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102112 धनिढीमाई निरपागलका 801021604 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102113 गमचैर्ा निरपागलका 801021605 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102114 लहान निरपागलका 801021606 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102115 गसरहा निरपागलका 801021607 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102116 सखुीपरु निरपागलका 801021608 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102117 कजान्त्हा निरपागलका 801021601 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102309 अनामा िाउँपागलका 801021609 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102310 औरही िाउँपागलका 801021610 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102311 नरहा िाउँपागलका 801021611 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102312 नवराजपरु िाउँपागलका 801021612 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102313 बररर्ारपिी िाउँपागलका 801021613 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102314 ििवानपरु िाउँपागलका 801021615 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102315 लक्ष्मीपरु पतारी िाउँपागलका 801021616 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102316 ववषणपुरु िाउँपागलका 801021614 

प्ररे्दि नं.२ 16 गसराहा 80102317 सखवुानान्त्करकिी िाउँपागलका 801021617 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102031 जनकपरुधाम उपमहानिरपागलका 801021701 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102118 शक्षरेश्वरनार् निरपागलका 801021703 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102119 िणेिमान–चारनार् निरपागलका 801021704 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102120 धनषुाधाम निरपागलका 801021705 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102121 निराइन निरपागलका 801021706 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102122 गमगर्ला निरपागलका 801021707 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102123 ववरे्दह निरपागलका 801021708 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102124 सबैला निरपागलका 801021710 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102125 िवहर्दनिर निरपागलका 801021709 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102126 कमला निरपागलका 801021702 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102127 गमगर्ला ववहारी निरपागलका 801021712 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102128 हंसपरु निरपागलका 801021711 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102318 औरही िाउँपागलका 801021713 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102319 जनकनशन्त्र्दनी िाउँपागलका 801021714 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102320 बटेश्वर िाउँपागलका 801021716 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102321 मशुखर्ापवि मसुहरगमर्ा िाउँपागलका 801021717 
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प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102322 लक्ष्मीगनर्ा िाउँपागलका 801021718 

प्ररे्दि नं.२ 17 धनषुा 80102352 धनौजी िाउँपागलका 801021715 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102129 िौिाला निरपागलका 801021801 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102130 जलेश्वर निरपागलका 801021802 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102131 बदर्दाबास निरपागलका 801021803 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102132 औरही निरपागलका 801021804 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102133 बलवा निरपागलका 801021805 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102134 िँिाहा निरपागलका 801021806 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102135 मवटहानी निरपागलका 801021807 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102136 मनरा गससवा निरपागलका 801021808 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102137 रामिोपालपरु निरपागलका 801021809 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102138 लोहरपिी निरपागलका 801021810 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102323 एकडारा िाउँपागलका 801021811 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102324 वपपरा िाउँपागलका 801021812 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102325 महोत्तरी िाउँपागलका 801021813 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102326 सम्सी िाउँपागलका 801021814 

प्ररे्दि नं.२ 18 महोत्तरी 80102327 सोनमा िाउँपागलका 801021815 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102139 ईश्वरपरु निरपागलका 801021901 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102140 िोडैटा निरपागलका 801021902 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102141 मलंिवा निरपागलका 801021903 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102142 लालबन्त्र्दी निरपागलका 801021904 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102143 बरहर्वा निरपागलका 801021905 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102144 बलरा निरपागलका 801021906 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102145 बािमती निरपागलका 801021907 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102146 हररपरु निरपागलका 801021908 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102147 हररवन निरपागलका 801021909 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102148 हररपवुाा निरपागलका 801021910 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102149 कगबलासी निरपागलका 801021911 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102328 चक्रघिा िाउँपागलका 801021913 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102329 चन्त्द्रनिर िाउँपागलका 801021914 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102330 धनकौल िाउँपागलका 801021915 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102331 ब्रह्मपरुी िाउँपागलका 801021918 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102332 रामनिर िाउँपागलका 801021919 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102333 ववषण ुिाउँपागलका 801021920 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102353 बसबरीर्ा िाउँपागलका 801021917 
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प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102354 कौडेना िाउँपागलका 801021912 

प्ररे्दि नं.२ 19 सलााही 80102355 पसाा िाउँपागलका 801021916 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102150 िरुडा निरपागलका 801022004 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102151 िौर निरपागलका 801022006 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102152 चन्त्द्रपरु निरपागलका 801022007 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102153 ईिनार् निरपागलका 801022001 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102154 कटहरीर्ा निरपागलका 801022002 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102155 िढीमाई निरपागलका 801022003 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102156 िजरुा निरपागलका 801022005 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102157 रे्दवाही िोनाही निरपागलका 801022008 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102158 परोहा निरपागलका 801022009 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102159 फतवुा ववजर्परु निरपागलका 801022010 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102160 बौधीमाई निरपागलका 801022012 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102161 माधवनारार्ण निरपागलका 801022013 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102162 मौलापरु निरपागलका 801022014 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102163 राजपरु निरपागलका 801032016 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102164 वनृ्त्र्दावन निरपागलका 801022011 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102171 राजरे्दवी निरपागलका 801022015 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102334 र्दिुााििवती िाउँपागलका 801022017 

प्ररे्दि नं.२ 20 रौतहट 80102356 र्मनुामाई िाउँपागलका 801022018 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102032 कलैर्ा उपमहानिरपागलका 801022101 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102033 शजतपरु-गसमरा उपमहानिरपागलका 801022102 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102165 कोल्हवी निरपागलका 801022103 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102166 गनजिढ निरपागलका 801022104 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102167 महािढीमाई निरपागलका 801022106 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102168 गसम्रौनिढ निरपागलका 801022107 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102169 पचरौता निरपागलका 801022105 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102335 आर्दिा कोटावल िाउँपागलका 801022108 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102336 करैर्ामाई िाउँपागलका 801022109 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102337 रे्दवताल िाउँपागलका 801022110 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102338 परवानीपरु िाउँपागलका 801022111 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102339 प्रसौनी िाउँपागलका 801022112 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102340 फेटा िाउँपागलका 801022113 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102341 बारािढी िाउँपागलका 801022114 

प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102342 सवुणा िाँउपागलका 801022116 
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प्ररे्दि नं.२ 21 बारा 80102357 ववश्रामपरु िाउँपागलका 801022115 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102011 वीरिञ्ज महानिरपागलका 801022201 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102170 पोखररर्ा निरपागलका 801022203 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102172 पसाािढी निरपागलका 801022202 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102173 बहरु्दरमाई निरपागलका 801022204 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102343 गछपहरमाई िाउँपागलका 801022206 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102344 जिरनार्परु िाउँपागलका 801022207 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102345 धोबीनी िाउँपागलका 801022210 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102346 पकाहा मैनपरु िाउँपागलका 801022211 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102347 पटेवाा सिुौली िाउँपागलका 801022212 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102348 गबन्त्र्दबागसनी िाउँपागलका 801022213 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102349 सखवुा प्रसौनी िाउँपागलका 801022214 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102350 ठोरी िाउँपागलका 801022209 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102358 कागलकामाई िाउँपागलका 801022205 

प्ररे्दि नं.२ 22 पसाा 80102359 शजरािवानी िाउँपागलका 801022208 

बािमती  23 र्दोलखा 80103105 शजरी निरपागलका 801032301 

बािमती  23 र्दोलखा 80103106 गिमेश्वर निरपागलका 801032302 

बािमती  23 र्दोलखा 80103314 कागलन्त्चोक िाउँपागलका 801032303 

बािमती  23 र्दोलखा 80103315 िौरीिङ्कर िाउँपागलका 801032304 

बािमती  23 र्दोलखा 80103316 तामाकोिी िाउँपागलका 801032305 

बािमती  23 र्दोलखा 80103317 वैतेश्वर िाउँपागलका 801032308 

बािमती  23 र्दोलखा 80103318 मेलिु िाउँपागलका 801032306 

बािमती  23 र्दोलखा 80103319 ववि ुिाउँपागलका 801032307 

बािमती  23 र्दोलखा 80103320 िैलिु िाउँपागलका 801032309 

बािमती  24 रामेछाप 80103103 मन्त्र्ली निरपागलका 801032401 

बािमती  24 रामेछाप 80103104 रामेछाप निरपागलका 801032402 

बािमती  24 रामेछाप 80103308 उमाकुण्ड िाउँपागलका 801032403 

बािमती  24 रामेछाप 80103309 खाँडारे्दवी िाउँपागलका 801032404 

बािमती  24 रामेछाप 80103310 िोकुलििा िाउँपागलका 801032405 

बािमती  24 रामेछाप 80103311 र्दोरम्बा िाउँपागलका 801032406 

बािमती  24 रामेछाप 80103312 गलख ुतामाकोिी िाउँपागलका 801032407 

बािमती  24 रामेछाप 80103313 सनुापगत िाउँपागलका 801032408 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103101 कमलामाई निरपागलका 801032501 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103102 र्दधुौली निरपागलका 801032502 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103301 िोलन्त्जोर िाउँपागलका 801032503 
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बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103302 घ्र्ाङलेख िाउँपागलका 801032504 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103303 तीनपाटन िाउँपागलका 801032505 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103304 वफक्कल िाउँपागलका 801032506 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103305 मररण िाउँपागलका 801032507 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103306 सनुकोिी िाउँपागलका 801032508 

बािमती  25 गसन्त्धलुी  80103307 हररहरपरुिढी िाउँपागलका 801032509 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103130 धगुलखेल निरपागलका  801032601 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103131 नमोबदु्ध निरपागलका  801032602 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103132 पनौती निरपागलका  801032603 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103133 पांचखाल निरपागलका  801032604 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103134 बनेपा निरपागलका  801032605 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103135 मण्डनरे्दउपरु निरपागलका  801032606 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103359 खानीखोला िाउँपागलका 801032607 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103360 चौंरीरे्दउराली िाउँपागलका 801032608 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103361 तेमाल िाउँपागलका 801032609 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103362 बेर्ानचोक िाउँपागलका 801032610 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103363 िमु्ल ुिाउँपागलका 801032611 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103364 महािारत िाउँपागलका 801032612 

बािमती  26 काभ्रपेलान्त्चोक 80103365 रोिी िाउँपागलका 801032613 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103107 चौतारा सािाचोकिढी निरपागलका 801032701 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103108 मेलम्ची निरपागलका 801032702 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103109 वाह्रववसे निरपागलका 801032703 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103321 ईन्त्द्रावती िाउँपागलका 801032704 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103322 जिुल िाउँपागलका 801032705 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103323 गत्रपरुासनु्त्र्दरी िाउँपागलका 801032706 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103324 पाचँपोखरी र्ाङपाल िाउँपागलका 801032707 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103325 बलेफी िाउँपागलका 801032708 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103326 िोटेकोिी िाउँपागलका 801032709 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103327 गलसंखपुाखर िाउँपागलका 801032710 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103328 सनुकोिी िाउँपागलका 801032711 

बािमती  27 गसन्त्धपुाल्चोक 80103329 हेलम्ब ुिाउँपागलका 801032712 

बािमती  28 रसवुा 80103330 उत्तरिर्ा िाउँपागलका 801032801 

बािमती  28 रसवुा 80103331 कागलका िाउँपागलका 801032802 

बािमती  28 रसवुा 80103332 िोसाईंकुण्ड िाउँपागलका 801032803 

बािमती  28 रसवुा 80103333 नौकुण्ड िाउँपागलका 801032804 
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बािमती  28 रसवुा 80103334 आमाछोदर्दङमो िाउँपागलका 801032805 

बािमती  29 नवुाकोट 80103112 ववर्दरु निरपागलका 801032901 

बािमती  29 नवुाकोट 80103113 बेलकोटिढी निरपागलका 801032902 

बािमती  29 नवुाकोट 80103346 ककनी िाउँपागलका 801032903 

बािमती  29 नवुाकोट 80103347 वकस्पाङ िाउँपागलका 801032904 

बािमती  29 नवुाकोट 80103348 तार्दीिाउँ िाउँपागलका 801032905 

बािमती  29 नवुाकोट 80103349 तारकेश्वर िाउँपागलका 801032906 

बािमती  29 नवुाकोट 80103350 र्दपुचेश्वर िाउँपागलका 801032907 

बािमती  29 नवुाकोट 80103351 पञ्चकन्त्र्ा िाउँपागलका 801032908 

बािमती  29 नवुाकोट 80103352 म्र्ािङ िाउँपागलका 801032909 

बािमती  29 नवुाकोट 80103353 गलख ुिाउँपागलका 801032910 

बािमती  29 नवुाकोट 80103354 शिवपरुी िाउँपागलका 801032911 

बािमती  29 नवुाकोट 80103355 सरु्ािढी िाउँपागलका 801032912 

बािमती  30 धादर्दङ 80103110 धनुीबेंसी निरपागलका 801033001 

बािमती  30 धादर्दङ 80103111 नीलकण्ठ निरपागलका 801033002 

बािमती  30 धादर्दङ 80103335 खगनर्ाबास िाउँपागलका 801033003 

बािमती  30 धादर्दङ 80103336 ििाजमनुा िाउँपागलका 801033004 

बािमती  30 धादर्दङ 80103337 िजरुी िाउँपागलका 801033005 

बािमती  30 धादर्दङ 80103338 िल्छी िाउँपागलका 801033006 

बािमती  30 धादर्दङ 80103339 ज्वालामूखी िाउँपागलका 801033007 

बािमती  30 धादर्दङ 80103340 गत्रपरुासनु्त्र्दरी िाउँपागलका 801033008 

बािमती  30 धादर्दङ 80103341 र्ाके्र िाउँपागलका 801033009 

बािमती  30 धादर्दङ 80103342 नेत्रावती डबजोि िाउँपागलका 801033010 

बािमती  30 धादर्दङ 80103343 बेनीघाट रोराि िाउँपागलका 801033011 

बािमती  30 धादर्दङ 80103344 रुवी भ्र्ाली िाउँपागलका 801033012 

बािमती  30 धादर्दङ 80103345 गसद्धलेक िाउँपागलका 801033013 

बािमती  31 शचतवन 80103013 िरतपरु महानिरपागलका 801033101 

बािमती  31 शचतवन 80103137 कागलका निरपागलका  801033102 

बािमती  31 शचतवन 80103138 खैरहनी निरपागलका  801033103 

बािमती  31 शचतवन 80103139 माडी निरपागलका  801033104 

बािमती  31 शचतवन 80103140 रत्ननिर निरपागलका  801033105 

बािमती  31 शचतवन 80103141 रािी निरपागलका  801033106 

बािमती  31 शचतवन 80103374 इच्छाकामना िाउँपागलका 801033107 

बािमती  32 मकवानपरु 80103031 हेटौंडा उप-महानिरपागलका 801033201 

बािमती  32 मकवानपरु 80103136 र्ाहा निरपागलका  801033202 
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बािमती  32 मकवानपरु 80103366 ईन्त्द्रसरोवर िाउँपागलका 801033203 

बािमती  32 मकवानपरु 80103367 कैलाि िाउँपागलका 801033204 

बािमती  32 मकवानपरु 80103368 बकैर्ा िाउँपागलका 801033205 

बािमती  32 मकवानपरु 80103369 बाग्मती िाउँपागलका 801033210 

बािमती  32 मकवानपरु 80103370 गिमफेर्दी िाउँपागलका 801033206 

बािमती  32 मकवानपरु 80103371 मकवानपरुिढी िाउँपागलका 801033207 

बािमती  32 मकवानपरु 80103372 मनहरी िाउँपागलका 801033208 

बािमती  32 मकवानपरु 80103373 राशक्सराि िाउँपागलका 801033209 

बािमती  33 िक्तपरु 80103126 चाँिनुारार्ण निरपागलका  801033301 

बािमती  33 िक्तपरु 80103127 िक्तपरु निरपागलका  801033302 

बािमती  33 िक्तपरु 80103128 मध्र्परु गर्मी निरपागलका  801033303 

बािमती  33 िक्तपरु 80103129 सूर्ाववनार्क निरपागलका  801033304 

बािमती  34 लगलतपरु 80103012 लगलतपरु महानिरपागलका 801033401 

बािमती  34 लगलतपरु 80103124 िोर्दावरी निरपागलका  801033402 

बािमती  34 लगलतपरु 80103125 महालक्ष्मी निरपागलका  801033403 

बािमती  34 लगलतपरु 80103356 कोन्त्ज्र्ोसोम िाउँपागलका 801033404 

बािमती  34 लगलतपरु 80103357 बाग्मती िाउँपागलका 801033406 

बािमती  34 लगलतपरु 80103358 महाङ्काल िाउँपागलका 801033405 

बािमती  35 काठमाडौ 80103011 काठमाण्डौं महानिरपागलका 801033501 

बािमती  35 काठमाडौ 80103114 कािशे्वरी–मनोहरा निरपागलका 801033502 

बािमती  35 काठमाडौ 80103115 कीगतापरु निरपागलका 801033503 

बािमती  35 काठमाडौ 80103116 िोकणेश्वर निरपागलका 801033504 

बािमती  35 काठमाडौ 80103117 चन्त्द्रागिरी निरपागलका 801033505 

बािमती  35 काठमाडौ 80103118 टोखा निरपागलका 801033506 

बािमती  35 काठमाडौ 80103119 तारकेश्वर निरपागलका 801033507 

बािमती  35 काठमाडौ 80103120 र्दशक्षणकाली निरपागलका 801033508 

बािमती  35 काठमाडौ 80103121 नािाजुान निरपागलका  801033509 

बािमती  35 काठमाडौ 80103122 बढुागनलकण्ठ निरपागलका  801033510 

बािमती  35 काठमाडौ 80103123 िंखरापरु निरपागलका  801033511 

िण्डकी  36 िोरखा 80104114 िोरखा निरपागलका  801043601 

िण्डकी  36 िोरखा 80104115 पालङुटार निरपागलका  801043602 

िण्डकी  36 िोरखा 80104317 अशजरकोट िाउँपागलका 801043603 

िण्डकी  36 िोरखा 80104318 आरूघाट िाउँपागलका 801043604 

िण्डकी  36 िोरखा 80104319 िण्डकी िाउँपागलका 801043605 

िण्डकी  36 िोरखा 80104320 चमुनिुी िाउँपागलका 801043606 
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िण्डकी  36 िोरखा 80104321 धाचे िाउँपागलका 801043607 

िण्डकी  36 िोरखा 80104322 गिमसेनर्ापा िाउँपागलका 801043608 

िण्डकी  36 िोरखा 80104323 िवहर्द लखन िाउँपागलका 801043609 

िण्डकी  36 िोरखा 80104324 गसरानचोक िाउँपागलका 801043610 

िण्डकी  36 िोरखा 80104325 बारपाक सगुलकोट िाउँपागलका 801043611 

िण्डकी  37 लमजङु 80104116 बेसीिहर निरपागलका  801043701 

िण्डकी  37 लमजङु 80104117 मध्र्नेपाल निरपागलका  801043702 

िण्डकी  37 लमजङु 80104118 राईनास निरपागलका  801043703 

िण्डकी  37 लमजङु 80104119 सनु्त्र्दरबजार निरपागलका  801043704 

िण्डकी  37 लमजङु 80104330 कव्लासोर्ार िाउँपागलका 801043705 

िण्डकी  37 लमजङु 80104331 र्दधुपोखरी िाउँपागलका 801043706 

िण्डकी  37 लमजङु 80104332 र्दोर्दी िाउँपागलका 801043707 

िण्डकी  37 लमजङु 80104333 मस्र्ााङर्दी िाउँपागलका 801043708 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104110 िान ुनिरपागलका  801043801 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104111 गिमार्द निरपागलका  801043802 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104112 व्र्ास निरपागलका  801043803 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104113 िकु्लािण्डकी निरपागलका  801043804 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104311 आबँखैुरेनी िाउँपागलका 801043805 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104312 ऋवषि िाउँपागलका 801043806 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104313 शघररङ िाउँपागलका 801043807 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104314 रे्दवघाट िाउँपागलका 801043808 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104315 म्र्ाग्रे्द िाउँपागलका 801043809 

िण्डकी  38 तनहुँ 80104316 बशन्त्र्दपरु िाउँपागलका 801043810 

िण्डकी  39 कास्की 80104011 पोखरा महानिरपागलका 801043901 

िण्डकी  39 कास्की 80104334 अन्नपूणा िाउँपागलका 801043902 

िण्डकी  39 कास्की 80104335 माछापछेु्र िाउँपागलका 801043903 

िण्डकी  39 कास्की 80104336 मार्दी िाउँपागलका 801043904 

िण्डकी  39 कास्की 80104337 रूपा िाउँपागलका 801043905 

िण्डकी  40 मनाङ 80104326 चामे िाउँपागलका 801044001 

िण्डकी  40 मनाङ 80104327 नापाा िगुम िाउँपागलका 801044002 

िण्डकी  40 मनाङ 80104328 नासों िाउँपागलका 801044003 

िण्डकी  40 मनाङ 80104329 मनाङ दर्दछ र्ाङ िाउँपागलका 801044004 

िण्डकी  41 मसु्ताङ 80104354 घरपझोङ िाउँपागलका 801044101 

िण्डकी  41 मसु्ताङ 80104355 र्ासाङ िाउँपागलका 801044102 

िण्डकी  41 मसु्ताङ 80104356 लो-घेकर र्दामोर्दरकुण्ड िाउँपागलका 801044103 
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िण्डकी  41 मसु्ताङ 80104357 लोमन्त्र्ाङ िाउँपागलका 801044104 

िण्डकी  41 मसु्ताङ 80104358 वाह्रिाउँ मशुक्तक्षेत्र िाउँपागलका 801044105 

िण्डकी  42 पवात 80104120 कुश्मा निरपागलका  801044201 

िण्डकी  42 पवात 80104121 फलेवास निरपागलका  801044202 

िण्डकी  42 पवात 80104338 जलजला िाउँपागलका 801044203 

िण्डकी  42 पवात 80104339 पैरंू् िाउँपागलका 801044204 

िण्डकी  42 पवात 80104340 महाशिला िाउँपागलका 801044205 

िण्डकी  42 पवात 80104341 मोर्दी िाउँपागलका 801044206 

िण्डकी  42 पवात 80104342 ववहार्दी िाउँपागलका 801044207 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104105 िल्र्ाङ निरपागलका  801044301 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104106 चापाकोट निरपागलका  801044302 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104107 पतुलीबजार निरपागलका  801044303 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104108 िीरकोट निरपागलका  801044304 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104109 वागलङ निरपागलका  801044305 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104305 अजुानचौपारी िाउँपागलका  801044306 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104306 आगँधखोला िाउँपागलका  801044307 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104307 कालीिण्डकी िाउँपागलका  801044308 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104308 फेर्दीखोला िाउँपागलका  801044309 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104309 ववरुवा िाउँपागलका  801044310 

िण्डकी  43 स्र्ाङ्गजा 80104310 हररनाि िाउँपागलका  801044311 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104126 बेनी निरपागलका  801044401 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104349 अन्नपूणा िाउँपागलका 801044402 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104350 धवलागिरी िाउँपागलका 801044403 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104351 मंिला िाउँपागलका 801044404 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104352 मागलका िाउँपागलका 801044405 

िण्डकी  44 म्र्ाग्र्दी 80104353 रघिंुिा िाउँपागलका 801044406 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104122 िल्कोट निरपागलका  801044501 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104123 जैगमनी निरपागलका 801044502 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104124 ढोरपाटन निरपागलका  801044503 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104125 बाग्लङु निरपागलका  801044504 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104343 काठेखोला िाउँपागलका 801044505 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104344 तमानखोला िाउँपागलका 801044506 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104345 ताराखोला िाउँपागलका 801044507 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104346 गनसीखोला िाउँपागलका 801044508 

िण्डकी  45 बािलुङ 80104347 ववढिाड िाउँपागलका 801044509 
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िण्डकी  45 बािलुङ 80104348 बरेङ िाउँपागलका 801044510 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104101 कावासोती निरपागलका  801044601 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104102 िैंडाकोट निरपागलका  801044602 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104103 रे्दवचलुी निरपागलका  801044603 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104104 मध्र्ववन्त्र्द ुनिरपागलका  801044604 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104301 बौर्दीकाली िाउँपागलका 801044605 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104302 बगुलङटार िाउँपागलका 801044606 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104303 गबनर्ी गत्रवेणी िाउँपागलका 801044607 

िण्डकी  46 नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता पूवा) 80104304 हपुसेकोट िाउँपागलका 801044608 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105101 बर्दाघाट निरपागलका  801054701 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105102 रामग्राम निरपागलका  801054702 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105103 सनुवल निरपागलका  801054703 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105301 ससु्ता िाउँपागलका 801054704 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105302 पाल्हीनन्त्र्दन िाउँपागलका 801054705 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105303 प्रतापपरु िाउँपागलका 801054706 

लशुम्बनी 47 
नवलपरासी (बर्दाघाट ससु्ता 
पशिम) 80105304 सरावल िाउँपागलका 801054707 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105031 बटुवल उपमहानिरपागलका 801054801 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105104 गतलोत्तमा निरपागलका  801054802 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105105 रे्दवर्दह निरपागलका  801054803 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105106 लशुम्वनी सांस्कृगतक निरपागलका  801054804 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105107 गसद्धार्ानिर निरपागलका  801054805 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105108 सैनामैना निरपागलका  801054806 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105305 ओमसगतर्ा िाउँपागलका 801054807 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105306 कन्त्चन िाउँपागलका 801054808 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105307 कोटहीमाई िाउँपागलका 801054809 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105308 िैडहवा िाउँपागलका 801054810 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105309 मचावारी िाउँपागलका 801054811 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105310 मार्ारे्दवी िाउँपागलका 801054812 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105311 रोवहणी िाउँपागलका 801054813 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105312 िदु्धोधन िाउँपागलका 801054816 

लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105313 सम्मरीमाई िाउँपागलका 801054814 
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लशुम्बनी 48 रुपन्त्रे्दही 80105314 गसर्ारी िाउँपागलका 801054815 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105109 कवपलवस्त ुनिरपागलका  801054901 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105110 कृषणनिर निरपागलका  801054902 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105111 बाणिंिा निरपागलका  801054903 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105112 बदु्धिमुी निरपागलका  801054904 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105113 महाराजिञ्ज निरपागलका  801054905 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105114 शिवराज निरपागलका  801054906 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105315 मार्ारे्दवी िाउँपागलका 801054907 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105316 र्सोधरा िाउँपागलका 801054908 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105317 ववजर्निर िाउँपागलका 801054909 

लशुम्बनी 49 कवपलवस्त ु 80105318 िदु्धोधन िाउँपागलका 801054910 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105118 तानसेन निरपागलका  801055001 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105119 रामपरु निरपागलका  801055002 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105322 गतनाउ िाउँपागलका 801055003 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105323 गनस्र्दी िाउँपागलका 801055004 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105324 पूवाखोला िाउँपागलका 801055005 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105325 बिनासकाली िाउँपागलका 801055006 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105326 मार्ािढी िाउँपागलका 801055007 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105327 रम्िा िाउँपागलका 801055008 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105328 ररब्र्दीकोट िाउँपागलका 801055009 

लशुम्बनी 50 पाल्पा 80105329 रैनारे्दवी छहरा िाउँपागलका 801055010 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105115 िगुमकास्र्ान निरपागलका  801055101 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105116 शितिंिा निरपागलका  801055102 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105117 सशन्त्धखका  निरपागलका  801055103 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105319 छत्ररे्दव िाउँपागलका 801055104 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105320 पाशणनी िाउँपागलका 801055105 

लशुम्बनी 51 अघााखाँची 80105321 मालारानी िाउँपागलका 801055106 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105120 मगुसकोट निरपागलका  801055201 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105121 रेसुंिा निरपागलका  801055202 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105330 इस्मा िाउँपागलका 801055203 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105331 कालीिण्डकी िाउँपागलका 801055204 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105332 िलु्मीर्दरबार िाउँपागलका 801055205 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105333 चन्त्द्रकोट िाउँपागलका 801055206 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105334 छत्रकोट िाउँपागलका 801055207 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105335 धकुोट िाउँपागलका 801055208 



99 
 

प्ररे्दि शजल्ला कोड शजल्ला व.उ.िी.नं. स्र्ानीर् तह कार्ाालर् कोड 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105336 मर्दान ेिाउँपागलका 801055209 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105337 मागलका िाउँपागलका 801055210 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105338 रुरु िाउँपागलका 801055211 

लशुम्बनी 52 िलु्मी 80105339 सत्र्वती िाउँपागलका 801055212 

लशुम्बनी 53 रुकुम (पूवी िाि) 80105340 परु्ा उत्तरिंिा िाउँपागलका 801055301 

लशुम्बनी 53 रुकुम (पूवी िाि) 80105341 िमेू िाउँपागलका 801055302 

लशुम्बनी 53 रुकुम (पूवी िाि) 80105342 गसस्ने िाउँपागलका 801055303 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105122 रोल्पा निरपागलका  801055401 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105343 गत्रवेणी िाउँपागलका 801055402 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105344 र्वाङ िाउँपागलका 801055403 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105345 पररवतान िाउँपागलका 801055404 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105346 माडी िाउँपागलका 801055405 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105347 रुन्त्टीिढी िाउँपागलका 801055406 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105348 लङुग्री िाउँपागलका 801055407 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105349 िंिारे्दव िाउँपागलका 801055408 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105350 सनुछहरी िाउँपागलका 801055409 

लशुम्बनी 54 रोल्पा 80105351 सगुनल स्मगृत िाउँपागलका 801055410 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105123 परू्ठान निरपागलका  801055501 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105124 स्विािारी निरपागलका  801055502 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105352 ऐरावती िाउँपागलका 801055503 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105353 िौमखुी िाउँपागलका 801055504 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105354 शझमरुक िाउँपागलका 801055505 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105355 नौबवहनी िाउँपागलका 801055506 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105356 मल्लरानी िाउँपागलका 801055507 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105357 माण्डवी िाउँपागलका 801055508 

लशुम्बनी 55 परू्ठान 80105358 सरुमारानी िाउँपागलका 801055509 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105032 घोराही उपमहानिरपागलका 801055601 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105033 तलु्सीपरु उपमहानिरपागलका 801055602 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105125 लमही निरपागलका  801055603 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105359 िढवा िाउँपागलका 801055604 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105360 रं्दिीिरण िाउँपागलका 801055605 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105361 बंिलाचलुी िाउँपागलका 801055606 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105362 बबई िाउँपागलका 801055607 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105363 राजपरु िाउँपागलका 801055608 

लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105364 रािी िाउँपागलका 801055609 
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लशुम्बनी 56 र्दाङ 80105365 िाशन्त्तनिर िाउँपागलका 801055610 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105034 नेपालिञ्ज उपमहानिरपागलका 801055701 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105126 कोहलपरु निरपागलका  801055702 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105366 खजरुा िाउँपागलका 801055703 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105367 जानकी िाउँपागलका 801055704 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105368 डडुवुा िाउँपागलका 801055705 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105369 नरैनापरु िाउँपागलका 801055706 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105370 बैजनार् िाउँपागलका 801055707 

लशुम्बनी 57 बाँके 80105371 रािीसोनारी िाउँपागलका 801055708 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105127 िलुररर्ा निरपागलका  801055801 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105128 ठाकुरबाबा निरपागलका  801055802 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105129 बाँसिढी निरपागलका 801055803 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105130 मधवुन निरपागलका  801055805 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105131 राजापरु निरपागलका  801055806 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105132 बारबदर्दार्ा निरपागलका  801055804 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105372 िरेुवा िाउँपागलका 801055807 

लशुम्बनी 58 बदर्दार्ा 80105373 बढैर्ाताल िाउँपागलका 801055808 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106108 आठगबसकोट निरपागलका  801065901 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106109 चौरजहारी निरपागलका  801065902 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106110 मगुसकोट निरपागलका  801065903 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106330 गत्रवेणी िाउँपागलका 801065904 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106331 बाँवफकोट िाउँपागलका 801065905 

कणााली  59 रुकुम (पशिम) 80106332 सानीिेरी िाउँपागलका 801065906 

कणााली  60 सल्र्ान 80106111 बािचौर निरपागलका  801066002 

कणााली  60 सल्र्ान 80106112 बनिाँड कुवपण्डे निरपागलका  801066001 

कणााली  60 सल्र्ान 80106113 िारर्दा निरपागलका  801066003 

कणााली  60 सल्र्ान 80106333 कपरुकोट िाउँपागलका 801066004 

कणााली  60 सल्र्ान 80106334 कागलमाटी िाउँपागलका 801066005 

कणााली  60 सल्र्ान 80106335 कुमाख िाउँपागलका 801066006 

कणााली  60 सल्र्ान 80106336 छते्रश्वरी िाउँपागलका 801066007 

कणााली  60 सल्र्ान 80106337 गसद्ध कुमाख िाउँपागलका 801066008 

कणााली  60 सल्र्ान 80106338 गत्रवेणी िाउँपागलका 801066009 

कणााली  60 सल्र्ान 80106339 र्दामाा िाउँपागलका 801066010 

कणााली  61 डोल्पा 80106102 ठूलीिेरीनिरपागलका  801066101 

कणााली  61 डोल्पा 80106103 गत्रपरुासनु्त्र्दरी निरपागलका  801066102 
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कणााली  61 डोल्पा 80106304 काईके िाउँपागलका 801066103 

कणााली  61 डोल्पा 80106305 छाकाा ताङसोङ िाउँपागलका 801066104 

कणााली  61 डोल्पा 80106306 जिर्दलु्ला िाउँपागलका 801066105 

कणााली  61 डोल्पा 80106307 डोल्पो बदु्ध िाउँपागलका 801066106 

कणााली  61 डोल्पा 80106308 मडु्केचलुा िाउँपागलका 801066107 

कणााली  61 डोल्पा 80106309 िे फोक्सनु्त्डो िाउँपागलका 801066108 

कणााली  62 जमु्ला 80106104 चन्त्र्दननार् निरपागलका 801066201 

कणााली  62 जमु्ला 80106317 कनकासनु्त्र्दरी िाउँपागलका 801066202 

कणााली  62 जमु्ला 80106318 िदुठचौर िाउँपागलका 801066203 

कणााली  62 जमु्ला 80106319 तातोपानी िाउँपागलका 801066204 

कणााली  62 जमु्ला 80106320 गतला िाउँपागलका 801066205 

कणााली  62 जमु्ला 80106321 पातारासी िाउँपागलका 801066206 

कणााली  62 जमु्ला 80106322 गसंजा िाउँपागलका 801066207 

कणााली  62 जमु्ला 80106323 वहमा िाउँपागलका 801066208 

कणााली  63 मिु ु 80106101 छार्ाँनार् रारा निरपागलका  801066301 

कणााली  63 मिु ु 80106301 खत्र्ाड िाउँपागलका 801066303 

कणााली  63 मिु ु 80106302 मिुमुकामाारोंि िाउँपागलका 801066302 

कणााली  63 मिु ु 80106303 सोरु िाउँपागलका 801066304 

कणााली  64 हमु्ला 80106310 अर्दानचलुी िाउँपागलका 801066401 

कणााली  64 हमु्ला 80106311 खापुानार् िाउँपागलका 801066402 

कणााली  64 हमु्ला 80106312 चंखेली िाउँपागलका 801066403 

कणााली  64 हमु्ला 80106313 ताँजाकोट िाउँपागलका 801066404 

कणााली  64 हमु्ला 80106314 नाम्खा िाउँपागलका 801066405 

कणााली  64 हमु्ला 80106315 सकेिाड िाउँपागलका 801066406 

कणााली  64 हमु्ला 80106316 गसमकोट िाउँपागलका 801066407 

कणााली  65 कागलकोट 80106105 खाँडाचक्र निरपागलका  801066501 

कणााली  65 कागलकोट 80106106 गतलािफुा निरपागलका  801066502 

कणााली  65 कागलकोट 80106107 रास्कोट निरपागलका  801066503 

कणााली  65 कागलकोट 80106324 ििु कागलका िाउँपागलका 801066504 

कणााली  65 कागलकोट 80106325 नरहररनार् िाउँपागलका 801066505 

कणााली  65 कागलकोट 80106326 पचालझरना िाउँपगलका 801066506 

कणााली  65 कागलकोट 80106327 पलाता िाउँपागलका 801066507 

कणााली  65 कागलकोट 80106328 महावै िाउँपागलका 801066508 

कणााली  65 कागलकोट 80106329 सान्नी गत्रवेणी िाउँपागलका 801066509 

कणााली  66 जाजरकोट 80106119 छेडािाड निरपागलका  801066601 
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कणााली  66 जाजरकोट 80106120 नलिाड निरपागलका 801066602 

कणााली  66 जाजरकोट 80106121 िेरीमागलका निरपागलका 801066603 

कणााली  66 जाजरकोट 80106344 कुसे िाउँपागलका 801066604 

कणााली  66 जाजरकोट 80106345 जनुीचाँरे्द िाउँपागलका 801066605 

कणााली  66 जाजरकोट 80106346 बारेकोट िाउँपागलका 801066606 

कणााली  66 जाजरकोट 80106347 शिवालर् िाउँपागलका 801066607 

कणााली  67 रै्दलेख 80106122 आठबीस निरपागलका  801066701 

कणााली  67 रै्दलेख 80106123 चामणु्डा गबन्त्द्रासैनी निरपागलका  801066702 

कणााली  67 रै्दलेख 80106124 र्दलु्ल ुनिरपागलका  801066703 

कणााली  67 रै्दलेख 80106125 नारार्ण निरपागलका  801066704 

कणााली  67 रै्दलेख 80106348 िरुाँस िाउँपागलका 801066705 

कणााली  67 रै्दलेख 80106349 ठाँटीकाँध िाउँपागलका 801066706 

कणााली  67 रै्दलेख 80106350 डुंिशे्वर िाउँपागलका 801066707 

कणााली  67 रै्दलेख 80106351 नौमलेु िाउँपागलका 801066708 

कणााली  67 रै्दलेख 80106352 ििवतीमाई िाउँपागलका 801066709 

कणााली  67 रै्दलेख 80106353 िैरवी िाउँपागलका 801066710 

कणााली  67 रै्दलेख 80106354 महाब ुिाउँपागलका 801066711 

कणााली  68 सखेुत 80106114 ििुााकोट निरपागलका  801066801 

कणााली  68 सखेुत 80106115 पञ्चपरुी निरपागलका  801066802 

कणााली  68 सखेुत 80106116 िेरीिंिा निरपागलका  801066803 

कणााली  68 सखेुत 80106117 लेकबेसी निरपागलका  801066804 

कणााली  68 सखेुत 80106118 बीरेन्त्द्रनिर निरपागलका  801066805 

कणााली  68 सखेुत 80106340 शचिाड िाउँपागलका 801066806 

कणााली  68 सखेुत 80106341 चौकुन ेिाउँपागलका 801066807 

कणााली  68 सखेुत 80106342 बराहताल िाउँपागलका 801066808 

कणााली  68 सखेुत 80106343 गसम्ता िाउँपागलका 801066809 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107113 गत्रवेणी निरपागलका 801076901 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107114 बगडमागलका निरपागलका 801076902 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107115 बढुीिंिा निरपागलका 801076903 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107116 बढुीनन्त्र्दा निरपागलका 801076904 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107320 िौमलु िाउँपागलका 801076905 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107321 खिड छेडेर्दह िाउँपागलका 801076906 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107322 जिन्नार् िाउँपागलका 801076907 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107323 स्वामीकागताक खापर िाउँपागलका 801076908 

सरूु्दरपशिम  69 बाजरुा 80107324 वहमाली िाउँपागलका 801076909 
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सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107117 जर्पथृ्वी निरपागलका 801077001 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107118 बुंिल निरपागलका 801077002 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107325 साईपाल िाउँपागलका 801077003 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107326 केर्दारस्र्ु ँिाँउपागलका 801077004 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107327 खिडछान्ना िाँउपागलका 801077005 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107328 छगबसपागर्िरा िाँउपागलका 801077006 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107329 तालकोट िाँउपागलका 801077007 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107330 र्लारा िाँउपागलका 801077008 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107331 र्दिुाार्ली िाँउपागलका 801077009 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107332 मिा िाउँपागलका 801077010 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107333 ववत्र्डशचर िाँउपागलका 801077011 

सरूु्दरपशिम  70 बझाङ 80107334 सूमाा िाउँपागलका 801077012 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107107 दर्दपार्ल गसलिढी निरपागलका 801077101 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107108 शिखर निरपागलका 801077102 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107307 आर्दिा िाउँपागलका 801077103 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107308 के.आई.गसं. िाउँपागलका 801077104 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107309 जोरार्ल िाउँपागलका 801077105 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107310 पूवीचौकी िाउँपागलका 801077106 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107311 बडीकेर्दार िाउँपागलका 801077107 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107312 बोिटान फुगडसल िाउँपागलका 801077108 

सरूु्दरपशिम  71 डोटी 80107313 सार्ल िाउँपागलका 801077109 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107109 कमलबजार निरपागलका 801077201 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107110 पंचरे्दवल ववनार्क निरपागलका 801077202 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107111 मंिलसेन निरपागलका 801077203 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107112 साँफेविर निरपागलका 801077204 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107314 चौरपाटी िाउँपागलका 801077205 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107315 ढकारी िाउँपागलका 801077206 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107316 तमुााखाँर्द िाउँपागलका 801077207 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107317 बान्नीिढी जर्िढ िाउँपागलका 801077208 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107318 मेल्लेख िाउँपागलका 801077209 

सरूु्दरपशिम  72 अछाम 80107319 रामारोिन िाउँपागलका 801077210 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107119 महाकाली निरपागलका 801077302 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107120 िैल्र्शिखर निरपागलका 801077301 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107335 अवपवहमाल िाउँपागलका 801077303 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107336 र्दहुुँ िाउँपागलका 801077304 
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सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107337 नौिाड िाउँपागलका 801077305 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107338 व्र्ाँस िाउँपागलका 801077309 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107339 मामाा िाउँपागलका 801077306 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107340 मागलकाजुान िाउँपागलका 801077307 

सरूु्दरपशिम  73 र्दाच ुाला 80107341 लेकम िाउँपागलका 801077308 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107121 र्दिरर्चन्त्र्द निरपागलका 801077401 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107122 पाटन निरपागलका 801077402 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107123 पचुौडी निरपागलका 801077403 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107124 मेलौली निरपागलका 801077404 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107342 डीलासैनी िाउँपागलका 801077405 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107343 र्दोिडाकेर्दार िाउँपागलका 801077406 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107344 पंचेश्वर िाउँपागलका 801077407 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107345 शिवनार् िाउँपागलका 801077408 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107346 गसिास िाउँपागलका 801077409 

सरूु्दरपशिम  74 बैतडी 80107347 सनुार्ा िाउँपागलका 801077410 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107125 अमरिढी निरपागलका 801077501 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107126 परिरुाम निरपागलका 801077502 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107348 अजर्मेरु िाउँपागलका 801077503 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107349 आगलताल िाउँपागलका 801077504 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107350 िन्त्र्ापधरुा िाउँपागलका 801077505 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107351 नवर्दिुाा िाउँपागलका 801077506 

सरूु्दरपशिम  75 डँडेलधरुा 80107352 िािशे्वर िाउँपागलका 801077507 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107127 कृषणपरु निरपागलका 801077601 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107128 पनुवाास निरपागलका 801077602 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107129 बेर्दकोट निरपागलका 801077603 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107130 बेलौरी निरपागलका 801077604 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107131 गिमर्दत्त निरपागलका 801077605 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107132 माहाकाली निरपागलका 801077606 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107133 िकु्लाफाँट निरपागलका 801077607 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107353 बेलडाँडी िाउँपागलका 801077608 

सरूु्दरपशिम  76 कन्त्चनपरु 80107354 लालझाडी िाउँपागलका 801077609 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107031 धनिढी उपमहानिरपागलका 801077701 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107101 िोर्दावरी निरपागलका 801077702 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107102 िौरीिंिा निरपागलका 801077703 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107103 घोडाघोडी निरपागलका 801077704 
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सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107104 वटकापरु निरपागलका 801077705 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107105 िजनी निरपागलका 801077706 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107106 लशम्कचहुा निरपागलका 801077707 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107301 कैलारी िाउँपागलका 801077708 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107302 चरेु िाउँपागलका 801077709 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107303 जानकी िाउँपागलका 801077710 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107304 जोिीपरु िाउँपागलका 801077711 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107305 बर्दािोररर्ा िाउँपागलका 801077712 

सरूु्दरपशिम  77 कैलाली 80107306 मोहन्त्र्ाल िाउँपागलका 801077713 
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पररच्छेर्द - चार 
बजेट तजुामा कार्ाववगध 

 

४.१ बजेट र स्रोत अनमुान 

४.१.1 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले प्राप त िरेको वा ववश् लेषण िरेको सूचना तर्ा अन्त्र् सम्बशन्त्धत 
महािाखाले तर्ार िरेको ववश् लेषण सवहत तत ्तत ्महािाखासँिको समन्त्वर्मा आिामी आगर्ाक वषाको 
आगर्ाक िगतववगधको अनमुान समेतका आधारमा आिामी आगर्ाक वषाको स्रोतको अनमुान स्रोत 
सगमगतलाई उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ। राजस्वको अनमुान राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखाबाट, वैरे्दशिक 
ऋण तर्ा अनरु्दानको अनमुान (आर्ोजना तर्ा र्दाता उल्लेख िएको वववरण) अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक 
सहार्ता समन्त्वर् महािाखाबाट तर्ा कुल िाहास्र् उत्पार्दन वृवद्धर्दर, मदु्रास्फीगत, मूल्र् वृवद्ध, लिानी, 
व्र्ापार लिार्तका समविित अर्ातन्त्त्रका पररसूचकहरूको ववश् लेषण सवहतको वववरण आगर्ाक नीगत 
ववश् लेषण महािाखाबाट संकलन िरी सो समेतका आधारमा र्स्तो अनमुान िनुापछा। र्सरी िररएको 
अनमुान मध्र्मकालीन खचा संरचनासँि तलुना िनुा पर्दाछ।  

4.1.2 रावष्ट्रर् स्रोत अनमुान सगमगतले स्रोत अनमुान िर्दाा ित आगर्ाक वषाको वावषाक र चाल ुआगर्ाक वषाको 
छ मवहनाको समविित आगर्ाक पररसूचक, आिामी आगर्ाक वषामा उपलब्ध हनु सक्ने राजस्व, ववकास 
सहार्ता र आन्त्तररक ऋण लिार्त संघीर् सशञ्चत कोषमा जम्मा हनु सक्न े रकमका आधारमा 
वस्तगुनि िई स्रोतको अनमुान िनुा पनेछ। र्सरी स्रोत अनमुान िर्दाा चाल ु आगर्ाक वषाको 
मध्र्मकालीन खचा संरचना, सशृजत र्दावर्त्व तर्ा प्रगतबद्धता बमोशजम िकु्तानी िनुापने रकम समेत 
समावेि िरी तर्ार िरेको स्रोत गनधाारण सम्बन्त्धी प्रगतवेर्दन अर्ामन्त्त्री समक्ष पेि िनुा पनेछ। बजेट 
तजुामा िर्दाा उक्त प्रगतवेर्दनलाई महत्वपूणा आधारको रूपमा गलन ुपनेछ। 

४.१.3 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले बजेट अनमुान िर्दाा चाल ुखचा, पुजँीित खचा, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र 
अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण मध्रे् अशघल्लो आगर्ाक वषाको र्र्ार्ा खचा र प्रिगत समेतका 
आधारमा सवाप्रर्म सरकारी अगनवार्ा र्दावर्त्वहरू जस्तै सशञ्चत कोषमा व्र्र्िार हनुे रकमहरू, तलब र 
सो प्रर्ोजनका लागि दर्दइन े अनरु्दान, ित्ता, गनवृत्तिरण, ऋणको सावाँ तर्ा ब्र्ाज िकु्तानी, र्दरबन्त्र्दी 
अनसुार दर्दइन ेखाद्यान्त् न, पोिाक, अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण तर्ा ित वषाको िकु्तानी बाँकी 
र्दावर्त्व लिार्तका खचाका लागि आवश्र्क पने रकमको अनमुान िनुा पर्दाछ। सारै्, मूल्र् वृवद्ध, 

कमाचारीको सवुवधा वृवद्ध, गनवााचन खचा जस्ता सम्िाव्र् खचाहरूको अनमुान िरी न्त्रू्नतम रूपमा व्र्होनुा 
पने खचाको अनमुान समेत िनुा पर्दाछ। उपर्ुाक्तानसुार अत्र्ावश्र्क खचाको अनमुान पश् चात राजस्व 
अनमुान, वैरे्दशिक सहार्ता तर्ा आन्त्तररक ऋणको अनमुान िरी बचत हनुे रकम कार्ाक्रमको लागि 
आवश्र्क पने चाल,ु पुजँीित तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ा खचा, अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरणका लागि 
छुट्याउन ुपर्दाछ।  

४.१.4 बजेटको प्रके्षपण िर्दाा कार्ाित बजेटका लागि सरकारले िरेका प्रगतबद्धता एवं आवगधक र्ोजनाका 
नीगत तर्ा कार्ाक्रम बमोशजम िएको छ, छैन हेनुा पर्दाछ। र्ी प्रवक्रर्ाबाट आिामी आगर्ाक वषाको 
बजेट अनमुान िररसकेपगछ सो आकारलाई मध्र्मकालीन खचा संरचनासँि तलुना िरी फरक पना 
िएमा सोको वटपोट समेत बनाउन ुपर्दाछ।  

४.१.5 वैरे्दशिक सहार्तातफा  आर्ोजना आवद्ध ऋण तर्ा अनरु्दान र बजेटरी सहर्ोि वापत प्राप त हनु सक्न े
रकमको अनमुान अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखाबाट गलन ु पर्दाछ र मध्र्मकालीन 
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खचा संरचनामा उल्लेख िएको अनरु्दान तर्ा ऋणसिँ गिडान िनुा पर्दाछ। कुनै फरक रे्दशखएमा 
मन्त्त्रालर् र अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखासँि समन्त्वर् िरी र्वकन िनुापछा। सारै्, 

मध्र्मकालीन खचा संरचनाले वववरणमा उल्लेशखत राजस्व अनमुानमा कुनै पररवतान हनुे वा नहनु े
सम्बन्त्धमा राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखाबाट र्वकन िनुा पर्दाछ। र्स प्रकारका सूचनाहरूसवहतको चाल ु
खचा, पुजँीित खचा, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण अनमुानको वववरण स्रोत 
सगमगतमा पेि िनुा पर्दाछ। 

४.१.6 रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिले अर्ा मन्त्त्रालर्सँिको समन्त्वर्मा मध्र्मकालीन खचा संरचना तर्ा आिामी 
आगर्ाक वषाको बजेट र कार्ाक्रम तजुामा िने प्रर्ोजनको लागि आिामी तीन वषामा उपलब्ध हनुे स्रोत 
तर्ा हनुे अनमुागनत खचाको सीमाको पूवाानमुान िरी चाल ुआगर्ाक वषाको माघ 15 ितेगित्र िररसक्न ु
पनेछ। 

४.१.7 बजेट सीमा गनधाारणको प्रारशम्िक कारवाहीको क्रममा बजेट घाटा कुल िाहास्र् उत्पार्दनको प्रचगलत 
मूल्र्को ५ प्रगतित िन्त्र्दा बढी नहनुेतफा  ध्र्ान परु् र्ाउन ु पनेछ। बजेट घाटालाई कम िरै्द लैजान े
दृविकोण सवहत आम्र्दानी र खचाको अनमुान र व्र्वस्र्ापन िनुा पर्दाछ। 

४.२ मन्त्त्रालर्ित/क्षते्रित स्रोत वविाजन र त्र्सको आधार 

४.२.१ बजेट सीमा तोकी पठाउन े 

  रावष्ट्रर् स्रोत अनमुान सगमगतबाट तर् िएको बजेटको आकारको आधारमा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिले अर्ा 
मन्त्त्रालर्सँिको परामिामा के्षत्रित रूपमा ववषर्ित मन्त्त्रालर्को मध्र्मकालीन खचा संरचनाको सीमा 
तोवकदर्दनेछ र सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरूलाई आिामी आगर्ाक वषाको बजेट तजुामा िर्दाा अपनाउन ुपने 
मािा गनरे्दिनसवहतको पररपत्र पठाउनेछ। र्स्तो मािार्दिान पठाउँर्दा आवश्र्कतानसुार खररर्द िरुुर्ोजना 
र वावषाक खररर्द र्ोजना समेत अगनवार्ा रूपमा तर्ार िरी पठाउन जानकारी िराउन ु पर्दाछ। स्रोत 
अनमुान सगमगतको बैठकपगछ रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिबाट जारी िररन ेमािा गनरे्दिन सम्बन्त्धी पररपत्रमा 
अर्ा मन्त्त्रालर्बाट दर्दनपुने गनरे्दिनहरू िए सो समेत समावेि िना रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा पठाउन ु
पर्दाछ। र्स्तो मािा गनरे्दिन पठाउन ु अशघ अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखा, आगर्ाक 
नीगत ववश् लेषण महािाखा, ववत्तीर् क्षेत्र व्र्वस्र्ापन तर्ा संस्र्ान समन्त्वर् महािाखाबाट पगन जारी 
िनुापने कुनै गनरे्दिन िए सो समेत एकीकृत िने काम बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले िनुा पनेछ। 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिले बजेट सीमा पठाउँर्दा अर्ा मन्त्त्रालर्बाट प्राप त सझुाव समावेि िरी सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिबाट प्राप त समग्र बजेटको सीमा र गनरे्दिनको एक 
प्रगत अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखालाई पगन उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ।  

४.३ बजेट तजुामाको प्रारशम्िक कार्ाववगध 

४.३.१ बजेट तजुामाको फाराम प्राप त िने  

 बजेट तजुामा दर्दग्र्दिान, २०77 अनसुारको स्वीकृत ढाँचामा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले तर्ार पारेको चाल ु
र पुजँीित खचा तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण सवहतको प्रस्ताव LMBIS 

माफा त फाल्िनु मसान्त्तगित्र मन्त्त्रालर्/संवैधागनक गनकार्हरूबाट प्राप त हनुे व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपर्दाछ। 

४.३.२ बजेट छलफल िनुा पूवाको आन्त्तररक तर्ारी  

४.३.२.१ अर्ा मन्त्त्रालर्मा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/गनकार्को खचा संकेतित रूपमा र समानीकरण 
अनरु्दान बाहेक अन्त्र् अनरु्दानबाट हस्तान्त्तरण हनुे कार्ाक्रमको हकमा संघको ववषर्ित 
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मन्त्त्रालर् र प्ररे्दिको आगर्ाक मागमला तर्ा र्ोजना मन्त्त्रालर् लिार्तसँि छलफल िनुा 
पनेछ। बजेट छलफलका लागि मन्त्त्रालर्ित छलफल कार्ातागलका तर्ार िरी सम्बशन्त्धत 
संवैधागनक गनकार्, मन्त्त्रालर्हरूलाई पठाउन ुपर्दाछ। कार्ातागलका तर्ार िर्दाा बजेट तजुामा 
दर्दग्र्दिानमा उल्लेशखत कार्ातागलका ननाघ्ने िरी मन्त्त्रालर् अन्त्तिातका गनकार्हरूलाई बजेट 
छलफल िर्दाा लाग्ने समर्लाई ववचार िनुा पर्दाछ।  

४.३.२.२ खचा संकेतित छलफलका लागि बनाइने कार्ातागलका रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा 
मन्त्त्रालर्हरूको चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण 
सवहतको खचाको नीगतित छलफल सक्ने गमगत िन्त्र्दा पगछको समर् तर् िरी बनाउन ु
पर्दाछ। बजेट छलफलको प्रस्ताववत कार्ातागलका गनमााण िर्दाा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् र 
अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखालाई समेत उपलब्ध िराउन ुपनेछ।  

४.३.२.३ बजेट तर्ार िना आवश्र्क कमाचारी तर्ा अन्त्र् िौगतक सवुवधाको आवश्र्क प्रबन्त्ध 
गमलाउन ुपर्दाछ। 

४.३.२.४ मन्त्त्रालर्लाई पठाइएको बजेट सीमा र मािा गनरे्दिनका आधारमा बजेट छलफलमा 
एकरूपता कार्म िने दृविकोणले आन्त्तररक प्रर्ोजनका लागि छलफल िरुु हनु ुिन्त्र्दा ३ 
दर्दन अिागड नै खचाको मापर्दण्ड तर्ार िरी बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाका सबै 
सेक्टरका अगधकृतलाई उपलब्ध िराउन ु पर्दाछ। र्स्तो मापर्दण्ड गनधाारण िर्दाा बजेट 
तजुामा दर्दग्र्दिान, २०77 मा उल्लेशखत मापर्दण्डलाई मखु्र् आधार गलई तर्ार िनुा पर्दाछ।  

४.३.२.५ मन्त्त्रालर्हरूबाट बजेट उपिीषाकित तजुामा फाराम LMBIS माफा त प्राप त िएपगछ माि 
िए बमोशजम बजेट उपिीषाक अनसुारका फारामहरू प्राप त िएका छन ्/छैनन ्रुज ुिनुा 
पर्दाछ। 

४.३.२.६ आवश्र्क पषुट्याँईसवहत बजेट तजुामा फाराम LMBIS माफा त प्राप त िएपगछ छलफल हनु े
गमगत अिावै बजेट उपिीषाकित रूपमा सम्बशन्त्धत फाइलमा उक्त फाराम राशखसक्न ु
पर्दाछ।  

४.३.२.७ LMBIS माफा त बजेट तजुामा फाराम प्राप त िएपगछ चाल ु वषाको कार्ाक्रम र आिामी 
आगर्ाक वषाको कार्ाक्रमको तलुना, स्वीकृत नीगत तर्ा मािा गनरे्दिन अनरुूप तर्ा खररर्द 
िरुुर्ोजना र वावषाक खररर्द र्ोजना समेत समावेि िए निएको तर्ा कुनै उल्लेख्र् 
कैवफर्त िए निएको हेरी सोको आधारमा छलफलमा ल्र्ाउन ुपने बुरँ्दाहरूको वटपोट िनुा 
पर्दाछ। 

4.3.2.8 अर्ा मन्त्त्रालर्ले बहबुषीर् ठेक्का सहमती वा स्रोत सहमती दर्दएको र्दावर्त्व ब्र्बस्र्ापनका 
लागि पर्ााप त रकम गबगनर्ोजन प्रस्ताव िरे, निरेको रुज ुिनुा पर्दाछ।  

४.३.२.9 बजेट प्रस्ताव िर्दाा अगनवार्ा रूपमा LMBIS माफा त Online प्रणालीबाट िनुा पर्दाछ। 

४.३.३ र्र्ार्ा र संिोगधत खचाको वववरण 

४.३.३.१ आिामी आगर्ाक वषाको बजेट तर्ार िना ित वषाको र्र्ार्ा राजस्व तर्ा खचाको वववरण र 
चाल ु आगर्ाक वषाको राजस्व तर्ा खचाको संिोगधत अनमुान प्राप त िने व्र्वस्र्ा िनुा 
पर्दाछ। र्र्ार्ा राजस्व तर्ा खचा र खचाको संिोगधत अनमुान महालेखा गनर्न्त्त्रक 
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कार्ाालर्बाट र राजस्वको संिोगधत अनमुान राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखाबाट चैत्र मसान्त्त 
गित्र प्राप त िनुा पर्दाछ।  

४.३.३.२ महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट प्राप त कुल संिोगधत खचा अनमुानलाई समेत आधार गलई 
अर्ा मन्त्त्रालर्ले र्प गनकासा दर्दएको, रकमान्त्तर िरेको, स्रोत पररवतान िरी कार्म हनु े
खचालाई आधार गलई खचाको संिोगधत अनमुानलाई अशन्त्तम रूप दर्दनपुनेछ। सो अनमुानमा 
गनम्न ववषर्हरूलाई आधारमा मानी संिोगधत खचा अनमुान र्पघट िना सवकनछेः  

 ववित आगर्ाक वषाको र्र्ार्ा खचाको प्रवृशत्तसँि मेल खान,े नखाने। 

 चाल ु आगर्ाक वषाको गनकासा तर्ा खचाको प्रवृशत्त, मन्त्त्रालर्ले बजेट पररचालनमा 
गलएको नीगत (जस्तै बजेट रोक्का, स्रोत पररवतान आदर्द) का आधारमा हनुे खचा। 

 ठेक्कापिा सम्झौता िई गसजाना हनुे र्दावर्त्व र िकु्तानीको अवस्र्ाको वववरण। 

 सोझै िकु्तानी हनुे आर्ोजना/कार्ाक्रममा बजेट खचा हनु ेशस्र्गत। 

 बजेट ववगनर्ोजन निएको तर संिोगधत खचा अनमुान िएको वा बजेट ववगनर्ोजन 
िएको तर खचा अनमुान निएको वा स्वीकृत वावषाक बजेट िन्त्र्दा बढी खचा अनमुान 
िरेकोमा सोको कारण (स्वीकृत वावषाक बजेट िन्त्र्दा बढी खचा हनु सोझै िकु्तानी खचा 
बढी िएको अवस्र्ा ववद्यमान हनु ुपर्दाछ)। 

४.३.३.३ र्र्ार्ा खचा, संिोगधत खचा, र्र्ार्ा राजस्व र संिोगधत राजस्वका वववरण गलई कम्परू्टरमा 
प्रवववि िराउन ुपर्दाछ। र्र्ार्ा खचा र र्र्ार्ा राजस्व आगर्ाक सवेक्षण र महालेखा गनर्न्त्त्रक 
कार्ाालर्को वावषाक प्रगतवेर्दनसँि गिडेको हनु ुपर्दाछ। 

४.३.३.४ महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्को वावषाक आगर्ाक वववरण अनसुारको र्र्ार्ा खचासिँ बजेट 
वक्तव्र्को अनसुचुी-१ र व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) को 
साराँिको र्र्ार्ा खचा गिडान हनु नसकेमा ित वषा र चाल ुवषामा बजेट व्र्वस्र्ा िएको 
तर आिामी आगर्ाक वषाको सम्बशन्त्धत बजेट उपिीषाकमा माि नजगनएको कारणबाट 
गिडान हनु नसक्ने अवस्र्ा हनु्त्छ। र्स अवस्र्ामा सम्बशन्त्धत बजेट उपिीषाकको कुनै एक 
खचा संकेतमा िून्त्र् रकम प्रवववि िनुा पर्दाछ।  

४.३.३.५ आन्त्तररक ऋणको ित वषाको र्र्ार्ा खचा सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन कार्ाालर्बाट र 
चाल ुआगर्ाक वषामा उठाउन ेआन्त्तररक ऋणको संिोगधत अनमुान आगर्ाक नीगत ववश् लेषण 
महािाखासँि समन्त्वर् िरी बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले अनमुान िनुा पछा। वैरे्दशिक 
सहार्ताको दिपक्षीर्, बहपुक्षीर् वविाजनको र्र्ार्ा खचा र संिोगधत अनमुानको अङ्क 
अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखासँिको समन्त्वर्मा महालेखा गनर्न्त्त्रक 
कार्ाालर्बाट प्राप त िरी LMBIS मा प्रवववि िराउन ुपर्दाछ। 

४.३.४ आगर्ाक नीगत सझुाव सगमगत तर्ा त्र्सको स्वरूप  

  आिामी आगर्ाक वषाको बजेटमा समावेि िनुापने आगर्ाक नीगत तर्ा कोषमा व्र्वस्र्ा निएको 
(Unfunded) र्दावर्त्वका बारेमा माननीर् अर्ामन्त्त्रीलाई सझुाव दर्दन फािनु मवहनाको पवहलो हप ता गित्र 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिका माननीर् उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका ििनार, र्ोजना 
आर्ोिका सर्दस्र् (आगर्ाक के्षत्र हेने), अर्ा सशचव, सशचव (राजस्व), र्ोजना आर्ोिका सशचव सर्दस्र् र 
आगर्ाक नीगत ववश् लेषण महािाखाको सह-सशचव सर्दस्र्-सशचव रहने िरी सगमगत िठनको लागि प्रस्ताव 
िनुा पर्दाछ। 
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४.३.५ बजेट वक्तव्र् लेखन सगमगत तर्ा र्सको स्वरूप  

 आिामी आगर्ाक वषाको बजेट तर्ार िने सन्त्र्दिामा सहसशचवको अध्र्क्षतामा आवश्र्कतानसुार 
महािाखा र वविािीर् प्रमखुहरू सशम्मगलत बजेट वक्तव्र् लेखन सगमगतको िठन िनुा पर्दाछ। र्सका 
अगतररक्त आवश्र्कतानसुार ववगिन्त् न ववषर्का सगमगत िठन िना आवश्र्क िएमा बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
महािाखाले फािनु मवहनाको पवहलो हप ता गित्र त्र्स्तो सगमगतमा रहने पर्दागधकारीहरूको नामावली 
सवहत कारवाही उठाउन ुपर्दाछ। बजेट वक्तव्र् लेखन सगमगतले बजेट छलफलको क्रमसँिै समानान्त्तर 
रूपमा आफ्नो काम िना सक्र्दछ। लेखन सगमगतले आफ्नो काम प्रारम्ि िनुा अशघ माननीर् 
अर्ामन्त्त्रीको उपशस्र्गतमा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिका उपाध्र्क्ष तर्ा सबै सर्दस्र्हरू, नेपाल सरकारका 
मखु्र् सशचव र नेपाल राष्ट्र बैंकका ििनार समेतको सहिागिता रहन े िरी बैठक बोलाई आिामी 
आगर्ाक वषाको बजेटको मूल ध्रे्र् (Theme), उद्देश्र् र बहृत्तर नीगतहरू तर् िनुा पर्दाछ। त्र्स 
बैठकमा लेखन सगमगतका अध्र्क्षले ववित वषाहरूका बजेटका उद्देश्र् र नीगतहरूको तलुनात्मक 
ववश् लेषण, ित आगर्ाक वषा र चाल ुआगर्ाक वषाको बजेट कार्ाान्त्वर्न प्रिगत र आिामी आगर्ाक वषाका 
लागि उपर्कु्त हनु सक्न ेववषर्वस्तहुरू र उद्देश्र्को वववरण पेि िनुा पर्दाछ। 

४.३.६ बजेट सम्बन्त्धी सझुावका लागि सावाजगनक सूचना प्रकािन  

 बजेट तजुामा प्रवक्रर्ालाई बढीिन्त्र्दा बढी सहिागितामूलक बनाउनका लागि सम्बशन्त्धत सबै पक्ष र आम 
सवासधारणबाट सझुाव माि िना चैत्र मसान्त्तगित्र रावष्ट्रर्स्तरका रै्दगनक पगत्रका, ववद्यतुीर् सञ चार 
माध्र्म र अर्ा मन्त्त्रालर्को Website मा सावाजगनक सूचना प्रकाशित िरी सझुाव सङ्कलन िना व्र्वस्र्ा 
गमलाउन ुपनेछ। प्राप त सझुावहरूलाई तागलकीकरण िरी बजेट लेखन सगमगत समक्ष प्रस्ततु िना एक 
जना उप-सशचवलाई शजम्मेवारी तोक्न ुपर्दाछ। 

४.४ बजेट तजुामा सम्बन्त्धी छलफल 

४.४.१ रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा बजेट छलफल  

  क्षेत्रित (Sectoral) रूपमा बजेटको नीगतित छलफल रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिको सम्बशन्त्धत के्षत्र हेने 
सर्दस्र्को संर्ोजकत्वमा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा िनुा पनेछ। 

४.४.१.१ बजेटको नीगतित छलफलमा अर्ा मन्त्त्रालर्को परामिामा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिबाट 
तोवकएको कार्ातागलका बमोशजम बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा र अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक 
सहार्ता समन्त्वर् महािाखाका सम्बशन्त्धत सेक्टरका उप-सशचव, अगधकृतहरू आवश्र्क 
वववरणसवहत अगनवार्ा रूपमा उपशस्र्त हनु ुपर्दाछ। उक्त छलफलमा सम्बशन्त्धत गनकार्का 
पर्दागधकारीहरू पगन अगनवार्ा रुपमा संलग्न हनुछेन।् 

४.४.१.२ संववधान, रावष्ट्रर् एवं अन्त्तराावष्ट्रर् प्रगतबद्धता, आवगधक र्ोजना, क्षेत्रित र्ोजना, सम्बशन्त्धत 
गनकार्बाट सो वषाका लागि प्रस्ताव िरेको बजेट, सो वषाका लागि उपलब्ध बजेट सीमा, 
मािा गनरे्दिन र तर्ार िएका पररर्ोजना सम्बन्त्धी मापर्दण्ड (छनौट, कार्म, कटौती आदर्द) 
का आधारमा बजेटको छलफल हनु्त्छ। 

४.४.१.३ रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिले आिामी आगर्ाक वषाको लागि तर् िरेको मािा गनरे्दिन, 

मन्त्त्रालर्को क्षेत्रित नीगत, चाल ुआगर्ाक वषाको प्रिगत, अर्ा मन्त्त्रालर्को समग्र वा कुनै 
खास ववषर्मा र्प दृविकोण िए सो समेतका आधारमा कार्ाक्रमित रूपमा रावष्ट्रर् र्ोजना 
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आर्ोिमा छलफल िनुा पर्दाछ। तसर्ा छलफलमा जान ेपर्दागधकारीहरूले आफ्नो सेक्टरसँि 
सम्बशन्त्धत ववषर्को उपलब्ध िएसम्मका सूचनाहरू गलई छलफलमा पूणा तर्ारीका सार् 
प्रस्ततु हनुपुर्दाछ। र्स्ता सूचनाहरूमा बजेटको सीमा, उपलब्ध िएसम्म ित वषाको नीगत 
तर्ा कार्ाक्रम तर्ा खररर्द िरुुर्ोजना र वावषाक खररर्द र्ोजना समेतको आधारमा तर्ार 
िररएको ववत्तीर् तर्ा िौगतक प्रिगत, आर्ोजनाको खचा व्र्होने स्रोत र सोको सगुनशश् चतता, 
कुनै आर्ोजना खारेजी वा र्प, संिठनको पनुरावलोकनको आवश्र्कता, के्षत्रित सधुारका 
प्रगतवेर्दन, ववकास साझेर्दारहरूसँि िएका सम्झौताका पूरा िनुापने सताहरू, अन्त्तर क्षते्र 
सम्बशन्त्धत ववषर् (Cross Cutting Issue) आदर्दको सूचना सवहत छलफलमा पूवा तर्ारी िरी 
उपशस्र्त हनु ुपर्दाछ।  

४.४.२ सरोकारवाला (Stake Holders) सिँ छलफल र सझुाव सङ्कलन  

आिामी आगर्ाक वषाको बजेट तजुामा िने गसलगसलामा पूवा अर्ा मन्त्त्रीहरू, पूवा ििनारहरू, पूवा अर्ा 
सशचवहरू, वकसान, मजर्दरु, ववद्यार्ी, अर्ािास्त्री, उद्योिपगत, व्र्ापारी, सेवा प्रर्दार्क, मवहला, र्दगलत, अपािता 
िएका, राजनीगतक र्दल, कमाचारी जस्ता ववगिन्त् न सरोकारवाला ब्र्शक्त, संिठन वा समूहसँि अर्ामन्त्त्री वा 
अर्ा सशचवले छलफल िने कार्ा तागलका चैत्र 15 िते गित्र तर्ार िरी मन्त्त्री र सशचव समक्ष पेि 
िनुा पनेछ।  

  छलफलको तागलका बमोशजम छलफल िने व्र्वस्र्ा गमलाई सझुावको वटपोट िनुा पर्दाछ। प्राप त 
सझुावहरू बजेट लेखन सगमगतलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ। र्ो कामको संर्ोजन िना बजेट लेखन 
सगमगतका एक जना सहसशचव र बजेट महािाखाका एक जना उपसशचवलाई शजम्मेवारी तोक्न ुपर्दाछ। 

४.४.३ अर्ा मन्त्त्रालर्मा हनु ेबजेट छलफल तर्ा पररमाजान  

  सम्बशन्त्धत गनकार्का पर्दागधकारीहरूको उपशस्र्गतमा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् 
व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी ववषर्मा रकम र कार्ाक्रम बमोशजमको 
छलफल टुविएपगछ खचा संकेतित छलफल अर्ा मन्त्त्रालर्मा हनु्त्छ। र्सरी हनुे छलफलमा रे्दहार् 
बमोशजमको तर्ारी सवहत आवश्र्क व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ : 

४.४.३.१ गनधााररत कार्ातागलका बमोशजम चाल,ु पुजँीित तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी 
ववत्तीर् हस्तान्त्तरणसवहतको बजेटको छलफल सम्बशन्त्धत गनकार्का उत्तरर्दार्ी 
पर्दागधकारीहरूको रोहवरमा िनुा पर्दाछ। र्स्तो छलफलमा अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता 
समन्त्वर् महािाखा र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिको सम्बशन्त्धत सेक्टर हेने उप-सशचव वा 
अगधकृतको अगनवार्ा प्रगतगनगधत्व िराउने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। 

४.४.३.२ तर् िएको मापर्दण्डका आधारमा बजेट छलफल िनुा पर्दाछ। र्सरी आिामी आगर्ाक 
वषाको बजेट छलफल िर्दाा अशघल्लो आगर्ाक वषाको र्र्ार्ा खचा, चाल ुवषाको प्रर्म आठ 
मवहनाको खचा, बाँकी अवगधको अनमुान, चाल ुवषाको कार्ाक्रमको प्रिगत समेतलाई मूल 
आधार बनाउन ुपर्दाछ।  

४.४.३.३ बजेट छलफलमा आउँर्दा सम्बशन्त्धत गनकार्सँि बहवुषीर् ठेक्का अन्त्तिात गसजाना 
िइसकेको/हनु ेर्दावर्त्वको आगर्ाक वषा अनसुारको वववरण माि िरी, सो अनरुूप आिामी 
वषामा खचा हनुे रकम समेत बजेटमा समावेि िनुा पर्दाछ ।  
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४.४.३.४ बजेट छलफल िर्दाा तलब, ित्ता, िाडा, पोिाक, खाद्यान्त् न, पानी, ववद्यतु, सञ चार महसलु 
लिार्तका प्रगतबद्ध लाित छुट्याउन लिाइ बचत हनु आउने रकम कार्ाक्रमका लागि 
छुट्याउन लिाउन ुपछा। 

४.४.३.५ ववत्तीर् व्र्वस्र्ा अन्त्तिातको वैरे्दशिक ऋणको सावा ँब्र्ाज िकु्तानीको वववरण सावाजगनक 
ऋण व्र्वस्र्ापन कार्ाालर्बाट गलई ववरे्दिी मदु्राको ववगनमर् र्दरमा हनुे अगधमूल्र्न वा 
अवमूल्र्नको आकँलन िरी बजेटमा समावेि िनुा पर्दाछ। सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन 
कार्ाालर्बाट आन्त्तररक ऋणको सावा ँ तर्ा ब्र्ाजको वववरण गलई िकु्तानीका लागि 
िररएको ववगनर्ोजनसँि गिडान िरी बजेट तजुामा िनुा पर्दाछ। 

४.४.३.६ सेवा गनवृत्त सवुवधातफा  गनजामती, सैगनक र प्रहरीको हकमा महालेखा गनर्न्त्त्रक 
कार्ाालर्बाट र शिक्षकको हकमा शिक्षा, ववज्ञान तर्ा प्रववगध मन्त्त्रालर्बाट वववरण गलई 
गनवृत्तिरणको अङ्क वकटान िनुा पर्दाछ। गनवृत्तिरण बापतको रकम ववगनर्ोजन िर्दाा 
अशघल्लो वषाको खचाको आधार र औसत संख्र्ा समेतलाई ध्र्ान दर्दन ु पर्दाछ। र्सका 
अगतररक्त तलब वृवद्ध हनु ेवषामा गनवृत्तिरणमा हनुे वृवद्धलाई पगन ध्र्ान दर्दई बजेट तजुामा 
िनुा पर्दाछ।  

४.४.३.७ गनजामती, सैगनक र प्रहरीको उपर्दान, सशञ्चत ववर्दा र औषधोपचारको अनमुान महालेखा 
गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट र शिक्षकको हकमा शिक्षा, ववज्ञान तर्ा प्रववगध मन्त्त्रालर् 
समेतबाट वववरण गलई ववित वषाको खचा, सेवा गनवृत्त हनुे संख्र्ा समेतका आधारमा बजेट 
अनमुान िनुा पर्दाछ। सारै्, तलब वृवद्ध हनु ेवषामा र्स्ता खचामा पगन वृवद्ध हनु ेिएकाले सो 
ववषर्लाई ध्र्ान दर्दई बजेट तजुामा िनुा पछा।  

४.४.३.८ ववकास आर्ोजना तर्ा कार्ाक्रममा सामान्त्र्तर्ा खचा संकेत नं. २८९११ (िैपरी आउन े
चाल ुखचा) तर्ा ३१५११ (िैपरी आउने प ुजँीित खचा) मा बजेट राख् न हुँरै्दन। तर नेपाल 
सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गनणार्ानसुार िैपरी आउन ेकामका लागि दर्दनपुने गनकासा तर्ा 
तत्काल खचा संकेतहरूमा बाडँफाँट िना सम्िव नरे्दशखन ेववश् वस्त आधार िएमा मात्र चाल ु
खचाको रकम ख.सं.नं.२८९११ (िैपरी आउन े चाल ु खचा) र पुजँीित खचाको रकम 
ख.सं.नं.३१५११ (िैपरी आउने प ुजँीित खचा) मा ववगनर्ोजन िना सवकनछे।  

४.४.३.९ नर्ाँ आर्ोजना प्रस्ताव िएको िए त्र्सको स्वीकृगतको आधार र खचा व्र्होने स्रोतका 
ववषर्मा सूचना गलन ु पर्दाछ। र्सै िरी ववकास साझेर्दारबाट खचा व्र्होने िरी कुनै 
सम्झौता िएको आर्ोजनाका लागि रकम माि िररएको िए त्र्स्तो आर्ोजनाको 
सम्झौताका आधार, प्रगतबद्धता जनाइएको रकम, आर्ोजनाको कार्ाावगध, समपरुक कोष 
(Matching/Counterpart Fund) का आधारमा प्रस्ताववत वषाका लागि रकम खचा हनु सक्न े
नसक्ने, बजेट ववगनर्ोजन हनुे वषामा सम्झौता प्रिावकारी हनु सक्न/ेनसक्ने, संिठनको 
व्र्वस्र्ा आदर्द कुराको ववचार िरी बजेट ववगनर्ोजन िनुा पर्दाछ।  

४.४.३.१० वैरे्दशिक सहर्ोि अन्त्तिात ऋणबाट प्राप त रकम सकिर तलब, ित्ता, खाद्यान्त् न, पोिाक, 

पानी, ववजलुी, सञ चार महसलु, जग्िा खररर्द (अगधग्रहण), वैरे्दशिक तागलम, सेगमनार, िोष्ठी 
तर्ा अवलोकन भ्रमण जस्ता खचा संकेतहरूमा ववगनर्ोजन िना हुँरै्दन।  

४.४.३.११ वैरे्दशिक सहर्ोि कार्ाक्रम अन्त्तिात प्राप त हनु ेवैरे्दशिक अनरु्दान तर्ा ऋणलाई सम्बशन्त्धत 
कार्ाक्रमको िता र क्षेत्र अनरुूप हनुे िरी ववकास साझेर्दार अनसुारको रकम बाडँफाँट 
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िरी उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ। सारै्, प्रत्रे्क आर्ोजनाको लागि आवश्र्क समपरुक कोष 
पगन खलुाई उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ।  

४.४.३.१२ बजेट छलफलको क्रममा उठेका अन्त्तर सम्बशन्त्धत ववषर्हरूको छुिै वटपोट िरी राख् न ु
पर्दाछ। र्सैका आधारमा बजेट कार्ाान्त्वर्न र अको वषाको बजेट छलफल िनुा पर्दाछ। 
छलफल िने पर्दागधकारी सरुवा िएमा उक्त वटपोट बहालवालालाई बझुाउन ुपर्दाछ। 

४.४.३.१३ प्राप त िएका बजेट तजुामा सम्बन्त्धी फारामहरू तर्ा Online Budget प्रस्तावको 
अध्र्र्नबाट आफूलाई अस्पष ट िई वटपोट िरेका ववषर्हरू छलफलको क्रममा प्रस्ततु 
िरी स्पष ट िनुा पर्दाछ। 

४.४.३.१४ पर्ााप त अध्र्र्न र ववश् लेषणपगछ मात्र बजेटको मन्त्त्रालर्ित सीमा बाँडफाँट हनु े हुँर्दा 
छलफललाई सीमा गितै्र सीगमत िनुा पर्दाछ। सीमा नाघ्न िएमा सोको लागि उपलब्ध हनु े
स्रोत बढाउन नसवकने हुँर्दा सकिर मन्त्त्रालर्लाई दर्दएको सीमा गितै्र छलफल टंुग्र्ाउन ु
पर्दाछ। कुनै कारणवि सीमा नाघ्ने अवस्र्ा रे्दशखएमा त्र्सको पर्ााप त कारण र औशचत्र् 
खलुाउन ुपर्दाछ।  

४.४.३.१५ छलफलमा सहिािी पर्दागधकारीहरूको उपशस्र्गत जनाई आिामी बजेट तर्ार िने 
सन्त्र्दिामा आपसी छलफलबाट तर् िएका मखु्र् ववषर् उल्लेख िरी समझर्दारी िएको 
वववरणको अगिलेख राख् न ुपर्दाछ।  

४.४.३.१६ छलफलबाट तर् िएको अङ्क र आफूलाई उल्लेख िना उपर्कु्त लािेको वववरण समेत 
उल्लेख िरी छलफलमा सहिािी प्रत्रे्कले छुिै पशुस्तकामा वटपोट िरी राख् न ुपर्दाछ। 

४.४.३.१७ बजेट छलफलबाट तर् िएको अङ्क LMBIS मा अद्यावगधक िरी वववरण र रकम 
प्रारशम्िक रुजकुो काम पगन सँिै िनुा पर्दाछ। 

४.४.३.१८ बजेट छलफल सवकएपगछ छलफलबाट तर् िएको के्षत्रित मन्त्त्रालर्को बजेट तर्ा 
कार्ाक्रमबाट अपेशक्षत पररमाणात्मक वववरणलाई अद्यावगधक िरै्द जान ुपर्दाछ। 

४.४.३.१९ प्रत्रे्क दर्दन प्रारशम्िक छलफलबाट प्राप त गनषकषाको वटपोट महािाखा प्रमखुलाई जानकारी 
िराउन ुपर्दाछ र प्राप त गनरे्दिन अनरुूप पनुः छलफल िना आवश्र्क िएमा सो समेत िरी 
बजेट प्रस्तावलाई पररमाजान िरै्द जान ुपर्दाछ। 

४.४.३.२० नर्ाँ बजेट उपिीषाक र अन्त्र् संकेत (जस्तै ववकास साझेर्दार संकेत, मन्त्त्रालर् संकेत 
आदर्द) दरं्दर्दा स्वीकृत िराई बजेट उपिीषाक दर्दने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। 

४.४.३.२१ बजेट छलफल िर्दााको अवस्र्ामा कुनै बजेट उपिीषाक वा खचा संकेत वा ववकास 
साझेर्दारको रकम रोक्का राख् न ुपने िएमा सोको LMBIS मा रोक्का जनाई के कारणबाट 
रोक्का राशखएको हो, सोको अगिलेख राख् न ुपर्दाछ र बजेट कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी मािार्दिान 
पठाउँर्दा रोक्का रहेको बजेट उपिीषाक र बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न िने सम्बन्त्धमा 
खलुाउन ुपर्दाछ। 

४.४.३.२२ मन्त्त्रालर्ित बजेटको प्रारशम्िक रुज ु पश् चात स्वीकृत सीमा अनसुार िए निएको हेरी 
सीमा नाघेकोमा सोको वटपोट तर्ार िनुा पर्दाछ। र्स्तो वटपोट सवहत महािाखा प्रमखुलाई 
बजेट छलफलको वववरणको जानकारी िराउन ुपर्दाछ।  
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४.४.३.२३ महािाखा प्रमखुबाट प्राप त गनरे्दिन अनसुार सम्बशन्त्धत गनकार्सँि आवश्र्क कुरा बझुी 
छलफल िनुापने िएमा पनुः छलफल िनुा पर्दाछ। पगछल्लो छलफल पश् चात तर् िएको 
अङ्क, महािाखा प्रमखुबाट गनरे्दिन िएको ववषर् र अन्त्र् कुनै कारणबाट पवहलाको अङ्कमा 
फेरबर्दल िनुा परेमा सोको कारण पशुस्तकामा अगिलेख राख् न ुपर्दाछ र LMBIS मा प्रवववि 
अद्यावगधक िनुा पर्दाछ।  

४.४.३.२४ महािाखा प्रमखुसँि िएको छलफल र मागर् उल्लेख िएका आधारबाट LMBIS मा पनुः 
अद्यावगधक िरी सकेपगछ बजेटको कुल आकारले स्वीकृत सीमा नाघे ननाघेको हेनुा 
पर्दाछ। कुल बजेटको आकारसँि चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी 
ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको अनपुातलाई पगन ध्र्ान दर्दन ुपर्दाछ।  

४.४.३.२५ बजेट छलफल िर्दाा प्रस्ताववत बजेट सीमािन्त्र्दा बढी हनु िएकोमा बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
महािाखाका सबै सेक्टरले आफू अन्त्तिात कटौती िना सक्ने सम्िाव्र् क्षेत्रको पवहचान 
िरी सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिसिँ अगनवार्ा रूपमा परामिा िरी 
स्वीकृत सीमा गित्र ल्र्ाउन े प्रर्ास िनुा पर्दाछ। र्दर्द मन्त्त्रालर्का अगधकारीहरू बजेट 
घटाउन सहमत निएमा सोको जानकारी महािाखा प्रमखुलाई िराउन ु पर्दाछ। ववत्तीर् 
सन्त्तलुन कार्म िना मन्त्त्रालर्हरू सहमत निए पगन बजेटको उपर्कु्त आकार ल्र्ाउन ु
पने अवस्र्ा आएमा अर्ामन्त्त्री, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिका उपाध्र्क्ष र अर्ा सशचवसिँ 
सल्लाह िरी बजेट घटाउन सवकनेछ। र्सबाट जनु जनु मन्त्त्रालर् प्रिाववत हनु्त्छन ्
गतनलाई कुन कुन बजेट उपिीषाक प्रिाववत हनु पिेुको हो, सोको जानकारी अगनवार्ा 
रूपमा िराउन ुपर्दाछ। 

४.४.३.२६ महािाखा प्रमखुलाई जानकारी िराए पगछ अन्त्र् LMBIS प्रर्ोिकतााहरूलाई LMBIS मा 
डाटा प्रवववि बन्त्र्द (System Lock) िरी गनशश् चत पर्दागधकारीलाई मात्र डाटा संिोधन िने 
कार्ा तोक्नपुर्दाछ। तोवकएको पर्दागधकारी माफा त मात्र संिोधनको कार्ा िनुा पर्दाछ।  

४.४.३.२7 वैरे्दशिक सहर्ोि प्राप त आर्ोजनाहरूको स्रोत रे्दशखने वववरणको वप्रन्त्ट गनकाली ववकास 
साझेर्दार, ऋण/अनरु्दान संकेत, िकु्तानीको तररका गिडान िना अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता 
समन्त्वर् महािाखालाई उपलब्ध िराउन ु पर्दाछ। उक्त महािाखाबाट प्राप त संिोधन 
सच्र्ाई रूज ुिरी अशन्त्तम संिोधनका लागि पनुः एक पटक पठाउन ुपर्दाछ। संिोधन िई 
आएको अशन्त्तम प्रगतका आधारमा LMBIS मा स्रोत गमलान िने कार्ा टुङ्गग्र्ाउन ुपर्दाछ। 

4.४.३.२८ ववकास साझेर्दारबाट वैरे्दशिक सहार्ता प्राप त हनुे आश् वािन प्राप त िएको तर बजेट 
छलफल िर्दााको समर्सम्ममा सहार्ता सम्झौता निइसकेको अवस्र्ामा अन्त्तराावष्ट्रर् 
आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखाको समेत रार् गलई चाल ु कार्ाक्रमको हकमा 
सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/वविािको िैपरी आउने चाल ु खचा संकेत नं.२८९११ र पुजँीित 
कार्ाक्रमको हकमा िैपरी आउने प ुजँीित खचा संकेत नं. ३१५११ मा बजेट व्र्वस्र्ा 
िनुा पर्दाछ।  

४.४.४ बजेट वक्तव्र्मा समावेि िना सवकन ेनीगत तर्ा कार्ाक्रमको वटपोट  

४.४.४.१ बजेटको सीमा उपलब्ध िराए पश् चात आिामी आगर्ाक वषाको बजेटमा समावेि िने नीगत 
तर्ा कार्ाक्रमको वववरण सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्बाट चैत्र मसान्त्तगित्र प्राप त िना आवश्र्क 
समन्त्वर् सेक्टरका उपसशचवले िनुा पनेछ।  
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४.४.४.२ प्राप त नीगत तर्ा कार्ाक्रम र बजेट छलफल समेतका आधारबाट बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
महािाखाका प्रत्रे्क सेक्टरले बजेट वक्तव्र्मा समावेि िनुापने ववषर् र सोको लागि 
प्रस्ताववत बजेटसमेत उल्लेख िरी बजेट वक्तव्र् लेखन सगमगतलाई उपलब्ध िराउन ु
पर्दाछ। 

४.४.५ अङ्क रुज ुिने तररका र अशन्त्तम मस्र्ौर्दा तर्ारी  

४.४.५.१ बजेटको छलफल टुविएपगछ छपाई िनुा र्दईु दर्दन अशघ आिामी आगर्ाक वषाको राजस्व 
अनमुान र आन्त्तररक ऋणको अङ्क LMBIS मा प्रवववि िनुा पर्दाछ। र्सरी राजस्वको 
अनमुान प्रवववि िराउँर्दा िीषाकित रूपमा तीन वषाको अनमुान पगन प्रवववि िराउन ुपर्दाछ। 

४.४.५.२  खचा अनमुान, राजस्व अनमुान र आन्त्तररक ऋण LMBIS मा प्रवववि िएपगछ आर् व्र्र् 
वववरणको अनसूुची-१ लाई मखु्र् आधार मानी सोमा उल्लेख िएका अङ्कहरूसिँ अन्त्र् 
प्रगतवेर्दनहरूको अङ्क रुज ु िनुा पर्दाछ। अङ्कहरू रुज ु िर्दाा गनम्न ववषर्हरूमा ध्र्ान दर्दन ु
पर्दाछः- 

रुजकुो मूल आधार रुज ुिनुापने ववषर् र अनसूुची 
बजेट वक्तव्र्को “आर् व्र्र्को 
वववरण अनसूुची–१” को र्र्ार्ा 
खचा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको कुल अनमुानसँि 

 व्र्र् अनमुान वववरण (खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) 
को “आगर्ाक वषा (प्रस्ताववत) को व्र्र् अनमुान” को सारांि पेजको र्र्ार्ा, 
संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत वषाको अनमुान कुल खचा गिडाउने।  

 व्र्र् अनमुान ( खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) 
वववरणको “आगर्ाक वषा (प्रस्ताववत) को व्र्र् अनमुान” को कुल जम्मा 
महल गिडाउन।े  

 बजेट वक्तव्र्को अनसुची-३ को र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको अनमुान कुल खचा गिडाउन।े 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-५ को कुल महल गिडाउन।े 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-७ को र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र जम्मा महल 
गिडाउने। 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-६ को जम्मा महल गिडाउने। 
बजेट वक्तव्र्को “आर् व्र्र्को 
वववरण अनसूुची–१” को र्र्ार्ा 
खचा, संिोगधत अनमुान र 
प्रस्ताववत वषाको चाल ु खचाको 
अनमुानसँि 

 व्र्र् अनमुानको वववरण ( खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 
सवहत) को “आगर्ाक वषा (प्रस्ताववत) को व्र्र् अनमुान” को सारांि पेजको 
र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत वषाको अनमुानको चाल ु खचा 
गिडाउने। 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-५ को चाल ुखचाको महल गिडाउन।े 

 बजेट वक्तव्र्को अनसुची-६ को र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको अनमुानको चाल ुखचाको महल गिडाउने। 

बजेट वक्तव्र्को “आर् व्र्र्को 
वववरण अनसूुची– १” को र्र्ार्ा 
खचा, संिोगधत अनमुान र 
प्रस्ताववत वषाको पुजँीित खचाको 
अनमुानसँि 

 व्र्र् अनमुान वववरण (खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) 
को “आगर्ाक वषा (प्रस्ताववत) को व्र्र् अनमुान” को सारांि पेजको र्र्ार्ा, 
संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत वषाको अनमुानको पुजँीित खचा गिडाउन।े 

 बजेट वक्तव्र्को अनसुची-६ को र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको अनमुानको पुजँीित खचाको महल गिडाउन।े 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-५ को पुजँीित खचाको जम्मा महल गिडाउने। 
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बजेट वक्तव्र्को “आर् व्र्र्को 
वववरण अनसूुची– १” को र्र्ार्ा 
खचा, संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 
अनमुानसँि 

 बजेट वक्तव्र्को अनसुची-५ र ६ को व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा 
संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) को र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान 
र प्रस्ताववत वषाको ववत्तीर् व्र्वस्र्ा अनमुानसँि गिडाउन।े  

बजेट वक्तव्र्को “आर् व्र्र्को 
वववरण अनसूुची– १” को र्र्ार्ा, 
संिोगधत अनमुान र प्रस्ताववत 
वषाको राजस्व अनमुानसँि 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-२ को राजस्व तर्ा अनरु्दान प्राशप तको अनमुानको 
र्र्ार्ा, संिोगधत अनमुान र लक्ष्र्को जम्मासँि गिडाउन।े 

 

बजेट वक्तव्र्को अनसूुची- १ को 
वैरे्दशिक अनरु्दान र ऋणको जम्मा 
अङ्कसँि 

 बजेट वक्तव्र्को अनसूुची-१0 को वैरे्दशिक अनरु्दान तर्ा ऋण सारांिको 
कुल जम्मासँि गिडाउन।े 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा 
सवहत) को अनसूुची-६ र ७ को वैरे्दशिक अनरु्दान र ऋणको जम्मासिँ 
गिडाउने। 

बजेट वक्तव्र्को अनसूुची- ९ को 
प्रार्गमकता अनसुारको व्र्र् 
अनमुानको कुल जम्मासँि 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) को कुल जम्मासँि 
गिडाउने। 

 

तेसो (Horizontal) र ठाडो 
(Vertical) रुज ुिने। 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित, स्रोतित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा सवहत) 
को खचा संकेतित वववरणको प्रत्रे्क बजेट उपिीषाकगित्रको नमूना रूपमा 
सहजोड र कुल जोड रुज ुिने।  

 सबै अनसूुची र सारांि प्रगतवेर्दनहरू तेसो (Horizontal) र ठाडो (Vertical) 

जोड जम्मा रुज ुिने। 

 व्र्र् अनमुान वववरणको पगन नमूनाको रूपमा र्दईु वा तीन िन्त्र्दा बढी 
मन्त्त्रालर्को तेसो (Horizontal) र ठाडो (Vertical) जोड जम्मा रुज ुिने। 

४.४.5.३ बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख िएका कार्ाक्रमहरूको बजेट अङ्क व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा 
संकेतित, स्रोतित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण सवहत) मा 
उल्लेख िएको अङ्कसँि गिडान िने कार्ा महािाखा प्रमखुको गनरे्दिनमा सम्बशन्त्धत 
सेक्टरको उप-सशचवले िनुा पर्दाछ। 

 ४.४.5.४ आगर्ाक सवेक्षणमा उल्लेख िएको चाल,ु पुजँीित, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा र अन्त्तर सरकारी 
ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको के्षत्रित र्र्ार्ा खचा परस्परमा गिडेको छ, छैन तोवकएको अगधकृतले 
रुज ु िनुा पर्दाछ। नगिडेमा गिडान िने र गिडान हनु नसकेकोमा सोको कारण व्र्र् 
अनमुानको द्रिव्र् पेजमा उल्लेख िनुा पनेछ।  

४.४.5.५ कुनै मन्त्त्रालर् ववघटन िएमा सो मन्त्त्रालर् अन्त्तिातको साववकको बजेट उपिीषाकमा नै 
कुनै एक खचा संकेतमा िून्त्र् रकम राखी र्र्ार्ा र संिोगधत खचाको वववरण प्राप त हनु े
समर्सम्म उपिीषाक कार्म िनुा पर्दाछ। 

४.४.5.६ मागर् प्रकरण ४.४.5.२ मा उल्लेख िए अनसुार रुज ुिरी LMBIS मा संिोधन िनुापने 
िएमा संिोधन समेत िरी बजेटको अशन्त्तम मस्र्ौर्दा तर्ार िनुा पर्दाछ। 
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४.४.5.७ बजेट वक्तव्र् लेखन कार्ा बजेट तजुामा दर्दग्र्दिान, २०77 मा उल्लेख िएको गमगतगित्र 
सम्पन्त् न िने िरी मागर् उल्लेशखत कार्ाहरू सोही अवगधगित्र सम्पन्त् न िना कार्ातागलका 
बनाई काम िनुा पर्दाछ। 

४.४.5.८ ववगनर्ोजन ववधेर्क, पेश्की खचा ववधेर्क र राष्ट्र ऋण उठाउने ववधेर्कको मस्र्ौर्दा काननु 
तर्ा फैसला कार्ाान्त्वर्न महािाखाबाट तर्ार हनुे हुँर्दा सोको लागि आवश्र्क वववरण 
बजेट तजुामा दर्दग्र्दिान, २०77 को अनसूुचीको ढाँचामा उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ। 

४.४.5.९ मस्र्ौर्दा बजेट र कार्ाक्रमको उच्चस्तरीर् प्रस्ततुी अन्त्तिात मशन्त्त्रपररषद् र रावष्ट्रर् र्ोजना 
आर्ोिमा िररन े प्रस्तगुतका लागि आवश्र्क वववरण र बजेट तजुामा दर्दग्र्दिानको ढाँचामा 
संघीर् संसर्दमा प्रस्ततु िने वववरण तर्ार िनुा पर्दाछ। 

४.४.5.१०बजेट मस्र्ौर्दालाई अशन्त्तम रूप दर्दई सकेपगछ बजेट मस्र्ौर्दा सँिसँिै वावषाक ववकास 
कार्ाक्रम रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि एवं नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट स्वीकृत हनु ुपर्दाछ। 

४.४.5.११बजेट तजुामा सम्पन्त् न िएपगछ अर्ामन्त्त्रीले संघीर् संसर्दमा बजेट वक्तव्र् सवहत आर्व्र्र्को 
अनमुान पेि िनुा हनुेछ। 

४.५ बजेट सम्बन्त्धी पसु्तकहरूको मदु्रण तर्ा ववतरण 

४.५.१ बजेट सम्बन्त्धी वववरणहरू लेखन सगमगतबाट स्वीकृत िई अशन्त्तम जाचँ सवकए पगछ मदु्रणको काम 
िनुा पर्दाछ। सोको लागि मदु्रण िने कार्ातागलका र शजम्मेवारी तोकी कमाचारीको खटनपटन िनुा 
पर्दाछ। र्सरी शजम्मेवारी तोक्र्दा मदु्रण िने गनकार् वा संस्र्ाको व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। 

४.५.२ मदु्रणमा बजेट पशुस्तकाको पाण्डुगलवप पठाई सकेपगछ डाटावेसमा सच्र्ाउन गमल्रै्दन। पाण्डुगलवप बजेट 
वक्तव्र् सावाजगनक निएसम्म िोपर् राख् न ुपर्दाछ।  

४.५.३ बजेट सम्बन्त्धी पशुस्तका छावपएपगछ प्रिासन महािाखालाई बझुाउने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। र्सका सारै् 
पाण्डुगलवपको पलेट पगन सरुशक्षत राख् न ुपर्दाछ। 

४.५.४ बजेट वक्तव्र् सावाजगनक हनुे दर्दनमै अर्ामन्त्त्रीले संघीर् संसर्दमा बजेट वक्तव्र् प्रस्ततु िरेको एक 
घण्टापगछ सबै प्रकािनहरू अर्ा मन्त्त्रालर्को वेबसाइटमा राख् ने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ।  

४.५.५ बजेट वक्तव्र् सावाजगनक िएपगछ हनुे पत्रकार सम्मेलनको लागि बजेट सम्बन्त्धी मखु्र् मखु्र् 
बुरँ्दाहरूको वटपोट र सो सम्बन्त्धी पषुट्याँई तर्ार िनुा पर्दाछ। र्स कार्ाको संर्ोजन महािाखा प्रमखुले 
िनुा पर्दाछ।  

४.५.६ संसर्दको अगधवेिन जारी रहेको अवस्र्ामा बजेट छलफलका दर्दन सम्बशन्त्धत बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
महािाखाको सम्बशन्त्धत सेक्टरबाट संसर्दमा बजेट सम्बन्त्धी छलफलमा प्रगतगनगधत्व िने व्र्वस्र्ा 
गमलाउन ुपर्दाछ। 

४.५.७ संसर्दका सर्दस्र्हरूबाट सोगधएका प्रश् नको जबाफ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको सम्बशन्त्धत 
सेक्टरबाट तर्ार तर्ा छलफल िरी संसर्द सशचवालर्मा पठाउन ेव्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। 

४.6 पूरक अनमुान 

नेपालको संववधानको धारा 121 बमोशजम चाल ुआगर्ाक वषाको लागि ववगनर्ोजन ऐनले कुनै सेवाको लागि खचा 
िना अशख्तर्ारी दर्दएको रकम अपर्ााप त िएमा वा त्र्स वषाका लागि ववगनर्ोजन ऐनले अशख्तर्ारी नदर्दएको नर्ाँ 
सेवामा खचा िना अवश्र्क िएमा वा चाल ुआगर्ाक वषामा ववगनर्ोजन ऐनले अशख्तर्ारी दर्दएको रकम िन्त्र्दा बढी 
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खचा हनु िएमा अर्ामन्त्त्रीले प्रगतगनगधसिामा पूरक अनमुान पेि िना सक्नछे। पूरक अनमुानमा राशखएको रकम 
सम्बशन्त्धत िीषाकमा उल्लेख िरी पूरक ववगनर्ोजन ववधेर्कमा राशखनछे। 

पूरक अनमुान पेि िर्दाा रे्दहार्का ववषर्हरू सवहत तर्ारी हनु ुपनेछः- 

४.6.१ ववगनर्ोजन ऐनिारा ववगनर्ोशजत रकम कुन सेवामा नपिु िएको हो सोको आधारहरू तर्ार िनुा पर्दाछ। 

४.6.२ पूरक अनमुान पेि िर्दाा खचा व्र्होने स्रोतहरूको उल्लेख िनुा पर्दाछ। 

४.6.३ पूरक ववगनर्ोजन ऐनिारा ववगनर्ोशजत रकमको सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को िीषाकमा रकमान्त्तर िरी 
गनकासा दर्दने वा छुिै से्रस्ता राख् ने, लेखापरीक्षण िराउन ेव्र्वस्र्ा िरी अशख्तर्ारी दर्दने, गनकासा िने 
व्र्वस्र्ा गमलाउन।े 

४.७ उधारो खचा सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा 

नेपालको संववधानको धारा 123 वमोशजम प्राकृगतक कारण वा बाह्य आक्रमणको आिंका वा आन्त्तररक ववघ्न 
वा अन्त्र् कारणले संकटको अवस्र्ा परी धारा 119 को उपधारा (1) अन्त्तिात चावहने वववरण खलुाउन 
अव्र्वहाररक वा राज्र्को सरुक्षा वा वहतको दृविले अवाञछनीर् रे्दशखएमा नेपाल सरकारको अर्ा मन्त्त्रीले 
व्र्र्को वववरण मात्र िएको उधारो खचा ववधेर्क प्रगतगनगध सिामा पेि िना सक्नेछ।  

४.८ अध्र्ारे्दिबाट बजेट पेि िने 

संसर्दको अगधवेिन नचलेको अवस्र्ामा अध्र्ारे्दिबाट बजेट पेि िर्दाा आिामी आगर्ाक वषाको बजेट अनमुान 
पेि िने कार्ाववगध मागर् उल्लेख िए बमोशजम नै हनुछे। आगर्ाक वषाको बीचमै अध्र्ारे्दिको म्र्ार्द समाप त 
िए पगछ पनुः जारी िर्दाा ववगनर्ोजन अध्र्ारे्दिमा उल्लेख िए अनसुारकै बजेटलाई गनरन्त्तरता दर्दन ु पर्दाछ। 
र्स्तो अवस्र्ामा सामान्त्र्तर्ा बजेटमा संिोधन िररँरै्दन। तर आगर्ाक वषाको बीचमा आर्–व्र्र् वववरणमा 
पररवतान िनुापने अवस्र्ा गसजाना िएमा र्समा पररवतान िना पगन सवकन्त्छ। 

४.९  अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण 

प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहले आिामी आगर्ाक वषाको लागि आर् व्र्र्को प्रके्षपण िररएको वववरण पसु मसान्त्तगित्र 
अर्ा मन्त्त्रालर् समक्ष पेि िनुापने र नेपाल सरकारले फािनु मसान्त्तगित्र राजस्व बाँडफाँट र ववत्तीर् 
समानीकरण अनरु्दान बापत प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहलाई उपलब्ध िराउने अनमुागनत स्रोतको वववरण उपलब्ध 
िराउन ुपने व्र्वस्र्ा अन्त्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्र्ापन ऐन, 2074 मा िररएको छ। नेपाल सरकारले प्ररे्दि 
तर्ा स्र्ानीर् तहको खचाको आवश्र्कता र राजस्वको क्षमताको आधारमा रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त 
आर्ोिको गसफाररसमा प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई ववत्तीर् समानीकरण अनरु्दान हस्तान्त्तरण िनुा िनेछ। सारै्, 
तोवकएको िताको पालना िरेर कार्ाान्त्वर्न िने िरी प्ररे्दि वा स्र्ानीर् तह वा नेपाल सरकारको कुनै र्ोजना 
कार्ाान्त्वर्न िना रावष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तर्ा ववत्त आर्ोिले तोकेको आधार बमोशजम प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् 
तहलाई सःिता अनरु्दान प्रर्दान िछा। नेपाल सरकारले गनधाारण िरेको कार्ाववगध बमोशजम पूवााधार ववकास 
सम्बन्त्धी कुनै र्ोजना कार्ाान्त्वर्न िना समपरुक अनरु्दान र कुनै खास र्ोजनाको लागि वविषे अनरु्दान प्ररे्दि 
तर्ा स्र्ानीर् तहलाई उपलब्ध िराउन ुपने हनु्त्छ। मागर् उल्लेशखत व्र्वस्र्ा अनसुारका अनरु्दानहरूका लागि 
आवश्र्क बजेटको व्र्वस्र्ा िने सम्बन्त्धमा छलफल िरी र्वकन िनुा पर्दाछ। प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहलाई ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरण िएको रकमको आम्र्दानी र खचाको लेखाङ्कन तर्ा प्रगतवेर्दन िने व्र्वस्र्ा लिार्तका ववषर्मा 
मािार्दिानमा उल्लेख िरी पठाउन ुपनेछ। 
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४.१० ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको रकम वफताा िने  

संघीर् सशञ्चत कोषबाट प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहमा िएको ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको रकममध्रे् सम्बशन्त्धत आगर्ाक 
वषागित्र खचा निई जनुसकैु खातामा बाँकी रहेको सःिता अनरु्दान, समपरुक अनरु्दान र वविषे अनरु्दानको रकम 
सोही आगर्ाक वषागित्र सम्बशन्त्धत प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहले संघीर् सशञ्चत कोषमा वफताा िनुा पनेछ। 

क) कुनै कारणवि सोही आगर्ाक वषागित्र रकम वफताा िना नसवकएमा आगर्ाक वषा समाप त िएको एक 
मवहनागित्र वफताा िररसक्न ुपनेछ।  

ख) उल्लेशखत अवगधगित्र समेत रकम वफताा हनु नआएमा वफताा हनु नआए बराबरको रकम अर्ा मन्त्त्रालर्ले 
प्रचगलत संघीर् काननु बमोशजम सम्बशन्त्धत प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहलाई हस्तान्त्तरण िने ववत्तीर् 
समानीकरण अनरु्दान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट किा िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ।  

४.११  प्रार्गमकता अनसुार बजेट ववगनर्ोजन 

४.१0.१ व्र्र् अनमुानको पशुस्तकामा बजेट उपिीषाकमा प्रार्गमकता संकेत दर्दइएको छ। नर्ाँ उपिीषाक र्प 
िर्दाा त्र्स्तो उपिीषाक कुन प्रार्गमकता अन्त्तिात पर्दाछ सो समेत उल्लेख िनुा पर्दाछ।  

४.१0.२ बजेट उपिीषाकको प्रार्गमकता पनुरावलोकन िनुापने अवस्र्ामा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि र अर्ा 
मन्त्त्रालर्का बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा र अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखा 
समेतको समन्त्वर्मा पनुरावलोकन िनुा पनेछ। र्सरी पनुरावलोकन िएको अवस्र्ामा सोही अनसुार 
LMBIS मा प्रार्गमकता प्रवविी िनुा पर्दाछ। 

४.१0.३ ववकास सहार्ता सम्बद्ध आर्ोजनाहरूलाई प्रार्गमकता अनसुार बजेट छुट्याउन ुपर्दाछ। 

४.१0.४ लैविक उत्तरर्दार्ी बजेटः बजेट प्रस्ताव िर्दााकै अवस्र्ामा सो बजेट लैविक समानता उद्देश्र् प्राशप तका 
लागि बनाइएको नीगत तर्ा कार्ाक्रम अनसुार लैविक आधारमा विीकरण िरी मवहलालाई प्रत्र्क्ष 
लाि पगु्ने, अप्रत्र्क्ष लाि पगु्ने र तटस्र् मध्रे् कुन प्रकारको हो छुट्याउन लिाई LMBIS मा 
अगनवार्ा रूपमा सम्बशन्त्धत के्षत्र हेने उप-सशचवबाटै प्रववि िनुा पर्दाछ।  

४.१0.५ िररबी न्त्रू्नीकरण बजेटः बजेट प्रस्ताव िर्दाा कै अवस्र्ामा सो बजेट िररबी न्त्रू्नीकरणमा प्रत्र्क्ष 
र्ोिर्दान परु् र्ाउने िररबी न्त्रू्नीकरण बजेट वा िररबी न्त्रू्नीकरणमा अप्रत्र्क्ष र्ोिर्दान परु् र्ाउन े
तटस्र् बजेट मध्रे् कुन हो, बजेट उप-िीषाकित खचाको संकेतमा नै छुट्याउन लिाउन ुपर्दाछ र 
सोही बमोशजम नै LMBIS प्रववि िनुा पर्दाछ।  

४.१0.६ जलवार् ुपररवतान बजेटः बजेट प्रस्ताव िर्दाा कै अवस्र्ामा सो बजेट जलवार् ुपररवतानको प्रगतकुल 
प्रिाव न्त्रू्नीकरण िरै्द जलवार् ुअनकूुगलत न्त्रू्न कावान उन्त्मखु सामाशजक आगर्ाक ववकास पर्लाई 
अवलम्बन िरी जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन ेकार्ासँि अत्र्न्त्त सान्त्र्दगिाक, सान्त्र्दगिाक वा तटस्र्मध्रे् 
कुन हो बजेट उपिीषाकित खचाको संकेतमा नै छुट्याउन लिाई सोही बमोशजम LMBIS मा प्रवववि 
िनुा पर्दाछ। 
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पररच्छेर्द - पाचँ 
बजेट कार्ाान्त्वर्न कार्ाववगध 

 

५.१ खचा िने अशख्तर्ारीको कार्ाववगध 

5.1.1 अशख्तर्ारी तर्ा कार्ाक्रम स्वीकृगत सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ाः 

१. प्रचगलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापगन ववगनर्ोजन िएको रकम प्रचगलत काननुको 
अधीनमा रही खचा िने अशख्तर्ारी ववगनर्ोजन ऐन प्रारम्ि िएको दर्दनरे्दशख अगधकार प्राप त 
अगधकारीलाई हनुछे। 

२. बुरँ्दा (१) बमोशजम खचा िने अशख्तर्ारीको आधारमा कोष तर्ा लेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्ले 
सम्बशन्त्धत गनकार्लाई ववगनर्ोजन िएको रकम गनकासा दर्दनेछ। 

३. कुनै गनकार्लाई एकिन्त्र्दा बढी गनकार्बाट खचा िने िरी रकम ववगनर्ोजन िएकोमा ववगनर्ोजन 
िएको गनकार्को प्रमखुले ववगनर्ोजन ऐन जारी िएको गमगतले सात दर्दनगित्र ववगनर्ोजन िएको 
सम्पूणा रकम खचा िने गनकार्हरूलाई बाँडफाँट िरी त्र्सको जानकारी अर्ा मन्त्त्रालर् र 
सम्बशन्त्धत कोष तर्ा लेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्लाई दर्दनपुनेछ। 

४. बुरँ्दा (३) बमोशजमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप त िने गनकार्को प्रमखुलाई त्र्स्तो रकम खचा 
िना अशख्तर्ारी प्राप त िएको मागननेछ। 

५. प्रचगलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापगन मन्त्त्रालर्ित बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) 

मा समावेि िएको कार्ाक्रम त्र्स्तो कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न िने प्रर्ोजनको लागि स्वीकृत 
कार्ाक्रम मागननछे।  

६. बुरँ्दा (5) बमोशजम मन्त्त्रालर्ित बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा समावेि िएको कुनै कार्ाक्रम 
संिोधन िनुापने िएमा सम्बशन्त्धत गनकार्ले अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत गलन ुपनेछ। 

७. बुरँ्दा (6) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापगन मन्त्त्रालर्ित बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा 
समावेि िएको कार्ाक्रमको तै्रमागसक वविाजनमा संिोधन िनुापने िएमा सम्बशन्त्धत गनकार्ले 
एक तह मागर्को कार्ाालर् प्रमखुको स्वीकृगत गलन ु पनेछ। राजपत्रावङ्कत ववशिि शे्रणीको 
कमाचारी प्रमखु िएको गनकार्मा गनजले तै्रमागसक वविाजनमा संिोधन िना बाधा पिेुको मागनन े
छैन। 

८. बुरँ्दा (7) बमोशजम संिोधन िएको जानकारी अर्ा मन्त्त्रालर् र सम्बशन्त्धत कोष तर्ा लेखा 
गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्लाई दर्दनपुनेछ। 

९. अर्ा मन्त्त्रीबाट जेठ १५ मा बजेट प्रस्ततु िइसकेपगछ अर्ा सशचवबाट साउन १ िते बजेट 
कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी मािार्दिान पठाउन ु पनेछ। र्सैिरी प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहमा ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरण िररन े अनरु्दान रकमहरूको अनरु्दान संख्र्ा अनसुार सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरूको 
समन्त्वर्मा बजेट कार्ाान्त्वर्न मािार्दिान पठाउन ुपर्दाछ। 

५.१.2 मन्त्त्रालर्/आर्ोिहरूमा पठाइन ेमािार्दिानमा सामान्त्र्तः रे्दहार्का कुराहरू समावेि हनुपुर्दाछ:  

 बजेट उपिीषाक, खचा संकेत र रकम खलेुको बजेट वववरण।  

 वैरे्दशिक स्रोततफा को खचा व्र्होने कार्ाक्रममा परेका आर्ोजनाहरूको खचा व्र्होने स्रोतको 
वववरण। 

 कार्ाक्रम संिोधन िने सम्बन्त्धमा।  
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 अर्ा मन्त्त्रालर्को स्वीकृगत गलन ुपने िीषाकहरू र सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले नै बाँडफाटँ िना सक्न े
िीषाक र रकमहरू तोक्ने ववषर् एवं अर्ा मन्त्त्रालर्बाट बाँडफाँट हनुे रकमहरूको ववषर्। 

 आर्ोजनाहरूलाई प्रार्गमकताको आधारमा िौगतक प्रिगत हेरी रकम गनकासा िने व्र्होराका 
सम्बन्त्धमा। 

 आवश्र्कतानसुार कुनै वैरे्दशिक स्रोतको गनशश् चत रकम र समर्मा मात्र खचा िना सक्ने ववषर्। 

 खचाको प्रगतवेर्दन पठाउन ुपने गनकार्हरू, प्रगतवेर्दन नपठाएमा आवश्र्कतानसुार गनकासा रोक्का िना 
सक्ने ववषर्को स्मरण। 

 राजस्व असलुी र निर्द प्रवाहको आधारमा गनकासा दर्दन ेवा नदर्दने ववषर्। 

 रोक्का राशखएका बजेट िीषाकहरू र रकमहरू। 

 कारोबारको लेखा राख् ने, राख् न लिाउने ववषर्। 

 खररर्द र्ोजना बनाई कार्ा सञ चालन िने ववषर्। 

 कारोबार एबं लेखाको लेखापरीक्षण िनुा/ िराउन ुपने ववषर्। 

 खचा र आम्र्दानीको वववरण तोवकएको समर्मा प्रकाशित िनुापने ववषर्। 

 प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहहरूलाई प्रर्दान िररने अनरु्दान बाँडफाँट तर्ा खचा िने व्र्वस्र्ा। 

 सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/वविािले मातहत गनकार्लाई मािार्दिान पठाउँर्दा केन्त्द्रमा अवण्डा राखेकोमा 
सो रकम बाँडफाँट िररसक्नपुने ववषर्। 

 एकमिु ववगनर्ोजन िएका सञ चालन अनरु्दान तर्ा सहार्ता खचा संकेतहरूको बाँडफाँटको 
मािार्दिान प्रर्दान िने ववषर्। 

 रकमान्त्तर िना सवकन/ेनसवकने खचा संकेतहरूको उल्लेख र अर्ा मन्त्त्रालर्को स्वीकृगत गलनपुने 
खचा संकेतहरू। 

 बजेटमा व्र्वस्र्ा िए तापगन अर्ा मन्त्त्रालर्को पूवा सहमगत गलई खचा िनुापने िनी तोक्नपुने कुनै 
ववषर् िए। 

 ववगनर्ोजन ऐनले विज नहनुे िनी तोकेको िीषाकको रकम बाहेक िकु्तानी दर्दनपुने अन्त्र् रकम 
आगर्ाक वषा समाप त हनुिुन्त्र्दा कम्तीमा सात दर्दन अिावै िकु्तानी दर्दई गनकासा र खचाको लेखा 
अद्यावगधक िरी िकु्तानी गनकासा बन्त्र्द िने ववषर्। 

 बजेट वक्तव्र्मा उल्लेशखत नीगत र कार्ाक्रमको प्रिगत र तोवकएका आर्ोजनाहरूको प्रिगत वववरण 
गनर्गमत रूपमा अर्ा मन्त्त्रालर्मा पठाउने ववषर्। 

 सम्बशन्त्धत आगर्ाक बषाको फािनु मसान्त्तसम्म गबगनर्ोशजत बजेट खचा निएको र बाँकी अबगधमा 
समेत खचा हनु नसक्ने बजेट समपाण िने गबषर्। 

५.१.3 मन्त्त्रालर्का सशचवलाई दर्दइएको मािार्दिानको ववषर् समेत समेटी गनकासा तर्ा खचा व्र्वस्र्ापन िना 
आवश्र्क गनरे्दिन सवहतको छुिै मािार्दिान महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर् र सावाजगनक ऋण 
व्र्वस्र्ापन कार्ाालर्लाई दर्दन ुपर्दाछ। महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर् र सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन 
कार्ाालर्लाई दर्दने मािार्दिानमा मागर् प्रकरण ५.१.२ मा उल्लेख िएका सान्त्र्दगिाक ववषर्का सारै् 
रे्दहार्का ववषर्हरू उल्लेख िएको हनु ुपर्दाछ : 

 गनकासा सम्बन्त्धमा र्प गनरे्दिन केही िए खलुाउने, 
 अनरु्दान संकेत ५०२, ५०३ र ५०४ को रकम खचा िने अशख्तर्ार, र 

 बजेट उपिीषाक ६०100011, ६0१०0012, ६०१०00१3 र ६०१०00१6 को उपर्कु्त 
रकमको अशख्तर्ारी। 
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५.१.4 मािार्दिान पठाउने गनकार्हरुः रे्दहार्का गनकार्हरूलाई मािार्दिानको जानकारी दर्दनपुनेछ: 

सशचवलाई प्रर्दान िरेको बजेट 
कार्ाान्त्वर्न मािार्दिान 

महालेखा गनर्न्त्त्रक 
कार्ाालर्/सावाजगनक ऋण व्र्वस्र्ापन 

कार्ाालर्लाई प्रर्दान िरेको बजेट 
कार्ाान्त्वर्न मािार्दिान 

प्ररे्दि/स्र्ानीर् तहलाई प्रर्दान 
िरेको बजेट कार्ाान्त्वर्न मािार्दिान 

१. महालेखा परीक्षकको 
कार्ाालर् 

१. महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् १. महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 

२. प्रधानमन्त्त्री तर्ा 
मशन्त्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

२. प्रधानमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को 
कार्ाालर् 

2. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि 

३. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि ३. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि 3. महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर् 
4. महालेखा गनर्न्त्त्रक 

कार्ाालर् 

४. अर्ा मन्त्त्रालर् ४. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् 

5. अर्ा मन्त्त्रालर्  ५. सम्बशन्त्धत को.ले.गन.का. 
  6. प्ररे्दि को.ले.गन.का. 
५.१.5 मािार्दिान सार् संलग्न िरी पठाउने बजेट सम्बन्त्धी प्रकािनहरू 

(क) व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतित समेत)। 

(ख) बजेट वक्तव्र्। 

५.१.6 बजेट सम्बन्त्धी प्रकािनहरू रे्दहार्का संख्र्ामा गनम्न गनकार्हरूलाई उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ : (अन्त्र् 
महािाखाबाट प्रकािन हनुे पशुस्तकाहरूको वववरण र्समा समावेि छैन)। 

क) संघीर् संसर्द सशचवालर् 

 बजेट वक्तव्र् 4०० प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतित समेत) 4०० प्रगत 

ख) संवैधागनक गनकार्/मन्त्त्रालर्हरू 

 बजेट वक्तव्र् 5 प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) 5 प्रगत 

ि) महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 

 बजेट वक्तव्र् २० प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) २० प्रगत 

घ) महालेखा गनर्न्त्त्रकको कार्ाालर् र अन्त्तिातका लागि 

 बजेट वक्तव्र् २०० प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) २०० प्रगत 

ङ) वविाि/केन्त्द्रीर् स्तरका कार्ाालर् 

 बजेट वक्तव्र् ३ प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) ३ प्रगत 
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च) ववकास साझेर्दार (प्रत्रे्कलाई) 

 बजेट वक्तव्र् (अंग्रजेी) २ प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) अंग्रजेी २ प्रगत 

छ) रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि 

 बजेट वक्तव्र् ३० प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) ३० प्रगत 

ज) सबै ववश् वववद्यालर्का पसु्तकालर् र रावष्ट्रर्स्तरका पसु्तकालर् (प्रत्रे्कलाई) 

 बजेट वक्तव्र् २ प्रगत 

 व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतितसमेत) २ प्रगत 

५.१.८ कार्ाक्रम र खचा संकेत संिोधन  

 बजेट तजुामाका बखत माि िएको बजेट उपिीषाकको कुनै कार्ाक्रम र खचा संकेतमा बजेट राख् न 
छुट हनु िई संिोधनको लागि लेखी आएकोमा सम्बशन्त्धत बजेट उपिीषाकको बजेट तजुामा फाराममा 
त्र्स्तो कार्ाक्रम र खचा संकेतमा बजेट माि िए/निएको हेरी छुट हनु िएको रे्दशखएमा सोही 
उपिीषाकबाट सोझै छुट हनु िएको कार्ाक्रम र खचा संकेतमा रकमान्त्तर िरी बजेट समावेि िना 
सवकनछे।  

५.१.९ चाल ुखचामा ववगनर्ोजन हनुपुने रकम पुजँीित खचामा ववगनर्ोजन हनु िएको अवस्र्ामा िने प ुजँीित 
खचाबाट चाल ुखचामा रकमान्त्तर िना गमल्रै्दन। तसर्ा, पुजँीित खचाबाट चाल ुखचामा सानुा पने रकम 
जगत ६०२०00२० मा रकमान्त्तर िरी त्र्गत नै रकम ६०२00०२2 वा ६०२00१०2 बाट 
सम्बशन्त्धत उपिीषाक अन्त्तिातको खचा संकेतमा रकमान्त्तर िना सवकनेछ।  

५.१.१० चाल ुखचा संकेतमा अवण्डा रहेको रकमबाट पुजँीित खचामा रकमान्त्तर िना वा बाँडफाँट िना लेखी 
आएको अवस्र्ामा त्र्स्तो गनकार्का लागि पुजँीित खचा अन्त्तिातका बजेट िीषाकमा िरुु ववगनर्ोजन 
िएको रहेछ िने रकमान्त्तर िररदर्दन सवकनछे।  

५.१.११बजेट िीषाक नर्ाँ खोल्न नसवकने: कुनै अनरु्दान संकेत अन्त्तिातको बजेट उपिीषाकमा बजेट 
ववगनर्ोजन िएको रहेनछ िने रकमान्त्तर िरी बजेट निएको उपिीषाकमा बजेट कार्म िना गमल्रै्दन। 
र्स्तो अवस्र्ामा त्र्स्तो अनरु्दान संकेत (मन्त्त्रार्ल संकेत) अन्त्तिातको बजेट ववगनर्ोजन िएको गमल्र्दो 
उपिीषाकमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

५.१.१२ आगर्ाक वषाको बीचमा ववकास सहार्ता प्राप त िएमा: आगर्ाक वषाको बीचमा सम्झौता िई ववकास 
सहार्ता प्राप त िएमा त्र्स्तो सहर्ोि अन्त्तिातको कार्ाक्रम स्वीकृत िना गनम्न र्दईु प्रवक्रर्ाबाट बजेट 
कार्म िरी दर्दन सवकनेछ : 

क)  सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को बचत हनु सक्ने कार्ाक्रमको रकमको सिा गमल्र्दो बजेट उपिीषाकमा 
स्रोतान्त्तर/रकमान्त्तर िरी सम्बशन्त्धत ववकास साझेर्दारको सहर्ोिको आधारमा ऋण वा अनरु्दान 
कार्म िने, वा 

ख)  प्रकरण (क) बमोशजम रकम बचत हनु नसक्ने िएमा ६०२ अन्त्तिातको कुनै खचा हनु नसक्न े
उपिीषाक वा सोबाट नपिु हनुे िएमा अन्त्र्त्र मन्त्त्रालर्को बचत हनु सक्ने बचत 
उपिीषाकबाट स्रोतान्त्तर/रकमान्त्तर िरेर। 
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५.२ अवण्डा रकमको बाडँफाटँ िने कार्ाववगध 

५.२.१ खचा संकेत २8९११ वा 315११ मा अवण्डामा रहेका रकम बाडँफाँट तर्ा गनकासा माि िर्दाा 
गनम्न कािजात समावेि िएको हनु ुपर्दाछ: 

(क) सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् प्रगतगलवप सवहतको पत्र। 

(ख) कार्ाक्रम/वक्रर्ाकलाप LMBIS मा प्रवववि िरी सोको वववरण। 

(ि) खचा संकेतित रकम बाँडफाटँको पषुट्याँई। 

५.२.२ खचा संकेत नं. २8९११ बाट चाल ुखचामा र खचा संकेत नं. 315११ बाट पुजँीित खचामा रकम 
बाँडफाँट िनुा पनेछ। २8९११ बाट पुजँीित खचामा बाडँफाँट िना लेखी आएमा औशचत्र्का आधारमा 
बाँडफाँट िना सवकनेछ। तर 315११ बाट चाल ुखचामा िने बाडँफाँट िना सवकने छैन। त्र्स्तै 
बजेट ववगनर्ोजन निएको उपिीषाकमा अवण्डा चाल ु खचाबाट पुजँीित खचामा बाँडफाँट माि िई 
आएमा प्रकरण ५.१.८ वा ९ बमोशजमको प्रवक्रर्ा अनरुूप बाँडफाँट िररदर्दनपुनेछ। 

५.३ रकमान्त्तर/स्रोतान्त्तर 

व्र्र् अनमुानको वववरण (खचा संकेतित र स्रोतित समेत) मा उल्लेख िरी छुट्याइएको कुनै िीषाक, उप–

िीषाक, स्रोतको वकगसम, स्रोत व्र्होने संस्र्ा र खचा संकेत र रकमबाट अको िीषाक, उप–िीषाक, स्रोतको 
वकगसम, स्रोत व्र्होने संस्र्ा, खचा संकेत र रकममा साने अवस्र्ा नै रकमान्त्तर/स्रोतान्त्तर हो।  

५.३.१ ववगनर्ोजन ऐनमा तोवकएको कुनै एक अनरु्दान संकेत अन्त्तिातको बजेट उपिीषाकमा रकम नपिु 
िएमा सोही ऐनमा तोवकएको कुनै एक वा एकिन्त्र्दा बढी अनरु्दान संकेत अन्त्तिातको उपिीषाकमा 
बचत हनु े रकम मध्रे्बाट ववगनर्ोजन ऐनमा तोवकएको सीमागित्र रही अर्ा मन्त्त्रालर्ले रकमान्त्तर 
िना सक्नेछ। 

५.३.२  आफ्नो मन्त्त्रालर् वा गनकार्को अनरु्दान संकेत अन्त्तिातको कुनै बजेट उपिीषाकमा चालू खचातफा  
रकम नपिु िएमा सो अनरु्दान संकेत अन्त्तिात रकम बचत िएको अन्त्र् चालू बजेट 
उपिीषाकहरूबाट ववगनर्ोजन ऐनमा तोवकएको सीमा र ितागित्र रही खचा व्र्होने स्रोत पररवतान 
नहनुे िरी चालू बजेटबाट चालू तफा का खचा संकेतहरूमा सम्बशन्त्धत गनकार्को लेखा उत्तरर्दार्ी 
अगधकृतले कार्ाक्रम संिोधन तर्ा रकमान्त्तर िना सक्नछे। 

५.३.३  रकमान्त्तर िर्दाा तलब, पाररश्रगमक, ित्ता, पोिाक, खाद्यान्त् न, पानी तर्ा गबजलुी, सञ चार महसलु र 
घरिाडा जस्ता अगनवार्ा र्दावर्त्व तर्ा पुजँीित खचाको लागि ववगनर्ोशजत रकम चालू खचामा 
रकमान्त्तर िना पाइन ेछैन। 

५.३.४  पुजँीित र ववत्तीर् व्र्वस्र्ा तर्ा ऋण िकु्तानीको रकमान्त्तर अर्ा मन्त्त्रालर्ले िनेछ। 

५.३.५  ववगनर्ोजन ऐन अन्त्तिात कुनै एक प्रकारको खचा व्र्होने स्रोतमा रहेको रकम अको स्रोतमा 
स्रोतान्त्तर िने र िकु्तानी ववगध पररवतान िने अगधकार अर्ा मन्त्त्रालर्लाई हनुछे। 

५.३.६ बजेट तजुामा िर्दााका बखत िएका त्रवुट सच्र्ाउन माि िई आएको अवस्र्ामा बाहेक पवहलो 
तै्रमागसक अवगधसम्म रकमान्त्तर सम्बन्त्धी स्वीकृगत दर्दन ु हुँरै्दन। र्सैिरी रकमान्त्तर सम्बन्त्धी कार्ा 
सामान्त्र्तर्ा जेठ मवहनापगछ िना हुँरै्दन। रकमान्त्तरको लागि मन्त्त्रालर्ले अनरुोध िरेको अवस्र्ामा 
रे्दहार् अनसुारको कािजात र रीत पिेुको रे्दशखएमा कारवाहीको उठान िनुा पर्दाछ- 
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 सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्सवहत अनसूुची ३ बमोशजम वववरण/कािजात र अनसूुची 8 
बमोशजम LMBIS मा प्रववि िनुा पने,  

 सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले रकमान्त्तर िनुापने कारण सवहतको पषुट्याँई सार् घटाउन ुपने र बढाउन ु
पने ब.उ.िी.नं., खचा संकेत नं.,कार्ाालर् कोड, स्रोत, स्रोतको प्रकार र बजेट रकम खलेुको पत्र, 

 कार्ाक्रम सम्बन्त्धी रकम िए सोमा सम्बशन्त्धत गनकार्बाट कार्ाक्रम स्वीकृत वा संिोधन िएको 
प्रमाण, 

 रकमान्त्तर घटाउन े बजेट उपिीषाक र खचा संकेत नं.मा LMBIS माफा त रकमान्त्तर िना 
खोशजएको रकम रोक्का राखेको जानकारी पत्र, 

५.३.7  रकमान्त्तरको पत्र महािाखामा प्राप त िएपगछ सम्बशन्त्धत सेक्टरले रकमान्त्तरको वटपपणी पेि िर्दाा 
बढाउने/घटाउने बजेट उपिीषाक, खचा संकेत नं.,कार्ाालर् कोड, र्दात ृसंस्र्ा, स्रोतको प्रकार र रकम 
खलेुको हनु ुपर्दाछ। घटाउन ेबढाउने कुल जम्मा रकम बराबर हनु ुपर्दाछ। 

५.३.8  रकमान्त्तर िने गनणार् िई फाइल प्राप त िएपगछ तर्दनरुूपको गनणार् अनसुारको वववरण LMBIS मा 
प्रवववि िरी पत्र तर्ार िनुापछा। 

५.३.9  रकमान्त्तर पत्रको जानकारी महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्लाई दर्दई सोको बोधार्ा पत्र महालेखा 
परीक्षकको कार्ाालर् तर्ा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्लाई दर्दनपुछा। 

५.३.१0  रकमान्त्तरको गनकासा पत्र तत्कालै वा सोको िोगलपल्ट सम्बशन्त्धत गनकार्मा प्रवेषत िनुापछा।  

५.३.१1  प्रगतबद्ध खचा जस्तै पानी, गबजलुी, टेगलफोन आदर्दमा तलब ित्ताबाट रकमान्त्तर माि िई आएकोमा 
तलब ित्ता र्प माि निने प्रगतबद्धता समेतका आधारमा रकमान्त्तर िना सवकनेछ। 

५.३.१2  एक अनरु्दान संकेतबाट १० प्रगतित िन्त्र्दा बढी अन्त्र्त्र रकमान्त्तर िना सवकँरै्दन। र्ो प्रगतबन्त्ध 
अनरु्दान संकेत ५०१ रे्दशख ६०२ सम्म लाि ुहुरैँ्दन।  

५.३.१3  प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीर् तहका लागि अनरु्दान संख्र्ा ७०१ र ८०१ मा ववगनर्ोजन िएको ववत्तीर् 
समानीकरण अनरु्दान रकम अन्त्र् अनरु्दान संख्र्ामा रकमान्त्तर हनुे छैन। 

५.३.१4  ववकास सहार्ता समावेि िएको ववगनर्ोजनमा रकमान्त्तर, कार्ाक्रम संिोधन तर्ा स्रोतान्त्तर िने 
ववषर्मा अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखाको रार् गलन ुपर्दाछ। 

५.४ बजेट रोक्का, गनर्न्त्त्रण र समपाण  

 मलुकुको आगर्ाक शस्र्गत र संघीर् सशञ्चत कोषमा जम्मा रहेको रकम समेत ववचार िरी संघीर् सशञ्चत कोषमागर् 
व्र्र्िार हनुे रकम बाहेक अन्त्र् रकममा आवश्र्कता अनसुार पूणा वा आशंिक रूपमा रोक्का िना तर्ा ववगिन्त् न 
गनकार् तर्ा अन्त्ताितको कार्ाालर्मा वविाजन िनुापने िरी ववगनर्ोजन िएको रकम लेखा उत्तरर्दार्ी अगधकृतले 
आगर्ाक वषाको पवहलो चौमागसकसम्म वविाजन निरेको रकम अर्ा मन्त्त्रालर्ले रोक्का राख् न सक्नेछ। सारै् 
आगर्ाक वषाको र्दोस्रो चौमागसकसम्म खचा निएको वा बाँकी अवगधमा खचा हनु नसक्न ेरकम लेखा उत्तरर्दार्ी 
अगधकृतले त्र्स्तो रकम चैत्र पन्त्र ितेगित्र अर्ा मन्त्त्रालर्मा समपाण िनुा पनेछ। समपाण निएको रकम 
खचाको फाँटवारीमा वविाजन निएको, आगर्ाक वषाको र्दोस्रो चौमागसकसम्म खचा निएको वा बाकँी अवगधमा 
खचा हनु नसक्ने िएमा अर्ा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो रकम रोक् का राखी समपाण िना लिाउनेछ। 
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 ५.५  सरकारी सम्पशत्तको हस्तान्त्तरण, आगर्ाक सहार्ता तर्ा अनरु्दान  

सरकारी सम्पशत्त तर्ा घर, जग्िा कुनै सरकारी कार्ाालर्लाई हस्तान्त्तरण िनुा परेमा वा एउटा कार्ाालर्को 
नाममा रहेको घर, जग्िा अको कार्ाालर्लाइा हस्तान्त्तरण िनुा परेमा त्र्स्तो घर, जग्िा वा सम्पशत्तसँि 
सम्बशन्त्धत केन्त्द्रीर् गनकार्को सहमगत गलइा अर्ा मन्त्त्रालर्को गसफाररसमा नेपाल सरकारबाट गनणार् िराइा 
हस्तान्त्तरण िना सवकनछे। 

५.६ ववित वषाको रकमान्त्तर र खचा समर्ान 

ववित वषाको रकमान्त्तर खचा समर्ानको लागि अनरुोध िई आएकोमा गनम्नानसुार िनुा पर्दाछ : 

५.6.१ अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत नगलई खचा िरेको वा सहमगत नदर्दएको ववषर्मा खचा िरेमा रकमान्त्तर खचा 
समर्ानको लागि पेि िर्दाा सहमगत नगलनकुो औशचत्र्पूणा कारण, आगर्ाक अनिुासनको उल्लंघन 
िए/निएको र रकमान्त्तर िर्दाा वा निर्दाा पने असर समेत बझुी सम्बशन्त्धत पक्षसँि छलफल िरी 
आवश्र्क रे्दशखएमा आगर्ाक कार्ाववगध तर्ा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व ऐन तर्ा गनर्मावली बमोशजम खचा 
समर्ानको लागि पेि िनुा पर्दाछ।  

५.6.२ अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत माि िरेको तर मन्त्त्रालर्बाट कारणबि गनणार् हनु नसकेको अवस्र्ामा 
खचा िने कारण, आधार र सोबाट आगर्ाक अनिुासनमा पने असर समेतको औशचत्र् हेरी सहमगत 
दर्दनपुनेछ। 

५.७ ववित वषाको खचाको स्रोतान्त्तर 

ववित वषाको स्रोतान्त्तर िनुापने रकमको खचा समर्ानको लागि अनरुोध िै आएकोमा गनम्नानसुार िनुा पर्दाछः : 

५.7.१ ित ववित वषा ववकास सहार्ता अन्त्तिात सोझै िकु्तानी तर्ा वस्तिुत सहार्ताबाट स्वीकृत बजेट 
िन्त्र्दा बढी खचा िई गनर्गमत िरी दर्दन लेखी आएकोमा गनर्गमत िना पेि िनुा पनेछ।  

५.7.२ ित ववित वषा स्वीकृत बजेट गितै्र रही ववकास साझेर्दारको र्ोिर्दानबाट खचा िरी नेपाल सरकारको 
स्रोतमा स्रोत पररवतान िरी खचा समर्ान िना अनरुोध िई आएकोमा सम्झौतानसुारको ववषर्ित 
(Categorywise) खचाको वववरण माि िरी उक्त खचा िना अर्ा मन्त्त्रालर्ले सहमगत दर्दएको, नेपाल 
सरकारले व्र्होनुा पने खचाको र्ोिर्दान बापत बजेट ववगनर्ोजन हनु नसकेको वा गनकासा हनु 
नसकेको आधार रे्दशखन आएमा खचा समर्ान िरी दर्दनपुनेछ।  

५.7.३ ववकास साझेर्दारबाट सोधिनाा प्राप त हनु नसक्ने औशचत्र्पूणा कारण िएको अवस्र्ामा खचा समर्ानको 
लागि पेि िनुा पनेछ। र्दर्द आर्ोजना प्रमखु वा लेखा प्रमखुको हेलचेक्र्र्ाईंबाट खचा िएको वा 
सोधिनाा नहनुे पर्ााप त आधार रहँर्दा रहँरै्द खचा िरेको पाइएमा त्र्स्तो खचा िने गनकार्का आर्ोजना 
प्रमखु र लेखा प्रमखुको कार्ा सम्पार्दन मूल्र्ाङ्कनमा प्रगतववशम्वत हनु े व्र्वस्र्ा गमलाई गनर्गमत िरी 
दर्दन ुपर्दाछ। 

५.८ र्प गनकासा 

आर्ोजना वा कार्ाक्रम सञ्चालन िना वा गनर्गमत कार्ा सञ्चालन िना प्रत्रे्क आगर्ाक वषामा ववगनर्ोजन िएको 
रकम अपर्ााप त िएमा उक्त कार्ा िने प्रर्ोजनको लागि र्प गनकासा माि िरी मन्त्त्रालर्बाट अनरुोध िई 
आएकोमा रे्दहार्का प्रवक्रर्ा अपनाई र्प गनकासा सम्बन्त्धी कारवाही िनुा पर्दाछ : 

५.8.१ र्प गनकासाको लागि सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को सशचवस्तरीर् गनणार् सवहत अनसूुची ३ बमोशजमको 
वववरण/कािजात संलग्न िई आएको हनु ुपर्दाछ। 
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५.8.२ र्प गनकासा माि िरेको कार्ाक्रमको सम्बशन्त्धत बजेट उपिीषाकको माि िरेको खचाको फाँटवारी 
संलग्न रहेको हनु ुपर्दाछ। र्प मािको कारण र पषुट्याँई उल्लेख िएको हनु ुपर्दाछ। र्सका सारै् 
कुन खचा संकेत र कुन-कुन वक्रर्ाकलापमा माि िरेको हो खलेुको हनु ुपर्दाछ। 

५.8.३ र्प गनकासा माि िरेकोमा मन्त्त्रालर् र अन्त्तिातका कार्ाक्रमहरूबाट बजेट व्र्वस्र्ापन िना सक्न े
सम्िावना िए निएको खलेुको हनु ुपर्दाछ। 

५.8.४ प्रार्गमकता प्राप त कार्ाक्रम/आर्ोजनाका लागि र्प बजेट माि िररएकोमा अर्ा मन्त्त्रालर्ले 
आवश्र्कता, औशचत्र् एवं बजेट तर्ा स्रोतको उपलब्धतालाई ववचार िरी र्प बजेट उपलब्ध िराउन े
छ।  

५.8.५ नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िएको हकमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मािसवहत त्र्स्तो 
गनणार्को प्रगतगलवप समेत संलग्न िएको हनु ुपर्दाछ। अर्ा मन्त्त्रालर्को पूवा सहमगत निएको ववषर्मा 
नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िई आएकोमा गनणार्ानसुार गनकासा दर्दई त्र्स्तो गनणार्ले 
ववद्यमान कानूनी तर्ा नीगतित व्र्वस्र्ामा पाना सक्ने असर िववषर्मा गसजाना िना सक्ने नकारात्मक 
अवस्र्ा र स्रोत व्र्वस्र्ापनमा पना सक्ने कदठनाइ समेतको आधारमा त्र्स्तै प्रकृगतका प्रस्तावहरूमा 
पनुरावलोकन िना अनरुोध िनुापने रे्दशखएमा प्रधानमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को कार्ाालर्लाई अनरुोध 
िनुा पर्दाछ। 

5.8.६ बजेटमा समावेि निएका कार्ाक्रमका लागि बजेट उपलब्ध िराई दर्दन गनवेर्दकहरूबाट सोझै अर्ा 
मन्त्त्रालर्मा प्राप त हनुे गनवेर्दनहरू सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्मा कार्ाार्ा पठाई दर्दन ुपर्दाछ। 

५.९ अर्ा मन्त्त्रालर् – सेवा गनबतृ्त सवुवधा तर्ा राष्ट्र सेवक कमाचारीको सवुवधाको रकम गनकासा सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा 

अर्ा बजेटबाट गनकासा दरँ्दर्दा अपनाउन ु पने कार्ाववगध रे्दहार्को बजेट उपिीषाक अन्त्तिात उल्लेख छ। 
सम्बशन्त्धत उपिीषाकमा उल्लेख निएकोमा मागर् र्प गनकासा खण्डमा उल्लेख िए अनसुारको कार्ाववगध 
अपनाउन ुपर्दाछ। 

५.9.१ बजेट उपिीषाक ६०१00०११ गनवतृ्तिरण  

सेवा गनवृत्त कमाचारीहरूलाई गनवृत्तिरणको रकम उपलब्ध िराउन र्स िीषाकमा रकम ववगनर्ोशजत 
िररएको हनु्त्छ : 

 र्ो रकम खचा िने अशख्तर्ारी महालेखा गनर्न्त्त्रकलाई दर्दन ु पर्दाछ। आगर्ाक वषाको प्रारम्िमा 
उपर्कु्त रकमको अशख्तर्ारी दर्दएपगछ कोषको अवस्र्ा समेत हेरी बाँकी गनकासा िनुा पर्दाछ। 

 ववगनर्ोशजत बजेटबाट नपिु िएमा कारणसवहत महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट गनकासा माि 
िएमा कोषको अवस्र्ा हेरी र्प गनकासा दर्दन सवकन्त्छ। 

५.9.२ बजेट उपिीषाक ६०१00०१2 उपर्दान  

 गनवृत्तिरण पाउन ेअवगध नपिेुका कमाचारीहरू सेवाबाट अवकाि िएमा गनर्मानसुारको उपर्दान प्राप त 
िने िएकाले सो रकम र्स िीषाकबाट गनकासा दर्दन ु पर्दाछ। स्वीकृत बजेटको उपर्कु्त रकमको 
अशख्तर्ारी आगर्ाक वषाको िरुुमै महालेखा गनर्न्त्त्रकलाई दर्दन ु पर्दाछ। खचाको प्रिगतको आधारमा 
कोषको अवस्र्ा हेरी बाँकी अवगधको र्प गनकासा सम्बन्त्धी कारवाही िनुा पर्दाछ। 
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५.9.३ बजेट उपिीषाक ६०१00०१3 सशञ्चत ववर्दा 

 सेवाबाट अवकाि िएका कमाचारीहरूलाई अवकाि पश् चात सशञ्चत ववर्दा बापत गनर्मानसुार पाउन े
रकम कोष तर्ा लेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्माफा त गनकासा दर्दन े िरी आगर्ाक वषाको िरुुमै उपर्कु्त 
रकमको खचा िने अशख्तर्ारी महालेखा गनर्न्त्त्रकलाई दर्दन ुपर्दाछ। खचाको प्रिगतको आधारमा कोषको 
अवस्र्ा हेरी बाँकी अवगधको र्प गनकासा सम्बन्त्धी कारवाही समेत िनुा पर्दाछ। 

५.9.4 बजेट उपिीषाक ६०१00०१4 मतृ कमाचारी सहार्ता  

 सेवा अवगधमै मतृ्र् ु िएका कमाचारीहरूका आशश्रत पररवारलाई प्रचगलत काननु अनसुार आगर्ाक 
सहर्ोि (बीमा रकम) उपलब्ध िराउनका लागि आवश्र्क पने रकम र्स िीषाकमा ववगनर्ोजन 
िररएको हनु्त्छ। 

 कमाचारी सञ्चर् कोषको सोधिनाा मािका आधारमा र्स्तो गनकासा उपलब्ध िराइन्त्छ। 

५.9.5 बजेट उपिीषाक ६०१00०१5 कमाचारी सवुवधा 

 राष्ट्र सेवक कमाचारीहरूलाई दर्दईन ुपने तलब, ित्ता, पोिाक तर्ा बीमा र अन्त्र् अनरु्दानका रकमहरू 
सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्, संवैधागनक आर्ोि, तर्ा सरकारी गनकार्हरूका लागि ववगनर्ोशजत िएको रकमबाट 
नपिु िएमा र्प गनकासाका लागि र्स िीषाकमा रकम ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ। र्प माि र 
औशचत्र्का आधारमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। र्स िीषाकबाट गनकासा दरं्दर्दा सम्बशन्त्धत कार्ाालर्को बजेट 
उपिीषाकको सम्बशन्त्धत खचा संकेतमा रकमान्त्तर िरी गनकासा दर्दनपुर्दाछ। 

५.9.6 बजेट उपिीषाक ६०१00०१6 औषधी उपचार 

अवकाि प्राप त तर्ा बहालवाला गनजामती कमाचारीहरूले ऐन गनर्म बमोशजम पाउने औषधी उपचार 
खचा बापतको रकम र्स िीषाकमा ववगनर्ोशजत िररएको हनु्त्छ।  

 अवकाि प्राप त कमाचारीहरूले पाउने सवुवधा बापत स्वीकृत ववगनर्ोशजत रकमको अशख्तर्ारी 
महालेखा गनर्न्त्त्रकलाई दर्दन ु पर्दाछ। कोषको अवस्र्ा हेरी बाँकी अवगधको लागि खचा वववरण 
समेतका आधारमा र्प गनकासा दर्दन ुपर्दाछ।  

 मन्त्त्रालर्हरूलाई एकपटक एकमिु गनकासा बापतको रकम ित वषाको आधार समेत हेरी गनकासा 
पठाई दर्दन ु पर्दाछ। बाँकी अवगधको हकमा कोषको अवस्र्ा हेरी पटके रूपमा गनकासा िनुा 
पर्दाछ।  

 नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गनणार्ानसुार औषधी उपचारको रकम आगर्ाक सहार्ता बापत प्राप त 
िने िएमा नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गनणार् अगनवार्ा रूपमा समावेि हनु ु पनेछ। पूवा 
सहमगत नगलएकोमा कोषको अवस्र्ा हेरी गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

 गनजामती सेवा गनर्मावली वा त्र्स्तै प्रचगलत सेवा सम्बशन्त्धत गनर्मावली बमोशजमको सगमगतले 
औषधी उपचार बापतको आगर्ाक सहार्ता उपलब्ध िराउन गसफाररि िरेको रकम गनकासाका 
लागि उक्त सगमगतको गनणार् र मेगडकल बोडाको गसफाररि अगनवार्ा रूपमा समावेि िनुा पनेछ। 
र्स वकगसमको सहार्ता गलर्दा गनजले आफूले पाउने रकम गलई सकेको र सोको अगिलेख रावष्ट्रर् 
वकताबखाना (गनजामती) मा जगनएको प्रमाण पगन संलग्न िनुा पर्दाछ। 

 सरकारी कामको गसलगसलामा खवटई िएको अवस्र्ामा र्दघुाटना िई उपचार िराउँर्दा काममा 
खटाएको प्रमाण, स्र्ानीर् सगमगतको गसफाररि, र्दघुाटनाको मचुलु्का तर्ा प्रहरी प्रगतवेर्दन लिार्त 
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उपचार खचाको प्रमाण संलग्न िई आएको अवस्र्ामा गनकासा दर्दन ेकारवाही िनुा पर्दाछ। र्स 
बमोशजम दर्दइने सवुवधा पवहलो पटक अस्पताल िनाा हुरँ्दा लािेको खचा र पवहलो Followup को 
खचासम्म दर्दन ुपर्दाछ। िम्िीर अवस्र्ामा पिुी अस्पताल ल्र्ाउँर्दा गनजको सार्मा रहेको १ जनाको 
जातेआते खचा पगन दर्दनपुर्दाछ। र्स्तो उपचार खचा बापतको रकम अस्पताल िनाा िएको तीन 
मवहनागित्र माि िररसक्न ुपनेछ। 

५.१० अर्ा मन्त्त्रालर्– ववववध (अर्ा बजेट) गनकासा सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा 

५.10.1 बजेट उपिीषाक ६०२00००१ र्दण्ड जररवाना वफताा 

अर्दालतको फैसला बमोशजम हनुे जररवाना तर्ा धरौटी रकम समेत वफताा दर्दने प्रर्ोजनको लागि र्स 
िीषाकमा ववगनर्ोजन िररन्त्छ। उक्त प्रर्ोजनमा खचा िना सवोच्च अर्दालत वा मातहत अर्दालतको 
लागि साउन १ िते वा पेश्की खचा ववधेर्क पाररत िएको िोगलपल्ट सवोच्च अर्दालतका 
रशजष्ट्रारलाई खचा िने अशख्तर्ारी दर्दन ुपर्दाछ। 

५.10.2 बजेट उपिीषाक ६०२00०११ ववशिि व्र्शक्तको भ्रमण खचा 

 सम्माननीर् राष्ट्रपगत, उपराष्ट्रपगत, प्रधानमन्त्त्री, प्रधान न्त्र्ार्ागधस, प्रगतगनगध सिाका सिामखु, 
रावष्ट्रर् सिाका अध्र्क्ष र प्ररे्दि प्रमखुको वैरे्दशिक भ्रमणको खचा र्स िीषाकबाट गनकासा दर्दन ु
पर्दाछ।  

 नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट िएको गनणार्को सीमा गित्र रही ववशिष ट ब्र्शक्तको भ्रमण रकम 
गनकासा दर्दन ुपछा।  

५.10.३ बजेट उपिीषाक ६०२00०१२ प्रगतगनगध मण्डलको भ्रमण तर्ा स्वाित खचा 

अन्त्तराावष्ट्रर् सिा, सम्मेलन, सेगमनार, अवलोकन भ्रमण, िोष्ठी आदर्दमा ववगिन्त् न गनकार्बाट प्रगतगनगधत्व 
िने भ्रमण सम्बन्त्धी खचा र्स िीषाकबाट गनकासा दर्दन ु पर्दाछ। गनकासा दरं्दर्दा रे्दहार् अनसुार िनुा 
पर्दाछ : 

 गनमन्त्त्रणा पत्रसार् सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् र अनमुागनत खचाको वववरण संलग्न िरी 
सहमगतको लागि लेखी आएको हनु ुपनेछ। 

 नेपालबाट सशन्त्ध, सम्मेलनमा सरकारी अवधारणा प्रस्ततु िना जाने अवस्र्ामा परराष्ट्र मन्त्त्रालर्को 
सहमगत पत्र संलग्न हनु ुपनेछ।  

 भ्रमण खचा गनर्मावली, 2064 ले तोके बमोशजमको हवाई िाडा रकम उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ। 
हवाई िाडा रकमको मूल्र् गमतव्र्र्ी िए/निएको हेनुा पर्दाछ। 

 नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गनणार् अनसुार ववगिन्त् न पर्दागधकारीको गनगमत्त तोवकएको िैपरी 
आउने खचा उपलब्ध िराउन ुपर्दाछ। 

 ववकास सहार्ताबाट ववरे्दि जाने प्रगतगनगध मण्डलको हकमा अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् 
महािाखाको रार् गलन ुपर्दाछ। 

 मागर् उल्लेशखत आधारमा सहमगत प्रर्दान िने र नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िै 
आएपगछ मन्त्त्रालर्बाट माि आएको अवस्र्ामा गनकासा दर्दनपुर्दाछ। सहमगत िन्त्र्दा बढी खचा दर्दन े
िरी नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िएकोमा गनणार्ानसुार िनुा पर्दाछ। 
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 र्ो िीषाकबाट गनकासा दरँ्दर्दा र्ही िीषाकमा नै गनकासा र खचा कार्म हनु े िरी गनकासा दर्दन ु
पर्दाछ। 

५.10.4 बजेट उपिीषाक ६०२00०१३ अगतगर् सत्कार 

प्रधानमन्त्त्री तर्ा मशन्त्त्रपररषद्को कार्ाालर्, परराष्ट्र मन्त्त्रालर् र नेपाल सरकारका अन्त्र् गनकार्हरूमा 
हनुे अगतगर् सत्कार खचाका लागि सम्बशन्त्धत गनकार्को ववगनर्ोजनले नपिु हनु े अवस्र्ामा र्प 
गनकासा दर्दन ववगनर्ोशजत िररएको रकम हो। सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्को प्रगतगलवप र खचा 
अनमुानको वववरणसवहत सहमगतको माि िई आएमा नेपाल सरकारको गमतव्र्वर्ता सम्बन्त्धी नीगत 
अनरुूप िए निएको हेरी खचा िने सहमगत तर्ा गनणार्ानसुार गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। गनकासा दरँ्दर्दा 
र्ही िीषाक कार्म िनुा पर्दाछ। 

५.10.5 बजेट उपिीषाक ६०२00०१४ मआुव्जा (चाल ुखचा) 

आगर्ाक वषाको बीचैमा नेपाल सरकारले गनजी सम्पशत्त अगधग्रहण िनुापने अवस्र्ामा मआुव्जा दर्दन र्स 
िीषाक अन्त्तिात रकम ववगनर्ोशजत िररएको हनु्त्छ। मआुव्जा रकम गनकासा माि िर्दाा नेपाल 
सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गनणार् वा अगधग्रहण सम्बन्त्धी गनणार् तर्ा कािजात अगनवार्ारूपमा समावेि 
िएको हनु ुपर्दाछ।  

५.10.6 बजेट उपिीषाक ६०२00०१४ मआुव्जा (पुजँीित खचा) 

 सरकारले अगधग्रहण िरेको जग्िाको मआुब्जा दर्दन र्स िीषाकमा रकम ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ। 

५.10.7 बजेट उपिीषाक ६०२०00१५ आगर्ाक सहार्ता 

नेपाल सरकारले गनणार् िरे बमोशजम ववगिन्त् न संघ संस्र्ा तर्ा व्र्शक्तहरूलाई अनरु्दान स्वरूप आगर्ाक 
सहार्ता उपलब्ध िराउने रकम र्स िीषाकमा ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ। अर्ा मन्त्त्रालर्को पूवा 
सहमगत गलई नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िएकोमा सोही अनसुारको र पूवा सहमगत 
नगलएकोमा कोषको अवस्र्ा हेरी गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

५.10.8 बजेट उपिीषाक ६०२00०१६ िन्त्सार वफताा 

 एकल ववन्त्र्द ुसेवाको गनणार्अनसुार वफताा दर्दनपुने िन्त्सार महसलु, िलुबस बढी र्दाशखला हनु िएको 
िन्त्सार महसलु, अर्दालतको आरे्दि अनसुार वफताा दर्दनपुने िन्त्सार महसलु सम्बशन्त्धत 
व्र्शक्तहरूलाई वफताा दर्दन आवश्र्क रकम र्स िीषाकबाट िन्त्सार वविािलाई अशख्तर्ारी 
दर्दइन्त्छ। 

 िन्त्सार महसलु वफताा माि िर्दाा िन्त्सार वविािको गनणार्, अर्ा मन्त्त्रालर् राजस्व व्र्वस्र्ापन 
महािाखाको रार्, एकल ववन्त्र्द ु सेवाबाट वफताा दर्दन े गनणार् िएकोमा सो गनकार्को गनणार्, 

अर्दालतको फैसलाको हकमा फैसलाको प्रगतगलवप समावेि िएको हनुपुर्दाछ। गनणार्मा िन्त्सार 
प्रज्ञापन पत्र नं., रकम बझुाएको रगसर्द वा िौचर आदर्द व्र्होरा खलेुको हनु ुपर्दाछ।  

५.10.9 बजेट उपिीषाक ६०२०00१७ कर वफताा 

 नेपाल सरकारको नीगत अनरुूप वफताा िनुापने कर रकम, िलुबस बढी र्दाशखला हनु िएको कर 
रकम, अर्दालतको आरे्दिानसुार वफताा दर्दनपुने अन्त्तःिलु्क, मूल्र् अगिवृवद्ध कर, आर्कर तर्ा 
अन्त्र् कर रकम सम्बशन्त्धत व्र्शक्तहरूलाई वफताा दर्दन आवश्र्क रकम र्स िीषाकबाट आन्त्तररक 
राजस्व वविािलाई अशख्तर्ारी दर्दइन्त्छ। 
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 कर वफताा माि िर्दाा सम्बशन्त्धत वविािको गनणार्, अर्ा मन्त्त्रालर् राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखाको 
रार्, अर्दालतको फैसलाको हकमा फैसलाको प्रगतगलवप समावेि िएको हनु ुपर्दाछ। 

५.10.१० बजेट उपिीषाक ६०२00०१८ अन्त्र् वफताा (वैरे्दशिक समेत) 

 नेपाल सरकारले ववरे्दिशस्र्त र स्वरे्दिमा रहेका कूटनीगतक गनर्ोिहरूले बझुाएका रकमहरू 
वफताा दर्दनपुने िएमा सो रकमहरू खचा लेख् न र्स िीषाकमा रकम ववगनर्ोशजत िररएको हनु्त्छ। 

 रकम वफताा माि िर्दाा सम्बशन्त्धत वविािको गनणार्, मन्त्त्रालर्को गसफाररि, अर्दालतको फैसला 
आदर्द समावेि िएको हनु ुपर्दाछ। 

५.10.११ बजेट उपिीषाक ६०२00०१९ िवन खररर्द गनमााण र सधुार  

सरकारी गनकार्हरूलाई आकशस्मक रूपमा िवन खररर्द िनुापने िएमा गनकासा दर्दनका लागि र्स 
िीषाकमा रकम ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ। र्प माि, कार्ाक्रम, सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् र 
औशचत्र्का आधारमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

५.10.१२बजेट उपिीषाक ६०२00०२० िौगतक सवुवधा 

 नेपाल सरकारले खररर्द िने फगनाचर, सवारी साधन, मेशिनरी औजार, िवन गनमााण तर्ा पुजँीित 
सधुारका लागि सरकारी गनकार्हरूलाई ववगनर्ोशजत रकम नपिु िएमा र्प गनकासा दर्दन र्स 
िीषाकमा रकम ववगनर्ोशजत िररएको हनु्त्छ।  

 गनकासा माि िर्दाा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्, र्प गनकासा माि िनुापने कारण िए सो 
सम्बन्त्धी आवश्र्क कािजातहरू संलग्न िरी राख् न ु पनेछ। र्प माि, कार्ाक्रम, सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालर्को गनणार् र औशचत्र्का आधारमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

५.10.१३ बजेट उपिीषाक ६०२00०२१ महसलु तर्ा अन्त्र् िकु्तानी 

 नेपाल सरकारले र्दावर्त्व व्र्होनुा पने पानी, गबजलुी तर्ा सञ चार सम्बन्त्धी महसलुहरूको 
ववगनर्ोशजत रकम अपर्ााप त हनुे अवस्र्ामा औशचत्र्का आधारमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

 सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्, िकु्तानी दर्दन बाँकीको पषुट्याँई सवहत र्प गनकासा माि िरेको 
हनु ुपर्दाछ।  

५.10.१४ बजेट उपिीषाक ६०२00०२2 िैपरी आउन–ेसाधारण प्रिासन  

 पटके रूपमा िठन हनुे आर्ोि, सगमगतको खचा, नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट िएको गनणार्को 
लागि र ववगनर्ोशजत बजेट नपिु िएको अवस्र्ामा र्प गनकासा दर्दन न्त्रू्नतम रूपमा आवश्र्क 
पने रकम र्स िीषाकमा ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ।  

 र्ो गनकासा पटके रूपमा दर्दन ुपर्दाछ। र्प गनकासाको लागि गनकासा माि िनुापने औशचत्र् सो 
सम्बन्त्धी पषुट्याँई र सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् अगनवार्ारूपमा समावेि हनु ु पने हनु्त्छ। 
कोषको अवस्र्ा हेरी औशचत्र्का आधारमा गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। 

 र्स िीषाकमा ववगनर्ोजन िएको रकम गनकासा दरँ्दर्दा सकिर सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मािसँि 
सम्बशन्त्धत बजेट उपिीषाकमा नै खचा लेख् न े िरी गनकासा दर्दन ु पर्दाछ। त्र्स्तो गमल्र्दो बजेट 
उपिीषाक निएमा मात्र र्स िीषाकबाट खचा लेख् ने िरी गनकासा दर्दन ुपर्दाछ। ६०२ िीषाकमा 
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ववगनर्ोशजत रकमबाट सम्बशन्त्धत के्षत्रमा िएको खचाको प्रगतवेर्दन र्र्ार्ा होस ् िन्त् ने कारणले 
सम्बशन्त्धत बजेट िीषाकमा गनकासा दर्दन ुपरेको हो। 

 

५.10.१५ बजेट उपिीषाक ६०२00०२४ गबपर्द, राहत तर्ा पनुस्र्ापना  

 र्स िीषाकमा गबपर्दबाट गसशजात क्षगतपूगता, राहत, पनुस्र्ापना, गबगिन्न सरकारी गनकार् एबं सगमगत 
बोडाहरूलाई दर्दईने सःिता अनरु्दान र प्राकृगतक प्रकोप वा अन्त्र् कारणले संस्र्ाहरूलाई दर्दईन े
अनरु्दान बापतको खचा िने प्रर्ोजनका लागि रकम गबगनर्ोजन िररन्त्छ।  

५.10.१6 बजेट उपिीषाक ६०२0002६ संघीर् संरचना पूबााधार गबकास कार्ाक्रम  

संघीर् संरचना पूबााधार गबकास कार्ाक्रमको लागि बजेट ववगनर्ोजन िररन्त्छ। 

५.10.१7 बजेट उपिीषाक ६०२0002८ अधरुा आर्ोजना कार्ाान्त्वर्न कार्ाक्रम  

ववित वषारे्दशख कार्ाान्त्वर्नमा रहेका तर कार्ा सम्पन्त् न निएका आर्ोजना/कार्ाक्रमका लागि अपिु 
रकम व्र्वस्र्ापन िना ववगनर्ोजन िररन्त्छ। 

५.११ ऋण वा िरे्र लिानी बापत गनकासा 

अनरु्दान संकेत नं. ५०१ मा नेपाल सरकारले स्वरे्दिी तर्ा ववरे्दिी सावाजगनक संस्र्ान एवं संस्र्ाहरूमा ऋण 
वा िरे्र लिानी िने प्रर्ोजनको लागि रकम ववगनर्ोजन िररएको हनु्त्छ। सो अन्त्तिात बैंवकि, आपूगता, खानेपानी, 
उद्योि, ववद्यतु, र्ातार्ात, सञ चार, हवाई र ववववध के्षत्रका संस्र्ाहरू पर्दाछन।् 

५.11.१ संस्र्ानहरूमा लिानी िने िरी सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् माफा त गनकासा माि िई आएमा ववत्तीर् क्षेत्र 
व्र्वस्र्ापन तर्ा संस्र्ान समन्त्वर् महािाखाबाट गसफाररि िई आउन ु पर्दाछ। ऋण लिानीको 
हकमा साबाजगनक ऋण ब्र्बस्र्ापन कार्ाालर्बाट सम्बशन्त्धत ऋणीसँिको तमसकु िरी ऋणको 
अगिलेख राख् न गनकासाको आरे्दि पठाउन ु पर्दाछ। लिानी प्रर्ोजनको लागि साबाजगनक ऋण 
ब्र्बस्र्ापन कार्ाालर्लाई साधारणतर्ा तै्रमागसक रूपमा दर्दन ु पर्दाछ। अर्ा मन्त्त्रालर्को आरे्दिको 
आधारमा साबाजगनक ऋण ब्र्बस्र्ापन कार्ाालर्बाटै खचा लेखी िकु्तानी दर्दने व्र्वस्र्ा गमलाउन ु
पर्दाछ।  

५.11.२ संस्र्ाहरूमा िएको ऋण लिानी वा िेर्र लिानी बापतको गनकासा र खचाको वावषाक वववरण तर्ा 
सशञ्चगत वहसाब (Cumulative Account) अगनवार्ा रूपमा तर्ार िने र्दावर्त्व सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को र 
साबाजगनक ऋण ब्र्बस्र्ापन कार्ाालर्को हनुेछ।  

५.11.३  नेपाल सरकारले बाह्य एवं आन्त्तररक ऋण वापत प्राप त िरेको रकम ऋणकै रूपमा दर्दनपुनेछ।  

५.१२  आर्ोजनामा बजेट गबगनर्ोजन 

 5.12.1 रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकमा समाबेि िएका तर्ा कूल लाित रु.50 करोड िन्त्र्दा बढी लाित िएका 
वहवुषीर् आर्ोजनालाई उच्च प्रार्गमकता दर्दई अगनवार्ा रूपमा बजेट गबगनर्ोजन िनुा पनेछ। रु.50 
करोड िन्त्र्दा बढी लाितका आर्ोजनाहरू रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकमा समाबेि निए सम्म बजेट 
गबगनर्ोजन िररने छैन। 

5.12.2  स्रोत सगुनशश् चतता प्रर्दान िररएका आर्ोजनाका लागि सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले बजेट प्रस्ताव िर्दाा साल 
बसाली रुपमा आउन े र्दावर्त्वको िणना िरी सो अनसुार बजेट प्रस्ताव िनुा पनेछ। स्रोत 
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सगुनशश् चतता िएका आर्ोजनाहरूका लागि पगु्ने बजेट प्रस्ताव िरेर मात्र नर्ाँ आर्ोजना तर्ा 
कार्ाक्रमहरू प्रस्ताव िनुा पनेछ। 

५.१३ गनरे्दशिका, कार्ाववगध, मापर्दण्ड तजुामा तर्ा संिोधन 

बजेट कार्ाान्त्वर्नको लागि आवश्र्क पने गनरे्दशिका, कार्ाववगध, मापर्दण्ड गनमााण तर्ा संिोधन रे्दहार्को 
अवगधमा सम्पन्त् न िनुा पनेछ। 

 संिोधन िनुापने िएमा साउन मसान्त्तसम्म 

 नर्ाँ तजुामा िनुापने िएमा िर्दौ मसान्त्तसम्म 

५.१४ बहवुषीर् ठेक्काको सहमगत 

बहवुषीर् ठेक्का िन्त् नाले कार्ा सम्पन्त् न िना कशम्तमा र्दईु बषा िन्त्र्दा बढी समर् लाग्न ेप्रकृगतका ठेक्कालाई सम्झन ु
पछा। बहबुषीर् ठेक्का बन्त्र्दोबस्त िने आर्ोजनाहरूको प्रस्ताव प्रत्रे्क बषाको असोज मवहना गित्र िनुापने छ। 
बहवुषीर् ठेक्काको सहमती माि िर्दाा अनसूुची ७ बमोशजमको कािजात/वववरण समेत संलग्न िरी माि िएको 
रकम अिामी आगर्ाक वषाको बजेट सीमामा अगनवार्ा रुपमा समावेि िने ितामा र नपेाल सरकारबाट स्वीकृत 
तर्ा अर्ा मन्त्त्रालर्बाट प्रकाशित आर्ोजनाहरूको बहवुषीर् ठेक्का सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, २०७७ बमोशजम रे्दहार्का 
आधार र वववरण खलुाई माि िएको हनु ुपनेछ: 

बहवुषीर् ठेक्का सम्बन्त्धी क्षेत्र: रे्दहार्का क्षते्रमा कार्ाान्त्वर्न हनुे रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकमा समावेि िएका कुल 
लाित अनमुान पचास करोड रूपैर्ाँिन्त्र्दा बढी वा सरकारी िवन गनमााण र सेवा खररर्द आर्ोजनाको हकमा 
बीस करोड रूपैर्ाँिन्त्र्दा बढीको आर्ोजनालाई बहवुषीर् ठेक्का कार्ाान्त्वर्न िना सहमगत वा स्वीकृगत दर्दन 
सवकनछे:- 

क. सडक, हवाई, रेल, जलर्ातार्ात, रज्जमुािा, सरुूि मािा ,सडकपूल तर्ा अन्त्र् र्ातार्ात पूवााधार, 

ख. गसँचाई, उजाा तर्ा जलस्रोत, 

ि. सूचना प्रववगध तर्ा सञ चार,  

घ. आवास तर्ा िहरी ववकास, 

ङ. औद्योगिक तर्ा व्र्ापारजन्त्र् पूवााधार,  

च. खानेपानी र सरसफाई, 

छ. खेलकुर्द पूवााधार तर्ा ठुला पर्ाटन पूवााधार 

ज. ववज्ञान तर्ा प्रववगध पूवााधार, 

झ. साँस्कृगतक, धागमाक, परुाताशत्वक पूवााधार संरक्षण 

बहवुषीर् ठेक्का स्वीकृतीका आधारहरुः 

क. रावष्ट्रर् प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाका रुपमा रहेको तर्ा प्रार्गमकता गनधाारण सम्बन्त्धमा मध्र्मकालीन 
खचा संरचना (एमवटइएफ) को अनसूुची-१२ मा व्र्वस्र्ा िए अनसुार आर्ोजना वा कार्ाक्रमको 
प्रार्गमकता क्रम िणना िने तागलकामा उल्लेख िएको, 
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ख. वहवुषीर् ठेक्काका लागि प्रस्ताववत आर्ोजनाको गनमााण सम्पन्त् न हनुे अवगध तीन वषासम्म िएमा लाित 
ईविमेटको कशम्तमा पच्चीस प्रगतित, चार वषासम्म िएमा बीस प्रगतित र पाँच वषासम्म िएमा पन्त्र 
प्रगतित बजेट चाल ुआगर्ाक बषामा ववगनर्ोजन िएको, 

तर अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगतमा नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषर्दको गनणार्बाट सञ चालन हनु े वविेष प्रकारको 
आर्ोजना एवं रावष्ट्रर् िौरव तर्ा रुपान्त्तरणकारी आर्ोजनाको हकमा वहवुषीर् ठेक्काको सहमगत वा 
स्वीकृगत दरँ्दर्दा र्ो सीमा लाि ुहनुे छैन।  

ि. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् वा कार्ाान्त्वर्न गनकार्बाट ववस्ततृ आर्ोजना प्रगतवेर्दन, ववस्ततृ सिे ईशन्त्जगनर्ररि 

प्रगतवेर्दन, ववस्ततृ ईशन्त्जगनर्ररि गडजाइन (गडटेल्ड प्रोजेक्ट ररपोटा- गडवपआर, गडटेल्ड सवे ईशञ्जगनर्ररि ररपोटा, 
गडटेल ईशन्त्जगनर्ररि गडजाइन) स्वीकृत िई रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंक व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणालीमा सम्पूणा 
वववरणहरू रीतपूवाक प्रववि िरी प्रमाशणत िएको,  

घ. गडजाइन र गनमााण ठेक्का सम्झौता (गडजाईन एण्ड गबल्ट मोड अफ कन्त्ट्रर्ाक्ट) बाहेक अन्त्र् ठेक्काको 
हकमा आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन तर्ा प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (ईन्त्िारोमेन्त्ट 
ईम्पर्ाक्ट एसेसमेन्त्ट एण्ड ईगनगसर्ल ईन्त्िारोमेन्त्ट एक्जागमनेिन) अध्र्र्न सम्पन्त् न िएको,  

ङ. आर्ोजनाको लागि अगधग्रहण िनुापने वा प्राशप त िनुापने जग्िा अगधग्रहण वा प्राशप तको कानूनी प्रवक्रर्ा 
टंुगिएको,  

च. मध्र्मकालीन खचा संरचनामा उल्लेख िए अनरुुप स्रोत सगुनशश् चतता िएको,  

छ. खररर्द िरुुर्ोजना, कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना र वावषाक खररर्द र्ोजना 
तर्ार िएको, 

ज. नेपाल सरकार, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तह लाित साझेर्दारीमा वा सह-लिानीमा सञ चालन हनुे आर्ोजना िए 
साझेर्दारीको प्रकृगत र लाि-लाित अनपुात सगुनशश् चत िएको तर्ा स्रोत सहमगत प्राप त िएको। 

झ. बैरे्दशिक आर्ोजना सहार्ता संलग्न िएको आर्ोजनाका हकमा नेपाल सरकारले व्र्होने स्रोत 
सगुनशश् चतता िएको। 

ञ.  अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत प्राप त िई आर्ोिबाट स्वीकृत िए पगछ मात्र सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर् वा गनकार्ले 
बहवुषीर् ठेक्का कार्ाान्त्वर्न िनेछ।  

ट.  बहवुषीर् आर्ोजनाहरूको सञ चालन िने शजम्मेवारी सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्, वविाि वा आर्ोजनाको हनुेछ।  

ठ. मन्त्त्रालर्ले वा गनकार्ले प्रत्रे्क वषा वहवुषीर् ठेक्काको अद्यावगधक वववरण तोवकएको ढाँचामा तर्ार िरी 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि र अर्ा मन्त्त्रालर्मा पेि िनुा पनेछ। 
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पररच्छेर्द - छ 
बजेटको आवगधक अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन कार्ाववगध 

 

६.१. बजेटको प्रिगत अनिुमन तर्ा निर्द व्र्वस्र्ापन कार्ाववगध 

६.१.१ बजेटको प्रिावकारी कार्ाान्त्वर्नको लागि र्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन महािाखाले बजेट 
वक्तव्र्मा उल्लेशखत नीगत तर्ा कार्ाक्रमको िैमागसक रूपमा प्रिगत सङ्कलन िरी प्रत्रे्क र्दईु 
मवहनामा अर्ा मन्त्त्रालर्मा माननीर् अर्ामन्त्त्रीको अध्र्क्षतामा सम्बशन्त्धत सबै मन्त्त्रालर्का 
सशचवहरूको सहिागितामा अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन बैठक िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपर्दाछ। 

६.१.२ प्रत्रे्क मवहनामा महािाखाका सबै सेक्टरहरूबाट िएका कामकारबाही र प्रिगतको एकीकृत मागसक 
प्रगतवेर्दन तर्ार िनुा पर्दाछ।  

६.१.३  सहार्ता (सशब्सगडज) र अनरु्दान (ग्रान्त्टस)् अन्त्तिात प्ररे्दि सरकार, स्र्ानीर् तहका सारै् सावाजगनक 
संस्र्ान, ववकास सगमगतहरू र अन्त्र् गनकार्हरूलाई प्रर्दान िररने अनरु्दान रकमको प्रिावकारी 
कार्ाान्त्वर्न िए/निएको सम्बन्त्धमा गनर्गमत अनिुमन िरी प्रगतवेर्दन तर्ार िनुा पर्दाछ। प्रगतवेर्दनमा 
आगर्ाक वषाको िरुुमा मािार्दिान दरँ्दर्दाको अवस्र्ामा उल्लेख िररएका िताहरूको पररपालना िए 
निएको र बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख िररएका नीगत तर्ा कार्ाक्रमहरूमा खचा िए निएको ववषर्मा 
समेत ववश् लेषण िररन ुपर्दाछ। 

६.१.४ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखा, केन्त्द्रीर् बजेट िाखाले महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट प्राप त हनुे 
आम्र्दानी तर्ा खचा सम्बन्त्धी मागसक प्रिगत वववरण तर्ा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तर्ार िररने सािावहक 
कोषको अवस्र्ाको वववरण गनर्गमत रूपमा प्राप त िरी अध्र्ावगधक रूपमा राख् ने व्र्वस्र्ा िनुा 
पर्दाछ।  

६.१.५  राजस्व व्र्वस्र्ापन महािाखाबाट मागसक रूपमा राजस्वको मागसक प्रिगत वववरण प्राप त िरी 
अध्र्ावगधक राख् ने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। 

६.१.६ प्रकरण ६.१.४ अनसुार महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट प्राप त आम्र्दानी तर्ा खचा वववरण र नेपाल 
राष्ट्र बैंकबाट प्राप त हनु ेमवहनाको अशन्त्तम दर्दनको कोषको अवस्र्ाको वववरण बीच सामान्त्र् तलुना 
िर्दाा साधारणतः हनु सक्ने फरक िन्त्र्दा असामान्त्र् फरक रे्दशखएमा सोको कारण स्पष ट िना महालेखा 
गनर्न्त्त्रक कार्ाालर् तर्ा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पका  राखी कारण पवहचान िनुा पर्दाछ। र्स्तै 
आम्र्दानी तर्ा खचाको प्रवृशत्तमा अस्विाववक पररवतान रे्दशखएमा सोको वटपोटसवहत कारण पवहचान 
िरी समस्र्ा रे्दशखएमा सोको समाधानको लागि प्रर्ास िनुा पर्दाछ। 

६.१.७ नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नपेाल सरकारको कोषको खरु्द निर्द शस्र्गत धनात्मक (+) वा ऋणात्मक 
(-) अवस्र्ामा हनु्त्छ। सरकारका सबै आर् तर्ा कोषको मौज्र्दातको उपर्ोि समेत िर्दाा पगन 
सरकारी खचा अगधक हनु िएको छ िने र्स्तो अवस्र्ालाई निर्द मौज्र्दात ऋणात्मक वा निर्द घाटा 
िगनन्त्छ र र्स्तो अवस्र्ामा सरकारले अगधववकषा (Overdraft) को सगुबधा उपर्ोि िरेको हनु्त्छ।  

६.१.८ प्रकरण ६.१.७ अनसुारको अगधववकषा (Overdraft) ित आगर्ाक वषाको कुल राजस्व असलुीमा 
आन्त्तररक ऋण लिानी वफताा प्राशप त तर्ा सरकारी सम्पशत्त गबक्रीको रकम घटाई बाँकी रहने खरु्द 
असलुीको ५ प्रगतितमा सीगमत रहन ुपर्दाछ। 
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६.१.९ प्रत्रे्क मवहना ित वषाको सोही अवगधको आम्र्दानी तर्ा खचाको प्रवृशत्त, चाल ुवषाको बजेट व्र्वस्र्ा 
र वृवद्धर्दर, गनकासा सम्बन्त्धी अशख्तर्ारीको व्र्वस्र्ा समेतको आधारमा आिामी मवहनाहरूको खचा 
प्रके्षपण िरी खरु्द निर्द बचत वा घाटा प्रवृशत्तको अनमुान िनुा पर्दाछ। 

६.१.१० समीक्षा अवगधको खरु्द निर्द घाटा स्वीकृत सीमािन्त्र्दा बढी रहेको र प्रकरण ६.१.९ अनसुार प्रके्षपण 
िर्दाा आिामी मवहनाहरूमा पगन त्र्स्तो घाटामा सधुार निई त्र्स्तो घाटा बढ्न ेसम्िावना रे्दशखएमा 
खचा गनर्न्त्त्रणका उपार् (कार्ाक्रम रोक्का राख् न,े गनकासा रोक्ने, वा बजेट र खचा कटौती िने आदर्द) र 
आन्त्तररक ऋण पररचालनका उपार्हरू अवलम्बन िनुा पर्दाछ। 

६.१.११ आन्त्तररक ऋण उठाउने ववषर्मा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले कारवाही उठाउन ुपरै्दन। तर 
महािाखा प्रमखुले निर्द प्रवाह अनमुान स्रोतको आवश्र्कता, अगनवार्ा र्दावर्त्वको ववषलेषण िरी 
आगर्ाक नीगत ववश् लेषण महािाखा प्रमखुलाई ऋण उठाउने ववषर्को जानकारी दर्दन ुपर्दाछ। आगर्ाक 
नीगत ववश् लेषण माहािाखाबाट आन्त्तररक ऋणलाई तै्रमागसक रूपमा वविाजन िरी ऋण उठाउन े
व्र्वस्र्ा िररएको छ। आगर्ाक वषाको िरुुमा उक्त महािाखाबाट ऋण उठाउने कार्ातागलका उपर 
बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको रार् गलने व्र्वस्र्ा िएकोले ववितको प्रवृशत्त समेतका आधारमा 
कार्ातागलकामा सहमगत दर्दन ुपर्दाछ। सामान्त्र्तर्ा अशन्त्तम तै्रमागसक वकस्ताको ऋण उठाउने ववषर्मा 
ऋण उठाउन अिागड पनुः सहमगत गलन ेसता राखी कार्ातागलकामा सहमगत पठाउन ुपर्दाछ। 

६.१.१२ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले गनर्गमत रूपमा निर्द व्र्वस्र्ापनको लागि आवश्र्क सूचना गलई 
राख् न ु पर्दाछ। तोकेको सीमा िन्त्र्दा बढी बजेट घाटाको शस्र्गत हनु िएमा प्रकरण ६.१.१० 
अनसुारको उपार् अवलम्बन िनुा पर्दाछ। 

६.१.१३ आन्त्तररक ऋण पररचालन िर्दाा चाल ुआगर्ाक वषाको स्वीकृत सीमागितै्र अगधववकषा (Overdraft) लाई 
पगन समावेि िनुा पर्दाछ। 

६.१.१४ मागर् उल्लेशखत आधारहरूमा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले मखु्र्तर्ा गनम्न ववषर्मा मागसक 
प्रिगत वववरणका रूपमा अर्ा मन्त्त्रालर्को र्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन महािाखालाई प्रत्रे्क 
मवहनाको ७ िते गित्र उपलब्ध िराउन ुपनेछ : 

 प्रगतवेर्दन िरेको मवहनासम्मको चाल ु र पुजँीित खचा, ववत्तीर् व्र्वस्र्ा अन्त्तिातको सावा ँ
िकु्तानीमा िएको गनकासा तर्ा खचा र अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्त्तरण वववरण। 

 प्रगतवेर्दन िरेको मवहनाको अशघल्लो मवहनासम्मको र अशघल्लो आगर्ाक वषाको सोही 
अवगधसम्मको तलुनात्मक निर्द प्रवाहको शस्र्गत। 

 प्रगतवेर्दन िरेको मवहनासम्ममा चाल,ु पुजँीित तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ा अन्त्तिातको सावा ँ िकु्तानी 
छुट्याई रकमान्त्तर िरी गनकासा िएको रकमको जानकारी। 

 प्रगतवेर्दन अवगधमा महािाखाबाट कुनै उल्लेख्र् कार्ा िए सोको जानकारी। 

६.२.  सम्बशन्त्धत मन्त्त्री र सशचवले िने बजेट तर्ा कार्ाक्रमको अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्धी वविषे ब्र्बस्र्ाः 

 (१)  मन्त्त्रालर्का मन्त्त्री र सशचवले आफ्नो मातहतका आर्ोजना वा कार्ाक्रम र बजेट कार्ाान्त्वर्नको 
अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन क्रमिः तै्रमागसक र मागसक रूपमा िनुा पनेछ। 
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(२)  उपर्दफा (१) बमोशजम अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन िर्दाा कार्ाक्रम, कार्ार्ोजना, खररर्द र्ोजना, निर्द 
प्रवाह र्ोजना समेतको आधारमा िौगतक र ववत्तीर् प्रिगत िए वा निएको सम्बन्त्धमा त्र्स्तो नगतजा 
प्राप त हनुकुो कारण र आधार समेतको समीक्षा िनुा पनेछ। 

(३)  उपर्दफा (१) बमोशजम अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन िर्दाा कार्ाक्रमित, िीषाकित र स्रोतित खचा, 
सोधिनाा प्राशप त र वैरे्दशिक सहार्ता पररचालन तर्ा राजस्व सङ्कलनको अवस्र्ा समेत समीक्षा िरी 
सोको प्रगतवेर्दन तै्रमागसक रूपमा अर्ा मन्त्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

(४)  उपर्दफा (३) बमोशजम प्राप त प्रिगत समीक्षा प्रगतवेर्दन समेतका आधारमा बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
कार्ाान्त्वर्न अवस्र्ाको मूल्र्ाङ्कन िरी अर्ा मन्त्त्रालर्ले अधावावषाक र वावषाक रूपमा रे्दहार्का वववरण 
सवहत एकीकृत मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन सावाजगनक िनुा पनेछ :- 

(क)  राजस्व, खचा, वैरे्दशिक अनरु्दान तर्ा ऋणको अनमुान, प्राशप त तर्ा पररचालनको र्र्ार्ा वववरण, 

(ख)  नेपाल सरकारको समविित आगर्ाक तर्ा ववत्तीर् शस्र्गत, 

(ि)  नेपाल सरकारको नीगत तर्ा बजेटमा समावेि िएका कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्त्वर्नको अवस्र्ा, 

(घ)  अन्त्र् आवश्र्क वववरण। 

(५)  उपर्दफा (४) बमोशजमको अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन हरेक वषाको माघ मसान्त्तगित्र र वावषाक 
मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन आगर्ाक वषा समाप त िएको चार मवहनागित्र सावाजगनक िररसक्न ुपनेछ। 

(६)  सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले उपर्दफा (३) बमोशजम तर्ार िरेको आफ्नो मन्त्त्रालर् र मातहतको 
कार्ाालर्हरूको बजेट तर्ा कार्ाक्रम मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन अर्ा मन्त्त्रालर्ले अधावावषाक तर्ा वावषाक 
समीक्षा सावाजगनक िने गमगतिन्त्र्दा कम्तीमा पन्त्र दर्दन अिावै तर्ार िरी अर्ा मन्त्त्रालर्मा पठाउन ु
पनेछ। 

(७)  र्स र्दफा बमोशजम अधावावषाक तर्ा वावषाक बजेट तर्ा कार्ाक्रम मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन सम्बन्त्धी अन्त्र् 
व्र्वस्र्ा तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

६.३ अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन तर्ारी 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाले बजेटको अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन तर्ारी िनुा पर्दाछ। र्स मूल्र्ाङ्कन 
प्रगतवेर्दनलाई माघ मसान्त्तसम्ममा सावाजगनक िररसक्न ुपनेछ। समविित अर्ातन्त्त्रको प्रवृशत्त, साधन ववगनर्ोजन 
र कार्ाान्त्वर्नमा रे्दशखएको फरक, राजस्व असलुीको प्रवशृत्त तर्ा ववकास सहार्ता पररचालनको आधारमा चाल ु
आगर्ाक वषाको बाँकी अवगधमा अवलम्बन िनुापने उपार् र आिामी बजेटमा िनुापने सधुारका सम्बन्त्धमा 
मूल्र्ाङ्कन िने उद्देश्र् हो। बजेटको अधावावषाक मूल्र्ाङ्कनमा सामान्त्र्तर्ा रे्दहार्का ववषर्हरू समावेि िररन ु
पर्दाछ :-  

क) पषृ्ठिगूम र अधावावषाक मूल्र्ाङ्कनको उद्देश्र्,  

ख) अधावावषाक मूल्र्ाङ्कनको तररका र सीमा, 

ि) बजेटको उद्दशे्र् (सम्बशन्त्धत आगर्ाक वषाको), 

घ) राजस्व, खचा, वैरे्दशिक अनरु्दान तर्ा ऋणको अनमुान, प्राशप त तर्ा पररचालनको र्र्ार्ा वववरण,  

ङ) नेपाल सरकारको समविित आगर्ाक तर्ा ववत्तीर् शस्र्गत समीक्षा (रावष्ट्रर् उत्पार्दन शस्र्गत, मूल्र् शस्र्गत, 

मौदद्रक शस्र्गत, आन्त्तररक कजाा, खरु्द अमौदद्रक र्दावर्त्व, मदु्रा बजारको शस्र्गत, वैरे्दशिक व्र्ापार, ववत्तीर् 
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संस्र्ा र पुजँी बजार ववकास, बैंक तर्ा ववत्तीर् के्षत्र सधुार, लघ ु ववत्त, ित ववित आगर्ाक वषामा सोही 
अवगधसँि तलुनात्मक िगतववगध र कोष व्र्वस्र्ापनको लागि अपनाइएका नीगत एवं कार्ाक्रमहरू), 

च) नेपाल सरकारको नीगत तर्ा बजेटमा समावेि िएका कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्त्वर्नको अवस्र्ा, सावाजगनक 
संस्र्ानहरूको व्र्वस्र्ापन/ववगनवेि, 

छ) वैरे्दशिक स्रोत पररचालन, 

ज) बजेटका नीगत तर्ा कार्ाक्रमहरूको प्रिगत वववरण (कार्ाान्त्वर्न िएका र अगधकांि सम्पन्त् न नीगत तर्ा 
कार्ाक्रम र कार्ाान्त्वर्न निएका वा न्त्रू्न प्रिगत िएका नीगत तर्ा कार्ाक्रम),  

झ) अधावावषाक खचा र खचाका स्रोतहरूको ववश् लेषण (पसु मवहनासम्मको खचाको शस्र्गत र पसु मवहनासम्मको 
साधन पररचालन),  

ञ) उच्च प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाहरूको कार्ाान्त्वर्न प्रिगत,  

ट) सावाजगनक खचा व्र्वस्र्ापनका समस्र्ा र चनुौती, 

ठ) संिोगधत आर् व्र्र् अनमुान र सोका आधारहरू (समविित आगर्ाक वृवद्ध, राजस्व अनमुान र स्रोत 
पररचालनका लागि बाँकी अवगधमा िनुापने काम),  

ड) आगर्ाक सधुार कार्ाक्रमहरूको समीक्षा, 

ढ)   ववत्तीर् हस्तान्त्तरण िररएका कार्ाक्रमहरूको खचाको अवस्र्ा, 

ण) समविित रूपमा बजेट व्र्वस्र्ापनमा रे्दशखएका समस्र्ा र सो समस्र्ा गनराकरणका लागि अवलम्बन 
िनुापने उपार्, 

गनषकषा: अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन िर्दाा प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाहरूको आवगधक र्ोजनाको रणनीगत अनसुार 
प्रगतगनगधत्व हनु ेिरी आर्ोजनाहरूको छनौट िरी मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दनमा समावेि िनुा पनेछ। 

६.४ वावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन तर्ारी  

प्रत्रे्क वषा समग्ररूपमा बजेटले गलएको उद्दशे्र् हागसल िना साधन तर्ा स्रोतको पररचालनबाट के कस्ता प्रिगत 
हागसल िना सवकर्ो र कार्ाान्त्वर्नको क्रममा के कस्ता अपठेरा एवं कमी कमजोरीहरू महससु हनु आए िन्त् न े
बारे मूल्र्ाङ्कन िने पररपाटीबाट मात्र सीगमत साधनको प्रिावकारी उपर्ोि िई गनदर्दाि उद्दशे्र् हागसल िना 
सघाउ पगु्र्दछ। तसर्ा, रे्दहार् बमोशजमका छनौटका आधारबाट तर् िररएका आर्ोजना वा कार्ाक्रमहरूको 
वावषाक ववस्ततृ मूल्र्ाङ्कन िरी बजेटको वावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन तर्ार िनुा पनेछ- 

आर्ोजना वा कार्ाक्रमहरूको मूल्र्ाङ्कनको लागि छनौट िररने आधारहरू : 

 रावष्ट्रर् िौरव रुपान्त्तरणकारी र उच्च प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजना वा कार्ाक्रम,  

 पुजँी गनमााणको दृविकोणबाट महत्त्वपूणा आर्ोजना वा कार्ाक्रम,  

 जनतासँि प्रत्र्क्ष सरोकार िई सेवा प्रर्दान िररन ेआर्ोजना वा कार्ाक्रम,  

 सन्त्तगुलत प्रारे्दशिक ववकासको आधारमा महत्त्वपूणा आर्ोजना वा कार्ाक्रम,  

 मानव संसाधन ववकासको दृविकोणले महत्त्वपूणा आर्ोजना वा कार्ाक्रम,  

 कार्ाक्रम/आर्ोजनाको अनमुागनत खचा रकम, 
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 गबत्तीर् हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी वववरण। 

उपर्ुाक्त बमोशजमका आर्ोजनाहरूमा िएका खचाहरूको वववरण महालेखा गनर्न्त्त्रक कार्ाालर्बाट प्राप त हनुे 
केन्त्द्रीर् आगर्ाक वववरणसँि गिडान िनुा पनेछ। र्ी आर्ोजना वा कार्ाक्रमहरूको ववस्ततृ प्रिगत वववरण रावष्ट्रर् 
र्ोजना आर्ोिबाट स्वीकृत तर्ा आगर्ाक कार्ाववगध गबत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व गनर्मावली, २०77 मा उल्लेशखत 
ढाँचामा प्राप त िनुाको सारै् तत ्सम्बन्त्धमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मूल्र्ाङ्कन समीक्षा समेत प्राप त िनुा पनेछ। 
प्राप त प्रिगत वववरण एवं मूल्र्ाङ्कन समीक्षाको आधारमा रे्दहार्का ववषर्हरू समेत समेटी वस्तपुरक रूपमा मंगसर 
मवहना गित्र वावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दन तर्ार िनुा पर्दाछ। 

अशघल्लो आगर्ाक वषाको गनम्न ववषर्मा समशष टित ववगनर्ोजन र खचा सम्बन्त्धी समीक्षा : 

क. स्रोतित खचा समीक्षा : 

– राजस्व 

– वैरे्दशिक अनरु्दान सहार्ता 

– वैरे्दशिक ऋण सहार्ता 

– न्त्रू्न ववत्त 

ख. चाल,ु पुजँीित तर्ा ववत्तीर् व्र्वस्र्ाको बजेट ववगनर्ोजन र खचा एवं अन्त्तर सरकारी ववत्तीर् 
हस्तान्त्तरण,  

ि. के्षत्रित बजेट ववगनर्ोजन तर्ा खचा,  

घ. िररबी गनवारण रणनीगत अनसुार बजेट ववगनर्ोजन तर्ा खचा, 

ङ.  लैविक उत्तरर्दार्ी बजेट ववगनर्ोजन तर्ा खचा, 

च. जलवार् ुपररवतान बजेट ववगनर्ोजन तर्ा खचा, 

छ. दर्दिो ववकास लक्ष्र् अनसुारको बजेट ववगनर्ोजन तर्ा खचा। 

 सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्बाट प्राप त ववत्तीर् तर्ा िौगतक प्रिगतको संशक्षप त समीक्षा। 

 छनौट िररएका आर्ोजनाहरूको मागर् उल्लेशखत ववषर्का अगतररक्त रे्दहार्का ववषर् समेत समे्न ु
पर्दाछ : 

क. खररर्द र्ोजना तर्ार िरे निरेको र तर्ार िरेको िए खररर्द तर्ा ठेक्का बन्त्र्दोबस्त िएको समर्, लाित 
अनमुान, ठेक्का रकम, काम सम्पन्त् न िनुापने शजम्मेवार अगधकारी, 

ख. काम सम्पन्त् न गमगत र लाित, 

ि. लाित बढेको छ, छैन, िए सोको कारण (िेररएिन कगत पटक र कुन तहबाट गनणार् िएको हो, सो 
समेत खलुाउने), 

घ. िरुु कार्ाक्रम संिोधन िएको छ, छैन,  

ङ. िरुु कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न निरी अरु नै नर्ाँ कार्ाक्रम िरेको छ, छैन, छ िन ेगनणार् कुन तहबाट 
िएको छ खलुाउन ुपने, 

च. ववत्तीर् तर्ा िौगतक लक्ष्र् र हागसल िएको प्रिगत, 
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छ. स्वीकृत बजेट मध्रे् चौमागसक खचा वविाजन र खचा प्रगतित। 

वावषाक मूल्र्ाङ्कनबाट रे्दशखएका ववषर्हरूलाई सम्बशन्त्धत आर्ोजना वा कार्ाालर् प्रमखु, वविािीर् प्रमखु, लेखा 
उत्तरर्दार्ी अगधकृत एवं सम्िव िएसम्म अन्त्र् सम्बशन्त्धत पक्ष र सरोकारवालाहरूसँि समेत छलफल िरी 
गनजहरूको धारणा एवं ववचार समेतलाई आधार बनाई मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दनमा समावेि िनुा पर्दाछ।  
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पररच्छेर्द - सात 
खचाको मापर्दण्ड सम्बन्त्धी गनणार् तर्ा कार्ाववगध 

 

७.१ खचाको मापर्दण्ड 

आगर्ाक कार्ाववगध तर्ा गबत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व गनर्मावली, २०77 र भ्रमण खचा गनर्मावली, २०६४ तर्ा 
प्रचगलत अन्त्र् ऐन गनर्ममा सरकारी खचाको गनशश् चत मापर्दण्ड नतोवकएको अवस्र्ा िएमा त्र्स्तो मापर्दण्ड 
तोवकदर्दन सम्बशन्त्धत गनकार्बाट लेखी आएकोमा उक्त ववषर्मा अर्ा मन्त्त्रालर्ले मापर्दण्ड तोवकसकेको िए 
सोही आधारमा खचा िना स्वीकृगत दर्दन ुपर्दाछ। मापर्दण्ड नतोवकएको नर्ाँ ववषर् िए र्स मन्त्त्रालर्को बजेट 
तर्ा कार्ाक्रम महािाखाका सबै सेक्टरका पर्दागधकारीहरू बसी उक्त कार्ाक्रम सम्पन्त् न िना र त्र्सबाट 
िववषर्मा पना सक्ने आगर्ाक र्दावर्त्व र प्रिाव समेतलाई ववचार िरी खचाको मापर्दण्ड बनाई स्वीकृत िराउन ु
पर्दाछ। र्सरी स्वीकृत मापर्दण्ड प्रत्रे्क वषा बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न 
कार्ाववगधमा समावेि िनुा पर्दाछ। 

कार्ाववगध स्वीकृगत हनु ुअिागड तत ्ववषर्मा अर्ा मन्त्त्रालर् तर्ा सम्बद्ध गनकार्को ववगिन्त् न गमगतको गनणार्बाट 
तर् िएको मापर्दण्ड रे्दहार्मा उल्लेख िररएको छ :  

७.१.१ बैठक ित्ताको मापर्दण्ड : अर्ा मन्त्त्रालर्को गनणार्ानसुार सावाजगनक गनकार्/आर्ोजनामा बैठक ित्ता 
प्रर्दान िने आधारहरू गनम्नानसुार छन:् 

१. बैठकको ववषर्वस्त ुर सोको िशम्िरताको एवकन। 

२.  बैठक कार्ाालर् समर् अशघ वा पगछ सम्पन्त् न िएको हनु ुपने। 

३.  एउटै गनकार् र अन्त्तिातका पर्दागधकारी/कमाचारी मात्र बस्ने बैठकमा ित्ता प्रर्दान निने। 

4. काननुअनसुार िठन िएका सगमगतहरूको बैठकका लागि मात्र ित्ता प्रर्दान िने। 

5. कुनै आर्ोजना वविेषमा मन्त्त्रालर्का सशचव वा वविािीर् प्रमखुको अध्र्क्षतामा िठन हनु े
गनरे्दिन सगमगतमा ित्ता नदर्दन।े  

6. बैठकमा आमशन्त्त्रत सर्दस्र्का रूपमा र्प व्र्शक्तहरू राख् न नपाइन ेतर वविेषज्ञ सेवा आवश्र्क 
परेको अवस्र्ामा बढीमा ३ जनासम्म मात्र आमशन्त्त्रत सर्दस्र्लाई ित्ता प्रर्दान िना सवकने। 

७.१.२ बैठक ित्ता : मागर् ७.१.१ बमोशजम मन्त्त्रीस्तरको अध्र्क्षतामा हनुे बैठकका पर्दागधकारीलाई प्रगत 
बैठक रू.2,500।-का र्दरले बैठक ित्ता प्रर्दान िनुा पनेछ। संवैधागनक पर्दागधकारी वा रा.प.ववशिि 
शे्रणीले अध्र्क्षता िने बैठकका पर्दागधकारीलाई प्रगत बैठक रू.2,000।- का र्दरले र अन्त्र् 
पर्दागधकारी/ व्र्शक्तहरूले अध्र्क्षता िने बैठकका पर्दागधकारीलाई प्रगत बैठक रू.1,5००।- का 
र्दरले प्रर्दान िनुा पनेछ।  

7.1.3 ववकास सगमगत ऐन, 2013 अन्त्तिात िदठत ववकास सगमगतहरूका सर्दस्र्हरूलाई बैठक ित्ता प्रर्दान 
िने ववषर्मा र्स अशघ जे जस्तो गनणार् िए तापगन अब र्स गनरे्दशिका स्वीकृत िएपश् चात ती 
सर्दस्र्हरूलाई प्रर्दान िररने प्रगत बैठकको ित्ता र्दर रू.2,000।- हनुेछ।  

७.१.4 खाजा/खाना खचा र प्रोत्साहान ित्ता: खाजा, खाना खचाका सम्बन्त्धमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरूबाट 
गनणार् िई आएपगछ प्रचलनमा रहेका स्वीकृत मापर्दण्ड (नम्सा) को आधारमा आवश्र्कता र 



142 
 

औशचत्र् हेरी अर्ा मन्त्त्रालर्ले र्स्तो स्वीकृगत दर्दन सक्नेछ। रे्दहार् बमोशजमको कार्ा प्रवक्रर्ा पूरा 
हनुे अवस्र्ामा मात्र खाजा/खाना उपलब्ध िराइनछेः  

१. अगतररक्त समर्मा िररन ेकाम र सोबाट प्राप त हनुे नगतजा लेखा उत्तरर्दार्ी अगधकृतबाट प्रमाशणत 
िराइएको हनु ुपनेछ।  

२. गनर्गमत काम बाहेक वविेष कामको लागि रै्दगनक २ घण्टा िन्त्र्दा बढी अगतररक्त समर् काम 
िने कमाचारीलाई खाजा/खाना खचा बापत रू.300।- दर्दने सवकनछे।  

3.  सावाजगनक ववर्दाको दर्दन काम िरे बापत खाजा/खाना खचाको लागि रू.600।- उपलब्ध 
िराइनेछ। 

४. खाजा/खाना खचा प्रर्दान िने प्रर्ोजनका लागि ववद्यतुीर् हाशजर प्रणाली अगनवार्ा रुपमा लाि ु
िएको हनु ुपनेछ। 

5. खाजा/खाना खचा र प्रोत्साहन ित्ता प्राप त िरररहेको पर्दागधकारी/कमाचारीलाई पररवहन खचा 
बापत कुनै रकम उपलब्ध िराइने छैन। 

7.1.5 खचामा गमतब्र्वर्ता कार्म िने अन्त्र् व्र्वस्र्ाहरूः 

 सावाजगनक गनकार्मा कार्ारत पर्दागधकारी वा कमाचारीलाई साववकमा प्रर्दान िरररै्द आएको 
पोिाक खचा, महँिी ित्ता र स्र्ानीर् ित्ता बाहेकका प्रोत्साहन ित्ता, अगतररक्त समर् काम 
िरे बापतको ित्ता, जोशखम ित्ता, वविेष ित्ता, खाना वा खाजा खचा लिार्त कुनै प्रकारको 
ित्ता प्रर्दान िररन ेछैन।  

 साबाजगनक गनकार्ले प्रकािन िनुापने प्रगतबेर्दन प्रचगलत काननु बमोशजम छपाई िरी 
प्रकािन िनुा पनेमा बहेक छपाई निरी त्र्स्तो गनकार्को वेिसाईट माफा त साबाजगनक िनुा 
पनेछ। 

 नेपाल सरकार, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहको सहलिानी वा साझेर्दारीमा सञ चालन हनुे कार्ाक्रम 
वा आर्ोजना बाहेकको कार्ाक्रम वा आर्ोजना सञ्चालन िर्दाा एकआपसमा र्दोहोरो नपने िरी 
सञ चालन िनुा पनेछ। कुनै कारणले कुनै कार्ाक्रम वा आर्ोजना र्दोहोरो परेको िए नेपाल 
सरकारबाट सञ चागलत कार्ाक्रम वा आर्ोजना सञ्चालन िने शजम्मा पाएको सम्बशन्त्धत 
गनकार्ले अर्ा मन्त्त्रालर्मा लेखी पठाउन ु पनेछ। अर्ा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो र्दोहोरो परेको 
कार्ाक्रम वा आर्ोजना रोक्का िनुा पनेछ। 

 सावाजगनक गनकार्ले कार्ाालर् कार्ाकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटमा खचा िनुापने 
अवस्र्ा िएमा िहरी ववकास मन्त्त्रालर्ले बनाएको सरकारी आवास वा कार्ाालर् कार्ाकक्ष 
सजावट सम्बन्त्धी मापर्दण्ड बमोशजम त्र्स्तो सजावट सम्बन्त्धी खचा िनुा पनेछ। त्र्स्तो 
मापर्दण्ड तर्ार निएसम्म सजावटमा खचा िना पाइने छैन। 

 तालीम, िोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्त्तवक्रा र्ा लिार्तको कार्ाक्रम अनलाईन प्रववगधको 
माध्र्मबाट सञ चालन िना ब्र्वस्र्ा गमलाउन ु पनेछ। नेपाल सरकारको केन्त्द्रीर्स्तरको 
कार्ाालर्बाट हनुे तालीम, िोष्ठी वा अनिुमन मूल्र्ाङ्कनको लागि तोवकएको संख्र्ाको 
कम्तीमा आधा संख्र्ा कार्ाक्रम अनलाइन प्रववगधको माध्र्मबाट सम्पन्त् न िनुा पनेछ। 
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  िौगतक रूपमा नै उपशस्र्त िई तालीम, िोष्ठी िनुा परेमा उपलब्ध िएसम्म आफ्नै सिाहल 
वा बैठक कक्ष र उपलब्ध निएमा सावाजगनक सिाहल वा बैठक हल प्रर्ोि िनुा पनेछ। 
नेपाल सरकारको स्रोत वा वैरे्दशिक ऋणबाट व्र्होने िरी आवासीर् रूपमा िोष्ठी वा 
कार्ािाला आर्ोजना िररने छैन। 

 अनिुमन भ्रमण टोली खटाउन ु परेमा कामसँि प्रत्र्क्ष सम्बशन्त्धत कमाचारी मात्र खटाउन ु
पनेछ। त्र्सरी कमाचारी खटाउँर्दा बढीमा तीन जनाको टोली खटाउन ुपनेछ। 

 कार्ाक्रम खचा संकेतबाट खचा िने िरी करारमा कमाचारी राख् न पाइने छैन।  

 करारमा राख् न सवकने पर्दको स्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी ररक्त िएको अवस्र्ामा फाशजलमा रहेको 
कमाचारीबाट पर्दपूगता िना संघीर् मागमला तर्ा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्त्रालर्मा लेखी पठाउन ु
पनेछ। फाशजलमा रहेको कमाचारीबाट तत्काल पर्दपूगता हनु नसकी करारमा गलन ुपने िएमा 
त्र्स्तो पर्दमा करारमा गनर्शुक्त िर्दाा अर्ा मन्त्त्रालर्को पूवा सहमगत गलन ुपनेछ। 

 अस्र्ार्ी, करार वा ज्र्ालार्दारीमा कुनै कमाचारी गनर्शुक्त िना परेमा त्र्स्तो कमाचारीले कुनै 
पर्द वविेषले पाउने पाररश्रगमक वा सवुवधा सरह पाउने निनी गनजले मागसक रूपमा पाउन े
पाररश्रगमक र सवुवधाको रकम तर्ा गनर्शुक्त हनु े अवगध समेत स्पि तोकेर गनर्शुक्त िनुा 
पनेछ। 

 गनजी सवारी चालक, िान्त्छे, गनजी सहार्क लिार्तका काननु बमोशजम प्राप त हनु ेसवुवधा 
बापतको रकम सम्बशन्त्धत पर्दागधकारीलाई उपलब्ध िराउन ुपने अवस्र्ामा त्र्स्तो सवुवधा 
बापतको रकममा िरुू पाररश्रगमक बाहेक महिी ित्ता, पोिाक, चाडपवा खचा लिार्त अन्त्र् 
कुनै प्रकारको सवुवधा उपलब्ध िराइने छैन। 

 सवुवधा पाउन ेपर्दागधकारीले प्रर्ोि िने सवारी साधन उपर्ोिको लागि कार्ाालर्को तफा बाट 
करारमा छुिै सवारी चालक गनर्कु्त िना वा कार्ाालर्को अन्त्र् सवारी चालक उपर्ोि िना 
पाउने छैन। त्र्स्तो सवारी चालक गनर्कु्त िरेको िए सम्बशन्त्धत पर्दागधकारीले सवुवधा 
गलएको मवहनारे्दशख त्र्स्तो सवारी चालक राख् न पाइन ेछैन। 

 सरकारी आवास प्रर्ोि िने पर्दागधकारीले आवास सवुवधा बापत रकम गलन पाउन े छैन। 
त्र्स्तो रकम गलएको िए गनजबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर िररनेछ। 

 अत्र्ावश्र्क ववषर्मा र्प आगर्ाक र्दावर्त्व गसजाना हनु ेिरी वा खाइपाई आएको ित्ता वा 
सवुवधामा र्प हनुे िरी गनणार् िनुापने िएमा सावाजगनक गनकार्ले त्र्स्तो गनणार् िनुा अशघ 
अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत गलन ुपनेछ। 

 काननु बमोशजम िठन िएको सगमगत वा सञ चालक सगमगतको बैठकको लागि कार्ाालर् 
समर् बाहेकको समर्मा सम्पन्त् न िएको बैठकको मात्र बैठक ित्ता उपलब्ध िराइनेछ। 
एउटै गनकार् र अन्त्तिातको पर्दागधकारी वा कमाचारी मात्र बैठक बसेको िए त्र्स्तो 
बैठकको लागि बैठक ित्ता उपलब्ध िराइने छैन। 

 सगमगतको बैठकमा ववषर् ववज्ञ बाहेक आमशन्त्त्रत सर्दस्र्को रूपमा सहिािी हनुलेे बैठक 
ित्ता पाउने छैन।  

 नेपाल सरकारको वावषाक बजेटबाट सावाजगनक गनकार्को लागि सञ चालन अनरु्दान उपलब्ध 
िराइएकोमा सो अनरु्दान बाहेक नेपाल सरकारबाट र्प र्दावर्त्व व्र्होररने छैन। त्र्स्तो 
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संस्र्ा वा ववश् वववद्यालर् आफैं ले सिठन संरचना गनधाारण िरी तलब, ित्ता वा अन्त्र् सवुवधा 
तोकी बजेट माि िरेमा त्र्स्तो र्दावर्त्व नेपाल सरकारले व्र्होने छैन। 

 सवारी साधन बापत सवुवधा प्राप त िने सरकारी पर्दागधकारीलाई तोवकएको मापर्दण्ड 
बमोशजमको सवारी चालक, इन्त्धन र ममात बापत एकमषु ट रकम उपलब्ध िराइनछे। सो 
बाहेक र्प सवारी साधन, इन्त्धन र ममात खचा उपलब्ध िराइने छैन।  

 अगधकारप्राप त अगधकारीको अनमुगत नगलई सावाजगनक संस्र्ाको सम्बशन्त्धत कार्ाालर्को कार्ा 
के्षत्र बावहर सरकारी सवारी साधन प्रर्ोि िना पाइने छैन। 

 सावाजगनक गनकार्को पर्दागधकारीले एकिन्त्र्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रर्ोि िना पाउने 
छैन।  

७.१.6 आर्ोजना अवगधिर स्र्ार्ी गनर्शुक्त िएका अस्र्ार्ी कमाचारीको सवुवधा: अस्र्ार्ी कमाचारीलाई सवुवधा 
दर्दन ेववषर्मा अर्ा मन्त्त्रालर्को गमगत २०६०/७/२८ को पररपत्र बमोशजम आर्ोजना अवगधिर स्र्ार्ी 
गनर्शुक्त िएका अस्र्ार्ी कमाचारीलाई रे्दहार्अनसुारका सवुवधा उपलब्ध िराउने- 

क) उपर्दान तफा  :  

 पाँच वषासम्म काम िरेकालाई कुनै प्रकारको उपर्दान नदर्दन।े 

 पाँच वषारे्दशख र्दि वषासम्म काम िरेकालाई प्रत्रे्क वषाका गनगमत्त आशखरी आधा मवहनाको 
तलब बराबरको रकम दर्दन।े 

 र्दि वषारे्दशख पन्त्र वषासम्म काम िरेकालाई प्रत्रे्क वषाका गनगमत्त आशखरी एक मवहनाको 
तलब बराबरको रकम दर्दन।े 

 पन्त्र वषा िन्त्र्दा बढी जगतसकैु वषा िए पगन प्रत्रे्क वषाका लागि आशखरी डेढ मवहनाको 
तलब बराबरको रकम दर्दन।े 

ख) औषधी उपचार तफा  : गनजामती सेवा ऐन तर्ा गनर्मावलीमा व्र्वस्र्ा िए जस्तै २० (बीस) 
वषा नोकरी अवगधलाई पूरा अवगध मानी जे जगत अवगध काम िरेको हो, सोलाई र्दामासाहीको 
र्दरले हनु आउने औषधी उपचार गलन बाँकी रकम दर्दने। 

७.१.7 अस्र्ार्ी कमाचारीको सवुवधा : २०६० असोज ८ िते अशघ नेपाल सरकारका कार्ाालर् वा आर्ोजनामा 
लिातार वा पटक पटक गनर्शुक्त पाई अववशच्छन्न रूपमा कार्ारत अस्र्ार्ी कमाचारीलाई अवकाि 
हुँर्दाको अवस्र्ामा नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को गमगत २०६१/३/१० मा िएको गनणार् बमोशजम 
रे्दहार्को आधारमा रे्दहार्अनसुारको सवुवधा दर्दने: 

(क) सवुवधा उपलब्ध िराउन ेआधारहरू : 

१. अववशच्छन्न रूपमा अस्र्ार्ी कार्ारत रहेकालाई मात्र र्स प्रर्ोजनको लागि सवुवधा दर्दन।े 
बीचमा नोकरी टुटेको िएमा सवुवधा दर्दने प्रर्ोजनार्ा त्र्स्तो नोकरी जोड्न नपाइने।  

२. २०६० असोज ८ िते पगछ आर्ोजना अवगधिर वा अन्त्र् कुनै प्रर्ोजनका लागि अस्र्ार्ी 
कमाचारी गनर्शुक्त िर्दाा र्स गनणार्मा उल्लेशखत सवुवधा िन्त्र्दा बढी नपाउने िरी गनर्शुक्त पत्र 
वा करार पत्रमा स्पष ट उल्लेख िरेको हनु ु पनेछ। गनर्शुक्त पत्र वा करार पत्रमा कुनै 
सवुवधा उल्लेख निरेकोमा र्स्तो सवुवधा दर्दइने छैन।  
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(ख) उपलब्ध िराउने सवुवधा :  

१. उपर्दान तफा  : रे्दहार्को अवगध अववशच्छन्न सेवा िरेका कमाचारीलाई गनम्नानसुारको 
उपर्दान सवुवधा उपलब्ध िराउनेः 

(क) ५ वषा िन्त्र्दा कम अवगध काम िरेकोलाई कुनै प्रकारको उपर्दान नदर्दने। 

(ख) ५ वषा रे्दशख १० वषासम्म काम िरेकोलाई प्रत्रे्क वषाका गनगमत्त आशखरी आधा 
मवहनाको तलब बराबरको रकम। 

(ि) १० वषा िन्त्र्दा बढी १५ वषासम्म काम िरेकोलाई प्रगत वषाका गनगमत्त आशखरी १ 
मवहनाको तलब बराबरको रकम। 

(घ) १५ वषा िन्त्र्दा बढी जगतसकैु अवगध िए पगन प्रत्रे्क वषाका लागि आशखरी डेढ 
मवहनाको तलब बराबरको रकम।  

२. औषधी उपचार तफा : गनजामती सेवा ऐन र गनर्मावलीमा व्र्वस्र्ा िए जस्तै २० वषा 
नोकरी अवगधलाई पूरा अवगध मानी जे जगत अवगध काम िरेका हनु सोलाई र्दामासाहीको 
र्दरले हनु आउने औषधी उपचार गलन बाँकी रकम िकु्तानी िने। 

(ि) अस्र्ार्ी कमाचारीले सवुवधा नपाउने अवस्र्ा: मागर् प्रकरण ७.१.६ बमोशजमको सवुवधा गमगत 
२०६०/६/८ सम्म बहाल रहेका वा सो गमगतपगछ अवकाि पाउन े कमाचारीहरूले मात्र 
पाउने हुँर्दा सो गमगतिन्त्र्दा पवहले नै अवकाि पाएका कमाचारीहरूले सो सवुवधा पाउन सक्न े
छैनन।् 

७.१.8 अस्र्ार्ी कमाचारीको सशञ्चत ववर्दाको रकम िकु्तानी दर्दन े सम्बन्त्धमा: नेपाल सरकारको कार्ाालर् वा 
आर्ोजनामा गमगत २०६०/६/८ अशघ लिातार वा पटक पटक गनर्शुक्त पाई अववशच्छन्न रूपमा 
कार्ारत अस्र्ार्ी कमाचारीहरूलाई अवकाि हुँर्दाका बखत सशञ्चत रहेको घर ववर्दा र गबरामी ववर्दा 
बापतको रकम र्वकन िरी िकु्तानी दर्दन।े (गमगत २०६३/८/११ को नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्को 
गनणार्)। 
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7.1.9 सम्माननीर् प्रधानमन्त्त्री, माननीर् उपप्रधानमन्त्त्री तर्ा मन्त्त्रीज्रू्हरू तर्ा स्वकीर् सशचवस्तका कमाचारीहरूको पाररश्रगमक, अन्त्र् सवुवधा एवं कर किी सम्बन्त्धी वववरण (मशन्त्त्रपरषद्को गमगत 
2068/5/29 गनणार्ानसुार संिोगधत वववरण 

क्र.सं. पर्द 
मागसक 
पाररश्रगमक 

महँिी 
ित्ता मागसक इन्त्धन 

संचार 
सवुवधा 

मागसक मसलन्त्र्द 
तर्ा अगतगर् सत्कार 

रै्दगनक भ्रमण 
ित्ता (प्रगतदर्दन)       

रै्दगनक भ्रमण 
ित्ता (प्रगतदर्दन) 

1 सम्माननीर्  77280 2000 306 गल.पेट्रोल  5000 10000 3000 प्रमखु स्वकीर् सशचव 1 65140 3000 

   प्रधानमन्त्त्री     मागसक       स्वकीर् सशचव 1 60680 2500 

        
 मोगबल वावषाक 40 
गल.        सह स्वकीर् सशचव 3 47380 2000 

                उप स्वकीर् सशचव 6 40380 1600 

                स्वकीर् अगधकृत 5 35990 1600 

                फोटोग्राफ अगधकृत 1 35990 1600 

                कम्पर्टुर सहार्क 3 28200 1200 

                प्रिासन सहार्क 5 28200 1200 

                सवारी चालक 5 22010 1000 

                कार्ाालर् सहर्ोिी 4 19480 1000 

2 माननीर्  75640 2000 306 गल.पेट्रोल  3000 4000 3000 सह स्वकीर् सशचव 1 47380 2000 

  उपप्रधानमन्त्त्री     मागसक       उप स्वकीर् सशचव 1 40380 1600 

         मोगबल वावषाक       स्वकीर् अगधकृत 1 35990 1600 

         20 गल.       प्रिासन सहार्क 1 28200 1200 

                सवारी चालक 2 22010 1000 

                कार्ाालर् सहर्ोिी 2 19480 1000 

3 माननीर्  70730 2000 207 गल.पेट्रोल  3000 3500 3000 उप स्वकीर् सशचव 1 40380 1600 

   मन्त्त्री     मागसक     
 

स्वकीर् अगधकृत 1 35990 1600 

         मोगबल वावषाक 20       प्रिासन सहार्क 1 28200 1200 

         गल.       सवारी चालक 2 22010 1000 
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क्र.सं. पर्द 
मागसक 
पाररश्रगमक 

महँिी 
ित्ता मागसक इन्त्धन 

संचार 
सवुवधा 

मागसक मसलन्त्र्द 
तर्ा अगतगर् सत्कार 

रै्दगनक भ्रमण 
ित्ता (प्रगतदर्दन)       

रै्दगनक भ्रमण 
ित्ता (प्रगतदर्दन) 

                कार्ाालर् सहर्ोिी 2 19480 1000 

4 माननीर्  67030 2000 पेट्रोल 200 गल.  3000 3000 3000 उप स्वकीर् सशचव 1 40380 1600 

   राज्र्मन्त्त्री 
 

  मागसक       स्वकीर् अगधकृत 1 35990 1600 

       मोगबल 20 गल.        प्रिासन सहार्क 1 28200 1200 

        वावषाक       सवारी चालक 2 22010 1000 

               कार्ाालर् सहर्ोिी 2 19480 1000 

5 माननीर्  65530 2000 पेट्रोल 180 गल.  3000 2500 3000 उप स्वकीर् सशचव 1 40380 1600 

   सहार्कमन्त्त्री     मागसक       स्वकीर् अगधकृत 1 35990 1600 

         मोगबल        प्रिासन सहार्क 1 28200 1200 

        20 गल. वावषाक       सवारी चालक 2 22010 1000 

                कार्ाालर् सहर्ोिी 2 19480 1000 
नोटः¨   
१.  पाउने रकममा गनर्मानसुार पाररश्रगमक छुट रकम कटाई बाँकीमा कर समेत किा िररनेछ।  
२.  7 दर्दनिन्त्र्दा बढी भ्रमण काज हुँर्दा होटल बास खचा 1-4 मात्र पाउने।  
3. 7 दर्दनिन्त्र्दा बढी भ्रमण काज हुँर्दा 56% मात्र रै्दगनक ित्ता पाउने।  
4.  शजल्ला भ्रमण िनुा पूवा सम्माननीर् प्रधानमन्त्त्रीज्रू्बाट स्वीकृगत गलने।  
5.  भ्रमण टोली सानो बनाउने एक सरुक्षाकमी, एक स्वकीर् सशचवलार्को तफा बाट र एक मन्त्त्रालर्कको तफा बाट िरी बढीमा 3 जनासम्म सरकारी खचामा भ्रमण र्दलमा समावेि िने।  
6.  भ्रमण खचा गमतव्र्र्ी हनुपुने।  
7.  एक शजल्लामा २ दर्दनिन्त्र्दा बढी नबस्ने व्र्वस्र्ा िने।  
8.  उपलब्ध िएसम्म सरकारी िेि हाउसमा बस्ने प्रबन्त्ध िने।  
9.  भ्रमणबाट फकेपगछ सम्माननीर् प्रधानमन्त्त्रीज्रू् समक्ष भ्रमण प्रगतवेर्दन पेि िरेपगछ सो प्रगतवेर्दन संलग्न िरी मात्र भ्रमण ववल िकु्तानी हनुे।  
10.  अत्र्ावश्र्क नपरी एउटै शजल्लामा मवहनामा र्दईु पटक िन्त्र्दा बढी भ्रमण निने।  
11.  उपर्कु्त प्रवक्रर्ा ववपररत िएको भ्रमण खचाको ववल िकु्तानी नहनुे। 
12.  मन्त्त्री, राज्र्मन्त्त्री, सहार्क मन्त्त्री तर्ा सशचवालर्का कमाचारीहरूको पाररश्रगमक लिार्तका सेवा सवुवधा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले LMBIS मा प्रस्ताव िनुा पने।  
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७.१.9  सल्लाहकार वा अन्त्र् पर्दागधकारीहरूको पाररश्रगमक र अन्त्र् सवुवधा बारे (गमगत 2063/11/4 
तर्ा २०६८/५/२९ को मशन्त्त्रपररषद्को गनणार् बमोशजम):  

क) पाररश्रगमक: पाररश्रगमकको हकमा राज्र्मन्त्त्री सरह र सहार्क मन्त्त्री सरह हनुे िरी गनर्शुक्त 
पाएका पर्दागधकारीहरूलाई सोही सरह पाररश्रगमक प्रर्दान िने। 

ख) टेगलफोन सवुवधा: टेगलफोन सवुवधा बापत मागसक र्दईु हजार रूपैर्ाँमा नबढ्न े िरी गबल 
बमोशजमको खचा। 

ि)  सवारी साधन तर्ा इन्त्धन सवुवधा: खपतको आधारमा अगधकतम १०० गलटरसम्मको इन्त्धन 
सवुवधासवहतको सवारी साधन सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्ले आफ्नै मौजरु्दा ववगनर्ोजनबाट व्र्वशस्र्त 
िने। 

घ)  रै्दगनक भ्रमण ित्ता: मन्त्त्रीहरूको पाररश्रगमक र सवुवधा सम्बन्त्धी ऐन, २०४९ को पररच्छेर्द ३ को 
र्दफा ७, ८, ९, १० र ११ बमोशजम गनजहरूलाई रै्दगनक भ्रमण ित्ता प्रर्दान िने। 

ङ)  सवुवधा पाउने अवगध: सपर् ग्रहण िरेको दर्दनरे्दशख अवकाि पाएको गमगतले ७ दर्दनसम्म। 

च)  गनजी सशचवालर् र कमाचारी सवुवधा लिार्त र्स बाहेकको अन्त्र् कुनै पगन सवुवधा प्रर्दान निने।  

७.१.10 औषधी उपचार र्प आगर्ाक सहार्ता: गनजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका र सिस्त्र प्रहरी बल 
नेपालका सेवारत कमाचारीहरूलाई गनर्म बमोशजम दर्दइने औषधी उपचार बापत र्प आगर्ाक 
सहार्ताका सम्बन्त्धमा सम्बशन्त्धत गनर्मावली बमोशजमको सगमगतको गसफाररसमा अगधकतम सीमागित्र 
रहेर गबल बमोशजमको रकम एकपल्ट र्प आगर्ाक सहार्ता दर्दइनछे। र्स्तो र्प आगर्ाक सहार्ता 
उपिोि िरेपगछ पगन उपचार खचा नपिु िएको अवस्र्ामा पनुः एकपल्ट तोवकएको सीमासम्मको 
रकम र्प आगर्ाक सहार्ता उपलब्ध िराउन मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेि िना सहमगत दर्दन 
सवकनछे। औषगध उपचार खचा बापतको रकम माि िर्दाा अनसूुची ४ संलग्न िरी माि िनुा पनेछ। 

७.१.१1औषधी उपचार रकम माि िने सम्बन्त्धमाः कुनैपगन गनजामती कमाचारीलाई सरकारी कामको 
गसलगसलामा ववरामी परी वा चोटपटक आदर्द लाग्न िई उपचार िराउँर्दा िएको खचा गनजामती सेवा 
गनर्मावली, २०५० को गनर्म ९७ बमोशजमको सवुवधा माि र्दावी िर्दाा अस्पताल िनाा िएको तीन 
मवहनागित्र माि र्दाबी िरी सक्नपुनेछ।  

७.१.१2 सरकारी कामको गसलगसलामा चोटपटक लाग्न िई उपचार िराए बापत पाउन ेऔषधी उपचार खचा 
मािँ िर्दाा पेि िनुापने कािजातहरू 

(क) सरकारी कामको लागि खटाएको प्रमाण वा भ्रमण आरे्दि। 

(ख) सजागमन मचुलु्का वा प्रहरी प्रगतवेर्दन। 

(ि) उपचार िराइएको अस्पतालको कािजात वा गबल। 

(घ) उपचार िनुापने गनजामती कमाचारी कार्ारत गनकार्को गसफाररस। 

(ङ) गनजामती सेवा गनर्मावली, २०५० को गनर्म १०० बमोशजमको सगमगतको गसफाररस। 

७.१.१3 वैरे्दशिक ऋणबाट तागलममा नपठाउन:े वैरे्दशिक ऋणबाट खचा व्र्होने िरी वैरे्दशिक तागलम, 

अवलोकन भ्रमण, िोष्ठी, सेगमनार लिार्तका कार्ामा खचा िना सहमगत दर्दइने छैन। 
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७.१.१4 वैरे्दशिक तागलम/अध्र्र्न कार्ाक्रम सम्बन्त्धमा: नेपाल सरकारको र्दावर्त्व पने िरी वैरे्दशिक 
तागलम/अध्र्र्न, सिा, सेगमनार तर्ा ववरे्दि भ्रमण एवं आगर्ाक सहार्ता आदर्द ववषर्मा नेपाल सरकार, 
मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेि िर्दाा अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत गलएर मात्र कारवाही बढाउने 
व्र्वस्र्ालाई कडाइका सार् लाि ुिने। सारै्, ववरे्दिी राष्ट्र तर्ा आर्ोजक संस्र्ाले खचा व्र्होने िरी 
मनोनर्न िई वैरे्दशिक तागलम/अध्र्र्नमा िाि गलन जाने कमाचारीका हकमा नपेाल सरकारको 
तफा बाट कुनै पगन खचा िना सहमगत दर्दइन े छैन। नपेाल सरकारको र्दावर्त्व पने िरी वैरे्दशिक 
तागलम/अध्र्र्न, सिा, सेगमनार तर्ा ववरे्दि भ्रमणको आवश्र्कता र औशचत्र्का आधारमा बढीमा ५ 
जनालाई मात्र पठाउने िरी सहमगत प्रर्दान िररने छ। वैरे्दशिक भ्रमणको सहमगत माि िर्दाा अनसूुची 
६ संलग्न िरी पठाउन ुपनेछ। 
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७.१.१5 सबै प्रकारका तागलम, िोष्ठी, सेगमनार, कार्ािाला सञ चालन सम्बन्त्धी खचाको मापर्दण्ड एवं भ्रमण खचा: 

अर्ा मन्त्त्रालर्को ववगिन्त् न गमगतका गनणार्ानसुार खचा िनुापने तागलम, िोष्ठी, सेगमनार लिार्तका खचाको मापर्दण्ड तल दर्दइएको छ। सो 
मापर्दण्डलाई आधार गलई खचा िनुा पनेछ। सो रे्दशख बाहेकका ववषर्हरू र उल्लेशखत र्दरिन्त्र्दा अगधक र्दरमा खचा िनुा परेमा अर्ा 
मन्त्त्रालर्को पूवा स्वीकृगत गलएर मात्र िनुा पनेछ। 

गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

१ नेपाल सरकार अन्त्तिातका तागलम केन्त्द्र/प्रगतष्ठानहरूिारा सञ चालन िररने तागलम िोष्ठी, सेगमनार, सम्मेलन, कार्ािालाको कार्ापत्र प्रस्ततुकताा पाररश्रगमक (प्रगत 
सत्र) 

 अगधकृतस्तर 

क) बावहरी प्रस्ततुकताा 
 कार्ापत्र बापत 

 प्रवचन बापत 

ख) आन्त्तररक प्रस्ततुकताा 
 प्रवचन/कार्ापत्र बापत 

 
 

2000।– 

1400।– 

 
 

2000।– 

 
 

2000।– 

1400।– 

 
 

1600।– 

 
 

1400।– 

700।– 

 
 

1400।– 

कार्ापत्र कशम्तमा १५०० िब्र्दको हनु ु पने 
छ।(प्रस्ततुीकरण वटपोटको फोटोकपी कार्ापत्रमा मान्त्र् 
हनुे छैन)। 

आन्त्तररक प्रस्ततुकताा िन्त् नाले सम्बशन्त्धत गनकार् 
गितै्रका पर्दागधकारी/व्र्शक्त सशम्झन ुपर्दाछ। 

सहार्कस्तर 

क) बावहरी प्रस्ततुकताा 
 कार्ापत्र बापत 

 प्रवचन बापत 

ख) आन्त्तररक प्रस्ततुकताा 
 प्रवचन/कार्ापत्र बापत 

 

2000।– 

1000।– 

 

1400।– 

 

2000।– 

1000।– 

 
 

1100।– 

 

1400।– 

700।– 

 
 

800।– 

२ 

 

िोष्ठी, सेगमनार, सम्मेलन, कार्ािालाको कार्ापत्रको 
वटपपणीकताा पाररश्रगमक (प्रगत कार्ापत्र)   

900।– 900।– 400।– एउटा कार्ापत्रमा र्दईु जना िन्त्र्दा बढी वटपपणीकताा 
राख् न गमल्रै्दन। 

३ सीप ववकास तागलम  
 

 
  

 ७ कार्ादर्दन सम्मको तागलम कक्षाित रूपमा र सो 
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

क) कक्षाित व्र्वस्र्मा (प्रगतकक्षा) 
 कार्ापत्र/ Handsout बापत 

 कक्षा सञ चालन बापत 

ख) आवगधक व्र्वस्र्ामा  

   (बावहरी स्रोत व्र्शक्तको हकमा ३० 
कार्ादर्दनसम्म प्रगतदर्दन) 

 मखु्र् प्रशिक्षक (प्रगतदर्दन न्त्रू्नतम २ कक्षा 
गलनपुने) 

 सहार्क प्रशिक्षक (प्रगतदर्दन न्त्रू्नतम २ 
कक्षा गलनपुने) 

ि) आवगधक व्र्वस्र्ामा  

    (बावहरी स्रोत व्र्शक्तको हकमा ३० कार्ादर्दन 
िन्त्र्दा बढी मागसक) 

 मखु्र् प्रशिक्षक (मागसक न्त्रू्नतम ६० 
कक्षा गलनपुने) 

 सहार्क प्रशिक्षक (मागसक न्त्रू्नतम ६० 
कक्षा गलनपुने)  

 

 

1000।– 

700।– 

 
 
 
 
 

1400।– 

1000।– 

 
 
 
 
 

20000।– 

 

14000।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

350।– 

700।– 

 
 
 
 
 

700।– 

500।– 

 
 
 
 
 

10000।– 

 

7000।– 

 

350।– 

700।– 

 
 
 
 
 

700।– 

4५०। 

 
 
 
 
 

10000।– 

 

7000।– 

िन्त्र्दा बढीको तागलममा आवगधक रूपमा स्रोत 
व्र्शक्तको व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ।  

 आवगधक रूपमा स्रोत व्र्शक्तको व्र्वस्र्ा िर्दाा एउटा 
तागलममा र्दईुजना (आवश्र्कतानसुार र्दवैु मखु्र् वा 
एकजना मखु्र् र एकजना सहार्क) राख् न ु पर्दाछ र 
सीपस्तर (Skill Level) का आधारमा स्र्ानीर् 
प्रचलनसमेतको ववचार िरी उल्लेशखत अगधकतम 
सीमागित्र गतनको पाररश्रगमक तोक्न ुपर्दाछ। 

 सम्बशन्त्धत कार्ाालर्ले सञ चालन िरेको तागलममा 
सोही कार्ाालर्को स्रोत व्र्शक्त िएको अवस्र्ामा 
कक्षा गलए बापतको पाररश्रगमक नपाउन े तर 
कार्ापत्र बापतको रकम पाउनेछ। 

 कार्ाक्रम सञ चालन िने कार्ाालर्को कमाचारीको 
पररवारको गनकटतम व्र्शक्त स्रोत व्र्शक्त हनु ुनहनुे। 

 ग्रामीण पिसु्वास्थ्र् कार्ाकताा तागलम जस्ता ववगिन्त् न 
ववषर् ववज्ञ (Subject matter specialist) आवश्र्क 
हनुे तागलममा आवगधक रूपमा स्रोत व्र्शक्तको 
व्र्वस्र्ा िरेपगछ पगन आवश्र्क िए जम्मा कक्षाको 
२० प्रगतितसम्म अगतररक्त स्रोत व्र्शक्तिारा 
कक्षाित रूपमा सञ चालन िराउन सवकन्त्छ। 

 एउटा कक्षाको अवगध कशम्तमा १ घण्टा ३० गमनेट 
हनु ुपर्दाछ। 

 कार्ापत्र िन्त् नाले कशम्तमा ७५० िव्र्दको प्रबन्त्ध 
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

 

 

 

सम्झनपुर्दाछ, पारर्दिाक पाना, प्रस्ततुीकरण वटपोट वा 
प्रस्ततुीकरणको प्रर्ोजनका लागि तर्ार पाररएको 
अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रगत कार्ापत्र हुँरै्दन। 

 शजल्लास्तरीर् तागलम िन्त् नाले सर्दरमकुाम वा अन्त्र्त्र 
जहाँ सञ चालन िररने िए तापगन सहिािीको 
(आफ्नो घर वा साववकको बसोबास स्र्लबाट 
रै्दगनक ओहोर–र्दोहोर िना नभ्र्ाइने ४ कोस िन्त्र्दा 
बढी िई) आवासको व्र्वस्र्ा िनुापने तागलम सम्झन ु
पर्दाछ। 

४ तागलम केन्त्द्र बाहेक अन्त्र् गनकार्बाट सञ चागलत 
सबै प्रकारका तागलमका स्रोत व्र्शक्त/ प्रशिक्षकको 
पाररश्रगमक 

क) अगधकृतस्तरको तागलम 

 कार्ापत्र /Handsout बापत 

 कक्षा सञ चालन बापत 

ख) सहार्कस्तर/अन्त्र् तागलम  

 कार्ापत्र/Handsout बापत 

 कक्षा सन्त्चालन बापत  

 

 

 

1200।– 

8००।– 

 

1200।– 

1000।– 

 

 

1000।– 

600।– 

 

8००।– 

700।– 

 

 

 

1000।– 

400।– 

 

700।– 

600।– 

 एउटा कक्षाको अवगध कशम्तमा १ घण्टा ३० 
गमनेट हनुपुर्दाछ। 

 कार्ापत्र िन्त् नाले कशम्तमा ७५० िव्र्दको प्रवन्त्ध 
सम्झनपुर्दाछ, पारर्दिाक पाना, प्रस्ततुीकरण वटपोट वा 
प्रस्ततुीकरणको प्रर्ोजनका लागि तर्ार पाररएको 
अरु त्र्स्तै सामग्रीको छाँर्ाप्रगत कार्ापत्र हुँरै्दन। 

 सम्बशन्त्धत कार्ाालर्ले सञ चालन िरेको तागलममा 
सोही कार्ाालर्को स्रोत व्र्शक्त िएको अवस्र्ामा 
कक्षा गलए बापतको पाररश्रगमक नपाउने तर 
कार्ापत्र बापतको रकम पाउनेछ। 

 शजल्लास्तरीर् तागलम िन्त् नाले सर्दरमकुाम वा 
अन्त्र्त्र जहाँ सञ चालन िररने िए तापगन 
सहिािीको (आफ्नो घर वा साववकको बसोबास 
स्र्लबाट रै्दगनक ओहोर–र्दोहोर िना नभ्र्ाइने ४ 
कोष िन्त्र्दा बढी िई) आवासको व्र्वस्र्ा िनुापने 
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

तागलम सम्झनपुर्दाछ। 
५ िोष्ठी, सेगमनार, सम्मेलन, कार्ािाला, तागलम, अध्र्र्न 

आबद्घता जस्ता समारोह उद् घाटन, समापन खाजा/ 

सहिािीको खाजा (प्रगत व्र्शक्त प्रगत दर्दन) 

ववगिन्त् न ववशिि व्र्शक्तहरूलाई र्स्ता समारोहमा 
आमन्त्त्रण िररएको अवस्र्ामा र्स्ता सबै 
व्र्शक्तहरूको खाजा, खाना खचा बापत बढीमा 
एकमिु रू.2000।- सम्म खचा िना सवकनछे। 
तर ववशिष्ठ व्र्शक्तहरूको उपशस्र्गत िएको प्रमाशणत 
हनु ुपनेछ। 

 

200।– 

 

 

200।– 

 

 

200।– 

 

 संर्ोजक, स्रोत व्र्शक्त, प्रगतवेर्दक र सहर्ोिी 
कमाचारीलाई समेत 

 

 

६ मसलन्त्र्द 

क) िोष्ठी, सेगमनार, सम्मेलन, कार्ािालाका लागि 

 सहिािीका लागि प्रगत सहिािी 
 प्रशिक्षण कार्ाका लागि (प्रगत कार्ाक्रम) 

ख) सीप ववकास तर्ा अन्त्र् तागलम कार्ाक्रमका 
लागि 

 सहिािीका लागि (७ कार्ादर्दनसम्म प्रगत 
सहिािी) 

 सहिािीका लागि (७ कार्ादर्दन िन्त्र्दा बढी 
प्रगत सहिािी) 

 प्रशिक्षण कार्ाका लागि (७ कार्ादर्दनसम्म 
प्रगत कार्ाक्रम) 

 प्रशिक्षण कार्ाका लागि (३० कार्ादर्दनसम्म 
प्रगत कार्ाक्रम) 

 
 

१००।– 

२५००।– 

 

५०।– 

१००।– 

 

२०००।– 

 

२५००।– 

 

३०००।– 

 

 
 

१००।– 

२५००।– 

 

५०।– 

७५।– 

 

१५००।– 

 

२०००।– 

 

२५००।– 

 

 
 

५०।– 

१०००।– 

 

५०।– 

६०।– 

 

१०००।– 

 

१५००।– 

 

२०००।– 

 

 प्रशिक्षण कार्ाको मसलन्त्र्द अन्त्तिात बोडा माका र, 

पारर्दिाक पाना, कार्ापत्रको छार्ाप्रगत, मेटाकाडा, 
माशस्कङ टेप इत्र्ादर्द। 
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

 प्रशिक्षण कार्ाका लागि (३० कार्ादर्दन 
िन्त्र्दा बढी प्रगत कार्ाक्रम) 

ि) अध्र्र्न/अवलोकन, अध्र्र्न आवद्घताका लागि 

 सहिािीका लागि (जगतसकैु कार्ादर्दन 
िएपगन प्रगत सहिािी)  

 

४०।– 

 

४०।– 

 

३०।– 

७  संर्ोजक ित्ता (अगधकतम १५ 
कार्ादर्दनसम्म प्रगतदर्दन) 

 15 दर्दनपगछ प्रगतदर्दन 

5००।– 

 

25०।– 

४००।– 

 

20०।– 

3००।– 

 

१5०।– 

 एक कार्ाक्रममा एक जना संर्ोजकलाई कार्ाक्रमको 
प्रगतवेर्दन बझुाएपगछ र र्दईु जनासम्म सहर्ोिीलाई 
ित्ता दर्दन सवकनेछ। 

8  सहर्ोिी ित्ता (अगधकतम १५ 
कार्ादर्दनसम्म प्रगतदर्दन) 

 १५ दर्दनपगछ प्रगतदर्दन 

१5०।– 

 

75।- 

१5०।– 

 

75।- 

150।– 

 

75।- 

 संर्ोजक तागलम अवगधमा ववर्दा बसेमा ित्ता नपाउन े
र संर्ोजकको काम सहर्ोिीले िरे बापत संर्ोजकले 
पाउने ित्ता पाउने छैन। 

९ ववववध (प्रमाण पत्र, पानी, सरसफाई, तलु इत्र्ादर्दका 
लागि) 

 ७ कार्ादर्दनसम्म प्रगत कार्ाक्रम 

 ३० कार्ादर्दनसम्म प्रगत कार्ाक्रम 

 ३० कार्ादर्दन िन्त्र्दा बढी प्रगत कार्ाक्रम 

 

१५००।– 

२०००।– 

२५००।– 

 

१०००।– 

१५००।– 

२०००।– 

 

५००।– 

७५०।– 

१०००।– 

 

१० प्रशिक्षार्ी आवास खचा  

रै्दगनक भ्रमण ित्ता नपाएको खण्डमा खाजा खाना 
खचा उपलब्ध िराउने। 

प्रचगलत 
बजार 
अनसुारको 
िाडा र्दर 

प्रचगलत बजार 
अनसुारको िाडा 
र्दर 

प्रचगलत बजार 
अनसुारको 
िाडा र्दर 

 तागलम आर्ोजना हनुे स्र्लमा कुनै सरकारी वा िैर 
सरकारी गनकार्को छात्रावास िएमा त्र्स्तो 
गनकार्ले तोकेको र्दरमा छात्रावास प्रर्ोि िना सवकन े
तर अल्पकालीन तागलमका लागि होटल वा सोही 
प्रर्ोजनलाई घरिाडामा गलई खचा लेख् न नपाईन।े 

११ तागलम सवुवधा (तागलम कक्ष तर्ा िाडामा गलनपुने 
उपकरणको िाडा)  

प्रचगलत 
बजारर्दर 

प्रचगलत 
बजारर्दर 

प्रचगलत 
बजारर्दर  
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

१२
  

तागलम सामाग्री (कच्चा पर्दार्ा, नमूना, इन्त्धन, 

पोकावन्त्र्दीका सामान, खररर्द िनुापने सानागतना 
औजार आदर्द) 

प्रचगलत 
बजारर्दर 

प्रचगलत 
बजारर्दर 

प्रचगलत 
बजारर्दर  

१३
  

वस्तिुत टेवा  
 

3०००।– 3०००।–  वस्तिुत टेवा िन्त् नाले तागलमका सहिािीलाई प्राप त 
सीप उपर्ोि कार्ामा अगिप्ररेरत िना सहार्ता स्वरूप 
प्रर्दान िररने वस्त ु सम्झनपुर्दाछ। जस्तै बािाको 
माउ, मौरीको घार, पि ुस्वास्थ्र् परीक्षण वकटजस्ता 
चीजवस्त,ु साधन वा उपकरण आदर्द। 

 स्वीकृत कार्ाक्रममा वस्तिुत टेवा प्रर्दान िने िरी 
प्रि व्र्वस्र्ा निएकोमा वस्तिुत टेवा दर्दन 
गमल्रै्दन। 

१४ स्र्लित प्राववगधक परामिार्दाताको रै्दगनक ित्ता र 
भ्रमण तर्ा आवास खचा 
क) नेपाल सरकारको कमाचारी 
 

 

ख) अन्त्र्  

  

 
 
 

गनर्मानसुार 
दितीर् तहको 

 

५००।– 

 

 
 
 

गनर्मानसुार 
दितीर् तहको 

 

३००।– 

 

 
 
 

गनर्मानसुार 
दितीर्तहको 

 

३००।– 

 गनर्मानसुार िन्त् नाले भ्रमण खचा गनर्मावली, २०६४ 
अनसुार सम्झनपुर्दाछ। 

 दितीर् तहको िन्त् नाले भ्रमण खचा गनर्मावली, 
२०६४ मा उल्लेशखत दितीर् तहको सम्झनपुर्दाछ। 

 पनुअाभ्र्ास कक्षामा एक स्र्ानमा जगतसकैु समूह िए 
पगन एक दर्दनको पाररश्रगमक दर्दइनछे। समूहमा 
कशम्तमा तीनजना हनुपुर्दाछ र एक दर्दनमा एक 
िन्त्र्दा बढी पनुअाभ्र्ास कक्षाको पाररश्रगमक दर्दन 
गमल्रै्दन। 

 प्रगत तागलम जगत पटक परामिा िररए पगन 
अगधकतम रू.३००० वा दितीर् तहको र्दरअनसुार 
हनुे रकममा जनु कम हनु्त्छ सो मा नबढाई 
स्र्लित प्राववगधक परामिा खचा िना सवकनछे। 
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गस.नं. प्रर्ोजन/ वववरण र्दर स्पिीकरण/कैवफर्त 

केन्त्द्रीर्स्तर प्ररे्दि/शजल्ला/ 

निरपागलकास्तर 

िाउँपागलकास्तर 

१५ प्रगतवेर्दकको पाररश्रगमक 

क) पाररश्रगमक (सम्मेलन, िोष्ठी र कार्ािाला) 
 एक दर्दनको कार्ाक्रममा 
 एक दर्दन िन्त्र्दा बढीको कार्ाक्रम िए 

अगतररक्त र्प 

ख) पाररश्रगमक तागलमको लागि (एकमिु) 

ि) खाना, बस्न(बास खचा) 
 

घ) खाजा  

 
 
 

१०००।– 

५००।– 

१०००।– 

रै्द.भ्र 
गनर्मानसुार 

200।– 

 
 
 

१०००।– 

५००।– 

१०००।– 

रै्द.भ्र 
गनर्मानसुार 

200।– 

 
 
 

१०००।– 

५००।– 

१०००।– 

रै्द.भ्र 
गनर्मानसुार 

200।– 

 प्रगतवेर्दकको पाररश्रगमक प्रगतवेर्दन बझुाएपगछ मात्र 
दर्दन ु पर्दाछ। प्रगत कार्ाक्रम रु.३०००।– िन्त्र्दा 
बढी हनु ुहरैु्दन।सारै् तागलम संर्ोजक र प्रगतवेर्दक 
एकै व्र्शक्त िएमा अगतररक्त पाररश्रगमक र 
खाजा/खाना खचा र्दोहोरो सवुवधा पाइने छैन। 
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 सहिागिता ित्ता  

 प्रशिक्षार्ी छनौट िरी वा निरी सञ चालन िररएको जनुसकैु प्रकारको तागलम, िोष्ठीको सहिािीहरूलाई 
सहिािी ित्ता उपलब्ध निराउने िनी सूचना िनुा पनेछ।  

तर, तागलम, िोष्ठी, कार्ािालाको सहिािीलाई सहिािी ित्ता दर्दने िरी कार्ाक्रममै सहिािीहरूलाई सहिािी 
ित्ता वा सहिािीको भ्रमण खचा वा र्दवैु दर्दने िरी स्वीकृत िएको कार्ाक्रमका सहिािीहरूलाई गनम्न 
अनसुारको सहिािी ित्ता र सहिािी भ्रमण खचा उपलब्ध िराउन सवकनेछ :  

क्र. 
सं. प्रर्ोजन 

र्दर रकम (रु.) 
स्पिीकरण शजल्ला 

बावहर 

शजल्लागित्र 

१ रै्दगनक खाने बस्ने खचा बापत 
(२१ कार्ा दर्दनसम्मको 
तागलम) 

700।- 700।-  शजल्लास्तरीर् तागलम िन्त् नाले सर्दरमकुाम वा 
अन्त्र्त्र जहाँ सञ चालन िररने िए तापगन 
सहिािीको (आफ्नो घर वा साववकको 
बसोबास स्र्लबाट रै्दगनक ओहोर र्दोहोर िना 
नभ्र्ाइने ४ कोस िन्त्र्दा बढी िई) आवासको 
व्र्वस्र्ा िनुापने तागलम सम्झनपुर्दाछु। 

 एकाइस दर्दन िन्त्र्दा बढी दर्दनको िएमा 
मागसकको र्दामासाहीले हनु े रकम दर्दनको 
पगन र्प िरर पाउन।े 

 तागलम अवगधका लागि सहिािी ित्ता 
पाएकोमा रै्दगनक ित्ता वा आवास खचा 
नपाउने। 

 कार्ाक्रममा सहिािी हनु े व्र्शक्तले अन्त्र् 
गनकार्बाट रै्द.भ्र. ित्ता पाउने िएमा सहिािी 
ित्ता नपाउन।े 

 सात कार्ादर्दनसम्मको तागलम ववर्दाको दर्दनमा 
पगन लिातार सञ चालन िनुापने।  

2 
२१ कार्ा दर्दनिन्त्र्दा बढीको 
तागलम िए खाने बस्न े खचा 
बापत मागसक 

8400।- 8400।- 

3 
कार्ाक्रमको तफा बाट 
छात्राबासको व्र्वस्र्ा 
िएकोमा रै्दगनक खाना खचा 

400।- 400।- 

4 
छात्राबासको व्र्वस्र्ा 
िएकोमा १ मवहना िन्त्र्दा बढी 
अवगधको िए खाना खचा 
बापत मागसक 

6400।- 
 

6400।- 

5 
कार्ाक्रमको तफा बाट खाजा 
तर्ा खानाको व्र्वस्र्ा िएको 
तर आवासको व्र्वस्र्ा 
निएकोमा 

रै्दगनक 
भ्रमण 
ित्ताको 
२५% 

 

रै्दगनक भ्रमण ित्ता पाउने िरी शजल्ला बावहरबाट कार्ाक्रममा बोलावट िई सहिािी हनुेहरूलाई सहिागिता 
ित्ता दर्दन ुहुँरै्दन। 

सहिािीको भ्रमण खचा 

सहिािीको आते जाते खचाको सम्बन्त्धमा सावाजगनक र्ातार्ात चल्ने स्र्ानमा (बस) बापतको न्त्रू्नतम िाडा 
पाउने। सावाजगनक र्ातार्ात नचल्ने स्र्ानमा आतेजाते िरी र्दईु दर्दनसम्मको लागि एकमिु रु.२००।- र सो 
िन्त्र्दा बढी जगतसकैु दर्दन िए पगन रु.5००।- एकमिु पाउनेछ।  

७.१.१6 ईन्त्धन सवुवधा  

सवारी साधन सवुवधा पाउने रे्दहार्का पर्दागधकारीहरूले रे्दहार्अनसुारको इन्त्धन सवुवधा पाउन े िरी 
मापर्दण्ड तर् िररएको छ: 
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(क)  सवारी सवुवधा पाउनेको लागि ईन्त्धन खचा 
सवुवधा पाउने पर्दागधकारी मागसक पेट्रोल/गडजल 

(गलटरमा) 
तै्रमागसक मोववल र 

बे्रक आर्ल (गलटरमा) 
मन्त्त्री/संवैधागनक पर्दागधकारी प्रचगलत काननु बमोशजम 

 

सशचव/ववशिि शे्रणी 100 5 

सह-सशचव 70 5 

(ख)  केन्त्द्रीर् स्तरका कार्ाालर् प्रर्ोजनका सवारी साधन 

र्दरबन्त्र्दी संख्र्ा पलुमा सवारी 
साधन राख् न 

पाइन े

गडजल 
मागसक 
गल. 

पेट्रोल 
मागसक 
गल. 

मोववल र बे्रक 
आर्ल गल. प्रगत 

३ मवहना 
सवुवधा पाउन े पर्दागधकारी 
बाहेक ३० जना कमाचारी 
र्दरबन्त्र्दी िएकोमा 

1 100 75 5 

र्प ५० मा  1 100 75 5 

त्र्सपगछको र्प प्रगत १०० 
र्दरबन्त्र्दीका लागि  

1 100 75 5 

(ि) प्रगत मोटरसाइकल मागसक 10 गलटर पेट्रोल। 

७.१.१7 लेख रचना पाररश्रगमक  

लेख रचना समाववि िरी पगत्रका प्रकािन िने गनकार्ले लेख रचना बापतको पाररश्रगमक, कम्परू्टर 
सेवटङ, गडजाइगनङ र टाइवपङ, िदु्धािदु्धी तर्ा सम्पार्दक मण्डलका सर्दस्र्हरूलाई पाररश्रगमक िकु्तानी 
िर्दाा रे्दहार्अनसुारको मापर्दण्डका आधारमा रकम िकु्तानी िनुापनेछ : 

गस.नं. वववरण र्दर 

१. लेखकलाई पाररश्रगमक प्रगत लेख द्रिव्र्मा दर्दईएको शे्रणी अनसुार रू.२000।- 
रे्दशख 4500।- सम्म (सम्पार्दक मण्डलको 
गनणार्ानसुार) 

२. कम्परू्टर सेवटङ, गडजाइगनङ र टाइप समेतका 
लागि प्रगत अंक 

1500।- 

३. सम्पार्दक मण्डलका सर्दस्र्हरूलाई प्रगत सर्दस्र् 
प्रगत रचना सम्पार्दन बापत (अगधकतम ५ जना) 

100।- 

द्रिव्र् : 
 अनसुन्त्धानमूलक, ववचारमूलक, ववश्लषेणात्मक र मौगलक लेख तर्ा रचनालाई “क” शे्रणीमा राखी 

रु.4500।- 
 तथ्र्मूलक, ववचारमूलक, ववश्लषेणात्मक र मौगलक लेख तर्ा रचनालाई “ख” शे्रणीमा राखी 

रु.3500।- 
 वववरणात्मक र मौगलक लेख रचनालाई “ि” शे्रणीमा राखी रु.2000।– 

उपर्ुाक्तानसुारको सवुवधा प्रर्दान िर्दाा सावाजगनक खचामा गमतव्र्वर्ता कार्म िने सम्बन्त्धी मापर्दण्ड, 2077 

को पालना िनुा पनेछ। 
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पररच्छेर्द - आठ 
र्दरबन्त्र्दी गसजाना/सहमगत सम्बन्त्धी कार्ाववगध 

 

नर्ाँ संिठन स्र्ापना िने ववषर्मा अर्ा मन्त्त्रालर्को सहमगत माि िर्दाा संिठन स्र्ापनाको आवश्र्कता र औशचत्र् 
स्पष ट रूपमा खलुाउन ुपनेछ। सारै्, प्रस्ताववत संिठनको रणनीगतक र्ोजना (Strategic Plan) समेत उल्लेख िनुा पनेछ। 
कुन र्ोजना, नीगत एवं कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न िने गसलगसलामा उक्त संिठनको स्र्ापना िनुापने हो, सोको औशचत्र् समेत 
खलुाउन ुपनेछ। र्सको सारै् प्रस्ताववत संिठन स्र्ापना एवं सञ चालन र अवकािजन्त्र् र्दावर्त्व समेतको लागि लाग्न े
आगर्ाक र्दावर्त्वको अनमुान खलेुको वववरण समेत संलग्न हनुपुनेछ। प्रस्ताववत संिठन अन्त्तिात रहन ेवविाि, िाखा वा 
र्स्तै इकाई र नर्ाँ गसजाना िना खोशजएको सबै पर्दको कार्ा वववरण समेत समावेि हनुपुनेछ। उपरोक्तानसुार सहमगत 
माि िएमा अर्ा मन्त्त्रालर्ले समग्र आगर्ाक र्दावर्त्वको सारै् र्सबाट नेपाल सरकारको र्ोजना र कार्ाक्रममा पने समग्र 
प्रिावलाई समेत दृविित िरी सो सम्बन्त्धमा आवश्र्क गनणार् िना सक्नेछ। नर्ाँ संिठन स्र्ापना वा िएको संिठनको 
संरचना ववस्तार िर्दाा हनुे संिठन तर्ा व्र्वस्र्ापन सवेक्षण प्रगतवेर्दनमा र्ी ववषर्हरू स्पष ट उल्लेख िररएको रहेनछ 
िने सो समावेि िई नआएसम्म अर्ा मन्त्त्रालर्बाट सहमगत प्रर्दान िररने छैन। र्सैिरी संिठन तर्ा व्र्वस्र्ापन 
सवेक्षणबाट कार्म हनु ेर्दरबन्त्र्दी अनसुारको ररक्त पर्दमा कमाचारीहरूको पर्दपूगता आिामी आगर्ाक वषारे्दशख मात्र िने िरी 
सम्बशन्त्धत गनकार्लाई सहमगत प्रर्दान िररनेछ। स्र्ार्ी नर्ाँ र्दरबन्त्र्दी गसजाना/र्दरबन्त्र्दी वा नर्ाँ संिठन स्र्ापना िर्दाा 
अनसूुची ५ बमोशजमको वववरण तर्ा कािजात समेत संलग्न िरी पठाउन ुपनेछ। 

८.१ स्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िर्दाा अपनाउनपुने कार्ाववगध 

स्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िना सहमगत माि िएकोमा गनम्न वववरण खलेुको कािजात समावेि िएको हनु ुपर्दाछ: 

(क) नर्ाँ संिठन स्र्ापना िने ववषर्मा सहमगत माि िएकोमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् वा नेपाल 
सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट सैद्धाशन्त्तक गनणार् िएकोमा सो गनणार् राखी प्रत्रे्क पर्दको कार्ा वववरण, 

संिठनको ढाँचा, आगर्ाक र्दावर्त्वको अनमुान खलेुको वववरण संलग्न हनु ुपनेछ।  

(ख) मौजरु्दा संिठनको पनुसंरचनाको हकमा पगन मन्त्त्रालर्को गनणार्सवहत नर्ा ँगसजाना िना खोशजएको पर्दको 
कार्ावववरण र समग्र आगर्ाक र्दावर्त्व खलेुको वववरण संलग्न हनु ुपर्दाछ। 

(ि) संिठन ववघटन िर्दाा वा िाभ्ने गनणार् िर्दाा ववत्तीर् तर्ा र्दरबन्त्र्दीको असर खलेुको वववरण समावेि हनु ु
पर्दाछ।  

(घ) नर्ाँ र्दरबन्त्र्दी गसजाना िनुापर्दाा प्रस्ताववत र्दरबन्त्र्दीबाट प्रत्र्क्ष रूपमा प्राप त हनुे लािको बुरँ्दाित वववरण 
पगन समावेि िनुा पर्दाछ। 

(ङ) संिठन र व्र्वस्र्ापन सवेक्षण (O&M Survey) को प्रगतवेर्दन। 

८.२ अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िर्दाा अपनाउन ुपने कार्ाववगध 

८.२.१ कार्ाक्रम सञ चालन िना वषािरीको लागि आवश्र्क अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी र सो अनसुारको रकम बजेट 
तजुामाकै समर्मा प्रस्ताव िनुापनेछ। 

८.२.२ अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी साउन मवहना गित्र स्वीकृत िररसक्न ुपर्दाछ। 

८.२.३ अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िना सहमगत माि िर्दाा बजेट तजुामाको क्रममा िएको बजेट प्रस्ताव र 
अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसफाररि सगमगतको गनणार् बमोशजम प्रस्ताववत र्दरबन्त्र्दी गसजाना िने सहमगत प्रर्दान 
िना गनणार्को लागि पेि िनुा पर्दाछ। 
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८.२.४ अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजाना िने सहमगतको लागि पेि िर्दाा गनम्न कािजात संलग्न िएको हनु ुपर्दाछ : 

(क)  सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार् प्रगतगलवपसवहतको माि पत्र। 

(ख)  अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसफाररि सगमगतको गनणार्। 

(ि)  प्रस्ताववत अस्र्ाई र्दरबन्त्र्दीमा कामकाज िराउने कमाचारीलाई उपलब्ध िराउन ेतलब, ित्ताको 
ववगनर्ोशजत बजेट तर्ा स्वीकृत कार्ाक्रम।  

(घ)  पररर्ोजना/कार्ाक्रमको जनिशक्त र्ोजना र संिठन तागलका। 

(ङ)  सम्बशन्त्धत पर्दको कार्ा वववरण। 

८.२.५ ववकास सगमगत अन्त्तिातका आर्ोजना/सगमगतहरूको लागि आवश्र्क जनिशक्त आपूगताका लागि माि 
हनुे सहमगतको माि पत्रसार् ८.१ मा उल्लेशखत ववषर्का अगतररक्त सम्बशन्त्धत गनकार्का सञ्चालक 
सगमगतको गनणार् प्रगतगलवप संलग्न रहन ुपनेछ।  

८.२.६ वैरे्दशिक सहार्ता सम्बद्ध आर्ोजनाको र्दरबन्त्र्दी सगमगतको बैठकमा प्रगतगनगधत्व िनुा अशघ 
आर्ोजनाको र्दरबन्त्र्दीको ववषर्मा अन्त्तराावष्ट्रर् आगर्ाक सहार्ता समन्त्वर् महािाखासँि परामिा िनुा 
पर्दाछ। 

८.२.७ ववकास र्ोजनाहरूमा कमाचारी गनर्कु्त िर्दाा सकेसम्म सेवा करारमा गलने व्र्वस्र्ा िनुापनेछ। 
करारमा गलन नसवकने अवस्र्ामा मात्र अन्त्र् प्रवक्रर्ािारा कमाचारी िनाा िना सवकनेछ। 

८.३ ररक्त पर्दको लागि तलब व्र्वस्र्ा सम्बन्त्धमा 

 कुनै सावाजगनक गनकार्मा स्वीकृत कुनै पर्दमा ववित र्दईु वषािन्त्र्दा बढी अवगधरे्दशख ररक्त रहेमा सो पर्दको 
लागि आवश्र्क तलब लिार्तको कुनै पगन बजेट ववगनर्ोजन िररने छैन। 
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पररच्छेर्द - नौ 
बजेट तजुामा तर्ा कार्ाान्त्वर्नमा पारर्दशिाता 

 

९.१ बजेट तजुामा 

बजेट तजुामा, बजेट ववगनर्ोजन र बजेट गनकासाका सम्बन्त्धमा पारर्दशिाता ल्र्ाई बजेट कार्ाान्त्वर्नमा 
प्रिावकाररता ल्र्ाउन सामान्त्र्तर्ा रे्दहार्का पक्षमा ध्र्ान दर्दन ुपर्दाछ : 

९.१.१ बजेट वक्तव्र्मा सरकारको ववत्त नीगत, समविित आगर्ाक शस्र्गत, बजेट तजुामाका आधारहरू एवं 
सोही वषामा सम्िाववत ववत्तीर् जोशखम समेत स्पष ट रूपमा उल्लेख िररन ुपर्दाछ। 

९.१.२ बजेट सम्बन्त्धी सूचनाहरू सरकारका नीगतहरू ववश् लेषण िना र उत्तरर्दावर्त्व प्रवद्धान िनामा सघाउ 
पगु्ने िरी प्रस्ततु िनुा पर्दाछ। 

९.२ पूवा बजेट अन्त्तरवक्रर्ा 

बजेट तजुामा, बजेट ववगनर्ोजन र बजेट गनकासाका सम्बन्त्धमा पारर्दशिाता कार्ाम िरी बजेट कार्ाान्त्वर्नलाई 
प्रिावकारी बनाउन रे्दहार्का व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ : 

९.२.१ बजेट तजुामाका चरणमा सरकारको ववत्त नीगत, समविित आगर्ाक शस्र्गत, बजेट तजुामाका आधारहरू 
र आिामी बजेटमा समावेि िनुापने नीगतका ववषर्मा ववज्ञ, पेिाववद् समूह, सरोकारवाला नािररक 
समाजसँि पूवा बजेट अन्त्तरवक्रर्ा िने।  

९.२.२ बजेट कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्नमा नािररक समाज/उपिोक्ताहरूको संलग्नता बढाउने प्रवक्रर्ा सगुनशश् चत 
िने। 

९.३ सेवाको स्तर र उपलशब्ध सावाजगनक िने 

रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिबाट मध्र्मकालीन खचा संरचना अनसुार तर् िएको मािा गनरे्दिनसवहतको बजेट सीमा 
अनरुूप सम्बशन्त्धत गनकार्हरूले आिामी आगर्ाक वषामा िने सेवा र कार्ाहरूबाट प्राप त हनु ेउपलशब्धहरू समग्र 
रूपमा सम्बशन्त्धत गनकार्बाट प्राप त िरी सावाजगनक िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। 

९.४ लैविक उत्तरर्दार्ी र समावेिी हनुपुने 

सावाजगनक साधन र स्रोतको अनमुान, ववतरण र उपर्ोि िर्दाा मवहलाहरूको गनणार्मा अर्ापूणा सहिागिता 
बढाउन, समानपुागतक फाइर्दाको ववतरण िना, रोजिारी वृवद्ध िना, समर्को प्रर्ोिमा िणुात्मक सधुार िना सक्न े
िरी लैविक दृशष टकोण अपनाई बजेट तजुामा िनुा पनेछ। सारै्, बजेट तजुामा िर्दाा पछागड परेको विा, के्षत्र, 
गलि, समरु्दार्लाई लाि पगु्न ेिरी िनुा पनेछ।  

९.५ जलवार् ुपररवतान र अनकूुलन हनुपुने 

जलवार् ुपररवतानको प्रगतकुल प्रिाव न्त्रू्नीकरण िने, जलवार् ुअनकुुगलत हनुे, न्त्रू्न काबान उन्त्मखु सामाशजक 
आगर्ाक ववकास पर्लाई अवलम्बन िने, जलवार् ु पररवतान सम्बन्त्धी रावष्ट्रर् र अन्त्तराावष्ट्रर् संर्न्त्त्रमा िएको 
प्रगतवद्बता परुा िना सहर्ोि पगु्ने तर्ा नािररकहरूको जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउने िरी बजेट तजुामा िनुा 
पनेछ।  
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९.६ दर्दिो ववकास लक्ष्र् हागसल िने 

चरम िररबी एवं िररबीका सबै स्वरूप तर्ा आर्ामहरूको उन्त्मलुन लिार्तका दर्दिो ववकासका लक्ष्र् हागसल 
िरै्द मलुकुको आगर्ाक, सामाशजक र वातावरणीर् आर्ामलाई सन्त्तगुलत हनुे िरी बजेट तजुामा िनुा पनेछ। 

९.७ बजेट कार्ाान्त्वर्न 

९.७.१ सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरूले बजेट वक्तव्र्मा परेको आफ्नो मन्त्त्रालर्सँि सम्बशन्त्धत नीगत तर्ा 
कार्ाक्रमको प्रिगत प्रत्रे्क मवहना र अर्ा मन्त्त्रालर्मा प्रत्रे्क र्दईु मवहनामा प्रिगत समीक्षा िने 
व्र्वस्र्ा िररनछे।  

९.७.२  अर्ा मन्त्त्रालर्ले प्ररे्दि र स्र्ानीर् तहमा िररने ववत्तीर् हस्तान्त्तरणको कार्ाान्त्वर्नको सम्बन्त्धमा 
मािार्दिान पठाउन ुपनेछ। 

९.७.३  मातहत कार्ाालर् र सरकारी अनरु्दान जाने गनकार्हरूले आम्र्दानी खचाको वववरण मागसक रूपमा 
प्रकाशित िने व्र्वस्र्ा गमलाउन गनरे्दिन पठाउन ुपनेछ।  

९.७.४  रावष्ट्रर् िौरव, रुपान्त्तरणकारी तर्ा उच्च प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाको ववत्तीर् र िौगतक प्रिगत 
चौमागसक रूपमा सावाजगनक िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। 

९.७.५  सरकारी तहबाट िररन े गनमााण कार्ास्र्लमा सो कामसिँ सम्बशन्त्धत वववरणहरू जस्तै आर्ोजनाको 
नाम, लाित, कार्ा िरुु िएको गमगत, कार्ा सम्पन्त् न हनु े गमगत, ठेक अंक, ठेक्का गलनेको नाम तर्ा 
ठेिाना, काम सम्पन्त् न िएपगछ हनुे अपेशक्षत उपलशब्ध वा पररमाण रे्दशखने िरी काम सम्पन्त् न 
निएसम्म सवासाधारणले रे्दख्न ेिरी वववरण सावाजगनक िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। र्स्तो कार्ा 
रु.१० लाख िन्त्र्दा बढीको गनमााणसँि सम्बशन्त्धत ठेक्कामा अगनवार्ा रूपले िने िरी बोलपत्रको 
कािजातमा सताको रूपमा संलग्न हनुे व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। 

९.७.6 मन्त्त्रालर्हरूले िैमागसक र चौमागसक समीक्षाको वववरण सावाजगनक िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपनेछ। 

९.७.7 उच्च प्रार्गमकता प्राप त र रावष्ट्रर् महत्त्वका ववषर्का कार्ाक्रमहरूको रकम त्र्स्ता कार्ाक्रमहरू 
बाहेकका अन्त्र् कार्ाक्रमहरूमा रकमान्त्तर िना पाइने छैन। 

९.८ बजेटको अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन 

 बजेटको अधावावषाक मूल्र्ाङ्कन प्रगतवेर्दनले आगर्ाक वषाको बाँकी अवगधमा िनुापने िनी औलं्र्ाइएको सझुावहरू 
सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्हरूले कार्ाान्त्वर्न िनुापछा।  

९.९ बजेटको वावषाक प्रिगत प्रगतवेर्दन प्रकािन िने 

 सम्बशन्त्धत गनकार् वा मन्त्त्रालर्हरूले ित आगर्ाक वषामा ववगनर्ोशजत रकम मध्रे् के कगत रकम खचा िर्ो 
िन्त् ने ववषर्मा सवासाधारणलाई जानकारी हनु े िरी सो सम्बन्त्धी वावषाक प्रिगत वववरणहरू सावाजगनक रूपमा 
प्रकािन िने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपर्दाछ। 
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पररच्छेर्द - र्दि 
  ववववध 

 

१०.१ बजेट फाइगलङ कार्ाववगध 

१०.१.१ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको प्रत्रे्क सेक्टरले प्रत्रे्क आगर्ाक वषाको लागि बजेट 
उपिीषाकअनसुार संकेत दर्दई नर्ाँ फाइल खडा िनुा पर्दाछ र सोही फाइलबाट कारवाही उठाउन ु
पर्दाछ। एकै उपिीषाकको बढीमा गनकासा, रार्, सहमगत, रकमान्त्तर तर्ा खचा समर्ान र ववववध िरी 
४ वटासम्म फाइल खडा िना सवकनछे। र्सलाई संकेत दरं्दर्दा गनम्न उर्दाहरणमा उल्लेख िरेअनसुार 
संकेत दर्दन ेव्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ: 

क) ब. उ. िी. नं. ३०५०००११ – १ गनकासा 

ख) ब. उ. िी. नं. ३०५०००११ – २ रकमान्त्तर/स्रोतान्त्तर तर्ा खचा समर्ान 

ि) ब. उ. िी. नं. ३०५०००११ – ३ रार् सहमगत  

घ) ब. उ. िी. नं. ३०५०००११ – ४ ववववध 

१०.१.२ एउटा फाइलबाट सोही ववषर्सँि सम्बशन्त्धत कारवाही मात्र उठाउन ु पर्दाछ। उठाइएको ववषर् 
नटंुगिई अको त्र्सै ववषर्को कारवाही चलाउन परेमा त्र्ही उपिीषाकको अको फाइलबाट कारवाही 
िरुु िना सवकनछे। तर, कारवाही टंुगिएपगछ कािजात सम्बशन्त्धत फाइलमा नै राख् न ेव्र्वस्र्ा िनुा 
पर्दाछ। प्रत्रे्क कारवाहीको अलि–अलि फाइल खडा िनुा हुँरै्दन। 

१०.१.३ बजेट उपिीषाकसँि सम्बशन्त्धत नरे्दशखएको कािजातको हकमा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को बजेट 
उपिीषाकको नाममा ववववध फाइल खडा िरी सोबाट कारवाही चलाउन ुपर्दाछ।  

१०.१.४ अर्ा मन्त्त्रालर् अन्त्तिातका वविािबाट सक् कलै फाइलसवहत कारवाहीका लागि प्राप त िएमा 
सम्बशन्त्धत वविािको फाइलबाट कारवाही िरुु निरी अर्ा मन्त्त्रालर्को सम्बशन्त्धत उपिीषाकको 
फाइलबाटै कारवाही उठाउन ुपर्दाछ। 

१०.१.५ फाइलसार् कािजातको पशञ्जका पगन तर्ार िरी सोमा चढाउन ेव्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। आगर्ाक वषा 
समाप त िएपगछ फाइल पंशजका रुज ुिरी छुट िएको रहेछ िने पशञ्जकामा चढाई अद्यावगधक िरी 
राख् न ुपर्दाछ। 

१०.१.६ गनकासा, रकमान्त्तर र खचा समर्ान सम्बन्त्धी फाइल कशम्तमा ३ आगर्ाक वषासम्म सरुशक्षत राख् न ु
पर्दाछ।  

10.1.7 बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाबाट कारवाही सम्पन्त् न िएका फाइलहरूलाई Digital Archive मा राख् न े
व्र्वस्र्ा पनुा पनेछ।  

१०.२ कािज धलु्र्ाउन ेववगध 

तीन आगर्ाक वषा व्र्गतत िएका कािजातहरू सरकारी कािज धलु्र्ाउने गनर्म, 2027 बमोशजमको रीत 
परु् र्ाई धलु्र्ाउन ुपर्दाछ। कािजात धलु्र्ाउँर्दा रे्दहार्का प्रवक्रर्ा अवलम्वन िररन ुपर्दाछ : 

१०.२.१ प्रकरण १०.१.५ बमोशजम पशञ्जका खडा िरेको िएमा सोही बमोशजम र खडा निरेकोमा पशञ्जका 
खडा िनुा पर्दाछ। 
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१०.२.२ पशञ्जका खडा िरेपगछ कािज धलु्र्ाउन मचुलु्का खडा िरी स्वीकृगतको लागि पेि िनुा पर्दाछ। 

१०.२.३ कािज धलु्र्ाउने आरे्दि िएपगछ पनुः कािज धलु्र्ाएको मचुलु्का तर्ार िरी कािजात नि िने वा 
जलाउने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। 

१०.२.४ कािज धलु्र्ाउने काम र्दिैं ववर्दा पछागड र गतहार ववर्दा अिागडको कुनै दर्दन िनुा पर्दाछ। 

१०.३ आन्त्तररक सञ चारको व्र्वस्र्ा 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको सबै सेक्टरलाई असर पने नीगतित वा आन्त्तररक मापर्दण्ड (नम्सा)को 
ववषर्मा आन्त्तररक सञ चार (पत्र/इमेल)बाट जानकारी िराउन ुपर्दाछ।  

१०.४ बरबझुारर् सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा 

 सरुवा वा काज िई जारँ्दा आ–आफ्नो शजम्मामा रहेको फाइल एवं कािजातहरू तोवकएको कमाचारीलाई 
बझुाउन ुपर्दाछ। 

 आफूले िरै्द आएको काम र बाँकी कामको बारेमा एवं नर्ाँ आउने कमाचारीले बझु्नपुने ववषर् उल्लेख 
िरेको प्रगतवेर्दन ३ प्रगत तर्ार िरी १ प्रगत महािाखा प्रमखु, १ प्रगत सम्बशन्त्धत िाखा प्रमखु र १ प्रगत 
नर्ाँ आउने कमाचारीलाई अलि अलि खामवन्त्र्दी िरी बझुाउन ुपर्दाछ। 

१०.५ अगिमखुीकरण (Orientation) 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा सरुवा िई आउन ेनर्ाँ कमाचारीलाई साववकवालाले कशम्तमा ७ (सात) दर्दन 
आफूसँिै राखी आफ्नो कामको सम्बन्त्धमा पररशचत (Familiarize) िराउनकुा सारै् उत्तरागधकारीको रूपमा 
गनजलाई पररचालन िनुा पर्दाछ। 

१०.६ मन्त्त्रालर्ित बजेट व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणाली (LMBIS) को प्रर्ोि िने व्र्वस्र्ा 

बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखामा खटी आएका कमाचारीहरूलाई मन्त्त्रालर्ित बजेट सूचना प्रणाली (Line 

Ministry Budget Information System- LMBIS) सम्बन्त्धी सफ्टवेर्र बारे तागलम दर्दने र सञ चालन कार्ाववगध 
उपलब्ध िराउने व्र्वस्र्ा िनुा पर्दाछ। र्सै िरी ववत्तीर् व्र्वस्र्ापन सूचना प्रणाली (Financial Management 

Information System-FMIS) को बारेमा पगन जानकारी दर्दने व्र्वस्र्ा गमलाउन ुपर्दाछ। 

१०.७ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाको कार्ाववगध संिोधन सम्बन्त्धी व्र्वस्र्ा 

१०.७.१ र्ो कार्ाववगध सामान्त्र्तर्ा तीन आगर्ाक वषामा आवश्र्कतानसुार संिोधन िररनेछ। तर आवश्र्कता 
अनसुार सो आिावै पगन संिोधन हनु सक्नेछ। 

१०.७.२ बजेट तर्ा कार्ाक्रम महािाखाका सबै अगधकृत तर्ा कमाचारीहरूले संिोधनमा समावेि िना 
आवश्र्क लािेका ववषर्वस्तहुरूको वटपोट िरी महािाखा प्रमखु समक्ष दर्दन ुपर्दाछ। 

१०.७.३ महािाखा प्रमखुले कार्ाववगध संिोधन िना एउटा कार्ाटोली िठन िरी संिोधनको मस्र्ौर्दा तर्ार 
िना लिाउन ुपनेछ। 

१०.७.४ प्रस्ततु कार्ाववगधमा िएका ववषर्मा कुनै संिोधन निएसम्म र्ही कार्ाववगध नै लाि ुरहनेछ। 
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची १ 

रार् परामिा माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
मन्त्त्रालर्/गनकार्को नाम: 

क्र.सं. वववरण िएको निएको 
१. रार् परामिा माि िने सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/गनकार्को गनणार्को प्रगतगलवप   

2. अर्ा मन्त्त्रालर्को रार् परामिा आवश्र्क पने कानूनी आधार    

3. रार् परामिा माि िररएको ववषर्वस्तकुो संशक्षप त वववरण  

क) 
ख) 
ि) 

  

4. रार् परामिा माि िररएको ववषर्/कार्ाक्रमको र्प आगर्ाक र्दावर्त्व (पने िए 
रकम खलुाउने) 

  

५. ऐन/गनर्म/गनरे्दशिका लिार्त संिोधनको हकमा ३ महले वववरण   

६. अन्त्र् सम्वद्ध कािजातहरू   

 

अनसूुची २ 

सहमगत माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
मन्त्त्रालर्/गनकार्को नाम: 

क्र.सं. वववरण िएको निएको 
१. सहमगत मािको कानूनी आधार, कारण र पषुट्याई खलेुको सम्बशन्त्धत 

मन्त्त्रालर्/गनकार्को गनणार्को प्रगतगलवप 

  

२. नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेि िनुापने ववषर्मा सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को 
मशन्त्त्रस्तरीर् र अन्त्र् ववषर्मा सशचवस्तरीर् गनणार् 

  

३. सहमगत माि िएको ववषर्/कार्ाक्रमको आगर्ाक र्दावर्त्व/ कुल लाित खलेुको   

४. स्वीकृत कार्ाक्रम र बजेट गित्रबाट खचा िना सहमगत माि िएकोमा बजेट 
उपिीषाक र खचा संकेत खलेुको 

  

५. क्र.सं.४ बाहेकको अवस्र्ामा ववगनर्ोशजत बजेटबाट पररचालन िना सक्ने अवस्र्ामा 
बजेट उपिीषाक र खचा संकेत खलेुको  

  

६. र्प बजेट आवश्र्क िएको अवस्र्ामा बजेट उपिीषाक र खचा संकेत खलेुको   
७. पषुट्याई िना आवश्र्क पने िरुुर्ोजना, खररर्द िरुु र्ोजना, लाित अनमुान 

आदर्दको प्रगतगलवप 
  

८. सहमगत माि िनुा पूवा अन्त्र् मन्त्त्रालर्/गनकार्बाट प्राप त हनु ुपने सहमगतको हकमा 
सोको प्रगतगलवप 

  

९. अन्त्र् सम्बद्ध कािजातहरू   
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अनसूुची ३ 

र्प गनकासा/ रकमान्त्तर माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
मन्त्त्रालर्/गनकार्को नाम: 

क्र.सं. वववरण िएको निएको 
१. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्बाट िएको गनणार्को प्रगतगलवप   

२. नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िएको िए सोको प्रगतगलवप   

३. गनकासा/रकमान्त्तर माि िएको ब.उ.िी.नं. को ववगनर्ोजन र खचाको 
फाँटवारी 

  

४. गनकासा/रकमान्त्तर माि िनुापने कारण र आधार   

५. अर्ा मन्त्त्रालर्बाट सहमगत गलइएको िए सोको प्रगतगलवप   

६. वावषाक कार्ाक्रम स्वीकृत/ संिोधनको प्रगतगलवप   

7. आगर्ाक कार्ाववगध गनर्मावली, 2064 को गनर्म 40 बमोशजम    

 

 

अनसूुची 4 

उपचार खचा बापतको रकम माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
मन्त्त्रालर्/गनकार्को नाम: 

क्र.सं. वववरण िएको निएको 
१. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्को प्रगतगलवप   

२. नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद् बाट गनणार् िएको िए सोको प्रगतगलवप   

३. गनजामती सेवा गनर्मावली वा त्र्स्तै प्रचगलत सेवासँि सम्बशन्त्धत गनर्मावली 
बमोशजम कमाचारीले अवकाि हुँर्दा प्राप त िने रकमबाट किी हनु ेरकम उपर्ोि 
िरे/निरेको   

  

४. आगर्ाक सहार्ता उपलब्ध िराउन मेगडकल वोडाको गसफाररस तर्ा सगमगतको 
गनणार्  

  

५. सम्बशन्त्धत वकताबखानामा अगिलेख जनाएको प्रमाण    

६. सरकारी कामको गसलगसलामा र्दघुाटनामा परी उपचार िराउँर्दा लािेको उपचार 
खचा िए र्प गनम्न कािजातहरू 

  

 क) गनर्मानसुारको सम्बशन्त्धत सगमगतको गसफाररस    

 ख) सरकारी कामको लागि खटाएको प्रमाण वा भ्रमण आरे्दि   

 ि) सजागमन मचुलु्का तर्ा प्रहरी प्रगतवेर्दन   

 घ) उपचार िराएको अस्पतालको कािजात वा वील िरपाई   

 ङ) उपचार िनुापने कमाचारी कार्ारत गनकार्को गसफाररस   

 च) अस्पताल िनाा िएको तीन मवहना गित्रको माि    
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अनसूुची ५ 

स्र्ार्ी नर्ा ँर्दरबन्त्र्दी गसजाना/ र्दरबन्त्र्दी र्प वा नर्ा ँसंिठन स्र्ापना िनाको लागि सहमगत माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण 
तर्ा पेि िनुापने कािजात 

क्र.सं. वववरण िएको निएको 
क स्र्ार्ी नर्ा ँर्दरबन्त्र्दी गसजाना/ र्दरबन्त्र्दी र्प वा नर्ा ँसंिठन स्र्ापना िनाको लागिः   

१. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मशन्त्त्रस्तरीर् गनणार्को प्रगतगलवप    

२. संिठन व्र्वस्र्ापन सवेक्षण (O&M Survey) प्रगतवेर्दनको प्रगतगलवप   

३. र्प हनुे चाल ुतर्ा पुजँीित आगर्ाक र्दावर्त्वको वववरण   

ख अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी गसजानाको लागिः 
१. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मशन्त्त्रस्तरबाट िएको गनणार्को प्रगतगलवप   

२. अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी सगमगतको गनणार्को प्रगतगलवप   

३. अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी आवश्र्क िएको कारण र आधार   

४. LMBIS मा प्रववि िएको अस्र्ार्ी र्दरवशन्त्र्दका कमाचारीलाइ िकु्तानी िररने बजेटको 
वववरण 

  

५. र्प िररने अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दीको प्रत्रे्क पर्दको कार्ा वववरण   

६. अस्र्ार्ी र्दरबन्त्र्दी कसरी पूगता िररने हो सोको वववरण   

 
 

अनसूुची ६ 

वैरे्दशिक भ्रमणको लागि गनकासा/सहमगत माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
क्र.सं. वववरण िएको निएको 
१. अगत ववशिि तर्ा ववशिषट शे्रणीका पर्दागधकारीहरूको वैरे्दशिक भ्रमणको सम्बन्त्धमा 

नेपाल सरकारका अगत ववशिि तर्ा ववशिि शे्रणीका पर्दागधकारीले िने ववरे्दि 
भ्रमण दर्दवा तर्ा रात्री िोज एवं उपहार सम्बन्त्धी गनरे्दशिका, २०७२ अनसुार माि 
िएको 

  

२. वैरे्दशिक भ्रमण व्र्वस्र्ापन गनरे्दशिका, २०७५ अनरुूप िएको   
३. सावाजगनक खचामा गमतव्र्वर्ता र प्रिावकाररता कार्म िने सम्बन्त्धी नीगतित 

मािार्दिान, 2075 अनरुूप िएको 
  

४. नेपाल सरकारको प्रगतगनगधत्व हनु ुपने कारण औशचत्र् र पषुट्याई   

५. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को मशन्त्त्रस्तरीर् गनणार्   

६. भ्रमणखचा गनर्मावली, २०६४ (संिोधन सवहत) अनसुार नेपाल सरकारलाई पने 
आगर्ाक र्दावर्त्व 

  

७. आर्ोजकले खचा व्र्होने/नव्र्होने   
८. आर्ोजकको आमन्त्त्रण पत्रको प्रगतगलवप   
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अनसूुची - ७ 

बहवुषीर् ठेक्का सहमगत माि िर्दाा खलुाउन ुपने वववरण तर्ा पेि िनुापने कािजात 
 

क. बहवुषीर् ठेक्का सहमगत माि िने गनकार्को संशक्षप त वववरणः 
१. गनकार्को नामः-       २. कार्ाक्रमको नामः-  

३. ब.उ.िी.नं:-       ४. प्रार्गमकता संकेत नं:- 
५. चाल ुआ व मा ववगनर्ोशजत रकमः -   ६. कुल लाित अनमुानः- 
७. आर्ोजना सम्पन्त् न हनुे अवगधः- 
ख. बहवुषीर् ठेक्का सहमगत माि िर्दाा पेि िनुापने वववरण एवं कािजातः 
 

वववरण िएको निएको 
१.  सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्को गनणार्    

२.  स्वीकृत/संिोगधत वावषाक कार्ाक्रम    

३.  रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकमा समाबेि   

४.  मध्र्मकालीन खचा संरचनामा समावेि   

५.  ववस्ततृ आर्ोजना प्रगतवेर्दन (DPR) तर्ार   

६.  आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन (EIA)   

७.  प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण सम्पन्त् न (IEE)   

8.  आर्ोजनाको लागि अगधग्रहण िनुापने सावाजगनक सारै् गनजी जग्िा प्राशप तको 
कानूनी प्रवक्रर्ा टंुगिएको 

  

९.  रावष्ट्रर् महत्वको आर्ोजना   

१०. खररर्द िरुुर्ोजना स्वीकृत   

11. खररर्द िरुुर्ोजना ,कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजना  ,अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन  र्ोजना, 
वावषाक खररर्द र्ोजना तर्ार िएको 

  

नोट- र्प पषुट्याई उल्लेख िनुापने िएमा छुिै पानामा उल्लेख िने 

 

आर्ोजनाको लागि बहवुषीर् ठेक्का पूवा स्वीकृगत सम्बन्त्धमा आवश्र्क आधार परुा िरेको चेक गलस्ट 

क्र .सं.  वववरण िएको  निएको कैवफर्त 
1. नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्ले बहवुषीर् आर्ोजनाको रुपमा स्वीकृत िरेका 

आर्ोजना  

   

2. रावष्ट्रर् प्रार्गमकता प्राप त आर्ोजनाका रुपमा रहेको सारै् प्रार्गमकता 
गनधाारण सम्बन्त्धमा मध्र्मकालीन खचा संरचना (MTEF) अनसूुची १२ मा 
व्र्वस्र्ा िए अनसुार आर्ोजना कार्ाक्रमको प्रार्गमकता क्रम िणना िने 
तागलका िएको 

   

3. रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंकमा समावेि िएका कुल लाित अनमुान रू.५० करोड 
िन्त्र्दा बढी र सरकारी िवन गनमााण र सेवा खररर्द आर्ोजनाको हकमा 
रू.२० करोड िन्त्र्दा बढीको आर्ोजना 

   

4. वविेष प्रकारको, रावष्ट्रर् िौरव तर्ा रुपान्त्तरणकारी आर्ोजना वाहेक बह ु    
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वषीर् ठेक्कामा लैजाने आर्ोजनाको गनमााण सम्पन्त् न हनुे अवगध ३ वषासम्म 
िएमा कुल लाित ईविमेटको कशम्तमा २५ प्रगतित, ४ वषासम्म िएमा 
२० प्रगतित र ५ वषासम्म िएमा १५ प्रगतित बजेट चाल ु आ.व.मा 
ववगनर्ोजन िएको 

5. बहवुषीर् ठेक्कामा जाने आर्ोजनाको ठेक्काको सम्पन्त् न हनुे अवगध कशम्तमा २ 
वषासम्म िएको 

   

6. सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालर्/कार्ाान्त्वर्न गनकार्बाट ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रगतवेर्दन/ववस्ततृ सिे ईन्त्जीगनर्ररंि प्रगतवेर्दन/ववस्ततृ ईन्त्जीगनर्ररंि गडजाइन 
(Detailed Project Repot/Detailed Survey Engineering Report/Detailed 

Engineering Design) स्वीकृत िई रावष्ट्रर् आर्ोजना बैंक व्र्वस्र्ापन सूचना 
प्रणाली ( NPBMIS) मा सम्पूणा वववरणहरू प्रववि िरी स्वीकृत िएको 

   

7. आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन/प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण 
Environment Impact Assessment/Initial Environment Examination) 

अध्र्र्न कार्ा सम्पन्त् न िएको 

   

8. आर्ोजनाको लागि अगधग्रहण िनुापने सावाजगनक सारै् गनजी जग्िा प्राशप तको 
कानूनी प्रवक्रर्ा टंुगिएको 

   

9. मध्र्मकालीन खचा संरचनामा उल्लेख िए अनरुुप, (स्रोत सगुनशश् चतता 
िएको) 

   

10. वैरे्दशिक सहार्ता संलग्न िएको आर्ोजनाका हकमा र्दात ृ गनकार्सँि 
सम्झौता िई स्रोत सगुनशिता िएको 

   

11. खररर्द िरुुर्ोजना कार्ाान्त्वर्न, कार्ार्ोजना, अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना, 
वावषाक खररर्द र्ोजना तर्ार िएको, 

   

12. संघ, प्ररे्दि र स्र्ानीर् तह र गनजी के्षत्रको साझेर्दारीमा/सहलिानीमा 
सञ चालन हनुे आर्ोजना िए साझेर्दारीको प्रकृगत र लाि-लाित अनपुात र 
स्रोत समेत सगुनशश् चत िएको 

   

13. रावष्ट्रर् अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन दर्दग्र्दिान, २०७५ ले गनधाारण िरे बमोशजम 
अनिुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन व्र्वस्र्ा सगुनशश् चत िएको 

   

 

अनसूुची - 8 

रकमान्त्तर तर्ा कार्ाक्रम संिोधन प्रस्ताव िने  
घटाउनःे 
 
 
 
 

 

बढाउनःे 
 

क्र.सं. कार्ाालर् 
कोड 

बजेट उप 
िीषाक 

खचा 
संकेत 

कम्पोनेन्त्ट कार्ाक्रम स्रोत  र्दात ृ
संस्र्ा 

रकम कैवफर्त 

          

क्र.सं. कार्ाालर् 
कोड 

बजेट उप 
िीषाक 

खचा 
संकेत 

कम्पोनेन्त्ट कार्ाक्रम स्रोत  र्दात ृ
संस्र्ा 

रकम कैवफर्त 

          


