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विनियोजि ऐि, २०७६  

                                                        प्रमाणीकरण नमनि  
                                                                २०७६।०३।३० 

 

सम्िि ्२०७६ सालको ऐि िं. @ 
 

आनथिक िर्ि 207६/07७ को सेिा र कायिको लानि संघीय सञ्चिि कोर्बाट केही रकम 
खर्ि ििे र विनियोजि ििे सम्बन्धमा व्यिस्था ििि बिकेो ऐि 

 

प्रस्िाििााः आनथिक िर्ि 207६/07७ को सेिा र कायिको लानि संघीय सञ्चिि कोर् 

मानथ व्ययभार हिुे रकम विनियोजि ििे र सो रकम खर्ि ििे अनधकार दिि िाञ्छिीय 
भएकोले,  

संघीय संसद्ले यो ऐि बिाएको छ।  
१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “विनियोजि ऐि, २०७६” रहेको 

छ। 

(२) यो ऐि सम्िि ्207६ साल साउि 1 ििेिेञ्चख प्रारम्भ हिुेछ। 

२. आनथिक िर्ि 207६/07७ को निनमत्त संघीय सञ्चिि कोर्बाट खर्ि ििे 
अनधकाराः आनथिक िर्ि 207६/07७ को निनमत्त अिसूुर्ी –१ बमोञ्चजम संघीय 
सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिुे रकम बाहेक अिसूुर्ी–२ को महल ३ मा 
उञ्चललञ्चखि निकायले ििे सेिा र कायिका निनमत्त सोही अिसूुर्ीको महल ४ मा 
उञ्चललञ्चखि र्ालू खर्ि, महल ५ मा उञ्चललञ्चखि पूूँजीिि खर्ि र महल ६ मा 
उञ्चललञ्चखि वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेि िरी महल ७ मा उञ्चललञ्चखि जम्मा 
रकम रू. 14,39,17,46,00,000।- (अिरेपी र्ौध खबि उिान्र्ालीस 
अबि सत्र करोड छयालीस लाख) मा िबढाई निदििष्ट िररए बमोञ्चजम संघीय 
सञ्चिि कोर्बाट खर्ि ििि सवकिेछ। 
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३. विनियोजिाः (१) यस ऐिद्वारा संघीय सञ्चिि कोर्बाट खर्ि ििि अनधकार 
दिइएको रकम आनथिक िर्ि 207६/07७ को निनमत्त अिसूुर्ी–२ को महल 
३ मा उञ्चललञ्चखि निकायले ििे सेिा र कायिको निनमत्त विनियोजि िररिेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम अिसूुर्ी–२ को महल ३ मा उञ्चललञ्चखि 
निकायले ििे सेिा र कायिको निनमत्त विनियोजि िरेको रकममध्ये कुिै 
अििुाि संख्यामा बर्ि हिुे र कुिै अििुाि संख्यामा अपिु हिु ेिेञ्चखि आएमा 
िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयले बर्ि हिुे अििुाि संख्याबाट अपिु हिु े
अििुाि संख्यामा रकम सािि सक्िेछ।  

(३) उपिफा (२) बमोञ्चजम रकम सािाि जम्मा रकमको िश 
प्रनिशिमा िबढ्ि ेिरी कुिै एक िा एकभन्िा बढी अििुािबाट अको एक िा 
एकभन्िा बढी अििुािमा रकम सािि िथा निकासा र खर्ि जिाउि र र्ाल ु
िथा पूूँजीिि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोिि एक स्रोिबाट अको 
स्रोिमा रकम सािि सवकिेछ।  
िर, 

(क) एउटै अििुाि संख्यानभत्रका बजेट शीर्िक िा उपशीर्िकमा 
रकमान्िर ििाि जनिसकैु रकम रकमान्िर ििि सवकिेछ। 

(ख)  पूूँजीिि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थािफि  विनियोञ्चजि रकम सािाूँ 
भकु्तािी खर्ि र ब्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य 
र्ालू खर्ि शीर्िकिफि  सािि र वित्तीय व्यिस्था अन्िििि सािाूँ 
भकु्तािी खर्ििफि  विनियोञ्चजि रकम ब्याज भकु्तािी खर्ि 
शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सािि सवकिे छैि।  

 (४) प्रिेश िथा स्थािीय िहका लानि अििुाि संख्या ७०१ र 
८०१ मा विनियोजि भएको वित्तीय समािीकरण अििुाि रकम अन्य अििुाि 
संख्यामा रकमान्िर हिुे छैि। 

(५) उपिफा (१), (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
िापनि अििुाि संख्या ५०१ िेञ्चख ६०२ सम्म विनियोजि भएको रकम जिु 
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अििुाि संख्यामा निकासा र खर्ि हिुे हो सोही अििुाि संख्यामा रकम सािि 
िथा निकासा र खर्ि जिाउि बाधा पिे छैि। 

४. अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरण: (१) अििुाि संख्या ७०१ को रकम 
कािूि बमोञ्चजम प्रिेशले खर्ि ििि पाउि ेिरी अििुािको रूपमा प्रिेश सञ्चिि 
कोर्मा हस्िान्िरण िररिेछ। 

(२) अििुाि संख्या ८०१ को रकम स्थािीय िहले कािूि बमोञ्चजम 
खर्ि ििि पाउि े िरी अििुािको रूपमा स्थािीय सञ्चिि कोर्मा हस्िान्िरण 

िररिेछ। 

(३) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको रकममध्ये वित्तीय 
समािीकरण अििुािको एक र्ौथाईले हिु आउिे रकम महालेखा नियन्त्रक 
कायािलयले सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा प्रत्येक आनथिक िर्िको साउि २५ ििे, 
काञ्चत्तिक २ ििे, माघ २ ििे र बैशाख २ ििे िरी र्ार वकस्िामा िाञ्चखल 
ििेछ। 

(४) उपिफा (३) बमोञ्चजमको वित्तीय समािीकरण अििुािबाट खर्ि 
भएको रकमको वििरण प्रिेश िथा स्थािीय िहले सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा 
नियन्त्रक कायािलयमा प्रत्येक आनथिक िर्िको काञ्चत्तिक १ ििे, माघ १ ििे, 
बैशाख १ ििे र िावर्िक आनथिक वििरण अको आनथिक िर्िको साउि २४ 
ििेनभत्र पेश ििुि पिेछ। 

(५) उपिफा (3) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए िापनि उपिफा 
(४) बमोञ्चजमको वििरण प्राप्त िभएसम्म वित्तीय समािीकरण अििुाि बापिको 
बाूँकी रकम सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल िररिे छैि। 

(६) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको अििुाि रकममध्ये सशिि 
अििुाि रकमको एक र्ौथाईले हिु आउिे रकम महालेखा नियन्त्रक 
कायािलयले सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा प्रत्येक आनथिक िर्िको साउि २५ ििे 
िाञ्चखल ििेछ। 

(७) प्रिेश िथा स्थािीय िहले सशिि अििुाि बापि हस्िान्िरण 
भएको रकम जिु िेत्रको योजिा िा कायिक्रमको लानि प्राप्त भएको हो सोही 
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िेत्रको योजिा िा कायिक्रमको लानि मात्र खर्ि ििे िरी कायािन्ियि ििे 
अिनध, कायािन्ियिको प्रवक्रया र खर्िको वििरण सवहिको कायियोजिा प्रत्येक 
आनथिक िर्िको साउि २४ ििेनभत्र सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक 
कायािलयमा पेश ििुि पिेछ। 

(८) उपिफा (७) बमोञ्चजम पेश भएको कायियोजिा बमोञ्चजम खर्ि 
भएको रकमको वििरण प्रिेश िथा स्थािीय िहले प्रत्येक आनथिक िर्िको 
मङ नसर १५ ििे, रै्त्र १५ ििे र िावर्िक आनथिक वििरण अको आनथिक 
िर्िको साउि २४ ििेनभत्र सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयमा 
पेश ििुि पिेछ। 

(९) उपिफा (८) बमोञ्चजम पेश भएको वििरणको आधारमा 
महालेखा नियन्त्रक कायािलयले प्रिेश िथा स्थािीय िहमा हस्िान्िरण भएको 
सशिि अििुािमध्ये उपिफा (6) बमोञ्चजम िाञ्चखल भएको रकम घटाई बाूँकी 
रहेको रकम क्रमश: सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल 
ििेछ।  

(1०) उपिफा (८) बमोञ्चजमको वििरण प्राप्त िभएसम्म सशिि 
अििुाि बापिको बाूँकी रकम सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल िररिे छैि। 

(1१) िेपाल सरकारले स्िीकृि िरेको कायिविनध बमोञ्चजम महालेखा 
नियन्त्रक कायािलयले प्रिेश िथा स्थािीय िहलाई समपरुक र विशेर् 
अििुािको रकम हस्िान्िरण ििुि पिेछ। 

(१२) सशिि, समपरुक र विशेर् अििुािको रकम असार मसान्िसम्म 
खर्ि िभई बर्ि भएमा त्यस्िो बर्ि रकम सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय 
िहले सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयमाफि ि संघीय सञ्चञ् र्ि 
कोर्मा वफिाि िाञ्चखल ििुि पिेछ।  

(१३) उपिफा (१२) बमोञ्चजम अििुािको रकम वफिाि िाञ्चखल 
िभएमा महालेखा नियन्त्रक कायािलयले त्यस्िो रकम अको िर्ि हस्िान्िरण 
ििे वित्तीय समािीकरण अििुािबाट कट्टा िरी समायोजि ििेछ। 
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५. योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि सम्बन्धी विशेर् व्यिस्था: (१) यस ऐि 
बमोञ्चजम िेपाल सरकारको कुिै निकायबाट कायािन्ियि हिुे िरी रकम 
विनियोजि भएको कुिै योजिा िा कायिक्रम प्रिेश िथा स्थािीय िहमाफि ि 
कायािन्ियि ििुिपिे भएमा िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि मन्त्रालयले प्रिेश िथा 
स्थािीय िहले कायिक्रम कायािन्ियि ििे िरी निणिय ििुि पिेछ । 

(२) यस ऐि बमोञ्चजम प्रिेश िथा स्थािीय िहमा सशिि अििुाि 
अन्ििििका योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि ििाि थप रकम माि भई आएमा 
िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयले त्यस्िो योजिा िा कायिक्रमको प्रिनिको 
आधारमा थप रकम उपलव्ध िराउिे िरी निणिय ििि सक्िेछ । 

(३) यस ऐि िा प्रर्नलि कािूिमा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
िापनि प्रिेश िथा स्थािीय िहको बजेट िथा कायिक्रममा समािेश भएको कुिै 
योजिा िा कायिक्रम प्रिेश िथा स्थािीय िहले िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि 
कायािलयमाफि ि कायािन्ियि िराउि आिश्यक ठािेमा िपेाल सरकारको 
सम्बञ्चन्धि मन्त्रालयको स्िीकृनि नलई सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िहले 
त्यस्िो योजिा िा कायिक्रम िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि कायािलयमाफि ि 
कायािन्ियि ििे िरी निणिय ििुि पिेछ।  

(४) उपिफा (1), (२) र (३) बमोञ्चजमको निणियको जािकारी 
िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालय, िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि मन्त्रालय, 
महालेखा नियन्त्रक कायािलय, सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िह, सम्बञ्चन्धि 
कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलय र सम्बञ्चन्धि प्रिेश लेखा नियन्त्रक 
कायािलयलाई दिि ुपिेछ। 

(५) उपिफा (१) बमोञ्चजम प्रिेश िथा स्थािीय िहले कायािन्ियि 
ििे िा उपिफा (२) बमोञ्चजम थप रकम उपलव्ध िराउिे निणिय प्राप्त भएमा 
सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयले त्यस्िो निणियलाई खर्ि ििे 
अञ्चख्ियारी मािी संघको एकल खािा कोर् प्रणालीमा सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा 
स्थािीय िहको कायािलयलाई संघीय निकायको रुपमा कायािलय कोड दिई 
सोही कोडबाट प्रर्नलि संघीय कािूि बमोञ्चजमको रकम निकासा दिि ुपिेछ ।  
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(६) उपिफा (३) बमोञ्चजम िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि 
कायािलयमाफि ि कायािन्ियि ििे निणिय प्राप्त भएमा प्रिेशको योजिा िथा 
कायिक्रमको हकमा प्रिेश लेखा नियन्त्रक कायािलय िा प्रिेश लेखा एकाइ 
कायािलयले त्यस्िो निणियलाई खर्ि ििे अञ्चख्ियारी मािी सम्बञ्चन्धि प्रिेशको 
एकल खािा कोर् प्रणालीमा प्रिेश निकायको रुपमा कायािलय कोड दिई रकम 
निकासा दिि ुपिेछ। 

(७) उपिफा (३) बमोञ्चजम स्थािीय िहको योजिा िथा कायिक्रम 
िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि कायािलयमाफि ि कायािन्ियि ििे निणिय भएमा 
स्थािीय िहले संघीय निकायको िाममा सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक 
कायािलयमा रहेको कायिसिालि कोर् खािामा जम्मा हिुे िरी रकम निकासा 
दिि ुपिेछ ।  

६. लेखाङ्कि, प्रनििेिि िथा लेखापरीिण: (1) यस ऐि बमोञ्चजम एक िहको बजेट 
िथा कायिक्रममा समािेश भएको कुिै योजिा िा कायिक्रम अको िहबाट 
कायािन्ियि ििाि रकम विनियोजि भएको िहको खर्ि एकाइको रुपमा प्रर्नलि 
कािूिले िोके बमोञ्चजमको लेखा राखी आन्िररक िथा अञ्चन्िम लेखापरीिण 
िराउि ुपिेछ। 

(2) उपिफा (१) बमोञ्चजम योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि ििे 
िहले आनथिक वििरण ियार िरी प्रमाञ्चणि िराई त्यस्िो आनथिक वििरण रकम 
विनियोजि भएको िहमा पठाउि ुपिेछ । 

(3) िेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्िान्िरण हिुे सशिि अििुाि 
अन्ििििको िैिेञ्चशक स्रोि समािेश भएको कुिै योजिा िथा कायिक्रम प्रिेश 
िथा स्थािीय िहले कायािन्ियि ििाि िैिेञ्चशक सहायिा सम्झौिा बमोञ्चजम 
िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि मन्त्रालयले निदििष्ट िरेको ढाूँर्ामा खर्ि ििे प्रिेश 
िथा स्थािीय िहले छुटै्ट अनभलेख राखी निधािररि समयमा िेपाल सरकारको 
सम्बञ्चन्धि मन्त्रालय, सम्बञ्चन्धि शोधभिाि माि ििे निकाय र सम्बञ्चन्धि कोर् 
िथा लेखा नियन्त्रक कायािलय िा प्रिेश लेखा नियन्त्रक कायािलयमा प्रनििेिि 
पेश ििुि पिेछ । 
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(४) उपिफा (३) बमोञ्चजम प्रनििेिि पेश िभएको कारणबाट खर्ि 
रकम शोधभिाि हिु िसकेमा त्यसरी शोधभिाि हिु िसके बराबरको रकम 
सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िहबाट िफा ४ को उपिफा (१३) बमोञ्चजम 
कट्टा िरी समायोजि िररिेछ । 

७. वित्तीय अिशुासि: (१) प्रिेश िथा स्थािीय िहले कािूि बिाई आफूले 
उठाएको राजस्ि र यस ऐि बमोञ्चजम प्राप्त िरेको अििुाि खर्ि ििुि पिेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम कािूि बिाउूँिा िेहाय बमोञ्चजमको 
व्यिस्था समािेश हिुे िरी बिाउि ुपिेछ:…  

(क) िेपाल सरकारको आनथिक र वित्तीय िीनिको 
अिशुरण ििे, 

(ख) सबै आय आफ्िो सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल ििे, 
(ि) अििुािको रकम जिु प्रयोजिको लानि प्राप्त भएको 

हो सोही प्रयोजिको लानि प्रयोि ििे, 
(घ) पूूँजीिि खर्िको रुपमा विनियोजि भएको रकम 

र्ालू खर्िमा रकमान्िर ििि िपाइिे, 
(ङ) प्रर्नलि संघीय कािूिले निधािरण िरे बमोञ्चजमको 

आय व्ययको ििीकरण, लेखाङ्कि िथा लेखा 
प्रणाली राख्न े। 

८. अञ्चख्ियारी िथा कायिक्रम स्िीकृनि: (1) प्रर्नलि कािूिमा जिुसकैु कुरा 
लेञ्चखएको भए िापनि विनियोजि भएको रकम प्रर्नलि कािूिको अधीिमा रही 
खर्ि ििे अञ्चख्ियारी यो ऐि प्रारम्भ भएको दिििेञ्चख अनधकारप्राप्त अनधकारीलाई 
हिुेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम खर्ि ििे अञ्चख्ियारीको आधारमा कोर् 
िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धि निकायलाई विनियोजि भएको 
रकम निकासा दििेछ। 
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(३) कुिै निकायलाई एकभन्िा बढी निकायबाट खर्ि ििे िरी रकम 
विनियोजि भएकोमा विनियोजि भएको निकायको प्रमखुले यो ऐि प्रारम्भ 
भएको नमनिले पन्र दििनभत्र विनियोजि भएको सम्पूणि रकम खर्ि ििे 
निकायलाई बाूँडफाूँट िरी त्यसको जािकारी िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालय र 
सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयलाई दिि ुपिेछ। 

(४) उपिफा (३) बमोञ्चजमको बाूँडफाूँटबाट रकम प्राप्त ििे 
निकायको प्रमखुलाई त्यस्िो रकम खर्ि ििि अञ्चख्ियारी प्राप्त भएको मानििेछ। 

(5) प्रर्नलि कािूिमा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए िापनि 
मन्त्रालयिि बजेट सूर्िा प्रणालीमा समािेश भएको कायिक्रम त्यस्िो कायिक्रम 
कायािन्ियि ििे प्रयोजिको लानि स्िीकृि कायिक्रम मानििेछ।  

(6) उपिफा (5) बमोञ्चजम मन्त्रालयिि बजेट सूर्िा प्रणालीमा 
समािेश भएको कुिै कायिक्रम संशोधि ििुिपिे भएमा सम्बञ्चन्धि निकायले 
िेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयको सहमनि नलि ुपिेछ। 

 (7) उपिफा (6) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए िापनि 
मन्त्रालयिि बजेट सूर्िा प्रणालीमा समािेश भएको कायिक्रमको र्ौमानसक 
विभाजिमा संशोधि ििुिपिे भएमा सम्बञ्चन्धि निकायले एक िह मानथको 
कायािलय प्रमखुको स्िीकृनि नलि ुपिेछ । 

िर राजपत्रावङ्कि विञ्चशष्ट शे्रणीको कमिर्ारी प्रमखु भएको निकायमा 
निजले र्ौमानसक विभाजिमा संशोधि ििि बाधा पिुेको मानििे छैि । 

(८) उपिफा (७) बमोञ्चजम संशोधि भएको जािकारी िेपाल 
सरकार, अथि मन्त्रालय र सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायािलयलाई 
दिि ुपिेछ। 

9. कायिविनध िथा मापिण्ड बिाउि सक्ि:े (1) यस ऐिको कायािन्ियि ििि िेपाल 
सरकारले आिश्यक कायिविनध िथा मापिण्ड बिाउि सक्िेछ। 

 (२) उपिफा (१) बमोञ्चजमको कायिविनध िथा मापिण्ड िेपाल 
राजपत्रमा प्रकाशि िररिेछ। 
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10. आिेश जारी ििि सक्ि:े यस ऐिको कायािन्ियि ििाि कुिै बाधा उत्पन्न भएमा 
िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूर्िा प्रकाशि िरी आिेश जारी िरी 
आिश्यक व्यिस्था ििि सक्िेछ। 
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अिसूुर्ी - 1 

(िफा २ सूँि सम्बञ्चन्धि) 
िेपालको संविधाि बमोञ्चजम 

संघीय सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिुे रकम 

रू.लाखमा 
1 2 3 4 5 6 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि वित्तीय 
ब्यिस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपनि 81 0 81 
2 102 उपराष्ट्रपनि 67 0 67 
3 103 प्रिेश प्रमखुहरु 350 0 350 
4 202 संघीय संसि 219 0 219 
5 204 अिालि 433 0 433 

6 206 
अञ्चख्ियार िरुुपयोि 
अिसुन्धाि आयोि 

86 0 86 

7 208 
महालेखा परीिकको 
कायािलय 

24 0 24 

8 210 लोक सेिा आयोि 77 0 77 
9 212 नििािर्ि आयोि 65 0 65 

10 214 
रावष्ट्रय मािि अनधकार 
आयोि 

63 0 63 

11 218 न्याय पररर्द् 17 0 17 

12 220 
रावष्ट्रय प्राकृनिक स्रोि 
िथा वित्त आयोि 

68 0 68 

13 222 रावष्ट्रय मवहला आयोि 73 0 73 
14 224 रावष्ट्रय िनलि आयोि 63 0 63 
15 226 रावष्ट्रय समािेशी आयोि 63 0 63 
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16 228 
आदििासी जिजानि 
आयोि 

63 0 63 

17 230 मधेशी आयोि 63 0 63 
18 232 थारू आयोि 63 0 63 
19 234 मञु्चस्लम आयोि 64 0 64 

20 502 
अथि मन्त्रालय- आन्िररक 
ऋण भकु्तािी 

226120 398231 624351 

21 503 
अथि मन्त्रालय- िैिेञ्चशक 
ऋण भकु्तािी (बहपुिीय) 

38337 209051 247388 

22 504 
अथि मन्त्रालय- िैिेञ्चशक 
ऋण भकु्तािी (दद्वपिीय) 

4580 59104 63684 

23 602 
अथि मन्त्रालय- फैसला िा 
आिेश अिसुार नििुिपिे 
रकम 

500 0 500 

जम्मा 271539 666386 937925 
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अिसूुर्ी -२ 

(िफा २ र ३ सूँि सम्बञ्चन्धि) 
संघीय सञ्चिि कोर्बाट विनियोजि हिुे रकम 

रू.लाखमा 
1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 
ब्यिस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपनि 1111 1336 0 2447 
2 102 उपराष्ट्रपनि 376 16 0 392 

3 103 
प्रिेश 
प्रमखुहरु 1947 178 0 2125 

4 202 संघीय संसि 12491 378 0 12869 
5 204 अिालि 44483 17160 0 61643 

6 206 

अञ्चख्ियार 
िरुुपयोि 
अिसुन्धाि 
आयोि 9689 3613 0 13302 

7 208 

महालेखा 
परीिकको 
कायािलय 4702 2342 0 7044 

8 210 
लोक सेिा 
आयोि 7061 396 0 7457 

9 212 
नििािर्ि 
आयोि 4587 571 0 5158 

10 214 

रावष्ट्रय मािि 
अनधकार 
आयोि 2460 35 0 2495 

11 218 न्याय पररर्द् 477 27 0 504 

12 220 

रावष्ट्रय 
प्राकृनिक 
स्रोि िथा 
वित्त आयोि 882 70 0 952 

13 222 रावष्ट्रय मवहला 1059 71 0 1130 
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1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 

ब्यिस्था जम्मा 

आयोि 

14 224 
रावष्ट्रय िनलि 
आयोि 386 54 0 440 

15 226 

रावष्ट्रय 
समािशेी 
आयोि 347 91 0 438 

16 228 

आदििासी 
जिजानि 
आयोि 321 118 0 439 

17 230 मधेशी आयोि 353 85 0 438 
18 232 थारू आयोि 333 103 0 436 

19 234 
मञु्चस्लम 
आयोि 314 123 0 437 

20 301 

प्रधािमन्त्री 
िथा 
मञ्चन्त्रपररर्
द्को 
कायािलय 36987 9581 0 46568 

21 305 अथि मन्त्रालय 123964 102657 0 226621 

22 307 

उद्योि, 
िाञ्चणज्य िथा 
आपूनिि 
मन्त्रालय 40377 65897 0 106274 

23 308 

उजाि, 
जलस्रोि िथा 
नसंर्ाई 
मन्त्रालय 62242 402561 0 464803 

24 311 

कािूि, न्याय 
िथा संसिीय 
मानमला 
मन्त्रालय 5031 60 0 5091 

25 312 कृवर् िथा 252166 28768 0 280934 
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1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 

ब्यिस्था जम्मा 

पशपुन्छी 
विकास 
मन्त्रालय 

26 313 
खािेपािी 
मन्त्रालय 27944 226041 0 253985 

27 314 िहृ मन्त्रालय 1254292 101642 0 1355934 

28 325 

संस्कृनि, 

पयिटि िथा 

िािररक 

उड्डययि 

मन्त्रालय 29678 23146 0 52824 

29 326 

परराष्ट्र 

मन्त्रालय 43120 17464 0 60584 

30 329 

िि िथा 

िािािरण 

मन्त्रालय 82405 55988 0 138393 

31 336 

भनूम व्यिस्था, 

सहकारी िथा 

िररबी 

नििारण 

मन्त्रालय 59671 17206 0 76877 

32 337 

भौनिक 

पूिािधार िथा 

यािायाि 

मन्त्रालय 117455 1448877 0 1566332 

33 340 मवहला 7620 135 0 7755 
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1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 

ब्यिस्था जम्मा 

बालबानलका 

िथा जेष्ठ 

िािररक 

मन्त्रालय 

34 343 

यिुा िथा 

खेलकूि 

मन्त्रालय 14180 20571 0 34751 

35 345 

रिा 

मन्त्रालय 424641 78070 0 502711 

36 347 

शहरी विकास 

मन्त्रालय 79656 284520 0 364176 

37 350 

ञ्चशिा, विज्ञाि 

िथा प्रविनध 

मन्त्रालय 646780 6037 0 652817 

38 358 

सिार िथा 

सूर्िा प्रविनध 

मन्त्रालय 48062 15531 0 63593 

39 365 

संघीय 

मानमला िथा 

सामान्य 

प्रशासि 

मन्त्रालय 217888 100354 0 318242 

40 370 

स्िास््य िथा 

जिसंख्या 344908 81801 0 426709 
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1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 

ब्यिस्था जम्मा 

मन्त्रालय 

41 371 

श्रम, रोजिार 

िथा 

सामाञ्चजक 

सरुिा 

मन्त्रालय 62380 1672 0 64052 

42 391 

रावष्ट्रय योजिा 

आयोि 9448 708 0 10156 

43 392 

रावष्ट्रय 

पिुनििमािण 

प्रानधकरण 671363 740183 0 1411546 

44 501 

अथि 

मन्त्रालय- 

वित्तीय 

व्यिस्था 0 0 1012212 1012212 

45 601 

अथि 

मन्त्रालय- 

कमिर्ारी 

सवुिधा िथा 

सेिानिििृ 

सवुिधा 861000 0 0 861000 

46 602 

अथि 

मन्त्रालय- 

विविध 546183 223822 0 770005 
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1 2 3 4 5 ६ ७ 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
संख्या शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि वित्तीय 

ब्यिस्था जम्मा 

47 701 प्रिेश  998444 0 0 998444 

48 801 स्थािीय िह 2138211 0 0 2138211 

जम्मा 9299475 4080059 1012212 14391746 

 
 


