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विनियोजि ऐि, २०७७ 
प्रमाणीकरण नमनि 

२०७७।०३।१५ 

संिि ्२०७७ सालको ऐि िं. 5 
आनथिक िर्ि 207७/7८ को सेिा र कायिको लानि 

सङ घीय सञ्चिि कोर्बाट केही रकम खर्ि ििे र विनियोजि 
ििे सम्बन्धमा व्यिस्था ििि बिकेो ऐि 

प्रस्िाििााः  आनथिक िर्ि 207७/7८ को सेिा र कायिको लानि 
सङ घीय सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिुे रकम विनियोजि ििे र 
सो रकम खर्ि ििे अनधकार दिि िाञ्छिीय भएकोले,  

 सङ घीय संसद्ले यो ऐि बिाएको छ।  
१. संञ्चिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस  ऐिको िाम “ विनियोजि 

ऐि, २०७७”  रहेको छ। 
(२) यो ऐि संिि ्207७ साल साउि 1 ििेिेञ्चख 

प्रारम्भ हिुेछ। 
२. आनथिक िर्ि 207७/7८ को निनमत्त सङ घीय सञ्चिि 

कोर्बाट खर्ि ििे अनधकाराः  आनथिक िर्ि 207७/7८ 
को निनमत्त अिसूुर्ी–१ बमोञ्चजम सङ घीय सञ्चिि कोर्मानथ 
व्ययभार हिुे रकम बाहेक अिसूुर्ी–२ को महल ३ मा 
उञ्चललञ्चखि निकायले ििे सेिा र कायिका निनमत्त सोही 
अिसूुर्ीको महल ४ मा उञ्चललञ्चखि र्ाल ुखर्ि, महल ५ 
मा उञ्चललञ्चखि पूूँजीिि खर्ि र महल ६ मा उञ्चललञ्चखि 
वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेि िरी महल ७ मा 
उञ्चललञ्चखि जम्मा रकम रू.13,74,21,04,00,000।- 
(अिरेपी िेह्र खबि र्ौहत्तर अबि एक्काइस करोड र्ार लाख) 
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मा िबढाई निदििष्ट िररए बमोञ्चजम सङ घीय सञ्चिि कोर्बाट 
खर्ि ििि सवकिछे। 

३. विनियोजिाः (१) यस ऐिद्वारा सङ घीय सञ्चिि कोर्बाट 
खर्ि ििि अनधकार दिइएको रकम आनथिक िर्ि 
207७/7८ को निनमत्त अिसूुर्ी–२ को महल ३ मा 
उञ्चललञ्चखि निकायले ििे सेिा र कायिको निनमत्त 
विनियोजि िररिछे। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम अिसूुर्ी–२ को 
महल ३ मा उञ्चललञ्चखि निकायले ििे सेिा र कायिको 
निनमत्त विनियोजि िरेको रकममध्ये कुिै अििुाि 
सङ्ख्यामा बर्ि हिुे र कुिै अििुाि सङ्ख्यामा अपिु हिुे 
िेञ्चखि आएमा अथि मन्रालयले बर्ि हिुे अििुाि 
सङ्ख्याबाट अपिु हिु े अििुाि सङ्ख्यामा रकम सािि 
सक्िेछ। 

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

िर, 

(क) एउटै अििुाि सङ्ख्यानभरका बजेट 
शीर्िक िा उपशीर्िकमा रकमान्िर ििाि 
जनिसकैु रकम रकमान्िर ििि 
सवकिछे। 

(ख)  पूूँजीिि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थािफि  
विनियोञ्चजि रकम साूँिा भकु्तािी खर्ि र 
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व्याज भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक 
अन्य र्ाल ु खर्ि शीर्िकिफि  सािि र 
वित्तीय व्यिस्था अन्िििि साूँिा भकु्तािी 
खर्ििफि  विनियोञ्चजि रकम व्याज 
भकु्तािी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यर 
सािि सवकिे छैि। 

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

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

४. अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरण सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) 
अििुाि सङ्ख्या ७०१ को रकम कािूि बमोञ्चजम प्रिेशले 
खर्ि ििि पाउिे िरी अििुािको रुपमा प्रिेश सञ्चिि 
कोर्मा हस्िान्िरण िररिेछ। 

(२) अििुाि सङ्ख्या ८०१ को रकम स्थािीय 
िहले कािूि बमोञ्चजम खर्ि ििि पाउिे िरी अििुािको 
रुपमा स्थािीय सञ्चिि कोर्मा हस्िान्िरण िररिेछ। 

(३) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको रकममध्ये 
वित्तीय समािीकरण अििुािको एक र्ौथाईले हिु आउि े
रकम महालेखा नियन्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धि सञ्चिि 
कोर्मा प्रत्येक िर्िको भाद्र २ ििे, कानििक २ ििे, माघ 
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२ ििे र िैशाख २ ििे िरी र्ार वकस्िामा िाञ्चखल 
ििेछ। 

(4) उपिफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए 
िापनि मलुकुमा विपद् िा कुिै असामान्य पररञ्चस्थनि उत्पन्न 
भई लक्ष्य अिरुुप राजस्ि सङ्कलि हिु िसकेमा िेपाल 
सरकारले उपिफा (३) बमोञ्चजमको पवहलो वकस्िा बाहेक 
अन्य वकस्िा र सो बापिको रकम सङ्कनलि राजस्िको 
अिपुाि अिसुार पिुाः निधािरण िरी िेपाल सरकारले 
निधािरण िरेको समयमा महालेखा नियन्रक कायािलयले 
सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल ििेछ। 

 (५) उपिफा (३) बमोञ्चजम वित्तीय समािीकरण 
अििुािबाट खर्ि भएको रकमको वििरण प्रिेश िथा 
स्थािीय िहले सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्रक 
कायािलयमा प्रत्येक आनथिक िर्िको कानििक १ ििे, माघ 
१ ििे, िैशाख १ ििे र िावर्िक आनथिक वििरण आिामी 
आनथिक िर्िको साउि मसान्िनभर िथा उपिफा (४) 
बमोञ्चजम िेपाल सरकारबाट वकस्िा निधािरण भएको 
अिस्थामा िेपाल सरकारले निधािरण िरेको समयमा खर्ि 
भएको रकमको वििरण बझुाउि ुपिेछ। 

(६) उपिफा (५) बमोञ्चजमको वििरण प्राप्त 
िभएसम्म वित्तीय समािीकरण अििुाि बापिको बाूँकी 
रकम सम्बञ्चन्धि सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल िररिे छैि। 

(७) उपिफा (१) र (२) बमोञ्चजमको अििुाि 
रकममध्ये सशिि अििुाि रकमको एक निहाईले हिु 
आउिे रकम महालेखा नियन्रक कायािलयले सम्बञ्चन्धि 
सञ्चिि कोर्मा प्रत्येक िर्िको भाद्र २ ििे िाञ्चखल ििेछ। 
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(८) प्रिेश िथा स्थािीय िहले सशिि अििुाि 
बापि हस्िान्िरण भएको रकम जिु विर्य िेरको योजिा 
िा कायिक्रमको लानि प्राप्त भएको हो सोही योजिा िा 
कायिक्रमको लानि मार खर्ि ििे िरी कायािन्ियि हिुे 
अिनध, कायािन्ियिको प्रकृया, खर्िको अिमुाि सवहिको 
कायियोजिा, मानसक ििि प्रिाहको वििरण र सम्बञ्चन्धि 
सभाले पाररि िरेको राजस्ि र व्ययको अिमुाि साउि 
मसान्िनभर सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्रक 
कायािलयमा बझुाउि ुपिेछ। 

(९) उपिफा (८) बमोञ्चजमको कायियोजिा 
बमोञ्चजम खर्ि भएको रकमको वििरण प्रिेश िा स्थािीय 
िहले प्रत्येक आनथिक िर्िको मञ्चङ्खसर १५ ििे, रै्र १५ 
ििे, असार २५ ििेनभर  र िावर्िक आनथिक वििरण 
आिामी आनथिक िर्िको साउि मसान्िनभर सम्बञ्चन्धि कोर् 
िथा लेखा नियन्रक कायािलयमा बझुाउि ुपिेछ।  

(१०) उपिफा (९) बमोञ्चजमको खर्िको 
वििरणको आधारमा महालेखा नियन्रक कायािलयले 
उपिफा (७) बमोञ्चजम प्रिेश िा स्थािीय िहमा 
हस्िान्िरण भएको सशिि अििुािको रकम समायोजि िरी 
बाूँकी रकम सोधभिाि निकासा दिि ुपिेछ। 

(1१) िेपाल सरकारले स्िीकृि िरेको कायिविनध 
बमोञ्चजम महालेखा नियन्रक कायािलयले प्रिेश िा स्थािीय 
िहलाई समपूरक र विशरे् अििुाि रकम हस्िान्िरण ििुि 
पिेछ। 

(१२) सशिि, समपूरक र विशेर् अििुािको रकम 
आनथिक िर्िनभर खर्ि िभई बर्ि भएमा त्यस्िो बर्ि 
रकम सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िहले सम्बञ्चन्धि कोर् 
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िथा लेखा नियन्रक कायािलयमाफि ि आिामी आनथिक 
िर्िको असोज मसान्िनभर सङ घीय सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल 
ििुि पिेछ। 

(१३) उपिफा (१२) बमोञ्चजम बर्ि रकम 
वफिाि िाञ्चखल िभएमा महालेखा नियन्रक कायािलयले 
अको आनथिक िर्िमा हस्िान्िरण हिुे वित्तीय समािीकरण 
अििुािबाट कट्टा िरी समायोजि ििेछ। 

५. योजिा िा कायिक्रम कायािन्ियि सम्बन्धी विशरे् 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 मन्रालयले 
प्रिेश िथा स्थािीय िहले कायिक्रम कायािन्ियि ििे िरी 
निणिय ििुि पिेछ। 

(२) यस ऐि बमोञ्चजम प्रिेश िथा स्थािीय िहमा 
सशिि अििुािमाफि ि हस्िान्िरण भएका योजिा िा 
कायिक्रमको कायािन्ियि ििाि थप रकम माि भई आएमा 
अथि मन्रालयले त्यस्िो योजिा िा कायिक्रमको प्रिनिको 
आधारमा थप रकम उपलव्ध िराउिे निणिय ििि 
सक्िेछ।यसरी थप निकासा हिुे रकम सम्बञ्चन्धि स्थािीय 
िहको िावर्िक बजेटमा समािेश िरी सभाबाट अिमुोिि 
िराई लेखाङ्कि िथा प्रनििेिि ििुि पिेछ। 

(३) यो ऐि िा प्रर्नलि कािूिमा जिुसकैु कुरा 
लेञ्चखएको भए िापनि प्रिेश िथा स्थािीय िहको बजेट 
िथा कायिक्रममा समािेश भएको पूूँजीिििफि का कुिै 
योजिा िा कायिक्रम प्रिेश िथा स्थािीय िहले िेपाल 
सरकारको सम्बञ्चन्धि कायािलयमाफि ि कायािन्ियि िराउि 
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आिश्यक ठािेमा िेपाल सरकारको सम्बञ्चन्धि मन्रालय र 
अथि मन्रालयको 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 सम्बञ्चन्धि मन्रालय, महालेखा 
नियन्रक कायािलय, सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िह, 
सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्रक कायािलय र 
सम्बञ्चन्धि प्रिेश लेखा नियन्रक 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 नियन्रक कायािलयले सो निणियलाई खर्ि ििे 
अञ्च्ियारी मािी िेपाल सरकारको एकल खािा कोर् 
प्रणालीमा सम्बञ्चन्धि प्रिेश िा स्थािीय िहको 
कायािलयलाई सङ घीय निकायको रुपमा कायािलय कोड 
दिई सोही कोडबाट प्रर्नलि सङ घीय कािूि बमोञ्चजम 
रकम निकासा दिि ुपिेछ।  

(६) उपिफा (३) बमोञ्चजम िेपाल सरकारको 
सम्बञ्चन्धि कायािलयमाफि ि कायािन्ियि ििे निणिय प्राप्त 
भएमा प्रिेशको योजिा िथा कायिक्रमको हकमा प्रिेश 
लेखा नियन्रक कायािलय िा प्रिेश लेखा इकाई 
कायािलयले सो निणियलाई खर्ि ििे अञ्च्ियारी मािी 
सम्बञ्चन्धि प्रिेशको एकल खािा कोर् प्रणालीमा िेपाल 
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सरकारको सम्बञ्चन्धि कायािलयलाई 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 सङ घीय निकायको िाममा सम्बञ्चन्धि कोर् िथा 
लेखा नियन्रक कायािलयमा रहेको विविध खािामा जम्मा 
हिुे िरी निकासा दिि ुपिेछ।  

६. लेखाङ्कि, प्रनििेिि िथा आन्िररक लेखापरीिणसम्बन्धी 
व्यिस्थााः (1) यस ऐि बमोञ्चजम एक िहको बजेट िथा 
कायिक्रममा समािेश भएको कुिै योजिा िा कायिक्रम 
अको िहबाट कायािन्ियि ििाि रकम विनियोजि भएको 
िहको खर्ि इकाईको 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 शरुु विनियोजि भएको िहमा पठाउि ुपिेछ। 

(3) िेपाल सरकारबाट सशिि अििुाि अन्ििििको 
िैिेञ्चशक स्रोि समािेश भएका कुिै योजिा िा कायिक्रम 
प्रिेश िथा स्थािीय िहले कायािन्ियि ििे िरी वित्तीय 
हस्िान्िरण ििाि बजेटको स्रोि र भकु्तािी विनध समेि 
खलुाई पठाउि ु पिेछ। यसरी प्राप्त भएको िैिेञ्चशक 
स्रोिको रकम सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा स्थािीय िहले िावर्िक 
बजेट िथा कायिक्रममा सोही बमोञ्चजमको स्रोि कायम िरी 
कायािन्ियि ििुि पिेछ। 



 

9 
 

(४) प्रिेश िा स्थािीय िहले उपिफा (3) 
बमोञ्चजमको सहायिा पररर्ालि ििाि सम्झौिामा निदििष्ट 
िरेको ढाूँर्ामा निधािररि समयनभर िेपाल सरकारको 
सम्बञ्चन्धि मन्रालय, सम्बञ्चन्धि सोधभिाि माि ििे निकाय 
र सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्रक कायािलय िथा 
प्रिेश लेखा नियन्रक कायािलयमा प्रनििेिि पेश ििुि 
पिेछ। 

(५) उपिफा (४) बमोञ्चजमको प्रनििेिि पेश 
िभएको कारणबाट खर्ि भएको रकम सोधभिाि हिु 
िसकेमा सो बराबरको रकम सम्बञ्चन्धि प्रिेश िथा 
स्थािीय िहमा अको आनथिक िर्िमा हस्िान्िरण हिुे 
वित्तीय समािीकरण अििुािबाट कट्टा िरी वहसाब नमलाि 
िररिेछ। 

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

 (२) उपिफा (१) बमोञ्चजम कािूि बिाउूँिा 
िेहायका विर्य पालिा हिुे िरी बिाउि ुपिेछ:…  

(क) िेपाल सरकारको आनथिक र वित्तीय 
िीनि अिशुरण ििे, 

(ख) सबै आय आफ्िो सञ्चिि कोर्मा िाञ्चखल 
ििे, 

(ि) अििुािको रकम जिु प्रयोजिको लानि 
प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजिको लानि 
प्रयोि ििे, 
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(घ) पूूँजीिि खर्िको रुपमा विनियोजि 
भएको रकम र्ाल ु खर्िमा रकमान्िर 
ििि िपाइिे, 

(ङ) आनथिक कायिविनध िथा वित्तीय 
उत्तरिावयत्ि ऐि, २०७६ िथा अन्य 
प्रर्नलि सङ घीय कािूिले निदििष्ट िरे 
बमोञ्चजमको आय व्ययको ििीकरण, 
लेखाङ्कि िथा प्रनििेिि प्रणाली लािू 
ििुि पिे। 

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

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजम खर्ि ििे 
अञ्च्ियारीको आधारमा कोर् िथा लेखा नियन्रक 
कायािलयले सम्बञ्चन्धि निकायलाई विनियोजि भएको रकम 
निकासा दििछे। 

(३) कुिै निकायलाई एकभन्िा बढी निकायबाट 
खर्ि ििे िरी रकम विनियोजि भएकोमा विनियोजि भएको 
निकायको प्रमखुले संिि ्२०७७ साल असोज मसान्िनभर 
विनियोजि भएको सम्पूणि रकम खर्ि ििे निकायलाई 
बाूँडफाूँट िरी त्यसको जािकारी अथि मन्रालय र 
सम्बञ्चन्धि कोर् िथा लेखा नियन्रक कायािलयलाई दिि ु
पिेछ।  

िर कुिै मिानसब कारण संिि ् २०७७ साल 
असोजनभर विनियोजि भएको निकायको प्रमखुले बाूँडफाूँट 
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ििि िसकेमा सो को कारण खलुाई बाूँडफाूँटको लानि 
अिरुोध िरेमा अथि मन्रालयले संिि ् २०७७ साल 
काञ्चत्तक मसान्िनभर बाूँडफाूँट ििि सक्िेछ। 

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

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

(6) उपिफा (5) बमोञ्चजम मन्रालयिि बजेट 
सूर्िा प्रणालीमा समािेश भएको कुिै कायिक्रम संशोधि 
ििुिपिे भएमा सम्बञ्चन्धि निकायले अथि मन्रालयको 
सहमनि नलि ुपिेछ। 

 (7) उपिफा (6) मा जिुसकैु कुरा लेञ्चखएको 
भए िापनि मन्रालयिि बजेट सूर्िा प्रणालीमा समािेश 
भएको कायिक्रममा उञ्चललञ्चखि वक्रयाकलापको िावर्िक 
लक्ष्य िघट्िे िरी िेपाल सरकारको स्रोििफि  सम्बञ्चन्धि 
निकायको लेखा उत्तरिायी अनधकृिले िेहाय बमोञ्चजम 
कायिक्रम संशोधि िथा रकमान्िर ििि सक्िेछाः÷ 

(क) एकै बजेट उपशीर्िकनभरको भइरहेको 
वक्रयाकलापको पररमाणात्मक लक्ष्य 
थप घट ििे िरी कायिक्रम संशोधि, 

(ख) खण्ड (क) बमोञ्चजम कायिक्रम 
संशोधि ििाि रकमान्िर ििुि पिे 
भएमा स्रोि पररिििि िहिुे िरी 
आनथिक कायिविनध िथा वित्तीय 
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उत्तरिावयत्ि ऐि, २०७६ को िफा 
२० को उपिफा (२) को 
प्रनिबन्धात्मक िाक्याशंको अनधिमा 
रही थप हिुे खर्ि शीर्िकको शरुु 
विनियोजिको पच्र्ीस प्रनिशिसम्मको 
रकमान्िर, 

(ि) एकभन्िा बढी निकायमा बाूँडफाूँट 
भएको एकै बजेट उपशीर्िक 
अन्ििििको एकै खर्ि शीर्िकको रकम 
एक निकायबाट घटाई अको निकायमा 
थप ििुि पिे भएमा रकम घटाउि े
कायािलयसूँि सम्बञ्चन्धि कोर् िथा 
लेखा नियन्रक कायािलयको रोक्का 
परको आधारमा वक्रयाकलाप पररिििि 
ििरी िथा कुल पररमाणात्मक 
लक्ष्यमा िघट्िे िरी कायिक्रम 
संशोधि। 

 (8) उपिफा (6) र (7) बमोञ्चजमको संशोधि 
सम्बञ्चन्धि निकायको लेखा उत्तरिायी अनधकृिले 
मन्रालयिि बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट िराउि ुपिेछ। 

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

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजमको कायिविनध िथा 
मापिण्ड िेपाल राजपरमा प्रकाशि िररिेछ।  
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(३) यस ऐि बमोञ्चजम विनियोजि भएको रकम 
खर्ि ििे व्यिस्थाका सम्बन्धमा अथि मन्रालयले 
आिश्यक मािििशिि बिाउि सक्िेछ। 

10. आिेश जारी ििि सक्ि:े (1) यस ऐिको कायािन्ियि ििाि 
कुिै बाधा उत्पन्न भएमा िेपाल सरकारले आिेश जारी 
िरी आिश्यक व्यिस्था ििि सक्िेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोञ्चजमको आिेश िेपाल 
राजपरमा प्रकाशि िररिेछ। 

 
 

अिसूुर्ी - 1 

(िफा २ सूँि सम्बञ्चन्धि) 
िेपालको संविधाि बमोञ्चजम  

सङ घीय सञ्चिि कोर्मानथ व्ययभार हिुे रकम 

             रू.लाखमा 
1 2 3 4 5 6 

क्र. 
सं. 

अििुाि 
सङ्ख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपनि 81 0 81 
2 102 उपराष्ट्रपनि 67 0 67 
3 103 प्रिेश प्रमखुहरु 358 0 358 
4 202 सङ घीय संसि 250 0 250 
5 204 अिालि 558 0 558 
6 206 अञ्च्ियार िरुुपयोि अिसुन्धाि आयोि 99 0 99 
7 208 महालेखा परीिकको कायािलय 27 0 27 
8 210 लोक सेिा आयोि 76 0 76 
9 212 नििािर्ि आयोि 70 0 70 
10 214 रावष्ट्रय मािि अनधकार आयोि 71 0 71 
11 218 न्याय पररर्द् 20 0 20 
12 220 रावष्ट्रय प्राकृनिक स्रोि िथा वित्त आयोि 86 0 86 
13 222 रावष्ट्रय मवहला आयोि 80 0 80 
14 224 रावष्ट्रय िनलि आयोि 71 0 71 
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15 226 रावष्ट्रय समािेशी आयोि 70 0 70 
16 228 आदििासी जिजानि आयोि 70 0 70 
17 230 मधेशी आयोि 63 0 63 
18 232 थारू आयोि 79 0 79 
19 234 मञु्चस्लम आयोि 71 0 71 
20 502 अथि मन्रालय- आन्िररक ऋण भकु्तािी 270847 452745 723592 

21 503 
अथि मन्रालय- िैिेञ्चशक ऋण भकु्तािी 
(बहपुिीय) 42172 205245 247417 

22 504 
अथि मन्रालय- िैिेञ्चशक ऋण भकु्तािी 
(दद्वपिीय) 5038 25536 30574 

23 602 
अथि  मन्रालय- फैसला िा आिेश 
अिसुार नििुिपिे रकम 500 0 500 

जम्मा 320824 683526 1004350 
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अिसूुर्ी -२ 

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

रू.लाखमा 
1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
सङ्ख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

1 101 राष्ट्रपनि 1217 323 0 1540 

2 102 उपराष्ट्रपनि 426 17 0 443 
3 103 प्रिेश प्रमखुहरु 1815 116 0 1931 
4 202 सङ घीय संसि 11988 319 0 12307 
5 204 अिालि 47765 19489 0 67254 

6 206 
अञ्च्ियार िरुुपयोि 
अिसुन्धाि आयोि 9406 3799 0 

 
13205 

7 208 
महालेखा परीिकको 
कायािलय 4832 1373 0 

 
6205 

8 210 लोक सेिा आयोि 8828 222 0 9050 

9 212 नििािर्ि आयोि 4365 366 0 4731 

10 214 
रावष्ट्रय मािि अनधकार 
आयोि 2469 35 0 

 
2504 

11 218 न्याय पररर्द् 428 21 0 449 

12 220 
रावष्ट्रय प्राकृनिक स्रोि 
िथा वित्त आयोि 767 27 0 

794 

13 222 रावष्ट्रय मवहला आयोि 1124 10 0 1134 
14 224 रावष्ट्रय िनलि आयोि 257 0 0 257 

15 226 रावष्ट्रय समािेशी आयोि 254 17 0 271 

16 228 
आदििासी जिजानि 
आयोि 221 24 0 

 
245 

17 230 मधेशी आयोि 266 17 0 283 
18 232 थारू आयोि 328 40 0 368 
19 234 मञु्चस्लम आयोि 317 56 0 373 

20 301 
प्रधािमन्री िथा 
मञ्चन्रपररर्द्को कायािलय 37670 5215 0 

 
42885 

21 305 अथि मन्रालय 250103 95467 0 345570 

22 307 
उद्योि, िाञ्चणज्य िथा 
आपूनिि मन्रालय 52851 49013 0 

 
101864 

23 308 
उजाि, जलस्रोि िथा 
नसंर्ाई मन्रालय 52899 362230 0 

 
415129 

24 311 
कािूि, न्याय िथा संसिीय 
मानमला मन्रालय 4731 56 0 

 
4787 

25 312 
कृवर् िथा पशपुन्छी 
विकास मन्रालय 261774 31502 0 

 
293276 
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1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अििुाि 
सङ्ख्या 

शीर्िकको िाम र्ाल ुखर्ि पूूँजीिि 
वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 

26 313 खािेपािी मन्रालय 32575 248235 0 280810 
27 314 िहृ मन्रालय 1299114 59869 0 1358983 

28 325 
संस्कृनि, पयिटि िथा 
िािररक उड्डययि 
मन्रालय 37512 19116 0 

 
 

56628 
29 326 परराष्ट्र मन्रालय 51019 11879 0 62898 

30 329 
िि िथा िािािरण 
मन्रालय 80340 45378 0 

 
125718 

31 336 
भनूम व्यिस्था, सहकारी  
िथा िररबी नििारण 
मन्रालय 56742 25527 0 

 
 

82269 

32 337 
भौनिक पूिािधार िथा 
यािायाि मन्रालय 103661 1239283 0 

 
1342944 

33 340 
मवहला, बालबानलका िथा 
जेष्ठ िािररक मन्रालय 7380 1209 0 

 
8589 

34 343 
यिुा िथा खेलकूि 
मन्रालय 16465 1930 0 

 
18395 

35 345 रिा मन्रालय 445967 56619 0 502586 
36 347 शहरी विकास मन्रालय 72364 249697 0 322061 

37 350 
ञ्चशिा, विज्ञाि िथा 
प्रविनध मन्रालय 554868 3821 0 

 
558689 

38 358 
सिार िथा सूर्िा 
प्रविनध मन्रालय 52901 18441 0 

 
71342 

39 365 
सङ घीय मानमला िथा 
सामान्य प्रशासि मन्रालय 136312 154614 0 

 
290926 

40 370 
स्िास््य िथा 
जिसङ्ख्या मन्रालय 454107 152681 0 

 
606788 

41 371 
श्रम, रोजिार िथा 
सामाञ्चजक सरुिा मन्रालय 83317 623 0 

83940 

42 391 रावष्ट्रय योजिा आयोि 31676 894 0 32570 

43 392 
रावष्ट्रय पिुनििमािण 
प्रानधकरण 160494 389506 0 

550000 

44 501 
अथि मन्रालय- वित्तीय 
व्यिस्था 0 0 1044347 

 
1044347 

45 601 
अथि मन्रालय- कमिर्ारी 
सवुिधा िथा सेिानिितृ्त 
सवुिधा 827000 0 0 

 
 

827000 
46 602 अथि  मन्रालय- विविध 281354 280099 0 561453 

47 701 प्रिेश  998737 0 0 998737 
48 801 स्थािीय िह 2627576 0 0 2627576 

जम्मा 9168582 3529175 1044347 13742104 

 


