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प�रच्छ ेद– १
अथर् मन्�ालयको कायर् �ववर कायर्क्
ु
मुलकको �व
�ीय  तथा मौ��क क्षे�सँग सम्बिन्धत सम्पूणर् ��याक स�ालन गन�  अ�भभारा  अथर्
मन्�ालयको ह। यो अ�भभारा वहन गनर्का ला�ग नेपाल सरकार (कायर् �वभाज) �नयमावल�, २०६9 ले 
यस मन्�ालयका मुलभूत कायर्हरु �न�द र्� गरे। मौ��क क्षे�सँग सम्बिन्धत नी�तहरुको तजुर
कायार्न्वय न नेपाल रा� ब�कबाट हुंद ै आएको। यसमा  नेपाल  सरकारको  भू�मका  �नयामक  र
सहजकार�को  रुपमा रह� आएको । सरकार� �व� क्षे�सँग सम्बिन्धत नी�त तथा का तजु्मा र 
र
कायार्न्वयन अथर् मन्�ालयबाट हुँदै आए। यसलाई अझ �भावकार�  रुपमा स�ालन गर� आ�थर्क
ग�त�व�धमा  नेततृ ्वदायी भू�मका �नवार्ह गन� उ�ेश्यले आफ्नो दृ� (Vision), अ�भयान (Mission)
रणनी�तक ल�यहरु (Strategic Goals), रणनी�तक  उ�ेश्यहर (Strategic Objectives)र सं गठनात्मक
स्वरु(Organizational Structure) समेत तय ग�रएको छ; जसलाई तलका बुँदाहरुमा �स्तुत ग�रएक
छन्।
१.१

कायर् �ववरण(Terms of Reference)
नेपाल  सरकार (कायर् �वभाज) �नयमावल�, २०६9 ले  अथर् मन्�ालयको काय र् �वभाजन देह
बमोिजम तोकेको छः
•

आ�थर्क तथा राजस्व नी, आ�थर्क �शासन र �नयन्�णसम्वन्धी योजना तथा काय
तजु्म
र , कायार्न्वयन अनुगमन र मूल्य।

•

आ�थर्क �व�ेष।

•

आ�थर्क साधनहरुकबाँडफाँट।

•
•

मु�ा, मौ��क नी�त �नधार्रण र कायार्न्।

नेपाल  रा�  ब�क, ब��क� (एन आइ �ड  �स डेभलपमेन्ट बैक समेत), �व�ीय सं स्था तथा
बीमा।

•

आय व्यय �ववरण(बजेट)।

•

राजस्व नी�त र योजन।

•

राजस्व �शासन एवं राजस्व संक।

•

राजस्व अनुसन्ध।

•

सामान्य मूल्य नी।

•

सामािजक तथा आ�थर्क �वकासको ला�ग अन्तरार्��य सम्पकर् र ।

•

ु
आ�थर्, बै�क� एवं  म�ा �वषयक 
अन्तरार्��य सम्पकर् तथा स।

•

बैदेिशक ऋण, अनुदान तथा अन्य ��पक्षीय एवं बहुपक्षीय स।

•

�वदेशी मु�ा �व�नमय तथा �नयन्�।

•

सावर्ज�नक ऋण तथा �नयन्।

•

तलव, भ�ा, दै �नक  तथा  �मण  भ�ा, �नवृि�भरण, उपदान लगायत आ�थर्क दा�यत्व 
सेवासु�वधा सम्वन्धी �व।
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•

सरकार�  स्वा�मत्वमा रहेका संस्थानको �न, �नयन्�, समन्वय र �नद�शन तथा तल,
भ�ा, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नी�त �नधार।

•

�व� ब�क, अन्तरार्य मु�ा कोष, एिशयाल� �वकास ब�क, अन्तरार्��य �वका ससंस्था त
अन्य अन्तरार्��व�ीय सं स्थ।

१.२

•

सरकार� कोषको व्यवस्था, स�ालन तथा �शासन।

•

लेखा �नयन्�ण तथा व्यवस्थ।

•

सावर्ज�नक ��त�ानको �नजीकर, अनुगमन र �नयमन।

•

सावर्ज�नक संस्थानको �शन, नी�त �नमार्ण र समन्।

•

राजस्व र आ�थर्क �शासन ता�।

•

ँ ी बजार।
पूज

•

सावर्ज�नक लगान।

•

महालेखापर�क्षकको कायार।

•

कमर्चार� स�य को।

•

नाग�रक लगानी कोष।

•

सावर्ज�नक संस्थान �न द�शन वो।

•

सम्पि� शु�ीकर।

•

युवा स्वरोजगार सम्वन।

•

अवकाश कोष।

•

नेपाल लेखापर�क्षण सेवाको स�ा।

•

एन.आई.�ड.�स. �वकास व�क सम्वन्।

दृ��कोण (Vision)
सबल �व�ीय  र आ�थर्क व्यवस्थापनको माध्यमबाट , फरा�कलो  तथा  उच्च दरको आ�थर्
वृ�� हा�सल गर� सम� अथर्तन्�को क्षमता अ�भवृ��।

१.३

अ�भयान (Mission)
आन्त�र राजस्वको आधारलाई सुदृढ ग द � उपलव्ध �व�ीय �ोतको �भावका र� र समुि
्
उपयोगबाट सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर्मा स पुरयाउने
।

१.४

रणनी�तक  ल�यहरु(Strategic Goals)
१.४.१ सम��गत ल�य (Overall Goal)
उपयु� आ�थर्क नी�त तजुर्मा गनर् योगद गन�  र आ�थर्क नी�त व्यवस्थापनको का
गन�।
१.४.२ कायर्नी�तक ल�यहर(Specific Goals)
•

कर �णाल�लाई सरल  बनाउने, करका आधार फरा�कलो  गन�  र करका  उपयु�
दरहरु तोक्।
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•
•

कर �शासनको दक्षता र �भावकार�तामा सुधार ग।

�ाथ�मकता�ा� क्षे�हरुको लाबढ� दक, �भावकार� र न्यायोिचत रुपमा साधनक
बाँडफाँट गन� नी�त अवलम्वन गन।

•

�व�ीय सं स्था र �व�ीय उपकरणहरुको माध्यमबाट उत्पादन र बजारको सुदृढ
गद� सक्षम �व�ीय �णाल�को �वकास ग।

•

सरकार� स्वा�मत्वका संस्थानहरुलाई कुशल बनाउनको ला�ग �व�ननी�तका साथै
आवश्यक अन्य नी�तहरु अवलम्वन।

•

पारदश� र उ�रदायी आ�थर्क तथा �व�ीय सूचना �णाल� �वकास गन।

•

सावर्ज�नक क्षे�का कमर्चार�हरुको ला�ग �भावकार� र उिचत �ोत ्साहन �णा
सं स्थागत गन।

•

�भावकार� सावर्ज�नक खचर् नी�तहरुको तजुर्मा यार्न्वयन ग।

•

वैदेिशक  सहायताबाट �ा� �ोतहरुको व्यवस्थापनको ला�ग �भावकार� अनुगमन
मूल्यांकन �णाल�लाई संस्थागत ग।

•

सावर्ज�नक र �नजी क्षे� वीच �व�ासको वातावरण कायम गद� सम� आ�थ
ृ नामा  सहयोग
�वकासमा  �नजी क्षे�को संलग्नताको ला�ग अनुकूल वातावर सज
गन�।

१.५

रणनी�तक उ�श
े ्यहर(Strategic Objectives)
•
•

्
सम� आ�थर्क व्यवस्थापन �णाल�को सुधार कायर्मा योगदारयाउने
,

आधारभूत स्वास्थ्य स, �ाथ�मक िशक्षा र �ा�मण पूवार्धार �वकासमा लगानी अ�भवृ�� ग

ग�रवी �नवारणोन्मूख क्षे� अन ल हुने गर� सावर्ज�नक खचर्को �ाथ�मक�करण ग।
•

कूल �ाहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व वृ��को समूिचत वातावरण तयार ।

•

�भावकार� र दक्ष सेवाको �त्याभू�तको ला�ग वजेट सहयोग उपलब्ध गर।

•

अन्तरा��य स्तरमा स्वीकृत वैदेिशक सहायता सम्वन्धी अनुव��तव�ताहरुको आधारमा
मागमा आधा�रत वैदेिशक  सहयोग प�रचालन गन�  र वैदेिशक  सहयोगको �भावका�रतामा 
सुधार गन�।

•

सावर्ज�नक संस्थानहरुको व्यावसा�यक द क्षता अ�भवृ�� गनर् ती संस्थानहरुमा
�वि�य व्यवस्थापक अभ्यासहरुको �त्याभू�त गन� र �तनीहदान गन�  सेवाहरुमा सुधार
गन�।

•

नेपाल  सरकारको �व�नयोजन ऐन बमोिजम �व�भ� मन्�ालय �वभाग र �नकायहरुको ला�
ग�रएको  बजेट �व�नयोजन र �तनीहरुले �दान गन� सेवा �वाह �णाल�को �भावका�रतामा
अ�भवृ�� गन�।

•

सावर्ज�नक संस्थानहरुस�ालनमा व्यवस्थापक�कुशलता अ�भवृ�� गर� ती सं स्थानहरुक
उ�ेश्यमूलक प�रचालन गन।

१.६

संगठनात्मक संरचना र कायर्ह(Organizational Structure & Functions)
अथर्

मन्�ालयको कायर्मा  पन�

�व�भ� ��याकलाप

महाशाखाहरु व्यवस्था ग�र काय� �न�दर्� ग�रएका छन।
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स�ालन

गनर् देहाय बमोिजमको

संगठन

सं क्षेपमा मुख्य मुख्य क

महाशाखाहर
�शासन महाशाखा

• बद�लँदो कायर्बोझको �वस्तारसँगै �शासन महाशाखाले मन्�ालयका सम्प
महाशाखा लगायत �शासन महाशाखाको  समेत वा�षर्क कायर्योजना बना
महाशाखालाई तो�कएको कायर् अिघ बढाउने। मन्�ालय तथा अन्त र �वभाग 
कायार्लयहरुको योजना सम्बन्धी कायर्हरु समेत यसै महाशाखाले सम्प।
• आवश्यक जनशि�को �क्षेपण तथा पू�तर्को कायर् समेत

गर� मानव

प�रचालन, िजन्सी व्यवस्थ, आ�थर्क �शासनस�ालन समेतको कायर् गन।

• अथर् मन्लयलाई आवश्यक हुने BMIS, FMIS, RIS/System सम्बन्धी काम गन
यस महाशाखामा सूचना ��व�ध शाखा राखी सम्पूणर् कामकCoordination गन�।
• सं सदमा पेश गनु्प
र न� मन्�ालयगत �ग�त �ववरण पुिस्तका तयार ।
राजस्व
महाशाखा

व्यवस्थाप • राजस्व नी�त तथामागर्दशर्नहरु तजुर्मा र प�रमाजर्।
• �व�मान राजस्व नी�तको �व�ेषण र कायार्न्वयन गन� र गरा।
• राजस्व �क्षे(Forecasting) तथा वा�षर्क राजस्व संकलन अनुमान तयार ग।
• आ�थर्क �वधेयकको मस्यौदा तयार ग।
• आ�थर्क ऐनमा उल्लेिखत राजस्व सम्ब न्धी तथा कायर्�महरुको �भावकार
कायार्न्वयन गन� गराउ।

• �वभागहरु वीच समन्, अनुगमन तथा सुप�रवेक्षण एवं �न द�शन ग।
• राजस्व संकलनको �नरन्तर अनुगमन र �न द�।
• राजस्वको मा�सक स�मक्षा र �व�ेषण गर� राजस्व संकलन अ�भवृ�� गनर् �
अ�भयान स�ालन गन�।
• राजस्व छुट सु�वधा तथा सहम�त(कर तथा गैरकर) सम्बन्धमा �नणर्य �।
• राजस्व चुहावट सम्पि� शु�ीकरण र �वदेशी मु�ा अपचलन लगायतका आ�थर
अपराधहरु �नयन्�णको ला�ग नी�तगत सुझाव �दने तथा �भावकार� कायार्न्
गन� गराउने सम्बन्धी नी�तगत सुझाव �दई कायारयन गराउने।
• राजस्वसँग सम्बिन्धत �वषयमा राय माग भै आएमा राय �।

• अन्तररा��य क, अन्तररा��य सन्धी सम्झौताहरुको कायार्न्वयन र द ोहो
मुि� सम्झौतासँग सम्बिन्धत कायर्मा समन्वयात्मक र सहयोगात्मक 
खेल्न।
• WTO, SAFTA, BIMSTEC, WCO लगायतका अन्रार्��य संघ संस्थासंग सम्विन
कायर् गन� गराउन।

• �व� ब�क, अन्तरार्��य मु�ाकोष तथा अन्तरार्��य वी� �नयमसँग राजस्व सम
�वषयमा समन्वयन तथा सहकायर्  ग।
• राजस्व सम्वन्धी �बषयमा मिन्�प�मा �स्ताव पेश गन।

• गैरकर राजस्व समन्धी नी�, गैरकरका क्ष, गैरकरका दर एवं असूल� ���या 
�नधार्रण गनर् र क्षे�गत मन्�ालयहरुसँग गैरकर राजस्वको �भावकार� अ
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ला�ग समन्वय र सहकायर् ग।
• राजस्व बक्यौता असूल गनर् �बभागहरुलाई प�रचालन।
• राजस्व सम्वन्धी बेरफ��टको अनुगमन गन�।
• स्थानीय �नकायहरुले संकलन गन� राजस्वको �वषयमा परामशर्दायी भू�मका �नव
गन�।
• केिन्�य र स्थानीय राजस्व व्यवस्थापन सम्वन्धी काय।
• राजस्व सम्बन्धी गुनासो तथा उजुर� व्यवस्थापन सम्बन्धी क।
• राजस्व परामशर् सम्बन्धी का सम्पादन गन।

• राजस्व सम्वन्धी ऐन �नयमलाई समय सा, बैज्ञा�नक र अन्तरार्��य स्
बनाउन आवश्यकतानुसार प�रमाजर्न तथा संशोधन गनर् पहल ।

र ,
अन्तरार्��य आ�थर • वैदेिशक  सहायता  नी�तको  तजु्म
सहायता 
महाशाखा

समन्वय

कायार्न्व,

अनुगमन मूल्यांकन तथा

आयोजनाहरुको ब�क (Project Bank) व्यवस्थापन तथा आ�थर्क कुटनी�त
Focal Point को  रुपमा काम गन� र दाताहरुसँग वैठक समन्वय र व्यवस्
गन�।
• बहुपक्षीय तथा ��पक्षीय �वकास साझेदारहरुसँग समन्वय र सहकायर् ग
वैदेिशक  सहायता  उपयोग,

प�रचालन

र

सहकायर् गन� तथा क्षे�

प�रयोजनाहरुको आवश्यक व्यवस्, समन्वय अनुगम, सोधभनार् सम्बन्
काम गन�।
• योजनाले �ाथ�मकता तोकेको क्षे�को आयोजनाहरुलाई वैदेिशक सहयोग उपल
गराउन सम्विन्धत मन्�ालयसँग छलफल गर� आवश्यक आयोजनाको �व
सं कलन गन� र उ� आयोजनाको सम्भाव्यता मूल्या�न।

• �वकास आयोजनाहरुको ला�ग सहायता उपलव्ध गनर्–पक्षीय तथा व–पक्षी
�ोतहरुसँग सम्पकर् ।
र

• सहायता  उपलव्ध हुने आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अ, मूल्या�न र वातार
गर� सहयोगलाई अिन्तम रुप �द।
• सम्झौता गन �सल�सलामा सम्विन्धत मन्�ालय र सहायता �दने �वदेशी संस्था
�म�रा� र कानून तथा न्याय मन्�ालयबाट आवश्यक ��तकृया �ा� ।
• �वदेशी सहयोग अन्तगर्त स�ा�लत �व�भ� आयोजनाहरु को आ�थर्क दृ��क
समन्वय गन।
• �वदेशी सहयोग अन्तगर्त स�ा�ल �वकास आयोजनाहरु स�ालन गनर् आ�थर
क्षे�मा आइपरेका समस्यालाई �नराकरण ।

• स�ा�लत आयोजनाहरुलाई क, भन्सार र अन्य महशूल छुट वा सहु�लय
गराउने सन्दभर्मा राय �दने वा आवश्यक कायर्वाह� अिघ बढ।
• �वदेशी सहायता अन्तगर्तका छा�वृि� �ा� गर� �वतरणको �ग �कृया अगाडी
वढाउने  र �वदेशी �वशेषज्ञ वा स्वयंसेवकहरुको सेवा उपलव्ध गनर् का
गन�।
• �वकास कायर्�मको ला�ग वैदेिशक सहायता उपलव्ध गन� सम्वन्धमा �व�भ� 
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एवं अन्तरार्��य संस्थाहरुको दृ, सोचाई, नी�त र सहयोग कायर्�म वारे
अ�ाव�धक जानकार� रा�े।
• नेपाल  सरकारको �व�भ�  �नकायहरुको ला�ग �वकास कायर्�ममा वैदेिश
सहायता �ा� गन�  सम्वन्धमा पररा� मन्�ालयसँग �नकटतम सम्वन्ध 
गन�।
• �वदेशी आ�थर्क��त�न�ध मण्डलको �मण सम्वन्धी व्यवस्था �म।
• नेपाल सहायता समूहको आव�धक वैठक सम्वन्धी आवश्यक कायर्हर।
• अन्तरा��य आ�थर्क सहयोग समन्वय सम्वन्धी अन्य काय।
• बैदेिशक  सहायता  सम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापन र समन्वय गर� सहायत
�भावकार� तथा पारदश� तुल्याउन।
• बैदेिशक  सहायता  प�रचालन सम्बन्धी उच्चस्त�रय स�म�तको ब स�ालनको 
तयार� गन�।
• बैदेिशक सहायता सम्बन्धी आयोजनाको सम्झौता गन� व्यवस्था �म।
• दातासं ग आयोजना सम्झौताको ला�ग आवश्यक पन� सम्पूणर् तयार� पुरा।
• बैदेिशक  सहायतासं ग सम्बिन्धत �व�भ � �मशन र दाता ��त�न�धसंग �नय�म
परामशर, छलफल गन�।

• दाता  रा�/�नकायका  उच्च पदा�धकार�को नेपाल �मणको व्यवस्थापन
आवश्यक समन्वय ग।

र
, �समा (�स�ल�) �नधार्र, सूचना सं कलन बजेट
बजेट तथा कायर्�म • बजेट तजु्माको �ारिम्भक का
महाशाखा 

माग �ा� गन�, छलफलमा भाग �लन,े बजेटलाई अिन्तम रुप �दने का, स्वीकृत

बजेटको �भावकार� कायार्न्वमा सहयोग गन�, बजेट �नकासा, रकमान्तर र

�ोतान्तर व्यवस्थापन गनर् �व�भ� क् षे� छु�ाई क्षे� अनुसार शाखाको
�मलाउने।

• बजेट तजु्माका ला�ग 
र
��तफल र उपलिब्ध �व�ेषण ग, �व�नयोजनमा दक्षत
हा�सल  गन�,

समरुपका कायर्�ममा एकरुपता कायम ,

बजेटलाई

न�तजामूलक  बनाउन खोज, अनुसन्धा, �व�ेषण  गर�  �नरन्तर सुधारका ला�ग
गुणच� (Quality Circle) काम गन�।

• �व�ीय �नक्षेपण क्षे�गत र �वषयगत ससतर् र �नसतर् अनुदान सम्बन्ध,
स्थानीय �ोत प�रचालन सम्बन नी�त, योजना तजु्मा ग
र
न।

• �नवृि�भरण, केिन्�य बजेट तजुर्, कायार्न्वयन र थप �नका, �ोतान्त,
रकमान्तर गन� एवं बजेट �शासनको िजम्मेवार� �ल।.

• अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महासँग समन्वय राखी रा��य योजना
आयोगमा वजेट व्यवस्था तथकायर्�म सम्वन्धमा हुछलफलमा भाग �लने।

• �व�भ� मन्�ाल, �वभाग तथा कायार्लयहरुबाट आएको आ�थर्क दा�यत्व सम्
कुराहरुमा राय तथा परामशर् �द।
• स्थायी दरवन्द��ृजना गनर् आ�थर्क दृ��कोणले �व�ेषण गर� सहम�त।
• अस्थायी दरवन्द� सम्वन्धमा आ�दृ��कोणले �वचार गर� सहम�त �दन।
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• रकमान्तर सम्वन्धी कारवाह� गन� तथा थप �नकासा �।
• वजेट �शासनका ला�ग साम�ी जुटाउने 
• आ�थर्क दा�यत्व वढाउन सहम�त �दने सम्वन्धमा कारवाह� गन� त्यसको अ�
अ�ाव�धक रा�े।

• �मन्ह, चन्दा दा, दातव्य र सरकार� िजन्सीक�ललाम सम्वन्धमा राय �द।
• भैप�र आउने  र अन्य �व�वध (अथर् मन्�ालय अन्तग र्त रहेको) शीषर्कको
रकमबाट �नकासा �दने।
• बजेट तथा कायर्�म सम्वन्धी अन्य कायर।

सं स्थान समन्व • सावर्ज�नक संस्थान सम्बन्धी नी�त तजु र्मा र काया, सरकार�  सं स्थानको
महाशाखा

तलव, भ�ा, बोनस, लगानी र लाभांश  सम्बन्धी नी�त �नधार्रण , सावर्ज�नक

सं स्थान सुधार तथा सावर्ज�नक संस्थानका बीच समन्वय र �नयमन गन� ।

• सं स्थानहरुलाई �दइने अनुद, सहु�लयत तथा  सु�वधा  सम्वन्धमा नी� त तजुर्
गन�।

• सं स्थानका कमर्चार�हरुल �मण  भ�ा, दै �नक  �मण  भ�ा, तलव  र अन्य
सु�वधा �दने सम्वन्धमा नी�त तजुर्मा ।

• सावर्ज�नक संस्थानलाई अनुदान �नका, ऋण लगानी तथा शेयर एवं ऋण 
सम्बन्धी अ�भलेखांकन एवं अ�ाव�धक गन� का, आ�थर्क अनुशासन कायम
गराउने �वषय, सावर्ज�नक संस्थानले मा ग गरे सहम�त सम्बन्धी कारवा,
सावर्ज�नक संस्थाहरुको �नर, अनुगमन तथा मूल्यांकन र वा�षर्क ��तवेद
तयार�।

• �नजीकरण सम्बन्धी नी�त तजुर्मा र कायार्, सं स्थान छनौ, बोलप� आ�ान,
मूल्यांक, स्वीकृ�त र सम्झौ, �लिक्वडेटर सम्बन्धी क, खारे ज भएका 
सं स्थानहरुको फरफारक हुनुपन� �वषयहरु हेन� र �नजीकरण स�म�त
सिचवालयको कायर् गन।
• सावर्ज�नक संस्थानहरुको कायर्�महरु अनुगमन

तथा मूल्यांकन 

सावर्ज�नक संस्थान सम्बन ्धी �ग�त �ववरण पु (पहेलो �कताव) �काशन
गन�।  
• सावर्ज�नक संस्थान �न द�शवोडर्को सम्पकर् महाशाखाको रुपमा काम।
• सं स्थानको अध्ययन गर� वग�करण स�ालन सम्वन्धी नी�त तजुर्मा ।
• सं स्थानहरुको शेयर तथा कजार्को अव�ध तथा रकम �नधार्रण गन� नी�त तजु
गन�।
• सं स्थान स�ालनको ला�ग ��त�न�धत्व गराउने सम्वन्धमा नी�त तजुगराउने र
��त�न�ध चयन गन�।
• वजेट तथा कायर्�म

महाशाखाबाट तजुर्मा ग�रने वजेट र कायर्�महर

सं स्थानमा ग�रने लगानी र संस्थानहरुलाई �दइने अनुदानको कायर्मा संलग्न 
र त्यसको ला�ग आवश्यक �ववरण उपलव्ध गरा।
• सं स्थानलाई उपलब्ध गराउनु पन� वजेट तथा का�म  तयार गर� वजेट तथा 
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कायर्�म  महाशाखाबाट पेश गन।

• �व�भ�  सं स्थानह, महालेखा  पर�क्षकको �वभाग तथा रा� व�कबाट तथ्य
स�लनगर�  सं स्थानहरुको वा�षर्क आयव्यय तथा अन्य आ�थर्क उपलिव
तथ्या� स�लन र �शासन गन।
• स��लत तथ्या�हरुको आधार सं स्थाहरुको �ग�त सम्वन्धी मूल्या�न
आवश्यक सुधारको ला�ग ��तवेदन पेश गन।
• सं स्थानबाट भएको �ग�त �ववरण स�लन गर� एक�कृत ��तवेदन तयार गन।
• सं स्थानबाट वासलात र नाफा नोक्सानहरुको �हसाव स�लन गर� संस्था
आ�थर्क िस्थ�त सम्वन्धी ��तवेदनर गन�।

• सं स्थान सम्वन्धी सव�क्षण ��, आ�थर्क उपलिव्ध र वस्तुिस्थ�त सम्व
पुस्त/वुले�टन �काशन गन�।
• सं स्थानको स्थापना तथा �वघटन गनुर्परेमा त्यसको सव�क्षण गर� ��तवेदन
गन�।
• सं स्थानको कमर्चार�को सु�वधामा थपघट गराउनु परेमा अथवा सिन्धत
सं स्थानबाट माग भै आएमा त्यसको अध्ययन गर� स्वीकृत �दान।
• सं स्थानको शेयर र कजार् उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा अध्यय
कायार्न्वयनको ला�ग स्वीकृ�त �।
• सं स्थानहरुलाई अनुदान सहु�लयत उपलव्ध गराउन सम्विन्धत संस्
वस्तुिस्थ�त अध्ययन गन��सफा�रश गन�।
• सं स्थानको आ�थर्क व्यवस्थापन सम्वन्धमा राय सुझाव उपलव्ध।
• सं स्थानमा ग�रने शेयर लगान।
• रा��य एवं अन्तरार्��य �वि�य संस्थानहरुको ग�त�व�ध अध्ययन एवं लेखा 
गर� यसबाट नेपालमा पन� असर �व�ेषण गर� �भाव �स्तुत गन।
• �व�ीय सं स्थाहरुको �वकासको ला�ग नी�त तथा कायर्�म तयार   ।
• �व�ीय सं स्थाहरु वीच आ�थर्क नी�तमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक का
गन�।
• सरकार� सं स्थानहरुलाई ऋण उपलव्ध गराउन कारवाह� ।
• सं स्थानहरुको �व�नवेश सम्वन्धी कायर्�म र �ाथ�मकता �नधार्र।
• �व�नवेश सम्वन्धी कायर्�मको तजुर्मा गनर् अध्ययन तथा अनुसन्।
• ��त�ानहरुको

मूल्या�न गराई नेपाल सरकार समक्ष �व�नवेशको ���य

�सफा�रस  गन�।
• �व�नवेश  सम्वन्धी कायर् गन� सम्वन्धमा आइपरेका वाधा अवरोध फुकाउ
समन्वय कायम गन।
• सावर्ज�नक ��त�ानहरुको �व�नवेश गन� सम्वन्धमा आवश्यक परेमा
कामहरु गन, गराउने।

कानून

तथा  परामशर् • अथर् मन्�ालय र अन्तगर्तका �वभागहरुलाई कानूनी राय सल्लाह �द।

महाशाखा

• �व�ीय क्षे�का ऐन र �नयमहरुको मस्यौदा तयार।
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• मन्�ालयको तफर्बाट �र�नवेदन तथा �फराद दावी गन�।
• मन्�ालयलाई �वपक्षी वनाई दायर भएका मु�ाहरुको �लिखत जवाफ 
��तउ�र प� तयार गन�।
• नेपाल  राजप�मा  अथर् मन्�ालयको तफर्बाट �कािशत हुने सूचनाहरुको मस्
तयार गन� र त्यस्तो सूचनाको सम्पादन तथा �काशन।
• राजस् सम्वन्धी �वधेयकको तजुर्मा ।
• ऐन तथा  �नयमहरुको व्याख्या गन� र देिखन आएका कानूनी समस्याह
समाधानतफर आवश्यक राय सुझाव र �नद�शन  �दन।
• राजस्व �शासनमा देिखन वा पनर् आएका सवै �क�समका समस्याहर
�नराकरणको ला�ग आवश्यक राय सुझाव र �नद�शन �दई �नरारण गन�।
• फैसला कायार्न्वयनको अनुगमन ग।
• अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौतामा राय ।
अनुगमन
मूल्या�न
  

तथा  • �व�ीय नी�तको  अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं बजेट व�व्यसँग सम्बिन
महाशाख

क्षे�गत नी�तहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन �नय�मत रुपमा गनु र्पन� र ग
व्यवस्थापन एवं सूचना अ�धकार� सम्बन्धी कायर।

• बजेट तथा कायर्�महरुको अनुगमन मूल्या, राजस्व नी�त तथा राजस्
सं कलनको अनुगमन मूल्यांक, वैदेिशक  सहायता  सं लग्न प�रयोजनाहरुक
अनुगमन तथा मूल्यांकनका कायर्हरु एवं  संसदमा पेश गनुर्पन� मन्�ालयगत
�ववरण पुिस्तका तयार�को काम गन।
• सुशासन स�ालन तथा व्यवस्थापन ऐन बमोिजम सूचनाको हक सम्वन्धी का
बमोिजम कायर् गन।
• सम��गत राजस्व नी�त कायार्न्वयनको स्वतन्� अनुगमन तथा मूल्या।
• साधारण खचर्को सम��गत अनुगमन तथा मूल्या�न ग।
• �वकास खचर्को सम��गत अनुगमन तथा मूल्या�न ग।
• �ै मा�सक �ग�त �ववरण  सवै मन्�ालयहरु तथा अथर् मन्�ालयबाट �ा� 
Action Plan, Aims and Objectives अनुसार कायार्न्वयन भए नभएको �ववेचन
गर�  �कािशत गन�।
• ल�य वमोिजम वा ल�य  भन्दा वढ� �ग�त हा�सल गन�लाई पुरस्कारका ला�
�सफा�रस गन�।
• ल�य भन्दा कम �ग�त भएको पाईएमा कारवाह� गनर् �सफा�रस ग।
• वजेट व�व्यमा परेका न�त कायार्न्वयनमा �भावका�रता ल्याउन �वशेष प
गन�।

• सूचना ��व�धको �वकास गद� शुरुमा राजस्वसँग सम्विन्धत �/कायारलयहरु
सँग Network गन�, प�छ �मशः  सवै मन्�ालयसँग Computer Networking

गन�।
• आ�थर्क तथ्या� प�रमाजर्न।
• आ�थर्क ग�त�व�धसँग समिन्धत �वषयहरु मा�थ �नगरानी राखी मुलुकको अथ
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व्यवस्थालाई मजवुत बनाउन आवश्यक रणनी�त तयार� सम्वन्धी काय।
• �व�ाको भू�मका �नवार्ह गन।
• आगामी आ�थर्क वषर्को वजेट व�व्य तयार गनर् आवश्यक �ववरण स�लन
�ारुप तयार� कायर् ग।
• अनुगमन तथा मूल्या�न समन्धमा प�र आउने अन्य कायर्गन�।

आ�थर्क नी�त �व�ेषण • सरकार� खचर, राजस्व प�रचाल, बजेट घाटा, आन्त�रक एवं बा� ऋ, मूल्य
महाशाखा

तथा मु�ािस्फ�, मौ��क  नी�त तथा वैदेिशक �व�नमय  नी�त जस्ता अथर्तन्�
ु
�व�वध  पक्षहरुको�वृि� त मु�ाहरुको �व�ेषण गन, मुलकको 
�दगो आ�थर्क

वृ�� र यसको  स्था�यत्वका ला�ग �लपन� कदम  तथा  प�रव�तर्त �व� आ�थर्
प�रदृश्य अनुसार नेपाल� अथर्तन्�लाई अगाडी वढाउने सम्बन्धमा 
अनुसन्धान गन, बजार �व�ेषण  गन�, बजार मूल्यको अनुगमन गन/गराउने र

मूल्य िस्थरता कायम गन� सम्बन्धमा आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन
मु�ा �नमर्ल�करण सम्बन्धी काम ।

• �व�ीय उपकरणहरुको

माध्यमबाट लगा, उत्पादन र �वतरण व्यवस्था

ु
सुदृ�ढकरण गद� सक् �व�ीय �णाल�को �वकास गनर, मुलकमा ल
गानी मै�ी

वातावरण  सृजना  गनर् र सावर्ज�नक �नजी क्षे� बीचको �व�ासको वाता
कायम  गद�  सम� आ�थर्क �वकासमा �नजी क्षे�को संलग्नताको ला�ग अनु
वातावरण �सजर्ना गनर् टेवा र् यउने काम गन�।
• नेपाल सरकारले �लएका र �लनुपन� ऋण सम्बन्धी व्यवस्थापन गन� तथा ऋ
आवश्यकत, सीमा, ��तफल, आन्त�रक ऋण सम्बन्धी योजना जस्ता �वष
अध्ययन �व�ेषण गन।
• सरकार� खचर्को प�रमाण र ढाँचा सम्वन्धी नी�तहरुको तजुर्म।

• मौ��क नी�त, मूल्य नी�त र अन्य आ�थर�व�ीय नी�तहरुको कायर्�म सम्वन
सम्विन्धत �नकायबाट सूचना र तथ्या�� गर� आव�धक ��तवेदन तयार गन�।
• सरकार� �व�ीय िस्थ�तको अध्ययन �व�ेषण गर� ��तवेदन तयार ग।

• मा�सक, �ैमा�सक  तथा वा�षर्, आ�थर्क सव�क्षण तथा ��तवेदनहरु त
गराउने।
• नेपाल सरकारको आ�थर्क ग�त�व�धहरु सम्विन्धत �नकायलाई उपलव्ध ग।
• सं सदमा पेश हुने वा�षर्क आ�थर्क सव�क्षण तयार।
• �वदेशी मु�र्ाको �ोतको अनुमान तथा तथ्या� संकलन ग।
• �नरन्तर रुपमा वजार मूल्य संकलन गर� गराई �व�ेषण गर� मूल्य िस्थर 
उपायहरु अपनाउने
• आन्त�रक तथा वा ऋण सं कलन गन� सम्वन्धी नी�त तजुर्मा ।
• आन्त�रक एवं वा� ऋण सम्वन्धी तथ्या� एवं लेखा अ�ाव�धक ।
• वैदेिशक ऋण तथा आन्त�रक ऋणको व्यवस्था ।

• �वकास ऋण  प�, क्ष�तपू�, स्टक आ�द  आन्त�रक ऋणको साँवा व्य
भु�ानीको व्यवस्था ग।
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• �वकास ऋणप� तथा क्ष�तपू�, स्टकको अव�ध र रकम �नधार्रगन�।
ु
�थर्क समु��तका ला�ग ब�क तथा�व�ीय क्षे�को सुध, पुन्स
र ्थाप,
�व�ीय क्षे • मुलकको आ
व्यवस्थापन महाशा

समन्व, अनुगमन, �वकास एवं  �वस्ता।

• व� क तथा �वि�य क्षे�हरुले अवलम्वन गरेका नी�त तथा कायर्�महरुको 
एवं  लेखाजोखा गर� आवश्यकनी�त �नमार्णको ला�ग राय सुझाव �दन।

• सहकार�  सं स्थ, गैर सरकार�  �व�ीय सं स्थाहरुको भू�मका र �तनीहरुको �भ
एवं  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक नी�त व।

• लघु�व�, �ा�मण �व� व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर, �वदेशी मु�ाको  �ोत
अनुमान तथा तथ्यांक सकलन गन� लगायतका कायर्हरु ग।

ँ ीबजार, सम्झौ�तत कोष �शास, म्युचुअल
• बीमा, पूज

फण, �नक्षेप तथा कजा

सुरक्, अवकास कोषसँग सम्बिन्धत कामकारवाह�का सम्बन्धमा नी,

कानूनी एवं  व्यवहा�रक पक्षहरुको स, अनुगमन, �वकास एवं  �वस्तार
सम्बन्धी कायर्हरु  क्षे�हरुको अध्ययन गर� ��तवेदन तयार।
• सरकार� खचर्को प�रमाण र ढाँचा सम्वन्धी नी�तहरुको तजुर्म।

• मौ��क  नी�त, मूल्य नी�त र अन्य सामान्य नी�तहरुको कायर्�म सम
सम्विन्धत �नकायबाट सूचना र तथ्या� �ा� गर� �व�ेषण ।
• सरकार� �व�ीय िस्थ�तको अध्ययन �व�ेषण ग।

• �वदेशी मु�र्ाको �ोतको अनुमान तथा तथ्या� संकलन ग।
 �वभाग, �व�ीय सं स्था तथा अन्य �नकायह
महालेखा 

�नयन्�क • �व�नयोिजत वजेट �नकासा गन�,

कायार्ल

• लेखा �णाल�को  तजु्म
र , कायार्न्वयन र सुप�रवेक्षण, �व�नयोिजत वजेट
रकमान्तर गन, सरकार� आय व्ययको केन्��य लेखा तयार गर� ��तवेदन ग,
भु�ानी वाँक� रकमहरुको �ववरण संकलन गर� केन्��य �ववरण तयार ग,

• आ�थर्क अ�नय�मतताहरुको अनुसन्धान, आन्त�रक लेखापर�क्षण ,
सरकार� ऋणको भु�ानी तथा वाँक�को �हसाव रा�े,

• �व�नयोिजत वजेटको  रकमान्तर आदेश कायार्न्वयन गरा,
�शासनका �वषयमा राय �दने,

आ�थर्क

• वैदेिशक  सहयोगका खाता  स�ालन र सरकार� खाता  स�ालनको व्यवस्थ
�मलाउने।
 �वभागहर
भन्सार �वभा

• भन्सार राजस्व संकलन ग,
• अन�धकृ त व्यापार �नयन्�ण ग,
• भन्सार महसुल सम्वन्धी नी�त तजुर्मा गनर् अथर् मन्�ालयलाई सह,
• भन्सार �शासनलाई व्यविस्थत र पारदश� वनाई व्यापार सहजीकरण ।

आन्त�रक राजस्व �वभ

• कर नी�त तजु्मामा सह
र
योग गन� र घो�षत नी�त कायार्न्वयन,

• कर �नधार्रण �ववरणहरुक पुनरावलोकन गन�, कर कायार्लयहरुको सुप�रवेक
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गन�,

• करदातालाई सेवा �दान गन�, कर सम्वन्धी ऐन र �नयमहरुको तजुर्मा 
सहयोग गन�,

• राजस्व असूल�को अनुगमन गन� र कर �शासनलाई व्यविस्थत र पारद
वनाई करदाता–मै�ी कर �शासनको व्यवस्था सु�नि�त ग।

राजस्व अनुसन्धा • राजस्व चुहावट सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धा,

• गैरकानूनी �वदेशी �व�नमय कारोवार �नयन्�ण गन, राजस्व चुहावट �नयन्�

�वभाग

गन�।
• राजस्व संकलन कायर्मा सहयोग ग।
सम्पि� शु��करण • अपराधजन्य कायर्वाट �ा सम्पि� शु�ीकरण गन� कायर्लाई �नयन्�ण त
अनुसन्धान �वभा

�नवारण गन�।
• सम्पि� शु�ीकरण(Money Laundering) तथा आतं ककार� ��याकलापमा हुने 
�व�ीय सहयोग (Terrorist Financing) लाई �नयन्� गन�,

• सम्पि� शु�ीकरण गन� अपराधीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई दिणगन�,

• Money Laundering र Terrorist Financing बाट आिजर्त सम्पि� जफत ग,

• शंकास्पद  कारोवारको प�हचान गर� अ�भयु�लाई अनुसन्ध, तह�ककात एवं
अ�भयोजन  गर� कानून बमोिजम कारवाह� गन�,

• Anti - Money Laundering (AML) मा  रा��य, क्षे�ीय एवम अन्तरार्��
सहयोगको अदान�दान गन� र
• रा�को अथर्तन्� एवं सुशासनलाई �दगो ढंगलस�ालन गन� गराउने।

राजस्व �शासन ताल�म • राजस्व र आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �वषयमा ता�लम �दान,

• लेखा र आ�थर्क �वषयका नी�, ���या र कायर्�व�धहरु अनुसन्धान गन,

केन्

• ता�लमको भावी रणनी�त तय तथा �भावका�रता अध्ययन  गन।
 ब�क/बोडर/एजेन्सीह
• मौ��क नी�तको तजु्म
र ,

नेपाल रा� ब�क

• सुप�रवेक्षण र अनुगमनमा संलग्न र, व� क  तथा �व�ीय सं स्थाहरुको �नयम
गन�,

• �वदेशी �व�नमय  �नयन्�,

रा�  ऋण  व्यवस्था,

मौ��क  र

�व�ीय

�वषयहरुमा सरकारलाई सल्लाह �दान ग।

• आ�थर्क �वकासको ला�ग आन्त�रक साधन प�रचालन गनर्मा सहयोग ,

रा��य वािणज्य ब�

• उ�ोग तथा वािणज्य क्षे�मा वै�क� सेवा उपलव्ध गर।
कृ �ष �वकास
  

ब�क

• आ�थर्क �वकासको ला�गआन्त�रक साधन प�रचालन गनर्मा सहयोग ग,
• �ामीण गर�व �कसानहरुलाई व��क� सेवा र अन्य सहायता उपलव्ध गरा।

सावर्ज�नक संस्था • सावर्ज�नक संस्थानहरुमा कायर्कार� �मुख �नयु�को ला�ग
�नद�शन वोडर
�धतोप� बोडर

�सफा�रस ग

• सावर्ज�नक संस्थानहरुस�ालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गन

ु  कोष  (Mutual
• �धतोप�हर, वजार मध्यस्थ, �व�नमय वजार तथा  सं य�
Fund) हरुको दतार् ग,
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• �धतोप� कारोवारहरुको �नयमन र अनुगमन गन।

• वीमा व्यावसायको ��रन, �नयमन, व्यवस्था, अनुगमन र मूल्या�नको कायर

बीमा स�म�त

गन�।
�नक्षेप बीम र

कजार् • वािणज्य व�कहरुले �ाथ�मकता �ा� क्षे�मा �वाह गरेको कजार्को स

सुरक्षण �न

�त्याभू�त गन�

ँ ी वजारको  सं स्थागत �वकासको ला�ग �धतोप�हरुको �व�नमय बजारक
नेपाल  �धतोप� �व�नमय  • पूज
बजार �ल�मटेड

रुपमा कायर् गन

नाग�रक लगानी कोष

• उत्पादनशील कायर्को ला�ग वचत प�रचालन गन� र नाग�रकहरुलाई वचत ग

  

�ोत्साहन गन�

कमर्चार� संचय को

• कमर्चार�हरुक ो �स्टको रुपमा कायर् गर� संचयकतार्हरुलाई कज
सेवा�नवृ� सु�वधा �दान गन�।

रा��य वीमा सं स्था

• जीवन र �नज�वन वीमा सु�वधा उपलव्ध गराउने

एन.आई.�ड.�स.

• औ�ो�गक �वकासको ला�ग आवश्यक पन� अल्पका�लन एवं द�घर्का�लन 

�वकास

व� क

�दान गन�।
• �वि�य कारोवार गन�।

�स.�ड.एस.कम्पनी
�ल�मटेड

•

शेयर खर�द �व�� सम्वन्धी अनलाईन कारोवार गनर् नेपाल �धतोप� बोडर्
सहयोग गन�।

  

13

प�रच्छ ेद– २
बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको रणनी�तक सोच र कायर् �णा
२.१

दृ��कोण(Vision)
द�गो, उच्च ��तफलयु, फरा�कलो, समावेशी तथा  सामािजक न्यायका दृ��ले उपयु� �वका
योजना  तथा कायर्�ममा साधनको �भावकार� व्यवस्थापन सु�नि�त गद� सम��गत आ�थ
स्था�यत्व कायम रा� म�त ग।

२.२

अ�भयान (Mission)
उपयु� सम��गत आ�थर्क वातावरणको माध्यम�ारा उ, �दगो, भरपद� र ग�रबी �नवारणोन्मुख
आ�थर्क वृ�� हा�सल गनर् सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापन गन� र नेपाल सरकारको आ�थर्क 
्
कायार्न्वयन गनर् सहयोगरयाउन
।
े

२.३

रणनी�तक ल�यहर, उ�ेश्यहरु तथा ��याकलापह(Strategic Goals, Objectives and
Activities)
रणनी�तक ल�य १ बजट
े  �व�नयोजन दक्षता हा�सल ग।
कायर्�महर
१.

आयोजनाहरुको छनौट र स्वीकृ�तको क्षमता सुदृ।

२.

साधारण �शासन सम्बन्धी खचर्को उत्पाद कत ्व र �भावकार�ता बढाई वा�षर्क स
�शासन सम्बन्धी खचर्को वृ�� दरलाई राजस्व वृ�� दर भन्दरा�े।

३.

अनावश्यक र कम आ�थर्क ��तफल �दने आयोजनाहरु कटौती गन� र सम्भव भए
आ�थर्क ��तफल दरको आधारमा आयोजनाहरु छनौट ग।

४.

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाहरुलाई �ोतको कमी नहोस् भ�े उ�ेश्यले बहुबष�य �व�नयोज
मूल आधारक रुपमा सुदृढ गन� एवं कायर् सम्पादनमा आधा
�णाल�लाई बजेट तजु्माको
र
�ोतको �व�नयोजन सु�नि�त गन�।

५.

कोष व्यवस्थापन गनर् सघाउ पुग्ने गर� बजेटको मध्यस�मक् माघ मसान्त�भ� सम्प
गन�।

६.

आयोजनाहरुको �ाथ�मक�करण र छनौटका ला�ग आयोजना ब�कको स्थापना ग।

७.

्
मध्यमकाल�न  खचर् संरच/बजेट सं रचना तयार गन� कायर्मा सहयोग परयाई
सो अनुरुप
बजेट �व�नयोजन कायर्मा ध्यान �द।

८.

वा�षर्क खचर्को वास्त�वकता र आयोजनाहरुको उपलिब्ध तथा समस्या अध्य
समाधान गनर् सहयोग पुग्ने गर� बजेटको वा�षर्क मूल्या�नको कायर् म म�हना  �भ� 
सम्प� गन।

9.

आयोजनाहरुको गुणस्तर�य �वेशमा जोड �दन
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10. साधन (Input) र उपलिब्ध(Output) को आधारमा खचर् व्यवस्था �मलाउन
11. योजनाको रणनी�तक ल�य अनुकुल हुनेगर� बजेट �व�नयोजन गन�।
अपेिक्षत प�रणाम
आ�थर्क रुपमा लाभदायी आयोजनाहरु  ��याकलापहरुमा �ोतको �व�नयोजनबाट रकमको
उपयो�गता (Value of money) सु�नि�त भएको हुने र यसबाट खचर्को उच्च ��तफल �ा� हुनाक
साथै �नजी क्षे�को आ�थर्क ��याकलाप बढ्न सहयोग प।
रणनी�तक ल�य २ बजेट कायार्न्व दक्षता हा�सल ग।
कायर्�मह
१.

नयाँ आ�थर्क वषर्को शुरुवात सँगसँगै कायर्�म कायार्न्वयन गनर् चालु आ�थर्
आगामी आ�थर्क वषर्को वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म स्वीकृत गन� गर� �छटो (Early
Budget) ल्याउन।

२.

सम्बिन्धत मन्�/ �नकायमा समयमै बजेट खचर् गन� अिख्तयार� उपलब्राउने।

३.

�व�नयोजन गदार्कै अवस्थामा समपूरक को (Counterpart Fund) मा  पयार्� रकम
छु �ाउने।

४. सरकारले �दने अनुदान सोझै स्थानीय �नकायमा पठाउन।
५.

आयोजनाको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन� र आयोजनाहरुको स्थलगत अनु गमन 
पृ�पोषण �दने।

6. कायर् सम्पादन करागर� �ा� ��तफल ��त आयोजना �मुखलाई िजम्मेवार बनाउन
अपेिक्षत प�रणा
समयमै आयोजना  तथा कायर्�म सम्प� भै समय र लागतवृ��को कारणले बढ्ने अनावश
खचर् कम हुन।
रणनी�तक ल�य ३ सम��गत आ�थर्क िस्थरता कायम गनर् म�त ।
कायर्�मह
१.

सम��गत आ�थर्क स्था�यत्वका ला�ग �व�ीय पूवार्नुमान गदार् गाहर्स्थ, मौ��क क्ष,

ँ ी बजार जस्ता क्षे�का पूवार्नुमान
वैदेिशक व्यापा, शोधनान्तर िस्थ, �वदेशी �व�नमय, पूज
तादात्म्यता कायम गर� ए�ककृत ग।  

अपेिक्षत प�रणा
सम��गत आ�थर्कस्था�यत्वका ला�ग �व�ीय घाटा अपेिक्षत स्तरमा सी�मत।
रणनी�तक ल�य ४ : �व�ीय व्यवस्थापन सूचना �णाल�को सुधार ग।
कायर्�मह

15

१.

�वकास सम्बन्धी �व�भ� साझेदारहरु को आवश्यकताहरुलाई समा�हत गनर् सक्ने ग
��तवेदनलाई पुनस�रिचत गन�।

२.

रा��य योजना आयोग, सम्बिन्धत मन्�ाल, महालेखा �नयन्�क कायार्लय र नेपाल रा

ब�कसँग स्था�पत संचार �णाल�लाई सुदृढ बनाउ।

३.

Aid Management Plateform- AMP र BMIS लाई आव� गराउने ।

४.

महालेखा  �नयन्�यक कायार्लयमा रहेको ए�ककृत �व�ीय सूचना �णाल (IFMIS) लाई
बजेट व्यवस्थापन सूचना �णाल(BMIS) सग ए�ककृ त गन�।

5.

LMBIS र सूचना ��व�धमा आधा�रत बजेट �णाल�को �वकास गन�।

अपेिक्षत प�रणा
On Line �कृयाबाट बजेट �स्ताव भएको हुने र बजेट, खचर् र सहायताको तथ्या� सर
�क�समले �ा� हुन।
े
रणनी�तक ल�य ५: बजेट अनुमान गदार् यथाथर्परक हुन �ोत्साहन गर� थप बजेट माग ग
परम्परालाई �नरुत्सा�हत ।
कायर्�मह
१.

बजेट सीमा  �भ�  रह� कायर्�महरु �स्ताव गनर् सम्बिन्धत मन् उत्�े�रत  गन�
वातावरण सृजना गन�।

२.

सबै �कारका वैदेिशक  सहयोगलाई �मशः  बजेट, �े जर�  र रा��य �णाल�मा आव�ता 
गराउं दै लै जान।
े

३.

��वष�य खचर् �क्षे (MTEF) र क्षे�गत �स� �नधार्रण गदार् खच गन�  �नकायहरुलाई
स��य सहभा�गता गराई बजेटमा स्वा�मत्व स्था�पत ग

4.

कायर्�महरुलाई ��याकलापगत रुपमा सा�े�तक�क (Activity Coding)

गर�  बजेट

�स्ताव गन� ब्यवस्था �मलाउ
5.

हच ुवाका भरमा आयोजनाहरु तथा कायर्�महरुको �व�नयोजनमा रोक लगाउ

6.

कायर्�म तथा आयोजनाहरुको लागत लाभ �वषण  (Cost Benefit Analysis) गनर्
लगाउने।

7.

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाहरुका ला�ग पयार्� बजेट रकमको व्यवस्था 

8. ख�रद योजना, ख�रद  गूरुयोजनाको आधारमा ��त इकाई लागत �नधार्रण प�ात मा
आयोजनालाई बजेटमा �वेश गराउने।
9.

र. १ करोड  भन्दा बढ�का आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन �वना बजेट �व�नय
नगन�।

10. बहुव�ष्य ठ
र
े�ा सहमती उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुलाई बजेटको सु�नि�तता ग
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अपेिक्षत प�रणा
सम्बिन्धत �नकायहरुमा बजेटको स्वा�मत्वभाव, बजेट यथाथर्परक भई पारदिशर्ताबृ�� हुन
र ��याकलापहरु प�रभा�षत भएको हुन।
रणनी�तक ल�य  ६ : सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� एवं सक्षम बना खचर्का
मापदण्डहरु बनाई लागु ग।
कायर्�महर
१.

सरसफाई, बग�चाको  हेर�वचार, सुरक्, सवार� चालक  तथा  अन्य यस्तै सामान्य �क�सम
सेवाहरु सेवा करारबाट �लन सम्बन्धी मापदण्ड �नधार्रण।

२.

्
�छटो एवं �भावकार� सेवा पुरयाउने सं
यन्�को ला�ग व्यवस्थापन करारमा �दने व्यको 
मापदण्ड तयार गन�

३.

सेवा करारलाई बढ�  पारदश� र व्यविस्थत गराउन सेवा करार सम्बन्धी द�घर्क
नी�तगत व्यवस्था ग।

अपेिक्षत प�रणा
सावर्ज�नक सेवा �वाह अझ बढ� सहज एवं �भावकार� हुन।
रणनी�तक ल�य ७ : अ�धकार एवं जवाफदे�हता बीच तालमेल �मलाउने।
कायर्�मह
१.

आयोजना/कायर्�मला यथे� बजेट उपलव्ध गराउन ।

२.

साधनको दुरुपयोगको संभावना न्यून गनर् �नयन्�ण तथा सन्तुलनको उसं यन्� तयार
गन�।

३.

�व�ीय पारदिशर्ता कायम गनर् आ�थर्क �शासन सम्बन्धी कानूनहरुमा सुध।

४.

गैर बजेटर� खचर् �नयन्�ण ग।

5.

�व�ीय जवाफदे�हता कानूनको तजु्मा गर� बजेट �णाल
र
�लाई बढ� उ�रदायर� बनाउने

अपेिक्षत प�रणा
ु
साधनको �भावकार�  र कुशल  उपयोगको  अ�भवृ��  हुनका 
साथै सावर्ज�नक ख�रद  ���यामा
पारदिशर्ता आउन।
ँ ीगत बजट
रणनी�तक ल�य  8 : चालु बजट
े �मतब्य�यतापूवर्क खचर् ग र पूज
े प�रणाममुखी ढं गले 
खचर् गन �ोत्सा�हत गन।
कायर्�महर
१.

सालबसाल� वृ��  (Annual Increment) को  अवधारणा  रहेको  बजेट �णाल�लाई �नि�त
�वषय– क्षे�मा शून्यमा आधा�रत बजेट �णा(Zero based Budgeting System) लागु गन�।
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२.

अपेिक्षत राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा समेत ठूला तथा रा��य गौरवका महत्
कायर्�म तथा आयोजनाहरुलाई नगद �वाहकअभाव हुन न�दने।

३.

ँ ीगत खचर्को �भावका�रता बढाउन ठ े�ा प�ा सम्बन्धी कायर् आ�थर्क व प�हलो 
पूज
चौमा�सक अव�ध �भ�ै अ�नवायर् टु ंग्याउनु पन� व्यवस्था स्था�प।

४.

��वष�य खचर् �क्षेपणको �समा �भ� रह� बहु वष�य ठे�ा लगाउन सहम�त �।

५.

आ�थरक वष्को अन्त
र
्यमा बढ� खचर् गन� �वृि� �नयन्�ण गनर् असार म�हना र 
�ैमा�सकको खचर्को �समा तोक्।

६.

दुग्म तथा �पछ�डएको क्षे�को बजेट सुगम क
र
्षे�मा रकमान्तर गनर् नपाईने व्य।

अपेिक्षत प�रणा
�व�ीय  अनुशासन कायम  गनर् म�त पुग्न र राजस्व असूलले कायर्�मलाई �भा�वत नगन� सो
�वकास हुने।
रणनी�तक ल�य 9 : ल� �गक उ�रदायी बजेटको अवधारणालाई कायार्न्वयन गद� जा।
कायर्�महरु
१.

म�हलाहरुको क्षमता अ�भवृ�� ।

२.

योजना तजु्मा र क
र
ायार्न्वयनमा म�हलाहरुको सहभा�गता बढ।

३.

लाभको बाँडफाँटमा म�हलाहरुको �हस्सा सु�नि�त ग।

४.

म�हलाहरुको रोजगा/आय अ�भवृ��मा सहयोग पुर् यउने।

५.

म�हलाहरुको समयको �योगमा गुणात्मक सुधार र कायर्बोझमा कमी ल्य।

अपेिक्षत प�रणा
लै ��क उ�रदायी बजेट तजु्मा भएक
र
हुने।
रणनी�तक ल�य १0: ग�रबी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट तजुर्मा कायर्लाई �नरन्तरता।
कायर्�महरु
१.

�ामीण क्षे�मा लगानी हुने सरकार� रकममावृ�� ग।

२.

्
�ामीण क्षे�को आय आजर्नमा सघाउरयाउने कायर
्�महरुमा रकमवृ�� ग द� जा।

३.

�ामीण क्षमा क्षमता �वकास सम्बन्धी कायर्�महरुमा रकम �व�नयो।

४.

सामािजक प�रचालनको ला�ग ग�रने सरकार� रकम वृ�� गन�।

५.

सामािजक क्षे�मा लगानी ग�रने रकममावृ�� ग द� जा।

६.

सामािजक  सुरक्षाका कायर्�म (जस्तै स्वास, िशक्षा आ) मा  सरकार� लगानी
बढाउने।
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७.

स्थानीय �नकायहरुलाई आत्म�नभर्र बनाउदै लै।

८.

ग�रबी �नवारणमा केन्��त सरकार� लगानी बढाउदै जान।

अपेिक्षत प�रणा
ग�रवी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट तजुर्मा भ हुन।
े
रणनी�तक ल�य  १1: जलवायु प�रवतर्न सम्बन्धी अवधारणालाई बजेट तथा कायर्� समावेश 
गन� ।
कायर्�मह
१.

द�गो �वकास, वातावरण  सं रक् र समावेशी �वकाससँग सम्बिन्धत कायार्लयहरु
�ाथ�मकता �दने।

२.

�वकास आयोजनाहरु जलवायु प�रवतर्नको �भाव न्यु�नकरण सम्बन्धी का
स�ालनलाई अ�नवायर् गराउने

३.

जलवायु प�रवतर्नका कारणबाट �सिजर्त �कोप जोिख म न्यु�नकरणमा पयार्� ध्यान के
गर� त्यस्ता कायर्�महरुमा लगानी बढाउदै जान

अपेिक्षत प�रणा
जलवायु प�रवतर्न उन्मुख बजेट तजुर्मा भ हुन।
े
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२.४

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको संगठनात्मक स्, कायर्�ववरण र वा�षर्क ल�य �नधार
२.४.१ बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको वतर्मान संगठनात्मक स्

सह सिचव

उप सिचव
सेक्ट-१

शा.अ.२

उप सिचव
सेक्ट-२

शा.अ.१

उप सिचव

उप सिचव

सेक्ट-३

शा.अ.१

उप सिचव

सेक्ट-४

सेक्ट-५

शा.अ.१

शा.अ.१

�नजी सहायक ना.सु.

उप सिचव

उप सिचव

उप सिचव

सेक्ट-६

सेक्ट-७

सेक्ट-८

शा.अ.१

शा.अ.१

शा.अ.१

उप सिचव
सेक्ट-९

शा.अ.१

उप सिचव लेखा
सेक्ट-10

शा.अ.१

कम्प्यु अ�धकृ त १

ना.सु.1

ना.सु.1

ना.सु.1

ना.सु.1

ना.सु.1

ना.सु.1

ना.सु.1

ख�रदार १

ख�रदार १

टाइ�प� १

ह.स.चा. १

का.स ३

*��व्यः अथर् मन्�ालयको संगठन ता�लका अनुसार बजेट तथा कायर्�म महाशाखाम–सिचव  १, उप–सिचव  ९, लेखा-उपसिचव १,
शाखा अ�धकृ त ११, कम्प्यूटर अ�धकृ१, नायब सुब्बा८, ख�रदार २, टाइ�प� १, हलुका सवार� चालक १ र कायार्लय सहयोग ३
दरबन्द� रहेको ।
20

२.4.2 कायर् �ववरण उपलब्ध गराउ
बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा सरुवा भै आउने कमर्चार�हरुका ला�ग �शासन महाशाखाबाट क
�ववरण उपलब्ध नगराइएको भए त्यस्तो कमर्चार�लाई देहाय बमोिजमको ढाँचामा कायर् �ववरण उ
गराई कामको िजम्मेवार� तोक्नु पद। यसको काम बजेट �शासनको िजम्मेवार� पाएको सेक्टरले गनु
पन�छ।
कायर् �ववर

नाम, थरः       

पदः

महाशाखा/शाखाः
काम, कतर्व्य र अ�धक
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
२.५

बजट
े तथा कायर्�म महाशाखामा �ा� भएका प�को कारवाह� ���या
२.५.१

�व�भ�  �नकायबाट बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा कारवाह�का ला�ग �ा� हुने
प�हरु महाशाखा �मुखको �नजी सिचव कहाँ दतार् गराउनु पन। �नजी सिचवले 
सहसिचव  उपिस्थत भएको अवस्थामा �ा� प � �नज समक्ष पेश गनुर्।
सहसिचवको  अनुपिस्थ�तमा �नजी सिचवले व�र�तम उपसिचव समक्ष  प� पठाउ
पदर्।
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२.५.२

महाशाखा �मुखबाट �ा� प�हरुमा तोक आदेश भएकोमा सोह� बमोिजम र नभएकोमा
व�र�तम  उपसिचवले  आवश्यक तोकादेश स�हत कारवाह�को ला�ग सम्बिन् सेक्टर
हेन�  उप-सिचव समक्ष पठाउनु पद। उप-सिचवले कारवाह�  उठानका ला�ग शाखा 
अ�धकृ त समक पठाउनु पन�छ।

२.५.३

सहायक स्तरका कमर्चार�ले �ा� प� फाइल  गनर् तोकादेश भएकोमा सम्बिन्
फाइलमा  रा�ुपदर्। कारवाह�को  उठान गनर् तोकादेश भएकोमा सम्बिन्धत अ
कागजातहरु समेत संलग्न गर� पंिजका स�हतको फाइ शाखा  अ�धकृ त समक्ष पे
गनु् प
र
न�। शाखा अ�धकृ तले आफ्नो राय स�हत �टप्पणी उठाउनु पन�

२.५.४

सम्बिन्धत शाखाबा उप-सिचवले आफूलाई �ा� अिख्तयार� �भ�को भए कारवाह�
टुं ग्याउनु पन�। अिख्तयार�मा नपरेको �वषयमा तोकादेश भएकोमा सोह� बमोिजम र
नभएकोमा  प�को �वषय  हेर�  �नकटतम  सुपर�वेक्षकसँग बुझ्नु पन� भए बुझी �वषय
सं िक्ष� व्यहोरा स�हत आफ्नो राय स्प� उलर� �टप्पणी अिन्तम कारवाह�क
ला�ग पेश गनुर पदर्।

२.५.५

सम्िन्धत शाखा अ�धकृतबाट पेश हुन आएको �टप्पणीमा उपसिचवलेफूलाई �ा�
अिख्तयार� हेर� कारवाह� टुंग्याउनु पन। कुनै कुरा  थप बुझ्नु पन� भए अथवा
आवश्यक कागजातहरु समावेश नभएकोमा उपसिचवले नै थ पपुष्�ाँई माग गन
पन�छ। कागजातहरु पुगेकोमा आफ्नो स्प�यसाथ �नणर्यको ला�ग महाशाखा �मुख
समक्ष पेश गनुर् प।

२.५.६

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले अन्य महाशाखासँग राय मा ग गदार् बजेट त
कायर्�म

महाशाखा �मुखका �नजी सिचवालयको दतार् �कताबमा जनाई अन

महाशाखाहरुमा रायका ला�ग फाइल पठाउनु पदर।
२.५.७

अन्य महशाखा एवं  शाखाहरुबाट राय साथ �फतार ् �ा� भएका फाइल एवं प�ह
ु
महाशाखा �मुखका �नजी सिचवले महाशाखा एवं  शाखा �मख क
हाँ पेश गनु् पदर
र
।

२.५.८

महाशाखा �मुखले आफूलाई �ा� अिख्तयार� बमोिजम कारवाह� टुंगो लगाउनु पन�।

२.५.९

मन्�, सिचव वा महाशाखा �मुखबाट �नणर्य भएका

फाइल �नजी सिचवालयको दतार

�कताबमा  जनाई मन्�ी र सिचवबाट �नणर्य भएको फाइलको सम्बन्धमा महाश
्
�मुखलाई जानकार�  गराई सम्बिन्धत सेक्टर उपसिचवसमकरयाउने कायर
् �नजी
सिचवको हुनेछ।
२.५.१० सेक्टर उपसिचवले �नणर्य भएको फाइलको व्यहो अध्ययन गर� तत्कालै शाखाम
पठाउनु पन�छ। शाखा  अ�धकृ तले  �नणर्य भएका

फाइलहरुको प� सम् भव भएस

सोह� �दन र नभ्याइने भएमा सो को भोल�पल्ट तयार गनुर् प।
२.५.११ �टप्पणी पेश गदार ् वा प�ाचार गदार् दस्तखत गन� �त्येक कमर्चार�ले आफ्नो
दजार् स्प� िझने  गर� ले�ुपदर्। बा�हर जाने �त्येक प�मा जुन फाइल नम्बरबा
प� जाने हो सो समेत उल्लेख भएको प� संख्या अ�नवायर् रुपमा ले�ु ।
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२.५.१२ सहायक कमर्चारहरुले शाखामा �ा� �नणर्य भएका फाइलहरुको अ�भलेख जना,
प�को मस्यौदा तयार गन� र शाखा चलानी गर� मूल चलानीमा  पठाउने कायर् गनुर
पदर्।
२.५.१३ कारवाह�  टुं �गएका फाइलहरुमा प� संलग्न गर� फाटवालाले सुरिक्षत साथ र
पन�छ।
२.५.१४ �त्येक फाइल छु��ने गर� संकेत �दनु पदर।
२.५.१५ �त्येक सेक्टरका सहा कमर्चारहरुले आफ्नो सेक्टरबाट चल भइ जाने 
प�हरुको अ�नवायर् रुपमा मास्टर (MC) इन्डेक्स फाइलमा रा�ु पद।
२.५.१६ हरेक आ�थर्क वषर्का कारवाह� भएका फाइलहरु मन्�ालयगत रुपमा छु��ने गर� 
वा पोकामा रा�ु पन�छ।
२.५.१७ सरकार� कागजात धुल्याउन अव�ध पुगेका

फाइलहरु पंिजका तयार गर धुल्याउने

कायर्वाह�का ला�ग अ�भलेख तयार गर� रा�ु पन�।
२.६ समूहको राय �लई पेश गनु् प
र
न� �वष
�व�भ� मन्�ालयहरुबाट ऐन �नयमको राय माग भै आएकोमा �वषयक गािम्भयर्, नवीनता,
सान्द�भर्कता तथा उपयो�गता समेतलाई �वचार गर� समूहगत राय �लनु पन� देिखएमा �तक  �दन
आवश्यकता अनुसार ऐन, �नयमको �वषयमा  सबै उपसिचव  र शाखा  अ�धकृ तहरु बसी रायका
�वषयमा एकमत बनाई सहसिचव समक्ष राय पेश गन� व्यवस्था गनुर्। यस्त, कुनै नयाँ खचर्का
�वषयमा मापदण्ड (नम्स) स्था�पत गनुर् परेमा प�न सामू�हक बैठकमा पेश गर� तय भए बमोिज
कारवाह� चलाउनु पन�छ। �त्येक म�हनाको १ गते महाशाखाका  सबै कम्चार�हरु उपिस्थत 
र
स्टाफ �म�ट� गनुर् पन। साथै, �त्येक �दन १० बजे देिख  ११ बजे  सम्म सबै उप सिचवहर
महाशाखा �मुखको  बैठक ककमा  भेला  भई अिघल्लो �दनको कायर ् �ग�त र सम्विन्धत �द
कायर्योजनाउपर छलफल गर� कुनै ज�टल �वषय भए सोको टु �ो लगाउनु पन�छ।
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२.७

बजट
े तथा कायर्�म महाशाखाबाट हुने कामको �नणर्य�ृंखल

                         �नणर्

मन्�

            मिन्�प�रद् म पेश गन� �वषय वा सै �ािन्तक �वषय
�नणर्

सिचव

         �च�लत कानून वा अिख्तयार� बमोिजम �नणर वा थप बुझ्नुपरेम

सह-सिचव

बा�हर

              अिख्तयार� बमोिजम �नणर्
वा थप बुझ्नुपन� भएम

चलानी

उप-सिचव
शाखा अ�धकृ त

मूल चलानी

�वषय  उठान र अिख्तयार� बमोिजम �नणर्य स�हत प
तयार� र दस्तखत तथा �नणर्यको प� पठाउन

मिन्�प�रषमा �स्ताव पेश गनर् सहम�त �दएक�वषय र सवर्साधारणको �नकासालाई �ाथ�मकता �दइ प�
पठाउने।  
•

�नणर्य फाइल �ा� भएकै �दन सकेसम्म प� पठाउ।

•

�नणर्यको ��त�ल�प महाशाखा �मुखको आदेशबाट उपलव्ध गराउ।

•

प� पठाउनु पूव्र एक पटक �नणर्यसँग �भडान गरेर मा� पठाउ।

२.८
� 

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको कामको �ववरण र कायरफ��ट गन� समय 
कामको �ववरण

सम्पादन गनुर् पन� अव

�नणर्य गन� सम्बिन्

सं .

पदा�धकार�
अन्यसँग राय �लनु अन्य
नपन�मा

महाशाखा वा

अन्य �नकायसँग बुझ्
/ राय �लनु पन�मा

रकमान्त/�ोतान्तर गन�

५ कायर् �द

भएप�छको  ५

१
२

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम
�दन

थप �नकासा �दने

५ कायर् �द

उपसिचव 

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम
भएप�छको  ५

24

कायर् सिचव वा सहसिचव वा 

कायर् सिचव वा सहसिचव वा 

�दन
३

राय �दने (सामान्य �वष)

७ कायर् �द

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम
भएप�छको  ५
�दन

४

सहम�त �दने (सामान्य �वष)

५ कायर् �द

�दन

उपसिचव
कायर् सिचव वा सहसिचव वा 
उपसिचव 

ऐन �नयम, �व�नयम, कायर्�व�धमा १० कायर् �द

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम

राय एवं सहम�त

भएप�छको  १० कायर् सिचव वा सहसिचव वा 
�दन

६

कायर् सिचव वा सहसिचव वा 

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम
भएप�छको  ५

५

उपसिचव

खचर् समथर/�नय�मत गन� 

५ कायर् �द

उपसिचव 

राय वा  जवाफ �ा� अिख्तयार� बमोिजम
भएप�छको  ५

कायर् सिचव वा सहसिचव 

�दन
७

अन्य महाशाखाबाट सूचना �लई मं �सर मसान्त�भ
�ोत

अनुमान

महाशाखा �मुख

स�म�त लाई

�ोतको अनुमान �दने 
८

मन्�ालयगत र कायर्गत रुप मं सीर ते�ो ह�ा
बजेटको  �समा,

महाशाखा �मुख 

मागर्दशर्न 

�नद�शन तयार गन� 
९

बजेट छलफल शुर

चै �को ते�ो ह�ा

सम्बिन्धत सब
अ�धकृ तहर

१०

बजेटको छलफल समा��

बैशाखको ते�ो ह�ा

११

बजेट �ारिम्भक मस्यौदा तया

बैशाखको चौथो ह�ा

१२

बजेट मस्यौदाको अिन्तम तया

जेठको प�हलो ८ ह�ा

महाशाखा �मुख

अध्यादेशबाट बजेट तयार गदार् भने बजेट छलफल र मस्यौदाको तयार�को कायर् सम्प� गन� 

*

बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ मा उल्लेख भए बमोिजम हुने।
 नेपालको अन्त�रम सं�वधा, २०६३ को धारा ९६(क) बमोिजम �वशेष बजेटको मस्यौदा तयार
गन� अव�ध बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ बमोिजम हुनेछ।
 �व�नयोजन �वधेयकका  �स�ान्त र �ाथ�मकताको मस्यौद ा तया, व्यवस्था�प—सं सदमा �स्तुत,
छलफलबाट �ा� भएका  सुझावहरुको आधारमा बजेटको मस्यौदामा प�रमाजर्न गर� अिन
मस्यौदा तयार गर� पेश गन� अव�ध बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ मा  उल्लेख भए  बमोिजम 
हुनेछ।
२.९

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको �नणर/कायर् सम्प� हुने त
बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा �ा� हुने प�हरु उपर कारवाह� गदार् �न/कायर् सम्प� हुने त
�नम्नानुसार बमोिजम हुनेछः
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�नणर्//कायर् सम्प� हुने त
�. सं .

काम/�वषय

१.

महाशाखाको काममा थपघट

२.

बजेट सम्बन्धी मागर्दशर्न रा��य योजना आयोगमा पठ

३.

मन्�ालयग/�नकायगत उपशीषर्कको बजेट टु�ो लगाउन

शाखा अ�धकृ त

उप सिचव सह सिचव

सिचव

माननीय मन्�


  

(क) �ारिम्भ



(ख) अिन्त



४.

केन्��य बजेटको टु�ो लगाउन



५.

बजेट उपशीषर्क थप गन



६.

उपशीषर्कको क्षे� वा अन्य संकेत �नध



७.

सम� आय व्ययको अ�धकतम सीमा तोक्

८.

साधारण बजेटको उपशीषर्क प�रवतर्न ग/गाभ्न

९.

सहायकस्तरका कमर्चार�को �वरा, घर र भैपर� �बदा स्वीकृत गन

१०.

अ�धकृ तस्तरका कमर्चार�क ७ �दन सम्मको �वरामी, घर र भैपर�  �बदा 






स्वीकृत गन
११.

7 �दनसम्म काज खटाउन

१२.

खचर/राजस्व शीषर्क संशो

१३.

यस कायर्�व�धमा संशोधन स्वीकृ

१४.

दरवन्द� थ

१५.

दरवन्द� घ

१६.

आ�थर्क दा�यत्व नपन� गर� दरवन्द� पुनस�रचना वा पद प�रवतर्न गन� स

१७.

ऐन/�नयम/�व�नयम कायर्�व�धका सहम�

१८.

�नकासा









(क) अथर् मन्�ालयकसहम�त �लइ मं .प.बाट �नणर्य भएकोमा . ५ लाख
सम्
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कै�फयत

(ख) केिन्�य बजेट शाखाको राय �लई अथर् �व�वधबाट एकपटकमा. ५०



हजार सम्म �नकासा
(ग) अथर् �व�वधबाट . ३ लाख सम्म �नकास
(घ) अथर्




मन्�ालयक सहम�त �लइ मं .प.बाट �नणर्य भएको ज�तसुकै

रकमको �नकासा 
(ङ) र. ५ लाख  सम्मको आ�थर्क दा�यत्व पन� �वद ेश �मणको स्वी



बजेटबाट पके ट खचर्को सहम�त �दन
(च) स्वीकृत बजेट र कायर्�म �भ�को. 50 लाख सम्मको सवार�साधन



खर�द गन� सहमती �दने
१९.

रकमान्त/बाँडफाट
(क) एउटा बजेट उपिशषर्क �भ�का सबै खचर् शीषर्कहरुमा रकमान्त



(ख) एउटा  अनुदान सं ख्याकोकुनै एक बजेट उपशीषर्कबाट अक� बजे



उपशीषर्कमा रकमान्
(ग) एउटा  अनुदान सं ख्याको कनै उप शीषर्कबाट अक� अनुदान संख्या



कुनै उपशीषर्कमा एक पटकमा . १ करोड सम्म
(घ) खचर् शीषर् 22911 र 29811 मा  रहेको  रकमको  हकमा  बजेट



छलफलको आधारमा एक पटकमा र.१ करोड सम्मको बाँडफाँ
(ङ) एउटा  अनुदान सं ख्याको कुनै एक उपशीषर्कबाट अक� उपशीषर्कम



तलव भ�ा र ��तव� खचर्बाट बाहेक . २० लाख सम्
(च) तलव भ�ा र ��तव� खचर्बाट बाहेक एउटा बजेट उपशीषर्क�भ� सब



खचर् शीषर्कमा. 40 लाख सम्
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�ोतान्त
(क) अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखाको रायको आधा
नेपाल सरकारको �ोतबाट बैदेिशक अनुदानमा रु50 लाख सम्म
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(ख) अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखाको रायको आधा



ऋणबाट अनुदानमा र. 50 लाख सम्म 
(ग) बैदेिशक ऋणलाई अनुदानमा �ोतान्त




(घ) बैदेिशक अनुदानलाई ऋणमा �ोतान्त र. 5० लाखसम्
(ठ) नेपाल सरकारको �ोतबाट वैदेिशक अनुदानमा �ोतान्त
२०.




मातहतका  राजप�ां�कत ��तीय �ेणी सम्मका अ�धकृतहरुलाई �ोत्सा�
पुरस्कार र �वभागीय सजायको �सफा�रश गन�  र कायर्सम्पाद न मुल्यां
सम्बन्धी फाराम भर� �ोत्सा�हत पुरस्का र र �वभागीय सजायको �सफा
गन�

२१.

मातहतका  राजप�ां�कत

अ�धकृ तहरुलाई �व�भ� �नकायहरुको बैठकम



��त�न�धत्व गराउन
२२.

मातहतका 

राजप�ां�कत

त�ृ तय �ेणीका 

अ�धकृ तहरुला

आफ्नो

कायर्क्षे��भ�को �नकायको बैठकमा ��त�न�धत्व गर
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२.१० बजट
े तथा कायर्�म महाशाखाको अन्य महाशाखाहरुसंगको कायर्गत अन्तर 
आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाख

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

•

ब�क तथा �व�ीय सं स्थाका�वषयमा राय परामशर,

•

ऋण लगानीको ला�ग �नणर्य र तमसु,

•

आन्त�रक ऋणको सावाँ तथा व्याज भु�ा,

•
•

•

ब�क  तथा �व�ीय  सं स्थाको अनुदान �नकास/ऋण 
तथा सेयर लगानी।

•

आन्त�रक सावाँ व्याज भु�ानी सम्बन्धमा बज

नवीकरणका �वषयमा नी�तगत �नणर्,

व्यवस्था वारे राय परामश

बजेट व�व्यमा उिल्लिखत सम��गत अथर्तन् •

ब�क  तथा �व�ीय सं स्थाहरुमा अनुदान र सेयर तथ

ब�क तथा �व�ीय सं स्था सम्बन्धी नी�तगत �,

ऋण लगानीको बजेट �व�नयोजन।

आ�थर्क सव�क्षणका सरकार� खचर् र राज
�वषय।
अन्तरार्��य आ�थ सहायता समन्वय महाशाख

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

•

�ोत प�रवतर्न गदार् राय माग ग,

•

वैदेिशक  ऋणबाट सवार�  साधन ख�रद, वैदेिशक  •

वैदेिशक  सहयोग सं लग्न आयोजनाका खचर् �ग�त 

अध्ययन ता�लम ��त�न�ध

अनुगमनको �बषय,

•

मण्डलका �वषयम

समपूरक कोष बापत सरकारको योगदानका �वषय,

परामशर,

•

बजेट �व�नयोजनमा वैदेिशक �ोत कायम गन� �वषय,

•

�वदेशी सं स्थाको सदस्यता शुल्क सम,

•

सोधभनार्को �वष,

•

वैदेिशक �ोतबाट बढ� खचर् भएको समथर,

•

वैदेिशक  सहायता  अन्तगर्तका आयोजनाको खच

•

बजेटमा  समावेश  भएका दातृसंस्थाको सहयोग

समथर्न वा �नय�मत गन� �वषय

सम्झौताका �वष,
•

स्थानीय कर नेपाल सरकारले व्यहोन� �व,

•

समपूरक कोष  (काउण्टरपाटर् फ)

उपलव्ध

गराउने �वषय,
•

�ोत पुिस्तका तयार� गन� सम्ब,

•

आगामी आ�थर्क वषहरुको ला�ग ऋण तथा
अनुदान अनुमानको �वषय।
राजस्वव्यवस्थापमहाशाखा

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

भन्सा, कर �फतार्का �वषयमा कानूनी अस्प�त •

कर �तन� �वषयमा बजेट व्यवस्,

देिखए,

•

कर छु टको स�ा अनुदान �दने �वषय,

•

भन्सा, कर छु टका �वषय,

•

बजेट �व�नयोजनमा राजस्व अनुमानको �वष

•

राजस्व सम्बन्धी �ग�तका �,

•

•
•

बजेट व�व्यमा समा�व� राजस्व नी�तको �ग,
राजस्व अनुमानको �वषय
कानून तथा परामशर् महाशाख

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

•

नयाँ ऐन, �नयम मस्यौदामा रा,

•

ऐन, �नयम सं शोधनमा राय,

ऐन, रा� ऋण उठाउने ऐनमा नी�तगत सुझाव तथा 

•

कानूनी ���वधा  �नरुपण गर� बजेट व्यवस्था ग

बजेट अंक �नधार्रण गन�

•

�वषय।

•
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�व�नयोजन ऐन, पेश्क� खचर् , ऋण तथा जमानत

�शासन महाशाखा
•

जनशि� तथा भौ�तक सु�वधा,

•

अथर्

बजेट तथा कायर्�म महाशाख
• अथर् मन्�ालय र अन्तगर्त �नकायको बजेट �न,

�नकासामा �सफा�रशको �वषय,
•
•

थप �नकासा, रकमान्तर आ�द �वष,

मन्�ालय र अन्तग र्त �वभागको ब

बजेटसँग सम्बिन्धत �काशन छपाईमा समन्

• अथर् मन्�ालय र अन्तगर्त �नकायको दरवन्द� �,
थप घट आ�द �वषय।
• बजेट तथा कायर्�म महाशाख

सं स्थान समन्वय महाशा
सं स्थान समन्वय महाशा

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

• सावर्ज�नक संस्थान �वघटन सम्बन दा�यत्वको • बजेट �व�नयोजन र बजेट �नकासा सम्बन्धी �व,
• लगानीमा राय ।

�वषय,
• सावर्ज�नक संस्थानमा लगानी सम्बन्धी 
अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाख
•
•

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

बजेटको  नी�त तथा कायर्�मको �ग�त सम्बन् •

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको �ग�त �ववरण

�वषय,

सम्बन,

खचर्को आव�धक �ग�त ��तवेदनसम्बन्धी �व।

•

सूचनाको उपलव्धत,

•

बजेट व�व्यमा उल्लेख भएका नी� त तथ
कायर्�मको �ग�त �ववरण तथा १५ करोडभन्दा
माथीका आयोजनाका �ग�त �ववरण  र �नय�मत
स�मक्षाको �वष

�व�ीय क्षे� व्यवस्थापन महा

बजेट तथा कायर्�म महाशाख

• �व�ीय क्षे�क सावर्ज�नक संस्थ सम्बन्धी नी� • �व�ीय

अनुगमन,

तजु्मा ग
र
न �वषय,
• �व�ीय क्षे�

सावर्ज�नक संस्थानमा लगान

• �व�ीय क्षे�का कायर्�महरु र आयोजन
स�ालन गन� �वषय,

पुन्स
र ्थाप,

समन्व,

�वकास एवं  �वस्ताको ला�ग

बजेट

व्यवस्था।
• �व�ीय

सम्बन्धी �व,

क्षे�को सुध,

क्षे�क

व्यवस्थापन सम्बन्धी न

कायर्�ममा राय परामशर् �दने �व

• लघु�व�,

�ा�मण �व� व्यवस्थाप

जस्त

कायर्�महरुको बज गन�।
• सरकार� खचर्को प�रमाण र ढाँचा सम्वन्
नी�तहरुको तजुर्मा राय �दने।

२.११ बजट
े तथा कायर्�म महाशाखाको अन्य �नकायहरुसंगको कायर्गत अन्तर 
२.११.१

महालेखा पर�क्षकको कायार्

•

आ�थर्क �शासन सम्बन्धी न, कानून तजु्मा
र
एवं संशोधन सम्बन्।

•

आ�थर्क अनुशासन पालना गराउने सम्बन्।

•

सबै �क�समका रकमान्तर सम्बन्धमा जानक।

•

सबै �क�समका �नकासा रो�ा, फुकुवा एवं बाँडफाँट सम्बन्धी जानका।
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•

म.ले.प. फारामहरुको तजुर्मा तथा प�रमाजर्न गदार् �दइने राय सम्।

•

अिख्तयार� र सोको संशोधन प�को जानकार� �दन।

२.११.२

रा��य योजना आयोग

•

आगामी आ�थर्कवषर्को बजेटको आकार(�समा) �नधार्रण गन� �वष।

•

बजेटको मन्�ालयगत �समा �नधार्रण तथा बजेट �नमार्ण सम्बन्धी मागर्द
मस्यौदा तयार।

•

राजस्व र वैदेिशक सहयोग प�रचालनका �वष।

•

नयाँ आयोजनाको स्वीकृ�।

•

वा�षर्क कायर्�म स्वीकृ�त तथा संश।

•

बजेटको नी�तगत र कायर्�मको छलफ।

•

�वकास कायर्�म कायार्न्वयन सन्दभर्मा �लइने।

•

मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार� सम्बन्धी ।

•

कायर्�मको अनुगमन तथा वा�षर्क �ग�त स�मक्षा सम्।

२.११.३
•

महालेखा �नयन्�क कायार्ल
�नकासा व्यवस्, खचर् ��तवेद, सोधभनार, आन्त�रक लखापर�क्षण नी, ऋण 
कायार्न्वयन तथा व्यवस्थापन आ�द ।

•

लेखा �णाल� सम्बन्धी �व।

•

नगद �वाहको �नरन्तर अनुगमन सम्बन्धी �।

•

आ�थर्क �शासन सम्बन्धी न, कानून तजु्मा
र
एवं संशोधन सम्बन्।

•

आ�थर्क अनुशासन पालना गराउने सम्बन्।

•

सबै �क�समका रकमान्त/�ोतान्तर सम्बन्धमा जानक।

•

सबै �क�समका �नकासा रो�ा, फुकुवा एवं बाँडफाँट सम्बन्धी जानका।

•

म.ले.प. फारामहरुको तजुर्मा तथा प�रमाजर्न गदार् �लने राय सम्।

•

BMIS/FMIS सूचना आदान �दान।

•

अिख्तयार� र सोको संशोधन प�को जानकार।

•

नेपाल सरकारको खचर्को वा�षक ��तवेदन तयार गन� �वषय।

•

चालु आ.व.को सं शो�धत अनुमान तयार गर� अथर् मन्�ालयमा पठाउने �व।

२.११.४

नेपाल रा� ब�क 

•

सम��गत अथर्तन्�को आव�धक सूचना �लने �व।

•

वा�षर्क बजेट तजुर्मा गनुर् पूवर् कुल रा��य �ोतको अनुमान तयार गन� �व।

•

नगद योजना व्यवस्थापनको आधारमा नगद �वाहको �नरन्तर अनुगमन गन� �।

•

पूव् बजेट सव�क्षणको ��तव
र
।

•

बजेट �नकासा, खचर, राजस्व संकल, वैदेिशक  सहायता �ा�� (ऋण  र अनुदान),
आन्त�रक ऋण �ा��को सा�ा�हक तथ्या� र केिन्�य कोषको अवस्थाको बार
��तवेदन �दने �वषय।
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२.११.५

खचर् गन� �नकाय(सं वैधा�नक �नकाय/मन्�ाल/आयोगहर)

•

अिख्तयार� �दान तथा संशोध।

•

थप �नकासा तथा रकमान्त, �ोतान्त।

•

�नकासा रो�ा तथा फुकुवा।

•

र�त नपुगेको खचर्हरुको समथर्न एवं �नय�मत गन� �।

•

बेरुजु �नय�मत गनर् महालेखा �नयन्�क कालयको राय साथ आउनु पन� �वषय।

•

बजेटको छलफल।

•

खचर्का मापदण्(न�स)हरु स्वीकृ�तका �व।

•

दरबन्द� स�म�, वा�षर्क �ग�त स�मक्षा लगायत अन्य �वषयका बैठकमा ��त�न।

•

�नकासा तथा खचर्को आव�धक �ग�त तथा ��तवेद।

•

��त�न�धमण्डलको �मण खच।

•

�वदेश �मणको स्वीकृ�त सम्बन्धी �वष।

•

सवार� साधन ख�रदमा सहम�त �लने �वषय।

•

अवण्डामा रहेको रकमबाँडफाँट सम्बन्ध।

•

सेवा करारमा �लनु पदार् सहम�त माग सम्बन्।

•

आ�थर्क दा�यत्व पन� �वषयमा कानून तजुर्मा त मिन्�प�रष� �स्ताव लानु पूवर
सहम�त।

•

अस्थायी दरबन्द�सृजनगदार।

•

पुराना बक्यौताका भु�ानी गन� सम्बन्।

•

वैदेिशक  ऋणबाट सवार�  साधनको ख�रद  तथा �वदेश  �मण  गनु् पूवर् सहम�त एव
र
�नकासाको ला�ग।

२.११.६अस्थायी �कृ�तका आयो/स�म�तहरु
•

नेपाल  सरकारले  अथर् मन्�ालयको सहम�त �लई वा न�लई गठन गरेको अस्था
�कृ �तका आयोग/स�म�तहरुलाई औिचत्य समेतका आधारमा �ोतको व्यवस्था गनुर्
सम्बन्ध।

•

आयोग वा स�म�तको गठन र म्याद थपमा पूवर् सहम�त �लने �व।

•

आयोग वा  स�म�तका  पदा�धकार�हरुको सु�वधाको �वषयमा पूवर् सहम�त �लनुपन
�वषय।
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प�रच्छ ेद– ३
बजट
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३.१
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३.१.१
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३.१.२
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३.१.३

सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल, २०६४

३.१.४

आ�थर्ककायर्�व�ध ऐ, २०५५

३.१.५

आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमाव, २०६४

३.१.६

स्थानीय स्वाय� शासन , २०५५

३.१.७

स्थानीय स्वाय� शासन �नयमाव, २०५६

३.१.८

सालवसाल� �व�नयोजन ऐन, पेश्क� ऐ, पूरक ऐन

३.१.९

सं िचत कोषबाट के�ह रकम िझक्ने र खचर् गन� 

३.१.१०

नेपाल सरकार (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०६9

३.१.११

�नजामती सेवा ऐन, २०४९

३.१.१२

�नजामती सेवा �नयमावल�, २०५०

३.१.१३

ऋण तथा जमानत ऐन, २०१८

३.१.१४

वैदेिशक सहायता नी�त, २०५९

३.१.१५

Standard Operating Procedures (SOP), 2011 International Economic cooperation
coordination Division. MOF

३.१.१६  रा� ऋण ऐन, २०५९
३.१.१७

आव�धक योजनाका पुिस्तकाह

३.१.१८

बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, 2068  
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बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको कायरस�ालन �नद�िशका, २०70

३.१.२०

सालवसाल� बजेट व�व्

३.१.२१

सालवसाल� व्यय अनुमानको �ववरण(खचर्शीषर्कगत र �ोतगतसमे)

३.१.२२

सालवसाल� आ�थर्क ऐ

३.१.२३

सरकार� खचर्मा �मतव्य�यता कायम गन � �न द�िश, 2068 / �मतव्य�यता सम्बन्
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बजेट तथा कायर्�म

महाशाखाका पदा�धकार�हरुले मा�थ उिल्लिखत  �नयमहर, नेपाल 

सरकारले  समय  समयमा  गरेका आ�थर्क सुधार कायर्�म, अथर् मन्�ालयको अिख्तयार� 
तथा �व�भ�  प�रप�हरुको समेत साथै सेव, सु�वधा, शतर् तथा स�ालनका  सम्बन्धमा �व�भ
�नकायका अलग्गै ऐ, �नयम, �व�नयमहरुका अध्ययन गनुर् प।
३.२

लेखांकन संके त वग�करण (Chart of Accounts)
्
सरकार� आय व्ययको लेखा�, ��तवेदन तथा मूल्या�न गनर् सघाउ रयाउने 
उ�ेश्यले
सावर्ज�नक आय र व्ययका समान �कृ�तका कारोवारहरुलाई एउटा �नि�त संकेत का आधार
ए�ककृ त हुने गर� वग�करण ग�रएका सं के तहरुलाई लेखांकन संकेत वगकरण भ�े ग�रन्।
नेपाल सरकारले हाल �चलनमा ल्याएकोGovernment Finance Statistics Manual, 2001
अनुसारको लेखांकन सं के त वग�करण (Chart of Accounts)को छु �ै सँ�ह �कािशत भैसकेको 
छ। सो मध्ये बजेट तजुर्मा तथा कायार्न्वयनका �ममा बारम्बार आउने �मुख संकेतह
उल्लेख ग�रएको ।

३.२.१. अनुदान सं के त  
सं वैधा�नक  �नकाय, मन्�ालय वा सो सरह क्षे�ा�धकार भएका सिचव/आयोग आ�दका कायर्
�कृ �त र सं गठन समेत छु ��ने गर� �तन सं ख्याको संकेत �इएको छ जसलाई “अनुदान सं के त”

ृ
भ�े ग�रन्। उदाहरणाथर् अनुदान संकेत“३०५” ले अथर् मन्�ालय जनाउँछ भन“३१४” ले गह

मन्�ालय जनाउँ। हाल  अनुदान सं के त १०१ देिख शुरु गर� ६०२ सम्म कायम ग�रएको
छ। जुन तल �वस्तृत रुपमा उल्लेख ग�रएक। मन्�ालय र अन्तगर्त �नकरुलाई
ँ ीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्था सोह� अनुदान संकेत�भ� �व�नयोजन, अिख्तयार� �दान
चालु/पूज

गन� तथा लेखा�न/��तवेदन गन� ग�रन्।
अनुदान

�नकायको नाम

अनुदान

सं के त
101

�नकायको नाम

सं के त
रा�प�त
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भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�
भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात

102

उपरा�प�त
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मन्�ाल
म�हला, बालबा�लका तथा समाज

202

सं �वधान सभा /व्यवस्था�पक- सं सद

340

कल्याण मन्�ा

204

अदालत

343

युवा तथा खेलकूद मन्�ाल

206

अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आ

345

रक्षा मन्�

208

महालेखा पर�क्षकको कायार

347

शहर� �वकास मन्�ाल

210

लोक सेवा आयोग

349

शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्

212

�नवार्चन आयो

350

िशक्षा मन्�

214

रा��य मानव अ�धकार आयोग

352

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 

34

मन्�ाल
216

महान्याया�धव�ाको कायार्

356

सामान्य �शासन मन्�ा

218

न्याय प�रष

357

�सं चाइ मन्�ाल

358

सूचना तथा स�ार मन्�ाल

�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्
301

कायार्ल

सं घीय मा�मला तथा स्थानीय
305

अथर् मन्�ा

365

�वकास मन्�ाल

307

उ�ोग मन्�ाल

370

स्वास्थ्य तजनसं ख्या मन्�ा

308

उजार मन्�ाल

371

�म तथा रोजगार मन्�ाल

कानून, न्या, सं �वधानसभा तथा सं सद�य 

रा��य योजना आयोगको 

311

मा�मला मन्�ाल

391

सिचवालय

312

कृ�ष �वकास मन्�ाल

501

अथर् मन्�ा-�व�ीय व्यवस्
अथर्मन्�ाल- आन्त�रक ऋण

314

गृह मन्�ाल

502

सस्कृ�, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन
325

मन्�ाल

भु�ानी
अथर् मन्�ा- वैदेिशक ऋण 

503

भु�ानी (बहुपक्ष)
अथर् मन्�ा- वैदेिशक ऋण 

326

पररा� मन्�ाल

504

भु�ानी (��पक्ष)
अथर्मन्�ाल- कमर्चार� सु�वधा

329

बन तथा भू-सं रक्षण मन्�

601

तथा सेवा�नवृत सु�वधा

330

बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�

602

अथर मन्�ालय- �व�वध

331

�वज्ञ, ��व�ध तथा वातावरण मन्�ाल

मन्�ालय �कृ�तको नयाँ संगठन स्थापना भएमा नयाँ अनुदान संकेत �दनु पद। सं वैधा�नक 
�नकाय  बाहेक कुनै मन्�ालयमाफर्त नेपाल सरकारमा सम्पकर् रा�ु पन� न
आयोग/बोडर/केन्/स�म�त गठन भएमा  नयाँ  सं के त �दनु हुंदैन। सम्पकर् मन्�ालयको संक
अन्तगर्त नै नयाँ बजेट उपशीषर्क �दनु प।
३.२.२. सं िचत कोषमा�थ व्ययभार हुने र संिचत कषबाट �व�नयोजन हुने खचर्हर
सरकार� खचर्लाई संिचत कोषमा�थ व्ययभार हुने र संिचत कोषबाट �व�नयोजन हुने गर� दु
भागमा वग�करण  ग�रएको छ। सं िचत कोषमा�थ व्ययभार हुने खचर्हरुमा नेपालको अन्त
सं �वधान, २०६३ मा त्यसर� व्ययभार हुने गर� तो�कएका खचर्हरुलाई मा� सश गन� ग�रएको 
छ र यसलाई सं के त १ �दइएको छ, जसलाई अं�ेजीमा Charged भनीएको छ। यस्तो खचर् संस
नरहेको  अवस्थामा प�न �नवार्ध �दनु पन� हुनाले यसमा सामान्यतया कम बजेट �स्ताव गन�
खचर् कटौती गनुर् हुँद। �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्तको सावाँ ब्याजको हकमा भने �तनर् 
रकम  र �तनर्सक्ने क्षमताका आधा रमा �व�नयोजन गनर् स। तर भु�ानी योग्य व्याज 
वैदेिशक भु�ानी योग्य सावाँका ला�ग पयार्� बजेट �व�नयोजन गनुर् प।

35

सं िचत कोषमा�थ �व�नयोजन हुने  रकमका ला�ग सं के त २ �दइएको छ यसलाई अं�ेजीमा 
Appropriated भनी उल्लेख ग�रएको ।
नयाँ बजेट उपशीषर्क संकेत �ददा १ वा २ कुन अन्तगर्त पदर्छ ए�कन गर� संकेत �दनु प।
यो सं के त Budget Management Information System (BMIS) Software �भ�ी भागमा रहेकोले 
बा�हरबाट दे� स�क�।
ँ ीगत र �व�ीय व्यवस्था बजेट संके
३.२.३ चालु, पूज
ँ ीगत र �व�ीय व्यवस्थाको बजेट छु�याउने �योजनका ला�ग अनुदान संख्या प�छ३
चालु, पूज
अंकले मन्�ालय र कायर्�म संकेतलाई जनाउ। अनुदान सं के त प�छको ३ अंक समेतले चालु
ँ ीगत बजेटलाई
बजेटलाई जनाउँदछ। त्यसैगर� अनुदन सं के त प�छको  ४ अंकसमेतले  पूज
जनाउँदछ भने ५ ले �व�ीय व्यवस्थालाई बुझाउ।

मा�थका सं के तलाई �नम्न उदाहरणबाट �� ग�रएको छ:
३१२०११  

कृ�ष मन्�ाल

३१२०११३

कृ�ष मन्�ालय– चालु बजेट

३१२०११४

ँ ीगत बजेट
कृ�ष मन्�ालय– पूज

५०२००२५

अथर् मन्�ाल– �व�ीय व्यवस्, सावाँ भु�ानी

३.२.४. बजेट उपशीषर्क वा कायर्�म संके
ँ ीगत खचर् वा �व�ीय व्यवस्थ
कायर्�म संकेतलाई अनुदान संकेत तथा बजेट �कार (चालु, पूज
सं के त) प�छ तीन वटा अक्षरका संकेत �दइएको। उदाहणाथर् ३०५०११ मा ३०५ ले अथर

मन्�ालय अनुदान सके तलाई जनाउँछ, भने ०११ ले  “अथर् मन्�ा” कायर्�म संकेतलाई

जनाउँछ। ३०५०११ प�छ उल्लेख हुने३ अंकले चालू बजेट, ४ अंकले  पूिजगत बजेट र ५

अंकले �व�ीय ब्यवस्लाई जनाउँछ। ३०५०११ लाई बजेट उपशीषर्क भ�नन्।

नयाँ  उपशीषर्क �दंदा प�हले मन्लय, त्यसप�छ �वभाग र सो अन्तगर्तका कायार्लय त्यसै
अक� �वभाग रहेछ भने त्यस्तो �वभाग वा कायार्लयलाई सकभर �मब� हुने गर� संकेत �द
गनु् पदर
र
।
३.२.५ बजेटको सेवा तथा कायर्गत वग�करण
बजेटको क्षे�गत �वभाजन के कस्तो छ भनी थाहा पाउन र लगानी तथ�तफलको मूल्यांकन
समेत गन� �योजनका ला�ग हाल १० ओटा कायर्गत वग�करण ग�रएको छ जुन देहाय बमोिजम
छ:
सं के त

कायर्गत वग�करणको ना

०१

सामान्य सावर्ज�नक से

०२

रक्
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•

०३

सावर्ज�नक शािन्त सुर

०४

आ�थर्क मा�मल

०५

वातावरण सं रक्

०६

आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा

०७

स्वास्

०८

मनोर�न, सं स्कृ�त तथा धम

०९

िशक्

१०

सामािजक सुरक्

आ.व. २०६८/६९ देिख बजेट व�व्, आय र व्यय अनुमान पुिस्तक(रातो �कताब)
मा �काशनाथर् अलग्गै कायर्गत वग�क(�व�ीय व्यवस्था स�) को �योग ग�रएको 
छ। जसको �ववरण अनुसूची – १ मा उल्लेख ग�रएको ।

•

बजेट उपशीषर्कलाई उ� वग�करणमध्ये कुनमा पन� हो त्यसको संकेत �द नु प।
कम्प्यूटरमा एकपटक वग�करण गरेप�छ यसमा बीचैमा पयार्� कारण �वना प�रवतर्न 
हुँदैन। प�रवतर्न गरेको अवस्थामा �कन त्यस्तो प�रवतर्न गनुर् परे? सो को कारण

र प�रवतर्नप�छ कुन क्षे�मा समावेश ग�रएको हो सो को अ�भलेख किम्३ वषर्सम्
रहने गर� रा�ुपदर्। व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगत सम) को 
सम्बिन्धत अनुसूचीको ��व्यमा प�रवतर्नको जानकार� �दनु ।

चालु बजेट

ँ ीगत बजेट उपशीषर्कका ला�ग प�न सोह�
उपशीषर्कका ला�ग जुन कायर् �एको छ, पूज
कायर्गत वग�करणमा समावेश गनुर् प।
३.२.६ उप कायर्गत संकेत
मा�थ �करण  ३.२.५ को कायर्गत संकेत �भ� उपकायर्गत संकेत �दइएको। उदाहरणाथर्
सामािजक  सुरक्षा कायर्लाई प�रवार र िशशु कल, सामािजक  असमावेशी, सामािजक  सुरक्—
अनुसन्धान तथा �वका, सामािजक  सुरक्— अन्य� व�गर्कृत नभएको आ�द उपकायर्मा �वभा
ग�रएको छ।
नयाँ बजेट उपशीषर्क संकेत �दंदा कुन उपकायर् अन्तगर्त पदर्छ सो को ए�कन गनुर।
३.२.७ दातृ सं स्थाको संकेत वग�करण
सम्झौता अनुसारको ऋण तथा अनुदान सहयगको खचर्को �व�नयोज, �नकासा, खचर् लेखा�न तथा
��तवेदन गनर् सिजलो होस भ�ाका ला�ग ऋण तथा अनुदान उपलव्ध गराउने  संस्था 
�नकायलाई छु �ै सं के त �दइएको छ।
दाताहरुको संकेत र नामको �ववरण अनुसूची– २ मा �दइएको छ।
ऋण तथा अनुदान सम्झौताको संकेत नम्बर आयोज/कायर्�मगतअन्तरार्��य आ�थर्क सहाय
समन्वय महाशाखबाट अ�नवायर् रुपमा �ा� गनुर् प।
37

३.२.८ खचर्का �ोतहर
बजेट खचर्का चार �मुख �ोत रहेका छन्:
(क)

राजस्

(ख)

वैदेिशक अनुदान  

(ग)

वैदेिशक ऋण 

(घ)

आन्त�रक ऋ।

३.२.८.१ राजस्व र अनुदान : यस अन्तगर्त क र राज, गैरकर राजस्, वैदेिशक  अनुदान  
पदर्छन। राजस्व शीषर्हरुको �वस्तृत वग�कर ण र व्याख्या ३.३.१ मा 
�दइएको छ।
३.२.८.२ वैदेिशक अनुदान
वैदेिशक अनुदानको रकम चार �कारबाट खचर् गन� गर� �व�नयोजन ग�रन्:

�स नं.
१

वैदेिशक  अनुदान �ा� हुन/े �नकासा हुने त�रका (Mode अनुदानको सं के त
of Payment)
नगद अनुदान
११

२

सोझै भु�ानी अनुदान

१२

३

सोधभनार् अनुदा

१३

४

वस्तुगतसहायता

१४

बजेट तजु्मा गदार् उपरो� �कारमध्ये कुनमा पन� 
र
अन्तरार्��य आ�थर्क सहाय
समन्वय महाशाखसँग परामशर् गर� ए�कन गरेर मा� �व�नयोजन गनुर् पद।

३.२.८.३ वैदेिशक ऋण 
वैदेिशक ऋणको रकम तीन �कारबाट खचर् गन� गर� �व�नयोजन ग�रन्:

•

�स नं.

वैदेिशक  ऋण �ा� हुन/े �नकासा हुने त�रका  अनुदानको सं के त
(Mode of Payment)

१

नगद ऋण

२१

२

सोझै भु�ानी ऋण 

२२

३

सोधभनार्ऋण

२३

यो वषर् �ा� गन� कुल बैदेिशक ऋणबाट यो वषर् भु�ानी गन� ऋणको सावां घटाए
खू द वैदेिशक ऋणको रकम �वि�य व्यवस्था अन्तगर्त ।
बजेट �व�नयोजन गदार् उपरो�मध्ये कुन �कारमा पन� ह अन्तरार्��य आ�थर

ँ समन्वय गर� ए�कन गनुर् पद।
सहायता समन्वय महाशाखसग
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•

नगद  भ�ाले  सम्बिन्धत दाताले सम्झौता वमोिजम अ��म रुपमा अनुदान वा
उपलव्ध गराएको अवस्थालाई बुझाउ।

•

सोधभनार् भ�ाले प�हले नेपाल सरकारको �ोतबाट बजेट व्यहोर� खचर् भए
रकमको ��तवेदन दातृ  सं स्थामा पठाई सो खचर्को पू�तर्� गन� व्यवस्थाला

जनाउँछ।
•

सोझै भु�ानी भ�ाले �वशेष  इम्�े� खातामा रहेको रकमबाट खचर् ग�रने रकम व
सम्बिन्धत आयोजना कायार्लयको माग अनुसार दातृ पक्षबाटै सम्बिन्, फमर,
कम्पन, सं स्था वा आपु�तर्कतार्लाई सोझै भु�ानी �दने वा दातृ पक सोझै भु�ानी
गन� ���या सम्झनु पछ।

•

वस्तुगत सहायता भ�ाले दाताले सम्बिन्धत आयोजना वा कायर्�मलाई मालसा
उपलव्ध गराउने र आयोजनाले मालसामान �ा� गर� सो को मूल्य बराबरको खच
लेखा�न गन� अवस्था सम्झनु प।

३.२.८.४ आन्त�रक ऋण :   बजेटको न्यूनपू�तर् गनर्को ला�ग आन्त�रक ऋणको प�रच
ग�रन्। यस अन्तगर्त रा��य वचत, �वकास ऋण, �वशेष  ऋणप�, वैदेिशक 
रोजगार वचत प� र �े जर� �वलहरु �नस्कासन गन� ग�र। यो वषर् उठाउने कुल
आन्त�रक ऋणको रकमबाट यो वषर् भु�ानी गन� ऋणको सावां घएर खू द 
आन्त�रक ऋण �वि�य व्यवस्था अन्तगर्त।
३.३

राजस्व तथा खचर् शीषर्कहरुको वग�करण र व्
राजस्व तथा खचर् वग�करणका शीषर्कहरु र व्याख्या तल ग�।  यस सम्बन्धी �वस्त
व्याख्या बजेतजु्मा
र �दग्दशन, २०68 मा �दइएको छ।
३.३.१ राजस्व शीषर्रुको वग�करण र व्याख
राजस्वको अनुमान गन� र लेखा�न गन� �योजनका ला�ग सरकार� आम्दा, खचर् र
लगानीको  सं के त तथा वग�करणलाई अन्तरा��य मानदण्ड अनुरुप गराउने उश्यले
सरकार� �व�ीय तथ्या�(Government Finance Statistic, 2001) सं ग मेल खाने गर� 
आ�थर्क वषर२०६८/६९ देिख नयाँ आ�थर्क संकेत तथा वग�करण लागु ग�रएको ।
सो वमोिजमका  सबै उपशीषर्कहरुको वग�करण र व्याख्या तल �स्तुत ग�र।
राजस्व शीषर्कहरुको संकेत तथा वग�करण कायम गद ार् मुल श, आधार शीषर्क र
आम्दानी जनाउने शीषक  गर�  ३ खण्डमा �वभाजन ग�रएको । सं के त नम्वरको
अन्तमा शून्य रहेका शीषर्कहरुमा आम्दानीको लेखा�न गनुर् । यस्ता शीषर्कहरु म
शीषर्क र आधार शीषर्कहर ह
ु । दण्, ज�रवाना, शुल्क र व्याज कुन राजस्व शीष
अन्तगर्त लागेको हो सोह� शीषर्कमा नै आम्दानी जन पदर्।
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राजस्व संके

शीषर्

वग�करणको व्याख्

१००००

राजस्व तथा अनुदान

११०००

कर

फमर् एवं व्यि�को आयमा लाग्ने कर यसमा प। यसमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

१११००

ँ ीगत आय, मुनाफा तथा पूज
ँ ीगत लाभ कर वापतको रकम यसमा पदर्।
आय, मुनाफा  तथा  पूज
लाभमा कर

११११०

यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

एकलौट� फमर् तथा एकलौट� फमर् एवं व्यि�गत आयमा लाग्ने कर यसमा प।
व्यि�गत आयमा लाग्ने 

१११११

यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

एकलौट� फमर् तथा एकलौट� फमर् तथा व्यि�गत आयमा लाग्ने कर य पदर्।
व्यि�गत आयमा लाग्ने 

११११२

कुनै �ाकृ �तक व्यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरेको तल, ज्याल,

पा�र��मक कर

मजदुर�, पा�र��मक, भ�ा एवं सु�वधा, अवकाश भु�ानी, रोजगार�का 
सम्बन्धमा ग�रएका अन्य भु�, अध्यय, अध्यापन आ�द  �व�भ�
�ोतबाट हुने आयमा लाग्ने कर यसमापदर्।
११११३

ँ ीगत लाभ कर
पूज
व्यि�ग

– घर, जग्ग, शेयर आ�द  सम्पि�को �ब�, प�ा, हक  हस्तान्तर
लगायत �व�भ� �क�समका  �नःसगर्बाट भएको पूँजीगत लाभमा
व्यि� तथा एकलौट� फमर्लाई लाग्ने कर यसमा प।

१११२०

�नकायको आयमा लाग्ने कर  ��त�ान तथा सं स्थानको आयमा लाग्ने कर यसमा पद। यसमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्।

१११२१

�नकायको  मुनाफामा लाग्ने नेपाल  सरकारको  पूण् वा अ�धकांश
र
(५० ��तशत भन्दा बढ)
कर— सरकार� सं स्था

स्वा�मत्व भएका सरकार � �नकाय तथा त्यस्ता �नका
व्यवस्थापक�य �नयन्�ण भएको �नकाय कोमा लाग्ने कर
यसमा पदर्छ

१११२२

�नकायको मुनाफामा लाग्ने कुनै �वशेष ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तगर्त दतार् भएका पि
कर—

पिब्लक �ल�मटेड �ल�मटेड कम्पनी र नेपाल सरकारको ५० ��तशत भन्दा कम

कम्पन
१११२३

स्वा�मत्व भएका कम्पनीको आयमा लाग्ने कर यसमा पद

�नकायको मुनाफामा लाग्ने कम्पनी ऐन अन्तगर्त दतार् भएका �ाइभेट �ल�मटेड कम्पनी
कर

—�ाइभेट

�ल�मटेड  आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम तो�कएको कम्पनीको आयमा लाग्न

कम्पन
१११२४

कर  यसमा पदर्छ

�नकायको मुनाफामा लाग्ने मा�थ उिल्लिखत उपशीषर्१११२१ देिख १११२३ �भ� परेका 
कर — अन्य संस्

बाहेक  अन्य संस्थाहरुः साझेदार� , सहकार� सं स्थ, ��, यु�नट
��, सं घ/सं स्थ, �वदेशी कम्पनी एवं अन्य �नकायको आयमा लाग्
कर यसमा पदर्।

१११२५

ँ ीगत लाभकर – �नकाय
पूज

घर, जग्ग, शेयर आ�द  सम्पि�को �ब�, प�ा, हक  हस्तान्तर
लगायत �व�भ� �क�समका  �नःसगर्बाट भएको पूँजीगत लाभमा
�नकायलाई लाग्ने कर यसमा पदर।
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१११३०

लगानीको आय  तथा  अन्य मा�थ उिल्लिखत शीषर् १११११ देिख  १११२४ �भ�  परेका 
आयमा लाग्ने क

बाहेक अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा पद। यसमा रकम जम्मा
गनर् �मल्द।

१११३१

सम्पि� बहाल तथा प�ा घर, जग्ग, सवार� साधन तथा अन्य अचल सम्पि� बहाल वा प�
वापतको आयमा लाग्ने कर

वा द�धर्काल�न करारमा �दए वापतको आयमा लाग्ने कर यसम
पदर्।

१११३२

ब्याजमा लाग्ने 

ब�क, �व� कम्पनी वा अन्य �नकाय वा व्यि�बाट भु�ानी ग�र
वा �ा� हुने ब्याजमा लाग्ने कर यसमा पद।

१११३३

लाभांशमा लाग्ने क

कुनै प�न कम्पनी वा �नकायमा लगानी गरे वापत �ा� हुन
लाभांशमा लाग्ने कर यसमा पदर।

१११३४

लगानी

सम्बन्धी अन लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा प

आयमा लाग्ने क
१११३५

आकिस्म लाभ कर

जुवा, िच�ा, बाजी, उपहार, दान, अपुताल�, सुराक�, पुरस्कार लगायतका
आकिस्मक लाभका �ोतबाट �ा� आयमा लाग्ने कर यसम
पदर्छ

१११३६

अन्य आयमा लाग्ने 

मा�थ उिल्लिखत शीषर्क . हरुमा नपरेका अन्य आयमा लाग्ने 
यसमा पदर्छ

११२००

पा�र��मकमा आधा�रत यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्द
सामािजक सुरक्षा 

११२१०

पा�र��मकमा आधा�रत यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्द
सामािजक सुरक्षा 

११२११

पा�र��मकमा आधा�रत कुनै �ाकृ �तक व्यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरेको तल, ज्याल,
सामािजक सुरक्षा 

मजदुर�, पा�र��मक, भ�ा एवं सु�वधा, अवकाश भु�ानी, रोजगार�का 
सम्बन्धमा ग�रएका अन्य भु�, अध्यय, अध्यापन आ�द  �व�भ�
�ोतबाट हुने सम� आयमा एकमु� रुपमा तो�कए बमोिजम �लईने
सामािजक सुरक्षा कर यसमा पद।

११३००

सम्पि� क

सबै �कारको  सम्पि�मा लाग्ने कर यसमा पद। यसमा  रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

११३१०

अचल सम्पि�मा लाग्ने 

यसमा  सबै �कारको  अचल  सम्पि�मा लाग्ने कर पद। यसमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्।

११३११

वा�षरक सम्पि� कर 

११३४०

ँ ीगत कारोबारमा  �व�ीय  र पूज
ँ ीगत कारोबारमा लाग्ने कर यसमा पदर। यसमा 
�व�ीय र पूज
लाग्ने क

११३४१

रकम जम्मा गनर् �मल्।

घर जग्गा रि�ेशनमा लाग्ने घर जग्गा रिज�ेशन दस्तुर वा चल अचल सम्पि�को रिज�े
कर

११४००

अचल सम्पि�मा बा�षर्क रुपमा लाग्ने कर यसमा ।

दस्तुर यसमा पदर।

वस्तु तथा सेवामा आधा�रत वस्तु तथा सेवाको उत्पा, आयात, �ब��, �वतरण तथा हस्तान्तर
कर

एवं अन्य कारोवारमा लाग्ने कर यसमा पद। यसमा  रकम 
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जम्मा गनर् �मल्।
११४१०

मूल्य अ�भवृ�� क

मूल्य अ�भवृ�� कर यसमा पदर। यसमा  रकम  जम्मा गनर
�मल्दै।

११४११

मूल्य अ�भबृ�� क– उत्पाद

उत्पादनकतार्ले वस्तु उत्पादन गर� �ब�� गदार् लाग्ने
अ�भवृ�� कर यसमा पदर्।

११४१२

मूल्य अ�भबृ�� क– आयात

आयातकतार्ले मालसामान पैठार� गदार् भंसा र �वन्दुमै �तनुर्पन� म
अ�भवृ�� कर यसमा पदर्।

११४१३

मूल्य अ�भबृ�� क– वस्तु थोक  तथा खु�ा  �ब�े ताबाट मूल्य अ�भबृ�� कर वापत �तनुर् पन
�ब�� र �वतरण

११४१४

रकम यसमा पदर्।

मूल्य अ�भबृ�� क–परामशर् सबै �कारका  ठे�ा व्यावसाय तथा परामशर् सेवामा लाग्ने मू
तथा ठे�ा

अ�भवृ�� कर यसमा पदर्। मूल्य अ�भवृ�� कर लागू हुनु अगा�ड
असूल  हुन बाँक� रहेका ठे�ा कर असूल  भएमा यसैमा  जम्मा गनुर
पदर्।

११४१५

मूल्य अ�भबृ�� क–पयर्टन पयर्टन व्यवसायसँग सम्बिन्धत , �ाभल एजेन्स, पदया�ा 
सेबा 

्
(�े�कङ), जलया�ा  (रयािफ्ट)
समेतका व्यवसायमा लाग्ने मूल
अ�भवृ�� कर यसमा पदर्। मूल्य अ�भवृ�� कर लागू हुनु अगा�ड
असूल  हुन बाँक� रहेका होटल कर असूल  भएमा यसै मा जम्मा गनुर
पदर्।

११४१६

मूल्य अ�भबृ�� क– सं चार, सबै �कारका  सं चार सेवा  (सरकार�  हुलाक  सेवा  बाहेक), वीमा  र
बीमा, हवाई उडान र अन्य तो�कएका  अन्य सेवाको �ब��मा लगाइने मूल्य अ�भवृ�� कर र
सेवा

हवाई उडान कर वापतको  रकम यसमा  पदर्। मूल्य अ�भवृ��
कर लागू हुन ु अगा�ड  असूल  हुन बाँक�  रहेका मनोरन्जन कर
असूल भएमा यसै मा जम्मा गनुर् पद।

११४१7

मूल्य अ�भवृ�� कर नेपाल  बा�हरको दतार् नभएको कुनै व्यि�वाट सेवा �ा� गदार
वेदतार्वालाले संकलन गन� उठाउनु पन� मूल्य अ�भवृ�� क, काठ �व��मा लगाइने मूल्य
(�रभर्स चाज)

अ�भवृ�� कर, स्थानीय �नकाय वा नेपाल िस्थतन्तरा��य  सं घ 
सं स्था वा �नयोग वा नेपाल सरकार वा

मूल्य अ�भवृ�� कर

नलाग्ने वस्तुको कारोवार गन� सावर्ज�नक संनले 
सं कलन÷दािखला गन� मूल्य अ�भवृ�� कर यसमा पदर्छ
११४२०

अन्तःशुल्

�व�भ�  �कारका मालवस्तु उत्पादन गदार् लाग्ने अन्तःशुल्क
पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

११४२१

सु�तर्जन्य पदा

सवै �कारका  सुत�जन्य पदाथर्को उत्पादनमा लाग्ने शुल्,
उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तु र र नवीकरण दस्तुर यस
पदर्।

११४२२

म�दरा

म�दरा  (वाईन र हल्का पेय पदाथर् सम)मा लाग्ने अन्तःशुल
रकम, उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर यस
पदर्।
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११४२३

�वयर

�वयरमा लाग्ने अन्तःशुल्क , उत्पादन र�ब�� इजाजत दस्तुर
र नवीकरण दस्तुर यसमा पदर।

११४२४

अन्य औ�ो�गक उत्पा

मा�थ उिल्लिखत उपशीषर् ११४२१, ११४२२ र ११४२३ मा 
परेको  बाहेक  अन्य औ�ो�गक उत्पादनमा लाग्ने अन्तः,
उत्पादन र �ब�� इजाजत दस्तु र र नवीकरण दस्तुर यस
पदर्।

११४२५

अन्तःशुल आयात

नेपाल  �भ�  पैठार�  हुने  सामानमा  भन्सार �बन्दुमै तो�कए बमोिज
लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा प।

११४४०

�वशेष सेवामा लाग्ने कर

तो�कएका �वशेष सेवामा लाग्ने कर वापतको रकम यसमा पदर।
यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

११४४१

वैदेिशक रोजगार सेवा कर

वैदेिशक  रोजगारका ला�ग जनशि� आपू�तर् गदार् लाग्ने सेवा 
यसमा पदर्।

११४४२

स्वास्थ सेवा 

नेपाल  सरकार तथा  सामुदा�यक  अस्पतालले �दान गन� स्वास्
सेवा  बाहेक  अन्य स्वास्थ्य संस्थदान गन�  स्वास्थ्य सेवा
लाग्ने कर यसमा पदर।

११४४३

िशक्षा सेव ा शु–शैिक्ष �नजी शैिक्षक  संस्थाहरुले �दान गन� तो�कएका शैिक्षक सेव
सं स्थ

११४४४

िशक्षा सेव ा शु– बैदेिशक  �बदेशमा  अध्ययन गनर् जाने �व�ाथ�हरुले वुझाउनु पन� िश
अध्यय

११४५०

लाग्ने िशक्षा सेवा शुल्क यसमा ।
शुल्कमा लाग्ने सेवा शुल्क बापतको

यसमा पदर्।

मालसामानको. उपयोग तथा  सवार�  साधनमा लाग्ने कर तथा तो�कएका मालसामान उपयोग
उपयोगको  अनुमतीमा लाग्ने तथा उपयोगको अनुमतीमा लाग्ने कर यसमा पदर। यसमा रकम 

११४५१

कर

जम्मा गनर् �मल्।

सवार� साधन कर

तो�कएको  सवार�  साधनमा  तो�कए  बमोिजम लाग्ने क यसमा 
पदर्।

११४५२

पुवार्धार सेवाको उपयोगमा लोकमागर् तथा शहर� सडक एवं तो�कएका अन्य पूवार्धार सेवा
लाग्ने क

११४५3

उपयोग गरे वापत तो�कए बमोिजम लाग्ने कर यसमा पदर।

सडक ममर्त थप सुधार �वदेशवाट नेपालमा  पैठार�  हुने  पे�ोल  तथा  �डजेलमा  सडक ममर्त
दस्तू

तथा  सुधार दस्तुर वापत भन्सा र �वन्दुमा लगाइने दस्तुर य
पदर्छन।

११४५4

सडक  �नमार्ण तथा संभार सवार�  साधन दतार्का वखत यातायात व्यवस्था कायार्लयमा सव
दस्तू

११५००

वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर वापतको रकम यसमा पदर।
कर

११५१०
११५११

साधनको �क�सम अनुसार सं कलन ग�रने दस्तूर यसमा पदर्छ।
यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

आयातमा लाग्ने भंसार आयातमा लाग्ने भंसार महसुल वापतको रकम यसमा  पदर।
महसुल

यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

भं सार महसुल(आयात

नेपालमा आयात हुने मालवस्तुमा लाग्ने भंसार महस तथा  थप
महसुल यसमा पदर्।
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११५१२

भारतीय अन्तःशुल्क �फत

भारतबाट डी.आर.पी. फाराम  अन्तगर्त नेपाल�भ� आयात ग�रन
मालवस्तुमा भारत सरकारले असूल उपर गर� नेपाल सरकारलाई
�फतार् गन� भारतीय अन्तःशुल्क रकम यसमा प।

११५१३
११५२०

आयातमा लाग्ने स्थानी तो�कए  बमोिजम आयातमा लाग्ने स्थानीय �वकास शुल्कको र
�वकास शुल्

यसमा पदर्।

भं सार महसुल(�नयार्

�नयार्त ग�रने मालवस्तुमा लाग्ने भंसार महसुल वापतको र
यसमा पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

११५२१

भं सार महसुल(�नयार्

नेपालबाट �वदेशमा �नकासी हुने मालवस्तुमालाग्ने भंसार महसु,
छु ट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा पद।

११५२२

�नयार्त सेवा शुल्

नेपालबाट �वदेशमा  �नकासी हुने मालवस्तुमा लाग्ने �नकासी सेव
शुल्, छु ट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा पद।

११५६०

वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत मा�थ उिल्लिखत शषर्क ११५१० र ११५२० मा  परेका  बाहेक 
अन्य कर

अन्य वैदेिशक व्यापारमा आधा�रत कर वापतको रकम यसम
पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

११५६१

कृ�ष सुधार शुल्

ु बाट आयात ग�रने कृ�ष  उत्पादनसँग
भारत तथा  ते�ो मुलक
सम्बिन्धत मालवस्तुमा लगाइएको कृ�ष सुध ार शुल्क य
पदर्।

११५६२

भं सार  सम्बन्धी अन्य 

भं सार �शासनका  सन्दभर्मा जफत ग�रएको मालवस्तु �लल
�ब��बाट �ा� रकम, डेमरेज (�वलम्ब शुल), भं सार एजेन्टको
इजाजत दस्तुर एवं इजाजत प� नवीकरण दस्त, वण्डेड वेयर
हाउस सम्बन्धी इजाजत दस्तुर एवं सोको नवीकरण दस, भं सार
सेवा शुल्, �ज्ञापनप� दस्, र सो  सम्बन्धी अन्य रकम यस
पदर्।

११६००

अन्य क

मा�थ उिल्लिखत करका आधारहरु बाहेक अन्य आधारहरु अनु
लगाइने कर राजस्व यसमा पदर। यसमा  रकम  जम्मा गनर
�मल्दै।

११६१०

व्यवसायहरुले भु�ा�न ग

मा�थ उिल्लिखत करका आधारह बाहेक अन्य आधारहरु अनुसा
व्यवसायहरुलाई लगाइने कर राजस्व यसमा  प। यसमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

११६११

कम्पनी रिज�ेशन दस्त

कम्पनी ऐन अन्तगर्त रिज�ेशन हुने कम्पनीको रिज� ेशन दस
�ाइभेट साझेदार�  तथा  पिव्लक

फम, कल कारखाना, उ�ोगको 

रिज�ेशन दस्तु, �ेडमाकर् वापतको रकम सोको नवीकरण वापतको
रकम यसमा पदर्।
११६१२

एजेन्सी रिज�ेशन दस्त

११६२०

व्यवसाय बाहेक अन्यल मा�थ उिल्लिखत करका आधारहरु बाहेक अन्य आधरुमा
भु�ा�न गन�

एजेन्सीको रिज�ेशन दस्तुर तथा नवीकरण दस्तुर यसमा प।
व्यवसाय बाहेक अन्यलाई लगाइने क र राजस्व यसमा प।
यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।
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११६२१

सवार� चालक 
प�को(व्लू वु)

अनुम�त सवार� चालक  अनुम�त प�को  इजाजतप� दस्तु, सवार�को दतार्
दस्तुर �कताव  (ब्लू वु) दस्तु, हवाईजहाज चालक  अनुम�त प�को 

इजाजतप� दस्तु, सवार�को  इजाजतप� दस्तु, सवार�  जांचपास दस्तुर र सो को नवीकरण
दतार् �कताव
११६२२
१३०००

दस्तुर यसमा पदर।

हातह�तयारको  इजाजत प�  बन्दु, �पस्तौल आ�द  हातह�तयारको रिज�ेशन दस्त, इजाजतप� 
दस्तु

दस्तु, नवीकरण दस्तुर यसमा पदर।

अनुदान

वैदेिशक  सरकारबाट �ा� अनुदान यसमा  पदर्। यसमा  रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

१३१००

��पक्षीय वैदेिशक अनुद

�वदेशी सरकारबाट �ा� ��पक्षीय अनुदान यसमा पद। यसमा 
रकम जम्मा गनर् �मल्।

१३११०

चालु अनुदान

�वदेशी सरकारबाट �ा� चालु अनुदान यसमा पदर्। यसमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

१३१११

चालु अनुदान

�वदेशी सरकारबाट �ा� चालु अनुदान यसमा पदर्।

१३१२०

ँ ीगत अनुदान
पूज

ँ ीगत अनुदान यसमा  पदर्। यसमा 
�वदेशी सरकारबाट �ा� पूज
रकम जम्मा गनर् �मल्।

१३१२१

ँ ीगत अनुदान
पूज

ँ ीगत अनुदान यसमा पदर्।
�वदेशी सरकारबाट �ा� पूज

१३२००

वहुपक्षीय वैदेिशक अनुद

अन्तरार्िष्�य संघ संस्थाहरुबाट �ा� वहुपक्षीय अनुदा
पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

१३२१०

चालु अनुदान

अन्तरार्��य संघ संस्थाहरुबाट �ा� वहुपक्षीय चालु अनुदान
पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

१३२११

चालु अनुदान

�वदेशी सं स्थाहरुबाट �ा� वहुपक्षीय चालु अनुदान यसमा ।

१३२२०

ँ ीगत अनुदान
पूज

�वदेशी

सं स्थाहरुबाट �ा� वहुपक्षीय पूँजीगत अनुदान य

पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।
१३२२१

ँ ीगत अनुदान
पूज

�वदेशी सं स्थाहरुबाट �ा� वहुपक्षीय पूँजीगत अनुदान यस शीषर
पदर्।

१३३००

अन्य अनुदा

अन्य अनुदान यसमा पदर। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

१३३१०

चालु अनुदान

अन्य चालु अनुदान यसमा पदर। यसमा  रकम  जम्मा गनर
�मल्दै।

१३३११

चालु अनुदान

१३१११ र १३२११ मा परेका बाहेक अन्य वदेशी संस्थाहरुब
�ा� चालु अनुदान यस शीषर्कमा पदर।

१३३२०

ँ ीगत अनुदान
पूज

अन्य पूँजीगत अनुदान यसमा पदर। यसमा  रकम  जम्मा गनर
�मल्दै।

१३३२१

ँ ीगत अनुदान
पूज

१३१२१ र १३२२१ मा परेका बाहेक अन्य वदेशी संस्थाहरुब

१४०००

अन्य राजस्

मा�थ

ँ ीगत अनुदान यस शीषर्कमा पदर।
�ा� पूज
उिल्लिखत

मूल शीषर्क .

११०००

र

१२०००

अ�तगतका  उपशीषर्कहरुमा परेका बाहेक अन्य राजस्व य
पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।
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१४१००

सम्पि�बाट �ा� आ

सम्प�तबाट �ृिजत आय यसमा पदर। यसमा  रकम  जम्मा गनर
�मल्दै।

१४११०

ब्या

ऋण लगानीको ब्याज वापतको आय यसमा पदर। यसमा रकम 
जम्मा गनर् �मल्।

१४१११

�व�ीय 

�नकायबाट �ा� ब�क  तथा �व�ीय ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� ब्याज

ब्याज
१४११२

रकम यसमा पदर्।

ब्यापा�रक �नकायबाट �ा� ब्यापा�रक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� ब्याज रक
ब्या

१४११३

यसमा पदर्।

अ◌ौ�ो�गक  �नकायबाट �ा� औ�ो�गक ��त�ानमा  ग�रएको  ऋण लगानीबाट �ा� ब्याज रकम
ब्या

१४११४
१४११५

यसमा पदर्।

सेवामूलक  �नकायबाट �ा� सेवामूलक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� ब्याज रकम
ब्या

यसमा पदर्।

अन्य �नकायबाट �ा� ब्य

मा�थ नपरेका  अन्य ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा�
ब्याज रकम यसमा पदर।

१४१२०

लाभांश

शेयर लगानीबाट �ा� लाभांश वापतको  रकम यसमा  पदर्।
यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

१४१२१

�व�ीय 

�नकायबाट �ा� ब�क तथा �व�ीय ��त�ानबाट �ा� लाभांश यसमा पदर्।

लाभांश
१४१२२

व्यापा�रक �नकायबाट �ा� व्यापा�रक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पदर।
लाभांश

१४१२३

औ�ौ�गक  �नकायबाट �ा� औ�ो�गक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पदर्।
लाभांश

१४१२४

सेवामूलक  �नकायबाट �ा� सेवामूलक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पदर्।
लाभांश

१४१२५

अन्य �नकायबाट �ा� मा�थ नपरेका अन्य ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पदर।
लाभांश

१४१५०

भाडा र रोयल्ट

सरकार� कायार्लयले संकलन गरेको भाडा र रोयल्ट� वापतक
रकम यसमा पदर्। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्।

१४१५१

सरकार�  सम्पि�को वहाल सरकार�  जग्ग, भवन तथा  अन्य सम्पि� वह, कोठा  तथा 
तथा अन्य आय

भोजनालय  (रे �ुराँ) वहाल, मेच, पाल, ��पाल, हवाईजहाज, वग्ग,

वैण्डवाज, इिन्ज, रोलर, वुलडोजर, �ाक्टर समेतका सरकार�
सम्पि� �योग गरे वापत �ा� हुने भाडा तथा सेवा शुल्क रकमक

साथै चलिच� �दश्न र �ब�� �वतरण ग
र
न� इजाजतप� दस्त,
�वज्ञापन दस्, अ�भलेख  (रेकडर)

�ब��, नेपाल  सरकारको 

छापाखानाको छपाई दस्तु, नेपाल  राजप� एवं

सरकार�ारा 

�कािशत पुस्तक पुिस्तकाको �ब�� तथा �ललामबाट �ा� रक
ु
यसमा  पदर्। साथै म�ा 
तथा  नापतौलको  सामानः ढक, तराजु
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समेतको �मािणत दस्तु, नवीकरण दस्तुर र टक्सारको अन्य,
नक्सा ��न्ट �ब, दरखास्तफाराम तथा पा��म �ब��, औषधी
�ब��  तथा  अन्य मालसामान �ब��बाट �ा� रकम समेत यसैमा
पदर्।
१४१५२

क्या�सनोबाट �ा� रोयल्ट

क्या�सनोबाट �ा� रोयल्ट� रकम यसमा पद।

१४१५३

खानी रोयल्ट�

खानी खो�े  अनुम�तप� दस्तू, सव�क्षण दस्, आयोजना  (�ोजेक्)
लाई ढु �ा �व�� गदार् आएको रक, खानीको रोयल्ट, खानीमा जाने 
गाडी तथा गाडी आवत जावतको इजाजतप� दस्तुर समेतको रकम
यसमा पदर्।

१४१५४

जल�ोत क्षे�को आय तथ जल�ोत क्षे�बाट �ा� रोयल, �व�ुत ् उत्पादन शुल, �व�ुत
रोयल्ट

उत्पादन इजजत–प� दस्तुर र नवीकरण दस्त, �व�ुत उत्पाद,
�सारण  र �वतरणको  सव�क्षण अनुम�त प� दस्तुर तथा सो 
नवीकरण दस्तु, �व�ुत �ब��, आयोजना  �ब��, जल�ोत सम्बन्ध
सम्पुणर् आय र सो सम्बन्धी दण्ड ज�रवाना वापत �ा� रकम 
पदर्।

१४१५५

वन तथा वन पैदावार �ब��  वन तथा वन पैदावार �ब�� वापत �ा� आय, लकडी �ललाम 
वापत �ा� आय  तथा वन �ब��, वन्यजन्तु सम्बन्धी आम, चर� चराई दस्तु, वन्यजन्त
रोयल्ट

आरक, �नकु� सं रक्षण क्षे�को �वेश , िच�डयाखाना �वेश 
शुल्, वनस्प�त सम्बन्धी अ आम्दान, नहर व�रप�रको घाँस
�ब��  र सो  सम्बन्धी द, ज�रवाना वापत �ा� रकम  र वन
क्षे�को रोयल्ट� यसमा प।

१४१५६

अन्य रोयल्

मा�थ उिल्लिखत शीषर्क न १४१५२ देिख  १४१५५ मा  परेका 
बाहेक अन्य रोयल्ट�को रकम यसमा पद।

१४२००

वस्तु तथा सेवा �ब��बाट वस्तु तथा सेवाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पदर। यसमा 
�ा� रकम

१४२१०

वस्तु तथा सेवा �ब��बाट वस्तु तथा सेवाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पदर। यसमा 
�ा� रकम

१४२११

रकम जम्मा गनर् �मल्।
रकम जम्मा गनर् �मल्।

कृ�ष  उत्पादनको �ब��बाट भुरा माछा तथा खाने माछा �ब�� तथा �ललाम, पोखर� र खोलामा 
�ा� रकम

माछा मान�  जाल  हाल्ने दस्त, खोला–पोखर�मा माछा मान�  ठे�ा,
घाँस �ब��, कुखुराको फुल तथा चल्ला �ब�, सुंगरु तथा सुंगरु को 
वच्चा �ब�, दू ध, घ्यू तथा अन्य दुग्धजन्य पदाथर्को, फलफूल 
�ब��, एण्ट�रे�वज भ्यािक्सन �, टोकर� प्या�क� दस्त, ऊन तथा 
हाडखुर �ब��, फलफूल तथा फलफूलको वोट �बरुवा �ब�, वीउ
�वजन तथा बेनार् �ब�, तरकार� तथा सागपात �ब��, धान, मकै, गहुं
तथा  अन्य खा�ा� �ब�, जाम–जेल�, अचार, �ततौरा  �ब��  तथा 
त्यस्तसामानको �ललाम सम्बन्धी बोलप� दस्तुरको रकम यस
पदर्।
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१४२१२

सरकार� सम्पि�को �ब��बाट टु टे फुटेका मेिशनर�  सामान �ब��, सवार�  साधन �ललाम  �ब��,
�ा� रकम

पुराना मालसामान �ब�� तथा अन्य सरकार� सम्पि�को �ब��बा
�ा� रकम यसमा पदर्।

१४२१३

अन् �ब��बाट �ा� रकम

मा�थ उिल्लिखत उपशीषर्क न १४२११ र १४२१२ मा  परेका 
बाहेक अन्य वस्तुको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद।

१४२१४

दू र सं चार सेवा शुल्क

दू र सं चार सेवा शुल्क वापतको रकम यसमा पदर।

१४२१५

टे �लफोन स्वा�मत्व शु

टे�लफोन स्वा�मत्व बापतकरकम यसमा पदर्।

१४२१६

�नजी धारा वापतको शुल्क

�नजी धारा राखे वापत लाग्ने शुल्क तथा महस, काल�गढ दस्तुर
र सो सम्बन्धी द, ज�रवाना समेतको रकम यसमा पदर्।

१४२१७
१४२१८

नहर

तथा कुलो  उपयोग जग्गा जमीनको �संचाइको ला�ग नहर तथा कुलोको उपयोग गरे

बापतको शुल्क

वापत तो�कए बमोिजम �ा� शुल्क यसमा पदर।

�व�ुत  सेवा शुल्क

�व�ुत सेवा  उपभोग वापतको महसुल, थप दस्तु, �मटर जाँच 

समेतको सेवा दस्तु, कलेक्सन चाज, नामसार� एवं ठाउँसार� दस्तुर
यसमा पदर्।

१४२२०

�शास�नक सेवा शुल्क

�शास�नक सेवा वापतको शुल्क यसमापदर्। यसमा रकम जम्मा
गनर् �मल्द।

१४२२१

न्या�यक दस्त

कोटर्

फ, बक्सौन, दश�द, �वश�द  न�ल दस्तु, समाव्हान् एवं 

इतलायनामा दस्तु, सूद, �लफा दस्तु, �टकट दस्तु, पुनरावेदन एवं
��तउ�र प� दस्तु, वकालत सम्बन्धी इजाजतप� दस्तुर र न्
सम्बन्धअन्य राजस्व आम्दानी यसमा पद
१४२२२

हुलाक सेवा शुल्क

हुलाक �टकट �ब��बाट �ा� रकम, हुलाक आदेशको क�मशन,
व�हर� वस्तु �वतर, वैदेिशक  पु�लन्दा महसुलबाट �ा� रकम र
हुलाक सम्बन्धी अन्य आय यसमा पद

१४२२३

िशक्षा क्षे�को आम्

िशक्षण शुल (�ूशन फ�), �वेश शुल्, �वेिशका  पर�क्षा दस्,
लव्धा� प� (माकर्�स)
(म्यूिजय)

तथा �माणप� दस्तु, सँ�हालय 

�वेश दस्तु, पा��म, पुस्त, प��का  समेतको 

�ब��बाट �ा� रकम  र िशक्ष ा क्षे�को अन्य आम्दानी
पदर्छ।
१४२२४

पर�क्षा शु

लोक  सेवा आयोग लगायत �व�भ�  �नकायले  �लने  पर�क्षा दस्,
अन्तवार्तार् दस, �नवेदन तथा दरखास्त दस्तु र र पा��
�ब��बाट �ा� रकम यसमा पदर्छ

१४२२५

यातायात क्षे�को आम्द

हवाइजहाज अवतरण दस्तु, आ�य दस्तु, कुनै सडक  राजमागर्मा
आवत जावतको ला�ग इजाजत �दए वापत �ा� (रोड  पर�मट)
रकम, जल तथा अन्य यातायातसँग सम्बिन्धत आय र शूल्क य
पदर्छ

१४२२६

आयात �नयार्त इजाजत प� आयात �नयार्त इजाजत प� दस्तुर वापत �ा� रकम यसमा पदर
दस्तु
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१४२२७

अन्य �शास�नक सेवा शुल

�व�भ� मन्�ाल, �वभाग तथा कायार्लयले �लने �टकट वापतको
रकम, बोलप� फाराम  �ब��को  रकम, �नवेदन दस्तु, नो 
अवजेक्शन स�टर्�फकेट दस्, ब्यबसा�यक �माण प� जार� तथा
नवीकरण दस्तुर बापत  �ा� रकम यसमा पदर्

१४३००

�वलम्ब दस्तुर ज�रवाना   �वलम्ब दस्तु र र ज�रवाना र जफत यसम पदर्छ। यसमा रकम
जफत

१४३१०

जम्मा गनर् �मल्द

�वलम्ब दस्तुर ज�रवाना   �वलम्ब दस्तु र र ज�रवाना र जफत यसमा पदर्छ। यसमा र
जम्मा गनर् �मल्द

जफत
१४३११

अदालतको 

�नणर ्◌्◌ायबाट अदालतको  �नणर्बाट �लइएका दण्ड ज�रवान, जफत वापतको 

�लइएका शुल्क र दण, रकम यसमा जम्मा गनुर् पदर
ज�रवाना एवं जफत  
१४३१२

�शास�नक शुल्,
ज�रवाना र जफत

दण्ड सबै �कारको ठे�ाको धरौट� (अन�� मनी) जफत, �नमार्ण र अन्
कामको  ठे�ा  प�ामा  ठेकेदारहरुलाई ग�रएको दण्ड ज�रवा,
ठेकेदारहरुसँग बाँक� रहेको रकमको ब्याज र सम्बिन्धत शीषर
लेिखए  बाहेक  अन्य �शास�नक दण्ड ज�रवाना र जफतबाट �ा
रकम यसमा पदर्छ

१४४००

अनुदान वाहेकको  स्वैिच्छकसरकार तथा अन्तरार्िष्�य संगठनहरु वाहेक अन्य �ोतहरुवा
हस्तान्त

उपहार तथा  स्वैिच्छक अनुदा (Donation) को  रकम यसमा 
पदर्छ।यसमा रकम जम्मगनर् �मल्दै

१४४१०

अनुदान वाहेकको  स्वैिच्छकव्यि, �नजी गैर सरकार�  सं स्थाह, गैर सरकार� ��त�ानहर,
हस्तान्त

सं स्थानहरु एवं सरकार तथा अन्तरार्िष्�य संगठनहरु वाहे
�ोतहरुवाट �ा� उपहार तथा स्वैिच्छक अनुद(Donation) को 
रकम यसमा पदरछ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्द

१४४११

चालु हस्तान्त

यसमा  सरकारलाई राहत �योजनका ला�ग �ा� हुने खा�ान, ल�ा 
कपडा, औषधी जस्ता चालु �कृ�तका सहयोग समावेश हुन्छन

१४४१२

ँ ीगत हस्तान्त
पूज

अस्पता, �व�ालय, सं �हालय, नाचघर तथा  सांस्कृ�तक केन्�हर
�नमार्ण वा खर�दको ला�ग �ा� भएको हस्तान्तरणका साथै उपह
स्वरुप �ा� घर वा जग्गा तथा अद ृश्य सम, जस्तैः
एका�धकार प�  ९एबतभलत च्ष्न० वा ��त�लपी अ�धकारको 
रकम यसमा पदर्छ। य�द कुनै हस्तान्तरण चालु वा पूंिजगत के 
भ�े कुरा  स्प नभएमा  त्यस्तो हस्तान्तरणलाई चालु �कृ�
व�गर्करण गनुर् पदर्

१४५००

�व�वध राजस्

१४५१०

�शास�नक शुल्क – �मण  �मण   तथा  पयर्टन वापतको �शास�नक आय यसमा  पदर्छ

१४५११

�व�वध राजस्व यसमा पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल

तथा पयर्ट

यसमा रकम जम्मा गनर�मल्दैन

राहदानी शुल्

राहदानी (पासपोटर) दस्तु, सनाखत दस्तु, राहदानी नवीकरण वापत
�ा� रकम यसमा पदर्छ
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१४५१२

�भसा शुल्

�वेशाज्ञ(�भसा), सोको म्याद थ, पुनः �वेशाज्ञा आ�द वापत �ा
रकम यसमा पदर्छ

१४५१३

पवर्तारोहण र पदया�ा पवर्तारोहण तथा पदया�ा (�े�क�) इजाजत दस्तुर वापत �ा�
स्वीकृ�तशुल्

१४५१४

रकम यसमा पदर्छ

अन्य पयर्टकहरुलाई लाग पयर्टकले �लएर आएको हातह�तयारको अस्थायी अनुम�
शुल्

(लाइसेन्) दस्तु, वृ�िच� िखच्ने दस्त,चलिच�  �नमार्ण र िखच्न
शुल्क वापत �ा�रकम यसमा पदर्छ

१४५२०

अन्य राजस

यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्द

१४५२१

अन्य राजस

मा�थका  सम्पूणर् शीषर्क तथा उपशीषर्कहरुमा नपरेका
रकमहरु यसमा पदर्छ

१४५३०

ँ ीगत राजस्व
पूज

ँ ीगत राजस्व यसमा पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल
पूज

१४५३१

सरकार� घर, जग्ग, गुडवील  सरकार� घर, जग्ग, गुडवील  र सरकार� ��त�ान �ब��बाट �ा�
रकम यसमा पदर्छ

�ब��बाट �ा� रकम 
१५०००

गत वषर्को नगद

मौज्दा गत वषर्को नगद मौज्दात रकम र बेरुजु सम्बन्धी रकम 

तथा बेरुज
१५१००

गत

वषर्को नगद

पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्
मौज्दा गत वषर्को नगद मौज्दात रकम र बेरुजु सम्बन्धी रक

तथा बेरुज
१५११०

गत वषर्को नगद

शीषर्कमा पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल
मौज्दा गत वषर्को नगद मौज्दात रकम र बेरुजु सम्बन्धी रकम 

तथा बेरुज
१५१११

पदर्छ। यसमा रकम जम्मा गनर् �मल्

गत वषर्को नगद  बांक� गत वषर्को नगद मौज्दात यस शीषर्कमा दािखला गनुर् प
मौज्दा

१५११२

बेरुज

राजस्व बाहेकको बेरुजु रकम यसमा दािखला गनुर् पदर्छ। रा
सम्बन्धी बेरुजु सम्बिन्धत राजस्व उपशीषर्कमा नै दािखल
पदर्छ

नोटः 
१.

दण्, ज�रवाना, शुल्क र ब्याज जुन राजस्व शीषर्क अन्तगर्त लगाइएको हो सोह� शीषर्
आम्दानी जनाउनु पदर्छ 

२.

सं के त नं. को अन्तमा३ वटा शून्य भएका राजस्व शीषर्कलाई आधार शी, सं के त नं. को 
अन्तमा२ वटा शून्य भएका राजस्व शीषर्कलाई मूल शी, सं के त नं. को अन्तमा१ वटा 
शून्य भएका राजस्व शीषर्कल ाई शीष र्क र बाँक� अन्य र ाजस्व शीषर्–शीषर्क
भ�नएको छ । साथै सामान्य रुपमा शीषर्क भ�ाले आधार शी, मूल शीषर्क र उ–शीषर्क
समेतलाई बुिझन्छ 

३.   राजस्व उ–शीषर्कमा मा� रकम जम्मा गनर् �मल्छ । ज१११११, ११४१५ आ�द ।
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राजस्व शीषर्क थप गन� ���य
यस प�रच्छ ेदमा उल्लेख ग�रएको �स�ान्त र व्याख्याको अधीनमा रहेर ग� रएको र
उपशीषर्कगत वग�करणमा कुनै अत्यन्तै नवीन�कृ�तको राजस्व संकलन गनुर् पन� अवस्था
नयाँ  उपशीषर्क थप गनर् स�क। सम्बिन्धत मन्�ालय स्व राजस्व उपशीषर्क थप गन
�मल्दै।  राजस्व उपशीषर्क थप गनुर् परेमा �नम्नानुसार गनुर् :


सम्बिन्धत मन्�ालय वा �नकायले थप गनुर् पन� औिचत्य स�हतको अनुरोध अथर् मन्
राजस्व व्यवस्थापन महाशमा पठाउने।



अथर् मन्�ालयले औिचत्य र पुष्�ाँई स महालेखा  पर�क्षकको कायार्लय र महाले
�नयन्�क कायार्लयको राय तथा सहम�त �ा� ग।



सामान्यतया कुल राजस्व आयक १ ��तशत भन्दा बढ� राजस्व असुल� हुने क्षे �का ल
नयाँ राजस्व शीषर्क वा उपशीषर्क �दइ।



नयाँ उपशीषर्क आ�थर्क वषर्को वीचमा थप गनुर् हु। नयाँ आ�थर्क वषर्को �ारम्भदेिख ला
हुने गर� मा� थप गनु् पदर
र
।
कुनै राजस्व उपशीषर्क आवश्यक नहुने अवस्था आएमा त्यसको संकेत संख्या �नष्कृ

पदर्। त्यस्तो संकेत संख्यामा नयाँ उपशीषर्क खडा गनुर् ह।

३.३.२ खचर् शीषर्कको वग�करण र व्याख (Line Item Classification and their
Explanation)
सरकार� आम्दान, खचर् र लगानीको संकेत तथा वग�करणलाई अन्तरार्��य मानद
अनुरुप गराउने उ�ेश्यले सरकार� �व�ीय तथ्य (Government

Finance

Statics,2001) सं ग मेल खानेगर� आ�थर्क वषर२०६८/६९ देिख  नयाँ  आ�थर्क संकेत
तथा वग�करण लागु ग�रएको छ।नयाँ  सं के त तथा वग�करणबाट सरकार�  तथ्या�लाई
सरल, व्यविस्, �व�सनीय, तुलनायोग्य र पारदश� बनाई आ�थर्कनुशासन कायम गनर्
सहयोग पुग्ने।
ँ ीगत र सावाँ  भु�ानीमा वग�करण  ग�रएकोमा  अव 
सा�वकमा कुल खचर्लाई चाल, पूज

ँ ीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त वग�करण ग�र। सा�वकमा 
चालु तथा पूज

ा
खचर् शीषर्क शेयर लगानी र ऋण लगानी अन्तगर्तका खचर्लई पूँजीगत �ब�नयो

देखाइने  गरेकोमा  नयाँ वग�करणमा यी खचर्हरु �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त व
रािखएको छ।
नयाँ वग�करण  अनुसार सबै सहायता  र अनुदान (सब्सीडीज र �ान्) चालु खच्र
अन्तगर्त पदर्। सा�वक खचर् शीषर्क सावर्ज�नक संस्थानलाई अन, स्था�नय �नकाय
– �नशतर् अनुदा, सामािजक  सेवा–�नशतर् अनुदा, सामािजक  सेवा  सशतर् अनुदान र 
स्थानीय �नकाय– सशतर् अनुदानका खचर् पूँजीगत ख अन्तगर्त देखाइने�रएकोमा नयाँ 
वग�करणमा चालुतफर्वग�करण ग�रएको छ। सा�वकमा खचर् शीषर् क आन्त�रक ऋण
साँवा  भु�ानी र वैदेिशक  ऋणको  साँवा  भु�ानीलाई साँवा  भु�ानी अन्तगर्तको  खच
शीषर्कमा देखाइने गरेकोमा नयँ वग�करण अनुसार �व�ीय व
ा
्यवस्थामा देखाई छ।
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सं के त नम्बर20000 देिख सं के त नम्बर29000भन्दा तलक खचर् शीषर्कह रु चा
खचर् शीषर्क र त्यसका खचर् शीषर्कह पूंजीगत खचर् तथा �व�ीय व्यवस्थाप
सम्बन्धी खचशीषर्कहरु हुन् भनी बुझ्नु प।
नयाँ वग�करण  अनुसार खचर्हरुलाई मूल खचर् शी, आधार खचर शीषर्क र खचर
लेखा�न गन� शीषर्क स�हत गर� �तन तहमा �वभ� ग�रएको । खचर् शीषर्क संकेतक
अन्त्यमा शून्य रहेका शीषर्कहरुमा खचर् लेखा�न गनुर्। यी शीषर्कहरु मूल शीषर
र आधार शीषर्कहरु ह।
अतः एव  सरकार� खचर्लाई �व�नयोज, लेखांकन र ��तवेदन गनर् देहाय  अनुसार खचर्
शीषर्कको वग�करण ग�रएको छ:
सं के त

खचर शीषर्

खचर शीषर्कको व्याख
पदा�धकार�  तथा कमर्चार�हरुलाई कुनै लेखा अव�धमा काय

21000 पा�र��मक/सु�वधा

सम्पादन गर वापत �दान ग�रने कूल  पा�र��मकलाई यसमा 
रािखन्छ तर पूँजी �नमार्णक �सल�सलामा गरेको कायर्को
पा�र��मक भने समावेश ग�रदै न।
यसमा  पदा�धकार�  तथा कमर्चार�हरुलाई �दान ग�रने सव

21100 पा�र��मक/सु�वधा

�क�समका पा�र��मक सम्बन्धी खचर्हरु पदर्छन्। यसमा नग
िजन्सी दुवै �कारक भु�ानीहरु समावेश ग�रन्

21110

नगदमा  �दइने  पा�र��मक  र
सु�वधा

यसमा पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुले सेवा �दान गरे वापत �
गन�  तलव, सबै �कारका  भ�ा, सं चयकोष  थप, पेन्सन थ, बीमा 
थप, आ�द रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन:
(क) पदा�धकार�  तथा कमर्चार�हरुल सेवा  गरे वापत पाउने 
तलव, कमर्चार� संचय कोष थ, �नवृि�भरणमा थप, वा�षर्क
�ेड वृ��, बीमा वापतको  थप तथा  �नजामती सेवा ऐन
अनुसार �दइने पुरस्कार सम्बन्धी ख
(ख) (ख) आयोजना  अव�धभरको ला�ग वा  स्वीकृत अस्थाय

21111

तलव

पदमा  �नयु�ी भई काम  गरे वापतको  ज्याल, मेहनताना 
र पा�र��मक खचर् तर

�वशेषज्ञ से/ व्यवसा�यक

सेवा  �लए वापतको  भु�ानी 22411 मा  र सो वाहेक 
अन् करार सम्झौता अनुसार सेवा �लए वापतको भु�ान
22412 मा समावेश गनु् प
र
न �।
(ग) बहालवाला कमर्चार�हरुको संिचत घर �व, �वरामी �वदा,
स�ा �वदा र चाडपवर् खचर् वाको रकम
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21112

स्थानीय भ�

21113

महं गी भ�ा

21114

�फल्डभ�ा

यसमा  तो�कएको दुग्म क्षे�मा
र
काम गरे बा पत पाउने स्था
भ�ाको रकम समावेश हुन्छ
नेपाल  सरकारको  �नणर्यानुसार पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुल
�दान ग�रने महं गी भ�ाको खचर् यसमा समावेश ग�रन्
नेपाल सरकारको �नणर्यानुसार कमर्चार�हरुलाई �दान ग�रने �
भ�ाको खचर् यसमा समावेश हुन्
नेपाल  सरकारले  �नयमानुसार तोकेका अन्य उल्लेख नभएक सबै
�कारका  भ�ाहरु यस अन्तग पदर्छन जस्त कायर्सम्पादनम

21119

आधा�रत �ोत्साह भ�ा, वैठक  भ�ा, वैदेिशक  भ�ा, िशशु स्याहा

अन्य भ�

भ�ा, अ�त�र� समय  भ�ा, साथै दश� �तहार जस्ता पवर्हरु
खटाइएका कायार्ल सहयोगीलाई

�दइने  भ�ा  समेत यसमा 

समावेश ग�रन् ।
21120

िजन्सी वा िजन्

वापत �दइने 

पा�र��मक र सु�वधा

यसमा  पदा�धकार�  तथा  कमर्चार�हरुले सेवा �दान गरे वाप
िजन्सीम �ा� गन� वा िजन्सी वापत �दइने पा�र��मक र सु�वधाको
रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  पदा�धकार�  तथा रा�  सेवक कमर्चार�हरुलाई �दान ग�रन

21121

पोशाक

सबै �क�समका  पोशाक  (बुट, जु�ा,टोपी आ�द  समेत) हर तथा 
�नयमानुसार

पाउने  �सलाई खचर तथा

�हमाल� क्षे�मा रहँद

�नयमानुसार पाउने लुगा भ�ा आ�दको खचर् समावेश ग�रन्
यसमा  पदा�धकार�  तथा रा�  सेवक कमर्चार�हरु लाई �नयमानुसा
21122

खा�ा�

उपलब्ध गराइन खा� पदाथर, रसद वा सो वापत �दइने नगद रकम 
समावेश ग�रन्छ
यसमा पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुलाई उपलव्ध गराइने स्वा

21123

औषधी उपचार खचर

बीमाको शुल्, औषधी उपचार वापत �दइने  रकम  तथा  सोको 
ला�ग लाग्ने यातायात खचर् र कुर खचर् लगायतका रकम समेत
समावेश ग�रन्छ
यसमा सरकार� कायार्लयहरुलाई आवश्यक पन� सेवा र सम्पि
वहालमा  �लं दाको  भाडा खचर्  पूंजी �नमार्णसंग सम्बन्ध नभए

22000

मालसामान तथा सेवाको उपयोग

�ब�� वा  अन्य �योजनका ला�ग उत्पाद न ग�र मालसामान तथा 
सेवाहरुको खचर् समावेश ग�रन्छ। यसमा �ब��का ला�ग खर
ग�रने मालसामानको लागत प�न समावेश ग�रन्छ

22100

सेवा महसुल तथा भाडा

यसमा सरकार� कायार्लयहरुलाई आवश्यक पन� सेवा र सम्प
वहालमा �लं दाको भाडा खचर् पदर्

53

यसमा कायार्लयमा उपयोग हुने पान, धारा, �बजुल�  र सं चार
22110

सेवा महसुल

सेवाको महसुल  तथा  त्यस सम्बन्धी सु�वधाको खचर् सम
ग�रन्
यसमा कायार्लयमा उपयोग हुने धारा तथा ढलको महसु, �व�ुत

22111

पानी तथा �वजुल�

महसुल  र तत्सम्बन्धी जडान खचर् तथा कायार्लयमा उपभोग ग
खानेपानीको रकम समेत समावेश ग�रन्छ
यसमा  सचार सम्बन्धी यन्� उपकरण वाहेक टे�ल, टे�ल�ाम,
टेलेक्, इन्टरने, वेवसाइट होिस्टग महसुल  यस्तै अन्य संचा

22112

सं चार महसुल

सम्बन्धी खचर्हरु तथा पदा�धकार�हरुलाई �दइने यस स
सु�वधा  समेत पदर्छन । साथै यसमा िच�, पासर्ल �टकट खच,
रिज�ी, �फत� र�सदको खचर, कु�रयर खचर् समेत समावेश ग�रन्

22120

भाडा

यसमा  सरकार� �योजनको ला�ग भाडामा  �लइएको  भवन, गोदाम 
ँ ीगत सम्पि�को भाडा खचर् समावेश ग�रन
जस्त पूज
यसमा कायार्लय तथा गोदाम �योजनको ला�

तथा  सरकार� 

पदा�धकार�हरुलाई �दइने आवा सु�वधाको ला�ग �लइएको घर
22121

घर भाडा

तथा जग्गा भाडा वापतको रक समावेश ग�रन्छ।साथै सरकातर
सावर्ज�नक �नमार कायर्का ला�ग भु�ानी हुने भाडाको रकम भने
सम्बिन्धत पूँजीगत खचर्मा र जग् भाडा  सं के त नं. २८१४१
मा समावेश ग�रन्छ
यसमा  सरकार� �योजनको ला�ग सवार�  साधन, मेशीनर�  औजार

ँ ीगत सम्पि� भाडामा �लई �योग गरे वापतको
लगायत अन् पूज
22122

अन्य भाड

भाडा खचर् पदर्छ। तर सावर्ज �नमार्ण कायर्का ला�ग �लइएक
भाडाको  रकम  भने  सम्बिन्धत पूँजीगत खच र् रक समावेश 
ग�रन्छ

22200

ँ ीगत सम्पि�को संचालन र
पूज
सम्भार खच

ँ ीगत सम्पि�हरु जस्
यसमा  सरकार�  पूज

सरकार� कामको

�सल�सलामा �योग हुने  सवार� साधन, मे�सनर�  औजारको ला�ग
आवश्यक पन� चालु खचर्हरु समावेश ग�र
यस अन्तरगत सरकार� कामको �सल�सलामा �योग ग�रने सवार�

22210

ँ ीगत सम्पि�को संचालन र साधनको ला�ग आवश्यक इन्, लु��केन्ट, आ�द  तथा  त्यस्त
पूज
सम्भार खच

सवार�  साधनको  �नय�मत रुपमा ममर सम्भार गदार् लाग्ने ख
समावेश ग�रन्छ
यसमा सरकार� काममा �योग हुने सवार� साधनको �न�म� चा�हने 

22211

इन्ध

इन्ध, लु��केन्टस आ�दको खचर् समावेश ग�रन तर लगत
इ��मेटमा  परेको  �नमार्ण साम�ी ओसान� सवार� साधनमा �योग
भएको इन्धन खचर् सम्बिन्धत बजेट रकममा नै समावेश ग�
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यसमा �नय�मत रुपमा कायार्लय �योगमा रहे सवार� साधन तथा 
मेशीनर�  उपकरण  जस्ता पूँजीग सामानहरुको ममर्त सम्भार ग
चा�हने  सामान र ज्याला खचर्हरु समावेश ग�रन तर सवार�
22212

सं चालन तथा ममर्त संभा

साधन तथा मेशीनर�को आयु वृ�� हुने  गर� फे �रएको  पाटर्पूजार्क
खचर् पूँजीगत खचर्को सम्बिन्धत शीषर्कमा समावेश गनुर्पदर
। सवार�  साधनको ला�ग चा�हने व्या�� लगायतक सामानहरु र
ज्याला खचर्हरु समेत यसमा समावेश गनुर् प
यसमा  �नमार्ण भई सकेका सावर्ज�नक सम्, जस्तैः सड, पुल,
नहर, �व�ुत गृह, भवन तथा मेशीनर� उपकरण आ�दको बीमा खचर,

22213

बीमा

सवार�  साधनको  बीमा  तथा  ते�ो  पक्षको दा�यत्व बीमा ग
लागेको बीमाशुल्क सम्बन्धी खच सवार� साधन न�वकरण शुल्
समावेश  ग�रन्छ। तर �नमार्ण अव�ध बीमा खचर् भने पूँजीगत
खचर्क सम्विन्धत बजेट खचर् शीषर्कमा समावेश गनुर्

22300

कायार्लय सामान तथासेवाहर

यसमा कायार्लय सामान तथा सेवाहरुको साथै पुस्तक ए
साम�ीहरुक खर�द लागत समावेश ग�रन्छ
यसमा कायार्लय �योजनका ला�ग आवश्यक पन� सामानहरु

22310

कायार्लय सामान तथा सेवाह

मुल्, सेवा सम्बन्धी खचर् तथा पुस्तक एवं साम�ीहरुको खरद�
समावेश ग�रन्छ
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन:
(क) सरकार�  सूचना, �ललाम, ठे�ा  प�ा, घटाघट, बढाबढ सम्बन्ध
सूचना �काशनको खचर्
(ख) ब�क दस्तू, क्ष�तपू�तर् र अन्य यस्तै सेवा
(ग) कायार्लयको दै�नक �योगमा ल्याइन कागज, खाम, फाराम,
रेकडर्

फाइ, स्टेपल, पिन्च� मेशीन पेन�ाइभ जस्ता मेशीन 

�यनका ला�ग चा�हने आवश्यक अन्य सामानहरु एवं , मसी,
टोनर, िशशाकलम आ�द  जस्ता कायार् सम्बन्धी मसलन
22311

कायार्लय सम्बन्धी 

सामानहरुको मुल्य
(घ) एक वषर्भन्दा कम �टकाउ हुने अरु कायार्लय मालसामा
र सुरक्षाका मेशीनर� औजारका ला�ग आवश्यक ससाना सहयो
साम�ी आ�द, एक वषर् भन् बढ� �टकाउ हुने  सामान जस्तै पदार
जस्ता वस्तुहरु तर ��त इका दुई हजार भन्दा कम मूल्यक
अर कायार्लय मालसामानहरुको खच
(ङ) कायार्लयका ला�ग आवश्यक छपाईको खच
(च) प�प��का तथा कायार्लयक दै �नक कायर् संचालनमा आवश्य
पन� पुस्तक सम्बन्धी ख
(छ)सरकार� �योगका सामानको ढु वानी खचर्
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22312

पशुपंक्षीहरुको आ

यसमा पशुपंक्षीहरुको आहार सम्बन्धी खचर् समावेश 
यसमा  सावर्ज�नक �व�ालयले �नशुल्क रुपमा �व�ाथ�हरुल

22313

पुस्तक तथा साम�ी खच

�वतरण गन�  पुस्त, खेलकूद एवं  शैिक्षक साम�ी तथा सावर्ज�
पुस्तकालय �योजनक ला�ग खर�द  ग�रएका  पुस्तकको खचर
समावेश ग�रन्छ
सरकार� काममा �योग हुने म�टृतेल, ग्या, कोइला, दाउरा, मे�सनर� 
औजारमा �योग हुने  इन्धन खच र सवै �कारका व्या��हर

22314

इन्धन– अन्य �योज

सम्बन्धी खचर् समा ग�रन्छ। तर सवार� साधनको ला�ग
आवश्यक पन� व्या�� सम्बन्धी खचर् खचर् नं. २२२१२ मा 
समावेश ग�रन्छ

22320

22321

22400

�न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि� यसमा �नमार्ण भइसकेका सावर्ज�नक सम्पि�हरुको �नय�मत मम
सम्भार खच
�न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�
ममर्त सम्भार ख

सेवा तथा परामशर् खच

सम्भा खचर् समावेश ग�रन्
यसमा �नमार्ण भइसकेका सावर्ज�नक सम्पि� ज सडक, पुल,
नहर, �व�ुत गृह, भवन आ�दको �नय�मत ममर्त सम्भार र रंगरोग
खचर समावेश ग�रन्छ
यसमा सेवा तथा परामशर् �ा� गनर्को ला भु�ानी ग�रने शुल्क
वा सेवा शुल्क सम्बन्धी खचर्हरु समावेश ग
यसमा  सरकार� कामको  �सल�सलामा आवश्यक पन� परामशर् तथ

22410

परामशर् तथा अन्य सेवा शु

अन् सेवाहरु �ा� वा खर� गनर्को ला�ग भु�ानी ग�रने शुल्
तथा सेवा शुल् सम्बन्धी खचर्हरु समावेश ग�
ँ ीगत �नमार्
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन : (क) पूज

अन्तगर्त नपरेका वा त्यस्तो �नमार्णसँग सम्बिन्धत

22411

सेवा र परामशर् खच

अध्यय, अनुसन्धा, आ�दको  पा�र��मक। (ख) छान�वन, जाँचवुझ
गराए वापतको खचर, �वशेषज्ञबाट �लइने परामशर् सेवा तथा �वज
सल्लाहकार सेवा आ�दको पा�र��म (ग) सफ्टवेयरको नवीकरण
तथा अन्य सेवा शुल्क सम्बन्धी 
यसमा कायार्लय सुरक्षा , सरसफाइ गन�, बग�चा सं भार गन�,
कायार्लयको िच�ी ओसारपसार गन, कृ�ष �सार, �ाथ�मक  स्वास्थ

22412

अन्य सेवा शुल

सेवाको सु�वधा, सवार� चलाउने, टे �लफोन, फ्याक, कम्प्यू,
फोटोकपी मेशीन जस्त सामानहरुको स�ालन र सम्भ आ�द 
कायर्को ला�ग आव�ध वा पटके रुपम करार सम्झौता गर� सेवा
�लए वापत �दइने सेवा शुल्क समावेश ग�रन्
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यसमा कच्चा पदाथर् तथा अन्य मालसामानमा �म त
उत्पादनसँ सम्बिन्धत अन्य खचर् समेत �त्यक्ष रुपमा सम
22500

कायर्�म सम्बन्धी खच

सामानहरु उत्पाद न गद लाग्ने सवै �कारका लागतहरु तथ
सावर्ज�नक गो�, सावर्ज�नक रुपमा �दइने ता� सं चालन खर्च,
चेतनामूलक  सूचना तथा �वज्ञापन खचर् एवं सेवा�ाह� वगर्लाई 
�दँदा लाग्ने �ोत व्यि�को भ�ा खचर् समावेश ग�र
यसमा सरकारको तफर्बाट कमर्चार� तथा कमर्चार� बाहेकका 

22510

ता�लम तथा गो◌े�ी

व्यि�हरुलाई �दान ग�रने ता�लम तथा संचालन हुने गो�ी एव
कायर्शाल सम्बन्धी खचर्हरु समावेश ग�
यसमा  सरकार� कमर्चार�को वृि� �वकास तथा क्षमता वृ��

22511

कमर्चार� ता�ल

ला�ग �दइने  ता�लम, गो�ी, कायर्शाला संचालन वापतको खचर् तथ
दै �नक  �मण  भ�ाको खचर, �िशक्, �ोत ब्यि�को भ�ा समे
समावेश ग�रन्छ
यसमा  सावर्ज�नक रुपमा �दइने आय आज, सीप �वकास,
सश�ीकरण, सावर्ज�नक चेतना जागरण जस्ता ता�लम संचालनक

22512

सीप �वकास र जनचेतना ता�लम 
तथा गो�ी सम्बन्धी ख

खर्चर् जस्तै �ि, �ोत ब्यि�को भ�, सहभागीको  भ�ा,
मसलन्,

खाजा खचर, हल  भाडा  तथा  ताल�मका  सहभागीको 

स्वीकृत नमर्स् अनुसारको दै� भ�ा तथा �मण खचर् र स्वीकृ
कायर्�म अनुसारको कायर्�म कायार्न्वयन  लाग्ने �मण खचर
समावेश ग�रन्छ
�ब�� �वतरण  ग�रने  उत्पादन साम�ीको कच्चा पदा, अन्य

22520

उत्पादन सामा�ी /सेवा  तथा  मालसामान तथा  उत्पादनसंग सम्बिन्धत अन्य खचर्का साथै
अन्य कायर्�म सम्बन्धी

बजेट रकमहरुमा नपरेका कायर् खचर्हरु यसमा समावे
ग�रन्छ
कच्चा पदाथ तथा अन्य मालसामान आ�द खर�द गर� त्यसमा �
तथा �त्यक्ष रुपमा उत्पाद नसँग सम्बिन्धत अन्य खचर् 
उत्पादन वा �ा हुने  सामान प�छ  नगदमा  �ब�� �वतरण  हुने 
अवस्थामा त्यस्तो सामान उत्पादन  लागेको कच्चा पदाथर् तथ
अन्य मालसमानको मोल र उत्पादनसंगम्बिन्धत अन्य 
यसमा  समावेश  ग�रन्छ। जस्तैः हुलाक �ट, पो� काडर, घरेलु

22521

उत्पादन सामा�/सेवा

सामानहर, क�टनाशक औषधी, कृ�ष  अन्तगर्तका दोपा, चौपाया,
मत्स्य पा, च्याउ खेत, अन्य कृ� सम्बन्धी उत्प, नापी कायर्
अन्तगर्त नक्सा तय, कानूनी �कताव, सामानको  पुनः उत्पाद,
�व�भ�  दृश्य तथा रा��य सम्पदाका पो� क, प�रचय–पुिस्तक
(�ो�सयर) आ�दको खचर, साथै न� सुधारका ला�ग खर�द ग�रएका 
दोपाया चौपायाको मोल, अस्पतालमा �योग हुन एक वषर् भन्दा क
अव�ध �टकाउ
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हुने �कृ �तका  सामानहरुको खच

र यस्ता

सामानहरुको ढुवानी गदार् लाग् यातायात तथा ढु वानी सम्बन्ध
खचर आ�द यसमा समावेश ग�रन्छ। तर पूजीगतसामान खर�द गर� 
कायार्लयसम्म पुर्उं दा लागेको खचर् सम्बिन्धत सामानकै मूल्
जोडी िजन्स �कतावमा मोल कायम गनु् प
र
न�छ। �ब�� �वतरणको
उ�ेश्यले उत्पादन ग�रने � �वजन, �वरुवको खचर् यस शीषर्कम
पदर्छ तर बृक्षारोपण गनर्को ला�ग ग�रने पूँ खचर् यसमा
समावेश ग�रदै न।
यसमा २२५१२ मा पन� सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा 
गो�ी बाहेकका सबै �क�समका कायर्�म जस्तै स्वा, िशक्,
22522

कायर्�म खच

कृ�ष, म�हला, पयर्टन लगायतक �व�भ� क्षे�मा संचालन हुन
उत्पादन तथा सेवा �वाह(�ब�� हुने बाहेक) सम्बन्धी कायर्
पदर्छन 
यसमा धा�मर्, सांस्कृ�तक संस्थाहरुको पूजा , यज, जप,

२२५२९ �व�वध कायर्�म खच

लगायतका कायर्�म र अन्य कुनै खचर् शीषर्कहरुमा नप
कायर्�मपदर्छन 

22530

औषधी खचर

यसमा औषधी खर�द सम्बन्धी खचर् समावेश ग�।
यसमा अस्पता, �ाथ�मक स्वास्थ्य क, आयुव�द  औषधालय, आ�द

22531

औषधी खर�द

जस्ता �नकायबाट �दान ग�रने वा �वरामीको उपचारमा �योग हुने
औषधी खर�द र सोको ढु वानी सम्बन्धी खचसमावेश ग�रन्छ
यसमा अनुगमन तथा मूल्यांकन कायर्मा हुने खचर् र सरकार� क

22600

अनुगमन, मू◌ुल्यांकन र �मण
खचर

वा कायर्�म कायार्न्वयन तथा सरुवाको �सल�सलामा स्वदे
�वदेशमा  �मण  गदार �नयमानुसार पाइने  �मण खचर, दै �नक  भ�ा,
वासस्थान खच, नेता भ�ा, �वदेश जाँदाको लुगा भ�ा, फुटकर तथा 
भैपर� आउने खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा अनुगमन तथा मूल्यांकन कायर्मा हुने खचर् र सरकार� क

22610

अनुगमन, मू◌ुल्यांकन र �मण
खचर

वा कायर्�म कायार्न्व तथा  सरुवाको �सल�सलामा स्वदेश व
�वदेशमा  �मण  गदार �नयमानुसार पाइने  �मण खचर, दै �नक  भ�ा,
वासस्थान खच, नेता भ�ा, �वदेश जाँदाको लुगा भ�ा, फुटकर तथा 
भैपर� आउने खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा  अनुगमन तथा मूल्यांकन का,य तत्सम्बन्धी ��तवेदन 

22611

अनुगमन मूल्यांकन खच

�नर�क्षणको ला�ग हुने खच र् र अनुग गन� पदा�धकार�  तथा 
कमर्चार�हरुको दै�नक �मण भत् �ा लगायतका खच समावेश 
ग�रन्छ
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन:(क) एक कायार्लयबाट

22612

�मण खचर

अक� कायार्लयमा सरुवा भएको वा दरवन्द� यथास्थानमा र
काज सरुवा भएको कमर्चार� �नजले  �नयमानुसार लै जान पाउने 
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प�रवारको  �मण खचर् �नधार्�रत दरमा सवार� खच र पैदल �हं डे 
वापत पाउने �मण खचर्। जस्तै यातायात भा, हवाई उडान कर,
�मण सम्बन्धी बीम ा खच र् र नेपाल सरबाट स्वीकृत �मण
सम्बन्धी फुटकर खचर्(ख) सरुवा भई जाने कमर्चार� 
�नजको  प�रवारले  �नयमानुसार पाउने दै �नक  भ�ा।(ग) सरकार� 
काम वा कायर्�म कायार्न्वयनको �सल�सलामा स्वदेश वा �वदे
�मण  गदार �नयमानुसार पाइने  �मण खचर, दै �नक  भ�ा, वासस्थान
खचर, नेता भ�ा, �वदेश जाँदाको लुगा भ�ा, बीमा खचर, फुटकर तथा 
भैपर� आउने खचर्हर
�विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको ला�ग हुने यातायात भा,
22613

�विश� व्यि� तथा ��त�न�ध हवाई उडान कर, �मण  सम्बन्धी बीम ा ख, दै �नक  भ�ा,
मण्डलको �मण खच

वासस्था, �वदेश  जाँदाको लुगा  भ�ा, फुटकर तथा  भैपर� आउने 
खचर्हरु यसमा समावेश ग�रन
नेपाल  सरकार वाद�  हुने मु�ामा  सरकार�  पक्षमा साक्षीको 

22614

अन्य �मण खच

िझकाइएको व्यि�को �मण सम्बन्धी खचर् य समा समा
ग�रन्छ

22700

�व�वध खचर

22710

�व�वध खचर

यसमा �व�भ� �क�समका �व�वध खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा  सरकार� कामको  �सल�सलामा आवश्यक पन� �व�भ�
�क�समका �व�वध खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन:
(क)

22711

22900

�व�वध खचर

भैपर� आउने चालु खचर

स्वीकृत भएका

मनोर�, �दशर्, िचयापान र भोजहर

सम्बन्धी खच
(ख)

सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक

(ग)

��त�न�ध मण्डलको स्वागत खचर् र अ�त�थ सत्कार

(घ)

अन्य कुनै खचर् शीषर्कमा नपरेको �व�वध 

यो शीषर्क चालु खचर्को बजेट एकमु� रुपमा �स्ताव
�योजनका ला�ग मा� व्यवस्था ग�रएको ह
खचर्को बजेट तजुर्मा गन � �सल�सलाम ा खचर्का रकमहरु य

22910

भैपर� आउने चालु खच् चाल
र

गर� बजेट �व�नयोजन गनर् सम्भव नभएको िस्थ�तखचर् गनुर् अि
सम्बिन्धत बजेट रकमहर बजेट बाँडफाँ◌ंड  गन� शतर्मा बजेट
�स्ताव गन� �योजनको ला�ग मा� व्यवस ग�रएको हो।
चालु खच् बजेट तजुर
र
्मा गदा र् �कटानीस ाथ खचर् शीषर्कमा 

22911

भैपर� आउने चालु खचर

सम्भ नभएका रकमहरु बजेट तजुर्म�योजनका ला�ग मा�ै यस
खचर् शीषर्कमा �स् गनर् स�कनेछ। तर खचर् गदा बाँडफाँट गर� 
सम्बिन्धत खचर् शीषर्क अन्तग समावेश  गर� खचर् गनुर्पदर्
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यो खचर् शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्त, �नकासा र खचर् ले�
�मल्दैन
24000

व्या, सेवा शुल्क तथा व� क 
क�मशन
वैदेिशक ऋणको व्या

24110

वैदेिशक ऋणको व्या

24111

वैदेिशक ऋणको व्या

24210

24211

अनुत्पा�द सम्पि�को �योग वापत भु�ानी गनुर्पन� व्य ाज ख
यसमा समावेश ग�रन्छ

24100

24200

नेपाल  सरकारले कुनै �व�ीय  सम्पि� वा कुनै दृश्य त

यसमा  बैदेिशक  ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी 
समावेश ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारले �लएको वैदेिशक  ऋणको व्याज तथा सेवा
शुल् सम्बन्धी खचर् समावेश ग�र
यसमा नेपाल सरकारले �लएको वैदेिशक  ऋणको व्याज तथासेवा 
शुल् भु�ानी सम्बन्धी खचर् समावेश ग�र

आन्त�रक ऋणको व्य, सेवा  यसमा  नेपाल  सरकारले  �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा
शुल्क तथा व�क क�मश

व्यहोनुर् प व्या, सेवा शुल्क र व�क क�मशन समावेश ग�रन्

आन्त�रक ऋणको व्याज र सेव यसमा  नेपाल  सरकारले  �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा
शुल्

व्यहोनुर् प व्याज खचर् र सेवा शुल्क समावेश ग�र

आन्त�रक ऋणको व्य

यसमा  नेपाल  सरकारले  �लएको आन्त�रक ऋण तथा सापट�मा
व्यहोनुर् प व्याज वापतको खचर् समावेश ग�रन
यसमा नेपाल सरकारले आन्त�रक ऋण तथा सापट� �लदा केन्��

24212

आन्त�रक ऋणको सेवा शुल् ब�कलाई �तनु् प
र
न� सेवा शुल्क र सरकार� कारोवार गरे बाप
तथा व�क क�मशन

बािणज्य ब�कहरुलाई �द पन� क�मसन बापतको  रकम  समावेश 
ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  सावर्ज�नक संस्थान र अन

25000

सहायता (Subsidies)

सं स्थाहरुल �दान

ग�रने चालु �कृ �तका  सहायता  समावेश 

ग�रन्छ
25100

25110

25111

सावर्ज�नक संस्थानहरुल यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  सावर्ज�नक संस्थानहरुलाई �द ान ग�र
सहायता
गैर �व�ीय 

चालु �कृ �तको सहायता समावेश ग�रन्छ
सावर्ज�नक यस

सं स्थानहरुलाई सहाय
गैर �व�ीय 
सहायता

सं स्थान चालु

अन्तरगत सरकारका तफर्बाट गैर �व�ीय सावर्ज�न

सं स्थानहरुल �दइने चालु �कृ �तको सहायतालाई जनाउं दछ।
यसमा  नेपाल  सरकारको  पूण् वा आंिशक स
र
्वा�मत्व भएका ग
�व�ीय सावर्ज�नक संस्थानहरुलाई च �कृ �तको
�दइने सहायता सम्बन्धी खचर् पदर्
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खचर्को ला�ग

25112

25120

गैर �व�ीय  सं स्थान पुँिजगत
सहायता
�व�ीय सं स्थानहरुलाई सहाय

यसमा  नेपाल  सरकारले  गैर �व�ीय  सावर्ज�नक संस्थानला

पुँिजगत सम्पि�को खर�द  र �नमार्ण कायर्को ला �ग �दइ
सहायताको रकम पदर्छ
यसमा नेपाल सरकार�ारा �व�ीय सावर्ज�नक संस्थानहरुलाई �द
चालु �कृ �तको सहायता समावेश ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारको पूण् वा आंिशक स
र
्वा�मत्व भएका �व

25121

�व�ीय सं स्थान चालु सहायत

सावर्ज�नक संस्थानहरुलाई चालु�कृ�तको खचर्को ला�ग �द
सहायता सम्बन्धी ख समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा �व�ीय  सावर्ज�नक संस्थानलाई पूँजी

25122

�व�ीय सं स्थान पूँजीगत सहायत

सम्पि�को खर�द र �नमार्ण कायर्को ला�ग �दइने सहायताको र
समावेश ग�रन्छ

25200

25210

25211

25212

25220

25221

25222

व्यवसायहरुलाई सहाय

यसमा नोपल सरकार�ारा �नजी ब्यवसायहरुलाई �दान ग�रने चा
�कृ �तको सहायता समावेश ग�रन्छ

गैर �व�ीय व्यवसायहरुला यस अन्तरगत सरकारले गैर �व�ीय �नजी ब्यवसायहरुलाई �द
सहायता
गैर �व�ीय ब्यवसाय चालु
सहायता
गैर �व�ीय ब्यवसायलाई पूँजीगत
सहायता
�व�ीय व्यवसायहरुलाई सहाय
�व�ीय ब्यवसायहरुलाई चाल
सहायता
�व�ीय ब्यवसायहरुलाई पूँजीग
सहायता

ग�रने चालु �कृ �तको सहायतालाई जनाउं दछ।
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  गैर �व�ीय  �नजी व्यवसायहरुला
सं चालन अनुदानको  रुपमा �दान ग�रने चालु �कृ�तको सहायता
सम्बन्धी खचर् समा ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारले  गैर �व�ीय  �नजी ब्यवसायलाई पूँजीग
सम्पि�को खर�द  वा �नमार्ण सम्बन्धी खचर्हरुको ला�ग
सहायता रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा �व�ीय  �नजी ब्यवसायहरुलाई �दा
ग�रने चालु �कृ �तको सहायता समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा �व�ीय  �नजी व्यवसायहरुलाई संचा
अनुदानको  रुपमा �दान ग�रने चालु �कृ�तको सहायता सम्बन्
खचर् समावे ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारले �व�ीय  �नजी ब्यवसायलाई पूँजीजगत
सम्पि�क खर�द वा  �नमार्ण सम्बन्धी खचर्हरुको ला�ग �
सहायता समावेश ग�रन्छ
यसमा एक  सरकार�  इकाइबाट

26200

अनुदान (Grants)

अक�

सरकार�  इकाई वा 

अन्तरा�� सं गठनलाई �दान ग�रने  अनुदान सहायताको  रकम 
समावेश ग�रन्छ

26210

अन्तरार्��य सदस्यता शुल्क  यसमा  अन्य मुलुक र अन्तरार्��य संघ संस्थालाई �द इने स,
सहयोग

चन्द, सदस्यता शुल्क एवं नवीकरण सम्बन्धी खचर् सम
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ग�रन्छ
26211

अन्तरार्��य सदस्यता शुल्क 
सहयोग

26300

स्थानीय �नकायहरुलाई अनुद

26310

स्थानीय �नकाय चाल अनुदान

26311

26312

26320

26321

26322

स्थानीय �नकाय �नःशतर् चाल
अनुदान

यसमा  नेपाल  सरकारबाट

ु
अन्य मुलक 
र

अन्तरार्��य सं

सस्थाला �दइने  सहयोग, चन्द, सदस्यता शुल्क एवं नवीकर
सम्बन्धी खचर् समा ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  स्थानीय �नकायहरुलाई �दान ग�रन
अनुदान रकम सामावेश ग�रन्छ
यसमा  सरकार�ारा  स्थानीय �नकायहरुलाईर् �द ान ग�रने च
�कृ �तको अनुदान रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  स्थानीय �नकायलाई संचालन खचर् 
स्थानी �नकाय आफैले चयन गर� सं चालन गन� कायर्�मका ला�
�दान गन� �नशतर् चाल अनुदान समावेश ग�रन्छ

स्थानीय �नकाय सःशतर् चाल यसमा  नेपाल  सरकार�ारा  तो�कएको कायर्�म संचालन गनर
अनुदान
स्थानीय �नकाय पूँजीगत अनुदा
स्थानीय �नकाय �नःशतर् पूँजीग
अनुदान

स्थानी �नकायलाई �दइने अनुदान समावेश ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारले स्थानीय�नकायहरुलाईर् �दान गन� पूँजी
अनुदान समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारले  स्थानीय �नकायला

स्थानीय �नकाय

ँ ीगत कायर्�मका ला�ग �दान
आफैले चयन गर�  सं चालन गन� पूज
गन� �नःशतर् पूँजीगत अनुदान समावे ग�रन्छ

स्थानीय �नकाय सःशतर् पूँजीग नेपाल  सरकारको  तफर्बाट तो�कएको पूँजीगत कायर्�म संचाल
अनुदान

गनर स्थानीय �नकायलाई �दइने सःशतर् अनुदान यसमा पदर
यसमा  सरकार�  �नकाय, स�म�त एवं बोडर्ह, अन्य संस्थाहरुल
ु ु
चालु खचर्को ला�ग �दइने  �नःशतर, सःशतर् अनुदान र अन्य मल

26400

सामािजक सेवा अनुदान

तथा  अन्तरार्��य स सस्थालाई �दइने सहयो, चन्दा तथा
अन्तरार्��य संघ सस्थाको सदस्यता शु नबीकरण शुल्क तथा
खचर् समावेश ग�रन्
यसमा  सरकार�  �नकाय, स�म�त एवं बोडर्ह, अन्य सं स्थाहरुला
ु ु
चालु खचर्को ला�ग �दइने �नःशत, सःशतर् अनुदान र अन्य मल

26410

चालु अनुदान

तथा  अन्तरार्��य स सस्थालाई �दइने सहयो, चन्दा तथा
अन्तरार्��य संघ सस्थाको सदस्यता शु नवीकरण शुल्क तथा
खचर् समावेश ग�रन्

सरकार�  �नकाय, स�म�त एवं
26411

बोडर्हरुलाई �शतर् चालु
अनुदान

यसमा देहाय  बमोिजमका खचर्हरु समावेश ग�रन: (क) नेपाल 
सरकारको तफर्बाट सरकार� �नकाय(�वकास स�म�त ऐन वा अन्य
छु �ै  ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर, स�म�त, िशक्ष
सं स्थ, अस्पताललाई �दइने �नःशतर् अनुदा
62

यसमा नेपाल सरकारको तफर्बाट सरकार� �नकाय(�वकास स�म�त
२६४१२

सरकार�  �नकाय,

स�म�त एवं

बोडर्हरुलाई सःसतर् चालु अनु

ऐन वा अन् छु �ै  ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोडर,
स�म�त, िशक्षण संस, अस्पताललाई तो�कएका कायर्�मह
सं चालन गनर् �दइने सःशतर् अनुदान समाव ग�रन्छ
यसमा देहाय बमोिजमका खचर्हरु समावेश ग�रन:
(क) दै वी �कोप वा  अन्य कारणले संस्थालाई �दइने क्ष�तप
सम्बन्धी खच

26413

अन्य संस्थालाई अनुद— सःशतर

(ख) गैर सरकार� सामािजक क्षे�का सेवामूलक संस्थ, धा�मर्
सं घ सं स्थाहरुलाई �दइने अनुदासम्बन्धी खच
(ग) नेपाल सरकारका तफर्बाट संघसंस्थालाई �दान ग�रने आ�थ
सहायता, पुरस्कार आ�दको खचर
(घ) मा�थ शीषर्कहरुमा नपरेका अन्य संस्थागत अनुदा

26420

ँ ीगत अनुदान
पूज

यसमा  सरकार�  �नकाय, स�म�त एवं बोडर्हरुलाई पूँिजगत �नःश,
सःशतर अनुदान र अन्य संस्थालाई पूँिजगत खचर्को ला �ग �दइ
रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  सरकारका  तफर्बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन

26421

सरकार�  �नकाय, स�म�त, बोडर् – वा  अन्य छु� ऐन�ारा  गठन भएका  �नकाय  समेत) तथा  बोडर,

ँ ीगत �नःशतर् अनुदा
पूज

स�म�त, िशक्षण संस, अस्पतालला पुिजगत कायर्को ला�ग �दइने
�नसतर् अनुदान पदर्
यसमा  सरकारको  तफर्बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन

26422

सरकार�  �नकाय, स�म�त, बोडर् – वा  अन्य छु� ऐन�ारा  गठन भएका  �नकाय  समेत) तथा  बोडर,
पुिजगत सःशतर् अनुदा

स�म�त, िशक्षण संस, अस्पतालला तो�कएका पुँिजगत कायर्�महर
सं चालन गनर् �दइने सःशतर् अनुदान समाव ग�रन्छ

26423

अन्य संस्थालाई सःशतर् पूँजी
अनुदान

यसमा  गैर सरकार�  सामािजक क्षे�का सेवामुलक संस्थाह
मा�थ उल्लेख नभएका संस्थाहरुलाई पूँज कायर्को ला�ग �दइने
अनुदान समावेश ग�रन्छ
यसमा  सामािजक  सुरक्षा �दान गन� उ�ेश्यले नेपाल सरका

27000

सामािजक सुरक्

तफर्बाट नगद  वा िजन्सीको रुपमा ब्यहो�रने खचर् र
समावेश ग�रन्छ

27100

सामािजक सुरक्

यसमा  तो�कएका  नाग�रकहरुला

सामािजक  सुरक्षा �दान गन

उ�ेश्यले नेपाल सरकारको तफर्बाट नगद  िजन्सीको रुपम
ब्यहो�रने खचर् रकमहरु समावेश ग�र
27110

सामािजक सुरक्

यसमा  नेपाल  सरकारले �दान गन�

आ�थर्क सहयोगको खचर

समावेश ग�रन्छ
27111

सामािजक सुरक्—सःशतर

यसमा देहाय बमोिजम खचर् समावे ग�रन्छ
(क) वृ�, असहाय, अपांग, �वधवा वा राज्यले दा�यत्व व्यहोन� �नण
गरेका व्यि�हरुलाई �दान ग�रने आ�थर्क सहायता 
63

अनुदान स्वरुप �दान ग�रने अनुद रकम 
(ख) �वरामीका ला�ग �दइने खाना खचर्हर
(ग) वन्द�हरुको ला�ग �दइने खा, �सदा, कपडा र अन्य सह�लयत
सम्बन्धी खचर्
27112

्
अन्य सामािजक सहायत— यसमा देहाय बमोिजमका खचर्हरु पदरछ
सःशतर

(क) रा��य व्यि�त्व त सवर्साधारणलाई �दइने औषधी उपचार
खचर् र मृत्यु वा अन्य कारणले पी�डतलाई �द आ�थर्क
सहायताको रकम ।
(ख) दै वी �कोप वा  अन्य कारणल ब्यि�लाई �दइने क्ष�तपू�तर
रकम।
(ग) नेपाल  सरकारका  तफर्बाट �दान ग�रन आ�थर्क सहायत,
पुरस्कार आ�दको खचर

27200

छा�वृि�

27210

छा�वृि�

यसमा �व�ाथ�हरुलाई �दान ग�रने सबै �कारका छा�वृि�क
अनुदान रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  �व�ाथ�हरुलाई �दान ग�रने सबै �कारका छा�वृि�क
अनुदान रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा �व�ालय, महा�व�ालय, �व��व�ालय  जस्ता सबै िशक
सं स्थाहरुमा अध्ययन गन� छा�छा�ाहरुलाई छा�वृि� स्वरुप 

27211

छा�वृि�

अनुदान बापतको  नगद, िजन्स वा  सु�वधाको  रकम  तथा सरकार� 
सेवामा कायर्रत कमर्चार�हरुलाई छा�बृ�ी स्वरुप �दइने
समावेश ग�रन्छ

27300

सेवा �नवृ� सु�वधाहर

यसमा  सेवा  �नवृ� कमर्चार� तथा पदा�धकार�हरुलाई सु�वधाह
�दान गनर्को ला�ग हुने खचर्हरु समावेश ग�र
यसमा  सेवा  �नवृ� कमर्चार� तथा पदा�धकार�हरुलाई सरकारल

27310

सेवा �नवृ� सु�वधाहर

सेवा �नवृ� सु�वधाहरु �दान गनर्को ला�ग हुने खचर्हरु समा
हुन्छ

27311

�नवृि�भरण तथा अश� वृि�

27312

उपदान

27313

सेवा �नवृ�को सं िचत �वदा

यसमा  सेवा  �नवृ� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �दान ग�रन
�नवृ�भरण सु�वधा तथा अश� वृि�को खचर् समावेश ग�रन्
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग ग�रने उपदान
खचर समावेश ग�रन्छ
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग ग�रने संिच
�वदाको खचर् समावेश ग�रन्
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27314

सेवा �नवृ�को औषधी उपचार

यसमा  सेवा  �नवृ� पदा�धकार� वा कमर्चार�को ला�ग �दान ग�रने
औषधी उपचार खचर् समावेश ग�रन्
यसमा मृतक कमर्चार�को सु�वधा तथा �नजको प�रवारलाई
उपलव्ध गराईन सु�वधा समावेश ग�रन्छ:

27315

मृतक कमर्चार�को सु�वधा तथा (क) मृतक कमर्चार�को प�रवारलाई उपलव्ध गराएको सहायत
सहायता

वापतको रकम क.सं .कोषलाई सोधभनार्
(ख) मृतक कमर्चार�लाई नेपाल सरकारको तफर्बाट �दइएकथप
रकम भए सो समेत।

28000

अन्य खच

28100

सम्पि� सम्विन्ध 

यसमा  नेपाल  सरकारको  तफर्बाट ग�रने सबै �कारका �फतार
खचर्हरु त जग्गा भाडा समावेश ग�रन्
यस अन्तरगत व्याज बाहेकको सम्पि� सम्विन्ध खचर्हरु
ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारको �योजनका ला�ग जग्गा भाडामा �लई

28140

जग्गाको भाड

�योग गरे वापत भु�ानी गनु् प
र
न� भाडाको रकम समावेश
ग�रन्छ
यसमा  सरकार� �योजनका ला�ग जग्गा भाडामा �लई �योग गरे

28141

जग्गाको भाड

वापत जग्गा धनीलाई भु�ानी गनुर् पन� भाडा वा बाल�नाल�क
क्ष�तपू�तबापतको खचर समावेश ग�रन्छ

28200

�फतार् खच

यसमा  नेपाल  सरकारका  तफर्बाट ग�रने सवै �कारका �फतार
खचर्ह समावेश ग�रन्छ 
यसमा न्या�यक �नणर्य अनुसार ग�रनु पन� तथा भन्, लगायत

28210

�फतार् खच

अन् सवै �क�समका करहरुसंग सम्बिन्धत �फतार् खचसमावेश 
ग�रन्छ

28211

राजस्व �फता

28212

न्या�यक �फता

28213

अन्य �फता

29000

ँ ीगत खचर
पूज

29100

जग्ग

यसमा  नेपाल  सरकारले �फतार् गनुर्पन� भन्, कर, अन्तः शुल,
मालपोत, दण्ड ज�रवाना र अन्य �फतार् खचर्हरु समावेश ग
यसमा  नेपाल  सरकारले न्या�यक �नणर्य अनुसार गनुर् पन� �फ
खचर्हरु समाव ग�रन्छ 
यसमा नेपाल सरकारले �फतार् गनुर् पन� राजस्व तथा न्या�यक �
बाहेकका अन्य �फतार(बैदेिशक समेत) खचर्हरु समावेश ग�रन
ँ ीगत खचर्हरु समाव
यसमा नेपाल सरकारको सबै �क�समका पूज
ग�रन्छ
यसमा जग्गा खर�द सम्बन्धी पूँजीगत खचर् समावेश ग�
65

29110

यसमा सरकार� �योजनका ला�ग जग्गा खर�द वा अ�ध�हण गदार

जग्गा खर�

लाग्न सम्पूणर् �क�समका खचर्हरु समावेश ग�र
यसमा जग्गा खर�द वा अ�ध�हण गन� �सल�सलामा लाग्ने मोल 

29111

जग्गा खर�

सो वापतको मुआब्जा तथा जग्गा �ा� गदार् लाग्ने द, कर र
अन्य खचर्हरु यस खचर् शीषर्कमा स ग�रन्छ

29200

भवन

29210

भवन खर�द

29211

भवन खर�द

29220

भवन �नमार्

यसमा  भवन खर�द वा  �नमार्णसंग सम्बन्धी पूँजीगत खचर
समावेश ग�रन्छ
यस अन्तगर्त भवन खर�दस सम्बन्धी पूँजीगत खचर्पदर्छन्
यसमा  तयार�  भवन र त्यसले ओगटेको जग्गा समेत �ा� गदा
लाग्न खचर् र सो वापतको मुआब्जा र करहरु समावेश ग�र
यसमा  भवन

�नमार्णसंग सम्बन्धी पूँजीगत खचर्हरु सम

ग�रन्छ
यसमा भवन, गोठ र टहरा �नमार्ण गनर् लाग्ने �नम्न अनुसारको
खचर्हरु समावेश ग�रन : (क)कायार्ल, आवास भवन र यसको 
कम्पाउण्डवाल आ�दको �नमा सम्बन्धी लागत खच(ख)

29221

भवन �नमार्

भइरहेको भवनको कोठा, तला थप गन� खचर्(ग) भइरहेको भवन

ँ ीगत �कृ �तको 
सम्बन्धी संरचनाको आयु थ हुने  गर�  ग�रने पूज
खचर्

29230

29231

यसमा  सावजर्�नक �नमार्ण र अन्य पूँजीगत संरचना को आयु 

ँ ीगत सुधार खचर
पूज

ँ ीगत सुधार खचर—
पूज

हुने गर� ग�रने खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा भवन को आयू थप हुने गर� ग�रने खचर्हर समावेश ग�रन्छ
भवन

तर सं रचनाको क्षमता थप गन� वा भएको आकार  लम्वाई थप
गनर् लाग्ने ख्चर् संके
र
. २९२२१ मा समावेश ग�रन्छ

29300

फ�नर्च

29310

फ�नर्चर तथा �फक्च

यसमा सरकार� �योजनका ला�ग खर�द ग�रने फ�नर्चरसंग सम्बन
ँ ीगत खचर्हरु समावेश ग�रन
पूज

यसमा सरकार� �योजनका ला�ग खर�द ग�रने फ�नर्चरसंग सम्बन्
ँ ीगत खचर्हरु समावेश ग�रन
सवै �क�समका पूज

यसमा  सरकार� कायार्लयको �योजनको ला�ग खर�द  ग�रएका
29311

फर्न�चर तथा �फक्च

फन�चर, फ�नर्�सँग तथ

�फक्चसर्को �न वमोिजमका खचर्हर

समावेश  ग�रन्। (क) खर�द मोल, (ख) यस सम्बन्धी ढुवान
भाडा, मागर्स्थ बी, कर, भन्सा सम्बन्धी खच
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29400

सवार� साधन

29410

सवार� साधन

यसमा  सबै �कारका  सवार�  साधनहरु खर�द  गदार्को पूँजीग
�कृ �तको खचर्हरु समावेश ग�रन
ँ ीगत
यसमा  सवार�  साधनहरु खर�द  गदार्को सबै �कार पूज
�कृ �तका खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा खचर् शीषर्कमा देहायक ा खचर्हरु समावेश ग� :(क)
सवार�का साधनहरु(जस्तै हवाईजहा, हे�लकप्ट, जीप, मोटरकार,
बस, �क, मोटर साइकल, स्कूट, साइकल, ढु वानी सम्बन्धी का

29411

सवार� साधन

गन� �याक्ट, गाडा  ता�े  जनावरहरु वयल, र घोडा आ�द) को 
मोल।(ख) सवार�  साधनको  इन्जीन नै बदल� ममर्त गरेमा सोक
मोल  र (ग) सवार�  साधन वा  इन्जीन िझकाउँदा लागेको भाडा
भरौट, कर, भन्सा, मागर्स्थ बीमा आ�द खचर्

२९५०० मेशीनर� औजार

२९५१० मेशीनर� औजार

ँ ीगत
यसमा  सबै �कारका मेशीनर�  औजारहरु खर�द  गदार्क पूज
�कृ �तका लागतहरु समावेश ग�रन्
यसमा  सबै �कारका मेशीनर�  औजारहरु खर�द  गदार्को पूँजीग
�कृ �तका लागतहरु समावेश ग�रन्
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन (क) �व�भ� �क�समका 
भार� मेशीनहर, खेती सम्बन्धी मेशीन औजारहर, �याक्टर
(ढु वानीको काममा �योग हुने  बाहेक), जेनेरेटर, �ान्सफरम,
कारखानाको  सामान, �नमार्ण सम्बन्धी मे, सं चारका  सामान,
वैज्ञा�नक यन् सामान, नाप तथा  तौलको  सामान, तस्वीर िखच्न
सामान, �ा�व�धक �ाफ्ट� सम्बन्धी साम, कायार्लय मेशीन र
औजारहरु जस्तै फ्य, �म�मओ�ाफ, कम्प्यू, ��न्टर आ�द
मेशीन र औजारको मूल्य (ख) यस्ता मेशीनर� औजारहरुक
मुख्य भाग नै बदल� ममर्त गन परेमा  सोको खचर्

२९५११ मेशीनर� औजार

(ग) सो 

सम्बन्धी आवश्यक भाडा भ, शुल्, कर, भन्सा, मागर्स्थ बीम
आ�द खचर्हर (घ) सरकार� कायार्लयको ला�ग आवश्यक पन
एक वषर् भन्द ा बढ� �टकाउ हुन सक्ने वा ��त इ र.
२,०००।– भन्दा बढ� मोल पन� खालका देहायका सामानको मुल्
:
(अ) अस्पतालका ला�ग चा�हने औजारहर
(आ) �हटर, पंखा, टे�लफोन सेट, क्यालकुले�ट� मेशी, चेक राइटर,
�बजुल�को  �मटर, टचर्लाई, टे �लफोन, सोलार, इन्भटर (व्या�
समेत), यु.�प.एस. हाडर् �डस्क र सोको जडान सम्बन्धी,
आकाशवाणी तथा रे �डयो, टे�ल�भजनका ला�ग आवश्यक पन�
साना�तना �ा�व�धक सामानहरु आ�द (इ) कृ�ष औजार, पशु
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िच�कत्सा सम्बन्धी साना�तना मालसा, �इ�, �डजाइन
लगायतका �ा�व�धक  सामान आ�द।(ई)

सुरक्षा �नकाय

�योग हुने  सुरक्षा सम्बन्धी, उपकरण लगायतका 
सामानहरु
(इ)

तर ��त इकाइ दुई हजार रुप�या भन्द ा कम मूल्य
सामान खर�द गनु् परेमा शीषर्क नम्
र
२२३११, “कायार्लय
सम्बन्धी ख” मा खचर् ले� पन�छ। यस्तो सामानको �योग
कहां भएको छ भनी स्प� देिखने गर� लगत रा� पन�छ।

29600

सावर्ज�नक �नमार

29610

सावर्ज�नक �नमार

यसमा  सावर्ज�नक �नमार्ण कायर्संग सम्बिन्धत पूँजीगत ख
समावेश ग�रन्छ
यस नेपाल  सरकारले  गन�  सावर्ज�नक �नमाणर्सं सम्बिन्धत स
ँ ीगत खचर्हरु समावेश ग�रन
�कारका पूज

यसमा सावर्ज�नक �नमार्ण र पूँजीगत सुधार सम्बन्धी खचर् स
ग�रन्छ जस्तै राजमा, सडक, पूल, रज्जुमागर(रोपवे)◌े, हवाई मैदान,
सं चार, �व�ुत,् पानी, नहर, वन, खानी सम्बन्ध आयोजना आ�दको 
29611

खचर् समावेश ग�रन्छ सा देहायका खचर् समेत यस अन्तरग

सावर्ज�नक �नमार

समावेश ग�रन्छ:
(क) �नमार्ण सम्बन्धी लागत ख
(ख) �नमार्ण कायर्सँग �त्यक्ष सम्बिन्धत इन
(ग) नसर्र� �नमार्ण वृक्षारोपण जस्ता ख
(घ) सुरक्षा �योजनका ला�ग बनाइने सुरकघेरा सम्बन् खचर्

29620

यसमा  सावजर्�नक �नमार्ण र अन्य पूँजीगत संरचना को आयु 

ँ ीगत सुधार खचर
पूज

हुने गर� ग�रने खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा सावजर्�नक �नमार्ण र पूँजीगत संरचनाको आयू थ हुने गर� 
ग�रने खचर्हरु समावेश ग�रन्छ। तर संरचनाको आकार वा लम्

29621

ँ ीगत
पूज

सुधार खचर्

—

सावर्ज�नक �नमार

थप गनर् लाग्ने पूँजी �नमार्ण सम्बन्धी खचर् रकम सं
५०
नं.२९६११ मा  समावेश  गनु् पदर्छ। उदाहरणको ला
र
�कलो�मटर लामो �व�मान सडकको  स्तर वृ�� गन� खचर् य
अन्तगर्त पदर्छ  सो सडकको लम्वई १० �कलो�मटर थप गनु्र
पदार् लाग्ने खचर् भने रकम संक२९६११ मा समावेश ग�रन्छ

29700

ँ ीगत अनुसन्धान तथा पराम
पूज

यसमा  �नमार्णपूवर ् वा �नमार्णको दौरानमा हुने अध, अनुसन्धा
तथा  परामशर् सेवा सम्बन्धी र सफ्टवेयर खर�द तथा �नम
सम्बन्धी पूँजी �कृ �तका खचर्हरु समावेश ग�रन

29710

ँ ीगत अनुसन्धान तथा परामश
पूज

यसमा  �नमार्णपूवर ् वा �नमार्णको दौरानमा हुने अध, अनुसन्धा
तथा  परामशर् सेवा सम्बन्धी र सफ्टवेर खर�द तथा �नम
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सम्बन्धी पूँजी �कृ �तको खचर्हरु समावेश ग�रन
यसमा देहायका खचर्हरु समावेश ग�रन : (क) सम्भाव्यत
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ँ ीगत अनुसन्धान तथा परामश
पूज

अध्ययन खच (ख) सव�क्, �डजाइन, �इ� खचर (ग) अन्वेषण
उत्खनन र अनुसन्धान सम्बन्धी

ँ ीगत �नमार्णको
(घ) पूज

लागतमा समावेश हुने �ा�व�धक परामशर सेवा सम्बन्धी खच
यसमा  सवै �कारका  सफ्टवेयर �नमार् (परामशर्दाताको खचर
29712

सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द ख

समेत), खर�द  र सारभुत रुपमा �भाव पान� गर� सफ्टवेयरम
स्तरो�ती गदार्को ला समावेश ग�रन्छ

29800

ँ ीगत
भैपर� आउने – पूज

ँ ीगत खचर्को बजेट
यसमा  पूज

एकमु� रुपम �स्ताव गन�

�योजनका ला�ग मा� यो शीषर्कको �स्ताव ग�रएको ह
ँ ीगत खचर्को बजेट तजुर्मा गन � �सल�सलाम ा खचर्का रकम
पूज

29810

ँ ीगत खचर
भैपर� आउने – पूज

ए�कन गर�  बजेट �व�नयोजन गनर् सम्भव नभएको िस्थ�तमा ख
गनु् अ
र
िघ सम्बिन्धत ब रकमहरुमा बजेटवाँडफाँड गन� शतर्मा
बजेट �स्ताव गन� �योजन सम्मका ला मा� यो  उपशीषर्कको
व्यवस्था ग�रएको ह
पुंजीगत खचर् बजेट तजुर्मा गदार् �कटानीसाथ खचर् शीषर्कमा
सम्भव नभएका रकमहरु बजेट तजुर्मा �योजनका ला�ग मा

29811

ँ ीगत खचर
भैपर� आउने – पूज

यसमा �स्ताव गन स�कनेछ। तर खचर् गदार् बांडफांड गर
सम्बिन्धत खचर् शीषर्क अन्तगर्त न खचर् गनुर् पदर्छ। 
शीषर्कबाट खचर् गन� गर� अिख्तयार� वा �नकासा �दन वा  गनर्
�मल्दैन
यस अन्तगर्तका संकेतहरुले सरकार� ऋण तथा नीको  साथै

30000

ऋण तथा लगानी व्यवस्था

स्वदेशी तथ वैदेिशक  ऋण �ा�� र ऋणको  सावाँ  भु�ानीको 
अवस्थालाई िच�ण गदर्
यस अन्तगर्तका संकेतहरुले सरका र� �व�ीय नी�त अनुरुप न

31000

खू द लगानी (ऋण र शेयर)

सरकारले  गन�  ऋण  तथा शेयर लगानीको िस्थ�त र त्यस वाप
सरकारलाई �ा� हुने सावाँ �फतार् भु�ानी र लगानी �ब��बाट �ा�
हुने आय समेतको सम� िस्थ� �� गदर्छ
यसमा  नेपाल  सरकारले  गन�  ऋण लगानीमा  सरकारले �वगतमा 

31100

खू द ऋण लगानी

गरेको ऋण लगानीहरुबाट सावाँ �फतार ् �ा� रकम समायोजन गदा
हुन आउने खू द अंक उल्ले ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट ग�रने �व�ीय, ब्यापा�र, औ�ो�गक,

31110

आन्त�रक ऋण लगान

सेवामूलक सं स्थालाई ग�रने ऋण लगानी सम्बन्धी रकम समाव
ग�रन्छ
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यसमा  नेपाल  सरकारबाट स्वदेशी �व�ी, ब्यापा�र, औ�ो�गक,
31111

सं स्थानमा ऋण लगान

सेवामुलक  जस्ता सरकार� सं स्थानहरुलाई ग�रने ऋण लगान
सम्बन्धी रकम समाव ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट मा�थ समावेश  नभएका  अन्य �कारका

31112

अन्य संस्थामा ऋण लगा

स्वदेश सं स्थाहरुमा ग�रने ऋण लगानी सम्बन्धी रकम समा
ग�रन्छ

31120

वैदेिशक ऋण लगानी

31121

वैदेिशक ऋण लगानी

यसमा  नेपाल  सरकारबाट �वदेशमा  ग�रने  ऋण लगानीको  रकम 
समावेश ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य सरकार वा संघ संस्थाह
ग�रने ऋण लगानीको रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा �व�भ�  स्वदेशी संस्थाहरुमा नेपाल सरकारबाट �वगत

31130

आन्त�रक ऋण लगानी �फता

ग�रएको  ऋण लगानीको  सावाँ �फतार् स्वरुप �ा� रकम समाव
ग�रन्छ
यसमा  स्वदेशी �व�ी,

31131

सं स्थानबाट ऋण लगानी �फता

व्यापा�र,

औ�ो�गक,

सेवामूलक

��त�ानहरुमा सरकारबाट �वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको साँवा
�फतार् स्वरुप  रकम समावेश ग�रन्छ

31132

अन्य संस्थाबाट ऋण लगान
�फतार

31140

वैदेिशक ऋण लगानी �फतार

31141

वैदेिशक ऋण लगानी �फतार

यसमा  सं के त नं. ३११३१ मा  परे देिख  बाहेकका  स्वदेशी
��त�ानहरुम सरकारबाट �वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको सावाँ 
�फतार् स्वरुप �ा� रकम समा ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य सरकावा सं घ  सं स्थाहरु
ग�रएको लगानी �फतार् �ा� भएको रकम समावेश ग�रन्
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्तरार्��य सरकार वा संघ संस्थाह
ग�रएको लगानी �फतार् �ा� भएको रकम समावेश ग�रन्
यसमा  नेपाल  सरकारले  गन� लगानीमा  सरकारले �वगतमा  गरेको 

31200

खू द शेयर लगानी

लगानीहरुक �ब��बाट �ा� भएको आयको रकम समायोजन गदार्
हुन आउने खू द अंक उल्ले ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट स्वदेशी �व�ी, ब्यापा�र, औ�ो�गक,

31210

आन्त�रक शेयर लगान

सेवामूलक सं स्थामा ग�रएको शेयर लगानीसम्बन्धी रकम समावे
ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट स्वदेशी �व�ी, ब्यापा�र, औ�ो�गक,

31211

सं स्थानमा शेयर लगान

सेवामूलक  जस्ता सरकार� संस्थानहरुलाई ग�रने शेयर लगा
सम्बन्धी रकम समाव ग�रन्छ

31212

अन्य संस्थामा शेयर लगा

यसमा  नेपाल  सरकारबाट मा�थ समावेश  नभएका  अन्य �कारका
सं स्थाहरु गन� शेयर लगानी सम्बन्धी रकम समावेश ग�रन
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31220

वैदेिशक शेयर लगानी

31221

वैदेिशक शेयर लगानी

यसमा �वदेशी कम्पनीहरुको शेयरमा ग�रने लगानीको रक
समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट �वदेशी कम्पनीहरुको शेयरमा ग�रन
लगानीको रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा �व�ीय, ब्यापा�र, औ�ो�गक, सेवामूलक  सं स्थाहरुक

31230

आन्त�रक शेयर �ब�

शेयरको �ब��बाट नेपाल  सरकारलाई �ा� हुने  रकम  समावेश 
ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट स्वदेशी �व�ी, ब्यापा�र, औ�ो�गक,

31231

सं स्थानको शेयर �ब�

सेवामुलक  जस्ता सरकार� संस्थानहरुको खर�द ग�रएको शे
�ब��बाट �ा� रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा नेपाल सरकारबाट मा�थ समावेश भए देिख बाहेकका अन्य

31232

अन्य संस्थाको शेयर �ब

स्वदेश सं स्थाको खर�द  ग�रएको शेयर �ब��बाट �ा� रकम
समावेश ग�रन्।

31240

वैदेिशक शेयर �ब��

31241

वैदेिशक शेयर �ब��

32000

यसमा �वदेशी कम्पनीहरुको शेयर �ब��बाट �ा� रकम समाव
ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारबाट खर�द  ग�रएको �वदेशी कम्पनीहरुक
शेयर �ब��बाट �ा� रकम समावेश ग�रन्छ

खू द आन्त�रक तथा बैदेिशक यसमा आन्त�रक तथा वा� ऋणहरुको सावाँ भु�ानी र ऋणक
ऋण

32100

खू द वैदेिशक ऋण

32110

वैदेिशक ऋणको सावाँ भु�ानी

32111

वैदेिशक ऋणको सावाँ भु�ानी

32120

वैदेिशक ऋण �ा��

32121

वैदेिशक ऋण �ा��

सावां �फतार् �ा��को खूद रकम उल्लेख ग�रन
यसमा वा� ऋण �ा�� तथा वा� ऋणको सावाँ भु�ानीको खू द 
रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा ��पिक्, बहुपिक्षय रुपमा �लइएको वैदेिशक ऋणको सा
भु�ानी समावेश ग�रन्छ
यसमा ��पिक्, बहुपिक्षय रुपमा �लइएको वैदेिशक ऋणको सा
भु�ानी सम्बन्धी खचर् समावेश ग�र
यसमा नेपाल सरकारलाई वा� �ोतबाट �ा� हुने सवै �क�समको 
ऋणको रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  नेपाल  सरकारलाई वा� �ोतबाट �ा� हुने वहुपक्षीय
��पक्षीय ऋणको रकम समावेश ग�रन
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32200

खू द आन्त�रक ऋ

32210

आन्त�रक ऋणको सावाँ भु�ान

32211

�े जर� �बलको सावाँ भु�ानी

यसमा आन्त�रक ऋण �ा�� र आन्त�रक ऋणको सावा
भु�ानीको खू द रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा सवै �क�समका आन्त�रक ऋणहरुको सावाँ भु�ानीको खच
समावेश ग�रन्छ
यसमा �े जर� �बलको सावाँ भु�ानी खचर् समावेश ग�रन्
यसमा  रा��य  बचत प�, नाग�रक  बचत प�, वैदेिशक  रोजगार

३२२१२ बचत प�को सावाँ भु�ानी

बचत प� र जस्ता आन्त� ऋणको सावाँ भु�ानी खचर् समावेश
ग�रन्छ

३२२१३

�वकास

ऋण  प�को  सावाँ  �वकास ऋण  प�  जस्ता आन्त�रक ऋणको सावाँ भु�ानी खच

भु�ानी

३२२१४ �वशेष ऋणप�को सावाँ भु�ानी

३२२२० आन्त�रक ऋण �ा�

32221

�े जर� �बलको ऋण �ा��

समावेश ग�रन्छ
यसमा �वशेष ऋणप�को सावाँ भु�ानी खचर् समावेश ग�रन्
यसमा  सबै �क�समका आन्त�रक ऋणप� जार� गर� नेपाल
सरकारले �ा� गन� ऋणको रकम समावेश ग�रन्छ 
यसमा �े जर� �बल जार� गर� नेपाल सरकारले �ा� गन� आन्त�र
ऋणको रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा  रा��य  बचत प�, नाग�रक  बचत प�, वैदेिशक  रोजगार

३२२२२ बचत प�को ऋण �ा��

बचत प�  जस्ता ऋण प� जार गर�  नेपाल  सरकारले �ा� गन� 
आन्त�रक ऋणको रकम समावेशग�रन्छ

३२२२३ �वकास ऋणप�को ऋण �ा��

यसमा �वकास ऋण  प�  जार�  गर�  नेपाल  सरकारले �ा� गन� 
आन्त�र ऋणको रकम समावेश ग�रन्छ
यसमा कुनै क्षे� वा आयोजना �वशेषका ला�ग तो�कएरै �वशे

३२२२४ �वशेष ऋणप�को ऋण �ा��

ऋणप� जार�  गर�  नेपाल  सरकारले �ा� गन� आन्त�रक ऋणको
रकम समावेश ग�रन्छ

��व्य
(१) अथर् मन्�ालय �व�वध बजेटबाट �नकासा भएका रकमहरु जुन जुन बजेट खचर् शी
(Line Item) मा खचर् हुने हुन् सोह� खचर् शीषर्कमा आम्दानी र खचर् जनाउनु।
(२) अथर् �व�वधबाट �वशेष कामको ला�ग छु�ाइएका रकमहरुबाट थप �नकासा भएक
रकमको सम्बिन्धत बजेट रकममबाँडफाँट गर� खचर् लेख्दा स्वीकृत कामको ला�ग म
72

खचर् गनर् स�कनेछ र यस्तो खचर्को �हसाब खचर्को फाँटवार�मा छु�ै देिखने गर� 
पदर्।
(३) नेपाल सरकारले गन� कुनै प�न खचर्हरु मा�थ उल्लेिखत भैपर� आउने बाहेकको बजेट ख
शीषर्कहर (Line Item) बाट मा�  गनर् स�कने। उपरो� खचर् शीषर्कहरुमा नपार� कु
प�न खचर् ले� पाइने छै। भैपर� आउने शीषर्कमा �व�योिजत बजेट अथर् मन्�ालयक
स्वकृ �तमा अन्य शीषर्कहरुमा वांडड गरे प�छ मा� �नकासा �दन र खचर् गनर् स�क।
खचर् शीषर्कमा संशोधन
१.

�चलनमा  रहेका खचर् शीषर्कको संशोधन गनुर् परेमा मह ालेखा �नयन्�क कायार्
परामशर् �लई सो लाई महालेखा पर�क्षकको कायार्लयमा स्वीकृतीका ला�ग पठ
पदर्। महालेखा  पर�क्षकको कायार्लय स्वीकृती �ा� भएप�छ नेपाल सरकारबाट
स्वीकृती गराई लागू गनुर् पद। खचर् शीषर्क वग�करणको मुख्य आधार अन्तरार्��य 
कोषको Government Finance Statistics Manual हुनेछ।

२.

कुल व्ययको१ ��तशत भन्दा बढ� खचर् हुने कामका ला�ग वा बजेट अनुशासन काय
रा� वा पारदिशर्ताको �हसावले छु�ै देखाउन  पन� महत्वपूणर् कायर्�मका ला�ग मा� न
खचर् शीषर्क �दइन।

३.

नयाँ खचर् शीषर्क �दंदा वा खचर् शीषर्कमा संशोधन गदार् आ�थरको  बीचमा लागू हने 
गर�  गनु् हु
र दै न। आगामी बजेट तजु्माका बखत नय
र
ँ खचर् शीषर्क थप वा संशोध
ा
न गन
पदर्।
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प�रच्छ ेद– ४
बजट
र
ारय ्�व
े तजु्मा क

४.१

बजट
े र �ोत अनुमान
४.१.१

आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग बजेटको आकार र क्षे�गत तथा मन्�ालयगत सीम
गनु् अ
र
िघ अथर् मन्�ालय र रा��य योज आयोगले  स्वीकृत गर� �कािशत गरेको
स्वीकृत �—वष�य खचर् �क्षेपण का आधारमा मन्�ालयहरुलाई छु�ाइएको 
सीमामा कुनै थपघट गनु् प
र
न� , छै न असोज मसान्त �भ� सुझाव संकलन गनर् रा��

योजना आयोगसँग प�ाचार गनु्प
र न�। मन्�ालयले��-वष�य खचर्�क्षेपणमा उिल्लि

बजेट तथा कायर्�ममा पुनरावलोकन गनुर् पन� भए सो गर� पुनरावलोकन ग�रएक
कायर्�म र त्यसो गनुर् पनार्का औिचत्यस�हत आगामी आ�थर्क वषर्को(�स�लङ)
कायम गनर् अनुरोध गनर् सक्ने। मन्�ालयले �ववरण �दान गदार् वैदेिशक सहायत
खुल्न �ववरण प�न अ�नवायर् रुपमा �दनु पन। यस्तो सुझाव रा��य योजना आयोगसँग
समन्वयगर� काि�क १५ गतेसम्म �ा� गन� व्यवस्था �मलाउनु प।
४.१.२

मन्�ालयबाट �ा� बजेट सीमा सम्बन्धी सुझाव का आधार आगामी आ�थर्क वको 
ष
बजेटको मागलाई बजेट   तथा कायर्म महाशाखाका  सबै सेक्टरहरुबाट �व�ेष
भएप�छ ए�ककृ त गर�  ��-वष�य  खचर् �क्षेपणसँग तुलना गनुर्। मन्�ालयले थप
गरेको कायर्�म र पु�याईको छु�ै �ववरण तयार गर� सो �ववरण �ोत अनुमान
स�म�तमा पेश गनु् पदर
र
।

४.१.३

बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले प�न आफूसँग भएको  सूचनाको आधार र आगामी
आ�थर्क वषको आ�थर्क ग�त�व�धको अनुमान समेतका आधारमा आगामी आ�थर्क
वषरको  साधनको  अनुमान

गनु्पछ
र ।

राजस्वको अनुमान राजस्व व्यवस्था

महाशाखाबाट, वैदेिशक  ऋण  तथा  अनुदानको  अनुमान (आयोजना  तथा दाता  उल्लेख
भएको �ववरण) अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाबाट तथा कुल गाहर्स्
उत्पादन वृ��द, मु�ास्फ��, मूल्य वृ�,

लगानी,

व्यापार लगायतका सम��गत

अथर्तन्�का प�रसूचकहरुको �व�ेषण �ववआ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखबाट �लई
सो समेतका आधारमा यस्तो अनुमान गनुपछर। यसर� ग�रएको अनुमान ��-वष�य खचर्
�क्षेपणसँग तुलना गनुर् प।
४.१.४

ँ ीगत खचर् र �व�ीय
बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले बजेट अनुमान गदार् चा, पूज
व्यवस्मध्ये अिघल्लो आ�थर ्क वषर्को यथ ाथर् खचर्  र �ग�त समेतका आ
सवर्�थम सरकार� अ�नवाय दा�यत्वहरु जस्तै संिचतकोषमा व्ययभार हुने र, तलव 
र सो �योजनका ला�ग �दइने  अनुदान, भ�ा, �नवृि�भरण, ऋणको  सावाँ  तथा ब्याज
भु�ानी, दरबन्द� अनुसार �दइने खा�ा, पोशाक  तथा  गत वषर्को भु�ानी बँक�
ा
दा�यत्व आ�दको ला�ग आवश्यक पन� रकमको अनुमान गन पदर्। सोको साथै मूल्य
वृ��, कमर्चार�को सु�वधा वृ�, �नवार्चन खचर् जस्ता सम्भ ाव्य खचर्हरुको अनुम
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न्यूनतम रुपमा नव्यहोर� नहुने खचर्को अनुमान समेत गनुर्। यसर� अत्यावश्य
खचर्को अनुमान ग�रसकेप�छ राजस्व अनुम, वैदेिशक  सहायता  तथा आन्त�रक

ँ ीगत
ऋणको अनुमान गर� बचत हुने रकम कायर्�मको ला�ग आवश्यक पन� चा, पूज
तथा �व�ीय व्यवस्था खचर्का ला�ग छु�ाउनु प।
४.१.५

बजेटको �क्षेपण गदार् कायर्गत बजेटका ला�ग सरकारले गरेका ��तव�ता 
आव�धक योजनाका  नी�त तथा कायर्�म बमोिजम भएको छ, छै न हेनप
रु दर्। यी
���याबाट आगामी आ�थर्क वको 
ष
बजेट अनुमान ग�रसके प�छ सो आकारलाई ��—
वष�य खचर् �क्षेपणसँग तुलना गर� फरक पनर् गएमा सो को �टपोट बनाउनु ।

४.१.६  वैदेिशक  सहायतातफर् आयोजना आव� ऋण तथा अनुदान र बजेट सहयोगको अनुमान
अन्तरार्��य आ�थर सहायता  समन्वय महाशाखबाट �लनु पदर्छ र �—वष�य खचर्
�क्षेपणमा उल्लेख भएको अनुदान तथा ऋणसँग �भडान गनुर् । कुनै ठु लो फरक 

देिखएमा मन्�ालय रअन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महासँग समन्वय गर�
ए�कन गनु्पछ
र । साथै,

��—वष�य खचर् �क्णले �ववरणमा  उल्लेिखत राजस्

अनुमानमा कुनै प�रवतर्न हुने वा नहुने सम्बन्ध राजस्व व्यवस्थापन महाशबाट
ए�कन गनु्पदर
र
। यस �कारका सूचनाहरुस�हतको चालु र पूँजीगत खचर् तथा �व�ी
व्यवस्था अनुमानको �ववरण �ोत अनुमान स�म�तमा पेश गनुर् प।
४.१.७

मन्�ायहरुबाट �ा� सुझा, चालु वष्को �
र
—वष�य खचर् �क्ष, राजस्व तथा
अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाबाट �ा� सुझाव एवं आव�धक 
योजनाले  तय  गरेका  नी�त तथा कायर्�म समेतको आधारमा अथर् मन्� र �ोत
स�म�तले �ोत तथा साधनको अनुमान गदार, ��-वष�य खचर् �क्षेपणलाई नै मूल आध
बनाउनु पन�छ। तत्काल प�रव�तर्त सन्दभर्को आध, उिल्लिखत स�म�तले ��-वष�य 
खचर् �क्षेपणको सीमा बा�हर गई �ोतको सीमा �नधार्रण गनुर्परेमा सो को का
औिचत्य समेत खुलाउनुपन�। बजेट स�म�त र �ोत स�म�तले  उपलव्ध साधन र
�ोतको आधारमा  तय  गरेको कुल  बजेटको आकार मं �सरको   १५ गते  �भ� 
तो�कसक्नु पन�।

४.१.८

बजेट सीमा  �नधार्रणको �ारिम्भक कारवाह�को �ममा बजेट घाटा कुल गाहर्
्
उत्पादनको �च�लत मूल्यक५ ��तशत भन्दा बढ� नहुनेतफर् ध्यानरयाउनु
पन�छ।
त्यसै गर� खुद आन्त�रक ऋण कुल गाहर्स्थ उत्पादनको �च�लत मू२ ��तशत
भन्दा बढ� नहुनेतफर् सचेत रहनु पद। बजेट घाटालाई कम  गद� लै जाने  दृ��कोण
रा�ु पदर्।

४.२

मन्�ालयग/क्षे�गत �ोत �वभाजन र त्यसको आ
४.२.१

बजेट सीमा तोक� पठाउने 
बजेट स�म�त र �ोत स�म�तबाट तय  भएको  बजेटको आकारको आधारमा  रा��य 
योजना आयोगले अथर् मन्�ालयसँगको परामशर्मा क्षे�गत रुपमा �वषयगत मन्
��वष�य  बजेट सीमा  तो�क�दनेछ  र सम्बिन्धत मन्�ालयहरु आगामी आ�थर्क
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वषरको  बजेट तजु्मा गदार् अपनाउनु पन� माग
र
�नद�शन स�हतको  प�रप�  पठाउनेछ।
यस्तो मागर्दशर्न पठाउंदा आवश्यकतानुख�रद गुरुयोजनार वा�षर्क ख�रद योजना
समेत अ�नवायर् रुपमा तयार गर� पठाउन जानकार� गराउनु पद। बजेट स�म�त र
�ोत स�म�तको  बैठकप�छ  रा��य योजना आयोगबाट ग�रने मागर् �नद�शन सम्बन्
प�रप�मा  अथर् मन्�ालयबाट �दनु पन � �न द�शनहरु भए  सो समेत समावेश गनर् रा
योजना आयोगमा  पठाउनु पदर्। यस्तो मागर् �न द�शन पठाउनु अि अन्तरार्��
आ�थर्क सहायता समन्वय महाशा, आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाख, सं स्थान समन्व
महाशाखाबाट प�न जार� गनुर पन� कुनै �नद�शन भए सो समेत ए�ककृ त गन� काम बजेट
तथा कायर्�म महाशाखाले गनुर्पन। रा��य योजना आयोगले  बजेट सीमा  पठाउं दा 
अथर् मन्�ालयबाट �ा� सुझाव समावेश गर� पठाउनु पन। रा��य योजना आयोगबाट
�ा� सम�  बजेटको  सीमा  र �नद�शनको एक ��त अन्तरार्��य आ�थर्क सहाय
समन्वय महाशाखलाई प�न उपलव्ध गराउनु पदर।
४.३

बजेट तजु्माको �ारिम्भक कायर्�
र
४.३.१

बजेट तजु्माको
र
फाराम �ा� गन�
बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ अनुसारको  स्वीकृत ढाँचा (फाराम) मा  सम्बिन्ध

ँ ीगत खचर् तथा �व�ीय व्यवस्थास�हतको बजेट
मन्�ालयले तयार परेको चालु र पूज
फाराम  वा  Online Budget

�स्ताव फागुनको  ते�ो  ह�ा�भ� मन्�ाल/सं वैधा�नक 

�नकायहरुबाट �ा� हुने व्यवस्था �मलाउनु प।
४.३.२

बजेट छलफल गनु् पूवर्को आन्त�रक तया
र

४.३.२.१

ँ ीगत खचर् तथा �व�ीय व्यवस्था खचर् शीषर
अथर् मन्�ालय चालु र पूज
छलफल ग�रन्। बजेट छलफलका ला�ग मन्�ालयगत छलफल कायर्ता�लक
तयार गर�  सम्बिन्धत संवैधा�नक �नक, मन्�ालयहरुलाई पठाउनु पद।
कायर्ता�लका तयार गदार् बजेट तजुर्मा �दग्दशर्नमा उिल्लिखत कायर्
ननाघ्न गर� मन्�ालय अन्तगर्तका �नकायहरुलाई बजेट छलफल गदार् ल
समयलाई �वचार गनु् पदर
र
।

४.३.२.२

खचर् शीषर्कगत छलफलका ला�ग बनाइने कायर्ता�लका रा��य योजना आयोग

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्थास�हतको खचर्को नी�त
मन्�ालयहरुको चा, पूज
छलफल  सक्ने �म�त भन् प�छको  समय  तय  गर�  बनाउनु पदर्। यस्तो
कायर्ता�लका सम्बिन्धत मन्�ाल अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन
महाशाखालाई प�न उपलव्ध गराउनु पदर।

४.३.२.३

बजेट तयार गनर् आवश्यक कमर्चार� तथा भौ�तक सु�वधा को आवश ्यक �
�मलाउनु पदर्।

४.३.२.४

मन्�ालयलाई ठाइएको  बजेट सीमा  र मागर् �नद�शनका आधारमा बजेट
छलफलमा एकरुपता कायम गन� दृ��कोणले आन्त�रक �योजनका ला
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छलफल शुरु हुनु भन्द३ �दन अगाडी नै खच्को
र
मापदण्ड तयार गर� बजे
तथा कायर्�म

महाशाखाका सबै सेक्टरका अ�धकृतलाई उपलव्ध गराउ

पदर्। यस्तो मापदण् तोक्दा बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ मा  उिल्लिखत
मापदण्डलाई मुख्य आधार �लई तयार गनुर् प।
४.३.२.५

मन्�ालयहरुबाट बजेट उपशीषर्कगत तजुर्मा फाराम �ा� भएप�छ माग
बमोिजम बजेट उपशीषर्क अनुसारका फारामहरु �ा� भएका छन् छैनन् रुजु गन
पदर्। बजेट तजुमा फा
र
राममा वा  Online Budget �स्ताव �ा� नभएमा �ा�
भएका  तजु्मा
र

फाराममा संलग्न हुनुपन� पुष्�ाँईहरु संलग्न छ न् छैनन् 

नभएकोमा पुनः माग गनु् पदर
र
।
४.३.२.६

आवश्यक पुष्�ाँईस�हत बजेट तजुर्मा फाराम �ा� भएप�छ उपशीषर्कगत र
फाराम भर� सम्बिन्धत फाइलमा छलफल हुने �म�त अगावै राखी सक्नु प।

४.३.२.७

बजेट तजु्मा
र

फाराम �ा� भएप�छ चालु वषर्को कायर्�म आगामी आ�थर्क

वषरको काय्
र �मको तुलन, स्वीकृत नी�त तथा मागर् �न द�शन अनुरुप त ख�रद 
गुरुयोजना र वा�षर्क ख�रद योजना समेत समावेश भए भएको  तथा कुनै
उल्लेख्य कै�फयत भए नभएको हेर� सो को आधारमा छलफलमा ल्याउनु प
वुँदाहरुको �टपोट गनुर् पद।

४.३.२.८

�ारिम्भक अध्ययनप�छ बजेट तजुर्मा फारामको माग कम्प्यूटरमा �
(Demand Entry) गराउनु पदर्। माग ��व�� गदार् अ�नवायर् रुपमा तीन को 
��व�� गराउनु पदर्।

4.3.2.9

बजेट �स्ता गदार् अ�नवायर् रुप LMBIS

माफर्त Online �णाल�बाट गनु्र

पदर्छ

४.३.३

यथाथर् र संशो�धत खचर्को �वव

४.३.३.१

आगामी आ�थर्क वको 
ष
बजेट तयार गनर् गत वषर्को यथाथर् राजस्व तथा खच
�ववरण र चालु आ�थर्क वको 
ष
राजस्व तथा खचर्को संशो�धत अनुमान �ा� गन
व्यवस्था गनुर् प। यथाथर् राजस्व तथ ा खच र् र खचर्को संशो�धत अनु
महालेखा  �नयन्�क कायार्लयबाट  र राजस्वको संशो�धत अनुम राजस्व
व्यवस्थापन महाशाबाट चैत मसान्त�भ� �ा� गनुर्पद।

४.३.३.२

महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाट �ा� कुल संशो�धत खचर् अनुमान अ
मन्�ालयले थप �नकासा �दएक, रकमान्तर गरेक, �ोत प�रवतर्न गरेको आ�द
आधारबाट तयार गदर्। सो अनुमानमा  �नम्न �वषयहरुका आधारमा संशो�ध
खचर् अनुमान थपघट गनर् स�कनेछ
•

�वगत वषर्को यथाथर् खचर्को�वसँग मेल खान,े नखाने।
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•

चालु वष्को �नकासा तथा खचर्को �वृ
र
, मन्�ालयले बजेट प�रचालनमा
�लएको  नी�त (जस्तै बजेट रो�, �ोत प�रवतर्न आ�)का आधारमा  हुने  
खचर।

•

ठे�ाप�ा सम्झौता र भु�ानीको अवस्थाको जानका।

•

सोझै भु�ानी अन्तगतर्का बजेट खचर् हुने �त।

•

बजेट �व�नयोजन नभएको  तर सं शो�धत खचर् अनुमान भएको वा बजेट
�व�नयोजन भएको तर खचर् अनुमान नभएको वा स्वीकृत वा�षर्क बजेट भन
बढ� खचर् अनुमान गरेकोमा सो को कारण (स्वीकृत वा�षर्क बजेट भन्
बढ� खचर् हुन सोझै भु�ानी खचर् बढ� भएको अवस्था �व�मान हु
पदरछ)।

४.३.३.३

यथाथर् खच, सं शो�धत खचर, यथाथर् राजस्व र संशो�धत राजस्वका �ववरण �
कम्प्यूटरमा ��व�� गराउनु पद। यथाथर् खचर् र यथाथ र् राजस्व आ�
सव�क्षण र महालेखा �नयन्�क कायार्लयको वा�षर्क ��तवेद नसँग �भडेको 
पदर्।

४.३.३.४

महालेखा  �नयन्�क कायार्लयको वा�षर्क आ�थ र्क �ववरण अनुसारको यथ
खचर्सँग बजेट व�व्यको अनुसुच १ र व्यय अनुमानको �ववरण (खचर्
शीषर्कगत र �ोतगतसमे) को  सारांशको यथाथर् खचर् न�भडेको देिखएमा ग
वषर् र चालु वषर्मा बजेट भएको त आगामी आ�थर्क वको 
ष
सम्बिन्ध बजेट
उपशीषर्कमा माग नज�नएको कारणले हुन सक। यस्तोमा सम्बिन्धत बज
उपशीषर्कमा गई कुनै एक खचर् शीषर्कमा शून्य रकम ��व�� गनुर। यस्तो
गल्ती नहुने गर� कम्प्यूटर �णाल�मा सुधार ग�रएको छ ताप�न यसमा �वश
ध्यान �दनु पदर।

४.३.३.५

आन्त�रक ऋणको गत वषको यथाथर् खचर् महालेखा �नयन्�क कायार्लयबा
चालु आ�थर्क वषर्मा उठाउने आन्त�रक ऋणको संशो�धत अनुमआ�थर्क नी�त

�व�ेषण महाशाखासँग समन्वय गर� बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले अनुमा
गनु्पछ
र । वैदेिशक  सहायताको  ��पक्ष, बहुपक्षीय �वभाजनको यथाथर् खचर
सं शो�धत

अनुमानको  अंक महालेखा  �नयन्�क कायार्लयबाट �ा� गर

कम्प्यूटरमा ��व�� गराउनु पद।
४.३.४

आ�थर्क नी�त सुझाव स�म�त तथा त्यसको स्व
आगामी आ.व.को  बजेटमा  समावेश  गनु्प
र न� आ�थर्क नी� त तथा अन Unfunded
नी�तका वारेमा माननीय  अथर्मन्�ीज्यई सुझाव  �दन चै तको दो�ो  ह�ा  �भ�  रा��य 
योजना आयोगका माननीय  उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना आयोगका स
(आ�थर्क क्षे� ह), अथर् सिच, योजना आयोगका  सिचव, नेपाल  रा�  ब�कका  गभर्नर
सदस्य र आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखको  सहसिचव  सदस्य सिचव रहने र� 
स�म�त गठनको फाइल उठान गनु् प
र
न� ।
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४.३.५

बजेट व�व्य लेखन स�म�त तथा यसको स्वर
आगामी आ�थर्क वषको  बजेट तयार गन�  सन्दभर्मा अथर् सिचवको अध्यक्
आवश्यकतानुसार महाशाखा र �वभागीय �मुखहरु सिम्म�लत बजेट व�व्य ल
स�म�तको  गठन गनु् पदर
र
। यसका अ�त�र� आवश्यकता अनुसार �व�भ� �वषयका
स�म�त गठन गनु् प
र
न� देिखएमा बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले चैतको दो�
ह�ा�भ�  त्यस्तो स�म�तमा रहने पदा�धकार�हरुको नामावल� स�हत कारवाह� उठाउ
पदर्। बजेट व�व्य लेखन स�म�तले बजेट छलफलको �मसँगै समानान्त र रु
आफ्नो काम गनर् सक। लेखन स�म�तले आफ्नो काम �ारम्भ गनुर् अिघ मानन
अथर्मन्�ीज्यूकहाँ रा��य योजना आयोगका उपा, सबै सदस्यह, नेपाल सरकारका 
मुख्य सिचव र नेपाल रा� ब�कका गभनर्रको बैठक बोलाई आगामी आ�थर ्क वषर
बजेटको मूल  ध्येय (Theme), उ�ेश्य र वृह�र नी�तहरु तय गनुर् प। त्यस
बैठकमा लेखन स�म�तका  सिचवले �वगत वषर्हरुका बजेटका उ�ेश्य र नी�तहर
तुलनात्मक �व�ेष, गत आ.व. र चालु आ.व. को बजेट कायार्न्वयन �ग�त आगामी
आ�थर्क वषका ला�ग उपयु� हुन सक्ने �वषयवस्तुह रु र उ�ेश्यकवरण  पेश गनु्र
पदर्।

४.३.६

बजेट सम्बन्धी सुझावका ला�ग सावर्ज�नक सूचना �का
बजेट तजु्मा ���यालाई वढ�भन
र
्दा बढ� सहभा�गतामूलक बनाउनका ला�ग सम्बिन
सवै पक्ष र आम सवर्सधारणबाट सुझाव मांग गनर् चै१५ गते �भ� रा��यस्तरका
दै �नक प��का �व�ुतीय सं म्भार माध्यम र अथर् मन्�ालWebsite मा सावर्ज�नक
सूचना �कािशत गर�  सुझाव  सं कलन गनर् व्यवस्था �मलाउनु प। �ा� सुझाव 
हरुलाई Tabulation गर�  बजेट लेखन स�म�त समक्ष �स्तुत गनर् एक 
उपसिचवलाई िजम्मेवार� तोक्नु पद।

४.४

बजट
र सम्बन्धी छल
े तजु्मा
४.४.१

रा��य योजना आयोगमा बजेट छलफल 
क्षे�ग (Sectoral) रुपमा बजेटको नी�तगत छलफल रा��य योजना आयोगको
सम्बिन्धत क्षे� हेन� सदस्यको संयोजकत्वमा रा��य योजना आयोगम।

४.४.१.१

बजेटको  नी�तगत छलफलमा  अथर्

मन्�ालयको परामशर् रा��य योजना 

आयोगबाट तो�कएको कायर्ता�लका बमोिजम बजेट तथा कायर्�म महाशाखा 
अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाका  सम्बिन्धत सेक्टर
उपसिचव, अ�धकृ तहरु आवश्यक �ववरणस�हत अ�नवाय र् रुपमा उपिस्थत 
पदर्। उ� छलफलमा  सम्बिन्धत �नकायका पदा�धकाररु प�न अ�नवायर्त
सं लग्न हुनेछन।
४.४.१.२

आव�धक योजना, क्षे�गत योज, सम्बिन्धत �नकायबाट सो वषर्का ला�ग �स्
गरेको बजेट, सो वषर्का ला�ग उपलव्ध बजेट सी, मागर् �नद�शन र तयार भएका
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प�रयोजना  सम्बन्धी मापदण (छनौट, कायम, कटौती आ�द)का आधारमा 
बजेटको छलफल हुन्।
४.४.१.३

रा��य योजना आयोगले आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग तय गरेको मागर् �नद,
मन्�ालयको क्षे�गत न, चालु आ�थर्क वषर्को �ग, अथर् मन्�ालयको सम
वा कुनै खास �वषयमा  थप दृ��कोण भए सो समेतका आधारमा कायर्�मग
रुपमा रा��य योजना आयगमा छलफल  गनु् पदर
र
। तसथर् छलफलमा जाने
पदा�धकार�हरुले आफ्नो सेक्टरसँग सम्बिन्धत �वषयको उपलव्ध भए 
सूचनाहरु �लई छलफलमा पूणर् तयार�का साथ �स्तुत हुनुप। यस्ता
सुचनाहरुमा बजेटको सीम, उपलव्ध भए सम्म गत वषर्को नी�त तथा कायर
तथा  ख�रद  गुरुयोजना र वा�षर्क ख�रद

योजना समेतको आधारमा तयार

ग�रएको �व�ीय  तथा  भौ�तक �ग�त, आयोजनाको खचर् व्यहोन � �ोत र सो क
सु�नि�तता, कुनै आयोजना खारे जी वा  थप, सं गठनको  पुनरावलोकनको 
आवश्यकत, क्षे�गत सुधारका ��तवे, दातृ  सं स्थासँगको सम्झौताका पू गनु्र
पन� शतर्ह, अन्तरक्षे� सम्बिन्धत  (Cross Cutting Issue) आ�द  हुन
सक्दछन।
४.४.२

सरोकारवाला (Stake Holders) सं ग छलफल र सुझाव सं कलन
पूव् अथर् मन्�
र
,

पूव् गभर्न
र
र, पूव् अथर् सिचव
र
, �कसान, मजदुर, �व�ाथ�,

अथर्शा�, उ�ोगपती, व्यापार, सेवा �दायक, म�हला, द�लत, अपा�, राज�न�तक दल,
कमर्चार� जस्ता �व�वभ� सरोकारवाला ब्, सं गठन वा समूहसं ग अथर् मन्�ी वा अथ
सिचवले छलफल गन� कायर् ता�लका वैशाख मसान्त �भ� तयार गर� मिन्� र सि
समक्ष पेश गनुर् प।
छलफलको  ता�लका वमोिजम छलफल  गन� व्यवस्था �मलाई सुझावको �टपोट गनु
पदर्। �ा� सुझावहरु बजेट लेखन स�म�तलाई उपलब्ध गराउनु पन। यो कामको 
सं योजन गनर् बजेट लेखन स�म�तका एक जना सह सिचव र बजेट महाशाखाका एक
जना उप सिचवलाई िजम्मेवार� तोक्नु पद।
४.४.३

अथर मन्�ालयमा हुने बजेट छलफल तथा प�रमाजर्
सम्बिन्धत �नकायका पदा�धकार�हरुको उपिस्थ�तमा रा��य योजना आयोगमा ,

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्था सम्बन्धी बजेट कायर्�मगत छलफल टुं�गएप�छ
पूज
शीषर्कगत छलफल अथर् मन्�ालयमा ह। यसर�  हुने छलफलमा देहाय  बमोिजम 
गनु्पदर्
र
:
४.४.३.१

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्थास�हतक
�नधार्�रत कायर्ता�लका बमोिजम चा, पूज
बजेटको छलफल  सम्बिन्धत �नकायका उ�रदायी पदा�धकार�हरुको रोहवर
गनु् पदर
र
। यस्तो छलफलमा अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महा
र रा��य योजना आयोगको  सम्बिन्धत सेक्टर हेन� उप सिचव वा अ�धकृत
अ�नवायर् ��त�न�धत्व गराउने व्यवस्था गनुर्।
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४.४.३.२

तय  भएको मापदण्डका आधारमा बजेट छलफल गनुर् पद। यसर� आगामी
आ�थर्क वषर्को बजेट छलफल गदार् अिघल्लो आ�थर्क वषर्को यथा, चालु
वषर्को �थम छ

म�हनाको खच, बाँक�  अव�धको  अनुमान, चालु वष्को
र

कायर्�मको �ग�त समेतलाई मूल आधार बनाउनु पदर।
४.४.३.३

बजेट छलफलमा आउं दा वहुव�ष्य ठ
र
े�ाको �ववरण अ�नवायर् रुपमा ल्याउनु 
छ। यसलाई बजेट छलफलको आधार बनाईने छ।

४.४.३.४

बजेट छलफल  गदार् तल, भ�ा, भाडा, पोशाक, खा�ा�, पानी, �व�ुत, सं चार
महसुल लगायतका ��तव� लागत छु �ाउन लगाइ बचत हुन आउने  रकम 
कायर्�मका ला�ग छु�ाउन लगाउनु पछ।

४.४.३.५

�व�ीय व्यवस्था अन्तगर्तको वैदेिशक ऋणको सावाँ व्याज भु�ानीको �
महालेखा  �नयन्�क कायार्लयबाट �लई �वदेशी मु�ाक �व�नमय दरमा  हुने 
अ�धमूल्यन वा अवमूल्यनको आँकलन गर� बजेटमा समावेश गनुर् प।
आन्त�रक ऋणको सावाँ तथा व्याजक �ववरण  प�न महालेखा  �नयन्�क
कायार्लयबाट �लनु पन�। आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखमाफर्त नेपाल रा�
ब�कबाट �तनर् बाँक� आन्त�रक ऋणको �ववरण �लई मलेखा  �नयन्�क
कायार्लयबाट ऋण भु�ानीका ला�ग ग�रएको �व�नयोजनसँग �भडान गर� बजेट
तजु्मा गनुर् पद
र
।

४.४.३.६

सेवा�नवृ� सु�वधातफर् �नजाम�, सै �नक  र �हर�को  हकमा महालेखा  �नयन्�क
कायार्लयबाट र िशक्षकको हकमा िशक्षा मन्�ालयबाट  �ववर
�नवृि�भरणको अंक �कटान गनु् पदर
र
। �नवृि�भरण वापतको रकम �व�नयोजन
गदार् अिघल्लो वषर्को खचर्को आधार र औसत संख्या समेतलाई ध्यान
पदर्। यसका अ�त�र� तलव वृ�� हुने वषर्मा �नवृि�भरणमा हुने वृ��लाई प�न
ध्यान �दई बजेट तजुर्मा गनुर् प।

४.४.३.७

�नजामती, सै �नक  र �हर�को  उपदान, सं िचत �वदा  र औषधोपचारको  अनुमान
महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाट र िशक्षकको हकमा िशक्षा मन्�ालय स
�ववरण �लई �वगत वषर्को खच, सेवा�नवृ� हुने सं ख्या समेतका आधारमा बजेट
अनुमान गनु् पदर
र
। साथै, तलव वृ��  हुने वषर्मा यस्त ा खचर्मा प वृ��  हुने 
भएकाले सो �वषयलाई ध्यान �दई बजेटतजु्म
र गनु् पछ
र
।

४.४.३.८

�वकास आयोजना  तथा कायर्�ममा सामान्यतय ा खचर् शीष २२९११ तथा 
२९८११ मा बजेट रा� हुंदैन। तर भैपर� आउने, मिन्�प�रषद् �नणर्यानुसार
�दनु पन�  �नकासा  तथा  तत्काल खचर् शीषर्कहर बाँडफाँट गनर् सम्भ
ँ ीगत
नदेिखएको  भनी �व�स्त भएमा मा� चालु खचर्को रक २२९११ र पूज
खचर्को रकम२९८११ मा �व�नयोजन गनर् स�कने।

४.४.३.९

नयाँ आयोजना �स्ताव भएको भए त्यसको स्वीकृती को आ, खचर् व्यहोन
�ोतका �वषयमा सूचना �लनु पदर्। यसै गर� दातृ सं स्थाबट खचर् व्यहोन� गर
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कुनै सम्झौता भएको आयोजनाका ला�ग रकम

माग ग�रएको भए त्यस्

आयोजनाको  सम्झौताका आधा, ��तव�ता  जनाइएको  रकम, आयोजनाको 
कायार्व�धका आधारमा �स्ता�वत वषर्का ला�ग रकम खचर् हुन सक्ने ,
बजेट �व�नयोजन हुने वषर्मा सम्झौता �भावकार� हु सक्ने नसक्, सं गठनको 
व्यवस्था आ�द कुराको �वचार गर� बजेट �व�नयोजन गनुर् प।
४.४.३.१०

वैदेिशक  सहयोग अन्तगर्त ऋणबाट �ा� रकम सकभर त, भ�ा, खा�ा�,
पोशाक, पानी, �वजुल�, सं चार महसुल, जग्गा ख�रद(अ�ध�हण), वैदेिशक  ताल�म,
से�मनार, गो�ी तथा  अवलोकन �मण  जस्ता खचर् शीषर्कहरुमा �व�नयोजन 
हुंदैन।

४.४.३.११

वैदेिशक  सहयोग कायर्�म अन्तगर ्त �ा� हुने वैदेिशक अनुद ान तथा ऋणल
सम्बिन्धत कायर्�मको शतर् र क्षे� अनुरुप हुने गर� क्षे�गतरुपमा द
र रकम बाँडफाँट गर� उपलव्ध गराउनु पदर। साथै, �त्येक आयोजनाको ला�ग
आवश्यक समपूरक कोष प�न खुलाई उपलव्ध गराउनु पद।

४.४.३.१२

बजेट छलफलको �ममा उठेका अन्तर सम्बिन्धत �वषयहरुको छु�ै �टपोट 
रा�ु पदर्। यसै का आधारमा बजेट कायार्न्वयन र अक� वषर्को बजेट छल
गनु् पदर
र
। सरुवा भएमा उ� �टपट बहालवालालाई बुझाउनु पदर्।

४.४.३.१३

�ा� भएका  बजेट तजु्मा 
र
सम्बन्धी फारा तथा  Online Budget �स्ताको 
अध्ययनबाट आफूलाई अस्प� भै �टपोट गरेका �वषयहरु छलफलको �म
�स्तुत गर� स्प� गनुर् प।

४.४.३.१४

पयार्� अध्ययन  र �व�ेषणप�छ मा� बजेट मन्�ालयगत सीमा बाँडफाँट हुने 
हुंदा छलफललाई सीमा  �भ�ै सी�मत गनु् पदर
र
। सीमा  नाघ्न गएमा सो को
ला�ग उपलव्ध हुने �ोत बढाउन नस�कने हुंदा सकभर मन्�ालयलाई �दएक
सीमा�भ�ै छलफल  टुं ग्याउनु पदर। कुनै कारणवश  सीमा  नाघ्ने अवस्थ
देिखएमा त्यसको पयार्� रण र औिचत्य खुलाउनु पदर।

४.४.३.१५

छलफलमा  सहभागी पदा�धकार�हरुको उपिस्थ�त जनाई आगामी बजेट तया
गन�  सन्दभर्मा आपसी छलफलबाट तय भएका मुख्य �वषय उल्लेख 
समझदार� भएको �ववरणको अ�भलेख रा�ु पदर्।

४.४.३.१६

छलफलबाट तय भएको अंक र आफूलाई उल्लेख गनर् उपय लागेको �ववरण 
समेत उल्लेख गर� छलफलमा सहभागी �त्येकले छु�ै पुिस्तकामा �टपोट ग
रा�ु पदर्।

४.४.३.१७

बजेट छलफल स�कएप�छ छलफलबाट तय भएको अंक कम्प्यूटरमा ��व�� गनु
पदर्। तत्प�ात �ारिम्भक रुजुको काम प�न सँगै गनुर् ।

82

४.४.३.१८

�त्येक �दन �रिम्भक छलफलबाट �ा� �नष्कषर्को �टपोट महाशाखा �मुखल
जानकार�  गराउनु पदर्छ र �ा� �नद�शन अनुरु प पुनः छलफल गनर् आवश
भएमा सो समेत गर� बजेट �स्तावलाई प�रमाजर्न ग द� जानु पद।

४.४.३.१९

नयाँ बजेट उपशीषर्क र अन्य संके (जस्तै दातृ संके, मन्�लय सं के त आ�द)
�दनु पदार् महाशाखा �मुखबाट स्वीकृत गराई उपशीषर्क �द ने व्यवस्था 
पदर्।

४.४.३.२०

बजेट छलफल  गदार्को अवस्थामा कुनै बजेट उपशीषर ्क वा खचर् शीषर्
दातृसंस्थाको रकम रो�ा रा�ुपन� भएमा सोको कम्प्यूटरमा रो�ा ��व(इन्�)
जनाई के कारणबाट रो�ा  रािखएको  हो  सो को  अ�भलेख  रा�ु पदर्छ र
अिख्तयार� पठाउँदा रो�ा रहेको बजेट उपशीषर्क  र रकमको �ववरण समे
पठाउनु पदर्।

४.४.३.२१

मन्�ालयगत बजेटको �ारिम्भक रुजूप�ात स्वीकृत सीमा अनुसार भए नभ
हेर�  सीमा  नाघेकोमा  सो को �टपोट तयार गनुर पदर्। यस्तो �टपोट स�हत
महाशाखा �मुखलाई बजेट छलफलको �ववरणको जानकार� गराउनु पदर्।

४.४.३.२२

महाशाखा �मुखबाट �ा� �नद�शन अनुसार सम्बिन्धत �नकायसँग आवश्यक कु
बुझी छलफल  गनु् प
र
न� भएमा पुनः छलफल गनुर् पद। प�छल्लो छलफल
प�ात तय भएको अंक, महाशाखा �मुखबाट �नद�शन भएको �वषय र अन्य कुनै
कारणबाट प�हलाको  अंक फे रबदल  गनु् परेमा सो को कारण पुिस्तका 
र
कम्प्यूटरको डाटा ��व�� फारामको कै�फयत महलमा जनाई रा�ु पद।

४.४.३.२३

महाशाखा �मुखसँग भएको छलफल  र मा�थ उल्लेख भएका आधारबाट
कम्प्यूटरमा पुनः�व�� गर�  सके प�छ  बजेटको कुल आकारले  स्वीकृत सीमा

ँ ीगत र �व�ीय 
नाघे ननाघेको हेन् पदर
रु
। कुल बजेटको आकार हेदार् चाल, पूज
व्यवस्था खचर्को अनुपातलाई प�न ध्यान �दनु ।

४.४.३.२४

सीमा  नाध्न गएकोमा बजेट तथा कायर्�म महाशाखाका सबै सेक्टरलफू
अन्तगर्तटौती गनर् सक्ने संभाव्य क्षे�को प�हचान गर� सम्बिन्धत मन

रा��य योजना आयोगसँग अ�नवायर् रुपमा परामशर् गर� स्वीकृत सीमा�भ� ल्य
�यास गनु् पदर
र
। य�द मन्�ालयका अ�धकार�हरु बजेट घटाउन सहम
ु न
नभएमा  सोको  जानकार� महाशाखा �मुखलाई गराउनु पदर्। �व�ीय  सं तल
कायम  गनर् मन्�ालयहरु सहमत नभए प�न बजेट को आकार सानो गनुर्

अवस्था आएमा अथर्मन, रा��य योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अथर् सिचव
सल्लाह गर� बजेट घटाउन स�कने। यस्तो कटौतीबाट जुन जुन मन्�ाल
�भा�वत हुन्छन् �तनलाई कुन कुन बजेट उशीषर्क �भा�वत हुन पुगेको हो
सोको जानकार� अ�नवायर् रुपमा गराउनु पद।
४.४.३.२५

महाशाखा �मुखलाई जानकार�  गराएप�छ  अन्य कम्प्यूटर �योगकतार्हर
कम्प्यूटरमा डाटा ��व�� बन (Computer Lock) गर�  �नि�त पदा�धकार�लाई
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मा� डाटा  सं शोधन गन� कायर् तोक्नुपदर। सो माफर्त मा� संशोधनको कायर
गनु्पदर
र
।
४.४.३.२६

वैदेिशक  सहयोग �ा� आयोजनाहरुको �ोत देिखने �ववरणको ��न्ट �नकाल
दातृ  सं स्थ, ऋण/अनुदान सं के त, भु�ानीको  त�रका  �भडान गनर् अन्तरार्��
आ�थर्क सहायता समन्वय महाशालाई उपलव्ध गराउनु पदर्।

उ�

महाशाखाबाट �ा� सं शोधन सच्याई रुजु गर� अिन्तम संशोधनका ला�ग पु
एकपटक  पठाउनु पदर्। सं शोधन भै आएको  अिन्तम ��तका आधारमा
कम्प्यूटरमा �ोत �मलान गन� कायर् टुंग्याउनु ।
4.४.३.२7

आगामी आ�थर्क वषर्मा कायर्�म संचादन गन� गर� कुनै द �नकायबाट
वैदेिशक  सहायता �ा� हुने आ�ाशन �ा� भएको  तर बजेट छलफल  गदार्को
समयसम्ममा सहायता सम्झौता नभइसकेको अवस्थामा प�न बजेट �स्ताव 
स�कनेछ। �स्ता�वत बजेटको औिचत्यको आधारमा अन्तरार्��य आ�थर्क सह
समन्वय महाशाखाको समेत राय �लई चालु कायर�मको हकमा  सम्बिन्ध
मन्�ाल/�वभागको  भैपर� आउने  खचर् शीषर्क नं.2२911

र

ँ ीगत
पूज

कायर्�मको हकमा भैपर� आउने खचर् शीषर्क.29811 मा  बजेट व्यवस्थ
गनु् पदर्छ
र
  
४.४.४

बजेट व�व्यमा समावेश गनर् स�कने नी�त तथा कायर्�मको �टपो

४.४.४.१

बजेटको  सीमा  पठाई सके प�छ आगामी आ�थर्क वषर्को बजेटमा समावेश गन
नी�त तथा कायर्�मको �ववरण सम्बिन्धत मन्�ालयबाट वैशाखको द
ह�ा�भ� �ा� गन� व्यवस्था �मलाउनु पद।

४.४.४.२

�ा� नी�त तथा कायर्�म र बजेट छलफल समेतका आधारबाट बजेट तथा
कायर्�म महाशाखाक �त्येक सेक्टरले बजेट व�व्यमा समावेश गनुर् पन� �
र सो को ला�ग �स्ता�वत बजेट समेत उल्लेख गर� बजेट व�व्य ले
स�म�तलाई उपलव्ध गराउनु पदर।

४.४.५ अंक रुजू गन� त�रका र अिन्तम मस्यौदा तया
४.४.५.१

बजेटको छलफल टुं �गएप�छ �ेसमा छपाई गन� दुई �दन अिघ आगामी आ�थर्क
वषर्को राजस्व अनुमान र आन्त�रक ऋणको अंक कम्प्यूटरमा ��व�� 
पदर्।  यसर� राजस्वको अनुमान ��व�� गराउंदा शीषर्कगत रुपमा तीन वषर
अनुमान प�न ��व�� गराउनु पदर्।

४.४.५.२

खचर् अनुमा, राजस्व अनुमान र आन्त�रक ऋण कम्प्यू ��व�� भएप�छ 
आय व्यय �ववरणको अनुसूची१ लाई मुख्य आधार मानी सोमा उल्लेख भएक
अंकहरुसँग अन्य ��तवेदनहरुको अंक रुजू गनुर्। अ�हरु रुजु गदार् �न
�वषयहरुमा ध्यान �दनुपद।
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रुजुको मूल आधा

रुजु गनुर्पन� �वषय र अनुसू

बजेट व�व्यको “आय  व्ययको •

व्यय अनुमान �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगत सम) को “आ�थर्क

�ववरण  अनुसूची– १” को यथाथर,

वषर्(�स्ता�व) को व्यय अनुमा” को सारांश पेजको यथाथर, सं शो�धत र

सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्को कु

�स्ता�वत वषर्को कुल खचर् �भडाउन

खचर्सँ

•

व्यय अनुमान(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) �ववरणको “आ�थर्क वषर
(�स्ता�व) को व्यय अनुमा” को जम्मा महल।

•

बजेट व�व्यको अनुसची ५ को यथाथर, सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्क
कुल खचर्

•

बजेट व�व्यको अनुसूची ६ को कुल महल।

•

बजेट व�व्यको अनुसूची ७ को यथाथर् र स शो�धत अनुमानको  जम्मा
महल

•

व्यय अनुमान �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को अनुसूची १,
२, ३ र ४  को कुल खचर्

•

बजेट व�व्यको अनुसूची८ को जम्मा महल

•

बजेट व�व्यको अनुसूची१० को जम्मा महलसँग

बजेट व�व्यको “आय व्ययको •

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को “आ�थर्क

�ववरण   अनुसूची– १” को यथाथर,

वषर्(�स्ता�व) को व्यय अनुमा” को सारांश पेजको यथाथर, सं शो�धत र

सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्को चाल

�स्ता�वत वषर्को चालु खच

खचर्सँ

•

बजेट व�व्यको अनुसूची ६ को चालु खच्को
र
महल

•

बजेट व�व्यको अनुसची ८ को यथाथर, सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्क
चालु खच्को
र
महल

•

व्यय अनुमानको (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) �ववरणको  अनुसूची
१ को चालु खच्र महल

बजेट व�व्यको “आय व्ययको •

व्यय अनुमन �ववरण  (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को  “आ�थर्क

�ववरण   अनुसूची– १” को यथाथर,

वषर् (�स्ता�व) को व्यय अनुमा” को सारांश  पेजको यथाथर, सं शो�धत र

सं शो�धत

�स्ता�वत वषर्को पूँजीगत खचर् �भडाउ

र �स्ता�वत वषर्क

ँ ीगत खचर्सँ
पूज

•

बजेट व�व्यको अनुसची ८ को यथाथर, सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्क

ँ ीगत खचर्को महल
पूज
•
•

ँ ीगत खचर्को जम्मा मह
बजेट व�व्यको नुसूची ६ को पूज

ँ ीगत खचर् महलको जम्म
व्यय अनुमान �ववरणको अनुसूची१ को पूज

बजेट व�व्यको “आय व्ययको •

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को “आ�थर्क

अनुसूची– १” को यथाथर, सं शो�धत

वषर् (�स्ता�व) को व्यय अनुमा” को सारांश  पेजको यथाथर, सं शो�धत र

र �स्ता�वत वषर्को �व�ी

�स्ता�वत वषर्को �व�ीय व्यवस्था  खचर् �भड

व्यवस्थास

•

बजेट व�व्यको अनुसची ४ को यथाथर, सं शो�धत र �स्ता�वत वषर्क
�व�ीय व्यवस्था खच

बजेट व�व्यको “आय व्ययको •

बजेट व�व्यको अनुसूची२ को राजस्व अनुमानको कुल जम्म

�ववरण   अनुसूची– १” को यथाथर, •

यथाथर, सं शो�धत र कुल जम्मा
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सं शो�धत

र �स्ता�वत वषर्क

राजस्वसँ
बजेट व�व्यको अनुसूची १ को  •

व्यय अनुमान को �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को 

वैदेिशक  अनुदान र ऋणको जम्मा

“आ�थर्क वषर

अंकसँग

•

(�स्ता�व) को व्यय अनुमानको सारांशको वैदेिशक अनुदान र ऋणको
कुल रकमसँग।

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को अनुदान
र ऋणको कुल अंक।

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को अनुसूची
१ को वैदेिशक अनुदान र ऋणको कुल जम्म।

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को अनुसूची
५ को वैदेिशक  अनुदान र ऋणको जम्मा बजेट व�व्यको अनुसूच५,
६, ७, ८ र १५ सं ग �भडाउने।

बजेट व�व्यको अनुसूची११ को  •

व्यय अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसत)

�ाथ�मकतागत र कुल जम्मासँ

�व�नयोजनको अिन्तम पृ�मा उिल्लिखत �ाथ�मकतागत र कुल जम्

बजेट व�व्यको अनुसूची१२ को  •

व्यय अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसे)

रणनी�तगत र कुल जम्मासँ

�व�नयोजनको उिल्लिखत रणनी�तगत र कुल जम्म

तेस�

(Horizontal)

र

को 
को 

ठाडो  • व्यय अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) को खचर्
शीषर्कगत �ववरणको �त्येक बजेट उपशीषर्क�भ�को नमूना रु

(Vertical) रुजु गन�

सहजोड र कुल जोड रुजु गन�।
• सबै अनुसूची र सारांश ��तवेदनहरु तेस�(Horizontal) र ठाडो (Vertical)
जोड जम्मा रुजु गन
• व्य  अनुमान �ववरणको  प�न नमूनाको  रुपमा दुई वा तीन भन्द ा बढ
मन्�ालयको तेस� (Horizontal) र ठाडो  (Vertical)

जोड  जम्मा रुज

गन�।
४.४.४.३

बजेट व�व्यमा उल्लेख भएका कायर्�महरुको बजेट अंक व्यय अनुम
�ववरण  (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) मा  उल्लेख भएको अंकसँग �भडान

गन� कायर् महाशाखा �मुखको �नद�शनमा सम्बिन्धत सेक्टरको उपसिचवले ग
पदर्।
४.४.४.४

ँ ीगत र वी�ीय व्यवस्थ ा खचर्
आ�थर्क सव�क्षणमा उल्लेख भएको , पूज
क्षे�गत यथाथर् खचर् परस्परमा �भड, छै न तो�कएको अ�धकृ तले हेन् पदर
रु
।
न�भडेमा �भडान गन�  र �भडान हुन नसकेकोमा  सोको कारण व्यय अनुमानको
��व्य पेजमा उल्लेख गनुर् प।

४.४.४.५

कुनै मन्�ालय �वघटन भएमा सो

मन्�ालय अन्तगर्तको सा�वकको ब

उपशीषर्कमा नै कुनै एक खचर् शीषर्कमा शून्य  रकम र ाखी यथाथर् र संश
खचर्को �ववरण �ा हुने समय सम्म उपशीषर्क कायम गनुर् प।
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४.४.४.६

मा�थ �करण ४.४.४.२ मा उल्लेख भए अनुसार रुजु गर� कम्प्यूटरम ा संश
गनु् प
र
न� भएमा सो समेत गर� बजेटको अिन्तम मस्यौदा तयार गनुर् ।

४.४.४.७

बजेट व�व्य लेखन कायर बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ मा  उल्लेख भएको
�म�त �भ�  सम्प� गन� गर� मा�थ उिल्लिखत कायर्हरु सोह� अव�ध�भ� स
ग�रसक्नु पन� गर� कायर्ता�लका बनाई काम गनुर् प।

४.४.४.८

�व�नयोजन �वधेयक, पेश्क� खचर् �वधेयक  र रा� ऋण उठाउने �वधेयकक

मस्यौदा कानून तथा  परामशर् महाशाखबाट तयार हुने  हुँदा  सो को ला�ग

आवश्यक �ववरण बजेट तजु्मा �दग्दश
र
, २०६८ को  अनुसूचीको ढाँचामा 
उपलव्ध गराउनु पदर।
४.४.४.९

मस्यौदा बजेट र कायर्�मको उच्चस्तर�य �स्तु�त अनमिन्�प�रष र रा��य 
योजना आयोगमा  ग�रने �स्तु�तका ला�ग आवश्यक �ववरण र बजेट तजमा 
�दग्दशर्नको ढाँचामा व्यवस्था�पका संसद समक्ष �स्तुत गन� �ववरण तया
पदर्।

४.४.४.१०

बजेट मस्यौदालाई अिन्तम रुप �दइ सकेप�छ बजेट मस्यौदा सँगसँगै वा�
�वकास कायर्�म रा��य योजना आयोग एवंमिन्�प�रष�ट स्वीकृत हुन।

४.४.४.११

बजेट तजुमा 
र
सम्प� भएप�छ अथर्मन्�ीले सं सद समक्ष बजेट व�व्य
आयव्ययको अनुमान पेश गनुर्हुन।

४.५

म �ण तथा �वतर
बजट
े अनुमान पुिस्तका ु
४.५.१

बजेट सम्बन्धी �ववरणहरु लेखन स�म�तबाट स्वीकृत भै अिन्तम जाँच स�क
मु�णको काम  गनु् पदर
र
। सो को ला�ग मु�ण  गन� काय्ता
र �लका र िजम्मेवार� तोक
कमर्चार�को खटनपटन गनुर्  पद। यसर� िजम्मेवार� तोक्द ा मु�ण गन � �नकाय व
सं स्थाको व्यवस्था �मलाउनु प।

४.५.२

मु�णमा  बजेट पुिस्तकाको पाण्डु�ल� प पठाई सकेप�छ डाटावेसमा सच्याउन �मल।
पाण्डु�ल�प बजेट व�व्य सावर्क नभए सम्म गोप्य रा�ु पद।

४.५.३

बजेट सम्बन्धी पुिस्तका छा�पएप�छ �शासन महाशाखालाई बुझाउने व्यवस्था ग
पदर्। यसका साथै पाण्डु�ल�पको नेगे�टभ प�न सुरिक्षत रा�ु प।

४.५.४

बजेट व�व्य सावर्ज�नक हुने �दनमै अथर् मन्�ीले व्यवस्-सं सदमा बजेट भाषण 
�स्तुत गरेको एक घण्टा प�छ सबै �काशनहरु अथर् मन्�ालयको वेवसाइटमा 
व्यवस्था गनुर् प।

४.५.५

बजेट व�व्य सावर्ज�नक भएप�छ हुने प�कार सम्मेलनको ला�ग बजेट सम्बन्धी 
मुख्य बुँदाहरुको �टपोट र सो सम्बन्धी पुष्�ाँई तयार गनुछ।
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४.५.६

सं सद चलेको  अवस्थामा बजेट छलफलका �दन सम्बिन्धत बजेट तथा कायर
महाशाखाको सम्बिन्धत सेक्टरबाट संसदमा बजेट सम्बन्धी छलफलमा ��त�न�धत्
व्यवस्था �मलाउनु पद।

४.५.७

माननीय  सदस्यहरुबाट सो�धएका ��को जवाफ बजेट तथा कायर्�म महाशाखा
सम्िन्धत सेक्टरबाट तयार गर� संसद सिचवालयमा  पठाउने व्यवस्था गनुर।

४.६

�वशेष बजेट
४.६.१

नेपालको  अन्त�रम सं�वधा, २०६३ को धारा  ९६ क वमोिजम �वशेष  प�रिस्थती
उत्प� भई व्यवस्था�पका संसदमा धा९३ वमोिजमको आयव्ययको �ववरण पेश हुन
नसक्ने अवस्था आएमा चालु का�म  र आयोजनाहरुमा �नरन्तरता �दनका ला�
अिघल्लो बषर्को यथाथर् खचर्को एक तृतीयांश रकम खचर् गनर्का ला�ग संिचत क
के ह� रकम िझक्ने र खचर् गन� �वधेयक व्यवस्था�पका संसदमा पेश गनुर्।

४.६.२

ृ ीयांश खच् ग
एक  तत
र
न� �वधेयक तजुर्मा गदार् संिचत कोषमा�थयभार हुने  रकमको 
पुरै रकम  अनुसूची १ र सं िचत कोषबाट खचर् हुने रकमको ला�ग अिघल्लो बषर्
यथाथर् खचर्को एकतृतीयांश रकमको अनुदान संख्यागत �ववरण अनुसू २ मा 
देखाउनु पदर्।

४.६.३

ृ ीयांश  रकम नयाँ आयोजना वा कायर्�मका ला�ग खचर् गनर् पाइने । चालु
एक तत
आयोजना/कायर्�मलाई �नरन्तरता �दनका ला�ग मा� खचर् गनर् प।

४.६.४

एक  तृतीयांशको  रकम  अिघल्लो .व.मा  जुन जुन उपशीषर्कको खचर्क ा शीषर्क
खचर् भएको छ तत् तत् शीषर्कहरुमा मा� खचर् ले� प।

४.६.५
४.७

एक तृतीयांशको खच्को रकम प�छ आउने पूणर् बजेटमा
र
समावेश गनुपदर्।

पूरक अनुमान
नेपालको  अन्त�रम सं�वधा, २०६३ को धारा  ९५ बमोिजम चालु आ�थर्क वषर्को �न�म
�व�नयोजन ऐन�ारा कुनै सेवाको ला�ग खचर् गनर् अ�धकार �दइएको रकम अपयार्� भएमा वा त
वषर्को �न�म� �व�नयोजन ऐनले अ�धकार न�दएको नयाँ सेवामा खचर् गनर् जरुरेमा वा 
�व�नयोिजत रकम भन्दा बढ� खचर् हुन गएमा पूरक अनुमान संसद समक्ष पेश गनुर्। पूरक 
्
अनुमान पेश गदार् देहायका कुराहरुमा �वचार रयाउनु
पन�छ।
४.७.१

�व�नयोजन ऐन�ारा �व�नयोिजत रकम कुन सेवामा  नपुग भएको  हो  सोको आधारहरु
तयार गनु्पदर
र
।

४.७.२

पूरक अनुमान पेश गदार् खचर् व्यहोन� �ोतहरुको उल्लेख गनुर।

४.७.३

पूरक �व�नयोजन ऐन�ारा �व�नयोिजत रकमको  सम्बिन्धत मन्�ालयको शीषर्
रकमान्तर गर� �नकासा �दने वा छु�ै �ेस्ता रा, लेखापर�क्षण गराउने व्यवस्था
अिख्तयार� �दन, �नकासा गन� व्यवस् �मलाउनु पदर्।
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४.८

उधारो खचर् सम्बन्धी व्य
�ाकृ �तक कारण वा वा� आ�मणको आशंका वा आन्त�रक �वघ्न वा अन्य कारणले गद
स्थानीय वा रा�व्यापी संकटको अवसमा नेपालको  अन्त�रम सं�वधा, २०६३ को धारा  ९३
अनुसार �ववरण खुलाउन अव्यवहा�रक वा राज्यक सुरक्षा वा �हतको दृ��ले अवाञ्छ
देिखएमा व्ययको �ववरण मा� भएको उधारो खचर् �वधेयक संसद समक्ष पेश गनुर्। यस्तो
बजेट तजु्माको ���या �नय�मत बजेट तजुर
र
्माको ���या सरह नै हुन।

४.९

अध्यादेशबाट बजेट पेश गन
सं सदको  अ�धवेशन

नचलेको  अवस्थामा अध्देशबाट बजेट पेश  गदार् आगामी आ�थर्क वषर्

बजेट अनुमान पेश गन� कायर्�व�ध मा�थ उल्लेख भए बमोिजम नै हुन। आ�थर्क वषर्को बीचम
अध्यादेशको म्याद समा� भएप�छ पुनः जार� गदार् �व�नयोजन अध्यादेशमा उल्लेख भए अनुस
बजेटलाई �नरन्तरता �दनु पदर। यस्तो अवस्मा  सामान्यत बजेटमा संशोधन ग�रदै। तर
आ�थर्क वषर्को बीचमा –व्यय �ववरणमा प�रवतर्न गनुर्पन� अवस्था �ृजना भएमा य
प�रवतर्न गनर् प�न स�क।
४.१० स्थानीय �नकायलाई जाने अनुदानको �व�नयोज
स्थानीय �नकायलाई �नक्षेपण भएका कायर्�मको बजेटको �वस ्तृत छलफ मन्�ालयमा
गनु्पद�
र
। केवल  सामान्य छलफल र चालु एवं पूँजीगत खचर्मा के क�त �व�नयोजन गन� भ�
छलफल गनु्पदर
र
। तर, शीषर्कगत खचर्को यथाथर् �ववरण जानकार� �लन िजल्लास्तरमा स्
�नकाय  अनुदानको  प�न खचर् शीषर्कग बाँडफाँट गर� कोष  तथा लेखा  �नयन्�क कायालयलाई
उपलव्ध गराउने र सोह� आधारमा ��तवेदन गन� व्यवस्था �मलाउन अिख्तयार�मा उल्लेख
पठाउनु पदर्। यस्तो खचर्को उपयो�गता जाँच गनर् उपलि(Output) ��तवेदन गन� व्यवस्थ
गनु् प
र
न �।
४.११ रणनी�त र �ाथ�मकता अनुसार बजेट �व�नयोजन
ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्था बजेट उपशीषर्क
४.११.१ व्यय अनुमानक पुिस्तकामा चाल, पूज
�ाथ�मकता  र तीन वष�य  अन्त�रम योजनाको रणनी�त अनुसारको संकेत �दइएको र
अिन्तम पृ�मा �ाथ�मकता अनुसार र रणनी�त अनुसारको जम्मा बजेट देिखने व्यवस
ग�रएको छ। नयाँ उपशीषर्क थप गदार् त्यस्तशीषर्क कुन रणनी�त अन्तगर्त पद
सो समेत उल्लेख गनुर्पद। एकपटक रणनी�त सं के त �दइ सके प�छ त्यस्तो रणनी�
सं के त अन्त�रम योजना अव�ध भर संशोधन गनर् हुँद। बजेट उपशीषर्क कुन रणनी�त
अन्तगर्त पदर्छ भनी ए�कन गनर् अन्त�रम योजना पुिस्तकामा रणनी�त अन्तगर्� 
�वभाजन समेतका आधारमा रा��य योजना आयोगसँग परामशर् गर� टु ंग्याउनु पद।

४.११.२ बजेट उपशीषर्कको �ाथ�मकता �त्येक वषर् पुनरावलोकन हुने भएकोले रा��य योज
आयोग र अथर् मन्�ालयका बजेट तथा कायर्�म महाशाखा अन्तरार्��य आ�थर
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सहायता समन्वय महाशाख समेत बसी पुनरावलोकन गनु् प
र
न�। यसर� पुनरावलोकन
भएको अवस्थामा सोह� अनुसार कम्प्यूटरमा �ाथ�मकता ��व�ी गनुर् ।
४.११.३ वैदेिशक  सहयोग �लं दा कुन �ाथ�मकतामा न्यूनतम क�त बजेट छु�ाउने भ�े सहम�त
भइसक्ने हुनाले सो कुरालाई मध्यनजर ग �ाथ�मकता  अनुसार बजेट छु �ाउनु
पदर्।
४.११.४ लै ��क  उ�रदा�य  बजेट व�गर्कर/�व�नयोजन �त्येक बजेट उपशीषर्कक ा खचर्
शीषर्कहरुमा बजेट माग गदार् लै��क आधारमा व�गर्करण गर� म�हलाले �त्यक्ष
पाउने, अ�त्यक्ष फाईदा पाउने र तटस्थ मध्ये �कारको  हो छु �ाउन लगाई
कम्प्यूटरमा बजेट��व� गदार् अ�नवायर्रुपमा सम्बिन्धत सेक्टरवाटै खुलाउन
पदर्। यसर� वग�करण नग�रएको बजेट कम्प्यूटरमा ��व� गनुर् हुं।
४.११.५ ग�रव उन्मूख बजेट वग�करण �व�नयोजन बजेट �स्ताव गदार् कै अवस्थामा ग�र
�त्यक्ष फाईदा पुग्ने गर�ब उन्मूख र तटस्थ मध्ये कुन हो उपशीषर्कग
शीषर्कमा नै छु�ाउन लगाउनु पदर्छ र सोह� वमोिजम नै कम्प्यूटरमा ��व� ग
पदर्। ग�रवोन्मुख वग�करण नग�रएको बजेट कम्प्यूटरमा ��व� गनुर् हु।
४.११.६ जलवायु प�रवतर्न उन्ख बजेट व�गर्करण �व�नयोजन बजेट �स्ताव गदार् कै अवस्थ
जलवायु प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत वा तटस्थमध्ये कुन हो उपशीषर्कगत खचर्को ि
नै छु �ाउन लगाई सोह�  बमोिजम ��व�� गनु्पदर्छ। यो व�ग
र
र्करण नखुलेको बज
Online �स्ताव हुन नसक्ने व्यवस्था �मलाउदर्छ
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प�रच्छ ेद– ५
बजट
े  कायार्न्वयन कायर्�

५.१

खचर् गन� अिख्तयार�को कायर्�
सालबसाल� बजेट सम्बन्धी ऐनह(�व�नयोजन ऐन, पेश्क� खचर् , अध्यादेश वा एक तृ�तयांश
बजेट) जार�  भएप�छ  अथर् सिचवले �व�नयोिजत रकमहरु खचर् गन� अिख्तयार� प� खचर्
�नकाय/मन्�ालयका सिचवलाई पठाउनु पदर। यस्तो अिख्तयार� साउ१ गते वा पेश्क� खचर
�वधेयक पा�रत भएको भो�लपल्ट सम्बिन्धत मन्�ालयमा पुग्ने गर� पठाउने व्यवस्था गन।
यसै गर�  स्थानीय �नकाय लगायत �नक्षेपण भएका क्षे�का �नकायहरुलाई �दान ग�रने अ
रकमहरुको अनुदान संख्या अनुसार सम्बिन्धत मन्�ालयहरुको समन्वयमा अथर् मन
पठाइने अिख्तयार� प�न साउन२ गते वा पेश्क� खचर् �वधेयक पा�रत भएको भो�लपल्ट पठाउ
पदर्।
५.१.१ मन्�ालयहरुमा पठाइने अिख्तयार� प�मा सामान्यतः देहायका कुराहरु समावेश हुन:
•

बजेट शीषर्, उपशीषर्क र रकम खुलेको बजेट �ववर।

•

दातृतफर्को खचर् व्यहोन� कायर्�ममा परेका आयोजनाहरुको �निम्त खचर् 
�ोतको �ववरण।

•

कायर्�म स्वीकृत गन� र संशोधन गन� अ�धक।

•

साउन २५ गते �भ�मा मातहतका �नकायलाई अिख्तयार� �दइ सक्नु पन�  रा।

•

अथर् मन्�ालयकस्वीकृ� �लनु पन� शीषर्कहरु र सम्बिन्धत मन्�ालयलबाँडफाँट
गनर् सक्ने शीषर्क र रकमहरु तोक्ने �वषय र अथर् मन्� बाँडफाँट हुने 
रकमहरुको  �वष।

•

आयोजनाहरुलाई �ाथ�मकताको आधारमा भौ�तक �ग�त हेर� रकम �नकासा गन�
व्यहोर।

•

आवश्यकता अनुसार कुनै वैदेिशक �ोतको रकम �नि�त प�रमाण र समयमा मा�
खचर् गनर् सक्ने क।

•

कायर्�म र अिख्तयार� नपुगेको अवस्थामा काम चलाउदै गनर् �नि�त रकम खचर्
सक्ने सीम।

•

खचर्को ��तवेदन पठाउनु पन� �नकायहरु उल्लेख , ��तवेदन
आवश्कतानुसार �नकासा रो�ा गनर् सक्ने कुराको स्।

•

राजस्व असुल� र नगद �वाहको आधारमा �नकासा �दने वा न�दने कुर।

•

रो�ा रािखएका बजेट शीषर्कहरु र रकम।

•

कारोवारको लेखा रा�े, रा� लगाउने कुरा।

•

ख�रद योजना बनाई कायर्स�ालन गन� �वषय।

•

कारोवार लेखाको लेखापर�क्षण गन, गराउनु पन� कुराको उल्ले।

•

खचर् र आम्दानीको �ववरण तो�कएको समयमा �कािशत गनुर्पन� क।
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नपठाएमा 

•

स्थानीय �नकायहरुलाई �दान ग�रने अनुदाबाँडफाँट तथा खचर् गन� व्यवस।

•

सम्बिन्धत मन्�/�वभागले मातहत �नकायलाई अिख्तयार� �दंदा केन्�मा अवण
राखेकोमा सो रकम बाँडफाँट ग�रसक्नुपन� कुर।

•

एकमु� �व�नयोजन भएका  स�ालन अनुदान तथा  सहायता खचर् शीषर्कहरु
बाँडफाँटको अिख्तयार� �दान गन�  �वष।

•

रकमान्तर गनर् स�क, नस�कने खचर् शीषर्कहरुको उल्लेख  अथर
र
् मन्�
स्वीकृ�त �लनुपन� खचर् शीषहर।

•

बजेटमा व्यवस्था भएप�न अथर् मन्�ालयको पूवर् सहम�त �लई खचर् गनुर्प
तोक्नुपन� कुनै �वषय भ।

•

खचर् नभई आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा बाँक� रहने रकम ��ज गन� वा नगन� �व
��ज गन� शीषर्कको हकमा आषाढ २५ गतेसम्म खचर् नभएको रकम �फतार् ग
कुरा।

•

बजेट व�व्यमा उिल्लिखत नी�त र कायर्�मको �ग�त र तो�कएका आयोजनाहर
�ग�त �ववरण �नय�मत रुपमा अथर् मन्�ालयमा पठाउने क।

५.१.२

मन्�ालयका सिचवलाई �दइएको अिख्तयार�को �वषय समेत समेट � �नकासा तथा खच
व्यवस्थापन गनर् आवश्यक �नद�शनस�हतको छु�ै यार�  प� महालेखा 
�नयन्�कलाई �दनु पदर। महालेखा  �नयन्�कलाई �दने अिख्तयार�मा मा�थ �कर
५.१.१ मा उल्लेख भएका सान्द�भर्क �वषयका साथै देहायका कुराहरु उल्लेख 
हुन ु पदर्छ:
•

�नकासा सम्बन्धमा थप �न द�शन केह� भए खुलाउ,

•

अनुदान सं के त ५०२, ५०३ र ५०४ को रकम खचर् गन� अिख्तया, र

•

अनुदान सं के त ६००११, ६०१०१३, ६०१०१४ र ६०१०१८ को  उपयु�
रकमको अिख्तयार।

५.१.३

अिख्तयार� प� पठाउने �नकायहरुः अिख्तयार� प�क�त�ल�प देहायका 
�नकायहरुलाई �दनपन�छ:

सिचवलाई �दान

गरेको  महालेखा 

अिख्तयार� प�को ��त�ल�
१.महालेखा 

�नयन्�कलाई �दान स्थानीय �नकायलाई सझै �दान

गरेको अिख्तयार�प�को ��त�ल�

पर�क्षकक १. महालेखा पर�क्षकको कायार

गरेको अिख्तयार�प�को ��त�ल�
१. महालेखा पर�क्षकको कायार

कायार्ल
२.�धानमन्�ी तथा २.�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् 2.रा��य योजना आयोग
मिन्�प�रषद्को कायार
३. रा��य योजना आयोग
4.महालेखा 

कायार्ल
३. रा��य योजना आयोग

�नयन्�क ४. अथर् मन्�ा

3.महालेखा �नयन्�क कायार्
४. सम्बिन्धत मन्�

कायार्ल
5 अथर् मन्�ा

५. सम्बिन्धत .ले.�न.का.
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५.१.४

अिख्तयार� प�साथ संलग्न गर� पठाउने बजेट सम्बन्धी �का
(क) व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगत सम)।
(ख) बजेट  व�व्।
��वष�य खचर्को �क्ष।

(ग)
५.१.५

बजेट सम्बन्धी �काशनहरु देहायका संख्यामा �नम्न �नकायहरुलाई उपलव्ध 
पदर्छ : (अन्य महाशाखाबाट �काशन हुने पुिस्तकाहरुको �ववरण यसमा समाव
छै न)।
क)

व्यवस्था�पका संसद सिचवा
•

बजेट व�व्य ७०० ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) ७०० ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव७०० ��त

ख) सं वैधा�नक �नकाय/मन्�ालयहर
•

बजेट व�व्य ४ ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) ४ ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव४ ��त

ग) महालेखा पर�क्षकको कायार
•

बजेट व�व्य २० ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) २० ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव२० ��त

घ) महालेखा �नयन्�कको कायार्लय र अन्तगर्तका 
•

बजेट व�व्य २०० ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) २०० ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव२०० ��त

ङ) �वभाग/केन्��य स्तरका कायार
•

बजेट व�व्य ३ ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) ३ ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव३ ��त

च) दातृ सं स्थाहर(�त्येकला)
•

बजेट व�व्य(अं�ेजी) २ ��त

•

व्य अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) अं�ेजी २ ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �व, अं�ेजी ३ ��त

छ) रा��य योजना आयोग
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•

बजेट व�व्य३० ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) ३० ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव३० ��त

ज) सबै �व��व�ालयका पुस्तकालय र रा��य पुस्तकाल(�त्येकला)

५.१.६

•

बजेट व�व्य २ ��त

•

व्यय अनुमानको �ववरण(खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) २ ��त

•

��वष�य खचर् �क्षेपणको �वव२ ��त

अिख्तयार� संशोधन : कुनै एक  �नकायको लेखा  उ�रदायी अ�धकृ तलाई �दएको 
अिख्तयार� सो �नकायको कुनै कायार्लय अन्य�ै गा�भएको वा �वघटन भएको 
कायर्�म अक� �नकायले गन� भै अिख्तयार� संशोधन गनर् अनुरोध भएको अवस्थ
अथर् सिचवबाट दस्तखत गराई अिख्तयार� प� संशोधन गर� �दनु प। तर, कुनै एक 
अनुदान सं ख्या अन्ततको  रकम  अक� अनुदान सं ख्यामा रकमान्तर स्वीकृ �त �दए
अवस्थामा र अनुदान संख्य ६०२ बाट रकम  �नकासा  भएको  अवस्थामा सो रकम
खचर् गनर् अथर् सिचवले छु�ै अिख्तयार� प� �दनु।

५.१.७

अन्तर बजेट उपशीषर्कको अिख्तयार� �दान गन� �व:
आफ्नो मन्�ालय वा महतका  बजेट शीषर्कहरुमध्ये कुनै बजेट शीषर्कको 
अक� मन्�ालयका सिचव वा सो

मातहतका �नकायबाट  खचर् गनुर्पन� भए

�नम्नानुसार गनुर् पन�:
क) अिन्तम �हसाब बुझाउने िजम्मेवार � �लई सम्बिन्धत मन्�ालयका सिचवले
�नकायलाई खचर् गन� अिख्तयार �दागनर् सक्।
ख) अिन्तम �हसाब बुझाउन पन� िजम्मेवार� सानुर् पन� भएमा अथर् सिचवबाट अिख्त
प�  सं शोधन गन�। अथर् सिचवले खचर् गन � �नकायका सिचवलाई अिख्तयार� 
�दान गनु् पदर
र
।
५.१.८

खचर् शीषर्क संशोध
बजेट तजु्माका बखत
र
माग भएको बजेट उपशीषर्क कुनै खच् शीषर्कमा बजेट रा
र
छु ट हुन गई सं शोधनको ला�ग लेखी आएकोमा  सम्बिन्धत बजेट उपशीषर्कको बज
तजु्मा
र
फाराममा त्यस्तो खचर् शीषर्कमा बजेट माग भए नभएको हेर� छुट हुन 
देिखएमा  सोह�  उपशीषर्कबाट सोझै छुट हुन गएको खचर् शीषर्कमा रकमान्तर 
बजेट समावेश गनर् स�कने।

५.१.९

चालु खच्मा �व�न
र
योजन हुनुपन� रकम पूँजीगत खचर्मा �व�नयोजन हुन गएको अवस्था

ँ ीगत खचर्बाट चालु खचर्मा सानर् �मल। तसथर, पूज
ँ ीगत खचर्बाट चालु खचर्म
भने पूज

सानु् प
र
न� रकम ज�त ६०२०२०४ मा  सार�  त्य�त नै रकम ६०२०२३३ वा 
६०२१०६३ बाट सम्बिन्धत उपशीषर्क अन्तगर्तको खचर् शीषर्कमा सान।
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५.१.१० चालु खच् शीषर्कमा अवण्डा रहेको
र
रकमबाट पूँजीगत खचर्मा रकमान्तर गन
बाँडफाँट गनर् लेखी आएको अवस्थामा त्यस्तो �नकायका ला�ग पूँजीगत 
अन्तगर्तका बजेट शीषर्कमा शुरु �व�नयोजन भएको रहेछ रकमान्तर गर��दन
स�कनेछ। तर, बजेट उपशीषर्कमा बजेट �व�नयोजन नभएको अवस्थामा रकमान्तरब
नयाँ  उपशीषर्क कायम गनर् स�कदं◌। यस्तो अवस्थाम ६०२ अन्तगर्तका पूँजीग
शीषर्कबाट �नकासा �दनुपदर।
५.१.११ बजेट शीषर्क नयँ खोल्
ा
न नस�कन: कुनै अनुदान स�ेत अन्तगर्तकबजेट उपशीषर्कमा
बजेट �व�नयोजन भएको रहेनछ भने रकमान्तर गर� बजेट नभएको उपशीषर्कमा बजे
कायम  गनर् �मल्द। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अनुदान स (मन्�ायल स�े)
अन्तगर्तको बजेट �व�नयोजन भएको �मल्दो उपशीषर्कमा६०२ अन्तगर्तको �मल्
उपशीषर्कबाट �नकासा �दन पदर्।
५.१.१२ आ�थर्क वषर्को वीचमा वैदेिशक सहायता �ा� भएम: आ�थर्क वषर्को वीचमा सम्झौ
भै वैदेिशक  सहायता �ा� भएमा  त्यस्तो सहयोग अन्तगर्तको कायर्�मस्वीकृ
रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत समेत �ा� भएको रहेछ भने �नम्न दुई ���याबा
बजेट कायम गर� �दन स�कनेछ :
क)

सम्बिन्धत मन्�ालयको बचत हुन सक्ने कायर्�मको रकमबाट �मल्दो
उपशीषर्कमा सम्बिन्धत दाताको सहयोगको आधारमा ऋण वा अनुदान कायम ,
वा

ख)

�करण (क) बमोिजम रकम बचत हुन नसक्ने भएमा६०२ अन्तगर्तको कुनै खच
हुन नसक्ने उपशीषक वा सोबाट नपुग हुने भएमा अन्य� मन्�ालयको बचत हु
सक्ने बचत उपशीषर्कबाट रकमान्तर ग।
तर, रकमको प�रमाण ज्यादै ठूलो भै स्वीकृत �व�नयोजन �भ�बाट समायोजन गन
नस�कने  अवस्था भएमा कायर्�मको महत्व र आबश्यकता हेर� पूरक ब
ल्याउने वा आगामी आ�थर्क वको 
ष
कायर्�ममा समावेश गन� व्यवस्था �मलाउ
पन�छ।

५.२

अवण्डा रकमकोबाँडफाँट गन� कायर्�व�
५.२.१

खचर् शीषर् २२९११ वा  २९८११ मा  अवण्डामा रहेका रकम बाँडफाँट तथा 
�नकासा माग गदार् �नम्न कागजात समावेश भएको हुनु पदर:
(क) सम्बिन्धत मन्�ालयको �नण��त�ल�प स�हतको प�।
(ख) स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म आवश्यक पन�मा सो को �।
(ग)

५.२.२

शीषर्कगत रकमबाँडफाँटको पुष्�ाँ।

ँ ीगत खचर्मा रकम
खचर् शीषर् २२९११ बाट चालु खच्मा र
र
२९८११ बाट पूज

ँ ीगत खचर्मा बाडफांड गनर् लेखी आएम
बाडफांड  गनु् प
र
न�। २२९११ बाट पूज
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औिचत्यका आधारमा बाँडफाँट गर��दन स�कनेछ। तर २९८११ बाट चालु खच्मा
र
भने बाँडफाँट गनर् स�कने छै। त्यस्तै बजेट �व�नयोजन नभएको उपशीषर्कमा अवण
चालु खच्बाट पूँजीगत खचर
र
्म बाँडफाँट माग भै आएमा �करण  ५.१.८ वा  ९
बमोिजमको ���या अनुरुपबाँडफाँट ग�र�दनु पन�छ।
५.२.३
५.३

अवण्डाबाँडफाँटको कायर् यथासंभव पुष म�हना�भ� भैसक्नु पन।  

रकमान्त/�ोतान्त
व्यय अनुमानको �ववरण (खचर् शीषर्कगत र �ोतगतसम) मा  उल्लेख गर� छु�ाईएको कुनै
शीषर्, उप–शीषर्, �ोतको �क�सम, �ोत व्यहोन� संस्था र खचर् शीषर्क र रकमअक� शीषर्,
उप–शीषर्, �ोतको �क�सम, �ोत व्यहोन� संस्, खचर् शीषर्क  र रकममा सान� अवस्थाल
रकमान्तरभ�नन्।
५.३.१

बजेट तजु्मा गदार
र
्का बखत भएका �ु�ट सच्याउन माग भै आएको अवस्थामा बा
आ�थर्क वषर्को शुरुका म�हनाहरुमा सामान्यतया रकमान्तर सम्बन्धी स्वीकृ
हुदैन। यसै गर�  रकमान्तर सम्बन्धी कायर् साधारणतया जेठ म�हनाप�छ गनर् ।
रकमान्तरको ला�ग मन्�ालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा देहाय अनुसारको कागज
र र�त पुगेको देिखएमा कारवाह�को उठान गनु्पद
र छ :

•

सम्बिन्धत मन्�ालयको �नणर्य स�हत माग भै आएको हुनु,

•

सम्बिन्धत मन्�ालयले रकमान्तर गनुर्पन� कारण स�हतको पुष्�ाँई र घटाउनु 
बढाउनु पन� ब.उ.शी.नं., �ोत, �ोतको �कार, खचर्को शीषर्क . र बजेट रकम खुलेको 
प�।

•

कायर्�म सम्बन् रकम  भए  सो मा  सम्बिन्धत �नकायबाट कायर्�म स्वीकृत
सं शोधन भएको �माण।

५.३.२

रकमान्तरको प�

फाँटमा �ा� भएप�छ महाशाखाको सम्बिन्धत सेक्ट BMIS मा 

रकमान्तरको माग ��व�� गन।
५.३.३

रकमान्तरको �टप्पणी पेश गदार् बढा/घटाउने  बजेट उपशीषर्, खचर् शषर्, दातृ 
सं स्थ, �ोतको �कार र रकम खुलेको हुन ु पदर्। घटाउने बढाउने कुल जम्मा रकम
ु पदर्।
बराबर हुन  

५.३.४

रकमान्तर गन� �नणर्य भई फाइल �ा� भएप�BMIS मा रकमान्तर �नकासामा �नणर्
अनुसारको �ववरण ��व�� गर� कम्प्यूटरबाटै �नकासा प� तयार गनुर्।

५.३.५

रकमान्तर प�को जानकार� महालेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दई सोको बोधाथर्
महालेखा पर�क्षकको कायार्लय तथा सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �।

५.३.६

रकमान्तरको �नकासा प� तत्कालै वा सोको भो�लपल्ट �भ� सम्बिन्धत �नक
�े�षत  गनु्पछ
र ।
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५.३.७

��तब� खचर् जस्तै पा, �बजुल�, टे�लफोन आ�दमा तलब भ�ाबाट रकमान्तर माग भै
आएकोमा तलव भ�ा थप माग नगन� ��तव�ता समेतका आधार �लई सकभर लिचलो 
नी�त �लनु पदर्।

५.३.८

ँ ीगत खचर्बाट चालु खचर्मा रकमान्तर गनर् हु। एक  अनुदान सं के तबाट १०
पूज
��तशत भन्दा बढ� अन्य� रकमान्तर गनर् स�क। यो ��तबन्ध अनुदान संकेत
५०१देिख ६०२ सम्म लागू हुंदै।

५.३.९

चालु वष्मा स
र
झै भु�ानी तथा  बस्तुगत सहायतामा स्वीकृत वा�षर्क बजेट भन्दा
खचर् भै मन्�ालयबाट �ोतान्तर गनर्  समेत खुल� आएकोमा  रकमान्तर ग�र�दनु
पदर्।

५.३.१० वैदेिशक  सहायता सं लग्न भएको �व�नयोजनमा रकमान्तर तथा �ोतान्तर गन� �वषय
अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाको राय �लनु पदर्।
५.४

�वगत वषर्को रकमान्तर र खचर् सम
�वगत वषर्को रकमान्तर खचर् सनको ला�ग अनुरोध भै आएकोमा �नम्नानुसार गनुर्पदर:
५.४.१

अथर् मन्�ालयको सहम�त न�लई खचर् गरेको वा सहम�त न�दएको �वषयमा ख
गरेकोमा  रकमान्तर खचर् समथर्नको ला�ग पेश गद ार् सहम�त न�लनाको औिचत्य
कारण, आ�थर्क अनुशासनको उल्लंघन , नभएको  र रकमान्तर गदार ् नगदार् पन�
असर समेत बुझी सम्बिन्धत पक्षसँग छलफल गर� आवश्यक देिखएमा आ�थर्
कायर्�व�ध ऐन �नयम बमोिजम खचर् समथर्नको ला�ग पेश गनुर्।

५.४.२

अथर् मन्�ालयको सहम�त मा ग गरेको तर कारणबश �नणर्य हुन नसकेको अवस्थ
खचर् गनर् पनार्को का रण र सोबाट आक  अनुशासनमा  पन�  असर समेतको  औिचत्य
हेर� सहम�त �दनु पन�छ।

५.५

�वगत वषर्को खचर्को �ोतान
�वगत वषर्को �ोतान्तर खचर् समथर्नको ला�ग अनुरोध भै आएकोमा �नम्नानुसार गनुर् :
५.५.१

गत �वगत वषर् वैदेिशक सहयोग अन्तगर्तझै भु�ानी तथा वस्तुगत सहायतबाट
स्वीकृत बजेट भन्दा बढ� खचर् भै �नय�मत गर� �दन लेखी आएकोमा �नय�मत गनर् 
गनु् प
र
न �।

५.५.२

गत �वगत वषर् स्वीकृत बजेट �भ�ै रह� दातृ  संस्थाको योगदानब ाट खचर् गर� ने
सरकारको �ोतमा �ोत प�रवतर्न गर� खचर् समथर्न गनर् अनुरोध भै आएकोमा सम्
अनुसारको �वषयगत (Categorywise) खचर्को �ववरण माग गर� उ� खचर् नेपा
सरकारले व्यहोनुर् पन� खचर्को योगद ान वापत बजेट रा� नसकेको वा �नकासा ह
नसकेको आधार देिखन आएमा खचर् समथर्न गर� �दनु पन।

५.५.३

दातृ  सं स्थाबाट सोधभनार ् �ा� हु न नसक्ने औिचत्यप कारण  भएको  अवस्थामा खचर
ु
समथर्नको ला�ग पेश गनुर् पन। य�द आयोजना �मुख वा लेखा �मखको 
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हेल्च�या�बाट खचर् भएको वा सोधभनार् हुँद ैन भ�े जान्दाजान्दै खचर् गरेको प
त्यस्तो खचर् गन� �नकाय का आयोजना �मुख र लेखा �मुखको कायर् सम्
मूल्यांकनमा��त�विम्वत हुने व्यवस्था �मलाई �नय�मत गर� �दनु प।
५.६

थप �नकासा
आ�थर्क वषर्को बीचमा �व�नयोजन भएको रकमले नपुग भएको वा नयाँ कायर्�म गनुर् पर
अवस्थामा थप �नकासाको ला�ग मन्�ालयबाट अनुरोध भै आएकोमा देहायका ���या अपना
थप �नकासा सम्बन्धी कारवा गनु् पदर्
र
:
५.६.१

थप �नकासाको ला�ग मन्�ालयको सिचवस्तर�य �नणर्य भै आएको हुनु प।

५.६.२

थप �नकासा माग गरेको कायर्�मको सम्बिन्धत बजेट उपशीषर्कको माग गर
�म�तको अिघल्लो म�हनाको खचर्को फांटवार� अ�नवायर् रुपमा संलग्न रहेको हुन।
थप मागको कारण  र पुष्�ाँई उल्लेख भएको हुनु पद। यसका  साथै कुन खचर्
शीषर्कमा माग गरेको हो खुलेको हुनु पदर।

५.६.३

थप �नकासा माग गरेकोमा मन्�ालय र अन्तगर्तका कायर्�महरुबाट बजेट प�र
गनर् सक्ने सम्भावना भए नभएको खुलेको हुनु प।

५.६.४ �वकास कायर्�मको ला�ग थप बजेट माग ग�रएकोमा  अथर् मन्�ाले आवश्यकता र
औिचत्य तथा बजेट उपलब्तालाई �वचार गर� थप बजेट उपलब्ध गराउनेसहमती
�दान गन�  र सम्बिन्धत �नकायले सो प�को आधारम सं शो�धत कायर्� स्वीकृत
गराई पेश गरे प�छ मा� थप बजेट �नकासा �दनु पदर्।
५.६.५

नयाँ  कायर्�मको ला�ग थप �नकासा माग भएमा त्यस्तो कायर्�ममा रा��य यो
आयोगको सहम�त सं लग्न हुनु पदर।

५.६.६

मिन्�प�रष बाट �नणर्य भएको हकमा सम्बिन्धत मन्�ालयको मागस�हत त्
�नणर्यको ��त�ल�प समेत संलग्न भएको हुनुपद। अथर् मन्�ालयको पूवर्म�त
नभएको �वषयमा मिन्प�रषद बाट

�नणर्य भै आएकोमा �नणर्यानुसार �नकासा �द

त्यस्तो �नणर्यले �व�मान कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्थामा पानर् सक्ने
भ�वष्यमा �सजर्ना गनर् सक्ने नकारात्मक अवस्था समेतको आधारमा त्यस्तै 
�स्तावहरुमा पुनरावलोकन ग

अनुरोध  गनु् प
र
न� देिखएमा �धानमन्�ी तथा

मिन्�प�रषद् कायार्लयलाई अनुरोध गनुर्पद।
5.6.7. बजेटमा नपरेका कायर्�मका ला�ग बजे उपलब्ध गराइ�दन �नवेदकहरुबाट सोझै अथ
मन्�ालयमा �ा� हुने �नवेदनह सम्बिन्धत मनलयमा कायार्थरपठाइ�दनु पदर्।
५.७

अथर् मन्�ाल– सेवा �नबृ� सु�वधा तथा कमर्चार� सु�वधाको �नकासा सम्बन्धी व्यव
अथर् बजेटमा �व�नयोजन  भएको रकम चौमा�सक वा पटके रुपमा �नकासा �दनु पद। अथर्
बजेटबाट �नकासा �दं दा  अपनाउनु पन� कायर्�व�ध तल सम्बिन्धत बजेट उपशीषर्कअन्तगर्त 
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छ। सम्बिन्धत उपशीषर्कमा उल्लेख नभएकोमा मा�थ थप �नक ासा खण्डमा उल्ल
अनुसारको कायर्�व�ध अपनाउनु पदर।
५.७.१

बजेट उपशीषर्क६०१०११ �नवृि�भरण 
सेवा�नवृ� कमर्चार�हरुलाई �नवृि�भरणको रकम उपलव्ध गराउन यस शीषर्कमा 
�व�नयोिजत ग�रएको हुन्छ:
५.७.१.१ यो  रकम खचर् गन� अिख्तयार� महालेखा �नयन्�कलाई �द नु प। शुरुमा
उपयु� रकमको  अिख्तयार� �दएप�छ कोषको अवस्था समेत हेर� बाँक
�नकासा गनु् पदर
र
।
५.७.१.२ �व�नयोिजत

बजेटबाट

नपुग

भएमा कारण  स�हत महालेखा  �नयन्�क

कायार्लयबाट �नकासा माग भएमा कोषको अवस्था हेर� थ �नकासा  �दन
स�कन्।
५.७.२

बजेट उपशीषर्क६०१०१३ उपदान
�नवृि�भरण  पाउने  अव�ध  नपुगेका कमर्चार�हरु सेवाबाट अवकाश भएम
�नयमानुसारको  उपदान �ा� गन�  भएकाले  सो  रकम यस शीषर्कबाट �नकासा �दनु
पदर्। स्वीकृत बजेटको उपयु� रकमको अिख्तयार� आ�थर्क वषर्को शुरुमै महा
�नयन्�कलाई �दनु पदर। खचर् �ग�तको आधारमा कोषको अवस्था हेर� बाँक
अव�धको थप �नकासा सम्बन्धी कारवाह� गनुर् प।

५.७.३

बजेट उपशीषर्क६०१०१४ सं िचत �वदा
सेवाबाट अवकाश  भएका कमर्चार�हरुई अवकाश  प�ात सं िचत �वदा वापत
�नयमानुसार पाउने रकम कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमाफर्त �नकासा �दने ग
आ�थर्क वषर्को शुरुमै उपयु� रकमको खचर् गन� अिख्तयार� महालेखा �नयन्
�दनु पदर्। खचर् �ग�तको आधारमा कोषको अवस्था हेर� बाँक� अव�धको थ
�नकासा सम्बन्धी कारवाह� गनुर् प।

५.७.४

बजेट उपशीषर्क६०१०१८ औषधी उपचार
अवकाश �ा� तथा  बहालवाला  �नजामती कमर्चार�हरुले ऐन �नयम बमोिजम पाउन
औषधी उपचार खचर् वापतको रकम यस शीषर्कमा �व�नयोिजत ग�रएको हु।
५.७.५.१ अवकाश �ा� कमर्चार�हरुले पाउने सु�वधा वत स्वीकृत �व�नयोजनको
उपयु� रकमको  अिख्तयार� महालेखा �नयन्�कलाई �दनु पद। कोषको 
अवस्था हेर� बाँक� अव�धको ला�ग खचर् �ववरण समेतका आधारमा थ
�नकासा �दनु पदर्।
५.७.५.२ मन्�ालयहरुलाई एकपटक एकमु� �नकासा वापतको रकम गत वषर्को आध
समेत हेर�  �नकासा  पठाई �दनु पदर्। बाँक�  अव�धको  हकमा कोषको 
अवस्था हेर� पटके रुपमा �नकासा गनुर् प।
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५.७.५.३ मिन्�प�रषद् �नणर्यानुसार औषधी उपचारको रकम आ�थर्क सहायता वाप
�ा� गन�  भएमा मिन्�प�रषद्को �नणर्य अ�नवायर् रुपमा समावेश हुनु।
पूव् सहम�त न
र
�लएकोमा कोषक अवस्था हेर� �नकासा �दनु पदर।
५.७.५.४�नजामती सेवा  �नयमावल� वा  त्यस्तै �च�लत सेवा सम्बिन्धत �नयमा
बमोिजमको  स�म�तले  औषधी उपचार वापतको आ�थर्क सहायता उपलव्
गराउन �सफा�रश  गरेको  रकम  �नकासा ला�ग उ� स�म�तको  �नणर्य र
मे�डकल  बोडर्को �सफा�रश अ�नवायर् रुपसमावेश  भएको  हुन ु पन�छ। यस
�क�समको सहायता �लं दा  �नजले आफूले पाउने रकम �लइ सकेको र सो को 
अ�भलेख �नजामती �कतावखानामा ज�नएको �माण प�न सं लग्न गनुर् पद।
५.७.५.५सरकार� कामको  �सल�सलामा ख�टई गएको  अवस्थामा दुघर्टना भै उपचा

गराउँदा काममा खटाएको �माण, स्थानय  स�म�तको  �सफा�रश, दुघ्टनाको
र
मुच ुल्का तथा �हर� ��तवेदन लगायत उपचार खचर्को �माण संलग्न 
आएको  अवस्थामा �नकासा �दने कारवाह� गनुर् पद। यस बमोिजम  �दइने 
सु�वधा  प�हलो  पटक  अस्पताल भनार् हुँदा लागेको खचर् र प�ह Followup
को खचर्सम्म �दनु पद। गम्भी अवस्थामा पुगी अस्पताल ल्याउँदा �नज
साथमा रहेको १ जनाको जातेआते खचर् प�न �दनुपदर। यस्तो उपचार खचर
वापतको रकम अस्पता भनार् भएको �तन म�हना �भ� माग ग�रसक्नु प।

५.७.६ बजेट उपशीषर्क६०१०१५ मृत कमर्चार� सहायता
५.७.६.१सेवा  अव�धमै मृत्यु भएका कमर्चार�हरुका आि�तलाई �नजामती सेवा ,
२०४९ को दफा  ३९(घ) अनुसार आ�थर्क सहयोग (बीमा  रकम) उपलव्ध
गराउनका ला�ग आवश्यक पन� रकम यस शीषर्कमा �व�नयोजन ग�रएक
हुन्।
५.७.६.२ कमर्चार� संचय कोषको सोधभनार् मागका आधारम ा यस्तो �नकासा उपलब
गराईन्।
५.७.७ बजेट उपशीषर्क६०१०१६ कमर्चार� सु�वध
�नजामती कमर्चार�हरुलाई �दइनु पन� त, भ�ा, पोशाक तथा वीमा र अन्य अनुदानका
रकमहरु सम्बिन्धत मन्, सं वैधा�नक आयोग, तथा  सरकार�  �नकायहरुका ला�ग
�व�नयोिजत भएको  रकमबाट नपुग भएमा  थप �नकासाका ला�ग यस शीषर्कमा रकम
�व�नयोजन ग�रएको हुन्। थप माग र औिचत्यका आधारमा �नकासा �दनु पदर। यस
शीषर्कबाट �नकासा �दंदा सम्बिन्धत कायार्लयको बजेट उपशीषर्कको सम्बिन्
शीषर्कमारकमान्तर गर �नकासा �दनुपदर्।
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५.८

अथर् मन्�ा– �व�वध (अथर् बजे) �नकासा सम्बन्धी व्यवस:
५.८.१ बजेट उपशीषरक ६०२०११

�विश� व्यि�को �मण खच

५.८.१.१ सम्माननीय रा�प�, सम्माननीय उपरा�प�, सम्माननीय �धानमन्, सम्माननीय
�धान न्याया�धस र सम्मानीय सभामुखको बैदेिशक �मणको खचर् 
शीषर्कबाट �नकासा �दनु पदर। पररा� मन्�ालयबाट रकम सहम�तका ला�
खचर् �ववरणको फाँटवार� संलग्न गर� अनुरोध भएको हुनुप।
५.८.१.२ खचर् कटौतीको सम्भावना हेर� वास्त�वक खचर्को ला�ग मा� सहम�त �
गनु्पदर
र
।
५.८.१.३ मिन्�प�रष�ट �नणर्य भएप�छ सम्बिन्धत �नकायले पुनः �नकासाका ला
अनुरोध  गरेकोमा  सहम�त �दान भएको  रकमको मा�  �नकासा  �दनुपछर।
मिन्�प�रष�ट सहम�त भन्दा बढ� �नकासा �दने �नणर्य भएकोमा सोह
बमोिजम गनु्पछ
र ।
५.८.२ बजेट उपशीषर्क६०२०१२

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा स्वागत ख

अन्तरार्��य स, सम्मेल, से�मनार, अवलोकन �मण, गो�ी आ�दमा �व�भ�  �नकायबाट
��त�न�धत्व गन� �मण सम्बन्धी खचर् यस शीषर्कबाट �नकासा �दनु। �नकासा �दं दा 
देहाय अनुसार गनु् पदर्
र
:
५.८.२.१�नमन्�णाप�साथ सम्बिन्धत मन्�ालयको �नणर्य र अनुम ा�नत खचर्को 
सं लग्न गर� सहम�तको ला�ग लेखी आएको हुनु पन।
५.८.२.२नेपालबाट सिन्, सम्मेलनमा सरकार� अवधारणा �स्तुत गनर् जाने अवस्थ
पररा� मन्�ालयको सहम�त प� संलग्न हुनु प।
५.८.२.३�मण खचर् �नयमावल, २०६४ ले  तोकेका �दा�धकार�को  हवाई �टकट खचर्
फ�क्लास वा �विजनेस क्लास र अन्यका हकमा इकोनोमी क्लासको ह
�टकट उपलव्ध राउनु पदर्। �टकटको मूल्य �मतव्ययी भए नभएको हेनु
पदर्।
५.८.२.४मिन्�प�रषद्को �नणर्य अनुसार �व�भ� पदा�धकार�को �न�म� तो�कएको भैप
आउने खचर् उपलव्ध गराउनु पद।
५.८.२.५वैदेिशक  सहयोगबाट �वदेश  जाने ��त�न�ध मण्डलको हकमा अन्तरार्��
आ�थर्क सहायतासमन्वय महाशाखको राय �लनु पदर्।
५.८.२.६मा�थ उिल्लिखत आधारमा सहम�त �दान गन� र मिन्�प�रष�ाट �नणर्य 
आएप�छ मन्�ालयबाट माग आएको अवस्थामा �नकासा �दनुपद। सहम�त
भन्दा बढ� खचर् �दने गर� मिन्�प�रष�ाट �नणर्य भएकोमा �नणर्यानुसार
पदर्।
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५.८.२.७यो शीषर्कबाट �नकासा �दँदा य�ह शीषर्कमानै �नकासा र खचर् कायम हुने ग
�नकासा �दनु पदर्।
५.८.३

बजेट उपशीषर्क६०२०१३

अ�त�थ सत्का

यस शीषर्कमा रहेको रकम �धानमन्�ी तथा मन्�ीप�रषद्को काय, पररा� मन्�ालय
र नेपाल  सरकारका  अन्य �नकायहरुमा हुने अ�थ सत्कार खचर्का ला�ग सम्बिन
�नकायको �व�नयोजनले नपुग हुने अवस्थामा थप �नकासा �दन �व�नयोिजत रकम ह।
सम्बिन्धत मन्�ालयको �नणर्यको ��त�ल�प र खचर् अनुमानको �ववरण स�हत सहम
माग आएकोमा नेपाल सरकारको �मतव्य�यता सम्बन्धी नी�त अनुरुप भए नभएको ह
खचर् न�  सहम�त तथा  �नणर्यानुसार �नकासा �दनु पदर। �नकासा  �दँदा यह� शीषर्क
कायम गनु् पदर
र
।
५.८.४

बजेट उपशीषर्क६०२०१४

मुआव्जा(चालु खच)र

आ�थर्क वषर्को बीचैमा नेपाल सरकारले कसैको �नजी सम्पि� अ�ध�हण गनुर् 
अवस्थामा मुआव्जा �द न यस शीषर्क अन्त �व�नयोिजत ग�रएको  हुन्। मुआव्जा
रकम  �नकासा माग गदार् मिन्�प�रषद् �नणर्य वा अ�ध�हण सम्बन्धी �नणर्य 
कागजात अ�नवायर् रुपमा समावेश भएको हुनुपद। सो आधारमा मन्�ालयको �नणर्
स�हत माग भै आएकोमा �नकासा �दनुपदर्।
५.८.५

बजेट  उपशीषर्क६०२०१४ मुआव्जा(पूंजीगत खचर)
सरकारले  अ�ध�हण  गरेको  जग्गाको मुआब्जा �द न यस शीषर्कमा रकम �व�नयो
ग�रएको  हुन्।

५.८.६

बजेट उपशीषर्क६०२०१५

आ�थर्क सहायत

नेपाल  सरकारले  �नणर्य गरे बमोिजम �व�भ� संघ संस्था तथा व्यि�हरुलाई अनु
स्वरुप आ�थर्क सहायता उपलव्ध गराउने यस शीषर्कमा �व�नयोजन ग�रएको
हुन्। अथर् मन्�ालयको पूवर् सहम �त �लई मिन्�प�रष �ाट �नणर्य भएकोमा
अनुसारको र पूव् सहम�त न
र
�लएकोमा कोषको अवस्था हेर� �नकासा �दनुपद।
५.८.७

बजेट उपशीषर्क६०२०१६

भन्सार �फता

५.८.७.१एक�ार स�म�तको  �नणर्य अनुसार �फतार् �दनुपन� भन्सार महस, भूलवस बढ� 
दािखला हुन गएको भन्सार महसु, अदालतको आदेश अनुसार �फतार् �दनुपन�
भन्सार महसुल सम्बिन्धत व्यि�हरुलाई �फतार् �दन आवश्यक 
शीषर्कबाट एकमु� रुपमा भन्सार �बभागलाई अिख्तयार� �।
५.८.७.२भन्सार

महसुल �फतार माग

गदार् भन्सा र �वभागको �नण, सम्बिन्ध

मन्�ालयको �सफा�र, एक�ार स�म�तबाट �फतार् �दने �नणर्य भएकोमा स
स�म�तको  �नणर्, अदालतको फैसलाको  हकमा फैसलाको ��त�ल�प समावेश 
भएको हुनपु दर्। �नणर्यमा भन्सार �ज्ञापन प., रकम बुझाएको र�सद वा 
भौचर आ�द व्होरा खुलेको हुन ु पदर्।
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५.८.८

बजेट उपशीषर्क६०२०१७

कर �फतार

५.८.८.१ नेपाल  सरकारको  नी�त अनुरुप �फतार् गनुर्पन� कर , भूलवश  बढ� 
दािखला  हुन गएको कर रकम, अदालतको आदेश  अनुसार �फतार् �दनुपन�
अन्तःशुल, मूल्य अ�भवृ�� क, आयकर तथा  अन्य कर रकम सम्बिन
व्यि�हरुलाई �फतार् �दन आवश्यक रकम यस शीषर्कबाट एकमु� 
आन्त�रक राजस्व �बभागलाई अिख्तयार� �द।
५.८.८.२ कर �फतार् माग गदार् सम्बिन्धत �वभागको �, मन्�ालयको �सफा�र,
अदालतको फैसलाको हकमा फैसलाको ��त�ल�प समावेश भएको हुन ु पदर्।
५.८.९

बजेट उपशीषर्क६०२००१

दण्ड ज�रवाना �फता

अदालतको फैसला बमोिजम हुने ज�रवाना तथा धरौट� रकम समेत �फतार् �दने �योजनको
ला�ग यस शीषर्कमा �व�नयोजन ग�रन। उ� �योजनमा खचर् गनर् सव�च्च अदा
वा मातहत अदालतको ला�ग साउन १ गते वा  पेश्क� खचर् �वधेयक पा�रत भएक
भो�लपल्ट सव�च्च अदालतका रिज�ारलाई खचर् गन� अिख्तयार� �दनु ।
५.८.१० बजेट उपशीषर्क६०२०१८

अन्य �फतार(वैदेिशक समेत)

५.८.१०.१ नेपाल  सरकारले �वदेशिस्थत र स्वदेशमा रहेका कूटनै�तक �नयोगहरु
बुझाएका  रकमहरु �फतार् �दनुपन� भएमा सो रकमहरु खचर् ले�
शीषर्कमा रकम �व�नयोिजत ग�रएको हुन।
५.८.१०.२ रकम �फतार् माग गदार् सम्बिन्धत �वभागको �, मन्�ालयको �सफा�र,
अदालतको फैसला आ�द समावेश भएको हुन ु पदर्।
५.८.११ बजेट उपशीषर्क६०२०१९

भवन ख�रद �नमार्ण र सुधार

सरकार� �नकायहरुलाई आकिस्मक रुपमा भवन ख�रद ग पन� भएमा �नकासा �दनका 
ला�ग यस शीषर्कमा रकम �व�नयोजन ग�रएको हुन। थप माग, कायर्�, सम्बिन्ध
मन्�ालयको �नणर्य र औिचत्यका आधारमा �नकासा �दनु  प।
५.८.१२ बजेट उपशीषर्क६०२०२०

भौ�तक सु�वधा

५.८.१२.१ नेपाल  सरकारले ख�रद  गन� फ�नर्च, सवार�  साधन, मेिशनर�  औजार, भवन
�नमार्ण तथा पूँजीगत सुधारका ला�ग सरकार� �नकायहरुलाई �व�नयोिज
रकम  नपुग भएमा  थप �नकासा  �दन यस शीषर्कमा रकम �व�नयोिजत
ग�रएको हुन्।
५.८.१२.२ �नकासा माग गदार् सम्बिन्धत मन्�ालयको �, थप �नकासा माग गनु् प
र
न�
कारण भए सो सम्बन्धी आवक कागजातहरु सं◌ंलग्न रा�ु पन। थप
माग, कायर्�, सम्बिन्धत मन्�ालयको �नण र्य र औिचत्यका आध
�नकासा �दनु पदर्।
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५.८.१३ बजेट उपशीषर्क६०२०२१

महसुल तथा अन्य भु�ान

५.८.१३.१ नेपाल  सरकारले दा�यत्व व्यहोनुर् पन� प, �वजुल�  तथा  सं चार सम्बन्ध
महसुलहरुको �व�नयोिजत रकम अपयार्� हुने अवस्थामा माग को आधार
�नकासा �दनु पदर्।
५.८.१३.२ सम्बिन्धत मन्�ालयको �न, भु�ानी �दन बाँक�को  पुष्�ाँई स�हत थप
�नकासा माग गरेको हुन ु पदर्।
५.८.१४ बजेट उपशीषर्क६०२०२३

भैपर� आउने–साधारण �शासन

५.८.१४.१ नेपाल  सरकारलाई बजेटमा  समावेश  नभएको कामको ला�ग आवश्यक
रकम, पटके रुपमा गठन हुने आयो, स�म�तको खचर, मिन्�प�रष�ाट भएको
�नणर्यको ला�ग र �व�नयोिजत बजेट नपुग भएको अवस्थामा थप �नकास
�दन न्यूनतम रुपमा आवश्यक पन� रकम यस शीषर्कमा �व�नय
ग�रएको हुन्।
५.८.१४.२ यो �नकासा पटके रुपमा �दनु पदर। थप �नकासाको ला�ग �नकासा माग
गनु् प
र
न� औिचत्य सो सम्बन्धी पुष्�ाँई र सम्बिन्धत मन्�ालयक
अ�नवायर् रुपमा समावेश हुनु पन� हु। कोषको अवस्था हेर� औिचत्यक
आधारमा �नकासा �दनु पदर्।
५.८.१४.३ यस शीषर्कमा �व�नयजन भएको  रकम  �नकासा  �दं दा  सकभर सम्बिन्ध
मन्�ालयको मागसँग सम्बिन्धत बजेट उपशीषर्कमा नै खचर् ले�े
�नकासा  �दनु पदर्। त्यस्तो �मल्दो बजेट उपशीषर्क नभएमा मा�
शीषर्कबाट खचर् ले�े गर � �नकासा �दनु पद।

६०२

शीषर्कमा

�व�नयोिजत रकमबाट सम्बिन्धत �मा  गएको खचर्को ��तवेदन यथाथर
होस् भ�े कारणले सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा �नकासा �दनु परेको।
५.८.१५ बजेट उपशीषर्क६०२१०६

भैपर� आउने–�वकास कायर्�म(चालु)

५.८.१५.१ नेपाल  सरकारले  स�ालन गरेका �वकास कायर्�महरुमा �व�नयोजन गरेक
रकम  नपुग भई थप �नकासा �दनुपन�, आ�थर्क वषर्को बीचमा कुनै नया
�वकास योजनाहरु स�ालन गनु् प
र
न� भए र समपूरक कोष वापत रकम
नपुग हुने भएमा यस शीषर्कबाट थप �नकासा �दनु पदर।
५.८.१५.२थप �नकासा  रकम माग गदार् मन्�ालयको �नणर्यस�हत नयाँ आयोजना
हकमा  रा��य योजना आयोगको  स्वीक �त, कायर्�म थपघट भएकोमा
सम्बिन्धत �नकायको कायर्�म संशोधनको स्वीकृ�त तथा मिन्�प�र
�नणरय आवश्यक पन�मा सो �नणर्य ��त�ल�प स�हत खचर्को पुष्�ाँई खुल्
�ववरण समावेश भएको हुन ु पन�छ।
५.८.१५.३माग भएकोमा कागजात हेर� कोषको  अवस्थालाई �वचार गर� औिचत्यका
आधारमा �नकासा �दनु पदर्।
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५.८.१५.४यस शीषर्कमा �व�नयोजन भएको रकम �नकासा �दंदा सकभर सम्बिन्
मन्�ालयको

मागसँग सम्बिन्धत बजेट उपशीषर्कमा नै खचर् ले�े

�नकासा  �दनुपदर्। त्यस्तो �मल्दो बजेट उपशीषर्क नभएमा मा�
शीषर्कबाट खचर् ले�े गर � �नसा �दनुपदर्। ६०२ शीषर्कमा �व�नयोिजत
रकमबाट सम्बिन्धत क्षे�मा गएको खचर्को ��तवेदन यथाथर् हो
कारणले सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा �नकासा �दनुपरेको।
५.८.१६ बजेट  उपशीषर्क६०२१०६ भैपर� आउने �वकास कायर्�म(पूंजीगत)
ँ ीगत खचर्को साथै आवश्यकतानुसार उ�ोगहरु
नयाँ �वकास आयोजनाका ला�ग पूज
पुन�थापनाको ला�ग यसमा रकम �व�नयोजन ग�रएको हुन्।
५.८.१७ बजेट उपशीषर्क६०२१०५

�वशेष क्ष �वकास कायर्�म(पूंजीगत)

रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत �ा� दुगर्म क्षे�को स्थानीय /कायार्लयबाट
स�ालन

हुने आयोजनाहरुको सावर्ज�नक �नमार्ण खचर् यस बजेट उपशीषर

�व�नयोजन ग�रएको  हुन्। यसको  �नकासा  �दं दा  रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत
कायर्�म वा कायर्� स�ालन गन� �योजनको ला�ग खडा  ग�रएको आयोग वा 
स�म�तले स्वीकृत गरेको वा मन्�ीप�रषद्को �नणर्य स भएको हुन ु पन�छ।
५.८.१८  बजेट उपशीषर्क६०२१०३ वृहत पूवा्धार �वकास क
र
ायर्�(पूंजीगत)
रा��य महत्वका वृहत पूवार्धार कायर्�महरु जस्तै नद� डा, फ्लाई ओभ, शुरु�
मागर् तथा व्यवस्था�पका संसद भवन �नमार्ण समेतका आयोजनाहरुका ला�ग र
योजना  आयोगबाट िस्वकृत कायर्�मका आधारम ा यस उपशीषर्कबाट रकम �नका
गराईन्।
५.८.१९  बजेट उपशीषर्क६०२१०४ जनसहभा�गतामा आधा�रत �ममूलक �वकास  
कायर्�म(पूंजीगत)
स्था�नय स्तरमा जनसहभा�गता समेतको आधारम स�ालन हुने �वकास कायर्�महरका
ला�ग िस्वकृत कायर्�व�धका आरमा  �नकासा  उपलब्ध गराउने गर� यस शीषर्कम
रकम �व�नयोजन ग�रएको हुन्।
५.८.२०  बजेट उपशीषर्क६०२१०७ आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध, �वस्तृत सभ� 
�डजाइन (पूंजीगत)
रा��य महत्वका ठूला तथा वृहत आयोजनाहरु कायार्न्वयनमा ल्याउन पूवर् 
आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा �वस्तृत सभ� एवं �डजाइनका ला�ग आ
रकम यस उपशीषर्कमा �व�नयोजन ग�रएको हुन।
५.९

ऋण वा शेयर लगानी वापत �नकासा
अनुदान सं के त नं. ५०१ मा  नेपाल  सरकारले  स्वदेशी तथा �वदेशी सावर्ज�नक संस्थान ए
सं स्थाहरुमा ऋण व ा शेयर लगानी गन �योजनको ला�ग रकम �व�नयोजन गरेको  हुन्। सो 
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अन्तगर्त ब��, आपू�तर, खानप
े ानी, उ�ोग, �व�ुत, यातायात, सं चार, हवाई र �व�वध क्षे�का संस्था
पदर्छन।
५.९.१

सं स्थानसंग सम्बिन्धत मन्�ालय माफर्त �नकासा माग भै आएमा �व�ीय संस्थ
लगानी गन� �वषयको हकमा आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखबाट र सो बाहेक अन्य
सस्थाको हकमा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट �सफा�रश भै आउनु प। ऋण 
लगानीको हकमा आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाखबाट सम्बिन्धत ऋणीसंगको तमसु
सं लग्न हुने व्यवस्था गरेर मा� �नकासाको  प� पठाउनु प। �नकासा आदेश 
महालेखा �नयन्�क कायार्लय माफर्त साधारणतया चौमा�सक रुपमा �दनु । अथर्
मन्�ालयको आदेशको आधारमा महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाटै खचर् लेखी �नक
�दने व्यवस्था �मलाउनु पद।

५.९.२

आफू अन्तगर्तका संस्थाहरुमा भएको ऋण लगानी वा शेयर लगवापतको �नकासा 
र खचर्को वा�षर्क �ववरण तथा संिच�त �हसा(Cumulative Account) अ�नवायर् रुपम
तयार गन� दा�यत्व सम्बिन्धत मन्�ालयको र महालेखा �नयन्�क कायार्लयको।

५.९.३

नेपाल सरकारले ऋण �लएको रकम ऋणकै रुपमा �दनु पन�। ऋण �लएर अनुदान
�दनु पदार् नी�तगत �नणयको आधार सं लग्न गराउनु पदर।

५.10 बहुव�ष्य ठ
र
े�को सहम�त
बहुव�ष्य ठ
र
े�ा लगाउने सहम�त माग गदार् देहायका �ववरण खुलाई पेश भएको हुनुपन�:
(क)

ठे�ाको कूल लागत

(ख)

ठे�ा सम्प� हुने अव�

(ग)

��व�षर्य खचरसं रचना (MTEF) मा समावेश भए नभएको

(घ)

ख�रद गूरयोजना तयार भई स्वीकृतभए नभएको

तर अनुदानबाट स�ालन हुने कायर्�मको ला�ग बहुव�षर ठे�ाको सहम�त �दइने छै न।
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प�रच्छ ेद– ६
बजेटको आव�धक अनुगमन तथा मूल्यांकन कारय ्�व�
६.१.

बजट
े को �ग�त अनुगमन तथा नगद व्यवस्थापन कायर्�
६.१.१

बजेटको �भावकार�  कायार्न्वयनको ला�ग अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखासंग
समन्वयमा बजेट  व�व्यमा उिल्लिखत नी�त तथा कायर्�मको �ैमा�सक रुपमा 
सं कलन गर� �त्येक दुई म�हनामा अथर् मन्�ालयमा माननीय अथर्मन्�ीको अध्य
सम्बिन्धत सबै मन्�ालयका सिचवहरुको सहभामा अनुगमन तथा मूल्यांकन बैठक
गन� व्यवस्था �मलाउनु पद।

६.१.२

�त्येक म�हनामा महाशाखाका सबै सेक्टरहरुबाट भएका कामकारबाह� र �ग�त
ए�ककृ त मा�सक ��तवेदन तयार गनु् पदर
र
।  

६.१.३

सहायता  (सिब्स�ड) र अनुदान (�ान्टस) अन्तगर्त सावर्ज�नक संस,
स�म�तहर,

�वकास

स्थानीय �नकायहरु र अन्य �नकायहरुलाई जाने अनुदान रक

�भावकार� कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा �नय�मत अनुगमन गर� ��तवेदन त
गनु् पदर
र
। ��तवेदनमा आ�थर्क वषर्को शुरुमा अिख्तयार� �दंदाको अवस्थामा उ
ग�रएका शतर्हरुको प�रपालना भए एको र बजेट व�व्यमा उल्लेख ग�रएका नी�
तथा कायर्�महरुमा खचर् भए नभएको �वषयमा समेत �व�ेषण ग�रनु प।
६.१.४

बजेट   तथा कायर्�म

महाशाख, केिन्�य बजेट शाखाले

महालेखा �नयन्�

कायार्लयबाट �ा� हुने आम्दानी तथा खचर् सम्बन्धी मा�सक �ग�त �ववरणनेपाल 
रा�  ब�कबाट तयार ग�रने सा�ा�हक कोषको  अवस्थाको �ववरण �नय�मत रुपमा �ा
गर� अध्याव�धक रुपमा रा�े व्यवस्था गनुर्।
६.१.५

राजस्व व्यवस्थापन महाशबाट मा�सक रुपमा राजस्वको मा�सक �ग�त �ववरण �ा
गर� अध्याव�धक रा�े व्यवस्था गनुदर्।

६.१.६

�करण  ६.१.४ अनुसार महालेखा  �नयन्�क कायार्लयबाट �ा� आम्दानी तथा ख
�ववरण र नेपाल रा� ब�कबाट �ा� हुने म�हनाको अिन्तम �दनको कोषको अवस्थाक
�ववरण वीच सामान्य तुलना गदार् साधारणतः हुन सक्ने फरक भन्दा असामान्य
देिखएमा  सो को कारण स्प� गनर् महालेखा �नयन्�क कायार्लय तथा नेपाल 
ब�कमा  सम्पकर् राखी कारण प�हल्याउनु प। यस्तै आम्दानी तथा खचर्को�वृि�
अस्वभा�वक प�रवतर्न देिखएमा सो को �टपोट स�हत कारण प�हचान गर� समस्
देिखएमा सोको समाधानको ला�ग �यास गनु् 
र दरछ।

६.१.७

नेपाल  रा�  ब�कमा  रहेको  नप
े ाल  सरकारको कोषको खुद  नगद िस्थ�त धनात्म (+)
वा  ऋणात्मक(-) अवस्थामा हुन। सरकारका सबै आय  तथा कोषको मौज्दातको
उपयोग समेत गदार् प�न सरकार� खचर् अ�धक हुन गएको छ भने यस्तो अवस्था
नगद मौज्दात ऋणात्मक वा नगद घाट भ�नन् र यस्तो अवस्थामा सरकारल
अ�ध�वकषर्(Overdraft) को सु�बधा उपयोग गरेको हुन्।
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६.१.८

�करण  ६.१.७ अनुसारको  अ�ध�वकषर् (Overdraft) गत आ�थर्क वषर्को कुल राजस
असुल�मा आन्त�रक ऋण लगानी �फतार ् �ा�ी तथा सरकार� सम्पि� �ब��को र
घटाई बाँक� रहने खुद असूल�को ५ ��तशतमा सी�मत रहनु पदर्।

६.१.९

�त्येक म�हना गत वषर्को सोह� अव�धको आम्दानी तथा खचर ्को �, चालु वष्को
र
बजेट व्यवस्था रवृ��, �नकासा सम्बन्धी अिख्तयार�को व्यवस्था समेतको आध
आगामी म�हनाहरुको खचर् �क्षेपण गर� खुद नगद बचत वा घाटा �को  अनुमान
गनु् पदर
र
।

६.१.१० समीक्षा अव�धको खुद नगद घाटा स्वीकृत सीमाभन्दा बढ� रहेको र �६.१.९
अनुसार �क्षेपण गदार् आगामी म�हनाहरुमा प�न त्यस्तो घाटामा सुधार नभै बढ्
सम्भावना देिखएमा खचर् �नयन्�णका उप (कायर्�म रो�ा रा�, �नकासा  रोक्न, वा 
बजेट र खचर् कटौती गन� आ�) र आन्त�रक ऋण प�रचालनका उपायहरु अवलम्
गनु् पदर
र
।
६.१.११ आन्त�रक ऋण उठाउने �वषयमा बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले कारवाह� उठाउन
पद�न।   महाशाखा �मुखले  आ�थर्क नी�त �व�ेषण महाशाख �मुखलाई सो �वषयको 
जानकार�  �दनु पदरछ। आ�थर्क कायर् �वषयक तथा नी�त �व�ेषण माहाशाखाबा
आन्त�रक ऋणलाई चौमा�सक रुपमा �वभाजन गर� ऋण उठाउने व्यवस्था ग�र
छ। आ�थर्क वषर्को शुरुमा उ� महाशाखाबाट ऋण उठाउने कायर्ता�लका 
बजेट तथा कायर्�म

माहाशाखाको राय �लने व्यवस्था भएकोले �वगतको�वृ

समेतका आधारमा कायर्ता�लकामा सहम�त �दनु पदर। सामान्यतया अिन्तम �ैमा�स
�कस्ताको ऋण उठाउने �वषयमा पुनः त्यस अव�धमा सहम�त �लने शत र् रा
कायर्ता�लकामा सहम�त पठाउनु पदर।
६.१.१२ बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले �नय�मत रुपमा नगद व्यवस्थापनको ला�ग आब
सूचना �लई रा�ु पदर्।। तोकेको सीमा भन्दा बढ� बजेट घाटाको िस्थ�त हुन गएम
�करण ६.१.१० अनुसारको उपाय अवलम्बन गनुर्पद।
६.१.१३ आन्त�रक ऋण प�रचालन गदार् चालु वषर्को स्वीकृत सीमा�भ�ै अ�ध�व
(Overdraft) लाई प�न समावेश गनु्पदर
र
।
६.१.१४ मा�थ उिल्लखत आधारहमा  बजेट तथा कायर्�म
कुराहरुलाई

महाशाखाले

मुख्यतया �नम

मा�सक �ग�त �ववरणका रुपमा अथर् मन्�ालयको अनुगमन 

मूल्यांकन महाशाखालाई �त्येक म�हनाक७ गतेसम्ममा उपलब्ध गराउनु पन�:
•

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्थ अन्तगर्तक
��तवेदन गरेको म�हनासम्मको चाल, पूज
सावां भु�ानीमा भएको �नकासा तथा खचर् �ववर।

•

��तवेदन गरेको म�हनाको  अिघल्लो म�हनासम्मको र अिघल्लो आ�थर्क वष
सोह�  अव�धसम्मको तुल्नात्मक नगद �वाहको िस।

•

��तवेदन गरेको म�हनासम्मको राजस्व असूल� रकम र गत आ�थर्क वषर्को स
अव�धसँग तुलना गर� ��तशतमा बढ� र घट�को जानकार�।
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•

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्
��तवेदन गरेको म�हनासम्ममा चाल, पूज
सावां भू�ानी छु �ाई रकमान्तर गर� �नकासा भएको रकमको जानकार।

•
६.२

��तवेदन अव�धमा महाशाखाबाट कुनै उल्लेख्य कायर् भए सो को जानक।

मध्याव�ध मूल्क
य न कायर्�व�
बजेट तथा कायर्�म महाशाखाले बजेटको अधर्वा�षर्क मूल्यांकन गनुर्। यसलाई मध्याव�ध
मूल्यांकन भ�े ग�रएको छ र मूल्यांकन ��तबेद न माघ मसान्तसम्ममा सावर्ज�नक ग�र
पन�छ। सम��गत अथर्तन्�को �वृ, साधन �व�नयोजन र कायार्न्वयनमा  िखएको फरक, राजस्व
असुल�को �वृि� तथा वैदेिशक  सहायता  प�रचालनको आधारमा चालु आ�थर्क वषर्को बाँक
अव�धमा गनु् प
र
न� व्यवस्था र आगामी बजेट मा गनुर् पन� सुधार बारे मूल्यांकन गन� यसको उ
हो। मध्याव�ध मूल्यांकन गदार् सामान्यतया देहायका �वषयहरु स पदर्छ:
क)

पृ�भू�म र मध्याव�ध मूल्यांकनको उ�ेश्

ख)

मध्याव�ध मूल्यांकनको त�रका र सी

ग)

बजेटको उ�ेश्य(सम्बिन्धत आ�थर्क वष)

घ)

अथर्तन्�को सम��गत स�मक (रा��य  उत्पादन िस्थ, मूल्य िस्थ, मौ��क िस्थ�,
आन्त�रक कजा, खुद अमौ��क दा�यत्, मु�ा बजारको िस्थ�, वैदेिशक ब्यापा, �व�ीय सं स्था

ँ ी बजार �वकास, ब�क  तथा �व�ीय क्षे� सुध, लघु �व�, गत �वगत अ�थर्क वषर्म
र पूज

सोह�  अव�धसँग तुलनात्मक ग�त�व�ध र कोष व्यवस्थापनको ला�ग अपनाइएका नी�त ए
कायर्�मह)

ङ)

सावर्ज�न सं स्थानहरुको व्यवस्/�नजीकरण 

च)

वैदेिशक �ोत प�रचालन

छ)

बजेटका नी�त तथा कायर्�महरुको �ग�त �ववर(कायार्न्वयन भएका र अ�धकांश सम्
नी�त तथा कायर्�म  र कायार्न्वयन नभएका वान्यून �ग�त भएका नी�त तथा का)

ज)

अधर्वा�षर्क खच र् र खचर्का �ोतह रुको �व (पुष म�हनासम्मको खचर्को िस्थ�त र प
म�हनासम्मको साधन प�रचाल)

झ)

उच्च �ाथ�मकता �ा� आयोजनाहरुको कायार्न्वयन �

ञ)

सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापनका समस्या र च

ट)

सं शो�धत आय व्यय अनुमान र सो का आधारह (सम��गत आ�थर्क वृ�, राजस्व अनुमान
र �ोत प�रचालनका ला�ग बाँक� अव�धमा गनु् प
र
न� का)

ठ)

आ�थर्क सुधार कायर्�महरुको स�म

ड)

सम��गत रुपमा बजेट व्यवस्थापनमा देिखएका समस्याहरु र सो समस्या �नरा
ला�ग अवलम्वन गनुर् पन� उपायह
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(ढ)

�नष्कष : मध्याव�ध मूल्यांकन गदार् �ाथ�मकता �ा� आयोजनाहरुको आब�धक योजन
रणनी�त अनुसार ��त�न�धत्व हुने गर� आयोजनाहरुको छनौ गर� मूल्यांकन ��तवेदनमा
समावेश गनु् प
र
न �।

६.३

वा�षर्क मूल्यांकन कायर्�
�त्येक वषर् सम�रुपमा बजेटले �लएको उ�ेश्�सल गनर् साधन तथा �ोतको प�रचालनबाट के
कस्ता �ग�त हा�सल गनर् स�कयो र कायार्न्वयनको �ममा के कस्ता अप्ठेरा एव
कमजोर�हरु महसुस हुन आए भ�े वारे मूल्यांकन गन� प�रपाट�बाट मा � �स�मत साधनक
�भाबकार�  उपयोग भै �न�दर्� उ�ेश्य हा�सल गनर् सघाउ प जाने  हुन्। तसथर, देहाय 
बमोिजमका छनौटका आधारबाट तय  ग�रएका आयोजना वा कायर्�महरुको वा�षर्क �वस्
मूल्यांकन गर� बजेटको वा�षर्क मूल्या�न ��तवेदन तयार गनुर् ।
आयोजना वा कायर्�महरुको मूल्यांकनको ला�ग छनौट ग�रने आधार:
•

रा��य स्तरका उच �ाथ�मकता �ा� आयोजना वा कायर्�म

•

�त्यक्ष जनतासँग सरोकार भई सेवा �दान ग�रने आयोजना वा कायर

•

ँ ी �नमार्णको दृ��कोणबाट महत्वपूणर् आयोजना वा काय
पूज

•

सन्तु�लत क्षे��य �वकासको आधारमा महत्वपूणर् आयोजना वा का

•

मानव सं साधन �वकासको दृ��कोणले महत्वपूणर् आयोजना वा कायर

•

खचर् रक।

यस्ता आयोजनाहरुमा भएक ा खचर्हरुको �ववरण महालेखा �नयन्�क कायार्लयबाट �ा�
केन्��य आ�थर्क �ववरणसँग �भडान गनुर् प। यी आयोजना वा कायर्�महरुको �वस्तृत �ग
�ववरण  रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत तथा आ�थर्क कायर्�व �ध �नयमा, २०६४ मा 
उल्लेिखत ढाँचामा �ा� गनुर्को साथै तत् सम्बन्धमा सम्बिन्धत मन्�ालयको मूल्यांक
समेत �ा� गनु् प
र
न�। उपरो� अनुसार �ा� �ग�त �ववरण एवं मूल्यांकन स�मक्षाको आधार
देहायका �वषयहरु समेत समे�ट वस्तुपरक रुपमा मं�सर म�हना�भ� वा�षर्क मूल्यांकन ��त
तयार गनु् पदर
र
।
•

अिघल्लो आ�थर्क वषर्को �नम्न �वषयमा सम��गत �व�नयोजन र खचर् सम्बन्धी:
क. �ोतगत खचर् स�मक्:
–

राजस्

–

वैदेिशक अनुदान सहायता

–

वैदेिशक ऋण सहायता

–

न्यून �व

ँ ीगत तथा �व�ीय व्यवस्था बजेट �व�नयोजन तथा ख,
ख. चालु, पूज
ग. क्षे�गत बजेट �व�नयोजन तथा ख,
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घ. ग�रबी �नवारण रणनी�त अनुसार बजेट �व�नयोजन तथा खचर,
ङ. लै ��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन तथा खचर।
•

सम्बिन्धत मन्�ालयबाट �ा� �व�तथा भौ�तक �ग�तको सं िक्ष� स�म।

•

छनौट ग�रएका आयोजनाहरुको मा�थ उल्लेिखत कुराको अ�त�र� देहायका �वषय समे
समेट्नु पदर्:
क. कायर्�म स्वीकृत र अिख्तयार� गएको �,
ख. ख�रद योजना तयार गरे नगरेको र तयार गरेको भए ख�रद तथा ठे�ा बन्दोवस्
भएको समय, लागत अनुमान, ठे�ा रकम, काम सम्प� गनुर् पन� अ�धका,
ग.

काम सम्प� �म�त र लाग,

घ.

लागत बढेको छ, छै न, भए  सो को कारण  (भे�रएशन क�त पटक  र कुन तहबाट
�नणर्य भएको हो सो समेत खुलाउन),

ङ.

शुरु कायर्�म संशोधन भएको, छै न,

च.

शुरु कायर्�म नगर� अरु  नै नयाँयर्�म गरेको , छै न, छ  भने  �नणर्य कुन
तहबाट भएको छ खुलाउनु पन�,

छ. �व�ीय तथा भौ�तक ल�य �ग�त, र
ज.

स्वीकृत बजेटमध्ये चौमा�सक खचर् �वभाजन र खचर् �।

वा�षर्क मूल्यांकनबाट देिखएका �वषयहरुलाई सम्बिन्धत आयोजना वा कायार्ल, �वभागीय 
�मुख, लेखा  उ�रदायी अ�धकृ त एवं सकभर अन्य सम्बिन्धत पक्षसँग समेत छलफल
�नजहरुको भनाइ समेतलाई आधार बनाई मूल्यांकन ��तवेदनमा समावेश गनुर् प।
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प�रच्छ ेद– ७
खचर्को मापदण्ड सम्बन्धी �नणर्य तथा काय
७.१

खचर्को मापदण
आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमाव, २०६४ र �मण खचर् �नयमावल, २०६४ तथा �च�लत अन्य ऐन
�नयममा खचर्को �नि�त

मापदण्ड नतो�कएको अवस्था भएमा त्यस्तो मापदण्ड तो�

सम्बिन्धत �नकायबाट लेखी आएकोमा त्यस्ता �वषयमा अथर् मन्�ालयले मापदण्ड तो�
भए  सोह� आधारमा खचर् गनर् स्वीकृ �त �द नु प। मापदण् नतो�कएको  नयाँ �वषय  भए यस
मन्�ालयको बजेट तथा कायर्�म महाशाखाका सबै सेक्टरका अ�धकृतहरु बसी कायर्�म 
गनर् र त्यसबाट भ�वष्यमा पनर् स क्ने आ�थर्क द ा�यत्व र �भाव समेतलाई �बच ार गर�
मापदण्ड बनाई स्वीकृत गराउनु पदर्छ र सो लाई �त्येक वषरट कायर्�व�धमा समावेश गनुर
पदर्।
यस अिघ खचर् गन� �वषयमा अथर् मन्�ालय तथा सम्व� �नकायको �व�भ� �म�तको �नणर्यबा
भएको मापदण्ड देहायमा उल्लेख ग�रएको :
७.१.१ बैठक  भ�ाको मापदण्ड : अथर् मन्�ालयको �नणर्यानुसार बैठक  �दने आधारहरु
�नम्नानुसा छन्:
१.

स्प� �वषयवस्तु र कायर्योजना बेगर बैठक बस्न पाइने 

२.

बैठक कायार्लय समय बा�हर हुनुपन।

३.

एउटै �नकाय र अन्तगर्तका पदा�धका/कमर्चार� मा� बस्ने बैठकमा भ�ा �दा
नगन�।

4.

कानून अनुसार गठन भएका  स�म�तहरुको बैठकहरुको ला�ग मा भ�ा �दान
गन�।

5.

कुनै आयोजना �वशेषमा मन्�ालयका सिचव वा �वभागीय �मुखको अध्यक्षत
गठन हुने �नद�शन स�म�तमा भ�ा न�दने।

6.

बैठकमा आमिन्�त सदस्यका रुपमा थप व्यि�हरु रा� पाइने छैन तर �
सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढ�म ३

जनासम्

मा�

आमिन्�त

सदस्यसम्मलाई भ�ा �दान गनर् स�कन
७.१.२ बैठक भ�ा : मा�थ ७.१.१ बमोिजम बैठक भ�ा सं वैधा�नक पदा�धकार� वा रा.प.�विश�
�ेणीले अध्यक्षता गन� बैठकका पदा�धकार�लाई ��त बैठ. 1500।- का दरले र
अन्य पदा�धकार / व्यि�हरुले अध्यकगन� बैठकका पदा�धकार�लाई ��त बैठक र.
10००।- का दरले �दान गनु्प
र न� ।
7.1.3 अथर् मन्�ालयबाट �व�भ� �म�तमा �वकास स�म�त , 2013 अन्तगर्त ग�ठ�वकास
स�म�तहरका सदस्यहरुलाई �� बैठक  भ�ा  बापत ज�तसुकै रकम �दान गन�  �नणर्य
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भएको भएताप�न अव उ�ान्त यस्ता सदस्यहरुलाई �दान ग���त बैठकको भ�ा दर
र. 1500।- हुनेछ।
७.१.4 खाजा/खाना खचर् : खाजा, खाना खचर्का सम्बन्धमा सम्बिन्धत मन्�ालयहरुबाट
भई आएप�छ �चलनमा रहेका स्वीकृत मापदण्(नम्)को आधारमा औिचत्य हेर� अथर
मन्�ालयले यस्त स्वीकृ�त �दन सक्न। देहाय  बमोिजमको कायर् ���या पूरा हुने
अवस्थामा मा� खाज/खाना उपलब्ध गराइनेछः
१. अ�त�र� समयमा  ग�रने काम  र सोबाट �ा� हुने  न�तजा लेखा  उ�रदायी
अ�धकृ तबाट �मािणत गराइएको हुनपु न�छ।
२. �नय�मत काम  बाहेक �वशेष कामको ला�ग दै �नक  दुई घण्टाभन्द ा बढ अ�त�र�
समय काम गन� कमर्चार�लाई खाज/खाना खचर् वापतर.250।- �दने स�कनेछ।
३. सावर्ज�नक �वदाको �दन काम गर वापत खाजा/खाना खचर्को ला�ग र.५00।उपलब्ध गराइनछ।
४. प�रवहन खचर् वापतकुनै रकम उपलब्ध गराइने छै।
५. �ोत्साहन भ�ा�णाल� लागू भएका �नकाय/कायार्लयहरुम ा खा/खाना खचर् वापत
कुनै प�न �कारको रकम उपलब्ध गराइने छैन

७.१.४ आयोजना  अव�धभर स्थायी �नयुि� भएका अस्थायी कमर्चार�को सु�व : अस्थायी
कमर्चार�लाई सु�वधा �दने �वषयमा अथर् मन्�ालयको �म२०६०।७।२८ को प�रप� 
बमोिजम आयोजना  अव�धभर स्थायी �नयुि� भएका अस्थायी कमर्चार�लाई देह
अनुसारका सु�वधा उपलव्ध गराउन।
क)

उपदान तफर :
•

पाँच वषर्सम्म काम गरेकालाई न�द।

•

पाँच वषर्देिख दश वषर्सम्म काम गरेकालाई �त्येक वषर्का �न�म� आ
आधा म�हनाको तलव बराबरको रकम �दने।

•

दश वषरदेिख  पन्� वषर्सम्म काम गरेकालाई �त्येक वषर्का �न�म� आ
एक म�हनाको तलव बराबरको रकम �दन।
े

•

पन्� वषर् भन्दा बढ� ज�तसुकै वषर् भए प�न �त्येक वषर्का ला�ग आिखर
म�हनाको तलव बराबरको रकम �दन।
े

ख)

औषधी उपचार तफर : �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल�मा व्यवस्था भए जस्
२०    (बीस) वषर् नोकर� अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम
गरेको  हो  सो लाई दामासाह�को दरले  हुन आउने  औषधी उपचार �लन बाँक� 
रकम �दने।
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७.१.५ अस्थायी कमर्चार�को सु�वध: २०६० असोज ८ गते अिघ नेपाल सरकारका कायार्लय
वा आयोजनामा लगातार वा  पटक  पटक  �नयुि� पाई अ�विच्छ� रुपमा कायर्
अस्थायी कमर्चार�लाई अवकाश हुंद ा का अवस्थामा मिन्�प�रषद्को 
२०६१।३।१० मा  भएको  �नणर्य  बमोिजम देहाय को आधारमा देहाय अनुसारको
सु�वधा �दने :
(क) सु�वधा उपलव्ध गराउने आधारहरु:
१. अ�विच्छ� रुपमा अस्थायी कायर्रत रहेकालाई मा� यस �योजनको ल
सु�वधा  �दने। बीचमा  नोकर�  टु टेको  भएमा  सु�वधा  �दने �योजनाथर् त्यस्
नोकर� जोड्न नपाइन।
२. २०६० असोज ८ गते  प�छ आयोजना  अव�धभर वा  अन्य कुनै �योजनका
ला�ग अस्थायी कमर्चार � �नयुि� गदार् यस �नणर्यमा उिल्लिखत सु�वधा 
बढ�  नपाउने  गर�  �नयुि� प� वा करार प�मा  स्प� उल्लेख गरेक
हुनपु न�छ। �नयुि� प� वा करार प�मा कुनै सु�वधा उल्लेख नगरेकोमा यस्त
सु�वधा �दइने छै न।
(ख) उपलव्ध गराउँने सु�वधा:
१.

उपदान तफर्:
(क) ५ वषर् भन्दा कम अव�ध काम गरेकोलाई न�द।
ख)

५ वषर् देिख १० वषर् सम्म काम गरेकोलाई �त्येक वषर्का �न
आिखर� आधा म�हनाको तलब बराबरको रकम �दन।
े

(ग)

१० वषर् भन्द ा वढ १५ वषर् सम्म काम गरेकोलाई ��त वषर्
�न�म� आिखर�  १ म�हनाको तलब बराबरको रकम �दने।

(घ)

१५ वषर् भन्द ा बढ� ज�तसुकै अव�ध भए प�न �त्येक वषर्का ल
आिखर� डेढ म�हनाको तलब बराबरको रकम �दन।
े

२.

औषधी उपचार तफर् : �नजामती सेवा ऐन र �नयमावल�मा व्यवस्था भ
जस्तै २० वषर् नोकर� अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम
गरेका  हुन सो लाई दामासाह�को दरले  हुन आउने  औषधी उपचार �लन
बाँक� रकम भु�ानी गन�।

७.१.६ अस्थायी कमर्चार�ले सु�वधा नपाउने अवस्: मा�थ �करण ७.१.५ बमोिजमको सु�वधा 
�म�त २०६०।६।८ सम्म वहाल रहेका वा सो �म�त प�छ अवकाश पाउने
कमर्चार�हरुले मा� पाउने हुँदा सो �म�त भन्दा प�हले नै अवकाश पाएका कमर्चार�ह
न
सो सु�वधा पाउन सक्ने छैन।
७.१.७ अस्थायी कमर्चार�को संिचत �वदाको रकम भु�ानी �दने सम्बन्: नेपाल सरकारको 
कायार्लय वा आयोजनामा �म�त२०६०।६।८ अिघ लगातार वा पटक पटक �नयुि�
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पाई अ�विच्छ� रुपमा कायर्रत अस्थायी कमर्चार�हरुलाई अवकाश हुँदाका बखत
रहेको घर �वदा  र �बरामी �वदा वापतको  रकम ए�कन गर�  भु�ानी �दने। (�म�त
२०६३।८।११ को मिन्�प�रषद् �नणर्)।
७.१.८ सल्लाहकार वा अन्य पदा�धकार�हरुको पा�र��मक र अन्य सु�वधा ब (�म�त
२०६३।११।४ को मिन्�प�रषद् �नणर्य बमोिज) :
क) पा�र��मक  : पा�र��मकको  हकमा  राज्यमन्�ी सरह र सहायक मन्�ी सरह हु
गर� �नयुि� पाएका पदा�धकार�हरुलाई सोह� सरह पा�र��मक �दा गन�।
ख) टे�लफोन सु�वधा  : टे�लफोन सु�वधा वापत मा�सक  रु दुई हजारमा नबढ्ने गर
�वल बमोिजम को खचर।
ग) सवार�  साधन तथा  इन्धन सु�वधा : खपतको आधारमा  अ�धकतम  १०० �लटर
सम्मको इन्धन सु�वधा स�हतको सवार� साधन सम्बिन्धत मन्�ाआफ्न मौजुदा 
�व�नयोजनबाट व्यविस्थत ग।
घ) दै �नक  �मण  भ�ा : मन्�ीहरुको पा�र��मक र सु�वधा सम्बन्ध, २०४९ को 
प�रच्छ ेद ३ को दफा  ७, ८, ९, १० र ११ बमोिजम  �नजहरुलाई दै�नक �मण
भ�ा �दान गन�।
ङ) सु�वधा  पाउने  अव�ध  : सपथ �हण  गरेको  �दनदेिख  अवकाश  पाएको  �म�तले  ७
�दनसम्।
च) आवास सु�वधा  : घर भाडा वापत र. पाँच  हजारमा  नबढने  गर�  सु�वधा �दान
गन�।
छ) �नजी सिचवालय र कमर्चार� सु�वधा लगायत यस वाहेकको अन्य कुनै प�न सु�वध
�दान नगन�।
७.१.९ औषधी उपचार थप आ�थर्क सहायता: �नजामती, नेपाल� सेना, नेपाल �हर�का र सश� 
�हर� वलका सेवारत कमर्चार�हरुलाई �नयम बमोिजम �दइने औषधी उपचार वापत थ
आ�थर्क सहायताका सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नयमावल� बमोिजमको स�म�तको �सफा�
अ�धकतम  �स�मा�भ�  रहेर �वलबमोिजमको  रकम एकपल्ट थप आ�थर्क सहायत
�दइनेछ। यस्तो थप आ�थर्क सहायता उपग गरे प�छ प�न उपचार खचर् नपुग भएको
अवस्थामा पुनः एकपल्ट तो�कएको सीमा सम्मको रकम थप आ�थर्क सहायता उप
गराउन मिन्�प�रष�ा �स्ताव पेश गनर् सहम�त �दन स�क।
७.१.१०औषधी उपचार वापत थप आ�थर्क सहायता न�दने
बुंदा  ७.१.९ बाहेक  अन्यका ला�ग कुनै स्वास्थ्चार खचर् वापत कुनै आ�थर्
सहायता �दान ग�रने छै न।
७.१.११ औषधी उपचार रकम माग गन� सम्बन्धम
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कुनैप�न �नजामती कमर्चार�लाई सरकार� कामको �सल�सलामा �वरामी पर� वा चोटपटक
आ�द लाग्न गई उपचार गराउंदा भएको खचर् �नजामती सेवा �नयमाव, २०५० को 
�नयम ९७ वमोिजमको सु�वधा माग दावी गदार् अस्पताल भनार् भएको �तन म�हना �
माग दाबी ग�र सक्नुपन�।
७.१.१२सरकार� कामको �सल�सलामा चोटपटक लाग्न गई उपचार गराए वापत पाउने औषधी
उपचार खचर् मांग गदार् पेश गनुर्पन� कागजात
(क) सरकार� कामको ला�ग खटाएको �माण वा �मण आदेश।
(ख) सजर्मीन मुचुल्का वा �हर� ��तवे।
(ग)

उपचार गराईएको अस्पतालको कागजात वा �ब।

(घ)

उपचार गनु् प
र
न� �नजामती कमर्चार� कायर्रत �नकायको �सफा।

(ङ)

�नजामती सेवा  �नयमावल�, २०५० को  �नयम  १०० बमोिजमको  स�म�तको 
�सफा�रश।

७.१.१३ वैदेिशक  ऋणबाट ता�लममा नपठाउने : वैदेिशक  ऋणबाट खचर् व्यहोन� गर� वैदेिश
ता�लम, अवलोकन �मण, गो�ी, से�मनार लगाएतका कायर्मा खचर् गनर् सहमती �दइ
छै न।
७.१.१४ वैदेिशक  ता�लम/अध्ययन कायर्�म सम्बन् : नेपाल  सरकारको दा�यत्व पन� गर�
वैदेिशक  ता�लम/अध्यय, सभा, से�मनार तथा �वदेश �मण एवं  आ�थर्क सहायता आ�द
�वषयमा मिन्�प�रद मा �स्ताव पेश गदार् अथर् मन्�ालयको सहम�त �लएर 
कारवाह�  बढाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू ग। साथै, �वदेशी रा�  तथा 
आयोजक  सं स्थाले खचर् व्यहोन� गर� मनोनयन भई वैदेिशक ता/अध्ययन
कायर्�ममा भाग �न जाने कमर्चार�का हकमा नेपाल सरकारको तफर्बाट कुनै प�
खचर् गनर् सहमती �दइने छ। नेपाल  सरकारको दा�यत्व पन� गर� वैदेिशक
ता�लम/अध्यय, सभा, से�मनार तथा �वदेश �मणमा बढ�मा ५ जनालाई मा� पठाउने 
गर� सहम�त �दान ग�रने छ।
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७.१.१५ सबै �कारका ता�लम, गो�ी, से�मनार, कायर्शालास�ालन सम्बन्धी खचर्को मापदण्ड तथा सहभा�गता भ�ा एवं �मण :
अथर् मन्�ालयको �व�भ� �म�तका �नणर्यानुसार खचर् गनुर्पन� , गो�ी, से�मनार लगायतका खचर्को मापदण्ड तल �दइएको। सो मापदण्डलाई आधार �लई खचर
गनुर पन�छ। सो देिख बाहेकका �वषयहरु र उिल्लिखत दरभन्दा अ�धक दरमा खचर् गनुर् परेमा अथर् मन्�ालयको पूवर् स्वीकृ�त �लएर मा� ।
�स.नं.

�योजन/ �ववरण

दर
केन्��/ क्षे�ीयस

१

नेपाल 

सरकार

िजल्ल/ नगरस्त

स्प�ीकर/कै�फयत
गाउँस्त

अन्तगर्तका ता�ल

कायर्प� किम्तम १५०० शब्दको हुनु

केन्/��त�ानहरु�ारा स�ालन ग�रने ता�लम  गो�ी,

पन� छ।(पारदशर्क पाना वा �स्तुतीकर

से�मनार, सम्मेल, कायर्शालाको कायर्प� �स्तुतकत

�टपोटको फोटोकपी कायर्प�मा मान्य हुन

पा�र��मक (��त स�)

छै न)।

अ�धकृ तस्त
क) बा�हर� �स्तुतकता
– कायर्प� वाप
– �वचन वापत
ख) आन्त�रक �स्तुतकत
– �वचन/कायर्प� वाप

आन्त�रक �स्तुतकतार् भ�ाले सम्बि
१०००।– �नकाय �भ�ैका  पदा�धकार�/व्यि�सिम्झनु

१५००।–

१५००।–

१०००।–

१०००।–

15००।–

12००।–

100०।–

१5००।–

१५००।–

१०००।–

700।–

700।–

५००।–

10००।–

8००।–

6००।–

७००।–

७००।–

३००।– एउटा कायर्प�मा दुई जना भन्द ा बढ

५००।– पदर्छ

सहायकस्त
क) बा�हर� �स्तुतकता
– कायर्प� वाप
– �वचन वापत
ख) आन्त�रक �स्तुतकत
– �वचन/कायर्प� वाप
२

गो�ी, से�मनार, सम्मेल, कायर्शालाको कायर्प�क
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३

�टप्पणीकतार् पा�र��म(��त कायर्प)

�टप्पणीकतार् रा� �मल्द

सीप �वकास ता�लम

७

क) कक्षागत व्यवस्(��तकक्)

रुपमा र सो भन्द ा बढ�को ता�लमम

•

कायर्प/ Handsout वापत

•

कक्षस�ालन वापत

ख) आव�धक व्यवस्थाम

७००।–

२५०।–

२५०।–

५००।–

५००।–

५००।–

कायर्�दन सम्मको ता�लम कक्ष

आव�धक  रुपमा �ोत व्यि�को व्यवस
गनु् पदर्छ
र
• आव�धक 

रुपमा �ोत व्यि�क

(बा�हर� �ोत व्यि�को हकमा ३० कायर्�दन सम्

व्यवस्था गदार् एउटा ता�लममा दुईज

��त�दन)

(आवश्यकतानुसार दुवै

–

मुख्य �िशक् (��त�दन न्यूनतम २ कक्ष १०००।–

�लनुपन�)
•

सहायक �िशक्ष (��त�दन न्यूनतम २

७००।–

५००।–

५००।–

३७५।–

३५०।

एकजना मुख्य र
आधारमा 
�वचार

�तनको 

पा�र��मक 

तोक्नुपदर्

कायर्�दन

भन्दाबढ� मा�स)
कक्ष १५०००।–

७५००।–

७५००।–

–सहायक �िशक्ष (मा�सक न्यूनतम ६० कक्ष १००००।–

५०००।–

५०००।–

�लनुपन�)

स्थानीय �चलनसमेतको

गर�  उिल्लिखत अ�धकतम

सीमा�भ� 

ग) आव�धक व्यवस्थाम

–मुख्य �िशक् (मा�सक न्यूनतम ६०

एकजना सहाय)

रा�ुपदर्छ र सीपस्त (Skill Level) का 

कक्षा �लनुप)
(बा�हर� �ोत व्यि�को हकमा ३०

मुख्य व

•

सम्िन्धत कायार्लयलस�ालन गरेको 
ता�लममा  सोह� कायार्लयको �ोत
व्यि� भएको अवस्थामा कक्षा 
वापतको  पा�र��मक  नपाउने  तर

�लनुपन�)

कायर्प� वापतको रकम पाउनेछ
•

कायर्�म स�ालन गन� कायार्लयको
कमर्चार�को प�रवारको �नकटतम
व्यि� �ोत व्यि� हुनु नहुन

•

�ामीण 

पशुस्वास्थ्य कायर्क

ता�लमजस्ता �व�भ� �वषय �वज
(Subject
matter
spacialists)
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आवश्यक हुने ता�लममा आव�धक
रुपमा �ोत व्यि�को व्यवस
गरेप�छ  प�न आवश्यक भए जम्म
कक्षाक २० ��तशतसम्म अ�त�र�
�ोत व्यि��ारा कक्षागत रु
स�ालन गराउन स�कन्छ
•

एउटा कक्षाको अव�ध किम्त १
घण्टा३० �मनेट हुनपु दर्छ

•

कायर्प� भ�ाले किम्तम ७५०
शव्दको �वन्ध सम्झनुप, पारदशर्क
पाना,

�स्तुतीकरण �टपोट वा

�स्तुतीकरणको �योजनका ला�ग
तयार पा�रएको अरु त्यस्तै साम�ी
छाँया��त कायर्प� हुँदैन
•

िजल्लस्तर�य ता�लम भ�ाले
सदरमुकाम वा  अन्य� जहाँ स�ालन
ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आफ्नो
घर वा सा�वकको बसोबास स्थलबाट
दै �नक ओहोर–दोहोर गनर् नभ्याइन४
कोस

भन्दा बढ� भ)

आवासको 

व्यवस्था गनुर्पन� ता�लम सम्
पदर्छ
४

ता�लम केन्�हरु बाहेकन्य �नकायबाट सं चा�लत

•

एउटा कक्षाको अव�ध किम्त १
घण्टा३० �मनेट हुनपु दर्छ

सबै �कारका  ता�लमका �ोत व्यि/ �िशक्षकक
पा�र��मक

•
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कायर्प� भ�ाले किम्तम ७५०

क) अ�धकृ त स्तरको ता�ल
–कायर्प /Handsout वापत
–कक्षस�ालन वापत

9००।–

700।–

500।–

8००।–

600।–

400।–

शव्दको �वन्ध सम्झनुप, पारदशर्क
पाना,

�स्तुतीकरण �टपोट वा

�स्तुतीकरणको �योजनका ला�ग
तयार पा�रएको अरु त्यस साम�ीको 

ख) सहायकस्त/अन् ता�लम 
–कायर्प/Handsout वापत
–कक्षा सन्न वापत

9००।–

6००।–

500।–

7००।–

5००।–

4००।–

छाँया��त कायर्प� हुँदैन
•

सम्बिन्धत कायार्लयस�ालन गरेको 
ता�लममा  सोह� कायार्लयको �ोत
व्यि� भएको अवस्थामा कक्षा 
वापतको  पा�र��मक  नपाउने  तर
कायर्प� वापतको रकम पाउनेछ

•

िजल्लास्तर�य ता�लम भ�ाल
सदरमुकाम वा  अन्य� जहाँ स�ालन
ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आफ्नो
घर वा सा�वकको बसोबास स्थलबाट
दै �नक ओहोर–दोहोर गनर् नभ्याइन४
कोष  भन्दा बढ� भ)

आवासको 

व्यवस्था गनुर्पन� ता�लम सम्झ
दर्छ
ड

गो�ी, से�मनार, सम्मेल, कायर्शाल, ता�लम, अध्ययन
आव�ता जस्ता समारोह उ�घाटन, समापन खाजा/
सहभागीको खाजा 

• सं योजक, �ोत व्यि, ��तवेदक  र
1५०।–

1५०।–

(��त व्यि� ��त �द)
�व�भ� �विश� व्ि�हरुलई

यस्ता समारहमा 

आमन्�ण ग�रएको अवस्थामा यस्ता सबै ब्यि�ह
खाजा,

खाना खचर् बापत बढ�मा

एकमु� .
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1५०।–

सहयोगी कमर्चार�लाई समे

2000।- सम्म खचर गनर् स�कनेछ। तर �विश�
ब्यिहरुको उपिस्थ�त भएको �मािणत हुनपन�छ।
६

मसलन्

•

क) गो�ी, से�मनार, सम्मेल, कायर्शालाका ला�
– सहभागीका ला�ग ��त सहभागी
– �िशक्षण कायर्का ला(��त कायर्�)
ख) सीप �वकास तथा  अन्य ता�लम कायर्�मका

�िशक्षण कायर्को मसलन्द अन्
बोडर्माक र, पारदशर्क पान, कायर्प�को

१००।–

१००।–

५०।–

२५००।–

२५००।–

१०००।–

५०।–

५०।–

५०।–

१००।–

७५।–

६०।–

२०००।–

१५००।–

१०००।–

२५००।–

२०००।–

१५००।–

३०००।–

२५००।–

२०००।–

४०।–

४०।–

छाया��त, मेटाकाडर, मािस्कङ टेप
इत्या�द

ला�ग
– सहभागीका ला�ग (७ कायर्�दन सम्म ��त सहभा)
– सहभागीका ला�ग (७ कायर्�दन भन्द ा बढ� ��
सहभागी)
– �िशक्षण कायर्का ला (७ कायर्�दन सम्म ��
कायर्�)
– �िशक्षण कायर्का ला (३० कायर्�दन सम्म ��
कायर्�)
– �िशक्षण कायर् ला�ग (३० कायर्�दन भन्द ा बढ
��त कायर्�)
ग) अध्यय/अवलोकन, अध्ययन आव�ताका ला�
– सहभागीका ला�ग (ज�तसुकै कायर्�दन भएप�न ��त

३०।–

सहभागी)  
७

सं योजक  भ�ा  (अ�धकतम  १५

कायर्�दन सम्

��त�दन)

४००।–

5००।–
25०।–

15 �दनप�छ ��तव्यि� ��त�द

20०।–

3००।–

•

१5०।–

एक कायर्�ममा

एक जना

सं योजकलाई कायर्�मको ��तवेदन
बुझाए  प�छ  र दुई

जना  सम्म

सहयोगी लाई भ�ा �दन स�कनेछ।
8

सहयोगी

भ�ा  (अ�धकतम  १५

कायर्�दन सम्

१5०।–
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१5०।–

150।– •

सं योजक  ता�लम  अव�धमा �वदा वसेमा 

��त�दन)

75।-

१५ �दनप�छ ��त व्यि���त�दन

75।-

भ�ा  नपाउने  र

75।-

सं योजकको काम 

सहयोगीले गरे बापत सं योजकले पाउने 
भ�ा पाउने छै न।

९

�व�वध  (�माण  प�, पानी, सरसफाई, तुल  इत्या�दका
ला�ग)
–७ कायर्�दन सम्म ��त कायर
–३० कायर्�दन सम्म ��त कायर
–३० कायर्�दन भन्दा बढ� ��त कायर

१०

�िशक्षाथ� आवास ख

१५००।–

१०००।–

५००।–

२०००।–

१५००।–

७५०।–

२५००।–

२०००।–

१०००।–

�च�लत
अनुसारको 

बजार �च�लत

बजार �च�लत

भाडा अनुसारको  भाडा अनुसारको 

दर

दर

बजार •

ता�लम आयोजना  हुने  स्थलमा कुनै

भाडा

सरकार� वा  गैर सरकार�  �नकायको 

दर

छा�ावास

भएमा  त्यस्तो �नकायल

तोकेको दरमा छा�ावास �योग गनर्
स�कने  तर

अल्पकाल�न ता�लमका

ला�ग होटल वा  सोह� �योजनलाई
घरभाडामा �लई खचर् ले� नपाईने
११

ता�लम  सु�वधा  (ता�लम कक्ष तथा भाडाम �लनुपन�  �च�लत बजारदर

�च�लत बजारदर

�च�लत बजारदर

•

�च�लत बजारदर

�च�लत बजारदर

•

3०००।–

3०००।–

•

उपकरणको भाडा)  
१२

ता�लम  सामा�ी

(कच्चा पदाथ, नमूना, इन्ध, �च�लत बजारदर

  

पोकावन्द�का सामा, ख�रद  गनु् प
र
न� साना�तना
औजार आ�द)

१३

वस्तुगत टेव  

  

वस्तुगत टेवा भ�ाले ता�लमका
सहभागी लाई नव �ा� सीप उपयोग
कायर्मा अ�भ�े�रत गनर् सहायता स्व
�दान

ग�रने  बस्तु सम्झनु पदर्

जस्तै बा�ाको माउ, मौर�को घार, पशु
122

स्वास्थ्य पर�क्षण �कटजस्ता च,
साधन वा उपकरण आ�द।
•

स्वीकृत कायर्�ममा वस्तुगत ट
�दान

गन� 

गर� �� व्यवस्थ

नभएकोमा वस्तुगत टेवा �दन �मल्दै
१४

स्थलगत �ा�व�धक परामशर्दाताको दै�नक भ�ा  �नयमानुसार ��तीय  �नयमानुसार

�नयमानुसार ��तीय • �नयमानुसार

�मण तथा आवास खचर

तहको

��तीय तहको

तहको

�नयमावल�,

क) नेपाल सरकारको कमर्चार

५००।–

३००।–

३००।–

सम्झनुपदर्

भ�ाले 

�मण खचर्

२०६४

अनुसार

• ��तीय  तहको  भ�ाले  �मण खचर्

ख) अन्

�नयमावल�, २०६४ मा   उिल्लिखत
��तीय तहको सम्झनु पदर्
• पुनरअभ्यास कक्षामा एक स्था
ज�तसुकै समूह भए  प�न एक  �दनको 
पा�र��मक �दइनेछ। समूहमा कम्तीम
तीनजना  हुनपु दर्छ र एक �दनमा एक
भन्दा वढ� पुनअभ्यास कक्षा
पा�र��मक �दन �मल्दैन
• ��त ता�लम ज�त पटक परामशर् ग�रए
प�न अ�धकतम र. ३००० वा ��तीय 
तहको दर अनुसार हुने  रकममा  जुन
कम  हुन्छ सो मा नबढाई स्थलग
�ा�व�धक परामशर् खचर् गनर् स�कन
१५

��तवेदकको पा�र��मक

•

क) पा�र��मक (सम्मेल, गो�ी र कायर्शाल)
– एक �दनको कायर्�मम

��तवेदकको  पा�र��मक ��तवेदन
बुझाए  प�छ मा�  �दनु पदर्छ। ��त

१०००।–

१०००।–
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१०००।–

कायर्�म .३०००।– भन्दा बढ�

ु द
हुनह
ु ै न।साथै

– एक �दन भन्दा बढ�को कायर्�म भए अ�त�र� 

५००।–

५००।–

५००।–

ख) पा�र��मक ता�लमको ला�ग (एकमु�)

१०००।–

१०००।–

१०००।–

ग) खाना, बस्(वास खचर)

दै .� �नयमानुसार

दै .� नयमानुसार

दै .� �नयमानुसार

पा�र��मक  र खाजा/खाना खचर्

घ) खाजा  

1५०।–

1५०।–

1५०।–

दोहोरो सु�वधा पाइने छै न।
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ता�लम  सं योजक  र

��तवेदक एकै व्यि� भएमा अ�त�र

सहभा�गता भ�ा 


�िशक्षाथ� छनौट गर� वा नगर स�ालन

ग�रएको  जुनसुकै �कारको  ता�लम, गो�ीको 

सहभागीहरुलाई सहभागी भ�ा उपलव्ध नगराउने भनी सूचना गनुर् प।
तर, ता�लम, गो�ी, कायर्शालाको सहभागीलाई सहभागी भ�ा �दने गर� कायर्�ममै सहभागीहरुल
सहभागी भ�ा वा  सहभागीको  �मण खचर् वा दुवै �दने गर� स्वीकृत भएको कायर्�म
सहभागीहरुलाई �नम्न अनुसारको सहभागी भ�ा र सहभागी �मण खचर् उपलव्ध गराउन स�क
:
�.सं

�योजन

दर रकम (र.)

.

िजल्ला

स्प�ीकर

िजल्ला�भ

बा�हर
१

दै �नक खाने बस्ने खचर् वापत   500।(२१

450।- 

कायर् �दनसम्मक

सदरमुकाम वा 
स�ालन

ता�लम)
२१ कायर् �दनभन्द ा बढ�क

6000।-

5000।-

ता�लम  भए खाने  बस्ने खचर
कायर्�मको तफर्बा
छा�ावासको 

250।-

ग�रने  भए  ता  प�न

सहभागीको 

(आफ्नो घर वा

सा�वकको 

बसोबास

स्थलबाट

४ कोस भन्दा बढ� भ) आवासको 

250।-

व्यवस्था गनुर्पन� ता�

व्यवस्थ

सम्झनुपदर्छ

भएकोमा दै �नक खाना खचर
छा�ावासको व्यवस्थ

अन्य� जहाँ

दै �नक  ओहोर दोहोर गनर् नभ्याइन

वापत मा�सक

भएकोमा  १

िजल्लास्तर�य ता�लम भ�ाल

4000।-

4000।- 

म�हना  भन्दा

एकाइस �दन भन्दा बढ� �दनको
भएमा मा�सकको दामासाह�ले  हुने 
रकम  �दनको  प�न

बढ�  अव�धको  भए खाना 

थप

ग�र

पाउने।

खचर् वापत मा�स


ता�लम  अव�धका ला�ग

सहभागी

भ�ा  पाएकोमा दै �नक  भ�ा वा 
आवास खचर् नपाउने


कायर्�ममा सहभागी हने व्यि�ले
अन्य �नकायबाट द.�. भ�ा  पाउने 
भएमा सहभागी भ�ा नपाउने।



सात कायर

�दनसम्मको ता�लम

�वदाको  �दनमा  प�न लगातार
स�ालन गनु्प
र न�।
  

  

दै �नक  �मण  भ�ा  पाउने  गर� िजल्ला बा�हरबाट कायर्�ममा बोलावट भै सहभागी हुनेहरुल
सहभा�गता भ�ा �दन �मल्दै।
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सहभागीको �मण खचर
सहभागीको आते जाते खचर्को सम्बन्धमा सावर्ज�नक यातायात चल्ने स्(बस) वापतको न्यूनतम
भाडा  पाउन।
सावर्ज�नक यातायात नचल्ने स्थानमा आतेजाते  दुई �दनसम्मको ला�ग एकमु�
े
र.२००।— र सो भन्दा बढ� ज�तसुकै �दन भए प�न .5००।— एकमु� पाउनेछ।
७.१.१६ईन्धन सु�वधा 
सवार�  साधन सु�वधा  पाउने देहायका  पदा�धकार�हरुले देहाय अनुसारको इन्धन सु�वधा पाउन
गर� मापदण्ड तय ग�रएको छ:
(क)

सवार� सु�वधा पाउनेको ला�ग ईन्धन खच

सु�वधा पाउने पदा�धकार�

मा�सक 

पे�ोल/�डजल     
�ैमा�सक मो�वल र �ेक आयल 

(�लटरमा)
मन्�/सं वैधा�नक पदा�धकार�

�च�लत कानून बमोिजम

सिचव/�विश� �ेणी
सहसिचव
(ख)

(�लटरमा)
100

5

72

5

केन्��य स्तरका कायार्लय �योजनका सवार� स

दरवन्द� संख्

पुलमा  सवार�  �डजल 

पे�ोल 

मो�वल  र �ेक 

साधन

मा�सक �ल.

आयल  �ल. ��त

रा�  मा�सक �ल.

पाइने
सु�वधा  पाउने  पदा�धकार�  1

३ म�हना
100

75

5

1

100

75

5

त्यसप�छको थप ��त १०० 1

100

75

5

बाहेक   ३० जना कमर्चार�
दरवन्द� भएकोम
थप ५० मा 
दरबन्द�का ला�ग
(ग)

��त मोटरसाइकल मा�सक 10 �लटर पे�ोल।

७.१.१७ लेख रचना पा�र��मक 
लेख  रचना  समा�व� गर�  प��का �काशन गन�  �नकायले लेख  रचना वापतको  पा�र��मक,
ु ी तथा  सम्पादक मण्डलका सदस्यहरु
कम्प्यूटर से�, �डजाइ�नङ र टाइ�पङ, शु�ाश�
पा�र��मक भु�ानी गदार् देहाय अनुसारको मापदण्डका आधारमा रकम भु�ानी गनुर्पन:
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�स.नं.

�ववरण

दर

१.

लेखकलाई पा�र��मक ��त लेख

��व्यमा �दईएको �णी अनुसार र. २000।देिख  4500।- सम्म (सम्पादक

ण्लको 

�नणरयानुसार)
२.

कम्प्यूटर से�, �डजाइ�नङ

र

टाइप

1000।-

समेतका ला�ग ��त अंक
३.

सम्पादक

मण्डलका सदस्यहरुलाई 

६0।-

सदस्य ��त रचना सम्पाद वापत    
(अ�धकतम ५ जना)
��व्य:


अनुसन्धानमूल, �वचारमूलक, �व�ेषणात्मकर मौ�लक लेख तथा रचनालाई “क” �ेणीमा राखी
र.4500।-



तथ्यमूल, �वचारमूलक, �व�ेषणात्मक र मौ�लक लेख  तथा  रचनालाई “ख” �ेणीमा  राखी         
र.3500।-



�ववरणात्मकर मौ�लक लेख रचनालाई “ग” �ेणीमा राखी र.2000।-
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प�रच्छ ेद– ८
दरबन्द� सृजन/सहम�त सम्बन्धी कायर्�

नयाँ सं गठन स्थापना गन� �वषयमा अथर् मन्�ालयको सहम�त माग गदार् संगठन स्थापनाको आवश्य
औिचत्य स्प� रुपमा खुलाउनु प। साथै, �स्ता�वत संगठनको रणनी�तक योजना (Strategic Plan)
समेत उल्लेख गनुर् पन। कुन योजना, नी�त एवं  काय्
र �म कायार्न्वयन गन� �सल�सलामा उ� संगठन
स्थापना गनुर्पन� , सोको  औिचत्य समेत खुलाउनु पन�। यस्को साथै �स्ता�वत संगठन स्थापना ए
स�ालन र अवकाशजन्य दा�यत्व समेतको ला�ग लाग्ने आ�थर्क दा�यत्वको अनुमान खुलेको �ववरण 
सं लग्न हुनुपन�। सं गठन अन्तगर्त रहने �वभ, शाखा वा यस्तै इकाई र नयाँ �सजर्ना गनर् खोिजएको स
पदको कायर् �ववरण समेत समावेश हुनुपन�। उपरो�ानुसार सहम�त माग भएमा अथर् मन्�यले सम� 
आ�थर्क दा�यत्वको साथै यसबाट नेपाल सरकारको योजना र कायर्�ममा पन� सम� �भावलाई सम
दृ��गत गर� सो सम्बन्धमा आवश्यक �नणर्य गनर्।नयाँ  सं गठन स्थापना वा भएको संगठनको
क्षमता �वस्तार गन� सम्बन्धमा ग�रन लागेको संगठन तथा व्यव स्थ ाण ��तवेदनमा यी �वषयहरु
स्प� उल्लेख ग�रएको रहेनछ भने स समावेश  भई नआएसम्म अथर् मनलयबाट सहम�त �दान ग�रने 
छै न। यसै गर� सं गठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षणबाट कायम ह दरबन्द� अनुसारक �र� पदमा 
कमर्चार�रुको पदपू�तर् आगामी आ�थर ्क देिख  मा�  गन�  गर�  सम्बिन्धत �नकायलाई सहम�त �दा
ग�रनेछ।
८.१

स्थायी दरवन्द�सृजना गदार् अपनाउनुपन� कायर्�
स्थायी दरवन्द�सृजना गनर् सहम�त माग भएकोमा �नम्न �ववरण खुलेको कागजात समावेश भ
हुन ु पदर्छ:
(क) नयाँ सं गठन स्थापना गन� �वषयमा सहम�त माग भएकोमा समिन्धत मन्�ालयको �नणर्य 
मिन्�प�रष�ाट सै�ािन्तक �नणर्य भएकोमा सो �नण र्य राखी �त्येक पदको कायर्,
सं गठनको ढाँचा, आ�थर्क दा�यत्वको अनुमान खुलेको �ववरण संलग्न हुनु प।
(ख) मौजुदा  सं गठनको  पुनसर्रचनाको हकमा प�न मन्�ालयको �नणर्य स�हत नय सृजना  गनर्
खोिजएको पदको कायर्�ववरण र सम� आ�थर्क दा�यत्व खुलेको �ववरण संलग्न हुनु ।
(ग)

सं गठन �वघटन गदार् वा गाभ्द ा पनर् सक्ने �व�ीय तथा दरवन्द�को असर खुलेको �
समावेश हुन ु पदर्।

(घ)

नयाँ दरवन्द� �सजर्ना गनुर्पद ार् �स्ता�वत दरवन्द�बक्ष रुपमा पुग्न जाने ला

बुँदागत �ववरण प�न समावेश गनु्पदर
र
।
(ङ)
८.२

सं गठन र व्यवस्थापन अध्ययनको ��तव।

अस्थायी दरवन्द�सृजना गदार् अपनाउनु पन� कायर्�
८.२.१ कायर्�म स�ालन गनर् वषर्भ�रको ला�ग आवश्यक पन� अस्थायी दरवन्द�को माग 
तजु्माकै समयमा गनुर्पन
र
।
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८.२.२ अस्थायी दरवन्द� स�म�तको बैठक बजेट छलफलकै समयमा राखी दरवन्द� संख्या ए
गनु्पदर
र
।
८..२.३अस्थायी दरवन्द � �सजर्ना गनर् माग गदार् बजेट छलफलमा भएको सहम�त र अ
दरवन्द� स�म�तको बैठकबाट टु�ो लागे बमोिजम यस्तो दरवन्द� �सजर्ना गन� सह
�दान गनर् �नणर्यको ला�ग पेश गनुर् प।
८..२.४अस्थायी दरवन्द �सृजना गन� सहम�तको ला�ग पेश गदार् �नम्न कागजात संलग्न 
हुन ु पदर्छ:
(क) सम्बिन्धत मन्�ालयको �नण��त�ल�प स�हतको माग प�।
(ख) अस्थायी दरवन्द� स�म�तको �नण।
(ग) बजेट  छलफलमा भएको सहम�त।
(घ) स्वीकृत वा�षर्क कायर।
(ङ) प�रयोजना/कायर्�मको जनशि� योजना र संगठन ता�लक।
(च) सम्बिन्धत पदको कायर् �व।
८..२.५�वकास स�म�त अन्तगर्तका आयोज/स�म�तहरुक ला�ग माग हुने  सहम�तको माग
प�साथ ८.१ मा  उिल्लिखत कुराहरुको अ�त�र� सम्बिन्धत �नकायका संच
स�म�तको �नणर्य ��त�ल�प संलग्न रहनु पन।
८.२.६ वैदेिशक  सहयोग सं लग्न आयोजनाको दरबन्द � स�म�तको बैठकमा ��त�न�धत्व गनुर् 
आयोजनाको दरवन्द�को �वषयमा अन्तरा��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशासँग

परामशर् गनुर्पद।
८.२.७ �वकास योजनाहरुमा कमर्चार � �नयु� गदार्  सकेसम्म करार सेवामा �लने व्य
गनु्प
र न�। करारमा  �लन नस�कने  अवस्थामा मा� अन्य ���या�ारा कमर्चार� भनार् 
स�कनेछ।
८.३

�र� पदको ला�ग तलब व्यवस्था नहुन:
दुई बषरभन्दा बढ� अव�देिख  �र� रहेको  पदको ला�ग तलव लगायतको कुनै प�न बजेट
�व�नयोजन ग�रने छै न।

८.4

�ोत्साहन रकमको व्यवस्:
कुनै �नकायले  भैरहेको दरबन्द� कटौती गर� कम दरबन्द�मै कायर् �स्ताव गरेमा त्
�नकायलाई अथर् मन्�ालयले कायर्�मका आधारमा �ोत्साहन स्वरुप एकमु� रकम उ
गराउन सक्ने।
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प�रच्छ ेद– ९
बजेट तजु्मा तथा क
र
ायार्न्वयनमा पारदिश

९.१

बजट
र
े तजु्मा
बजेट

तजु्म
र , बजेट �व�नयोजन

र

बजेट

�नकासाका  सम्बन्धमा पारदिशर्ता ल्याई ब

कायार्न्वयनमा �भाव�रता ल्याउन सामान्यतया देहायका कुराहरुमा ध्यान �दनु :
९.१.१ बजेट व�व्यमा सरकारको �व�ीय नी�, सम��गत आ�थर्क िस्थ, बजेट तजु्माका
र
आधारहरु एवं संभा�वत �व�ीय जोिखम समेत स्प� रुपमा उल्लेख ग�रनु।
९.१.२ बजेट सम्बन्धी सूचनाहरु सरकारका नी� �व�ेषण गनर् र उ�रदा�यत्व �रन गनर्मा
सघाउ पुग्ने गर� �स्तुत गनुर्।
९.२

पूव् बजेट अन्तर��य
र
बजेट

तजु्म
र , बजेट �व�नयोजन

र

बजेट

�नकासाका  सम्बन्धमा पारदिशर्ता ल्याई ब

कायार्न्वयनमा �भावका�रता ल्याउन बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयनमा सरोकारवालाहरुको सह
वृ�� गनर् देहायका व्यवस्था गनुर् :
९.२.१ बजेट तजु्माका चरणमा सरकारको �व�ीय नी�
र
, सम��गत आ�थर् िस्थ�, बजेट तजु्माका
र
आधारहरु र आगामी बजेटमा समावेश गनुर्पन� नी�तका �वषयमा �, पेशा�वद् समू,
सरोकारवाला नाग�रक समाजसँग पूव् बजेट अन्तर��या ग
र
।

९.२.२ बजेट कायर्�म कायार्न्वयनमा नाग�रक स/उपभो�ाहरुको संलग्नता बढाउने ���य
सु�नि�त गन�।
९.३

सेवाको स्तर र उपलिब्ध सावर्ज�नक 
रा��य योजना आयोगबाट ��–वष�य बजेट च� �णाल� अनुरुप तय भएको मागर् �न द�शन स�हतक
बजेट सीमा  अनुरुप सम्बिन्धत मन्�ालयहरुबाट आगामी आ�थर्क वषर्मा �दइने सेवा र 
�ा� हुने उपलिब्धहरुको सम�पमा सम्बिन्धत मन्�ालयबाट �ा� गर� सावर्ज�नक गन� व्य
�मलाउनु पन�छ।

९.४

बजट
े  ल� �गक उ�रदायी र समावेशी उन्मुख हुनुपन�
बजेटलाई ल� �गक उ�रदायी, पछा�ड परेको वगर् र ग�रबोन्मुख हुने गर� तजुर्मा गनुर् ।

९.5

बजेट जलवायु प�रवतर्न र  अनुकू हुनपु न� 
बजेट जलवायु प�रवतर्न र अनुकूल हुने गर� तजुर्मा गनुर् पन
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९.५

बजट
े  कायार्न्व
९.५.१ सम्बिन्धत मन्�ालयहरुले बजेट व�व्यमा परेको आफ्नो मन्�ालयसँग सम्बिन
तथा कायर्�मको �ग�त �त्येक म�हना र अथर् मन्�ालयमा �त्येक म�हनामा �ग�त
स�मक्षा गन� व्यवस्था ग�र।
९.५.२. सम्बिन्धत मन्�ालयबाट िजल्ला �वकास स�म�त वा िजल्लािस्थत कायार्लयलाई 
�वकास कायर्�मको अिख्तयार�को िजल्लागत एकमु� रकमको सावर्ज�नक सू
रा��यस्तरको प��कामा �कािशत गन� व्यवस्था �मला पन�छ।
९.५.३. अथर् मन्�ालयले िजल्ला �वकास स�, नगरपा�लका  र गाउँ �वकास स�म�तहरुमा
पठाउने अिख्तयार� सोझै िजल्ला �वकास स�म�त र नगरपा�लकामा पठाउनु पछर् र यस
जानकार� रा��य स्तरको प��कामा �कािशत गन� व्यवस्था �मलाउनु प।
९.५.४. मातहत कायार्य र सरकार� अनुदान जाने �नकायहरुले आम्दानी खचर्को �ववरण मा�
रुपमा �कािशत गन� व्यवस्था �मलाउन �नद�शन पठाउनु प। स्थानीय �वकास कोषको
आम्दान, खचर् र भौ�तक �ग�तको �ववरण चौमा�सक रुपमा िजल्ला �वकास स�म�त
सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउनु प।
९.५.५ �थम �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको �व�ीय र भौ�तक �ग�त चौमा�सक रुपमा सावर्ज�न
गन� व्यवस्था �मलाउनु पन।
९.५.६   सरकार�  तथा  स्थानीय �नकायबाट ग�रने �नमार्ण कायर्स्थलमा सो काम सँग सम्ब
�ववरणहरु जस्तै आयोजनाको न, लागत, कायर् शुरु भएको �म, कायर् सम्प� हुने �म,
ठेक अंक, ठे�ा �लनेको नाम तथा ठे गाना, काम सम्प� भएप�छ हुने अपेिक्षत उपलिब्ध
प�रमाण देिखने  गर� काम  सम्प� नभएसम्म सवर्साधारणले दे�े ग र� �ववरण सावर्ज

गन� व्यवस्था �मलाउनु पन। यस्तो कायर्. १० लाख  भन्दा बढ�को �नमाणसँग

सम्बिन्धत ठे�ामा अ�नवायर् रुपले गन� गर� बोलप�को कागजातमा शतर्को रुपमा 
हुने व्यवस्था �मलाउनु पन।
९.५.७ मन्�ालयहरुले �ैमा�सक  र चौमा�सक स�मक्षाको �ववरण सावर्ज�नक गन� व्
�मलाउनु पन�छ।
९.५.८ उच्च �ाथ�मकता �ा� र रा�य महत्वका �वषयका कायर्�महरुको रकम त्य
कायर्�महरु बाहेकका अन्य कायर्�महरुमा रकमान्तर गनर् पा।
९.६

मुख्य मुख्य कायर, सहायता र अनुदान तथा भैपर� रकमको �ववरण
अथर् मन्�ालयले रातो �कताबमा �व�नयोिजत बजेटको मुख्य मुख्य कायर्�म �व�नयोिजत
रकमको �ववरण स�हतको पुिस्तकामा �� रुपमा उल्लेख गन� व्यवस्था �मलाउनु। त्यस्त
�ववरण पुिस्तकामा सबै बजेट उप शीषर्कका सहायता र अनुदान तथा भैपर� आउने खचर् शीषर्
�व�नयोिजत बजेटको �योजन स�हतको �ववरण र आफ्नो अिख्तयार� �भ� पन� बजेट षर्क ६०१
तथा  ६०२ अन्तगर्त �व�नयोजन भएको रकमहरुको �योजन स�हतको �ववरण संल ग्न ग
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पन�छ।यसर�  तयार ग�रएको मुख्य मुख्य कायर्�म र अनुद ान तथा भैपर� आउने बजेट सम्ब
�ववरण (सम्बिन्धत �नकायको अंश म) सबै मन्�लय/आयोग/सिचवालयमा पठाउनु पदर्।
९.७

बजट
े को मध्याव�ध मूल्यां
बजेटको मध्याव�ध मूल्यांकन ��तवेदन �त्येक आ�थर्क वषर्को माघ मसान्त �भ� तयार गन।
सरोकारवाला सबै �नकायहरुमा उ� ��तवेदन पठाई बजेटका नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वय
आ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा गनुर् पन� भनी औंल्या सुझावहरु सम्बिन्धत मन्�ालयह
कायार्न्वयन गनुर्।

९.८

वा�षर्क �ग�त �ववरण �काशन गन
आ�थर्क वषर् स�कएक छ म�हना�भ�  सम्बिन्धत �नकाय वा मन्�ालयहरुले .ब.मा 
�व�नयोिजत रकममध्ये के क�त रकम खचर् भयो भ�े �वषयमा सवर्साधारणलाई जानकार� हुनर� 
सो सम्बन्धी वा�षर्क �ग�त �ववरणहरु सावर्ज�नक रुपमा �काशन गन� व्यवस्था �मला।
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प�रच्छ ेद– १०
�व�वध
१०.१ बजेट फाइ�लङ कायर्�व�ध
१०.१.१ बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको �त्येक सेक्टरले �त्येक आ�थर्क वषर्को ला�ग
र
उपशीषर्क अनुसार संकेत �दई नयाँ फाइल खडा  गनु् पदर्छ र सोह� फाइलबा
कारवाह� उठाउनु   पदर्। एकै उपशीषर्कको बढ�मा �नकास, राय, सहम�त, रकमान्तर
तथा खचर् समथर्न  र �व�वध गर ४ वटा  सम्म फाइल खडा गनर् स�कन। यसलाई
सं के त �दं दा �नम्न उदाहरणमा उल्लेख गरे अनुस सं के त �दने व्यवस्था गनुदर्:
क) ब उ िश नं. ३०५०११ – १ �नकासा
ख) ब उ िश नं. ३०५०११ – २ रकमान्त/�ोतान्तर तथा खचर् समथ
ग) ब उ िश नं. ३०५०११ – ३ राय सहम�त
घ)) ब उ िश नं. ३०५०११ –४ �व�वध
१०.१.२ एउटा फाइलबाट सोह� �वषयसँग सम्बिन्धत कारवाह� मा� उठाउनु पद। उठाइएको 
�वषय  नटुं �गई अक� त्यसै �वषयको कारवाह� चलाउन परेमा त्यह� उपशीषर्कको अ
फाइलबाट कारवाह� शुरु गनर् स�कन। तर, कारवाह� टुं �गएप�छ कागजात सम्बिन्ध
फाइलमा नै रा�े व्यवस्था गनुर् प। �त्येक कारवाह�को अल–अलग फाइल खडा 
गनु् हुँदै
र
।
१०.१.३ बजेट उपशीषर्कसँग सम्बित नदेिखएको कागजातको  हकमा  सम्बिन्धत मन्�ालय
बजेट उपशीषर्कको नाममा �व�वध फाइल खडा गर� सोबाट कारवाह� चलाउनु पदर।
१०.१.४ अथर् मन्�ालय अन्तगर्तका �वभागबाट क�हलेकाँह� स�लै फाइल स�हत कारवाह
लागी आउने गदर्। यस्तोमा सम्बिन्धत �वभागको फाइलबाट कारव शुरु नगर� अथर
मन्�ालयको सम्बिन्धत उपशीषर्कको फाइलबाटै कारवाह� उठाउनु ।
१०.१.५ फाइलसाथ कागजातको  पि�का  प�न तयार गर�  सोमा चढाउने व्यवस्था गनुर्प।
आ�थर्क वषर् समा� भएप�छ फाइल पंिजका रुजु गर� छुट भएको रहेछ भने पंिजका
चढाई अ�ाव�धक गर� रा�ु पदर्।
१०.१.६ �नकासा, रकमान्तर र खचर् समथर्न सम्बन्धी फाइल कम ३ आ�थर्क वषर्सम
सुरिक्षत रा�ु पद।
१०.२ कागज धुल्याउने
तीन आ�थर्क वषर् व्यतीत भएका कागजातहरु सरकार� कागज धुल्याउने �नयम बमोिजम
्
पुरयाई धु
ल्याउनु पदर। कागजात धुल्याउँदा देहयका ���या अपनाउनु पदर्छ:
१०.२.१ �करण  १०.१.६ बमोिजम  पि�का खडा  गरेको  भएमा  सोह�  बमोिजम  र खडा 
नगरेकोमा पि�का खडा गनु्पदर
र
।
१०.२.२ पंिजका खडा  गरे प�छ कागज धुल्याउन
गनु्पदर
र
।
133

मुचुल्क ा खडा गर� स्वीकृ�तको ला�ग प

१०.२.३ कागज धुल्याउने आदेश भएप�छपुनः कागज धुल्याएको मुचुल्का तयार गर� कागजा
न� गन� वा जलाउने व्यवस्था गनुर् प।
१०.२.४ कागज धुल्याउने काम दश �वदा  पछा�ड  र �तहार �वदा  अगा�डको कुनै �दन गनु्र
पदर्।
१०.३ आन्त�रक संचारको व्यवस्
बजेट तथा कायर्�म महाशाखाको सबै सेक्टरलाई अस पन�  नी�तगत वा आन्त�रक मापदण्
(नम्स)को �वषयमा आन्त�रक संचारप�बाट जानकार� गराउनु पदर।
१०.४ बरबुझारथ


सरुवा वा काज भै जाँदा –आफ्नो िजम्मामा रहेको फाइल एवं कागजातहरु तो�कए
कमर्चार�लाई बुझाउनु पदर।



आफूले  गद� आएको कायर्को वारेम, बाँक� काम कायरहरुको वारेमा एवं नयाँ आउने
कमर्चार�ले बुझ्नुपन� �वषयहरु उल्लेख गरेको ��तव३ ��त तयार गर� १ ��त महाशाखा 
�मुख, १ ��त सम्बिन्धत शाखा �मुख  १ ��त नयाँ आउने कमर्चार�लाई अलग अलग
खामवन्द� गर� बुझाउनु पदर।

१०.५ अ�भमुखीकरण (Orientation)
बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा सरुवा भै आउने नयाँ कमर्चार�लाई सा�वकवालाले किम्७
(सात) �दन आफूसँगै राखी आफ्नो कामको सम्बन्धमा प�र (Familiarize) गराउनु पदर्।
१०.६ बजट
े  व्यवस्थापन सूचना �णाल(BMIS/LMBIS) को �योग गन� व्यवस्थ
बजेट तथा कायर्�म महाशाखमा खट� आएका कमर्चार�हरुलाई बजेट व्यवस्थापन सूचना �ण
(Budget Management Information System-BMIS) तथा  (Line Ministry Budget
Information System LMBIS) सम्बन्धी सफ्टवेयर बारे ता�लम �द ने स�ालन कायर्�व�ध
उपलव्ध गराउने व्यवस्था गनुर् । यसै गर� �व�ीय व्यवस्थापन सूचना �णाल (Financial
Management Information System-FMIS) को  बारेमा  प�न जानकार�  �दने व्यवस्था �मलाउन
पदर्।
१०.७ बजट
े तथा कायर्�म महाशाखाको कायर्�व�ध संशोधन सम्बन्धी व्य
१०.७.१

यो कायर्�व�ध �त्येतीन आ�थर्क वषर् आवश्यकता अनुसारसं शोधन ग�रनेछ।

१०.७.२

बजेट तथा कायर्�म

महाशाखाका सबै अ�धकृत तथा कमर्चार�हरुले संशोधन

समावेश गनर् आवश्यक लागेका �वषयवस्तुहरुको �टपोट गर� महाशाखा �मुख 
�दनु पदर्।
१०.७.३

महाशाखा �मुखले काय्�व�ध संशोधन गनर् एउटा कायर्टोल� गठ
र
र�  सं शोधनको 
मस्यौदा तयार गनर् लगाउनु पन।

१०.७.४

सं शोधन नभएसम्म मूल कारय ्�व�ध नै लागू रहन।
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