
 

1 
 

 

 

सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. ५ 

  

आर्थिक वर्ि 2075/76 को सेवा र कार्िहरूको लार्ि संघीर् सञ्चित कोर्बाट केही 
रकम खर्ि िने र ववर्नर्ोजन िने सम्बन्धमा व्र्वस्था िनि बनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना : आर्थिक वर्ि 2075/76 को सेवा र कार्िहरूको लार्ि संघीर् सञ्चित 
कोर्मार्थ व्र्र्भार हनुे रकम ववर्नर्ोजन िने र सो रकम खर्ि िने अर्धकार दिन 
वाञ्छनीर् भएकोले,  

संघीर् संसद्ले र्ो ऐन बनाएको छ।  
१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स  ऐनको नाम “ववर्नर्ोजन ऐन, २०७5” 

रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन सम्वत ् 2075 साल साउन 1 ितेिेञ्चख लािू 
हनुेछ। 

२. आर्थिक वर्ि 2075/76 को र्नर्मत्त संघीर् सञ्चित कोर्बाट खर्ि िने 

अर्धकार : आर्थिक वर्ि 2075/76 को र्नर्मत्त अनसूुर्ी-१ बमोञ्चजम 
संघीर् सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हनुे रकम बाहेक अनसूुर्ी–२ को महल 
३ मा उञ्चललञ्चखत र्नकार्ले िने सेवा र कार्िहरूका र्नर्मत्त सोही 
अनसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि, महल ५ मा उञ्चललञ्चखत 
पूूँजीित खर्ि र महल ६ मा उञ्चललञ्चखत ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत 
िरी महल ७ मा उञ्चललञ्चखत जम्मा रकम 

रू.12,29,80,64,00,000।- (अिरेपी बाह्र खबि उन्तीस अबि असी 
करोड र्ौसठ्ठी लाख रुपैर्ाूँ) मा नबढाई र्नदििष्ट िररए बमोञ्चजम संघीर् 
सञ्चित कोर्बाट खर्ि िनि सवकनेछ। 

३. ववर्नर्ोजन : (१) र्स ऐनद्वारा संघीर् सञ्चित कोर्बाट खर्ि िनि अर्धकार 
दिइएको रकम आर्थिक वर्ि 2075/76 को र्नर्मत्त अनसूुर्ी–२ को 
महल ३ मा उञ्चललञ्चखत र्नकार्ले िने सेवा र कार्िहरूको र्नर्मत्त 
ववर्नर्ोजन िररनेछ। 
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(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम अनसूुर्ी–२ को महल ३ मा 
उञ्चललञ्चखत र्नकार्ले िने सेवा र कार्िहरूको र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन िरेको 
रकममध्रे् कुनै अनिुान सङ्ख्र्ामा बर्त हनु े र कुनै अनिुान सङ्ख्र्ामा 
नपिु हनुे िेञ्चखन आएमा अथि मन्रालर्ले बर्त हनु ेअनिुान सङ्ख्र्ाबाट 
नपिु हनुे अनिुान सङ्ख्र्ामा रकम सानि सक्नेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोञ्चजम रकम सािाि जम्मा रकमको िश 
प्रर्तशतमा नबढ्न ेिरी कुनै एक वा एकभन्िा बढी अनिुानबाट अको एक 
वा एकभन्िा बढी अनिुानमा रकम सानि तथा र्नकासा र खर्ि जनाउन र 
र्ाल ुतथा पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खर्ि  व्र्होनि एक स्रोतबाट 
अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ।  

तर, 
(क) एउटै अनिुान सङ्ख्र्ार्भरका बजेट 

शीर्िक/उपशीर्िकहरूमा रकमान्तर ििाि 
जर्तसकैु रकम रकमान्तर िनि सवकनेछ। 

(ख) पूूँजीित खर्ि र ववत्तीर् व्र्वस्थातफि  
ववर्नर्ोञ्चजत रकम साूँवा भकु्तानी खर्ि र व्र्ाज 

भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्र् र्ालू खर्ि  
शीर्िकतफि  सानि र ववत्तीर् व्र्वस्था अन्तिित 
साूँवा भकु्तानी खर्ितफि  ववर्नर्ोञ्चजत रकम व्र्ाज 
भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्र्र सानि 
सवकने छैन।  

(४) प्रिेश वा स्थानीर् तहका लार्ि अनिुान सङ्ख्र्ा ७०१ र 
८०१ मा ववर्नर्ोजन भएको ववत्तीर् समानीकरण अनिुान रकम अन्र् 
अनिुान सङ्ख्र्ामा रकमान्तर हनुे छैन। 

(५) उपिफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्न अनिुान सङ्ख्र्ा ५०१ िेञ्चख ६०२ सम्म ववर्नर्ोजन भएको रकम 
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जनु अनिुान सङ्ख्र्ामा र्नकासा र खर्ि हनुे हो सोही अनिुान सङ्ख्र्ामा 
रकम सानि तथा र्नकासा र खर्ि जनाउन बाधा पने छैन। 

४. अन्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरण सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) अनिुान 
सङ्ख्र्ा ७०१ को रकम कानून बमोञ्चजम प्रिेशले खर्ि िनि पाउने िरी 
अनिुानको रूपमा प्रिेश सञ्चित कोर्मा हस्तान्तरण िररनेछ। 

(२) अनिुान सङ्ख्र्ा ८०१ को रकम स्थानीर् तहले कानून 
बमोञ्चजम खर्ि िनि पाउने िरी अनिुानको रूपमा स्थानीर् सञ्चित कोर्मा 
हस्तान्तरण िररनेछ। 

(३) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको रकममध्रे् ववत्तीर् 
समानीकरण अनिुानको एक र्ौथाईले हनु आउने रकम महालेखा र्नर्न्रक 

कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत सञ्चित कोर्मा प्रत्रे्क वर्िको साउन २५ िते, 
काञ्चत्तिक २ िते, माघ २ िते  बैशाख २ िते िरी र्ार वकस्तामा िाञ्चखल 
िनेछ। 

(४) उपिफा (३) बमोञ्चजमको ववत्तीर् समानीकरण अनिुानबाट 
खर्ि भएको रकमको वववरण प्रिेश वा स्थानीर् तहले सम्बञ्चन्धत कोर् तथा 
लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्मा प्रत्रे्क वर्िको काञ्चत्तिक १ िते, माघ १ िते, 
बैशाख १ िते र असार मसान्तर्भर बझुाई सक्न ुपनेछ। 

(५) उपिफा (3) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न 
उपिफा (४) बमोञ्चजमको वववरण प्राप्त नभएसम्म ववत्तीर् समानीकरण 
अनिुान बापतको बाूँकी रकम सम्बञ्चन्धत सञ्चित कोर्मा िाञ्चखल िररन े 
छैन। 

(६) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको अनिुान रकममध्रे् सशति 
अनिुान रकमको एक र्ौथाई रकम महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले 
सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा स्थानीर् सञ्चित कोर्मा प्रत्रे्क वर्िको साउन १ िते 
िाञ्चखल िनेछ। 
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(७) उपिफा (६) बमोञ्चजम िाञ्चखल भएको रकम प्रिेश वा 
स्थानीर् तहले जनु र्ोजना वा कार्िक्रमको लार्ि प्राप्त भएको हो सोही 
र्ोजना वा कार्िक्रमको लार्ि मार खर्ि िनुि पनेछ। 

(८) प्रिेश वा स्थानीर् तहको कुनै र्ोजना वा कार्िक्रमको 
र्नर्मत्त प्रिेश वा स्थानीर् तहमा उपिफा (1) र (2) बमोञ्चजम हस्तान्तरण 
हनुे सशति अनिुानको उपिफा (6) बमोञ्चजम िाञ्चखल भए बाहेक बाूँकी 
रहेको रकम उपिफा (9) बमोञ्चजम पेश भएको वववरणको आधारमा 
र्ौमार्सक रूपमा महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा 
स्थानीर् कोर्मा िाञ्चखल िनेछ।  

(९) प्रिेश तथा स्थानीर् तहले सशति अनिुानबाट कार्ािन्वर्न 
िने र्ोजना वा कार्िक्रम सम्बन्धमा कार्ािन्वर्न हनुे अवर्ध, कार्ािन्वर्नको 
अवस्था र खर्िको वववरण समेतका कुराहरू समावेश िरी उपिफा (10) 
बमोञ्चजमको कार्िववर्ध बमोञ्चजम सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक 
कार्ािलर्मा बझुाउन ुपनेछ। 

(10) नेपाल सरकारले सशति अनिुान रकम िाञ्चखल िने तथा 
वववरण पेश िने, समपरुक र ववशेर् अनिुान रकम हस्तान्तरण िने 
सम्बन्धमा आवश्र्क कार्िववर्ध बनाउनेछ। 

(१1) सशति, समपरुक र ववशेर् अनिुानको रकम असार 
मसान्तसम्म खर्ि नभई बर्त भएमा सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा स्थानीर् तहले 
कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्माफि त संघीर् सञ्चञ् र्त कोर्मा िाञ्चखल 
िनुि पनेछ।  

(१2) उपिफा (११) बमोञ्चजम िाञ्चखल नभएमा महालेखा 
र्नर्न्रक कार्ािलर्ले अको वर्ि हस्तान्तरण िने ववत्तीर् समानीकरण 
अनिुानबाट समार्ोजन िनेछ। 

५. र्ोजना वा कार्िक्रम हस्तान्तरण र कार्ािन्वर्न सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्था : 
(१) र्स ऐन बमोञ्चजम नेपाल सरकारको कुनै र्नकार्बाट कार्ािन्वर्न हनुे 
िरी रकम ववर्नर्ोजन भएको कुनै र्ोजना वा कार्िक्रम नेपालको 
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संववधानको अनसूुर्ी-6 वा 8 बमोञ्चजम प्रिेश वा स्थानीर् तहको 
अर्धकारको सूर्ीमा परेकोमा सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा स्थानीर् तहले त्र्स्तो 
र्ोजना वा कार्िक्रम आफैले कार्ािन्वर्न िनि र्ाहेमा नेपाल सरकारको 
सम्बञ्चन्धत मन्रालर्ले प्रिेश वा स्थानीर् तहले त्र्स्तो र्ोजना वा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न िनि सक्ने िेखेमा सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा स्थानीर् तहलाई 
हस्तान्तरण िनि सक्नेछ।  

(2) उपिफा (1) बमोञ्चजम र्ोजना वा कार्िक्रम सम्बञ्चन्धत प्रिेश 
वा स्थानीर् तहलाई हस्तान्तरण िरेको जानकारी अथि मन्रालर् र 
सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई दिन ुपनेछ। 

(3) र्स िफा बमोञ्चजम प्रिेश वा स्थानीर् तहलाई हस्तान्तरण 
भएको र्ोजना वा कार्िक्रमको लार्ि ववर्नर्ोजन भएको रकम कोर् तथा 
लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत प्रिेश वा स्थानीर् तहलाई र्स ऐन 
तथा प्रर्र्लत संघीर् कानून बमोञ्चजम र्नकासा दिनेछ। 

(4) र्स ऐन वा प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
तापर्न प्रिेश वा स्थानीर् तहमा हस्तान्तरण भएको वा प्रिेश वा स्थानीर् 
तहले स्वीकृत िरेको र्ोजना वा कार्िक्रम नेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धत 
कार्ािलर् माफि त कार्ािन्वर्न िराउन र्ाहेमा सम्बञ्चन्धत मन्रालर्को 
स्वीकृर्त र्लई सम्बञ्चन्धत कार्ािलर्ले त्र्स्तो र्ोजना वा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न िनि सक्नेछ।  

(5) उपिफा (4) बमोञ्चजम सम्बञ्चन्धत कार्ािलर्ले र्ोजना वा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िने भएमा सोको र्नर्मत्त स्वीकृत भएको रकम प्रिेश 
वा स्थानीर् तहले त्र्स्तो कार्ािलर्को नाममा हस्तान्तरण िनुि पनेछ । 

६. ववत्तीर् अनशुासन सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) प्रिेश वा स्थानीर् तहले आफूले 
उठाएको राजस्व र र्स ऐन बमोञ्चजम प्राप्त िरेको अनिुान कानून बनाई 
खर्ि िनुि पनेछ। 

 (२) उपिफा (१) बमोञ्चजम कानून बनाउूँिा िेहार्का कुराहरू 
पालना हनुे िरी बनाउन ुपनेछ:…  
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(क) नेपाल सरकारको  आर्थिक र ववत्तीर्  नीर्त 
अनशुरण िने, 

(ख) सबै आर् आफ्नो  सञ्चित कोर्मा िाञ्चखल िने, 
(ि) अनिुानको रकम जनु  प्रर्ोजनको लार्ि 

प्राप्त  भएको हो सोही  प्रर्ोजनको लार्ि 
प्रर्ोि िने, 

(घ) पूूँजीित खर्िको रुपमा ववर्नर्ोजन भएको रकम 
र्ालू खर्िमा रकमान्तर िनि नपाइने, 

(ङ) आर् व्र्र्को विीकरण तथा लेखाङ्कन नेपाल 
सरकारले र्नधािरण िरे बमोञ्चजम राख्न ुपने । 

७. अञ्च्तर्ारी तथा कार्िक्रम स्वीकृर्त सम्बन्धी व्र्वस्था : (1) प्रर्र्लत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न ववर्नर्ोजन भएको रकम 
प्रर्र्लत कानूनको अधीनमा रही खर्ि िने अञ्च्तर्ारी र्ो ऐन प्रारम्भ भएको 
दिनिेञ्चख अर्धकारप्राप्त अर्धकारीलाई हनुेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम खर्ि िने अञ्च्तर्ारीको आधारमा 
कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्धत र्नकार्लाई ववर्नर्ोजन 
भएको रकम र्नकासा दिनेछ। 

(३) कुनै र्नकार्लाई एकभन्िा बढी र्नकार्बाट खर्ि िने िरी 
रकम ववर्नर्ोजन भएकोमा ववर्नर्ोजन भएको र्नकार्को प्रमखुले र्ो ऐन 
प्रारम्भ भएको र्मर्तले पन्र दिनर्भर ववर्नर्ोजन भएको सम्पूणि रकम खर्ि 
िने र्नकार्हरूलाई बाूँडफाूँट िरी त्र्सको जानकारी अथि मन्रालर् र 
सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई दिन ुपनेछ। 

(४) उपिफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँटबाट रकम प्राप्त िने 
र्नकार्को प्रमखुलाई त्र्स्तो रकम खर्ि िनि अञ्च्तर्ारी प्राप्त भएको 
मार्ननेछ। 
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(5) प्रर्र्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न 
मन्रालर्ित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कार्िक्रम त्र्स्तो 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िने प्रर्ोजनको लार्ि स्वीकृत कार्िक्रम मार्ननेछ।   

(6) उपिफा (5) बमोञ्चजम मन्रालर्ित बजेट सूर्ना प्रणालीमा 
समावेश भएको कुनै कार्िक्रम संशोधन िनुि पने भएमा सम्बञ्चन्धत र्नकार्ले 
अथि मन्रालर्को सहमर्त र्लन ुपनेछ। 

(7) उपिफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापर्न 
मन्रालर्ित बजेट सूर्ना प्रणालीमा समावेश भएको कार्िक्रमको र्ौमार्सक 
ववभाजनमा संशोधन िनुि पने भएमा सम्बञ्चन्धत र्नकार्ले एक तह मार्थको 
कार्ािलर् प्रमखुको स्वीकृर्त र्लन ुपनेछ। 

तर राजपरावङ्कत ववञ्चशष्ट शे्रणीको कमिर्ारी प्रमखु भएको र्नकार्मा 
र्नजले र्ौमार्सक ववभाजनमा संशोधन िनि वाधा पिुेको मार्नने छैन। 

(8) उपिफा (7) बमोञ्चजम  संशोधन भएको जानकारी अथि 
मन्रालर् र सम्बञ्चन्धत कोर् तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई दिन ु 
पनेछ। 

८. कार्िववर्ध तथा मापिण्ड बनाउन सक्न े: (1) र्स ऐनको कार्ािन्वर्न िनि 
नेपाल सरकारले आवश्र्क कार्िववर्ध तथा मापिण्ड बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजमको कार्िववर्ध तथा मापिण्ड नेपाल 
राजपरमा प्रकाशन िररनेछ। 

९. आिेश जारी िनि सक्न े : (1) र्स ऐनको कार्ािन्वर्न ििाि कुनै बाधा 
उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आिेश जारी िरी आवश्र्क व्र्वस्था िनि 
सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजमको आिेश नेपाल राजपरमा प्रकाशन 
िररनेछ। 
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अनसूुर्ी-1 

(िफा २ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
नपेालको संववधान बमोञ्चजम 

संघीर् सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हनु ेरकम 

      रू. लाखमा 
1 2 3 4 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपर्त 80 0 80 
2 102 उपराष्ट्रपर्त 60 0 60 
3 202 संघीर् संसि 218 0 218 
4 204 अिालत 412 0 412 

5 206 
अञ्च्तर्ार िरुुपर्ोि अनसुन्धान 
आर्ोि 

52 0 52 

6 208 महालेखा परीिकको कार्ािलर् 24 0 24 
7 210 लोक सेवा आर्ोि 91 0 91 
8 212 र्नवािर्न आर्ोि 65 0 65 
9 214 रावष्ट्रर् मानव अर्धकार आर्ोि 64 0 64 
10 218 न्र्ार् पररर्द् 17 0 17 

11 220 
रावष्ट्रर् प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त 
आर्ोि 

59 0 59 

12 222 रावष्ट्रर् मवहला आर्ोि 91 0 91 
13 224 रावष्ट्रर् िर्लत आर्ोि 56 0 56 
14 226 रावष्ट्रर् समावेशी आर्ोि 56 0 56 
15 228 आदिवासी जनजार्त आर्ोि 56 0 56 
16 230 मधेशी आर्ोि 56 0 56 
17 232 थारू आर्ोि 56 0 56 
18 234 मञु्चस्लम आर्ोि 56 0 56 
19 250 प्रिेश प्रमखुहरू 343 0 343 
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1 2 3 4 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

20 502 
अथि मन्रालर्-आन्तररक ऋण 
भकु्तानी 

221,256 350,645 571,901 

21 503 
अथि मन्रालर्- वैिेञ्चशक ऋण 
भकु्तानी (बहपुिीर्) 

38,276 200,193 238,469 

22 504 
अथि मन्रालर्- वैिेञ्चशक ऋण 
भकु्तानी (दद्वपिीर्) 

4,967 35,804 40,771 

23 602 
अथि  मन्रालर्-फैसला वा 
आिेश अनसुार र्तनुिपने रकम 

500 0 500 

    जम्मा 266,911 586,642 853,553 
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अनसूुर्ी-२ 

(िफा २ र ३ सूँि सम्बञ्चन्धत) 
संघीर् सञ्चित कोर्बाट ववर्नर्ोजन हनु ेरकम 

रू. लाखमा 
1 2 3 4 5 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पुूँजीित 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपर्त 1,101 1,075 0 2,176 
2 102 उपराष्ट्रपर्त 282 36 0 318 
3 202 संघीर् संसद् 12,039 141 0 12,180 
4 204 अिालत 35,720 8,900 0 44,620 

5 206 
अञ्च्तर्ार िरुुपर्ोि 
अनसुन्धान आर्ोि 

5,044 2,737 0 7,781 

6 208 
महालेखा परीिकको 
कार्ािलर् 4,523 3,465 0 7,988 

7 210 लोक सेवा आर्ोि 6,750 677 0 7,427 
8 212 र्नवािर्न आर्ोि 4,551 607 0 5,158 

9 214 
रावष्ट्रर् मानव 
अर्धकार आर्ोि 

1,955 32 0 1,987 

10 218 न्र्ार् पररर्द् 478 28 0 506 

11 220 
रावष्ट्रर् प्राकृर्तक स्रोत 
तथा ववत्त आर्ोि 

690 175 0 865 

12 222 रावष्ट्रर् मवहला आर्ोि 1,053 71 0 1,124 
13 224 रावष्ट्रर् िर्लत आर्ोि 222 123 0 345 

14 226 
रावष्ट्रर् समावेशी 
आर्ोि 

222 123 0 345 

15 228 
आदिवासी जनजार्त 
आर्ोि 

222 123 0 345 

16 230 मधेशी आर्ोि 222 123 0 345 
17 232 थारू आर्ोि 222 123 0 345 
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1 2 3 4 5 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पुूँजीित 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

18 234 मञु्चस्लम आर्ोि 222 123 0 345 
19 250 प्रिेश प्रमखुहरू 1,960 623 0 2,583 

20 301 
प्रधानमन्री तथा 
मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ािलर् 

973,965 588,897 0 1,562,862 

21 305 अथि मन्रालर् 125,470 67,358 0 192,828 

22 307 
उद्योि, वाञ्चणज्र् तथा 
आपूर्ति मन्रालर् 

24,945 48,039 0 72,984 

23 308 
उजाि, जलस्रोत तथा 
र्संर्ाई मन्रालर् 

50,859 404,539 16,737 472,135 

24 311 
कानून, न्र्ार् तथा 
संसिीर् मार्मला 
मन्रालर् 

5,039 42 0 5,081 

25 312 
कृवर्, भरू्म व्र्वस्था 
तथा सहकारी 
मन्रालर्  

299,336 37,785 0 337,121 

26 313 खानेपानी मन्रालर् 6,665 172,789 0 179,454 
27 314 िहृ मन्रालर् 473,321 69,823 0 543,144 

28 325 
संस्कृर्त, पर्िटन तथा 
नािररक उड्डर्र्न 
मन्रालर् 

28,438 12,136 0 40,574 

29 326 परराष्ट्र मन्रालर् 36,044 16,320 0 52,364 

30 329 
वन तथा वातावरण 
मन्रालर् 

103,046 42,159 0 145,205 

31 337 
भौर्तक पूवािधार तथा 
र्ातार्ात मन्रालर् 

76,796 937,282 0 1,014,078 

32 340 मवहला बालबार्लका 9,273 125 0 9,398 



 

12 
 

1 2 3 4 5 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पुूँजीित 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

तथा जेष्ठ नािररक 
मन्रालर् 

33 343 
र्वुा तथा खेलकूि 
मन्रालर् 

15,157 22,397 0 37,554 

34 345 रिा मन्रालर् 383,241 67,841 0 451,082 

35 347 
शहरी ववकास 
मन्रालर् 

45,554 171,001 0 216,555 

36 350 
ञ्चशिा, ववज्ञान तथा 
प्रववर्ध मन्रालर् 

462,062 3,302 0 465,364 

37 358 
सिार तथा सूर्ना 
प्रववर्ध मन्रालर् 

43,264 13,194 0 56,458 

38 365 
संघीर् मार्मला तथा 
सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर् 

535,982 75,385 0 611,367 

39 370 
स्वास््र् तथा 
जनसङ्ख्र्ा मन्रालर् 

255,112 85,711 0 340,823 

40 371 
श्रम, रोजिार तथा 
सामाञ्चजक सरुिा 
मन्रालर् 

37,254 2,074 0 39,328 

41 391 रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोि 6,278 248 0 6,526 

42 501 
अथि मन्रालर्- 
ववत्तीर् व्र्वस्था 

0 0 953,781 953,781 

43 503 
अथि मन्रालर्- 
वैिेञ्चशक ऋण भकु्तानी 
(बहपुिीर्) 

113 0 0 113 

44 601 
अथि मन्रालर्- 
कमिर्ारी सवुवधा तथा 

610,000 0 0 610,000 
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1 2 3 4 5 5 6 
क्र. 
सं. 

अनिुान 
सङ्ख्र्ा 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पुूँजीित 
ववत्तीर् 
ब्र्वस्था 

जम्मा 

सेवार्नवतृ सवुवधा 

45 602 
अथि  मन्रालर्- 
ववववध 

418,000 282,230 0 700,230 

46 701 
प्रिेश  (ववत्तीर् 
समानीकरण) 

502,986 0 0 502,986 

47 701 
प्रिेश (सशति 
अनिुान) 

631,355 0 0 631,355 

48 801 
स्थानीर् तह (ववत्तीर् 
समानीकरण) 

852,075 0 0 852,075 

49 801 
स्थानीर् तह (सशति 
अनिुान) 

1,098,456 0 0 1,098,456 

    जम्मा 8,187,564 3,139,982 970,518 12,298,064 
 

प्रमाणीकरण र्मर्तिः २२०७५।३।३२ 
 

 


