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नपेाल सरकार 
कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

नेपालको संविधान बमोजिम सङ् घीय संसदले बनाएको तल 
लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि 
प्रकाशन िररएको छ। 

सम्ित  २०७८ सालको ऐन नं. १ 

आमथवक िर्व २०७८/०७९ को सेिा र कायवको लामि 
सङ  घीय सज ित कोर्बाट केही रकम विमनयोिन र ििव िने 

सम्बन्धमा व्यिस्था िनव बनकेो ऐन 

 
प्रस्तािनााः  आमथवक िर्व २०७८/०७९ को सेिा र कायवको 
लामि सङ  घीय सज ित कोर्मामथ व्ययभार हनुे रकम विमनयोिन 
िने र सो रकम ििव िने अमधकार ददन िाछनीय भएकोले,  
   सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “ विमनयोिन 

ऐन, २०७८”  रहेको छ। 
(२) यो ऐन सम्ित  २०७८ साल भदौ ३१ 

ितेददजि प्रारम्भ भएको मामननेछ। 
२. आमथवक िर्व २०७८/०७९ को मनममत्त सङ  घीय सज ित 

कोर्बाट ििव िने अमधकाराः आमथवक िर्व २०७८/०७९ 
को मनममत्त अनसूुिी-१ बमोजिम सङ् घीय सज ित 
कोर्मामथ व्ययभार हनुे रकम बाहेक अनसूुिी-२ को महल 
३ मा उजललजित मनकायले िने सेिा र कायवका मनममत्त 
सोही अनसूुिीको महल ४ मा उजललजित िाल ुििव, महल 
५ मा उजललजित पुुँिीित ििव र महल ६ मा उजललजित 
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वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत िरी महल ७ मा 
उजललजित िम्मा रकम रू.15,04,73,00,00,000।- 
(अिरेवप पन्र िबव िार अबव मरहत्तर करोड) मा नबढाई 
मनददवष्ट िररए बमोजिम सङ् घीय  सज ित कोर्बाट ििव 
िनव सवकनेछ।  

३. विमनयोिनाः (१) यस ऐनद्वारा सङ् घीय सज ित कोर्बाट 
ििव िनव अमधकार ददइएको रकम आमथवक िर्व 
२०७८/०७९ को लामि अनसूुिी-२ को महल ३ मा 
उजललजित मनकायले िने सेिा र कायवको लामि विमनयोिन 
िररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम विमनयोजित 
रकममध्ये कुनै अनदुान सङ््यामा बित हनुे र कुनै 
अनदुान सङ््यामा नपिु हनु ेदेजिएमा नेपाल सरकार, अथव 
मन्रालयले बित हनुे अनदुान सङ््याबाट नपिु हनुे 
अनदुान सङ््यामा रकमान्तर िनव सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम रकमान्तर िदाव 
िम्मा रकमको दश प्रमतशतमा नबढ्ने िरी कुनै एक िा 
एकभन्दा बढी अनदुान सङ््याबाट अको एक िा एकभन्दा 
बढी अनदुान सङ््यामा रकमान्तर िनव, मनकासा र ििव 
ले् न, िाल ुतथा पुुँिीित ििव र वित्तीय व्यिस्थाको ििव 
व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकमान्तर िनव 
सवकनछे।  

तर, 

(क) एउटै अनदुान सङ््यामभरका बिेट 
शीर्वक िा उपशीर्वकमा रकमान्तर िदाव 
िमतसकैु रकम रकमान्तर िनव 
सवकनछे। 
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(ि)  पुुँिीित ििव र वित्तीय व्यिस्थातफव  
विमनयोजित रकम साुँिा भकु्तानी ििव र 
ब्याि भकु्तानी ििव शीर्वकमा बाहेक 
अन्य िाल ु ििव शीर्वकतफव  रकमान्तर 
िनव र वित्तीय व्यिस्था अन्तिवत साुँिा 
भकु्तानी ििवतफव  विमनयोजित रकम 
व्याि भकु्तानी ििव शीर्वकमा बाहेक 
अन्यर रकमान्तर िनव सवकने छैन।  

(ि)  िण्ड (ि) र अन्य प्रिमलत कानूनमा 
िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन 
कोमभड-१९ को महामारीको कारण 
नेपाल सरकारले स्िास््य आपत  काल 
घोर्णा िरेको अिस्थामा नेपाल 
सरकार, अथव मन्रालयले कोमभड-१९ 
को रोकथाम, मनयन्रण तथा उपिार 
सम्बन्धी कामका लामि पुुँिीित ििव र 
वित्तीय व्यिस्था तफव  विमनयोजित 
रकमलाई िाल ु ििव तफव  रकमान्तर 
िनव सक्नेछ। 

(४) प्रदेश िा स्थानीय तहका लामि अनदुान 
सङ््या ७०१ र ८०१ मा विमनयोिन भएको वित्तीय 
समानीकरण अनदुान रकम अन्य अनदुान सङ््यामा 
रकमान्तर हनुे छैन। 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको भए तापमन अनदुान सङ््या ५०१ देजि ६०२ 
सम्म विमनयोिन भएको रकम िनु अनदुान सङ््यामा 
मनकासा र ििव हनुे हो सोही अनदुान सङ््यामा रकमान्तर 
िनव तथा मनकासा र ििव ले् न बाधा पने छैन। 
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४. अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) 
अनदुान सङ््या ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम 
ििव िनव पाउन े िरी अनदुानको रुपमा प्रदेश सज ित 
कोर्मा हस्तान्तरण िररनेछ। 

(२) अनदुान सङ््या ८०१ को रकम स्थानीय 
तहले कानून बमोजिम ििव िनव पाउने िरी अनदुानको 
रूपमा स्थानीय सज ित कोर्मा हस्तान्तरण िररनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये 
वित्तीय समानीकरण अनदुानको एकिौथाईले हनु आउन े
रकम महालेिा मनयन्रक कायावलयले सम्बजन्धत सज ित 
कोर्मा प्रत्येक िर्वको भाद्र २ िते, काजत्तक २ िते, माघ 
२ िते र िैशाि २ िते िरी िार वकस्तामा हस्तान्तरण 
िनेछ। 

(4) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए 
तापमन मलुकुमा विपद् िा कुनै असामान्य पररजस्थमत उत्पन्न 
भई लक्ष्य अनरुुप रािस्ि सङ कलन हनु नसकेमा उपदफा 
(३) बमोजिमको पवहलो वकस्ता बाहेक अन्य वकस्ता र सो 
बापतको रकम सङ कमलत रािस्िको अनपुातका आधारमा 
नेपाल सरकारले पनुाः मनधावरण िरी हस्तान्तरण िनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोजिम वित्तीय समानीकरण 
अनदुानबाट ििव भएको रकमको वििरण प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले प्रत्येक आमथवक िर्वको काजत्तक १ िते, 
माघ १ िते, िैशाि १ ितेमभर र िावर्वक आमथवक वििरण 
आिामी आमथवक िर्वको साउन मसान्तमभर तथा उपदफा 
(४) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको 
रकमको ििव वििरण नेपाल सरकारले मनधावरण िरेको 
समयमा सम्बजन्धत कोर् तथा लेिा मनयन्रक कायावलयमा 
बझुाउन ुपनेछ। 
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(६) उपदफा (५) बमोजिमको वििरण प्राप्त 
नभएसम्म वित्तीय समानीकरण अनदुान बापतको बाुँकी 
रकम प्रदेश िा स्थानीय तहको सज ित कोर्मा 
हस्तान्तरण िररने छैन। 

(७) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनदुान 
रकममध्ये सशतव अनदुान रकमको एकमतहाईले हनु आउन े
रकम महालेिा मनयन्रक कायावलयले सम्बजन्धत सज ित 
कोर्मा प्रत्येक िर्वको भाद्र २ िते हस्तान्तरण िनेछ। 

(८) प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशतव अनदुान 
बापत हस्तान्तरण भएको रकम िनु विर्य िेरको योिना 
िा कायवक्रमको लामि प्राप्त भएको हो सोही योिना िा 
कायवक्रमको लामि मार ििव िने िरी कायावन्ियन हनुे 
अिमध, कायावन्ियनको प्रकृया, ििवको अनमुान सवहतको 
कायवयोिना, मामसक निद प्रिाहको वििरण र सम्बजन्धत 
प्रदेश सभा, िाउुँ सभा िा निर सभाले पाररत िरेको 
रािस्ि र व्ययको अनमुान साउन मसान्तमभर सम्बजन्धत 
कोर् तथा लेिा मनयन्रक कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ।  

(९) उपदफा (८) बमोजिमको कायवयोिना 
बमोजिम ििव भएको रकमको वििरण प्रदेश तथा स्थानीय 
तहले प्रत्येक आमथवक िर्वको मजङ्सर १५ िते, िैर १५ 
िते, असार १५ ितेमभर र िावर्वक आमथवक वििरण 
आिामी आमथवक िर्वको साउन मसान्तमभर सम्बजन्धत कोर् 
तथा लेिा मनयन्रक कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ।  

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको ििवको 
वििरणको आधारमा महालेिा मनयन्रक कायावलयले 
उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश िा स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण भएको सशतव अनदुानको रकम समायोिन िरी 
बाुँकी रकम सोधभनाव मनकासा ददन ुपनेछ। 
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(1१) नेपाल सरकारले स्िीकृत िरेको कायवविमध 
बमोजिम महालेिा मनयन्रक कायावलयले प्रदेश िा स्थानीय 
तहलाई समपूरक र विशरे् अनदुान रकम हस्तान्तरण िनुव 
पनेछ। 

(१२) सशतव, समपूरक र विशेर् अनदुानको रकम 
आमथवक िर्वमभर ििव नभई बित भएमा त्यस्तो बित 
रकम सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बजन्धत कोर् 
तथा लेिा मनयन्रक कायावलयमाफव त आमथवक िर्व समाप्त 
भएको १५ ददनमभर सङ् घीय  सज ित कोर्मा दाजिल िनुव 
पनेछ।  

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम बित रकम 
वफताव दाजिल नभएमा महालेिा मनयन्रक कायावलयले 
अको आमथवक िर्वमा हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण 
अनदुानबाट कट्टा िरी समायोिन िनेछ। 

५. योिना िा कायवक्रम कायावन्ियन सम्बन्धी विशरे् व्यिस्था: 
(१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै मनकायबाट 
कायावन्ियन हनुे िरी रकम विमनयोिन भएको कुनै योिना 
िा कायवक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमाफव त कायावन्ियन 
िनुव पने भएमा नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालयले 
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कायवक्रम कायावन्ियन िने िरी 
मनणवय िनुव पनेछ।  

(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
सशतव अनदुान माफव त हस्तान्तरण भएका योिना िा 
कायवक्रम कायावन्ियनका लामि थप रकम माि िदाव नेपाल 
सरकारको सम्बजन्धत मन्रालय माफव त माि िनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम थप रकम माि भई 
आएमा नेपाल सरकार, अथव मन्रालयले त्यस्तो योिना िा 
कायवक्रमको प्रिमतको आधारमा थप रकम उपलब्ध 



 

7 
 

िराउने मनणवय िनव सक्नछे। त्यसरी थप मनकासा भएको 
रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहको िावर्वक बिेटमा समािेश 
िरी सम्बजन्धत प्रदेश सभा, िाउुँ सभा िा निर सभाबाट 
अनमुोदन िराई लेिाङ्कन तथा प्रमतिेदन िनुव पनेछ। 

(४) यो ऐन िा प्रिमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको भए तापमन प्रदेश तथा स्थानीय तहको बिेट 
तथा कायवक्रममा समािेश भएको पुुँिीित तफव को कुनै 
योिना िा कायवक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल 
सरकारको सम्बजन्धत कायावलयमाफव त कायावन्ियन िराउन 
आिश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालय र 
नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको स्िीकृमत मलई त्यस्तो 
योिना िा कायवक्रम नपेाल सरकारको सम्बजन्धत 
कायावलयमाफव त कायावन्ियन िने मनणवय िनव सक्नछे।  

(५) उपदफा (1), (३) र (४) बमोजिमको 
मनणवयको िानकारी नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालय, 
महालेिा मनयन्रक कायावलय, सम्बजन्धत प्रदेश तथा 
स्थानीय तह, सम्बजन्धत कोर् तथा लेिा मनयन्रक 
कायावलय र सम्बजन्धत प्रदेश लेिा मनयन्रक कायावलयलाई 
ददन ुपनेछ। 

(6) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय 
तहले कायावन्ियन िने िा उपदफा (३) बमोजिम थप 
रकम उपलब्ध िराउन ेमनणवय प्राप्त भएमा सम्बजन्धत कोर् 
तथा लेिा मनयन्रक कायावलयले सो मनणवयलाई ििव िने 
अज्तयारी मानी नेपाल सरकारको एकल िाता कोर् 
प्रणालीमा सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीय तहको 
कायावलयलाई सङ् घीय  मनकायको रुपमा कायावलय कोड 
ददई सोही कोडबाट प्रिमलत सङ् घीय कानून बमोजिम 
रकम मनकासा ददन ुपनेछ।  
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(७) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको 
सम्बजन्धत कायावलयमाफव त कायावन्ियन िने मनणवय प्राप्त 
भएमा प्रदेशको योिना तथा कायवक्रमको हकमा प्रदेश 
लेिा मनयन्रक कायावलय िा प्रदेश लेिा एकाई 
कायावलयले सो मनणवयलाई ििव िने अज्तयारी मानी 
सम्बजन्धत प्रदेशको एकल िाता कोर् प्रणालीमा नेपाल 
सरकारको सम्बजन्धत कायावलयलाई प्रदेश मनकायको रुपमा 
कायावलय कोड ददई रकम मनकासा ददन ुपनेछ। 

(८) उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहको योिना 
तथा कायवक्रम नेपाल सरकारको सम्बजन्धत 
कायावलयमाफव त कायावन्ियन िने मनणवय भएमा स्थानीय 
तहले सङ् घीय  मनकायको नाममा सम्बजन्धत कोर् तथा 
लेिा मनयन्रक कायावलयमा  रहेको विविध िातामा िम्मा 
हनुे िरी मनकासा ददन ुपनेछ।  

६. लेिाङ्कन, प्रमतिेदन तथा आन्तररक लेिापरीिण सम्बन्धी 
व्यिस्थााः (1) यस ऐन बमोजिम एक तहको बिेट तथा 
कायवक्रममा समािेश भएको कुनै योिना िा कायवक्रम 
अको तहबाट कायावन्ियन िदाव रकम विमनयोिन भएको 
तहको ििव एकाईको रुपमा प्रिमलत कानूनले तोके 
बमोजिमको लेिा रािी आन्तररक तथा अजन्तम 
लेिापरीिण िराउन ुपनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम योिना िा कायवक्रम 
कायावन्ियन िने तहले आमथवक वििरण तयार िरी प्रमाजणत 
िराई शरुु विमनयोिन भएको तहमा पठाउन ुपनेछ। 

(3) नेपाल सरकारबाट सशतव अनदुान अन्तिवतको 
िैदेजशक स्रोत समािेश भएका कुनै योिना िा कायवक्रम 
प्रदेश तथा स्थानीय तहले कायावन्ियन िने िरी वित्तीय 
हस्तान्तरण िदाव बिेटको स्रोत र भकु्तानी विमध समेत 



 

9 
 

िलुाई पठाउन ु पनेछ। यसरी प्राप्त भएको िैदेजशक 
स्रोतको रकम सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तहले िावर्वक 
बिेट तथा कायवक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम िरी 
कायावन्ियन िनुव पनेछ। 

(४) प्रदेश िा स्थानीय तहले उपदफा (3) 
बमोजिमको सहायता पररिालन िदाव सम्झौतामा मनददवष्ट 
िरेको ढाुँिामा मनधावररत समयमभर नेपाल सरकारको 
सम्बजन्धत मन्रालय, सम्बजन्धत सोधभनाव माि िने मनकाय 
र सम्बजन्धत कोर् तथा लेिा मनयन्रक कायावलय तथा 
प्रदेश लेिा मनयन्रक कायावलयमा प्रमतिेदन पेश िनुव 
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमतिेदन पेश 
नभएको कारणबाट ििव भएको रकम सोधभनाव प्राप्त हनु 
नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बजन्धत प्रदेश तथा 
स्थानीय तहमा अको आमथवक िर्वमा हस्तान्तरण हनुे 
वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा िरी वहसाब ममलान 
िररनेछ। 

७. वित्तीय अनशुासन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले आफूले उठाएको रािस्ि र यस ऐन 
बमोजिम प्राप्त िरेको अनदुान कानून बनाई ििव िनुव 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउुँदा 
देहायका विर्य पालना हनुे िरी बनाउन ुपनेछ:…  

(क) नेपाल सरकारको आमथवक र वित्तीय 
नीमत अनशुरण िने, 

(ि) सबै आय आफ्नो सज ित कोर्मा 
दाजिल िने, 
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(ि) अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लामि 
प्राप्त भएको हो सोही प्रयोिनमा मार 
ििव िने, 

(घ) पुुँिीित ििवतफव  विमनयोजित रकम 
िाल ुििवमा रकमान्तर निररने, 

(ङ) आमथवक कायवविमध तथा वित्तीय 
उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ तथा अन्य 
प्रिमलत सङ् घीय  कानूनले मनददवष्ट िरे 
बमोजिमको आय व्ययको ििीकरण, 
लेिाङ्कन तथा प्रमतिेदन प्रणाली लािू 
िने। 

८. अज्तयारी तथा कायवक्रम स्िीकृमत सम्बन्धी व्यिस्था: (1) 
प्रिमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन 
विमनयोिन भएको रकम प्रिमलत कानूनको अधीनमा रही 
ििव िने अज्तयारी यो ऐन प्रारम्भ भएको ददनदेजि 
अमधकारप्राप्त अमधकारीलाई हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ििव िने 
अज्तयारीको आधारमा कोर् तथा लेिा मनयन्रक 
कायावलयले सम्बजन्धत मनकायलाई विमनयोिन भएको रकम 
मनकासा ददनछे। 

(३) कुनै मनकायलाई एकभन्दा बढी मनकायबाट 
ििव िने िरी रकम विमनयोिन भएकोमा विमनयोिन भएको 
मनकायको प्रमिुले सम्ित  २०७८ साल असोि 
मसान्तमभर विमनयोिन भएको सम्पूणव रकम ििव िने 
मनकायलाई बाुँडफाुँट िरी त्यसको िानकारी नेपाल 
सरकार, अथव मन्रालय र सम्बजन्धत कोर् तथा लेिा 
मनयन्रक कायावलयलाई ददन ुपनेछ।  
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तर विमनयोिन भएको उक्त रकम कुनै मनामसि 
कारणले सो समयािमधमभर बाुँडफाुँट िनव नसकेमा त्यस्तो 
विमनयोिन भएको मनकायको प्रमिुले सोको कारण िलुाई 
सम्ित  २०७८ साल कामतवक मवहनामभर बाुँडफाुँटको 
लामि अनरुोध िरेमा नेपाल सरकार, अथव मन्रालयले 
सम्ित  २०७८ साल पसु मसान्तमभर बाुँडफाुँट िनव 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाुँडफाुँटबाट 
रकम प्राप्त िने मनकायको प्रमिुलाई त्यस्तो रकम ििव 
िनव अज्तयारी प्राप्त भएको मामननेछ। 

(5) प्रिमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
भए तापमन मन्रालयित बिेट सूिना प्रणालीमा समािेश 
भएको कायवक्रमलाई बिेट कायावन्ियन िने प्रयोिनको 
लामि स्िीकृत कायवक्रम मामननेछ।     

(6) उपदफा (5) बमोजिम मन्रालयित बिेट 
सूिना प्रणालीमा समािेश भएको कुनै कायवक्रम संशोधन 
िनुवपने भएमा सम्बजन्धत मनकायले नेपाल सरकार, अथव 
मन्रालयको सहममत मलई संशोधन िनव सक्नेछ। 

 (7) उपदफा (6) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
भए तापमन मन्रालयित बिेट सूिना प्रणालीमा समािेश 
भएको कायवक्रममा उजललजित वक्रयाकलापको िावर्वक 
लक्ष्य नघट्ने िरी नेपाल सरकारको स्रोततफव  सम्बजन्धत 
मनकायको लेिा उत्तरदायी अमधकृतले देहाय बमोजिम 
कायवक्रम संशोधन तथा रकमान्तर िनव सक्नेछाः÷ 

(क) एकै बिेट उपशीर्वकमभरको भइरहेको 
वक्रयाकलापको पररमाणात्मक लक्ष्य 
थप घट िने िरी कायवक्रम संशोधन, 
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(ि) िण्ड (क) बमोजिम कायवक्रम 
संशोधन िदाव रकमान्तर िनुव पने 
भएमा स्रोत पररितवन नहनुे िरी 
आमथवक कायवविमध तथा वित्तीय 
उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ को दफा 
२० को उपदफा (२) को अधीनमा 
रही थप हनुे ििव शीर्वकको शरुु 
विमनयोिनको पच्िीस प्रमतशतसम्म, 

(ि) एकभन्दा बढी मनकायमा बाुँडफाुँट 
भएको एकै बिेट उपशीर्वक 
अन्तिवतको एकै ििव शीर्वकको रकम 
एक मनकायबाट घटाई अको मनकायमा 
थप िनुव पने भएमा रकम घटाउन े
कायावलयसुँि सम्बजन्धत कोर् तथा 
लेिा मनयन्रक कायावलयको मनकासा 
रोक्का रािेको परको आधारमा 
वक्रयाकलाप पररितवन निरी तथा कुल 
पररमाणात्मक लक्ष्यमा नघट्ने िरी 
कायवक्रम संशोधन। 

 (8) उपदफा (6) र (7) बमोजिमको संशोधन 
िा रकमान्तर सम्बजन्धत मनकायको लेिा उत्तरदायी 
अमधकृतले मन्रालयित बिेट सूिना प्रणालीमा प्रविष्ट 
िराउन ुपनेछ।  

9. मनदेजशका, कायवविमध, मापदण्ड तथा मािवदशवन बनाउन 
सक्न:े (1) यस ऐनको कायावन्ियन िनव नेपाल सरकारले 
आिश्यक मनदेजशका, कायवविमध वा मापदण्ड बनाउन 
सक्नेछ। 
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 (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए 
तापमन स्िीकृत िावर्वक कायवक्रममा समािेश भई रकम 
विमनयोिन भएका कायवक्रमको कायावन्ियनको लामि 
आिश्यक पने देजिएमा नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको 
सहममत मलई नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालयले 
कायवविमध बनाउन सक्नछे। त्यस्तो कायवविमध स्िीकृत 
भएको सात ददनमभर िेिसाइटमा रा् न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको मनदेजशका, कायवविमध 
तथा मापदण्ड नेपाल रािपरमा प्रकाशन िररनेछ।  

(४) यस ऐन बमोजिम विमनयोिन भएको रकम 
ििव िने व्यिस्थाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अथव 
मन्रालयले आिश्यक मािवदशवन िारी िनव सक्नेछ। 

10. आिश्यक ब्यिस्था िनव सक्न:े (1) यस ऐनको कायावन्ियन 
िदाव कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश 
िारी िरी आिश्यक व्यिस्था िनव सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश नेपाल 
रािपरमा प्रकाशन िनुव पनेछ। 

११. विमनयोिन अध्यादेश, २०७८ मनजरक्रय भएपमछ त्यसको 
पररणामाः विमनयोिन अध्यादेश, २०७८ मनजरक्रय भएपमछ 
अको अमभप्राय नदेजिएमा सो मनजरक्रयताले,–  

(क) सो अध्यादेश मनजरक्रय हुुँदाका बित िलती 
नभएको िा कायम नरहेको कुनै कुरा पमन 
ििाउने छैन,  

(ि) सो अध्यादेश बमोजिम िालू भएको कुरा िा 
सो बमोजिम रीत परु् याई अजघ नै िररएको 
कुनै काम िा भोमिसकेको कुनै कुरालाई 
असर पाने छैन, 
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(ि) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हामसल िरेको 
िा भोिेको कुनै हक, सवुिधा, कतवव्य िा 
दावयत्िमा असर पाने छैन, 

(घ)  सो अध्यादेश बमोजिम िररएको कुनै दण्ड 
सिाय िा िफतलाई असर पाने छैन, 

(ङ) मामथ लेजिएको कुनै त्यस्तो हक, सवुिधा, 
कतवव्य, दावयत्ि, दण्ड सिायका सम्बन्धमा 
िररएको कुनै काम कारबाही िा उपायलाई 
असर पाने छैन र सो अध्यादेश कायम 
रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही िा 
उपायलाई पमन सरुु िनव, िालू राि   न िा लािू 
िनव सवकनेछ। 
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अनसूुिी-1 

(दफा २ सुँि सम्बजन्धत) 
नेपालको संविधान बमोजिम  

सङ् घीय  सज ित कोर्मामथ व्ययभार हनुे रकम 

               रू. लािमा 
 

1 2 3 4 5 6 

क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या 

शीर्वकको नाम िाल ुििव वित्तीय 
व्यिस्था 

िम्मा 

1 101 राष्ट्रपमत 75 0 75 

2 102 उपराष्ट्रपमत 59 0 59 

3 103 प्रदेश प्रमिुहरु 292 0 292 

4 202 सङ् घीय  संसद 242 0 242 

5 204 अदालत 637 0 637 

6 206 अज्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान 
आयोि 

99 0 99 

7 208 महालेिा परीिकको कायावलय 27 0 27 

8 210 लोक सेिा आयोि 77 0 77 

9 212 मनिाविन आयोि 85 0 85 

10 214 रावष्ट्रय मानि अमधकार आयोि 68 0 68 

11 218 न्याय पररर्द् 39 0 39 

12 220 रावष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त 
आयोि 

84 0 84 

13 222 रावष्ट्रय मवहला आयोि 78 0 78 

14 224 रावष्ट्रय दमलत आयोि 82 0 82 

15 226 रावष्ट्रय समािेशी आयोि 68 0 68 

16 228 आददिासी िनिामत आयोि 67 0 67 

17 230 मधेशी आयोि 67 0 67 

18 232 थारू आयोि 65 0 65 

19 234 मजुस्लम आयोि 71 0 71 

20 502 नेपाल सरकार, अथव मन्रालय- 
आन्तररक ऋण भकु्तानी 

 
367519 

 
483190 

 
850709 

21 503 नेपाल सरकार, अथव मन्रालय- 
िैदेजशक ऋण भकु्तानी (बहपुिीय) 

 
56604 

 
275658 

 
332262 
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1 2 3 4 5 6 

क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या 

शीर्वकको नाम िाल ुििव वित्तीय 
व्यिस्था 

िम्मा 

22 504 अथव मन्रालय- िैदेजशक ऋण 
भकु्तानी (दद्वपिीय) 

 
20821 

 
74418 

 
95239 

23 602 अथव  मन्रालय- फैसला िा आदेश 
अनसुार मतनुवपने रकम 

 
500 

 
0 

 
500 

िम्मा 447726 833266 1280992 
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अनसूुिी-२ 

(दफा २ र ३ सुँि सम्बजन्धत) 
सङ् घीय  सज ित कोर्बाट विमनयोिन हनुे रकम 

रू. लािमा 
1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या शीर्वकको नाम िाल ुििव पुुँिीित 

वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा 

1 101 राष्ट्रपमत 1157 194 0 1351 
2 102 उपराष्ट्रपमत 401 15 0 416 
3 103 प्रदेश प्रमिुहरु 1675 50 0 1725 
4 202 सङ् घीय संसद 11622 320 0 11942 
5 204 अदालत 47334 20393 0 67727 

6 206 अज्तयार दरुुपयोि 
अनसुन्धान आयोि 9756 2909 0 

 
 

12665 

7 208 महालेिा परीिकको 
कायावलय 4650 848 0 

 
 

5498 

8 210 लोक सेिा आयोि 8172 211 0 
 

8383 
9 212 मनिाविन आयोि 4306 1049 0 5355 

10 214 रावष्ट्रय मानि 
अमधकार आयोि 2434 34 0 

 
2468 

11 218 न्याय पररर्द् 404 21 0 425 

12 220 रावष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत 
तथा वित्त आयोि 709 36 0 

 
 

745 

13 222 रावष्ट्रय मवहला आयोि 908 27 0 
 

935 

14 224 रावष्ट्रय दमलत आयोि 
232 10 0 

 
242 

15 226 रावष्ट्रय समािेशी 
आयोि 224 12 0 

 
236 

16 228 आददिासी िनिामत 
आयोि 191 13 0 

 
204 

17 230 मधेशी आयोि 253 6 0 259 
18 232 थारू आयोि 327 30 0 357 
19 234 मजुस्लम आयोि 301 57 0 358 

20 301 
प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररर्द्को 35502 5395 0 40897 
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1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या शीर्वकको नाम िाल ुििव पुुँिीित 

वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा 

कायावलय 
21 305 अथव मन्रालय 276914 103552 0 380466 

22 307 
उद्योि, िाजणज्य तथा 
आपूमतव मन्रालय 

50931 56465 0 

 
 

107396 

23 308 
उिाव, िलस्रोत तथा 
मसंिाई मन्रालय 

42070 379379 0 

 
 

421449 

24 311 
कानून, न्याय तथा 
संसदीय माममला 
मन्रालय 4657 216 0 

 
 

4873 

25 312 कृवर् तथा पशपुन्छी 
विकास मन्रालय 326437 36227 0 

 
 

362664 
26 313 िानेपानी मन्रालय 9799 229423 0 239222 

27 314 िहृ मन्रालय 
156651

5 78500 0 
164501

5 

28 325 
संस्कृमत, पयवटन तथा 
नािररक उड्डययन 
मन्रालय 36964 22461 0 

 
 

59425 

29 326 परराष्ट्र मन्रालय 
53262 14737 0 

 
67999 

30 329 
िन तथा िातािरण 
मन्रालय 

77222 43058 0 

 
 

120280 

31 336 

भमूम व्यिस्था, 
सहकारी  तथा 
िररबी मनिारण 
मन्रालय 55877 14877 0 

 
 
 

70754 

32 337 भौमतक पूिावधार तथा 
यातायात मन्रालय 

101765 
146051

9 0 

 
 

156228
4 

33 340 
मवहला बालबामलका 
तथा िेष्ठ नािररक 
मन्रालय 

7015 1562 0 

 
 
 

8577 
34 343 यिुा तथा िेलकूद 15974 5377 0 21351 
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1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या शीर्वकको नाम िाल ुििव पुुँिीित 

वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा 

मन्रालय 
35 345 रिा मन्रालय 443974 71421 0 515395 

36 347 शहरी विकास 
मन्रालय 19434 288165 0 

 
307599 

37 350 जशिा, विज्ञान तथा 
प्रविमध मन्रालय 578837 3840 0 

 
582677 

38 358 सञ्चार तथा सूिना 
प्रविमध मन्रालय 52262 19636 0 

 
71898 

39 365 
सङ् घीय माममला तथा 
सामान्य प्रशासन 
मन्रालय 65006 124562 0 

 
 

189568 

40 370 
स्िास््य तथा 
िनसं्या मन्रालय 

870916 138832 0 

 
 

100974
8 

41 371 
श्रम, रोििार तथा 
सामाजिक सरुिा 
मन्रालय 58334 1393 0 

 
 

59727 

42 391 रावष्ट्रय योिना आयोि 27413 405 0 
 

27818 

43 392 रावष्ट्रय पनुमनवमावण 
प्रामधकरण 58114 314141 0 

 
372255 

44 501 
अथव मन्रालय- 
वित्तीय व्यिस्था 

0 0 1061110 

 
106111

0 

45 601 
अथव मन्रालय- 
कमविारी सवुिधा तथा 
सेिामनितृ सवुिधा 

856003 0 0 

 
 
 

856003 

46 602 अथव  मन्रालय- 
विविध 545973 340599 0 

 
886572 

47 701 प्रदेश 
742217 299413 0 

104163
0 

48 801 स्थानीय तह 
251523

8 316119 0 
283135

7 

  िम्मा 
958968

1 
439650

9 
106111

0 
150473

00 
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1 2 3 4 5 6 7 
क्र. 
सं. 

अनदुान 
सङ््या शीर्वकको नाम िाल ुििव पुुँिीित 

वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा 

 
प्रमाणीकरण मममताः २०७८।०६।०७ 

 
आज्ञाले, 
 

उदयराि सापकोटा  
नेपाल सरकारको सजिि 

  


