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आर्थिक वर्ि 2074/75 को सेवा र कार्िहरुको लार्ि संघीर् सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि िरे्न र ववर्र्नर्ोजर्न िरे्न समब्न्धमा व्र्वस्था िर्नि 

बर्नेको  ऐर्न 
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   संवत ्२०७३ को ऐर्न रं्न. ६ 
 

प्रस्तावर्नााः  आर्थिक वर्ि 2074/75 को सेवा र कार्िहरुको लार्ि संघीर् 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि िरे्न अर्धकार दिर्न र सो रकम ववर्र्नर्ोजर्न 
िर्नि वाञ्छर्नीर् भएकोले,  

र्नेपालको संववधार्नको धारा 296 को उपधारा (1) बमोञ्चजमको 
व्र्वस्थावपका – संसिले र्ो ऐर्न बर्नाएको छ।  
 

१. संञ्चिप्त र्नाम र प्रारम्भाः (१) र्स  ऐर्नको र्नाम “ववर्र्नर्ोजर्न ऐर्न, 

२०७4” रहेको छ। 

(२) र्ो ऐर्न सम्वत ्2074 साल साउर्न 1 ितेिेञ्चख लािू 
हरु्नेछ। 

 

२. आर्थिक वर्ि 2074/75 को र्र्नर्मत्त संघीर् सञ्चित कोर्बाट रकम 
खर्ि िरे्न अर्धकाराः  आर्थिक वर्ि 2074/75 को र्र्नर्मत्त अर्नसूुर्ी–
१ बमोञ्चजम संघीर् सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हरु्न े रकम बाहेक 
अर्नसूुर्ी–२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले िरे्न सेवा र 
कार्िहरुका र्र्नर्मत्त सोही अर्नसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखत र्ाल ु
खर्ि, महल ५ मा उञ्चललञ्चखत पूूँजीित खर्ि र महल ६ मा उञ्चललञ्चखत 
ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत िरी महल ७ मा उञ्चललञ्चखत जम्मा 
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रकम रु. ११,९५,३७,८१,३१,०००।…  (अिरेपी एघार खबि 
पन्र्ार्नब्बे अबि सैंतीस करोड एकासी लाख एकतीस हजार रुपैर्ाूँ) मा 
र्नबढाई र्र्नदििष्ट िररए बमोञ्चजम संघीर् सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
सवकर्नछे। 

   

३. ववर्र्नर्ोजर्नाः (१) र्स ऐर्नद्वारा संघीर् सञ्चित कोर्बाट खर्ि िर्नि 
अर्धकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि 2074/75 को र्र्नर्मत्त 
अर्नसूुर्ी–२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले िरे्न सेवा र 
कार्िहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िररर्नेछ। 

  (२) उपिफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न 
अर्नसूुर्ी–२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्र्नकार्ले िरे्न सेवा र 
कार्िहरुको र्र्नर्मत्त ववर्र्नर्ोजर्न िरेको रकममध्रे् कुरै्न शीर्िकमा बर्त 
हरु्ने र कुरै्न शीर्िकमा र्नपिु हरु्ने िेञ्चखर्न आएमा अथि मन्रालर्ले बर्त 
हरु्ने शीर्िकबाट र्नपिु हरु्ने शीर्िकमा रकम सार्नि सक्र्नेछ। र्सरी रकम 
सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको िश प्रर्तशतमा 
र्नबढ्र्ने िरी कुरै्न एक वा एकभन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा 
एकभन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न 
सवकर्नछे। पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि  ववर्र्नर्ोञ्चजत रकम 
साूँवा भकु्तार्नी खर्ि र व्र्ाज भकु्तार्नी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्र् र्ाल ु
खर्ि शीर्िकतफि  सार्नि र ववत्तीर् व्र्वस्था अन्तिित साूँवा भकु्तार्नी 
खर्ितफि  ववर्र्नर्ोञ्चजत रकम ब्र्ाज भकु्तार्नी खर्ि शीर्िकमा बाहेक 
अन्र्र सार्नि सवकर्न ेछैर्न।  
  तर र्ाल ु तथा पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि  
व्र्होर्नि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सार्नि सवकर्नछे।  
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(३) प्रिेश तथा स्थार्नीर् तहका लार्ि अर्निुार्न संख्र्ा ७०१ 
र ८०१ मा ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम अन्र् अर्निुार्न संख्र्ामा 
रकमान्तर हरु्ने छैर्न । 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्र्न अर्निुार्न संख्र्ा ५०१ िेञ्चख ६०२ सम्म ववर्र्नर्ोजर्न भएको 
रकम अर्निुार्न संख्र्ा १०१ िेञ्चख ६०२ सम्म जरु्न जरु्न अर्निुार्न 
संख्र्ामा र्र्नकासा र खर्ि हरु्ने हो सोही अर्निुार्न संख्र्ामा जर्तसकैु 
रकम सार्नि तथा र्र्नकासा र खर्ि जर्नाउर्न बाधा परे्न छैर्न। 

 

४. अन्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरण सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) प्रिेश 
ऐर्न बमोञ्चजम प्रिेश सञ्चित कोर्को व्र्वस्था र सिालर्न भएपर्छ 

अर्निुार्न संख्र्ा ७०१ को रकम कारू्नर्न बमोञ्चजम खर्ि िर्नि पाउर्न े
िरी अर्निुार्नको रुपमा प्रिेश सञ्चित कोर्मा हस्तार्नत्रण िररर्नेछ । 

(२) अर्निुार्न संख्र्ा ८०१ को रकम स्थार्नीर् तहले कारू्नर्न 
बमोञ्चजम खर्ि िर्नि पाउर्ने िरी अर्निुार्नको रुपमा स्थार्नीर् सञ्चित 
कोर्मा  हस्तान्तरण  िररर्नेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको रकम महालेखा 
र्र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत सञ्चित कोर्मा प्रत्रे्क वर्िको 
साउर्न १ िते, मंसीर १ िते र रै्र १ िते िरी ३ वकस्तामा 
िाञ्चखल िरर््नछे । 

(४) उपिफा (१) बमोञ्चजम प्रिेश सञ्चित कोर्मा रकम 
हस्तान्तरण र्नभएसम्म प्रिेश सिालर्नको लार्ि लाग्र्ने खर्ि अर्निुार्न 
संख्र्ा ७०१ बाट व्र्होररर्नेछ । 

(५) र्स ऐर्नमा अन्र्र जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न 
प्रिेश सञ्चित कोर्को व्र्वस्था र सिालर्न र्नभएसम्म उपिफा (४) 
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बमोञ्चजम प्रिेश सिालर्न िर्नि लाग्र्न े खर्ि अथि मन्रालर्ले खर्ि 
शीर्िकहरुमा बाूँडफाूँड िरी सम्बञ्चन्धत र्र्नकार्लाई र्र्नकासा  
दिर्नेछ । 

 

५. स्थार्नीर् तहमा र्ोजर्ना वा कार्िक्रम हस्तान्तरण सम्बन्धी व्र्वस्था: 
(१) र्नेपालको संववधार्नको अर्नसूुर्ी-८ बमोञ्चजम स्थार्नीर् तहको 
अर्धकारको सूर्ीर्भरको ववर्र्मा र्नेपाल सरकारको कुरै्न र्र्नकार्बाट 
कार्ािन्वर्र्न िरे्न िरी र्स ऐर्न बमोञ्चजम ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्ोजर्ना 
वा कार्िक्रममध्रे् िाउूँपार्लका र्भरको भए पर्ासलाख रुपैर्ाूँसम्म,  
र्निरपार्लकार्भरको भए एक करोड रुपैर्ाूँसम्म र 
उपमहार्निरपार्लका वा महार्निरपार्लकार्भरको भए िईु करोड 
रुपैर्ाूँसम्म ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्ोजर्ना वा कार्िक्रम त्र्स्तो र्ोजर्ना 
वा कार्िक्रम ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्र्नकार्ले सम्बञ्चन्धत िाउूँपार्लका, 
र्निरपार्लका, उपमहार्निरपार्लका वा महार्निरपार्लकाले कार्ािन्वर्र्न 
िरे्न िरी हस्तान्तरण िर्नुिपरे्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम र्ोजर्ना वा कार्िक्रम 
ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्र्नकार्ले र्ो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तले तीस 
दिर्नर्भर त्र्स्तो र्ोजर्ना वा कार्िक्रम सम्बञ्चन्धत िाउूँपार्लका वा 
र्निरपार्लकालाई हस्तान्तरण िरी त्र्सको जार्नकारी अथि मन्रालर् 
र सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई दिर्न ुपरे्नछ । 

(३) उपिफा (२) बमोञ्चजमको अवर्धर्भर ववर्र्नर्ोजर्न 
भएको र्र्नकार्बाट र्ोजर्ना वा कार्िक्रम हस्तान्तरण र्नभएमा अथि 
मन्रालर्ले त्र्स्तो र्ोजर्ना वा कार्िक्रम सम्बञ्चन्धत िाउूँपार्लका वा 
र्निरपार्लकालाई सोझै हस्तान्तरण िरे्नछ । 
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(४) उपिफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न 
कुरै्न िाउूँपार्लका वा र्निरपार्लकासूँि र्नेपालको संववधार्नको 
अर्नसूुर्ी-८ बमोञ्चजम स्थार्नीर् तहको अर्धकारको सूर्ीर्भरको 
ववर्र्को सो उपिफामा लेञ्चखएभन्िा बढी ववर्र्नर्ोजर्न भएको कुरै्न 
र्ोजर्ना वा कार्िक्रम कार्ािन्वर्र्न िर्नि सक्र्ने जर्नशञ्चक्त तथा भौर्तक 
िमता भएमा त्र्स्तो र्ोजर्ना वा कार्िक्रम समेत ववर्र्नर्ोजर्न भएको 
र्र्नकार्ले सम्बञ्चन्धत िाउूँपार्लका वा र्निरपार्लकाले कार्ािन्वर्र्न  
िरे्न िरी हस्तान्तरण िर्नि सक्र्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बमोञ्चजम ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्र्नकार्ले 
कुरै्न र्ोजर्ना वा कार्िक्रम िाउूँपार्लका वा र्निरपार्लकालाई 
हस्तान्तरण िरेमा त्र्सको जार्नकारी अथि मन्रालर् र सम्बञ्चन्धत 
कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई दिर्न ुपरे्नछ । 

(६) र्स िफा बमोञ्चजम िाउूँपार्लका वा र्निरपार्लकालाई 
हस्तान्तरण भएको र्ोजर्ना वा कार्िक्रमको लार्ि ववर्र्नर्ोजर्न भएको 
रकम कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत िाउूँपार्लका 
वा र्निरपार्लकालाई र्स ऐर्न तथा प्रर्र्लत कारू्नर्न बमोञ्चजम र्र्नकासा 
दिर्नेछ । 

६. ववत्तीर् अर्नशुासर्न सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) प्रिेश तथा स्थार्नीर् 
तहले आफूले उठाएको राजस्व र र्स ऐर्न बमोञ्चजम प्राप्त िरेको 
अर्निुार्न कारू्नर्न बर्नाई खर्ि िर्नुि परे्नछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोञ्चजम कारू्नर्न बर्नाउूँिा िेहार्का 
कुराहरु पालर्ना हरु्ने िरी बर्नाउर्न ुपरे्नछ:…  

(क) र्नेपाल सरकारको आर्थिक र ववत्तीर् र्नीर्त अर्नशुरण 
िरे्न, 

(ख) सबै आर् आफ्र्नो सञ्चित कोर्मा िाञ्चखल िरे्न, 
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(ि) अर्निुार्नको रकम जरु्न प्रर्ोजर्नको लार्ि प्राप्त भएको 
हो सोही प्रर्ोजर्नको लार्ि प्रर्ोि िरे्न, 

(घ) पूूँजीित खर्िको रुपमा ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम 
र्ालू खर्िमा रकमान्तर िर्नि र्नपाइर्ने, 

(ङ) आर्-व्र्र्को विीकरण तथा लेखांकर्न र्नेपाल 
सरकारले र्र्नधािरण िरे बमोञ्चजम राख्न ुपरे्न । 

 (३) उपिफा (१) बमोञ्चजमको कारू्नर्न र्नबर्नसेम्म प्रिेश 
तथा स्थार्नीर् तहले िफा ८ बमोञ्चजमको कार्िववर्ध तथा मापिण्डको 
पालर्ना िरी खर्ि िर्नुि परे्नछ ।   

७. अञ्चख्तर्ारी तथा कार्िक्रम स्वीकृर्त सम्बन्धी व्र्वस्थााः (1) प्रर्र्लत 
कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न र्स ऐर्न बमोञ्चजम 
ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम प्रर्र्लत कारू्नर्नको अधीर्नमा रही खर्ि िरे्न 
अञ्चख्तर्ारी र्ो ऐर्न प्रारम्भ भएको दिर्निेञ्चख अर्धकारप्राप्त 
अर्धकारीलाई हरु्नछे । 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम खर्ि िरे्न अञ्चख्तर्ारीको 
आधारमा कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत 
र्र्नकार्लाई ववर्र्नर्ोजर्न भएको रकम र्र्नकासा दिर्नछे । 

(३) कुरै्न र्र्नकार्लाई एकभन्िा बढी र्र्नकार्बाट खर्ि िरे्न 
िरी रकम ववर्र्नर्ोजर्न भएकोमा ववर्र्नर्ोजर्न भएको र्र्नकार्को 
प्रमखुले र्ो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तले पन्र दिर्नर्भर ववर्र्नर्ोजर्न 
भएको सम्पूणि रकम खर्ि िरे्न र्र्नकार्हरुलाई बाूँडफाूँट िरी त्र्सको 
जार्नकारी अथि मन्रालर् र सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक 
कार्ािलर्लाई दिर्न ुपरे्नछ । 
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(४) उपिफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँटबाट रकम प्राप्त 
िरे्न र्र्नकार्को प्रमखुलाई त्र्स्तो रकम खर्ि िर्नि अञ्चख्तर्ारी प्राप्त 
भएको मार्र्नर्नछे । 

(५) उपिफा (३) बमोञ्चजमको अवर्धर्भर कुरै्न र्र्नकार्को 
प्रमखुले रकम बाूँडफाूँट र्निरेमा अथि मन्रालर्ले त्र्स्तो रकम 
सम्बञ्चन्धत र्र्नकार्हरुलाई सोझै बाूँडफाूँट िरे्नछ । 

(६) प्रर्र्लत कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न 
मन्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कार्िक्रम 
त्र्स्तो कार्िक्रम कार्ािन्वर्र्न िरे्न प्रर्ोजर्नको लार्ि स्वीकृत 
कार्िक्रम मार्र्नर्नछे । 

(७) उपिफा (६) बमोञ्चजम मन्रालर्ित बजेट सूर्र्ना 
प्रणालीमा समावेश भएको कुरै्न कार्िक्रम संशोधर्न िर्नुि परे्न भएमा 
सम्बञ्चन्धत र्र्नकार्ले अथि मन्रालर्को सहमर्त र्लर्न ुपरे्नछ ।  

(८) उपिफा (७) मा जरु्नसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्र्न 
मन्रालर्ित बजेट सूर्र्ना प्रणालीमा समावेश भएको कार्िक्रमको 
र्ौमार्सक ववभाजर्नमा संशोधर्न िर्नुिपरे्न भएमा सम्बञ्चन्धत र्र्नकार्ले 
एक तह मार्थको कार्ािलर्को प्रमखुको स्वीकृर्त र्लर्न ुपरे्नछ ।  

तर सञ्चर्व वा राजपरांवकत ववञ्चशष्ट शे्रणीको अर्धकारीको 
हकमा र्र्नजले कार्िक्रम संशोधर्न िर्नि सक्र्नछे । 

(९) उपिफा (८) बमोञ्चजम संशोधर्न भएको जार्नकारी अथि 
मन्रालर् र सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई 
दिर्न ुपरे्नछ । 
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८. कार्िववर्ध तथा मापिण्ड बर्नाउर्न सक्र्ने: (१) र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्र्न 
िर्नि र्नेपाल सरकारले आवश्र्क कार्िववर्ध तथा मापिण्ड बर्नाउर्न 
सक्र्नेछ । 

(2) उपिफा (१) बमोञ्चजमको कार्िववर्ध तथा मापिण्ड 
र्नेपाल राजपरमा प्रकाशर्न िररर्नेछ । 

 

९. आिेश जारी िर्नि सक्र्न:े (१) र्स ऐर्नको कार्ािन्वर्र्न ििाि कुरै्न बाधा 
उत्पन्न भएमा र्नेपाल सरकारले आिेश जारी िरी आवश्र्क व्र्वस्था 
िर्नि सक्र्नेछ । 

(2) उपिफा (१) बमोञ्चजमको आिेश र्नेपाल राजपरमा 
प्रकाशर्न िररर्नेछ । 
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अर्नसूुर्ी - 1 

(िफा २ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
र्नेपालको संववधार्न बमोञ्चजम 

संघीर् सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हरु्ने रकम 
      रु. हजारमा  

1 2 3 4 5 6 
क्र. 
सं. 

अर्निुार्न 
संख्र्ा 

शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि ववत्तीर् व्र्वस्था जम्मा 

1 101 राष्ट्रपर्त 7,629 0 7,629 
2 102 उपराष्ट्रपर्त 6,635 0 6,635 
3 202 व्र्वस्थावपका-संसि 26,150 0 26,150 
4 204 अिालत 46,335 0 46,335 
5 206 अञ्चख्तर्ार िरुुपर्ोि अर्नसुन्धार्न आर्ोि 8,186 0 8,186 
6 208 महालेखा परीिकको कार्ािलर् 2,048 0 2,048 
7 210 लोक सेवा आर्ोि 8,809 0 8,809 
8 212 र्र्नवािर्र्न आर्ोि 7,930 0 7,930 
9 214 रावष्ट्रर् मार्नव अर्धकार आर्ोि 6,347 0 6,347 

10 218 न्र्ार् पररर्द् 1,736 0 1,736 
11 220 रावष्ट्रर् प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आर्ोि 5,516 0 5,516 
12 222 रावष्ट्रर् मवहला आर्ोि 5,516 0 5,516 
13 224 रावष्ट्रर् िर्लत आर्ोि 5,516 0 5,516 
14 226 रावष्ट्रर् समावेशी आर्ोि 5,516 0 5,516 
15 228 आदिवासी जर्नजार्त आर्ोि 5,516 0 5,516 
16 230 मधेशी आर्ोि 5,516 0 5,516 
17 232 थारू आर्ोि 5,516 0 5,516 
18 234 मञु्चस्लम आर्ोि 5,516 0 5,516 
19 250 प्रिेश प्रमखुहरु 10,416 0 10,416 
20 502 अथि मन्रालर्- आन्तररक ऋण भकु्तार्नी 26,244,580 20,047,855 46,292,435 

21 503 
अथि मन्रालर्- वैिेञ्चशक ऋण भकु्तार्नी 

)बहपुिीर्(  
3,980,523 29,039,819 33,020,342 

22 504 
अथि मन्रालर्- वैिेञ्चशक ऋण भकु्तार्नी 

)दद्वपिीर्(  
574,855 3,512,743 4,087,598 

23 602 
अथि  मन्रालर्- फैसला वा आिेश अर्नसुार 
र्तर्नुि परे्न रकम 

40,000 0 40,000 

 
  जम्मा 31,016,307 52,600,417 83,616,724 
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अर्नसूुर्ी -२ 

(िफा २ र ३ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
संघीर् सञ्चित कोर्बाट ववर्र्नर्ोजर्न हरु्ने रकम 

रु. हजारमा  
1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अर्निुार्न 
संख्र्ा 

शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि पंूजीित खर्ि ववत्तीर् व्र्वस्था जम्मा 

1 101 राष्ट्रपर्त 119,113 31,662 0 150,775 
2 102 उपराष्ट्रपर्त 31,460 5,370 0 36,830 
3 202 व्र्वस्थावपका-संसि 1,667,447 50,080 0 1,717,527 
4 204 अिालत 4,205,373 969,957 0 5,175,330 
5 206 अञ्चख्तर्ार िरुुपर्ोि अर्नसुन्धार्न आर्ोि 854,524 309,998 0 1,164,522 
6 208 महालेखा परीिकको कार्ािलर् 399,951 218,199 0 618,150 
7 210 लोक सेवा आर्ोि 607,343 67,580 0 674,923 
8 212 र्र्नवािर्र्न आर्ोि 586,725 114,458 0 701,183 
9 214 रावष्ट्रर् मार्नव अर्धकार आर्ोि 194,502 3,825 0 198,327 
10 216 महान्र्ार्ार्धवक्ताको कार्ािलर् 691,008 250,247 0 941,255 
11 218 न्र्ार् पररर्द् 64,644 9,087 0 73,731 
12 220 रावष्ट्रर् प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
13 222 रावष्ट्रर् मवहला आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
14 224 रावष्ट्रर् िर्लत आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
15 226 रावष्ट्रर् समावेशी आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
16 228 आदिवासी जर्नजार्त आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
17 230 मधेशी आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
18 232 थारू आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
19 234 मञु्चस्लम आर्ोि 20,000 10,000 0 30,000 
20 250 प्रिेश प्रमखुहरु 35,000 35,000 0 70,000 

21 301 
प्रधार्नमन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ािलर् 

77,279,319 72,342,754 0 149,622,073 

22 305 अथि मन्रालर् 10,016,545 1,978,507 0 11,995,052 
23 306 आपूर्ति मन्रालर् 924,056 70,854 0 994,910 
24 307 उद्योि मन्रालर् 3,819,671 4,358,303 0 8,177,974 
25 308 उजाि  मन्रालर् 1,797,466 12,853,939 4,648,000 19,299,405 

26 311 
कारू्नर्न, न्र्ार् तथा संसिीर् मार्मला 
मन्रालर् 

211,165 6,788 0 217,953 

27 312 कृवर् ववकास मन्रालर् 20,463,887 3,798,050 0 24,261,937 

28 313 खारे्नपार्नी तथा सरसफाई मन्रालर् 1,670,333 21,033,740 0 22,704,073 
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1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अर्निुार्न 
संख्र्ा 

शीर्िकको र्नाम र्ाल ुखर्ि पंूजीित खर्ि ववत्तीर् व्र्वस्था जम्मा 

29 314 िहृ मन्रालर् 47,680,931 7,411,559 0 55,092,490 

30 325 
स स्कृर्त, पर्िटर्न तथा र्नािररक उड्डर्र्न 
मन्रालर् 

3,870,283 1,223,081 0 5,093,364 

31 326 परराष्ट्र मन्रालर् 3,550,487 2,755,510 0 6,305,997 
32 327 पशपुन्छी ववकास मन्रालर् 4,387,130 1,747,608 0 6,134,738 
33 329 बर्न तथा भू -संरिण  मन्रालर् 10,320,366 5,024,028 0 15,344,394 
34 330 बाञ्चणज्र् मन्रालर् 690,759 1,093,990 0 1,784,749 
35 331 जर्नसंख्र्ा तथा वातावरण मन्रालर् 5,932,805 1,714,978 0 7,647,783 
36 332 ववज्ञार्न तथा प्रववर्ध मन्रालर् 449,873 762,148 0 1,212,021 
37 336 भरू्मसधुार तथा व्र्वस्था मन्रालर् 5,506,813 1,191,809 0 6,698,622 
38 337 भौर्तक पूवािधार तथा र्ातार्ात मन्रालर् 7,050,577 89,506,687 0 96,557,264 

39 340 
मवहला, बालबार्लका तथा समाज 
कलर्ाण मन्रालर् 

2,023,293 205,137 0 2,228,430 

40 343 र्वुा तथा खेलकूि मन्रालर् 2,239,610 2,826 0 2,242,436 
41 345 रिा मन्रालर् 39,921,752 5,164,366 0 45,086,118 
42 347 शहरी ववकास मन्रालर् 8,566,642 21,916,400 0 30,483,042 
43 349 शाञ्चन्त तथा परु्नर्र्निमािण मन्रालर् 954,976 777,581 0 1,732,557 
44 350 ञ्चशिा मन्रालर् 65,716,450 407,966 0 66,124,416 
45 352 सहकारी तथा िररबी र्र्नवारण मन्रालर् 1,598,156 70,710 0 1,668,866 
46 356 सामान्र् प्रशासर्न मन्रालर् 1,060,586 41,052 0 1,101,638 
47 357 र्संर्ाइ मन्रालर् 1,855,171 25,550,669 0 27,405,840 
48 358 सूर्र्ना तथा सिार मन्रालर् 4,383,542 592,857 0 4,976,399 

49 365 
संघीर् मार्मला तथा स्थार्नीर् ववकास 
मन्रालर् 

52,768,237 29,085,656 0 81,853,893 

50 370 स्वास््र् मन्रालर् 25,881,257 5,899,842 0 31,781,099 
51 371 श्रम तथा रोजिार मन्रालर् 947,092 195,079 0 1,142,171 
52 391 रावष्ट्रर् र्ोजर्ना आर्ोिको सञ्चर्वालर् 1,232,327 73,033 0 1,305,360 
53 501 अथि मन्रालर्- ववत्तीर् व्र्वस्था 0 0 83,039,014 83,039,014 

54 601 
अथि मन्रालर्- कमिर्ारी सवुवधा तथा 
सेवार्र्नवतृ सवुवधा 

60,833,000 0 0 60,833,000 

55 602 अथि  मन्राल-विविध 55,095,409 14,173,000 0 69,268,409 
56 701 प्रिेश  7,143,500 0 0 7,143,500 
57 801 स्थार्नीर् तह 225,054,591 0 0 225,054,591 
   जम्मा 772,515,147 335,175,970 87,687,014 1,195,378,131 

 


