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प�र�छे द १
अथ� म��ालयको काय� �ववरण र काय���
े
ु को �व�ीय तथा म���क �े�सँग स�बि��त स�पूण� ��याकलापह� स�ालन गन� अ�भभारा अथ� म��ालयको
मुलक
हो। यो अ�भभारा वहन गन�का ला�ग नेपाल सरकार (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २०72 ले मुलभूत काय�ह� �न�द��
गरे को छ। म���क �े�सँग स�बि��त नी�तह�को तजुम
� ा र काया��वयन नेपाल रा� ब�कबाट हुँदै आएको छ। यसमा
नेपाल सरकारको भू�मका �नयामक र सहजकार�को �पमा रह� आएको छ। सरकार� �व� �े�सँग स�बि��त नी�त
तथा काय��म तजुम
� ा र

काया��वयन अथ� म��ालयबाट हुँदै आएको छ। यसलाई अझ �भावकार� �पमा स�ालन

गर� दे शको आ�थ�क ग�त�व��मा नेत�ृ वदायी भू�मका �नवा�ह गन� उ�े�यले आ�नो ���कोण (Vision), अ�भयान (Mission)
रणनी�तक ल�यह� (Strategic Goals), रणनी�तक उ�े�यह� (Strategic Objectives) र सं ग�ना�मक �व�प
ँ ाह�मा ��तुत ग�रएका छन् (Organizational Structure) समेत तय गरे को छ; जसलाई तलका बुद

१.१

काय� �ववरण (Terms of Reference)
नेपाल सरकार (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २०72 ले अथ� म��ालयको काय� �वभाजन दे हायबमोिजम तोकेको
छः
आ�थ�क तथा राज�व नी�त, आ�थ�क �शासन र �नय��णस�ब��ी योजना तथा काय��मको तजुम
� ा,
काया��वयन अनुगमन र मू�या�न।
आ�थ�क �व�ेषण।
आ�थ�क सा�नह�को बाँडफाँड।
मु�ा, म���क नी�त �न�ा�रण र काया��वयन।
नेपाल रा� ब�क, ब��क� (एन आइ �ड �स डेभलपमे�ट बैक समेत), �व�ीय सं �था तथा बीमा।
आय र �ययको �ववरण ।
राज�व नी�त र योजना।
राज�व �शासन एवं राज�व स�लन।
राज�व अनुस��ान।
सामा�य मू�य नी�त।
सामािजक तथा आ�थ�क �वकासको ला�ग अ�तरा���य स�पक� र सम�वय।
आ�थ�क, बै�क� तथा मु�ा �वषयक अ�तरा���य स�पक� तथा सम�वय।
वैदेिशक ऋण, अनुदान तथा अ�य ��प�ीय र बहुप�ीय सहायता।
�वदे शी मु�ा �व�नमय तथा �नय��ण।
साव�ज�नक ऋण तथा �नय��ण।
तलव, भ�ा, दै �नक तथा �मण भ�ा, �नवृि�भरण, उपदान लगायत आ�थ�क दा�य�व र सेवा सु�व�ास�ब��ी
�वषय।
सरकार� �वा�म�वमा रहेका सं �थानको �नयमन, �नय��ण, सम�वय र �नद� शन तथा तलव, भ�ा, बोनस,
लगानी र लाभांशस�ब��ी नी�त �न�ा�रण।
�व� ब�क, अ�तरा���य मु�ा कोष, एिशयाल� �वकास ब�क, अ�तरा���य �वकास सं �था तथा अ�य अ�तरा���य
�व�ीय सं �था।
सरकार� कोषको �यव�थापन, स�ालन तथा �शासन।

c

1

लेखा �नय��ण तथा �यव�थापन।
साव�ज�नक ��त�ानको �नजीकरण, अनुगमन र �नयमन।
साव�ज�नक सं �थानको �शासन, नी�त �नमा�ण र सम�वय।
राज�व र आ�थ�क �शासन ता�लम।
ँ ी बजार।
पुज
साव�ज�नक लगानी।
महालेखापर��कको काया�लय।
कम�चार� स�य कोष।
नाग�रक लगानी कोष।
साव�ज�नक सं �थान �नद� शन वोड�।
स�पि� शु�ीकरण।
युवा �वरोजगारस�ब�धी।
अवकाश कोष।
नेपाल लेखापर��ण सेवाको स�ालन।
नगर �वकास कोष।

१.२

���कोण (Vision)
सबल �व�ीय र आ�थ�क �यव�थापनको मा�यमबाट �दगो, फरा�कलो तथा उ�च दरको आ�थ�क वृ�� हा�सल
गर� सम� अथ�त��को �मता अ�भवृ�� गन�।

१.३

अ�भयान (Mission)
आ�त�रक राज�वको आधारलाई सु�� गद� उपल�ध �व�ीय �ोतको �भावकार� र समुिचत उपयोगबाट
सम��गत आ�थ�क �था�य�व कायम गन�मा सहयोग पु�याउने।

१.४

रणनी�तक ल�यह� (Strategic Goals)
१.४.१ सम��गत ल�य (Overall Goal)
उपयु� आ�थ�क नी�त तजुम
� ा गन� योगदान गन� र आ�थ�क नी�त �यव�थापनको काय� गन�।
१.४.२ काय�नी�तक ल�यह� (Specific Goals)
कर �णाल�लाई सरल बनाउने, करका आधार फरा�कलो गन� र करका उपयु� दरह� तो�ने।
कर �शासनको द�ता र �भावका�रतामा सुधार गन�।
�ाथ�मकता�ा� �े�ह�को ला�ग ब�� द�, �भावकार� र �यायोिचत �पमा साधनको बाँडफाँड
गन� नी�त अवल�वन गन�।
�व�ीय सं �था र �व�ीय उपकरणह�को मा�यमबाट उ�पादन र बजारको सु���करण गद� स�म
�व�ीय �णाल�को �वकास गन�।
सरकार� �वा�म�वका सं �थानह�लाई कुशल बनाउनको ला�ग �व�नवेश नी�तका साथै आव�यक
अ�य नी�तह� अवल�वन गन�।
पारदश� र उ�रदायी आ�थ�क तथा �व�ीय सूचना �णाल� �वकास गन�।
d

2

साव�ज�नक �े�का कम�चार�ह�को ला�ग �भावकार� र उिचत �ो�साहन �णाल�लाई सं �थागत
गन�।
�भावकार� साव�ज�नक खच� नी�तह�को तजुम
� ा र काया��वयन गन�।
वैदेिशक सहायताबाट �ा� �ोतह�को �यव�थापनको ला�ग �भावकार� अनुगमन र मू�या�न
�णाल�लाई सं �थागत गन�।
साव�ज�नक र �नजी �े� वीच �व�ासको वातावरण कायम गद� सम� आ�थ�क �वकासमा �नजी
�े�को सं ल�नताको ला�ग अनुकूल वातावरणको सृजनामा सहयोग गन�।

१.५

रणनी�तक उ�े�यह� (Strategic Objectives)
सम� आ�थ�क �यव�थापन �णाल�को सुधार काय�मा योगदान पु�याउने,
आधारभूत �वा��य सेवा, �ाथ�मक िश�ा र �ामीण पूवा�धार �वकासमा लगानी अ�भवृ�� गर� ग�रबी
�नवारणो�मूख �े� अनुकूल हुने गर� साव�ज�नक खच�को �ाथ�मक�करण गन�।
कुल �ाह�थ उ�पादनको अनुपातमा राज�व वृ��को समूिचत वातावरण तयार गन�।
�भावकार� र द� सेवाको ��याभू�तको ला�ग बजेट सहयोग उपल�ध गराउने।
अ�तरा���य�तरमा �वीकृत वैदेिशक सहायतास�ब�धी अनुव�ध र ��तव�ताह�को आधारमा मागमा
आधा�रत वैदेिशक सहयोग प�रचालन गन� र वैदेिशक सहयोगको �भावका�रतामा सुधार गन�।
नेपाल सरकारको �व�नयोजन ऐन बमोिजम �व�भ� म��ालय �वभाग र �नकायह�को ला�ग ग�र�को बजेट
�व�नयोजन र �तनीह�ले �दान गन� सेवा �वाह �णाल�को �भावका�रतामा अ�भवृ�� गन�।
साव�ज�नक सं �थानह�को �यावसा�यक द�ता अ�भवृ�� गन� ती सं �थानह�मा �भावकार� �व�ीय
�यव�थापन अ�यासह�को ��याभू�त गन� र �तनीह�ले �दान गन� सेवाह�मा सुधार गन�।
साव�ज�नक सं �थानह�को स�ालनमा �यव�थापक�य कुशलता अ�भवृ�� गर� ती सं �थानह�को
उ�े�यमूलक प�रचालन गन�।

१.६

सं गठना�मक सं रचना र काय�ह� (Organizational Structure & Functions)
अथ� म��ालयको काय��े�मा पन� �व�भ� ��याकलापह� स�ालन गन� दे हायबमोिजमको महाशाखाह� �यव�था
गर� काय��े� �न�द�� ग�र�को छसंगठन

सं�प
े मा मु�य मु�य कामह�

महाशाखाह�
�शासन महाशाखा

म��ालयको वा���क काय�योजना बनाई काय� स�पादन गन�।
काय� स�पादनमा आधा�रत वृि� �वकास �णाल�को �वकास गन�।
अ�तर महाशाखा सम�वय गन�।
काय� स�पादनमा आधा�रत पद�थापन, पुर�कार र सजायस�ब�धी काय� गद� उ��ेरक,
प�रणाममुखी र न�तजामुखी जनशि� उपल�ध गराउने।
स�पूण� महाशाखा लगायत �शासन महाशाखाको समेत वा���क काय�योजना बनाई तो�क�को
काय� अिघ बढाउने। म��ालय तथा अ�तर �वभाग र काया�लयह�को योजनास�ब�धी
काय�ह� स�पादन गन�।
आव�यक जनशि�को ��ेपण तथा पू�त�को काय� गर� मानव �ोत प�रचालन, िज�सी
�यव�थापन, आ�थ�क �शासन स�ालनस�ब�धी काय� गन�।
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सूचना ��व�ध शाखा राखी म��ालयलाई आव�यक हुने LMBIS, BMIS, FMIS, RMIS
लगायतका System स�ब�धी कामको सम�वय गन�।
सं सदमा पेश गनुप
� न� म��ालयगत �ग�त �ववरणको पुि�तका तयार गन�।
राज�व
महाशाखा

�यव�थापन

राज�व नी�त तथा माग�दश�नह� तजुम
� ा र प�रमाज�न गन�।
�व�मान राज�व नी�तको �व�ेषण र काया��वयन गन� र गराउने।
राज�व ��ेपण (Forecasting) तथा वा�ष�क राज�व स�लन अनुमान तयार गन�।
आ�थ�क �वधेयकको म�य�दा तयार गन�।
आ�थ�क ऐनमा उ�लेिखत राज�वस�ब�धी नी�त तथा काय��मह�को �भावकार� काया��वयन
गन� गराउने।
�वभागह� बीच सम�वय, अनुगमन तथा सुप�रवे�ण एवं �नद� शन गन�।
राज�व स�लनको �नर�तर अनुगमन र �नद� शन गन�।
राज�वको मा�सक समी�ा र �व�ेषण गर� राज�व स�लन अ�भवृ�� गन� �वशेष अ�भयान
स�ालन गन�।
राज�व छु ट सु�वधा तथा सहम�त (कर तथा गैरकर) स�ब�धमा �नण�य �दने।
राज�व च ुहावट, �वदे शी मु�ा अपचलन लगायतका आ�थ�क अपराधह� �नय��णको ला�ग
नी�तगत सुझाव �दने तथा �भावकार� काया��वयन गन� गराउनेस�ब�धी नी�तगत सुझाव �दई
काया��वयन गराउने।
राज�वसँग स�बि�धत �वषयमा राय माग भई आएमा राय �दने।
अ�तररा��य कर, अ�तररा��य स�धी स�झ�ताह�को काया��वयन र दोहोरो कर मुि�
स�झ�तासँग स�बि�धत काय�मा सम�वया�मक र सहयोगा�मक भू�मका खे�ने।
WTO, SAFTA, BIMSTEC, WCO लगायतका अ�तरा���य सं घ सँ�थासं ग स�बि�धत काय�
गन� गराउने।
�व� ब�क, अ�तरा���य मु�ाकोष तथा अ�तरा���य �व� �नगमसँग राज�वस�ब�धी �वषयमा
सम�वय तथा सहकाय� गन�।
राज�वस�ब�धी �वषयमा मि��प�रष�मा ��ताव पेश गन�।
गैरकर राज�वस�ब�धी नी�त, गैरकरका �े�, गैरकरका दर एवं असुल� ���या �नधा�रण
गन� र �े�गत म��ालयह�सँग गैरकर राज�वको �भावकार� असुल�का ला�ग सम�वय र
सहकाय� गन�।
राज�व ब�य�ता असुल गन� �बभागह�लाई प�रचालन गन�।
राज�वस�ब�धी बे�जु ���टको अनुगमन गन�।
�थानीय �नकायह�ले स�लन गन� राज�वको �वषयमा परामश�दायी भू�मका �नवा�ह गन�।
के���य र �थानीय राज�व �यव�थापनस�ब�धी काय�ह� गन�।
राज�वस�ब�धी गुनासो तथा उजुर� �यव�थापनस�ब�धी काय� गन�।
राज�व परामश�स�ब�धी काय�ह� स�पादन गन�।
राज�वस�ब�धी ऐन �नयमलाई समय सापे�, वै�ा�नक र अ�तरा���य�तरको बनाउन
आव�यकतानुसार प�रमाज�न तथा सं शोधन गन� पहल गन�।
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अ�तरा���य आ�थ�क
सहायता सम�वय
महाशाखा

वैदेिशक सहायता नी�तको तजुम
� ा, काया��वयन, अनुगमन मू�या�न तथा आयोजनाह�को
ब�क (Project Bank) �यव�थापन तथा आ�थ�क कूटनी�तको Focal Point को �पमा काम
गन� र दाताह�सँग बैठक सम�वय र �यव�थापन गन�।
बहुप�ीय तथा ��प�ीय �वकास साझेदारह�सँग सम�वय र सहकाय� गन� तथा वैदेिशक
सहायता उपयोग, प�रचालन र सहकाय� गन� तथा �े�गत प�रयोजनाह�को आव�यक
�यव�थापन, सम�वय अनुगमन, सोधभना�स�ब�धी काम गन�।
योजनाले �ाथ�मकता तोकेको �े�को आयोजनाह�लाई वैदेिशक सहयोग उपल�ध गराउन
स�बि�धत म��ालयसँग छलफल गर� आव�यक आयोजनाको �ववरण स�लन गन� र उ�
आयोजनाको स�भा�यता मू�या�न गन�।
�वकास आयोजनाह�को ला�ग सहायता उपल�ध गन� ��–प�ीय तथा बहु–प�ीय �ोतह�सँग
स�पक� रा�े।
सहायता उपल�ध हुने आयोजनाह�को स�भा�यता अ�ययन, मू�या�न र वाता� गर�
सहयोगलाई अि�तम �प �दने।
स�झ�ता गन� �सल�सलामा स�बि�धत म��ालय र सहायता �दने �वदे शी सं �था वा �म�रा�
र कानून �याय तथा सं सद�य मा�मला म��ालयबाट आव�यक ��तकृया �ा� गन�।
�वदे शी सहयोग अ�तग�त स�ा�लत �व�भ� आयोजनाह�को आ�थ�क ���कोणले सम�वय
गन�।
�वदे शी सहयोग अ�तग�त स�ा�लत �वकास आयोजनाह� स�ालन गन� आ�थ�क �े�मा
आइपरे का सम�यालाई �नराकरण गन�।
स�ा�लत आयोजनाह�लाई कर, भ�सार र अ�य महशूल छु ट वा सहु�लयत गराउने स�दभ�मा
राय �दने वा आव�यक काय�वाह� अिघ बढाउने।
�वदे शी सहायता अ�तग�तका छा�वृि� �ा� गर� �वतरणको ला�ग �कृया अगा�� बढाउने र
�वदे शी �वशे�� वा �वयंसेवकह�को सेवा उपल�ध गन� कारवाह� गन�।
�वकास काय��मको ला�ग वैदेिशक सहायता उपल�ध गन� स�ब�धमा �व�भ� रा� एवं
अ�तरा���य सं �थाह�को ���कोण, सोचाइ, नी�त र सहयोग काय��म बारे अ�ाव�धक
जानकार� रा�े।
नेपाल सरकारको �व�भ� �नकायह�को ला�ग �वकास काय��ममा वैदेिशक सहायता �ा�
गन� स�ब�धमा पररा� म��ालयसँग �नकटतम स�ब�ध कायम गन�।
�वदे शी आ�थ�क ��त�न�धम��लको �मणस�ब�धी �यव�था �मलाउने।
नेपाल सहायता समूहको आव�धक बैठकस�ब�धी आव�यक काय�ह� गन�।
अ�तरा��य आ�थ�क सहयोग सम�वयस�ब�धी अ�य काय� गन�।
वैदेिशक सहायतास�ब�धी सूचनाको �यव�थापन र सम�वय गर� सहायतालाई �भावकार�
तथा पारदश� तु�याउने।
वैदेिशक सहायता प�रचालनस�ब�धी उ�च�तर�य स�म�तको बैठक स�ालनको तयार� गन�।
वैदेिशक सहायतास�ब�धी आयोजनाको स�झ�ता गन� �यव�था �मलाउने।
दातासँग आयोजना स�झ�ताको ला�ग आव�यक पन� स�पूण � तयार� पुरा गन�।
वैदेिशक सहायतासँग स�बि�धत �व�भ� �मशन र दाता ��त�न�धसँग �नय�मत परामश�,
छलफल गन�।
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दाता रा�/�नकायका उ�च पदा�धकार�को नेपाल �मणको �यव�थापनमा आव�यक सम�वय
गन�।
बजेट

तथा

महाशाखा

काय��म

बजेट तजुम
� ाको �ार��भक काय�, सीमा (�स�ल�) �नधा�रण, सूचना स�लन बजेट माग �ा�
गन�, छलफलमा भाग �लने, बजेटलाई अ��तम �प �दने काय�, �वीकृत बजेटको �भावकार�

काया��वयनमा सहयोग गन�, बजेट �नकासा, रकमा�तर र �ोता�तर �यव�थापन गन� �व�भ�
�े�गत शाखाको �यव�था �मलाउने।
बजेट तजुम
� ाका ला�ग ��तफल र उपल��ध �व�ेषण गन�, �व�नयोजनमा द�ता हा�सल गन�,
सम�पका काय��ममा एक�पता कायम गन� र बजेटलाई न�तजामूलक बनाउन खोज,
अनुस�धान, �व�ेषणका आधारमा �नर�तर सुधारका ला�ग गुणच� (Quality Circle) को
काम गन�।
�व�ीय �न�ेपण �े�गत र �वषयगत ससत� र �नसत� अनुदानस�ब�धी काय�का साथै �थानीय
�ोत प�रचालनस�ब�धी नी�त, योजना तजुम
� ा गन�।
�नवृ��भरण, के���य बजेट तजुम
� ा, काया��वयन, थप �नकासा, �ोता�तर, रकमा�तर गन� र
बजेट �शासनको �ज�मेवार� �लने।
अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखासँग सम�वय राखी रा��य योजना आयोगमा
बजेट �यव�था तथा काय��म स�ब�धमा हुने छलफलमा भाग �लने।
�व�भ� म��ालय, �वभाग तथा काया�लयह�बाट आएको आ�थ�क दा�य�वस�ब�धी कुराह�मा
राय तथा परामश� �दने।
�थायी दरव�द� �ृजना गन� आ�थ�क ���कोणले �व�ेषण गर� सहम�त �दने।
अ�थायी दरव�द� स�ब�धमा आ�थ�क ���कोणले �वचार गर� सहम�त �दने।
थप र गैर बजेटर� अ�यासलाई �न��सा�हत गन�।
�भावकार� साव�ज�नक सेवा �वाहको सय��को नवीनतम माग� प�हचान गन�।
अ��तयार� र उ�रदायी�व बीचको स�ब�ध �था�पत गन�।
बजेटको �भावकार� �व�नयोजन र काया��वयनस�ब�धी काय� गन�।
आ�थ�क �था�य�व कायम रा� सहयोग गन�।
�व�ीय �यव�थापन सूचना �णाल�को सुधार गन�।
आ�थ�क दा�य�व बढाउन सहम�त �दने स�ब�धमा आव�यक कारवाह� गन� �यसको अ�भलेख
अ�ाव�धक रा�े।
�म�हा, च�दा दान, दात�य र सरकार� �ज�सीको �ललाम स�ब�धमा राय �दने।
आव�यकता र ��च�यताको आधारमा भैप�र आउने र अथ� �व�वध (अथ� म��ालय अ�तग�त
रहेको रकम) शीष�कको रकमबाट �नकासा �दने।
बजेट तथा काय��मस�ब�धी अ�य काय� गन�।
सं �थान सम�वय
महाशाखा

साव�ज�नक सं �थानस�ब�धी नी�त तजुम
� ा र काया��वयन, सरकार� सं �थानको तलव, भ�ा,
बोनस, लगानी र लाभांशस�ब�धी नी�त �नधा�रण गन�, साव�ज�नक सं �थान सुधार तथा
साव�ज�नक सं �थानका बीच सम�वय र �नयमन गन� काय�।
सं �थानह�लाई �द�ने अनुदान, सहु�लयत तथा सु�वधा स�ब�धमा नी�त तजुम
� ा गन�।
सं �थानका कम�चार�ह�लाई �मण भ�ा, दै �नक �मण भ�ा, तलव र अ�य सु�वधा �दने
स�ब�धमा नी�त तजुम
� ा गन�।
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साव�ज�नक सं �थानलाई अनुदान �नकासा, ऋण लगानी तथा शेयर एवं ऋणस�ब�धी
अ�भलेखा�न एवं अ�ाव�धक गन� काय�, आ�थ�क अनुशासन कायम गराउने �व�य, साव�ज�नक
सं �थानले माग गरे को सहम�तस�ब�धी कारवाह�, साव�ज�नक सं �थाह�को �नर��ण,
अनुगमन तथा मू�या�न र वा���क ��तवेदन तयार�।
�नजीकरणस�ब�धी नी�त तजुम
� ा र काया��वयन, सं �थान छनौट, बोलप� आ�ान, मू�या�न,
�वीकृ�त र स�झौता, �लि�वडेटरस�ब�धी काय�, खारे ज भएका सं �थानह�को फरफारक
हुनपु न� �व�यह� हेन� र �नजीकरण स�म�तको सिचवालयको काय� गन�।
साव�ज�नक सं �थानह�को काय��मह� अनुगमन तथा मू�या�न गन� र साव�ज�नक
सं �थानस�ब�धी �ग�त �ववरण पु�तक (पहेलो �कताब) �काशन गन�।
साव�ज�नक सं �थान �नद� शन वोड�को स�पक� महाशाखाको �पमा काम गन�।
सं �थानको अ�ययन गर� वग�करण र स�ालनस�ब�धी नी�त तजुम
� ा गन�।
सं �थानह�को शेयर तथा कजा�को अव�ध तथा रकम �नधा�रण गन� नी�त तजुम
� ा गन�।
सं �थान स�ालनको ला�ग ��त�न�ध�व गराउने स�ब�धमा नी�त तजुम
� ा गराउने र ��त�न�ध
चयन गन�।
बजेट तथा काय��म महाशाखाबाट तजुम
� ा ग�रने बजेट र काय��मह�मा सं �थानमा ग�रने
लगानी र सं �थानह�लाई �द�ने अनुदानको काय�मा सं ल�न रहने र �यसको ला�ग आव�यक
�ववरण उपल�ध गराउने।
सं �थानलाई उपल�ध गराउनु पन� बजेट तथा काय��म तयार गर� बजेट तथा काय��म
महाशाखामा पेश गन�।
�व�भ� सं �थानह�, महालेखा पर��कको �वभाग तथा नेपाल रा� ब�कबाट त�या� स�लन
गर� सं �थानह�को वा���क आय �यय तथा अ�य आ�थ�क उपलि�धह�को त�या� स�लन
र �शासन गन�।
स��लत त�या�ह�को आधारमा सं �थाह�को �ग�तस�ब�धी मू�या�न गर� आव�यक
सुधारको ला�ग ��तवेदन पेश गन�।
सं �थानबाट भएको �ग�त �ववरण स�लन गर� एक�कृत ��तवेदन तयार गन�।
सं �थानबाट वासलात र नाफा नो�सानह�को �हसाब स�लन गर� सं �थानको आ�थ�क
ि�थ�तस�ब�धी ��तवेदन तयार गन�।
सं �थानस�ब�धी

सव��ण

��तवेदन,

आ�थ�क

उपलि�ध

र

व�तुि�थ�त

स�ब�धमा

पु�तक/वुले�टन �काशन गन�।
सं �थानको �थापना तथा �वघटन गनुप
� रे मा �यसको सव��ण गर� ��तवेदन तयार गन�।
सं �थानको कम�चार�को सु�वधामा थपघट गराउनु परे मा अथवा स�बि�धत सं �थानबाट माग
भई आएमा �यसको अ�ययन गर� �वीकृत �दान गन�।
सं �थानको शेयर र कजा� उपल�ध गराउने स�ब�धमा अ�ययन गर� काया��वयनको ला�ग
�वीकृ�त �दने।
सं �थानह�लाई अनुदान सहु�लयत उपल�ध गराउन स�बि�धत सं �थानको व�तुि�थ�त
अ�ययन गन� र �सफा�रश गन�।
सं �थानको आ�थ�क �यव�थापन स�ब�धमा राय सुझाव उपल�ध गराउने।
सं �थानमा ग�रने शेयर लगानी।
i
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रा��य एवं अ�तरा���य �व�ीय सं �थानह�को ग�त�व�ध अ�ययन एवं लेखा जोखा गर�
यसबाट नेपालमा पन� असर �व�ेषण गर� �भाव ��तुत गन�।
�व�ीय सं �थाह�को �वकासको ला�ग नी�त तथा काय��म तयार गन�।
�व�ीय सं �थाह� वीच आ�थ�क नी�तमा एक�पता �याउन आव�यक कारवाह� गन�।
सरकार� सं �थानह�लाई ऋण उपल�ध गराउन कारवाह� गन�।
सं �थानह�को �व�नवेशस�ब�धी काय��म र �ाथ�मकता �नधा�रण गन�।
�व�नवेशस�ब�धी काय��मको तजुम
� ा गन� अ�ययन तथा अनुस�धान गन�।
��त�ानह�को मू�या�न गराई नेपाल सरकार सम� �व�नवेशको ���याको �सफा�रस
गन�।
�व�नवेशस�ब�धी काय� गन� स�ब�धमा आइपरे का वाधा अवरोध फुकाउने र सम�वय कायम
गन�।
साव�ज�नक ��त�ानह�को �व�नवेश गन� स�ब�धमा आव�यक परे मा अ�य कामह� गन�,
गराउने।
कानून

तथा

परामश�

महाशाखा

अथ� म��ालय र अ�तग�तका �वभागह�लाई कानूनी राय स�लाह �दान गन�।
�व�ीय �े�का ऐन र �नयमह�को म�य�दा तयार गन�।
म��ालयको तफ�बाट �रट �नवेदन तथा �फराद दावी गन�।
म��ालयलाई �बप�ी बनाई दायर भएका मु�ाह�को �लिखत जवाफ तथा ��तउ�र प�
तयार गन�।
नेपाल राजप�मा अथ� म��ालयको तफ�बाट �कािशत हुने सूचनाह�को म�य�दा तयार गन�
र �य�तो सूचनाको स�पादन तथा �काशन गन�।
राज�वस�ब�धी �वधेयकको तजुम
� ा गन�।
ऐन तथा �नयमह�को �या�या गन� र दे िखन आएका कानूनी सम�याह�को समाधानतफ�
आव�यक राय सुझाव र �नद� शन

�दने।

राज�व �शासनमा दे िखन वा पन� आएका सबै �क�समका सम�याह�को �नराकरणको ला�ग
आव�यक राय सुझाव र �नद� शन �दई �नराकरण गन�।
फैसला काया��वयनको अनुगमन गन�।
अ�तरा���य सि�ध स�झ�तामा राय �दने।
अनुगमन तथा मू�या�न
महाशाखा

�व�ीय नी�तको अनुगमन तथा मू�या�न एवं बजेट व��यसँग स�बि�धत �े�गत
नी�तह�को अनुगमन तथा मु�यांकन �नय�मत �पमा गनुप
� न� र गुनासो �यव�थापन एवं
सूचना अ�धकार�स�ब�धी काय� गन�।
राज�व नी�त तथा राज�व स�लनको अनुगमन मू�या�न तथा वैदेिशक सहायता सं ल�न
प�रयोजनाह�को अनुगमन तथा मू�या�नका काय�ह� एवं सं सदमा पेश गनुप
� न� म��ालयगत
�ग�त �ववरण पुि�तका तयार�को काम गन�।
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन र सूचनाको हकस�ब�धी कानूनले तोकेअनुसार
��तवेदन तयार गर� साव�ज�नक गन�।
सम��गत राज�व नी�त काया��वयनको �वत�� अनुगमन तथा मू�या�न गन�।
साधारण खच�को सम��गत अनुगमन तथा मू�या�न गन�।
�वकास खच�को सम��गत अनुगमन तथा मू�या�न गन�।
j
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च�मा�सक �ग�त �ववरण सबै म��ालयह� तथा अथ� म��ालयबाट �ा� गर� Action Plan,
Aims and Objectives अनुसार काया��वयन भए नभएको �ववेचना गर� �कािशत गन�,
MDAC को आयोजना गन�।
ल�यबमोिजम वा ल�य भ�दा बढ� �ग�त हा�सल गन�लाई पुर�कारका ला�ग �स�ा�रस
गन�।
ल�य भ�दा कम �ग�त भएको पाईएमा कारवाह� गन� �स�ा�रस गन�।
बजेट व��यमा परे का नी�त काया��वयनमा �भावका�रता �याउन �वशेष पहल गन�।
सूचना ��व��को �वकास गद� सु�मा राज�वसँग स�बि��त �वभाग/काया�लयह� सँग

Network गन�, प�� �मश� सबै म��ालयसँग Computer Networking गन�।
आ�थ�क त�या� प�रमाज�न गन�।
ु को अथ� �यव�थालाई
आ�थ�क ग�त�व��सँग स�बि��त �वषयह� मा�थ �नगरानी राखी मुलक
मजवुत बनाउन आव�यक रणनी�त तयार�स�ब��ी काय� गन�।
सूचनाको हकस�ब��ी कानुनबमोिजम माग भएका सूचना स�बि��त प�लाई उपल��
गराउने।
�व�ाको भू�मका �नवा�ह गन�।
आगामी आ�थ�क वष�को बजेट व��य तयार गन� आव�यक �ववरण स�लन गन� �ा�प
तयार� काय� गन�।
अनुगमन तथा मू�या�न स�ब��मा पर� आउने अ�य काय�ह� गन�।
आ�थ�क
महाशाखा

नी�त

�व�ेषण

सरकार� खच�, राज�व प�रचालन, बजेट घाटा, आ�त�रक एवं बा� ऋण, मू�य तथा
मु�ा����त, म���क नी�त तथा वैदेिशक �व�नमय नी�त ज�ता अथ�त��का �व�व� प�ह�को
ु को �दगो आ�थ�क वृ�� र यसको �था�य�वका
�वृि� तथा मु�ाह�को �व�ेषण गन�, मुलक
ला�ग �लनुपन� कदम तथा प�रव�त�त �व� आ�थ�क प�र��यअनुसार नेपाल� अथ�त��लाई
अगा�� बढाउने स�ब��मा अ�ययन अनुस��ान गन�, बजार �व�ेषण गन�, बजार मू�यको
अनुगमन गन�/गराउने र मू�य ि�थरता कायम गन� स�ब��मा आव�यक उपायह�को
अवल�वन गन� र मु�ा �नम�ल�करणस�ब��ी काम गन�।
�व�ीय उपकरणह�को मा�यमबाट लगानी, उ�पादन र �वतरण �यव�थाको सु�ढ�करण
ु मा लगानीमै�ी वातावरण सृजना गन� र
गद� स�म �व�ीय �णाल�को �वकास गन�, मुलक
साव�ज�नक �नजी �े� बीचको �व�ासको वातावरण कायम गद� सम� आ�थ�क �वकासमा
�नजी �े�को सं ल�नताको ला�ग अनुकूल वातावरण �सज�ना गन� टे वा पु�याउने काम गन�।
नेपाल सरकारले �लएका र �लनुपन� ऋणस�ब��ी �यव�थापन गन� तथा ऋणको
आव�यकता, सीमा, ��त�ल, आ�त�रक ऋणस�ब��ी योजना ज�ता �वषयमा अ�ययन
�व�ेषण गन�।
सरकार� खच�को प�रमाण र ढाँचास�ब��ी नी�तह�को तजुम
� ा गन�।
म���क नी�त, मू�य नी�त र अ�य आ�थ�क �व�ीय नी�तह�को काय��मस�ब��ी स�बि��त
�नकायबाट सूचना र त�या� �ा� गर� आव��क ��तवेदन तयार गन�।
सरकार� �व�ीय ि�थ�तको अ�ययन �व�ेषण गर� ��तवेदन तयार गन�।
मा�सक, �ैमा�सक तथा वा�ष�क, आ�थ�क सव��ण तथा ��तवेदनह� तयार गराउने।
नेपाल सरकारको आ�थ�क ग�त�व��ह� स�बि��त �नकायलाई उपल�� गराउने।
k
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सं सदमा पेश हुने वा�ष�क आ�थ�क सव��ण तयार गन�।
�वदे शी मु��ाको �ोतको अनुमान तथा त�या� स�लन गन�।
स�पि� शु�ीकरण �नवारणस�ब�धी महाशाखाको �पमा काय� गन�।
�नर�तर �पमा बजार मू�य स�लन गर� गराई �व�ेषण गर� मू�य ि�थर रा�े उपायह�
अपनाउने।
आ�त�रक तथा बा� ऋण स�लन गन� स�ब�धी नी�त तजुम
� ा गन�।
आ�त�रक एवं बा� ऋणस�ब�धी त�या� एवं लेखा अ�ाव�धक रा�े।
वैदेिशक ऋण तथा आ�त�रक ऋणको �यव�था गन�।
�वकास ऋणप�, ��तपू�त�, �टक आ�द आ�त�रक ऋणको साँवा �याज भ ु�ानीको �यव�था
गन�।
�व�ीय �े� �यव�थापन
महाशाखा

�वकास ऋणप� तथा ��तपू�त�, �टकको अव�ध र रकम �नधा�रण गन�।
ु को आ�थ�क समु��तका ला�ग ब�क तथा �व�ीय �े�को सुधार, पुन�� थापना, सम�वय,
मुलक
अनुगमन, �वकास एवं �व�तार।
ब�क तथा �व�ीय �े�ह�ले अवल�वन गरे का नी�त तथा काय��मह�को अ�ययन एवं
लेखाजोखा गर� आव�यक नी�त �नमा�णको ला�ग राय सुझाव �दने।
सहकार� सं �था, गैर सरकार� �व�ीय सं �थाह�को भू�मका र �तनीह�को �भाव एवं
�यव�थापनका स�ब�धमा आव�यक नी�त बनाउने।
लघु�व�, �ामीण �व� �यव�थापनस�ब�धी काय� गन�, �वदे शी मु�ाको �ोत अनुमान तथा
त�या� स�लन गन� लगायतका काय�ह� गन�।
ँ ीबजार, स�झ��तत कोष �शासन, �युच ुअल ���, �न�ेप तथा कजा� सुर�ण,
बीमा, पुज
अवकास कोषसँग स�बि�धत कामकारवाह�का स�ब�धमा नी�तगत, कानूनी एवं �यवहा�रक
प�ह�को सम�वय, अनुगमन, �वकास एवं �व�तारस�ब�धी काय�ह� र ती �े�ह�को
अ�ययन गर� ��तवेदन तयार गन�।
सरकार� खच�को प�रमाण र ढाँचास�ब�धी नी�तह�को तजुम
� ा गन�।
म���क नी�त, मू�य नी�त र अ�य सामा�य नी�तह�को काय��म स�ब�धी स�बि�धत
�नकायबाट सूचना र त�या� �ा� गर� �व�ेषण गन�।
सरकार� �व�ीय ि�थ�तको अ�ययन �व�ेषण गन�।
�वदे शी मु�ाको �ोतको अनुमान तथा त�या� स�लन गन�।

¾

�वभाग, �व�ीय सं �था तथा अ�य �नकायह��

महालेखा
काया�लय

�नय��क

�व�नयोिजत बजेट �नकासा गन�,

लेखा �णाल�को तजुम
� ा, काया��वयन र सुप�रवे�ण गन�, सरकार� आय �ययको के���य
लेखा तयार गर� ��तवेदन गन�, भ ु�ानी बाँक� रकमह�को �ववरण स�लन गर� के���य
�ववरण तयार गन�,

आ�थ�क अ�नय�मतताह�को अनुस�धान गन�, आ�त�रक लेखापर��ण गन�, सरकार�
ऋणको भ ु�ानी तथा बाँक�को �हसाब रा�े,

�व�नयोिजत बजेटको रकमा�तर आदे श काया��वयन गराउने, आ�थ�क �शासनका �वषयमा

राय �दने,

cl
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वैदेिशक सहयोगका खाता स�ालन र सरकार� खाता स�ालनको �यव�था �मलाउने।
सरकार� खच�को भ ु�ानी गन� (एकल खाता कोष माफ�त)
¾

�वभागह�

भ�सार �वभाग

भ�सार राज�व स�लन गन�,

अन�धकृत �यापार �नय��ण गन�,

भ�सार महसुलस�ब�धी नी�त तजुम
� ा गन� अथ� म��ालयलाई सहयोग गन�,
भ�सार �शासनलाई �यवि�थत र पारदश� बनाई �यापार सहजीकरण गन�।
आ�त�रक राज�व �वभाग

मु.अ.कर, आयकर र अ�तशु�क स�लन गन�।
कर नी�त तजुम
� ामा सहयोग गन� र �ो�षत नी�त काया��वयन गन�,

कर �नधा�रण �ववरणह�को पुनरावलोकन गन�, कर काया�लयह�को सुप�रवे�ण गन�,

करदातालाई सेवा �दान गन�, कर स�ब�धी ऐन र �नयमह�को तजुम
� ा गन� सहयोग गन�,
राज�व असुल�को अनुगमन गन� र कर �शासनलाई �यवि�थत र पारदश� वनाई करदाता–
मै�ी कर �शासनको �यव�था सु�नि�त गन�।
राज�व अनुस�धान �वभाग

राज�व च ुहावटस�ब�धी अ�ययन अनुस�धान गन�,

गैरकानूनी �वदे शी �व�नमय कारोवार �नय��ण गन�, राज�व च ुहावट �नय��ण गन�।
राज�व स�लन काय�मा सहयोग गन�।
स�पि� शु��करण

अपराधज�य काय�बाट �ा� स�पि� शु�ीकरण गन� काय�लाई �नय��ण तथा �नवारण
गन�।

अनुस�धान �वभाग

स�पि� शु�ीकरण (Money Laundering) तथा आतं ककार� ��याकलापमा हुने �व�ीय
सहयोग (Terrorist Financing) लाई �नय��ण गन�,

स�पि� शु�ीकरण गन� अपराधीह�लाई कानूनको दायरामा �याई दि�डत गन�,
Money Laundering र Terrorist Financing बाट आिज�त स�पि� जफत गन�,

शंका�पद कारोवारको प�हचान गर� अ�भयु�लाई अनुस�धान, तह�ककात एवं अ�भयोजन
गर� कानूनबमोिजम कारवाह� गन�,
Anti - Money Laundering (AML) मा रा��य, �े�ीय एवम् अ�तरा���य सहयोगको
अदान�दान गन� र
रा�को अथ�त�� एवं सुशासनलाई �दगो ढं गले स�ालन गन� गराउने।
राज�व

�शासन

ता�लम

के��

राज�व र आ�थ�क �शासन स�ब�धी �वषयमा ता�लम �दान गन�,

लेखा र आ�थ�क �वषयका नी�त, ���या र काय��व�धह�मा अनुस�धान गन�,
ता�लमको भावी रणनी�त तय तथा �भावका�रता अ�ययन गन�।

¾

ब�क/बोड�/एजे�सीह�

नेपाल रा� ब�क

म���क नी�तको तजुम
� ा,
ब�क तथा �व�ीय सं �थाह�को �नयमन, सुप�रवे�ण र अनुगमन गन�।
�वदे शी �व�नमय �नय��ण, रा� ऋण �यव�थापन, म���क र �व�ीय �वषयह�मा
सरकारलाई स�लाह �दान गन�।

रा��य वािण�य ब�क

आ�थ�क �वकासको ला�ग आ�त�रक साधन प�रचालन गन�मा सहयोग गन�,
उ�ोग तथा वािण�य �े�मा वै�क� सेवा उपल�ध गराउने।
cc
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कृ�ष �वकास ब�क

आ�थ�क �वकासको ला�ग आ�त�रक साधन प�रचालन गन�मा सहयोग गन�,
�ामीण गर�ब �कसानह�लाई व��क� सेवा र अ�य सहायता उपल�ध गराउने।

साव�ज�नक सं �थान �नद� शन

साव�ज�नक सं �थानह�मा काय�कार� �मुख �नयु�को ला�ग �स�ा�रस गन�।

वोड�

साव�ज�नक सं �थानह�को स�ालन तथा �यव�थापनमा सहयोग गन�।

नेपाल �धतोप� बोड�

ु कोष (Mutual Fund) ह�को
�धतोप�ह�, बजार म�य�थह�, �व�नमय बजार तथा सं य�
दता� गन�,
�धतोप� कारोवारह�को �नयमन र अनुगमन गन�।

बीमा स�म�त
�न�ेप तथा कजा� सुर�ण
कोष
नेपाल

��क

ए�सचे�ज

�ल�म�े ड
नाग�रक

बीमा �यावसायको �व��न, �नयमन, �यव�थापन, अनुगमन र मू�या�नको काय� गन�।
वा�ण�य ब�कह�ले �ाथ�मकता �ा� �े�मा �वाह गरे को कजा�को सुर�ण ��याभू�त गन�।
ँ ी बजारको सं �थागत �वकासको ला�ग �धतोप�ह�को �व�नमय बजारको �पमा काय�
पुज
गन�।

लगानी

कोष

उ�पादनशील काय�को ला�ग वचत प�रचालन गन� र नाग�रकह�लाई वचत गन� �ो�साहन
गन�।

कम�चार� स�य कोष

कम�चार�ह�को ���को �पमा काय� गर� स�यकता�ह�लाई कजा� तथा सेवा�नवृ� सु�वधा
�दान गन�।

रा��य बीमा सं �थान
रा��य

बीमा

जीवन बीमा सु�वधा उपल�ध गराउने।
क�पनी

�नज�वन बीमा सु�वधा उपल�ध गराउने।

�ल�म�े ड
एन.आई.�ड.�स. डेभलपमे��

��ो�गक �वकासको ला�ग आव�यक पन� अ�पका�लन एवं द���काल�न ऋण �दान

ब�क

गन�।
�व�ीय कारोवार गन�।

�स.�ड.एस.क�पनी �ल�म�े ड

शेयर खर�द �ब��स�ब�धी अनलाईन कारोवार गन� नेपाल �धतोप� बोड�लाई सहयोग
गन�।

नगर �वकास कोष

शहर� �े�को �वकाससँग स�ब��धत �नकायह�मा लगानी गन� ।

युवा तथा साना �यवसायी

रोजगार�को �मता �वकासका ला�ग Seed Money उपल�ध गराउन सहयोग गन�।

�वरोजगार कोष

cd

12

प�र�छे द २
बजेट तथा काय��म महाशाखाको रणनी�तक सोच र काय� �णाल�
२.१

���कोण (Vision)
�दगो, उ�च ��त�लयु�, �रा�कलो, समावेशी तथा सामािजक �यायका ���ले उपयु� �वकास योजना तथा
काय��ममा साधनको �भावकार� �यव�थापन सु�नि�त गद� सम��गत आ�थ�क �था�य�व कायम रा� म�त
गन�।

२.२

अ�भयान (Mission)
उपयु� सम��गत आ�थ�क वातावरणको मा�यम�ारा उ�च, �दगो, भरपद� र ग�रबी �नवारणो�मुख आ�थ�क वृ��
हा�सल गन� साव�ज�नक खच� �यव�थापन गन� र नेपाल सरकारको आ�थ�क नी�तह� काया��वयन गन� सहयोग
पु�याउने।

२.३

रणनी�तक ल�यह�, उ�े�यह� तथा ��याकलापह� (Strategic Goals, Objectives and Activities)
रणनी�तक ल�य १ : बजेट �व�नयोजन द�ता हा�सल गन�।
काय��मह�
१.

आयोजनाह�को छनौट र �वीकृ�तको �मता सु�ढ गन�।

२.

साधारण �शासनस�ब�धी खच�को उ�पादक�व र �भावका�रता बढाई वा�ष�क साधारण �शासनस�ब�धी
खच�को वृ�� दरलाई राज�व वृ�� दर भ�दा कम रा�े।

३.

अनाव�यक र कम आ�थ�क ��त�ल �दने आयोजनाह� कटौती गन� र स�भव भएस�म आ�थ�क ��त�ल
दरको आधारमा आयोजनाह� छनौट गन�।

४.

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�लाई �ोतको कमी नहोस् भ�े उ�े�यले बहुवष�य �व�नयोजन �णाल�लाई
बजेट तजुम
� ाको मूल आधारको �पमा सु�ढ गन� एवं काय� स�पादनमा आधा�रत �ोतको �व�नयोजन
सु�नि�त गन�।

५.

कोष �यव�थापन गन� सघाउ पु�ने गर� बजेटको म�याव�ध समी�ा माघ मसा�त�भ� स�प� गन�।

६.

आयोजनाह�को �ाथ�मक�करण र छनौटका ला�ग आयोजना ब�कको �थापना गन�।

७.

म�यमकाल�न खच� सं रचना/बजेट सं रचना तयार गन� काय�मा सहयोग पु�याई सो अनु�प बजेट
�व�नयोजन काय�मा �यान �दने।

८.

वा�ष�क खच�को वा�त�वकता र आयोजनाह�को उपलि�ध तथा सम�या अ�ययन गर� समाधान गन�
सहयोग पु�ने गर� बजेटको वा�ष�क मू�या�नको काय� मं �सर म�हना�भ� स�प� गन�।

9.

आयोजनाह�को गुण�तर�य �वेशमा जोड �दने।

10. साधन (Input) र उपलि�ध (Output) को आधारमा खच� �यव�था �मलाउने।
11. योजनाको रणनी�तक ल�य अनुकुल हुनग
े र� बजेट �व�नयोजन गन�।
अपेि�त प�रणाम
आ�थ�क �पमा लाभदायी आयोजनाह� तथा ��याकलापह�मा �ोतको �व�नयोजनबाट रकमको उपयो�गता
(Value of money) सु�नि�त भएको हुने र यसबाट खच�को उ�च ��त�ल �ा� हुनाका साथै �नजी �े�को
आ�थ�क ��याकलाप ब�न सहयोग पु�ने।
ce
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रणनी�तक ल�य २ : बजेट काया��वयन द�ता हा�सल गन�।
काय��मह�
१.

स�बि�धत म��ालय/ �नकायमा समयमै बजेट खच� गन� अि�तयार� उपल�ध गराउने।

2.

�व�नयोजन गदा�कै अव�थामा समपूरक कोष (Counterpart Fund) मा पया�� रकम छु �ाउने।

3.

सरकारले �दने अनुदान सोझै �थानीय �नकायमा पठाउने।

4.

आयोजनाको काया��वयनमा सहजीकरण गन� र आयोजनाह�को �थलगत अनुगमन गर� पृ�पोषण �दने।

5.

काय� स�पादन करार गर� �ा� ��त�ल ��त आयोजना �मुखलाई िज�मेवार बनाउने

अपेि�त प�रणाम
आयोजना तथा काय��मह� समयमै स�प� भई समय र लागत वृ��को कारणले ब�न जाने अनाव�यक
खच� कम हुने।
रणनी�तक ल�य ३ : सम��गत आ�थ�क ि�थरता कायम गन� म�त गन�।
काय��मह�
१.

ु ान गदा� गाह��थ उ�पादन, म���क �े�, वैदेिशक
सम��गत आ�थ�क �था�य�वका ला�ग �व�ीय पूवा�नम
ँ ी बजार ज�ता �े�का पूवा�नम
ु ानसँग तादा��यता कायम
�यापार, शोधना�तर ि�थ�त, �वदे शी �व�नमय, पुज
गर� एक�कृत गन�।

अपेि�त प�रणाम
सम��गत आ�थ�क �था�य�वका ला�ग �व�ीय घाटा अपेि�त �तरमा सी�मत हुने।
रणनी�तक ल�य ४ : �व�ीय �यव�थापन सूचना �णाल�को सुधार गन�।
काय��मह�
१.

�वकासस�ब�धी �व�भ� साझेदारह�को आव�यकताह�लाई समा�हत गन� स�ने गर� खच� ��तवेदनलाई
पुनस�रिचत गन�।

२.

रा��य योजना आयोग, स�बि�धत म��ालयह�, महालेखा �नय��क काया�लय र नेपाल रा� ब�कसँग
�था�पत स�ार �णाल�लाई सु�� बनाउने।

३.
४.

Aid Management Plateform- AMP र BMIS लाई आव� गराउने ।
महालेखा �नय��यक काया�लयमा रहेको एक�कृत �व�ीय सूचना �णाल� (IFMIS) लाई बजेट
�यव�थापन सूचना �णाल� (BMIS) सग एक�कृत गन�।

5.

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

अपेि�त प�रणाम
Online �कृयाबाट बजेट ��ताव भएको हुने र बजेट, खच� र सहायताको त�या� सरल �क�समले �ा� हुन।
े
रणनी�तक ल�य ५: बजेट अनुमान गदा� यथाथ�परक हुन �ो�साहन गर� थप बजेट माग गन� पर�परालाई
�न��सा�हत गन�।

cf
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काय��मह�
१.

बजेट सीमा�भ� रह� काय��मह� ��ताव गन� स�बि�धत म��ालयलाई उ��े�रत गन� वातावरण सृजना
गन�।

२.

सबै �कारका वैदेिशक सहयोगलाई �मश� बजेट, �े जर� र रा��य �णाल�मा आव�ता गराउँ दै लैजाने।

३.

��वष�य खच� ��ेपण (MTEF) र �े�गत �स�ल� �नधा�रण गदा� खच� गन� �नकायह�लाई स��य
सहभा�गता गराई बजेटमा �वा�म�व �था�पत गन�।

4.

काय��मह�लाई ��याकलापगत �पमा सा�े�तक�करण (Activity Coding) गर� बजेट ��ताव गन�
�यव�था �मलाउने।

5.

हच ुवाका भरमा आयोजनाह� तथा काय��मह�को �व�नयोजनमा रोक लगाउने।

6.

काय��म तथा आयोजनाह�को लागत लाभ �व�ेषण (Cost Benefit Analysis) गन� लगाउने।

7.

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�का ला�ग पया�� बजेट रकमको �यव�था गन�।

8.

ख�रद योजना, ख�रद गु�योजनाको आधारमा ��त इकाई लागत �नधा�रण प�ात मा� आयोजनालाई
बजेटमा �वेश गराउने।

9.

�. १ करोड भ�दा बढ�का आयोजनाह�को स�भा�यता अ�ययन �वना बजेट �व�नयोजन नगन�।

10. बहुवष�य ठे �ा सहम�त उपल�ध गराइएका आयोजनाह�लाई बजेटको सु�नि�तता गन�।
अपेि�त प�रणाम
स�बि�धत �नकायह�मा बजेटको �वा�म�वभाव बढने, बजेट यथाथ�परक भई पारदिश�ता वृ�� हुने र
��याकलापह� प�रभा�षत भएको हुने।
रणनी�तक ल�य ६ : साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� एवं स�म बनाउन खच�का मापद�डह� बनाई
लागु गन�।
काय��मह�
१.

सरसफाई, बग�चाको हेर�वचार, सुर�ा, सवार� चालक तथा अ�य य�तै �क�समका सेवाह� सेवा करारबाट
�लनेस�ब�धी मापद�ड �नधा�रण गन�।

२.

��टो एवं �भावकार� सेवा पु�याउने सं य��को ला�ग �यव�थापन करारमा �दने �यव�थाको मापद�ड
तयार गन�।

३.

सेवा करारलाई बढ� पारदश� र �यवि�थत गराउन सेवा करारस�ब�धी द���काल�न नी�तगत �यव�था
गन�।

अपेि�त प�रणाम
साव�ज�नक सेवा �वाह अझ बढ� सहज एवं �भावकार� हुन।
े
रणनी�तक ल�य ७ : अ�धकार एवं जवाफदे �हता बीच तालमेल �मलाउने।
काय��मह�
१.

आयोजना/काय��मलाई आव�यकतानुसार बजेट उपल�ध गराउने ।

२.

साधनको दु�पयोगको स�भावना �यून गन� �नय��ण तथा स�तुलनको उपयु� सं य�� तयार गन�।

३.

�व�ीय पारदिश�ता कायम गन� आ�थ�क �शासनस�ब�धी कानूनह�मा सुधार गन�।

४.

गैर बजेटर� खच� �नय��ण गन�।
cg
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5.

�व�ीय जवाफदे �हता कानूनको तजुम
� ा गर� बजेट �णाल�लाई बढ� उ�रदायर� बनाउने।

अपेि�त प�रणाम
ु ा साथै साव�ज�नक ख�रद ���यामा पारदिश�ता
साधनको �भावका�रता र कुशल उपयो�गतामा अ�भवृ�� हुनक
आउने।
ँ ीगत बजेट प�रणाममुखी ढं गले खच� गन�
रणनी�तक ल�य 8 : चालु बजेट �मत�य�यतापूवक
� खच� गन� र पुज
�ो�सा�हत गन�।
काय��मह�
१.

सालबसाल� वृ�� (Annual Increment) को अवधारणा रहे को बजेट �णाल�लाई �नि�त �वषय– �े�मा
शू�यमा आधा�रत बजेट �णाल� (Zero based Budgeting System) लागु गन�।

२.

अपेि�त राज�व स�लन नभएको अव�थामा समेत ठू ला तथा रा��य गौरवका मह�वपूण � काय��म तथा
आयोजनाह�लाई नगद �वाहको अभाव हुन न�दने।

३.

ँ ीगत खच�को �भावका�रता बढाउन ठे �ा प�ास�ब�धी काय� आ�थ�क वष�को प�हलो चौमा�सक अव�ध
पुज
�भ�ै अ�नवाय� टुं �याउनु पन� �यव�था �था�पत गन�।

४.

��वष�य खच� ��ेपणको सीमा भ�दा बढ�को बहुवष�य ठे �ा लगाउदा अथ� म��ालयको पूव � सहम�त
�लने।

५.

आ�थ�क वष�को अ��यमा बढ� खच� गन� �वृि� �नय��ण गन� असार म�हना र अि�तम �ैमा�सकको
खच�को सीमा तो�ने।

६.

दुगम
� तथा �प��डएको �े�को बजेट सुगम �े�मा रकमा�तर गन� नपाईने �यव�था गन�।

अपेि�त प�रणाम
�व�ीय अनुशासन कायम गन� म�त पु�ने र राज�व असुल�ले काय��मलाई �भा�वत नगन� सोच �वकास हुने।
रणनी�तक ल�य 9 : ल��गक उ�रदायी बजेटको अवधारणालाई काया��वयन गद� जाने।
काय��मह�ः
१.

म�हलाह�को �मता अ�भवृ�� गन�।

२.

योजना तजुम
� ा र काया��वयनमा म�हलाह�को सहभा�गता बढाउने।

३.

लाभको बाँडफाँडमा म�हलाह�को �ह�सा सु�नि�त गन�।

४.

म�हलाह�को रोजगार/आय अ�भवृ��मा सहयोग पु�याउने।

५.

म�हलाह�को समयको �योगमा गुणा�मक सुधार र काय�बोझमा कमी �याउने।

अपेि�त प�रणाम
लै��क उ�रदायी बजेट तजुम
� ा भएको हुने।
रणनी�तक ल�य १0: ग�रबी �यूनीकरण उ�मुख बजेट तजुम
� ा काय�लाई �नर�तरता �दने।
काय��मह�ः
१.

�ामीण �े�मा लगानी हुने सरकार� रकममा वृ�� गन�।

२.

�ामीण �े�को आय आज�नमा सघाउ पु�याउने काय��मह�मा रकम वृ�� गद� जाने।
ch

16

३.

�ामीण �े�मा �मता �वकासस�ब�धी काय��मह�मा रकम �व�नयोजन गन�।

४.

सामािजक प�र�ालनको ला�ग ग�रने सरकार� रकम वृ�� गन�।

५.

सामािजक �े�मा लगानी ग�रने रकममा वृ�� गद� जाने।

६.

सामािजक सुर�ाका काय��मह� (ज�तै �वा��य, िश�ा ��द) मा सरकार� लगानी बढाउने।

७.

�थानीय �नकायह�लाई ��म�नभ�र बनाउदै लैजाने।

८.

ग�रबी �नवारणमा केि��त सरकार� लगानी बढाउदै जाने।

अपेि�त प�रणाम
ग�रबी �यूनीकरण उ�मुख बजेट तजुम
� ा भएको हुने।
रणनी�तक ल�य १1: जलवायु प�रवत�नस�ब�धी अवधारणालाई बजेट तथा काय��ममा समावेश गन� ।
काय��मह�
१.

�दगो �वकास, वातावरण सं र�ण र समावेशी �वकाससँग स�बि�धत काय��मह�लाई �ाथ�मकता �दने।

२.

�वकास �योजनाह� जलवायु प�रवत�नको �भाव �युनीकरणस�ब�धी काय��म स�ालनलाई अ�नवाय�

३.

जलवायु प�रवत�नका कारणबाट �सिज�त �कोप जोिखम �युनीकरणमा पया�� �यान केि��त गर� �य�ता

गराउने।
काय��मह�मा लगानी बढाउदै जाने।
अपेि�त प�रणाम
जलवायु प�रवत�न उ�मुख बजेट तजुम
� ा भएको हुने।

ci
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का.स ३

ह.स.चा. १

ना.सु.1

क��युटर अ��कृत १

शा.अ.२

से�टर-१

उप-सिचव

२.४

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-२

उप-सिचव

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-४

उप-सिचव

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-५

उप-सिचव

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-६

उप-सिचव

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-७

उप-सिचव

ख�र�ार १

शा.अ.१

से�टर-८

उप-सिचव

�नजी सहायक ना.सु.

ख�र�ार १

शा.अ.१

से�टर-९

उप-सिचव

टा��प� १

शा.अ.१

से�टर-10

उप-सिचव, लेखा

�रब��� रहेको छ।
cj

अ��कृत ११, क��यूटर अ��कृत १, नायब सु�बा ८, ख�र�ार २, टा��प� १, हलुका सवार� चालक १ र काया�लय सहयोगी ३

*���य� अथ� म��ालयको सं गठन ता�लकाअनुसार बजेट तथा काय��म महाशाखामा सह–सिचव १, उप–सिचव ९, लेखा-उप-सिचव १, शाखा

ना.सु.1

शा.अ.१

से�टर-३

उप-सिचव

सह-सिचव

२.४.१ बजेट तथा काय��म महाशाखाको वत�मान सं गठना�मक �व�प

बजेट तथा काय��म महाशाखाको संगठना�मक �व�प र काय��ववरण

२.4.2 काय� �ववरण उपल�ध गराउने
बजेट तथा काय��म महाशाखामा स�वा भई आउने कम�चार�ह�का ला�ग �शासन महाशाखाबाट काय� �ववरण उपल�ध
नगराइएको भए �य�तो कम�चार�लाई दे हायबमोिजमको ढाँचामा काय� �ववरण उपल�ध गराई कामको िज�मेवार� तो�नु
पद�छ। यसको काम बजेट �शासनको िज�मेवार� पाएको से�टरले गनु� पन�छ।
काय� �ववरण
नाम, थरः

पदः

महाशाखा/शाखाः
काम, कत��य र अ�धकार
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

२.५

बजेट तथा काय��म महाशाखामा �ा� भएका प�को कारवाह� ���या
२.५.१

�व�भ� �नकायबाट बजेट तथा काय��म महाशाखामा कारवाह�का ला�ग �ा� हुने प�ह� महाशाखा
�मुखको �नजी सिचव कहाँ दता� गराउनु पन�छ। �नजी सिचवले सह-सिचव उपि�थत भएको
अव�थामा �ा� प� �नज सम� पेश गनु� पद�छ। सहसिचवको अनुपि�थ�तमा �नजी सिचवले
व�र�तम उप-सिचव सम� पेश गन� पन�छ।

२.५.२

महाशाखा �मुखबाट �ा� प�ह�मा तोक आदे श भएकोमा सोह�बमोिजम र नभएकोमा व�र�तम
उपसिचवले आव�यक तोकादे शस�हत कारवाह�को ला�ग स�बि�धत से�टर हेन� उप-सिचव सम�
पठाउनु पद�छ। उप-सिचवले कारवाह� उठानका ला�ग शाखा अ�धकृत सम� पठाउनु पन�छ।

२.५.३

सहायक�तरका कम�चार�ह�ले �ा� प� फाइल गन� तोकादे श भएकोमा स�बि�धत फाइलमा
रा�ुपद�छ। कारवाह�को उठान गन� तोकादे श भएकोमा स�बि�धत अ�य कागजातह� समेत
सं ल�न गर� पि�का स�हतको फाइल शाखा अ�धकृत सम� पेश गनु� पन�छ। शाखा अ�धकृतले
आ�नो राय स�हत �ट�पणी उठाउनु पन�छ।

२.५.४

स�बि�धत शाखाबाट उप-सिचवले आफूलाई �ा� अि�तयार� �भ�को भए कारवाह� टुं �याउनु
पन�छ। अि�तयार�मा नपरे को �व�यमा तोकादे श भएकोमा सोह�बमोिजम र नभएकोमा प�को
�व�य हेर� �नकटतम सुपर�वे�कसँग बु�नु पन� भए बुझी �व�यको सं ि�� �यहोरास�हत आ�नो
राय �प� उ�लेख गर� �ट�पणी अि�तम कारवाह�को ला�ग पेश गनु� पद�छ।

२.५.५

स�बि�धत शाखा अ�धकृतबाट पेश हुन आएको �ट�पणीमा उप-सिचवले आफूलाई �ा� अि�तयार�
हेर� कारवाह� टु ��याउनु पन�छ। कुनै कुरा थप बु�नु पन� भए अथवा आव�यक कागजातह�
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समावेश नभएकोमा उप-सिचवले नै थप पु��ाँई माग गनु� पन�छ। कागजातह� पुगेकोमा आ�नो
�प� रायसाथ �न��यको ला�ग महाशाखा �मुख सम� पेश गनु� पन�छ।
२.५.६

बजेट तथा काय��म महाशाखाले अ�य महाशाखासँग राय माग गदा� बजेट तथा काय��म
महाशाखा �मुखका �नजी सिचवालयको दता� �कताबमा जनाई अ�य महाशाखाह�मा रायका ला�ग
फाइल पठाउनु पद�छ।

२.५.७

अ�य महाशाखा एवं शाखाह�बाट राय साथ �फता� �ा� भएका फाइल एवं प�ह� महाशाखा
�मुखका �नजी सिचवले महाशाखा एवं शाखा �मुख कहाँ पेश गनु� पद�छ।

२.५.८

महाशाखा �मुखले आफूलाई �ा� अि�तयार�बमोिजम कारवाह� टुंगो लगाउनु पन�छ।

२.५.९

म��ी, सिचव वा महाशाखा �मुखबाट �न��य भएका फाइल �नजी सिचवालयको दता� �कताबमा
जनाई म��ी र सिचवबाट �न��य भएको फाइलको स�ब�धमा महाशाखा �मुखलाई जानकार�
गराई स�बि�धत से�टर उप-सिचवसम� पु�याउने काय� �नजी सिचवको हुनछ
े ।

२.५.१०

से�टर उप-सिचवले �न��य भएको फाइलको �यहोरा अ�ययन गर� त�कालै शाखामा पठाउनु
पन�छ। शाखा अ�धकृतले �न��य भएका फाइलह�को प� स�भव भएस�म सोह� �दन र न�याइने
भएमा सोको भोल�प�ट तयार गनु� पद�छ।

२.५.११

�ट�प�ी पेश गदा� वा प�ाचार गदा� द�तखत गन� ��येक कम�चार�ले आ�नो नाम र दजा� �प�
ु द�छ। बा�हर जाने ��येक प�मा जुन फाइल न�बरबाट प� जाने हो, सो समेत
बुिझने गर� ले�प
उ�लेख भएको प� सं �या अ�नवाय� �पमा ले� ु पद�छ।

२.५.१२

सहायक कम�चार�ह�ले शाखामा �ा� �न��य भएका फाइलह�को अ�भलेख जनाउने, प�को म�य�दा

२.५.१३

कारवाह� टुं �गएका फाइलह�मा प� सं ल�न गर� फाटवालाले सुरि�त साथ रा�ु पन�छ।

२.५.१४

��येक फाइल छु ��ने गर� सं केत �दनु पद�छ।

तयार गन� र शाखा चलानी गर� मूल चलानीमा पठाउने काय� गनु� पद�छ।

२.५.१५

��येक से�टरका सहायक कम�चार�ह�ले आ�नो से�टरबाट चलानी भइ जाने प�ह�को अ�नवाय�
�पमा मा�टर कपी (MC) इ��े�स फाइलमा रा�ु पद�छ।

२.५.१६

हरे क आ�थ�क वष�का कारवाह� भएका फाइलह� म��ालयगत �पमा छु ��ने गर� दराज वा
पोकामा रा�ु पन�छ।

२.५.१७

सरकार� कागजात धु�याउन अव�ध पुगेका फाइलह� पि�का तयार गर� धु�याउने काय�वाह�का
ला�ग अ�भलेख तयार गर� रा�ु पन�छ।

२.६ समूहको राय �लई पेश गनु� पन� �वषय
�व�भ� म��ालयह�बाट ऐन �नयमको राय माग भई आएकोमा �वषयको गाि�भय�ता, नवीनता, सा�द�भ�कता तथा
उपयो�गता समेतलाई �वचार गर� समूहगत राय �लनु पन� दे िखएमा महाशाखा �मुखले आव�यकतानुसारको
अ�धकार�ह�को समुह बनाई सो समुहले छलफल प�ात एकमत राय बनाई राय पेश गन� �यव�था गनु� पद�छ।
कुनै नयाँ खच�का �वषयमा मापद�� (न�स�) �था�पत गनु� परे मा प�न आव�यकतानुसारको अ�धकार�ह�को समुह
बनाई सो समूहको राय समेतका आधारमा सामू�हक बैठकमा पेश गर� तय भए बमोिजम कारवाह� चलाउनु
पन�छ। ��येक म�हनाको १ गते महाशाखाका सबै कम�चार�ह� उपि�थत भई �टाफ �म�ट� गनु� पन�छ।
आव�यकता अनुसारको समयमा सबै उप-सिचवह� महाशाखा �मुखको बैठक क�मा भेला भई अि��लो �दनको
काय� �ग�त र स�बि�धत �दनको काय�योजना उपर छलफल गर� कुनै ज�टल �वषय भए सोको टु �ो लगाउनु
पन�छ। राय परामश� माग गदा� खुलाउनु पन� �ववर�ह� र पेश गनु� पन� कागजातह� फारम न�वर 1 मा
उ�लेख भए बमोिजम हुनेछ।

dl
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२.७

बजेट तथा काय��म महाशाखाबाट हुने कामको �नण�य �ृंखला

�नण�य

म��ी

मि��प�र��मा पेश गन� �व�य वा सै �ाि�तक �व�य
�नण�य

सिचव

�च�लत कानून वा �ि�तयार�बमोिजम �नण�य वा थप बु�नुपरे मा

सह-सिचव

बा�हर

�ि�तयार�बमोिजम �नण�य
वा थप बु�नुपन� भएमा

चलानी

उप-सिचव
शाखा ��धकृत

�व�य उठान र �ि�तयार�बमोिजम �नण�यस�हतको प� तयार�

मूल चलानी

र द�तखत तथा �नण�यको प� पठाउने

मि��प�र��मा ��ताव पेश गन� सहम�त �दएको �व�य र सव�साधारणको �नकासाला� �ाथ�मकता �द� प� पठाउने।
�नण�य फाइल �ा� भएकै �दन सकेस�म प� पठाउने।
�नण�यको ��त�ल�प महाशाखा �मुखको आदे शबाट उपल�ध गराउने।
प� पठाउनु पूव � एक पटक �नण�यसँग �भ�ान गरे र मा� पठाउने।

२.८
�.

बजेट तथा काय��म महाशाखाको कामको �ववरण र काय� फ��ट गन� समय
कामको �ववरण

स�पादन गनु� पन� �व�ध

�नण�य गन� स�बि�धत

सं .

पदा�धकार�
��यसँग राय �लनु

��य महाशाखा वा

नपन�मा

��य �नकायसँग बु�नु
/ राय �लनु पन�मा

१

रकमा�तर/�ोता�तर गन�

५ काय� �दन

राय वा जवाफ �ा�

�ि�तयार�बमोिजम सिचव

भएप��को ५ काय� �दन

वा सह-सिचव वा उपसिचव

२

थप �नकासा �दने

५ काय� �दन

राय वा जवाफ �ा�

�ि�तयार�बमोिजम सिचव

भएप��को ५ काय� �दन

वा सह-सिचव वा उपसिचव

dc
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३

राय �दने (सामा�य �व�य)

७ काय� �दन

राय वा जवाफ �ा�

अि�तयार�बमोिजम सिचव

भएप�छको ५ काय� �दन

वा सह-सिचव वा उपसिचव

४

सहम�त �दने (सामा�य �व�य)

५ काय� �दन

राय वा जवाफ �ा�

अि�तयार�बमोिजम सिचव

भएप�छको ५ काय� �दन

वा सह-सिचव वा उपसिचव

५

ऐन �नयम, �व�नयम, काय��व�धमा राय

१० काय� �दन

एवं सहम�त
६

खच� समथ�न/�नय�मत गन�

७

अ�य महाशाखाबाट सूचना �ल� �ोत

५ काय� �दन

राय वा जवाफ �ा�

अि�तयार� बमोिजम

भएप�छको १० काय�

सिचव वा सह-सिचव वा

�दन

उप-सिचव

राय वा जवाफ �ा�

अि�तयार�बमोिजम सिचव

भएप�छको ५ काय� �दन

वा सह-सिचव

का�त�क दो�ो ह�ा

महाशाखा �मुख

का�त�क ते�ो ह�ा

महाशाखा �मुख

अनुमान स�म�तला� �ोतको अनुमान
�दने
८

म��ालयगत र काय�गत �पमा
बजेटको सीमा, माग�दश�न र �नद� शन
तयार गन�

९

बजेट छलफल सु�

फा�गुणको प�हलो

ह�ा

स�बि�धत सबै
अ�धकृतह�

१०

बजेटको छलफल समा��

चै�को दो�ो ह�ा

११

बजेट �ारि�भक म�य�दा तयार�

बैशाखको दो�ो ह�ा

१२

बजेट म�य�दाको अि�तम तयार�

जेठको प�हलो ह�ा

महाशाखा �मुख

अ�यादे शबाट बजेट तयार गदा� भने बजेट छलफल र म�य�दाको तयार�को काय� स�प� गन� अव�ध बजेट

*

तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 मा उ�लेख भएबमोिजम हुनेछ।
¾

�व�नयोजन �वधेयकका �स�ा�त र �ाथ�मकताको म�य�दा तयार�, �यव�था�पका—सं सदमा ��तु�त, छलफलबाट
�ा� भएका सु�ावह�को आधारमा बजेटको म�य�दामा प�रमाज�न गर� अि�तम म�य�दा तयार गर� पेश गन�
अव�ध बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 मा उ�लेख भएबमोिजम हुनेछ।

२.९

बजेट तथा काय��म महाशाखाको �नण�य/काय� स�प� हुने तह
बजेट तथा काय��म महाशाखामा �ा� हुने प�ह� उपर कारवाह� गदा� �नण�य/काय� स�प� हुने तह
�न�नानुसार/बमोिजम हुनेछः

dd
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बजेटस�ब�धी माग�दश�न रा��य योजना आयोगमा पठाउने

म��ालयगत/�नकायगत उपशीष�कको बजेट टु �ो लगाउने

३.

9

उपशीष�कको �े� वा ��य सं केत �नधा�रण

सम� आय �ययको ��धकतम सीमा तो�ने

साधारण बजेटको उपशीष�क प�रवत�न गन�/गा�ने

सहायक�तरका कम�चार�को �वरामी, घर र भैपर� �बदा �वीकृत गन�

��धकृत�तरका कम�चार�को ७ �दन स�मको �वरामी, घर र भैपर� �बदा �वीकृत गन�

7 �दनस�म काज खटाउने

खच�/राज�व शीष�क सं शोधन

यस काय��व�धमा सं शोधन �वीकृ�त

दरव�द� थप

दरव�द� घट

आ�थ�क दा�य�व नपन� गर� दरव�द� पुनस�रचना वा पद प�रवत�न गन� सहम�त

ऐन/�नयम/�व�नयम काय��व�धका सहम�त

�नकासा

६.

७.

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

de

9

बजेट उपशीष�क थप गन�

५.

सिचव

��धकृत

के���य बजेटको टु �ो लगाउने

उप-

शाखा

४.

(ख) �ि�तम

(क) �ारि�भक

महाशाखाको काममा थपघट

२.

काम/�वषय

१.

सं .

�.

�नण�य//काय� स�प� हुने तह

9

9

9

सिचव

सह-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

सिचव

9

9

9

म��ी
9

माननीय

कै��यत
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9

(च) �वीकृत बजेट र काय��म �भ�को �. 50 लाख स�मको सवार�साधन खर�द गन� सहम�त �दने

9

9

(ङ) �. ५ लाख स�मको आ�थ�क दा�य�व पन� �वदे श �मणको �वीकृत बजेटबाट पकेट खच�को सहम�त �दने

9
9

(ग) एउटा अनुदान सं �याको कनै उप शीष�कबाट अक� अनुदान सं �याको कुनै उपशीष�कमा एक पटकमा �. १ करोड स�म

(घ) खच� शीष�क 22911 र 29811 मा रहे को रकमको हकमा बजेट छलफलको आधारमा एक पटकमा �.१ करोडस�मको

9

मातहतका राजप�ां�कत ��तीय �े णीस�मका अ�धकृतह�लाई �ो�सा�हत पुर�कार र �वभागीय सजायको �सफा�रश गन� र

मातहतका राजप�ां�कत तृतीय �े णीका अ�धकृतह�लाई आ�नो काय��े��भ�को �नकायको बैठकमा ��त�न�ध�व गराउने

२२.

df

मातहतका राजप�ां�कत अ�धकृतह�लाई �व�भ� �नकायह�को बैठकमा ��त�न�ध�व गराउने

9

9

(ठ) नेपाल सरकारको �ोतबाट वैदेिशक अनुदानमा �ोता�तर

9

9

(घ) वैदेिशक अनुदानलाई ऋणमा �ोता�तर �. 5० लाख स�म

काय�स�पादन मु�या�नस�ब�धी फाराम भर� �ो�सा�हत पुर�कार र �वभागीय सजायको �सफा�रस गन�

9

9

9

(ग) वैदेिशक ऋणलाई अनुदानमा �ोता�तर

(ख) अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाको रायको आधारमा ऋणबाट अनुदानमा �. 50 लाख स�म

50 लाख स�म

(क) अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाको रायको आधारमा नेपाल सरकारको �ोतबाट वैदेिशक अनुदानमा �

�ोता�तर

(च) तलव भ�ा र ��तव� खच�बाट बाहे क एउटा बजेट उपशीष�क�भ� सबै खच� शीष�कमा �. 40 लाख स�म

स�म

(ङ) एउटा अनुदान सं �याको कुनै एक उपशीष�कबाट अक� उपशीष�कमा तलव भ�ा र ��तव� खच�बाट बाहे क �. २० लाख

9

9

(ख) एउटा अनुदान सं �याको कुनै एक बजेट उपशीष�कबाट अक� बजेट उपशीष�कमा रकमा�तर

बाँडफाँड

9

(क) एउटा बजेट उपशीष�क �भ�का सबै खच� शीष�कह�मा रकमा�तर गन�

रकमा�तर/बाँडफाट

9

(घ) अथ� म��ालयको सहम�त �ल� मं .प.बाट �नण�य भएको ज�तसुकै रकमको �नकासा

२१.

२०.
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१९.

9

9

(ख) के���य बजेट शाखाको राय �लई अथ� �व�वधबाट एकपटकमा �. ५० हजार स�म �नकासा

(ग) अथ� �व�वधबाट �. ३ लाख स�म �नकासा

9

(क) अथ� म��ालयको सहम�त �लई मं .प.बाट �नण�य भएकोमा �. ५ लाख स�म

२.१० बजेट तथा काय��म महाशाखाको अ�य महाशाखाह�सँगको काय�गत अ�तर स�ब�ध
आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

ब�क तथा �व�ीय सं �थाका �वषयमा राय परामश�,

ब�क तथा �व�ीय सं �थाको अनुदान �नकासा/ऋण तथा

ऋण लगानीको ला�ग �नण�य र तमसुक,

सेयर लगानी।

आ�त�रक ऋणको सावाँ तथा �याज भ ु�ानी, नवीकरणका

आ�त�रक सावाँ �याज भ ु�ानी स�ब�धमा बजेट �यव�था

�वषयमा नी�तगत �नण�य,

बारे राय परामश�।

बजेट व��यमा उि�लिखत सम��गत अथ�त�� र ब�क

ब�क तथा �व�ीय सं �थाह�मा अनुदान र सेयर तथा ऋण

तथा �व�ीय सं �थास�ब�धी नी�तगत �ग�त,

लगानीको बजेट �व�नयोजन।

आ�थ�क सव��णका सरकार� खच� र राज�वका �वषय।
अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

�ोत प�रवत�न गदा� राय माग गन�,

समपूरक कोष बापत सरकारको योगदानका �वषय,

वैदेिशक ऋणबाट सवार� साधन ख�रद, वैदेिशक अ�ययन

वैदेिशक सहयोग सं ल�न आयोजनाका खच� �ग�त र

ता�लम ��त�न�ध म��लका �वषयमा परामश�,

अनुगमनको �वषय,

�वदे शी सं �थाको सद�यता शु�क स�ब�ध,

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

वैदेिशक �ोतबाट ब�� खच� भएको समथ�न,

सोधभना�को �वषय,

बजेटमा समावेश भएका दातृसं�थाको सहयोग स�झ�ताका

वैदेिशक सहायता अ�तग�तका आयोजनाको खच� समथ�न वा

�वषय,

�नय�मत गन� �वषय।

�थानीय कर नेपाल सरकारले �यहोन� �वषय,
समपूरक कोष (Counterpart Fund) उपल�ध गराउने
�वषय,
�ोत पुि�तका तयार� गन� स�ब�धी,
आगामी आ�थ�क वष�ह�को ला�ग ऋण तथा अनुदान
अनुमानको �वषय।
राज�व �यव�थापन महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

भ�सार, कर ��ता�का �वषयमा कानूनी अ�प�ता दे िखए,

कर �तन� �वषयमा बजेट �यव�था,

भ�सार, कर छु टका �वषय,

कर छु टको स�ा अनुदान �दने �वषय,

राज�वस�ब�धी �ग�तका �वषय,

बजेट �व�नयोजनमा राज�व अनुमानको �वषय

बजेट व��यमा समा�व� राज�व नी�तको �ग�त,
राज�व अनुमानको �वषय।
कानून तथा परामश� महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

नयाँ ऐन, �नयम म�य�दामा राय,

�व�नयोजन ऐन, पे�क� खच� ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन,

ऐन, �नयम सं शोधनमा राय,

रा� ऋण उठाउने ऐनमा नी�तगत सुझाव तथा बजेट अं क

कानूनी ���वधा �न�पण गर� बजेट �यव�था गन� �वषय।

�नधा�रण गन�।

�शासन महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

जनशि� तथा भ��तक सु�वधा,

अथ� म��ालय र अ�तग�त �नकायको बजेट �नकासा, थप

अथ� म��ालय र अ�तग�त �वभागको बजेट �नकासामा

�नकासा, रकमा�तर आ�द �वषय,

�स�ा�रसको �वषय,

अथ� म��ालय र अ�तग�त �नकायको दरव�द� �सज�ना, थप

बजेटसँग स�बि�धत �काशन छपाईमा सम�वय।

घट आ�द �वषय।

सं �थान सम�वय महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

साव�ज�नक सं �थान �वघटनस�ब�धी दा�य�वको �वषय,

बजेट �व�नयोजन र बजेट �नकासास�ब�धी �वषय,

साव�ज�नक सं �थानमा लगानीस�ब�धी �वषय

लगानीमा राय ।

अनुगमन तथा मू�या�न महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा
dg
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बजेटको नी�त तथा काय��मको �ग�तस�ब�धी �व�य,

बजेट तथा काय��म महाशाखाको �ग�त �ववरण स�ब�ध,

खच�को आव�धक �ग�त ��तवेदनस�ब�धी �व�य।

सूचनाको उपल�धता,
बजेट व��यमा उ�लेख भएका नी�त तथा काय��मको
�ग�त �ववरण तथा १५ करोडभ�दा मा�थका आयोजनाका
�ग�त �ववरण र �नय�मत समी�ाको �व�य।

�व�ीय �े� �यव�थापन महाशाखा

बजेट तथा काय��म महाशाखा

�व�ीय �े�का साव�ज�नक सं �थानस�ब�धी नी�त तजुम
� ा

�व�ीय �े�को सुधार, पुन�� थापना, सम�वय, अनुगमन,

गन� �व�य,

�वकास एवं �व�तारको ला�ग बजेट �यव�थापन।

�व�ीय �े�का साव�ज�नक सं �थानमा लगानीस�ब�धी

�व�ीय �े�को �यव�थापनस�ब�धी नी�त काय��ममा राय

�व�य,

परामश� �दने �व�य

�व�ीय �े�का काय��मह� र आयोजनाह� स�ालन गन�

लघु�व�, �ामीण �व� �यव�थापन ज�ता काय��मह�को

�व�य,

बजेट तयार गन�।
सरकार� खच�को प�रमाण र ढाँचास�ब�धी नी�तह�को
तजुम
� ामा राय �दने।

२.११ बजेट तथा काय��म महाशाखाको अ�य �नकायह�सं गको काय�गत अ�तर स�ब�ध
२.११.१

महालेखा पर��कको काया�लय
आ�थ�क �शासनस�ब�धी नी�त, कानून तजुम
� ा एवं सं शोधन स�ब�धमा।
आ�थ�क अनुशासन पालना गराउने स�ब�धमा।
सबै �क�समका रकमा�तर स�ब�धमा जानकार�।
सबै �क�समका �नकासा रो�ा, फुकुवा एवं बाँडफाँडस�ब�धी जानकार�।
म.ले.प. फारामह�को तजुम
� ा तथा प�रमाज�न गदा� �द�ने राय स�ब�धमा।
अि�तयार� र सोको सं शोधन प�को जानकार� �दने।

२.११.२

रा��य योजना आयोग
बजेटको आकार (सीमा) �नधा�रण गन� �व�य।
बजेटको म��ालयगत सीमा �नधा�रण तथा बजेट �नमा�णस�ब�धी माग�दश�नको म�य�दा तयार�।
राज�व र वैदेिशक सहयोग प�रचालनका �व�य।
नयाँ आयोजनाको �वीकृ�त।
वा���क काय��म �वीकृ�त तथा सं शोधन।
बजेटको नी�तगत र काय��मको छलफल।
�वकास काय��म काया��वयन स�दभ�मा �ल�ने नी�त।
म�यमकाल�न खच� सं रचना तयार�स�ब�धी �व�य।
काय��मको अनुगमन तथा वा���क �ग�त समी�ा ।

२.११.३

महालेखा �नय��क काया�लय
�नकासा �यव�था, खच� ��तवेदन, सोधभना�, आ�त�रक लेखापर��ण नी�त, ऋण काया��वयन तथा �यव�थापन आ�द
�व�य।
लेखा �णाल�स�ब�धी �व�य।
नगद �वाहको �नर�तर अनुगमनस�ब�धी �व�य।
आ�थ�क �शासनस�ब�धी नी�त, कानून तजुम
� ा एवं सं शोधन स�ब�धमा।
आ�थ�क अनुशासन पालना गराउने स�ब�धमा।
सबै �क�समका रकमा�तर/�ोता�तर स�ब�धमा जानकार�।
सबै �क�समका �नकासा रो�ा, फुकुवा एवं बाँडफाँडस�ब�धी जानकार�।
म.ले.प. फारामह�को तजुम
� ा तथा प�रमाज�न गदा� �लने राय स�ब�धमा।
dh
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BMIS/LMBIS/FMIS सूचना आदान �दान।
अि�तयार� र सोको सं शोधन प�को जानकार�।
नेपाल सरकारको खच�को वा�ष�क ��तवेदन तयार गन� �वषय।
चालु आ.व.को सं शो�धत अनुमान तयार गर� अथ� म��ालयमा पठाउने �वषय।
२.११.४

नेपाल रा� ब�क
सम��गत अथ�त��को आव�धक सूचना �लने �वषय।
वा�ष�क बजेट तजुम
� ा गनु� पूव � कुल रा��य �ोतको अनुमान तयार गन� �वषयह�।
नगद योजना �यव�थापनको आधारमा नगद �वाहको �नर�तर अनुगमन गन� �वषय।
पूव � बजेट सव��णको ��तवेदन।
बजेट �नकासा, खच�, राज�व स�लन, वैदेिशक सहायता �ा�� (ऋण र अनुदान), आ�त�रक ऋण �ा��को सा�ा�हक
त�या� र के���य कोषको अव�थाको बारे मा ��तवेदन �दने �वषय।

२.११.५

खच� गन� �नकाय (सं वैधा�नक �नकाय/म��ालय/आयोगह�)
अि�तयार� �दान तथा सं शोधन।
थप �नकासा तथा रकमा�तर, �ोता�तर।
�नकासा रो�ा तथा फुकुवा।
र�त नपुगेको खच�ह�को समथ�न एवं �नय�मत गन� �वषय।
बे�जु �नय�मत गन� महालेखा �नय��क काया�लयको राय साथ आउनु पन� �वषय।
बजेटको छलफल।
खच�का मापद�ड (न�स�)ह� �व�कृ�तका �वषय।
दरब�द� स�म�त, वा�ष�क �ग�त सम��ा लगायत अ�य �वषयका बैठकमा ��त�न�ध�व।
�नकासा तथा खच�को आव�धक �ग�त तथा ��तवेदन।
��त�न�धम�डलको �मण खच�।
�वदे श �मणको �व�कृ�तस�ब�ध� �वषयह�।
सवार� साधन ख�रदमा सहम�त �लने �वषय।
अव�डामा रहे को रकम बाँडफाँड स�ब�धमा।
सेवा करारमा �लनु पदा� सहम�त माग स�ब�धमा।
आ�थ�क दा�य�व पन� �वषयमा कानून तजुम
� ा तथा मि��प�रष�मा ��ताव लानु पूव � सहम�त।
अ�थाय� दरब�द� सृजना गदा�।
पुराना ब�य�ताका भ ु�ान� गन� स�ब�धमा।
वैदेिशक ऋणबाट सवार� साधनको ख�रद तथा �वदे श �मण गनु� पूव � सहम�त एवं �नकासाको ला�ग।

२.११.�अ�थाय� �कृ�तका आयोग/स�म�तह�
नेपाल सरकारले अथ� म��ालयको सहम�त �ल� वा न�ल� गठन गरे को अ�थाय� �कृ�तका आयोग/स�म�तह�ला�
�िच�य समेतका आधारमा �ोतको �यव�था गनु� पन� स�ब�धमा।
आयोग वा स�म�तको गठन र �याद थपमा पूव � सहम�त �लने �वषय।
आयोग वा स�म�तका पदा�धकार�ह�को सु�वधाको �वषयमा पूव � सहम�त �लनुपन� �वषय।
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प�र�छे द ३

ँ स�बि�धत ऐन, �नयम तथा सा�द�भ�क सामा�ी
बजेट महाशाखाको काय�सग
३.१

ऐन �नयम तथा सा�द�भ�क सामा�ीह�
३.१.१

नेपालको सं �वधानको भाग 10 सं घीय आ�थ�क काय� �णाल�

३.१.२

साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३

३.१.३

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४

३.१.४

आ�थ�क काय��व�ध ऐन, २०५५

३.१.५

आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४

३.१.६

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५

३.१.७

�थानीय �वाय� शासन �नयमावल�, २०५६

३.१.८

सालवसाल� �व�नयोजन ऐन, पे�क� ऐन, पूरक ऐन

३.१.९

सि�त कोषबाट केह� रकम ि��ने र खच� गन� ऐन

३.१.१०

नेपाल सरकार (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २072

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

�वकास सहायता नी�त, २071

३.१.१५
३.१.१६

Standard Operating Procedures (SOP), 2011 International Economic cooperation coordination Division.
MOF
रा� ऋण ऐन, २०५९

३.१.१७

आव�धक योजनाका पुि�तकाह�

३.१.१८

बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, 2073

३.१.१९

बजेट तथा काय��म महाशाखाको काय� स�ालन �नद� िशका, २०73

३.१.२०

सालवसाल� बजेट व��य

३.१.२१

सालवसाल� �यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत)

३.१.२२

सालवसाल� आ�थ�क ऐन

३.१.२३

सरकार� खच�मा �मत�य�यता कायम गन� �नद� िशका, 2068/ �मत�य�यतास�ब�धी नी�त

३.१.२४

�मण खच� �नयमावल�, २०६४

३.१.२५

�यव�था�पका—सं सदको �नयमावल�, २०73

बजेट तथा काय��म महाशाखाका पदा�धकार�ह�ले मा�थ उि�लिखत ऐन �नयमह�का अ�त�र� नेपाल सरकारले समय
समयमा गरे का आ�थ�क सुधार काय��मह�, अथ� म��ालयको अि�तयार� प� तथा �व�भ� प�रप�ह�को साथै सेवा, सु�वधा,
शत� तथा स�ालनका स�ब�धमा �व�भ� �नकायका अल�गै ऐन, �नयम, �व�नयमह�को समेत अ�ययन गनु� पद�छ।

३.२

लेखा�न सं केत वग�करण (Chart of Accounts)
सरकार� आय �ययको लेखा�न, ��तवेदन तथा मू�या�न गन� सघाउ पु�याउने उ�े�यले साव�ज�नक आय र �ययका समान
�कृ�तका कारोवारह�ला� एउटा �नि�त सं केतका आधारमा एक�कृत हुने गर� वग�करण ग�रएका सं केतह�ला� लेखा�न
सं केत वग�करण भ�े ग�र�छ।
नेपाल सरकारले हाल �चलनमा �याएको Government Finance Statistics Manual, 2001 अनुसारको लेखा�न सं केत वग�करण
(Chart of Accounts) को छु �ै सँ�ह �कािशत भइसकेको छ। सो म�ये बजेट तजुम
� ा तथा काया��वयनका �ममा बार�बार
आउने �मुख सं केतह� तल उ�लेख ग�रएको छ-
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३.२.१. अनुदान सं केत
सं वैधा�नक �नकाय, म��ालय वा सो सरह �े�ा�धकार भएका सिचवालय/आयोग आ�दका काय� �कृ�त र सं गठन समेत छु ��ने
गर� तीन सं �याको सं केत �दइएको छ जसलाई “अनुदान सं केत” भ�े ग�र�छ। उदाहरणाथ� अनुदान सं केत “३०५” ले अथ�
म��ालय जनाउँ छ भने “३१४” ले गृह म��ालय जनाउँ छ। हाल अनुदान सं केत १०१ दे िख सु� गर� ६०२ स�म कायम
ँ ीगत खच� र
ग�रएको छ। जुन तल �व�तृत �पमा उ�लेख ग�रएको छ। म��ालय र अ�तग�त �नकायह�लाई चालु/पुज
�व�ीय �यव�था सोह� अनुदान सं केत�भ� �व�नयोजन गन�, अि�तयार� �दान गन� तथा लेखा�न/��तवेदन गन� ग�र�छ।
अनुदान

�नकायको नाम

सं �या

अनुदान

�नकायको नाम

सं �या

clc

रा�प�त

eec

जनसं �या तथा वातावरण म��ालय

cld

उपरा�प�त

eed

�व�ान तथा ��व�ध म��ालय

dld

�यव�था�पका - सं सद

eeh

भू�मसुधार तथा �यव�था म��ालय

dlf

अदालत

eei

भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय

dlh

अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग

efl

म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालय

dlj

महालेखा पर��कको काया�लय

efe

युवा तथा खेलकूद म��ालय

dcl

लोक सेवा आयोग

efg

र�ा म��ालय

dcd

�नवा�चन आयोग

efi

सहर� �वकास म��ालय

dcf

रा��य मानव अ�धकार आयोग

efk

शाि�त तथा पुन�न�मा�ण म��ालय

dch

महा�याया�धव�ाको काया�लय

egl

िश�ा म��ालय

dcj

�याय प�रष�

egd

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालय

elc

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय

egh

सामा�य �शासन म��ालय

elg

अथ� म��ालय

egi

�सँचाइ म��ालय

elh

आपू�त� म��ालय

egj

सूचना तथा स�ार म��ालय

eli

उ�ोग म��ालय

ehg

सं घीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालय

elj

उजा� म��ालय

eil

�वा��य म��ालय

ecc

कानून, �याय तथा सं सद�य मा�मला म��ालय

eic

�म तथा रोजगार म��ालय

ecd

कृ�ष �वकास म��ालय

ekc

रा��य योजना आयोगको सिचवालय

ece

खानेपानी तथा सरसफाई म��ालय

glc

अथ� म��ालय- �व�ीय �यव�था

ecf

गृह म��ालय

gld

अथ� म��ालय- आ�त�रक ऋण भु�ानी

edg

स�कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�यन म��ालय

gle

अथ� म��ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी (बहुप�ीय)

edh

पररा� म��ालय

glf

अथ� म��ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी (��प�ीय)

edi

पशुपं�ी �वकास म��ालय

hlc

अथ� म��ालय- कम�चार� सु�वधा तथा सेवा�नवृत सु�वधा

edk

वन तथा भू-सं र�ण म��ालय

hld

अथ� म��ालय- �व�वध

eel

वािण�य म��ालय



म��ालय �कृ�तको नयाँ सं गठन �थापना भएमा नयाँ अनुदान सं केत �दनु पद�छ। सं वैधा�नक �नकाय बाहे क कुनै
म��ालयमाफ�त नेपाल सरकारमा स�पक� रा�ु पन� नयाँ आयोग/बोड�/के��/स�म�त गठन भएमा नयाँ सं केत �दनु हुंदैन।
स�पक� म��ालयको सं केत अ�तग�त नै नयाँ बजेट उपशीष�क �दनु पन�छ।
३.२.२. सं घीय सि�त कोषमा�थ �ययभार हुने र सं घीय सि�त कोषबाट �व�नयोजन हुने खच�ह�
सरकार� खच�लाई सं घीय सि�त कोषमा�थ �ययभार हुने र सं घीय सि�त कोषबाट �व�नयोजन हुने गर� दुई भागमा वग�करण
ग�रएको छ। सं घीय सि�त कोषमा�थ �ययभार हुने खच�ह�मा नेपालको सं �वधानमा �यसर� �ययभार हुने गर� तो�कएका
खच�ह�लाई मा� समावेश गन� ग�रएको छ र यसलाई सं केत १ �दइएको छ, जसलाई अं�ज
े ीमा Charged भ�नएको छ।
य�तो खच� सं सद नरहेको अव�थामा प�न �नवा�ध �दनु पन� हुनाले यसमा सामा�यतया कम बजेट ��ताव गन� वा खच� कटौती
dk
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गनु� हुँदैन। �व�ीय �यव�था अ�तग�तको सावाँ �याजको हकमा भने �तन� बाँक� रकम र �तन�स�ने �मताका आधारमा
�व�नयोजन गन� स�कनेछ। तर भ ु�ानी यो�य �याज र वैदेिशक भ ु�ानी यो�य सावाँका ला�ग पया�� बजेट �व�नयोजन गनु�
पद�छ।
सं घीय सि�त कोषबाट �व�नयोजन हुने रकमका ला�ग सं केत २ �द��को छ यसलाई अं�ज
े ीमा Appropriated भनी उ�लेख
ग�र�को छ।
नयाँ बजेट उपशीष�क सं केत �ददा १ वा २ कुन अ�तग�त पद�छ य�कन गर� सं केत �दनु पद�छ। यो सं केत Budget
Management Information System (BMIS) Software �भ�ी भागमा रहे कोले बा�हरबाट दे � स�क�।
ँ ीगत र �व�ीय �यव�था बजेट सं केत
३.२.३ चालु, पुज
ँ ीगत र �व�ीय �यव�थाको बजेट छु �याउने �योजनका ला�ग अनुदान सं �या प�छको ३ अंकले म��ालय र काय��म
चालु, पुज
सं केतलाई जनाउँ छ। अनुदान सं केत प�छको ३ अं क समेतले चालु बजेटलाई जनाउँ दछ। �यसैगर� अनुदान सं केत प�छको
ँ ीगत बजेटलाई जनाउँ दछ भने ५ ले �व�ीय �यव�थालाई बुझाउँ छ।
४ अंकसमेतले पुज
मा�थका सं केतलाई �न�न उदाहरणबाट �� ग�र�को छ :
३१२०११

कृ�ष �वकास म��ालय

३१२०११३

कृ�ष �वकास म��ालय – चालु बजेट

३१२०११४

ँ ीगत बजेट
कृ�ष �वकास म��ालय – पुज

५०२००२५

अथ� म��ालय – �व�ीय �यव�था, सावाँ भ ु�ानी

३.२.४. बजेट उपशीष�क वा काय��म सं केत
ँ ीगत खच� वा �व�ीय �यव�था
काय��म सं केतलाई अनुदान सं केत तथा बजेट �कार (चालु, पुज

सं केत) प�छ तीन वटा

अ�रका सं केत �द��को छ। उदाहणाथ� ३०५०११ मा ३०५ ले अथ� म��ालय अनुदान सं केतलाई जनाउँ छ, भने ०११
ले “अथ� म��ालय” काय��म सं केतलाई जनाउँ छ। ३०५०११ प�छ उ�लेख हुने ३ अंकले चालु बजेट, ४ अं कले पुिँ जगत
बजेट र ५ अंकले �व�ीय �यव�थालाई जनाउँ छ। ३०५०११ लाई बजेट उपशीष�क भ�न�छ ।
नयाँ उपशीष�क �दं दा प�हले म��ालय, �यसप�छ �वभाग र सो अ�तग�तका काया�लय �यसै गर� अक� �वभाग रहेछ भने �य�तो
�वभाग वा काया�लयलाई सकभर �मव� हुने गर� सं केत �दान गनु� पद�छ।
३.२.५ बजेटको सेवा तथा काय�गत वग�करण
बजेटको �े�गत �वभाजन के क�तो छ भनी थाहा पाउन र लगानी तथा ��त�लको मू�या�न समेत गन� �योजनका ला�ग
हाल १० ओटा काय�गत वग�करण ग�र�को छ जुन दे हायबमोिजम छ:
सं केत
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

काय�गत वग�करणको नाम
सामा�य साव�ज�नक सेवा
र�ा
साव�ज�नक शाि�त सुर�ा
आ�थ�क मा�मला
वातावरण सं र�ण
आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा
�वा��य
मनोर�न, सं �कृ�त तथा धम�
िश�ा
सामािजक सुर�ा
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आ.व. २०६८/६९ दे िख बजेट व��य, आय र �यय अनुमान पुि�तका (रातो �कताब) मा �काशनाथ� अल�गै
काय�गत वग�करण (�व�ीय �यव�था स�हत) को �योग ग�रएको छ जसको �ववरण अनुसूची – १ मा उ�लेख
ग�रएको छ।
बजेट उपशीष�कलाई उ� वग�करणम�ये कुनमा पन� हो �यसको सं केत �दनु पद�छ। क��यूटरमा एकपटक
वग�करण गरे प�छ यसमा बीचैमा पया�� कारण �वना प�रवत�न गन� हुँदैन। प�रवत�न गरे को अव�थामा �कन �य�तो
प�रवत�न गनु� परे को हो ? सो को कारण र प�रवत�नप�छ कुन �े�मा समावेश ग�रएको हो सो को अ�भलेख कि�तमा
३ वष�स�म रहने गर� रा�ुपद�छ। �यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगत समेत) को स�बि�धत
अनुसूचीको ���यमा प�रवत�नको जानकार� �दनु पद�छ। चालु बजेट उपशीष�कका ला�ग जुन काय� �द�एको छ,
ँ ीगत बजेट उपशीष�कका ला�ग प�न सोह� काय�गत वग�करणमा समावेश गनुप
पुज
� छ�।
३.२.६ उप-काय�गत सं केत
मा�थ �करण ३.२.५ को काय�गत सं केत �भ� उपकाय�गत सं केत �द�एको छ। उदाहरणाथ� सामािजक सुर�ा काय�लाई
प�रवार र िशशु क�याण, सामािजक असमावेशी, सामािजक सुर�ा—अनुस�धान तथा �वकास, सामािजक सुर�ा— अ�य� वग�कृत
नभएको आ�द उपकाय�मा �वभाजन ग�रएको छ।
नयाँ बजेट उपशीष�क सं केत �दं दा कुन उपकाय� अ�तग�त पद�छ सो को य�कन गनु� पद�छ।
३.२.७ दातृ सं �थाको सं केत वग�करण
स�झ�तानुसारको ऋण तथा अनुदान सहयोगको खच�को �व�नयोजन, �नकासा, खच� लेखा�न तथा ��तवेदन गन� सिजलो होस्
भ�ाका ला�ग ऋण तथा अनुदान उपल�ध गराउने सं �था वा �नकायलाई छु �ै सं केत �द�एको छ।
दाताह�को सं केत र नामको �ववरण अनुसूची – २ मा �द�एको छ।
ऋण तथा अनुदान स�झ�ताको सं केत न�बर आयोजना/काय��मगत अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाबाट
अ�नवाय� �पमा �ा� गनु� पद�छ।
३.२.८ खच�का �ोतह�
बजेट खच�का चार �मुख �ोत रहे का छन् :
(क)

राज�व

(ख)

वैदेिशक अनुदान

(ग)

वैदेिशक ऋण

(घ)

आ�त�रक ऋण।

३.२.८.१ राज�व र अनुदान : यस अ�तग�त कर राज�व, गैरकर राज�व, वैदेिशक अनुदान पद�छन्। राज�व शीष�कह�को
�व�तृत वग�करण र �या�या �करण ३.३.१ मा �द�एको छ।
३.२.८.२ वैदेिशक अनुदान
वैदेिशक अनुदानको रकम चार �कारबाट खच� गन� गर� �व�नयोजन ग�र�छ :
�स नं.
१

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

११

२

सोझै भ ु�ानी अनुदान

१२

३

सोधभना� अनुदान

१३

४

व�तुगत सहायता

१४
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बजेट तजुम
� ा गदा� उपरो� �कारम�ये कुनमा पन� हो अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखासँग परामश�
गर� य�कन गरे र मा� �व�नयोजन गनु� पद�छ।
३.२.८.३ वैदेिशक ऋण
वैदेिशक ऋणको रकम तीन �कारबाट खच� गन� गर� �व�नयोजन ग�र�छ :
�स. नं.

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

अनुदानको सं केत

१

नगद ऋण

२१

२

सोझै भ ु�ानी ऋण

२२

३

सोधभना� ऋण

२३

यो वष� �ा� गन� कुल वैदेिशक ऋणबाट यो वष� भ ु�ानी गन� ऋणको सावाँ घटाएर खुद वैदेिशक ऋणको
रकम �व�ीय �यव�था अ�तग�त आउँ छ।
"नगद" भ�ाले स�बि�धत दाताले स�झ�ताबमोिजम अ��म �पमा अनुदान वा ऋण उपल�ध गराएको
अव�थालाई बुझाउँ छ।
"सोधभना�" भ�ाले प�हले नेपाल सरकारको �ोतबाट बजेट �यहोर� खच� भएको रकमको ��तवेदन दातृ सं �थामा
पठाई सो खच�को पू�त� �ा� गन� �यव�थालाई जनाउँ छ।
"सोझै भ ु�ानी" भ�ाले �वशेष ���े� खातामा रहेको रकमबाट खच� ग�रने रकम वा स�बि�धत आयोजना
काया�लयको मागअनुसार दातृ प�बाटै स�बि�धत �यि�, फम�, क�पनी, सं �था वा आपु�त�कता�लाई सोझै भ ु�ानी
�दने वा दातृ प�ले सोझै भ ु�ानी गन� ���या स�झनुपछ�।
व�तुगत सहायता भ�ाले दाताले स�बि�धत आयोजना वा काय��मलाई मालसामान उपल�ध गराउने र
आयोजनाले मालसामान �ा� गर� सो को मू�य बराबरको खच� लेखा�न गन� अव�था स�झनुपछ�।
बजेट �व�नयोजन गदा� उपरो�म�ये कुन �कारमा पन� हो अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखासँग
सम�वय गर� य�कन गनु� पद�छ।
३.२.८.४

आ�त�रक ऋण : बजेटको �यूनपू�त� गन�को ला�ग आ�त�रक ऋणको प�रचालन ग�र�छ। यस अ�तग�त रा��य
वचतप�, �वकास ऋणप�, �वशेष ऋणप�, वैदेिशक रोजगार बचतप� र �े जर� �वलह� �न�कासन गन� ग�र�छ।
यो वष� उठाउने कुल आ�त�रक ऋणको रकमबाट यो वष� भ ु�ानी गन� ऋणको सावाँ घटाएर खुद आ�त�रक
ऋण �व�ीय �यव�था अ�तग�त आउँ छ।

३.३

राज�व तथा खच� शीष�कह�को वग�करण र �या�या
राज�व तथा खच� वग�करणका शीष�कह� र �या�या तल ग�रएको छ। यसस�ब�धी �व�तृत �या�या बजेट तजुम
� ा �द�दश�न,
२०73 मा �द�एको छ।
३.३.१ राज�व शीष�कह�को वग�करण र �या�या
राज�वको अनुमान गन� र लेखा�न गन� �योजनका ला�ग सरकार� आ�दानी, खच� र लगानीको सं केत तथा
वग�करणलाई अ�तरा���य मानद��अनु�प गराउने उ�े�यले सरकार� �व�ीय त�या�क (Government Finance
Statistic, 2001) सँग मेल खाने गर� आ�थ�क वष� २०६८/६९ दे िख नयाँ आ�थ�क सं केत तथा वग�करण लागु
ग�रएको छ। सो बमोिजमका सबै उपशीष�कह�को वग�करण र �या�या तल ��तुत ग�रएको छ। राज�व
शीष�कह�को सं केत तथा वग�करण कायम गदा� मूल शीष�क, आधार शीष�क र आ�दानी जनाउने शीष�क गर� ३
ख��मा �वभाजन ग�रएको छ। सं केत न�वरको अ�तमा शू�य रहेका शीष�कह�मा आ�दानीको लेखा�न गनु� हुँदैन।
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् द�ड, ज�रवाना, शु�क र �याज कुन राज�व शीष�क अ�तग�त
य�ता शीष�कह� मूल शीष�क र आधार शीष�कह� हुन।
लागेको हो सोह� शीष�कमा नै आ�दानी जनाउनु पद�छ।
राज�व संकेत

शीष�क

१००००

राज�व तथा अनुदान

११०००

कर

वग�करणको �या�या
फम� एवं �यि�को आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा
गन� �म�दै न।

१११००
११११०
१११११

ँ ीगत
आय, मुनाफा तथा पुज

ँ ीगत लाभ कर वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा
आय, मुनाफा तथा पुज

लाभमा कर

रकम ज�मा गन� �म�दै न।

एकल�ट� फम� तथा �यि�गत

एकल�ट� फम� एवं �यि�गत आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम

आयमा ला�ने कर

ज�मा गन� �म�दै न।

एकल�ट� फम� तथा �यि�गत

एकल�ट� फम� तथा �यि�गत आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।

आयमा ला�ने कर
११११२

पा�र��मक कर

कुनै �ाकृ�तक �यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरे को तलव, �याला, मजदुर�,
पा�र��मक, भ�ा एवं सु�वधा, अवकाश भ ु�ानी, रोजगार�का स�ब�धमा
ग�रएका अ�य भ ु�ानी, अ�ययन, अ�यापन आ�द �व�भ� �ोतबाट हुने आयमा
ला�ने कर यसमा पद�छ।

११११३

ँ ीगत लाभ कर – �यि�गत
पुज

१११२०

�नकायको आयमा ला�ने कर

��त�ान तथा सं �थानको आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम

१११२१

�नकायको मुनाफामा ला�ने

नेपाल सरकारको पूण� वा अ�धकांश (५० ��तशत भ�दा ब��) �वा�म�व

कर— सरकार� सं �थान

भएका सरकार� �नकाय तथा �य�ता �नकायको �यव�थापक�य �नय��ण

घर, ज�गा, शेयर आ�द स�पि�को �ब��, प�ा, हक ह�ता�तरण लगायत �व�भ�

ँ ीगत लाभमा �यि� तथा एकल�ट� फम�लाई
�क�समका �न�सग�बाट भएको पुज
ला�ने कर यसमा पद�छ।
ज�मा गन� �म�दै न।

भएको �नकायको आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।
१११२२

१११२३

१११२४

�नकायको मुनाफामा ला�ने

कुनै �वशेष ऐन वा क�पनी ऐन अ�तग�त दता� भएका पि�लक �ल�मटे ड

कर— पि�लक �ल�मटे ड

क�पनी र नेपाल सरकारको ५० ��तशत भ�दा कम �वा�म�व भएका

क�पनी

क�पनीको आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।

�नकायको मुनाफामा ला�ने

क�पनी ऐन अ�तग�त दता� भएका �ा�भेट �ल�मटे ड क�पनी तथा आयकर

कर —�ा�भेट �ल�मटे ड

ऐन, २०५८ बमोिजम तो�कएको क�पनीको आयमा ला�ने कर यसमा

क�पनी

पद�छ।

�नकायको मुनाफामा ला�ने

मा�थ उि�लिखत उपशीष�क १११२१ दे िख १११२३ �भ� परे का बाहेक

कर — अ�य सं �था

अ�य सं �थाह�� साझेदार� फम�, सहकार� सं �था, ��, यु�नट ��, सं घ/सं �था,

ँ ीगत लाभकर – �नकाय
पुज

घर, ज�गा, शेयर आ�द स�पि�को �ब��, प�ा, हक ह�ता�तरण लगायत �व�भ�

�वदे शी क�पनी एवं अ�य �नकायको आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।
१११२५

ँ ीगत लाभमा �नकायलाई ला�ने कर यसमा
�क�समका �न�सग�बाट भएको पुज
पद�छ।

१११३०
१११३१
१११३२

लगानीको आय तथा अ�य

मा�थ उि�लिखत शीष�क १११११ दे िख १११२४ �भ� परे का बाहेक अ�य

आयमा ला�ने कर

आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

स�पि� बहाल तथा प�ा

घर, ज�गा, सवार� साधन तथा अ�य अचल स�पि� बहाल वा प�ा वा

वापत्को आयमा ला�ने कर

द�ध�काल�न करारमा �दए वापत्को आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।

�याजमा ला�ने कर

ब�क, �व� क�पनी वा अ�य �नकाय वा �यि�बाट भ ु�ानी ग�रने वा �ा� हुने
�याजमा ला�ने कर यसमा पद�छ।
ee
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१११३३

लाभांशमा ला�ने कर

कुनै प�न क�पनी वा �नकायमा लगानी गरे वापत् �ा� हुने लाभांशमा ला�ने

१११३४

लगानीस�ब��ी अ�य आयमा

लगानीस�ब��ी अ�य आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।

कर यसमा पद�छ।
ला�ने कर
१११३५

आकि�मक लाभ कर

जुवा, िच�ा, बाजी, उपहार, दान, अपुताल�, सुराक�, पुर�कार लगायतका

१११३६

अ�य आयमा ला�ने कर

मा�थ उि�लिखत शीष�क नं. ह�मा नपरे का अ�य आयमा ला�ने कर यसमा

११२००

पा�र��मकमा आ�ा�रत

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

आकि�मक लाभका �ोतबाट �ा� आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ।
पद�छ।
सामािजक सुर�ा कर
११२१०

पा�र��मकमा आ�ा�रत

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

सामािजक सुर�ा कर
११२११

पा�र��मकमा आ�ा�रत

कुनै �ाकृ�तक �यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरे को तलव, �याला, मजदुर�,

सामािजक सुर�ा कर

पा�र��मक, भ�ा एवं सु�व�ा, अवकाश भ ु�ानी, रोजगार�का स�ब��मा
ग�रएका अ�य भ ु�ानी, अ�ययन, अ�यापन आ�द �व�भ� �ोतबाट हुने सम�
आयमा एकमु� �पमा तो�कएबमोिजम �ल�ने सामािजक सुर�ा कर यसमा
पद�छ।

११३००

स�पि� कर

सबै �कारको स�पि�मा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�
�म�दै न।

११३१०

अचल स�पि�मा ला�ने कर

यसमा सबै �कारको अचल स�पि�मा ला�ने कर पद�छ। यसमा रकम ज�मा
गन� �म�दै न।

११३११

वा�ष�क स�पि� कर

अचल स�पि�मा वा�ष�क �पमा ला�ने कर यसमा पद�छ।

११३४०

ँ ीगत कारोबारमा
�व�ीय र पुज

ँ ीगत कारोबारमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा
�व�ीय र पुज

ला�ने कर

गन� �म�दै न।

११३४१

घर ज�गा रिज�ेशनमा ला�ने

घर ज�गा रिज�ेशन द�तुर वा चल अचल स�पि�को रिज�ेशन द�तुर यसमा

कर

पद�छ।

व�तु तथा सेवामा आ�ा�रत

व�तु तथा सेवाको उ�पादन, आयात, �ब��, �वतर� तथा ह�ता�तर� एवं अ�य

कर

कारोवारमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११४१०

मू�य अ�भवृ�� कर

मू�य अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११४११

मू�य अ�भवृ�� कर– उ�पादन

उ�पादनकता�ले व�तु उ�पादन गर� �ब�� गदा� ला�ने मू�य अ�भवृ�� कर

११४१२

मू�य अ�भवृ�� कर– आयात

आयातकता�ले मालसामान पैठार� गदा� भ�सार �व�दुमै �तनुप
� न� मू�य अ�भवृ��

११४१३

मू�य अ�भवृ�� कर– व�तु

थोक तथा खु�ा �ब�ेताबाट मू�य अ�भवृ�� कर वापत् �तनु� पन� रकम यसमा

�ब�� र �वतर�

पद�छ।

११४१४

मू�य अ�भवृ�� कर–परामश�

सबै �कारका ठे �ा �यावसाय तथा परामश� सेवामा ला�ने मू�य अ�भवृ�� कर

तथा ठे �ा

यसमा पद�छ। मू�य अ�भवृ�� कर लागु हुन ु अगा�� असुल हुन बाँक� रहेका

११४००

यसमा पद�छ।
कर यसमा पद�छ।

ठे �ा कर असुल भएमा यसैमा ज�मा गनु� पद�छ।
११४१५

मू�य अ�भवृ�� कर–पय�टन

पय�टन �यवसायसँग स�बि��त होटल, �ाभल एजे�सी, पदया�ा (�े �क�),

सेबा

जलया�ा (�याि�ट�) समेतका �यवसायमा ला�ने मू�य अ�भवृ�� कर यसमा
पद�छ। मू�य अ�भवृ�� कर लागु हुन ु अगा�� असुल हुन बाँक� रहेका होटल
कर असुल भएमा यसैमा ज�मा गनु� पद�छ।
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११४१६

मू�य अ�भवृ�� कर– स�ार,

सबै �कारका स�ार सेवा (सरकार� हुलाक सेवा बाहेक), बीमा र तो�कएका

बीमा, हवाई उडान र अ�य

अ�य सेवाको �ब��मा लगाइने मू�य अ�भवृ�� कर र हवाई उडान कर

सेवा

वापत्को रकम यसमा पद�छ। मू�य अ�भवृ�� कर लागु हुन ु अगा�ड असुल
हुन बाँक� रहेका मनोर�जन कर असुल भएमा यसैमा ज�मा गनु� पद�छ।

११४१7

मू�य अ�भवृ�� कर

नेपाल बा�हरको दता� नभएको कुनै �यि�बाट सेवा �ा� गदा� उठाउनु पन�

वेदता�वालाले स�लन गन�

मू�य अ�भवृ�� कर, काठ �ब��मा लगाइने मू�य अ�भवृ�� कर, �थानीय

(�रभ�स चाज�)

�नकाय वा नेपाल ि�थत अ�तरा���य सं घ सं �था वा �नयोग वा नेपाल सरकार
वा मू�य अ�भवृ�� कर नला�ने व�तुको कारोवार गन� साव�ज�नक सं �थानले
स�लन/दािखला गन� मू�य अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ।

११४२०

अ�त�शु�क

�व�भ� �कारका मालव�तु उ�पादन गदा� ला�ने अ�त�शु�क यसमा पद�छ।
यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११४२१

सू�त�ज�य पदाथ�

सबै �कारका सुत�ज�य पदाथ�को उ�पादनमा ला�ने अ�त�शु�क, उ�पादन र

११४२२

म�दरा

म�दरा (वाईन र ह�का पेय पदाथ� समेत)मा ला�ने अ�त�शु�क रकम,

११४२३

�वयर

�ब�� इजाजत द�तुर र नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।
उ�पादन र �ब�� इजाजत द�तुर र नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।
�वयरमा ला�ने अ�त�शु�क रकम, उ�पादन र �ब�� इजाजत द�तुर र
नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।
११४२४

अ�य ��ो�गक उ�पादन

मा�थ उि�लिखत उपशीष�क ११४२१, ११४२२ र ११४२३ मा परे को
बाहेक अ�य ��ो�गक उ�पादनमा ला�ने अ�त�शु�क, उ�पादन र �ब��
इजाजत द�तुर र नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।

११४२५

अ�त�शु�क आयात

नेपाल �भ� पैठार� हुने सामानमा भ�सार �व�दुमै तो�कएबमोिजम ला�ने

११४४०

�वशेष सेवामा ला�ने कर

तो�कएका �वशेष सेवामा ला�ने कर वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा

११४४१

वैदेिशक रोजगार सेवा कर

अ�त�शु�क यसमा पद�छ।
रकम ज�मा गन� �म�दै न।
वैदेिशक रोजगारका ला�ग जनशि� आपू�त� गदा� ला�ने सेवा कर यसमा
पद�छ।
११४४२

�वा�थ सेवा कर

नेपाल सरकार तथा सामुदा�यक अ�पतालले �दान गन� �वा��य सेवा बाहेक
अ�य �वा��य सं �थाले �दान गन� �वा��य सेवामा ला�ने कर यसमा पद�छ।

११४४३
११४४४
११४५०

िश�ा सेवा शु�क–शैि�क

�नजी शैि�क सं �थाह�ले �दान गन� तो�कएका शैि�क सेवाह�मा ला�ने

सं �था

िश�ा सेवा शु�क यसमा पद�छ।

िश�ा सेवा शु�क– वैदेिशक

�वदे शमा अ�ययन गन� जाने �व�ाथ�ह�ले बुझाउनु पन� िश�ण शु�कमा

अ�ययन

ला�ने सेवा शु�क वापत्को रकम यसमा पद�छ।

मालसामानको उपयोग तथा

सवार� साधनमा ला�ने कर तथा तो�कएका मालसामान उपयोग तथा

उपयोगको अनुम�तमा ला�ने

उपयोगको अनुम�तमा ला�ने कर यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�

कर

�म�दै न।

११४५१

सवार� साधन कर

तो�कएको सवार� साधनमा तो�कएबमोिजम ला�ने कर यसमा पद�छ।

११४५२

पूवा�धार सेवाको उपयोगमा

लोकमाग� तथा शहर� सडक एवं तो�कएका अ�य पूवा�धार सेवाको उपयोग

ला�ने कर

गरे वापत् तो�कएबमोिजम ला�ने कर यसमा पद�छ।

११४५3

सडक मम�त थप सुधार द�तुर

�वदे शबाट नेपालमा पैठार� हुने पे�ोल तथा �डजेलमा सडक मम�त तथा सुधार

११४५4

सडक �नमा�ण तथा स�भार

सवार� साधन दता�का वखत यातायात �यव�था काया�लयमा सवार� साधनको

द�तुर

�क�समअनुसार स�लन ग�रने द�तुर यसमा पद�छन्।

द�तुर वापत् भ�सार �व�दुमा लगाइने द�तुर यसमा पद�छन्।
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पूवा�धार कर

आयात हुने पे�ो�लयम पदाथ�मा पूवा�धार �वकासका ला�ग लगाइने कर यसमा

११५००

वैदेिशक �यापारमा आधा�रत

वैदेिशक �यापारमा आधा�रत कर वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा

कर

रकम ज�मा गन� �म�दै न।

आयातमा ला�ने भ�सार

आयातमा ला�ने भ�सार महसुल वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा रकम

महसुल

ज�मा गन� �म�दै न।

भ�सार महसुल(आयात

नेपालमा आयात हुने मालव�तुमा ला�ने भ�सार महसुल तथा थप महसुल

पद�छ।

११५१०
११५११

यसमा पद�छ।
११५१२

भारतीय अ�त�शु�क �फता�

भारतबाट डी.आर.पी. फाराम अ�तग�त नेपाल�भ� आयात ग�रने मालव�तुमा
भारत सरकारले असुल उपर गर� नेपाल सरकारलाई �फता� गन� भारतीय
अ�त�शु�क रकम यसमा पद�छ।

११५१३
११५२०

आयातमा ला�ने �थानीय

तो�कएबमोिजम आयातमा ला�ने �थानीय �वकास शु�कको रकम यसमा

�वकास शु�क

पद�छ।

भ�सार महसुल(�नया�त

�नया�त ग�रने मालव�तुमा ला�ने भ�सार महसुल वापत्को रकम यसमा
पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११५२१

भ�सार महसुल-�नया�त

नेपालबाट �वदे शमा �नकासी हुने मालव�तुमा ला�ने भ�सार महसुल, छु ट
आ�दानी र सदर �याहाको रकम यसमा पद�छ।

११५२२

�नया�त सेवा शु�क

नेपालबाट �वदे शमा �नकासी हुने मालव�तुमा ला�ने �नकासी सेवा शु�क, छु ट
आ�दानी र सदर �याहाको रकम यसमा पद�छ।

११५६०

वैदेिशक �यापारमा आधा�रत

मा�थ उि�लिखत शीष�क ११५१० र ११५२० मा परे का बाहे क अ�य

अ�य कर

वैदेिशक �यापारमा आधा�रत कर वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा
रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११५६१

कृ�ष सुधार शु�क

ु बाट आयात ग�रने कृ�ष उ�पादनसँग स�बि�धत
भारत तथा ते�ो मुलक
मालव�तुमा लगाइएको कृ�ष सुधार शु�क यसमा पद�छ।

११५६२

भ�सारस�ब�धी अ�य आय

भ�सार �शासनका स�दभ�मा जफत ग�रएको मालव�तु �ललाम �ब��बाट �ा�
रकम, डेमरे ज (�वल�ब शु�क), भ�सार एजे�टको इजाजत द�तुर एवं इजाजत
प� नवीकरण द�तुर, व�डेड वेयर हाउसस�ब�धी इजाजत द�तुर एवं सोको
नवीकरण द�तुर, भ�सार सेवा शु�क, ��ापनप� द�तुर, र सो स�ब�धी अ�य
रकम यसमा पद�छ।

११६००

अ�य कर

मा�थ उि�लिखत करका आधारह� बाहेक अ�य आधारह� अनुसार लगाइने
कर राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

११६१०

�यवसायह�ले भ ु�ानी गन�

मा�थ उि�लिखत करका आधारह� बाहेक अ�य आधारह� अनुसार
�यवसायह�लाई लगाइने कर राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�
�म�दै न।

११६११

क�पनी रिज�ेशन द�तुर

क�पनी ऐन अ�तग�त रिज�ेशन हुने क�पनीको रिज�ेशन द�तुर �ाइभेट
साझेदार� तथा पि�लक फम�, कल कारखाना, उ�ोगको रिज�ेशन द�तुर,
�े डमाक� वापत्को रकम सोको नवीकरण वापत्को रकम यसमा पद�छ।

११६१२
११६२०

एजे�सी रिज�ेशन द�तुर

एजे�सीको रिज�ेशन द�तुर तथा नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।

�यवसाय बाहेक अ�यले

मा�थ उि�लिखत करका आधारह� बाहेक अ�य आधारह�मा �यवसाय

भ ु�ानी गन�

बाहेक अ�यलाई लगाइने कर राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�
�म�दै न।
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११६२१

११६२२

सवार� चालक अनुम�त प�को

सवार� चालक अनुम�त प�को इजाजतप� द�तुर, सवार�को दता� �कताब (�लू

(�लू वुक) द�तुर इजाजतप�

वुक) द�तुर, हवाईजहाज चालक अनुम�त प�को इजाजतप� द�तुर, सवार�

द�तुर, सवार�को दता� �कताब

जाँचपास द�तुर र सोको नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।

हातह�तयारको इजाजत प�

ब�दुक, �प�त�ल आ�द हातह�तयारको रिज�ेशन द�तुर, इजाजतप� द�तुर,

द�तुर

नवीकरण द�तुर यसमा पद�छ।

१३०००

अनुदान

वैदेिशक सरकारबाट �ा� अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�

१३१००

��प�ीय वैदेिशक अनुदान

�वदे शी सरकारबाट �ा� ��प�ीय अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा

१३११०

चालु अनुदान

�वदे शी सरकारबाट �ा� चालु अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा

�म�दै न।
गन� �म�दै न।
गन� �म�दै न।
१३१११

चालु अनुदान

�वदे शी सरकारबाट �ा� चालु अनुदान यसमा पद�छ।

१३१२०

ँ ीगत अनुदान
पुज

ँ ीगत अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा
�वदे शी सरकारबाट �ा� पुज

१३१२१

ँ ीगत अनुदान
पुज

ँ ीगत अनुदान यसमा पद�छ।
�वदे शी सरकारबाट �ा� पुज

१३२००

बहुप�ीय वैदेिशक अनुदान

अ�तरा���य सं घ सं �थाह�बाट �ा� बहुप�ीय अनुदान यसमा पद�छ। यसमा

गन� �म�दै न।

रकम ज�मा गन� �म�दै न।
१३२१०

चालु अनुदान

अ�तरा���य सं घ सं �थाह�बाट �ा� बहुप�ीय चालु अनुदान यसमा पद�छ।
यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

१३२११

चालु अनुदान

�वदे शी सं �थाह�बाट �ा� बहुप�ीय चालु अनुदान यसमा पद�छ।

१३२२०

ँ ीगत अनुदान
पुज

ँ ीगत अनुदान यसमा पद�छ। यसमा
�वदे शी सं �थाह�बाट �ा� बहुप�ीय पुज

१३२२१

ँ ीगत अनुदान
पुज

ँ ीगत अनुदान यस शीष�कमा पद�छ।
�वदे शी सं �थाह�बाट �ा� बहुप�ीय पुज

१३३००

अ�य अनुदान

अ�य अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

१३३१०

चालु अनुदान

अ�य चालु अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

१३३११

चालु अनुदान

१३१११ र १३२११ मा परे का बाहेक अ�य वदे शी सं �थाह�बाट �ा�

१३३२०

ँ ीगत अनुदान
पुज

ँ ीगत अनुदान यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।
अ�य पुज

१३३२१

ँ ीगत अनुदान
पुज

१३१२१ र १३२२१ मा परे का बाहेक अ�य वदे शी सं �थाह�बाट �ा�

१४०००

अ�य राज�व

मा�थ उि�लि�त मूल शीष�क नं. ११००० र १२००० अ�तग�तका

रकम ज�मा गन� �म�दै न।

चालु अनुदान यस शीष�कमा पद�छ।

ँ ीगत अनुदान यस शीष�कमा पद�छ।
पुज

उपशीष�कह�मा परे का बाहेक अ�य राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम
ज�मा गन� �म�दै न।
१४१००

स�पि�बाट �ा� आय

१४११०

�याज

स�प�तबाट �ृिजत आय यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।
ऋण लगानीको �याज वापत्को आय यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�
�म�दै न।

१४१११

�व�ीय �नकायबाट �ा� �याज

ब�क तथा �व�ीय ��त�ानमा ग�र�को ऋण लगानीबाट �ा� �याज रकम

१४११२

�यापा�रक �नकायबाट �ा�

�यापा�रक ��त�ानमा ग�र�को ऋण लगानीबाट �ा� �याज रकम यसमा

�याज

पद�छ।

��ो�गक �नकायबाट �ा�

��ो�गक ��त�ानमा ग�र�को ऋण लगानीबाट �ा� �याज रकम यसमा

�याज

पद�छ।

यसमा पद�छ।

१४११३
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१४११४
१४११५

सेवामूलक �नकायबाट �ा�

सेवामूलक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� �याज रकम यसमा

�याज

पद�छ।

अ�य �नकायबाट �ा� �याज

मा�थ नपरे का अ�य ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� �याज रकम
यसमा पद�छ।

१४१२०

लाभांश

शेयर लगानीबाट �ा� लाभांश वापत्को रकम यसमा पद�छ। यसमा रकम
ज�मा गन� �म�दै न।

१४१२१

�व�ीय �नकायबाट �ा�

ब�क तथा �व�ीय ��त�ानबाट �ा� लाभांश यसमा पद�छ।

लाभांश
१४१२२

�यापा�रक �नकायबाट �ा�

�यापा�रक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पद�छ।

लाभांश
१४१२३

��ौ�गक �नकायबाट �ा�

��ो�गक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पद�छ।

लाभांश
१४१२४

सेवामूलक �नकायबाट �ा�

सेवामूलक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पद�छ।

लाभांश
१४१२५

अ�य �नकायबाट �ा� लाभांश

१४१५०

भाडा र रोय�ट�

मा�थ नपरे का अ�य ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा पद�छ।
सरकार� काया�लयले स�लन गरे को भाडा र रोय�ट� वापत्को रकम यसमा
पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

१४१५१

सरकार� स�प��को वहाल तथा
अ�य आय

सरकार� ज�गा, भवन तथा अ�य स�प�� वहाल, कोठा तथा भोजनालय
(रे �ुराँ) वहाल, मेच, पाल, ��पाल, हवाईजहाज, व�गी, वै�डवाजा, इ��जन, रोलर,

वुलडोजर, �ा�टर समेतका सरकार� स�प�� �योग गरे वापत् �ा� हुने भाडा
तथा सेवा शु�क रकमका साथै चल�च� �दश�न र �ब�� �वतरण गन�
इजाजतप� द�तुर, �व�ापन द�तुर, अ�भलेख (रे कड�) �ब��, नेपाल सरकारको
छापाखानाको छपाई द�तुर, नेपाल राजप� एवं सरकार�ारा �का�शत पु�तक
पु��तकाको �ब�� तथा �ललामबाट �ा� रकम यसमा पद�छ। साथै, मु�ा
तथा नापतौलको सामानः ढक, तराजु समेतको �मा�णत द�तुर, नवीकरण
द�तुर र ट�सारको अ�य आय, न�सा ���ट �ब��, दरखा�त फाराम तथा
पा��म �ब��, ���� �ब�� तथा अ�य मालसामान �ब��बाट �ा� रकम
समेत यसैमा पद�छ।
१४१५२

�या�सनोबाट �ा� रोय�ट�

१४१५३

खानी रोय�ट�

�या�सनोबाट �ा� रोय�ट� रकम यसमा पद�छ।
खानी खो�े अनुम�तप� द�तुर, सव��ण द�तुर, आयोजना (�ोजे�ट) लाई ढु �ा
�ब�� गदा� आएको रकम, खानीको रोय�ट�, खानीमा जाने गाडी तथा गाडी
आवत जावतको इजाजतप� द�तुर समेतको रकम यसमा पद�छ।

१४१५४

जल�ोत �े�को आय तथा

जल�ोत �े�बाट �ा� रोय�ट�, �व�ुत ् ��पादन शु�क, �व�ुत ��पादन

रोय�ट�

इजाजत–प� द�तुर र नवीकरण द�तुर, �व�ुत ��पादन, �सारण र �वतरणको
सव��ण अनुम�त प� द�तुर तथा सोको नवीकरण द�तुर, �व�ुत �ब��,
आयोजना �ब��, जल�ोतस�ब��ी स�पुण � आय र सो स�ब��ी द�ड ज�रवाना
वापत् �ा� रकम यसमा पद�छ।

१४१५५

वन तथा वन पैदावार �ब��

वन तथा वन पैदावार �ब�� वापत् �ा� आय, लकडी �ललाम �ब��,

वापत् �ा� आय तथा वन

व�यज�तुस�ब��ी आ�दानी, चर� चराई द�तुर, व�यज�तु आर�, �नकु� सं र�ण

रोय�ट�

�े�को �वेश शु�क, �च�डयाखाना �वेश शु�क, वन�प�तस�ब��ी अ�य
आ�दानी, नहर व�रप�रको घाँस �ब�� र सो स�ब��ी द�ड, ज�रवाना वापत्
�ा� रकम र वन �े�को रोय�ट� यसमा पद�छ।
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१४१५६

अ�य रोय�ट�

मा�थ उि�लिखत शीष�क नं १४१५२ दे िख १४१५५ मा परे का बाहेक अ�य

१४२००

व�तु तथा सेवा �ब��बाट �ा�

व�तु तथा सेवाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा

रकम

गन� �म�दै न।

१४२१०

व�तु तथा सेवा �ब��बाट �ा�

व�तु तथा सेवाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा

रोय�ट�को रकम यसमा पद�छ।

१४२११

रकम

गन� �म�दै न।

कृ�ष उ�पादनको �ब��बाट

भ ुरा माछा तथा खाने माछा �ब�� तथा �ललाम, पोखर� र खोलामा माछा

�ा� रकम

मान� जाल हा�ने द�तुर, खोला–पोखर�मा माछा मान� ठे �ा, घाँस �ब��,
कुखुराको फुल तथा च�ला �ब��, सुं गरु तथा सुं गरु को व�चा �ब��, दू ध, �यू
तथा अ�य दु�धज�य पदाथ�को �ब��, फलफूल �ब��, ए�ट�रे �वज �याि�सन
�ब��, टोकर� �या�क� द�तुर, ऊन तथा हाडखुर �ब��, फलफूल तथा
फलफूलको वोट �ब�वा �ब��, वीउ �वजन तथा बेना� �ब��, तरकार� तथा
सागपात �ब��, धान, मकै, गहुं तथा अ�य खा�ा� �ब��, जाम–जेल�, अचार,
�तत�रा �ब�� तथा �य�ता सामानको �ललामस�ब�धी बोलप� द�तुरको रकम
यसमा पद�छ।

१४२१२

सरकार� स�पि�को �ब��बाट

टु टे फुटे का मेिशनर� सामान �ब��, सवार� साधन �ललाम �ब��, पूराना

�ा� रकम

मालसामान �ब�� तथा अ�य सरकार� स�पि�को �ब��बाट �ा� रकम

अ�य �ब��बाट �ा� रकम

मा�थ उि�लिखत उपशीष�क नं १४२११ र १४२१२ मा परे का बाहे क अ�य

यसमा पद�छ।
१४२१३

व�तुको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ।
१४२१४

दू र स�ार सेवा शु�क

दूर स�ार सेवा शु�क वापत्को रकम यसमा पद�छ।

१४२१५

टे �लफोन �वा�म�व शु�क

टे �लफोन �वा�म�व वापत्को रकम यसमा पद�छ।

१४२१६

�नजी धारा वापत्को शु�क

�नजी धारा राखे वापत् ला�ने शु�क तथा महसुल, काल�ग� द�तुर र सो
स�ब�धी द�ड, ज�रवाना समेतको रकम यसमा पद�छ।

१४२१७
१४२१८

नहर तथा कुलो उपयोग

ज�गा जमीनको �सँचाइको ला�ग नहर तथा कुलोको उपयोग गरे वापत्

वापत्को शु�क

तो�कएबमोिजम �ा� शु�क यसमा पद�छ।

�व�ुत सेवा शु�क

�व�ुत सेवा उपभोग वापत्को महसुल, थप द�तुर, �मटर जाँच समेतको सेवा
द�तुर, कले�सन चाज�, नामसार� एवं ठाउँ सार� द�तुर यसमा पद�छ।

१४२२०

�शास�नक सेवा शु�क

�शास�नक सेवा वापत्को शु�क यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�
�म�दै न।

१४२२१

�या�यक द�तुर

कोट� फ�, ब�स�नी, दश�द, �वश�द न�ल द�तुर, समा�हान् एवं इतलायनामा
द�तुर, सूद, �लफा द�तुर, �टकट द�तुर, पुनरावेदन एवं ��तउ�र प� द�तुर,
वकालतस�ब�धी इजाजतप� द�तुर र �यायस�ब�धी अ�य राज�व आ�दानी
यसमा पद�छ।

१४२२२

हुलाक सेवा शु�क

हुलाक �टकट �ब��बाट �ा� रकम, हुलाक आदे शको क�मशन, व�हर� व�तु
�वतर�, वैदेिशक पु�ल�दा महसुलबाट �ा� रकम र हुलाकस�ब�धी अ�य
आय यसमा पद�छ।

१४२२३

िश�ा �े�को आ�दानी

िश�� शु�क (�ूशन फ�), �वेश शु�क, �वेिशका पर��ा द�तुर, ल�धा� प�
(माक��सट) तथा �मा�प� द�तुर, सँ�हालय (�यूिजयम) �वेश द�तुर,
पा��म, पु�तक, प��का समेतको �ब��बाट �ा� रकम र िश�ा �े�को
अ�य आ�दानी यसमा पद�छ।
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१४२२४

पर��ा शु�क

लोक सेवा आयोग लगायत �व�भ� �नकायले �लने पर��ा द�तुर, अ�तवा�ता�
द�तुर, �नवेदन तथा दरखा�त द�तुर र पा��म �ब��बाट �ा� रकम
यसमा पद�छ।

१४२२५

यातायात �े�को आ�दानी

हवाइजहाज अवतरण द�तुर, आ�य द�तुर, कुनै सडक राजमाग�मा आवत
जावतको ला�ग इजाजत �दए वापत् �ा� (रोड पर�मट) रकम, जल तथा अ�य
यातायातसँग स�बि��त आय र शू �क यसमा पद�छ।

१४२२६

आयात �नया�त इजाजत प�

आयात �नया�त इजाजत प� द�तुर वापत् �ा� रकम यसमा पद�छ।

द�तुर
१४२२७

अ�य �शास�नक सेवा शु�क

�व�भ� म��ालय, �वभाग तथा काया�लयले �लने �टकट वापत्को रकम,
बोलप� फाराम �ब��को रकम, �नवेदन द�तुर, नो अवजे�शन स�ट��फकेट
द�तुर, �यवसा�यक �माण प� जार� तथा नवीकरण द�तुर वापत् �ा� रकम
यसमा पद�छ।

१४३००
१४३१०
१४३११

�वल�ब द�तुर ज�रवाना र

�वल�ब द�तुर र ज�रवाना र जफत यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�

जफत

�म�दै न।

�वल�ब द�तुर ज�रवाना र

�वल�ब द�तुर र ज�रवाना र जफत यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन�

जफत

�म�दै न।

अदालतको �नण�यबाट �लइएका

अदालतको �नण�यबाट �लइएका द�ड ज�रवाना, जफत वापत्को रकम यसमा

शु�क र द�ड, ज�रवाना एवं

ज�मा गनु� पद�छ।

जफत
१४३१२

�शास�नक शु�क, द�ड

सबै �कारको ठे �ाको �र�ट� (अन�� मनी) जफत, �नमा�ण र अ�य कामको

ज�रवाना र जफत

ठे �ा प�ामा ठे केदारह�लाई ग�रएको द�ड ज�रवाना, ठे केदारह�सँग बाँक�
रहे को रकमको �याज र स�बि��त शीष�कमा लेिखए बाहेक अ�य �शास�नक
द�ड ज�रवाना र जफतबाट �ा� रकम यसमा पद�छ।

१४४००

अनुदान बाहेकको �वैि�छक

सरकार तथा अ�तरा���य सँगठनह� बाहेक अ�य �ोतह�बाट �ा� उपहार

ह�ता�तरण

तथा �वैि�छक अनुदान (Donation) को रकम यसमा पद�छ।यसमा रकम
ज�मा गन� �म�दै न।

१४४१०

अनुदान बाहेकको �वैि�छक

�यि�, �नजी गैर सरकार� सं �थाह�, गैर सरकार� ��त�ानह�, सं �थानह� एवं

ह�ता�तरण

सरकार तथा अ�तरा���य सँगठनह� बाहेक अ�य �ोतह�बाट �ा� उपहार
तथा �वैि�छक अनुदान (Donation) को रकम यसमा पद�छ। यसमा रकम
ज�मा गन� �म�दै न।

१४४११

चालु ह�ता�तरण

१४४१२

ँ ीगत ह�ता�तरण
पुज

यसमा सरकारलाई राहत �योजनका ला�ग �ा� हुने खा�ान, ल�ा कपडा,
�ष�� ज�ता चालु �कृ�तका सहयोग समावेश हु�छन्।
अ�पताल, �व�ालय, सं �हालय, नाचघर तथा सां�कृ�तक के��ह� �नमा�ण वा
खर�दको ला�ग �ा� भएको ह�ता�तरणका साथै उपहार �व�प �ा� घर वा
ज�गा तथा अ��य स�पि�ह�, ज�तैः एका��कार प� वा ��त�लपी

ँ ीगत के
अ��कारको रकम यसमा पद�छ। य�द कुनै ह�ता�तरण चालु वा पुज
हो भ�े कुरा �प� नभएमा �य�तो ह�ता�तरणलाई चालु �कृ�तमा वग�करण

गनु� पद�छ।
१४५००
१४५१०
१४५११

�व�व� राज�व

�व�व� राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

�शास�नक शु�क – �मण तथा

�मण तथा पय�टन वापत्को �शास�नक आय यसमा पद�छ। यसमा रकम

पय�टन

ज�मा गन� �म�दै न।

राहदानी शु�क

राहदानी (पासपोट�) द�तुर, सनाखत द�तुर, राहदानी नवीकरण वापत् �ा�
रकम यसमा पद�छ।
fl
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१४५१२

�भसा शु�क

�वेशा�ा (�भसा), सोको �याद थप, पुनः �वेशा�ा आ�द वापत् �ा� रकम
यसमा पद�छ।

१४५१३
१४५१४

पव�तारोहण र पदया�ा �वीकृ�त

पव�तारोहण तथा पदया�ा (�े �क�) इजाजत द�तुर वापत् �ा� रकम यसमा

शु�क

पद�छ।

अ�य पय�टकह�लाई ला�ने

पय�टकले �लएर आएको हातह�तयारको अ�थायी अनुम�त (लाइसे�स) द�तुर,

शु�क

वृ�ि�� िख�ने द�तुर,�लि�� �नमा�ण र िख�ने शु�क वापत् �ा� रकम
यसमा पद�छ।

१४५२०

अ�य राज�व

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

१४५२१

अ�य राज�व

मा�थका स�पूण � शीष�क तथा उपशीष�कह�मा नपरे का अ�य रकमह� यसमा

१४५३०

ँ ीगत राज�व
पुज

ँ ीगत राज�व यसमा पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।
पुज

१४५३१

सरकार� घर, ज�गा, गुडवील

सरकार� घर, ज�गा, गुड�वल र सरकार� ��त�ान �ब��बाट �ा� रकम यसमा

�ब��बाट �ा� रकम

पद�छ।

गत वष�को नगद म��दात तथा

गत वष�को नगद म��दात रकम र बे�जुस�ब�धी रकम यसमा पद�छ।

बे�जु

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

पद�छ।

१५०००
१५१००
१५११०
१५१११

गत वष�को नगद म��दात तथा

गत वष�को नगद म��दात रकम र बे�जुस�ब�धी रकम यस शीष�कमा

बे�जु

पद�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

गत वष�को नगद म��दात तथा

गत वष�को नगद म��दात रकम र बे�जुस�ब�धी रकम यसमा पद�छ।

बे�जू

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दै न।

गत वष�को नगद बाँक�

गत वष�को नगद म��दात यस शीष�कमा दािखला गनु� पद�छ।

म��दात
१५११२

बे�जु

राज�व बाहेकको बे�जु रकम यसमा दािखला गनु� पद�छ। राज�वस�ब�धी
बे�जु स�बि�धत राज�व उपशीष�कमा नै दािखला गनु� पद�छ।

नोटः
१.

द�ड, ज�रवाना, शु�क र �याज जुन राज�व शीष�क अ�तग�त लगाइएको हो सोह� शीष�कमा नै आ�दानी जनाउनु पद�छ।

२.

सं केत नं. को अ�तमा ३ वटा शू�य भएका राज�व शीष�कलाई आधार शीष�क, सं केत नं. को अ�तमा २ वटा शू�य
भएका राज�व शीष�कलाई मूल शीष�क, सं केत नं. को अ�तमा १ वटा शू�य भएका राज�व शीष�कलाई शीष�क र बाँक�
अ�य राज�व शीष�कलाई उप–शीष�क भ�नएको छ। साथै, सामा�य �पमा शीष�क भ�ाले आधार शीष�क, मूल शीष�क र
उप–शीष�क समेतलाई बुि��छ।

३.

राज�व उप–शीष�कमा मा� रकम ज�मा गन� �म�छ। ज�तै १११११, ११४१५ आ�द।

राज�व शीष�क थप गन� ���या
यस प�र�छे दमा उ�लेख ग�रएको �स�ा�त र �या�याको अधीनमा रहे र ग�रएको राज�व उपशीष�कगत वग�करणमा कुनै
अ�य�तै नवीन �कृ�तको राज�व स�लन गनु� पन� अव�था आएमा नयाँ उपशीष�क थप गन� स�क�छ। स�बि�धत म��ालय
�वयंले राज�व उपशीष�क थप गन� �म�दै न।राज�व उपशीष�क थप गनु� परे मा �न�नानुसार गनु� पद�छ :


स�बि�धत म��ालय वा �नकायले थप गनु� पन� �ि��यस�हतको अनुरोध अथ� म��ालयको राज�व �यव�थापन
महाशाखामा पठाउने।



अथ� म��ालयले �ि��य र पु��ाँई स�हत महालेखा पर��कको काया�लय र महालेखा �नय��क काया�लयको राय तथा
सहम�त �ा� गन�।



सामा�यतया कुल राज�व आयको १ ��तशत भ�दा ब�� राज�व असुल� हुने �े�का ला�ग नयाँ राज�व शीष�क वा
उपशीष�क �दइनेछ।
fc
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नयाँ उपशीष�क आ�थ�क वष�को बीचमा थप गनु� हुँदैन। नयाँ आ�थ�क वष�को �ार�भदे िख लागु हुने गर� मा� थप गनु�
पद�छ।
कुनै राज�व उपशीष�क आव�यक नहुने अव�था आएमा �यसको सं केत सं �या �न�कृय रा�ु पद�छ। �य�तो सं केत
सं �यामा नयाँ उपशीष�क खडा गनु� हुँदैन।

३.३.२ खच� शीष�कको वग�करण र �या�या (Line Item Classification and their Explanation)
सरकार� आ�दानी, खच� र लगानीको सं केत तथा वग�करणलाई अ�तरा���य मापद�डअनु�प गराउने उ�े�यले
सरकार� �व�ीय त�या� (Government Finance Statistics,2001) सं ग मेल खानेगर� आ�थ�क वष� २०६८/६९ दे िख
नयाँ आ�थ�क सं केत तथा वग�करण लागु ग�रएको छ।नयाँ सं केत तथा वग�करणबा� सरकार� त�या�लाई सरल,
�यवि�थत, �व�सनीय, तुलनायो�य र पारदश� बनाई आ�थ�क अनुशासन कायम गन� सहयोग पु�नेछ।

ँ ीगत र सावाँ भ ु�ानीमा वग�करण ग�रएकोमा अव चालु तथा पुज
ँ ीगत खच� र
सा�वकमा कुल खच�लाई चालु, पुज
�व�ीय �यव�था अ�तग�त वग�करण ग�रएको छ। सा�वकमा खच� शीष�क शेयर लगानी र ऋण लगानी अ�तग�तका

ँ ीगत �व�नयोजनमा दे खाइने गरे कोमा नयाँ वग�करणमा यी खच�ह� �व�ीय �यव�था अ�तग�त वग�करण
खच�लाई पुज
रािखएको छ।

नयाँ वग�करणअनुसार सबै सहायता र अनुदान (स�सीडीज र �ा��स) चालु खच� अ�तग�त पद�छन्। सा�वक खच�
शीष�क साव�ज�नक सं �थानलाई अनुदान, �थानीय �नकाय – �नशत� अनुदान, सामािजक सेवा–�नशत� अनुदान, सामािजक

ँ ीगत खच� अ�तग�त दे खाइने ग�रएकोमा नयाँ
सेवा सशत� अनुदान र �थानीय �नकाय– सशत� अनुदानका खच� पुज

वग�करणमा चालुतफ� वग�करण ग�रएको छ। सा�वकमा खच� शीष�क आ�त�रक ऋणको साँवा भ ु�ानी र वैदेिशक
ऋणको साँवा भ ु�ानीलाई साँवा भ ु�ानी अ�तग�तको

खच� शीष�कमा दे खाइने गरे कोमा नयाँ वग�करणअनुसार

�व�ीय �यव�थामा दे खाइएको छ। सं केत न�बर 20000 दे िख सं केत न�बर 29000 भ�दा तलका खच�

ँ ीगत खच� तथा �व�ीय �यव�थापनस�ब�धी खच�
शीष�कह� चालु खच� शीष�क र �यसप�छका खच� शीष�कह� पुज

शीष�कह� हुन ् भनी बु�नु पद�छ।
नयाँ वग�करणअनुसार खच�ह�लाई मूल खच� शीष�क, आधार खच� शीष�क र खच� लेखा�न गन� शीष�कस�हत गर�
तीन तहमा �वभ� ग�रएको छ। खच� शीष�क सं केतको अ��यमा शू�य रहे का शीष�कह�मा खच� लेखा�न गनु�
्
हुँदैन। यी शीष�कह� मूल शीष�क र आधार शीष�कह� हुन।

अतः सरकार� खच�लाई �व�नयोजन, लेखा�न र ��तवेदन गन� दे हायअनुसार खच� शीष�कको वग�करण ग�रएको छ :
संकेत

खच� शीष�क

खच� शीष�कको �या�या

21000

पा�र��मक/सु�वधा

ँ ी �नमा�णको �सल�सलामा
�दान ग�रने कुल पा�र��मकलाई यसमा रािख�छ तर पुज

पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई कुनै लेखा अव�धमा काय� स�पादन गरे वापत्
गरे को काय�को पा�र��मक भने समावेश ग�रदै न।
यसमा

21100

पदा�धकार�

तथा

कम�चार�ह�लाई

�दान

ग�रने

सबै

�क�समका

पा�र��मक/सु�वधा

पा�र��मकस�ब�धी खच�ह� पद�छन्। यसमा नगद वा िज�सी दुवै �कारका

नगदमा �दइने पा�र��मक र

यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले सेवा �दान गरे वापत् �ा� गन� तलव, सबै

सु�वधा

�कारका भ�ा, स�यकोष थप, पे�सन थप, बीमा थप, आ�द रकम समावेश ग�र�छ।

भ ु�ानीह� समावेश ग�र�छ।
dcccl

यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ :
(क) पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले सेवा गरे वापत् पाउने तलव, कम�चार� स�य
कोष थप, �नवृि�भरणमा थप, वा�ष�क �ेड वृ��, बीमा वापत्को थप तथा �नजामती
dcccc

तलव

सेवा ऐनअनुसार �दइने पुर�कारस�ब�धी खच�।
(ख) आयोजना अव�धभरको ला�ग वा �वीकृत अ�थायी पदमा �नयुि� भई काम
गरे वापत्को �याला, मेहनताना र पा�र��मक खच�। �वशेष� सेवा/ �यवसा�यक
सेवा �लए वापत्को भ ु�ानी 22411 मा र सो बाहेक अ�य करार स���ताअनुसार
सेवा �लए वापत्को भ ु�ानी 22412 मा समावेश गनु� पन�छ।
fd
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(ग) बहालवाला कम�चार�ह�को सि�त घर �वदा, �वरामी �वदा, स�ा �वदा र
चाडपव� खच� वापत्को रकम।
dcccd

�थानीय भ�ा

dccce

महं गी भ�ा

dcccf

���ड भ�ा

यसमा तो�कएको दुगम
� �े�मा काम गरे वापत् पाउने �थानीय भ�ाको रकम
समावेश हु�छ।
नेपाल सरकारको �नण�यानुसार पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई �दान ग�रने महं गी
भ�ाको खच� यसमा समावेश ग�र�छ।
नेपाल सरकारको �नण�यानुसार कम�चार�ह�लाई �दान ग�रने ���ड भ�ाको खच�
यसमा समावेश हु�छ।
नेपाल सरकारले �नयमानुसार तोकेका ��य� उ�लेख नभएका सबै �कारका भ�ाह�
यस ��तग�त पद�छन्। ज�तो� काय�स�पादनमा �धा�रत �ो�साहन भ�ा, वैठक भ�ा,

dccck

��य भ�ा

वैदेिशक भ�ा, िशशु �याहार भ�ा, ��त�र� समय भ�ा, साथै दश� �तहार ज�ता
पव�ह�मा खटाइएका काया�लय सहयोगीलाई �दइने भ�ा समेत यसमा समावेश
ग�र�छ।

dccdl

िज�सी वा िज�सी वापत् �दइने

यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले सेवा �दान गरे वापत् िज�सीमा �ा� गन�

पा�र��मक र सु�वधा

वा िज�सी वापत् �दइने पा�र��मक र सु�वधाको रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा पदा�धकार� तथा रा� सेवक कम�चार�ह�लाई �दान ग�रने सबै �क�समका

dccdc

पोशाक

पोशाक (बुट, जु�ा,टोपी ��द समेत) ह� तथा �नयमानुसार पाउने �सलाई खच� तथा
�हमाल� �े�मा रहँदा �नयमानुसार पाउने लुगा भ�ा ��दको खच� समावेश ग�र�छ।

dccdd

खा�ा�

dccde

���ध उपचार खच�

यसमा पदा�धकार� तथा रा� सेवक कम�चार�ह� लाई �नयमानुसार उपल�ध गराइने
खा� पदाथ�, रसद वा सो वापत् �दइने नगद रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई उपल�ध गराइने �वा��य बीमाको शु�क,
���ध उपचार वापत् �दइने रकम तथा सोको ला�ग ला�ने यातायात खच� र
कु�वा खच� लगायतका रकम समेत समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� काया�लयह�लाई �व�यक पन� सेवा र स�पि�ह� वहालमा

ddlll

मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

ँ ी �नमा�णसँग स�ब�ध नभएको �ब�� वा ��य �योजनका
�लं दाको भाडा खच� र पुज

ला�ग उ�पादन ग�रने मालसामान तथा सेवाह�को खच� समावेश ग�र�छ। यसमा
�ब��का ला�ग खर�द ग�रने मालसामानको लागत प�न समावेश ग�र�छ।

ddcll

सेवा महसुल तथा भाडा

ddccl

सेवा महसुल

ddccc

पानी तथा �वजुल�

यसमा सरकार� काया�लयह�लाई �व�यक पन� सेवा र स�पि�ह� वहालमा
�लं दाको भाडा खच� पद�छ।
यसमा काया�लयमा उपयोग हुने पानी, धारा, �बजुल� र स�ार सेवाको महसुल तथा
�यसस�ब�धी सु�वधाको खच� समावेश ग�र�छ
यसमा काया�लयमा उपयोग हुने धारा तथा ढलको महसुल, �व�ुत महसुल र
त�स�ब�धी जडान खच� तथा काया�लयमा उपभोग ग�रने खानेपानीको रकम समेत
समावेश ग�र�छ।
यसमा सञ्चारस�ब�धी य�� उपकरण बाहे क टे �ल�ोन, टे �ल�ाम, टे ले�स,
इ�टरनेट, वेवसाइट होि�टग महसुल र य�तै ��य स�ारस�ब�धी खच�ह� तथा

ddccd

स�ार महसुल

पदा�धकार�ह�लाई �दइने यसस�ब�धी सु�वधा समेत पद�छन्। साथै यसमा िच�ी,
पास�ल �टकट खच�, रिज�ी, ��त� र�सदको खच�, कु�रयर खच� समेत समावेश
ग�र�छ।

ddcdl

भाडा

ँ ीगत
यसमा सरकार� �योजनको ला�ग भाडामा �लइएको भवन, गोदाम ज�ता पुज
स�पि�को भाडा खच� समावेश ग�र�छ।
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यसमा काया�लय तथा गोदाम �योजनको ला�ग तथा सरकार� पदा�धकार�ह�ला�
�दइने आवास सु�वधाको ला�ग �लइएको घर तथा ज�गा भाडा वापत्को रकम
ddcdc

घर भाडा

समावेश ग�र�छ।साथै, साव�ज�नक �नमा�ण काय�का ला�ग भ ु�ानी हुने भाडाको

ँ ीगत खच�मा र ज�गाको भाडा सं केत नं. २८१४१ मा
रकम भने स�बि�धत पुज

समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� �योजनको ला�ग सवार� साधन, मेशीनर� औजार लगायत ��य

ddcdd

��य भाडा

ँ ीगत स�पि� भाडामा �ल� �योग गरे वापत्को भाडा खच� पद�छ। तर साव�ज�नक
पुज
ँ ीगत खच� रकममै
�नमा�ण काय�का ला�ग �लइएको भाडाको रकम भने स�बि�धत पुज
समावेश ग�र�छ।

dddll

dddcl

ँ ीगत स�पि�को स�ालन र
पुज
स�भार खच�
ँ ीगत स�पि�को स�ालन र
पुज
स�भार खच�

ँ ीगत स�पि�ह� ज�तैः सरकार� कामको �सल�सलामा �योग
यसमा सरकार� पुज
हुने सवार� साधन, मे�सनर� औजारको ला�ग आव�यक पन� चालु खच�ह� समावेश
ग�र�छ।
यस ��तग�त सरकार� कामको �सल�सलामा �योग ग�रने सवार� साधनको ला�ग
आव�यक इ�धन, लु��के��स, आ�द तथा �य�ता सवार� साधनको �नय�मत �पमा
मम�त स�भार गदा� ला�ने खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� काममा �योग हुने सवार� साधनको �न�म� चा�हने इ�धन,

dddcc

इ�धन

लु��के�टस आ�दको खच� समावेश ग�र�छ। तर लगत इ��मेटमा परे को �नमा�ण
साम�ी ओसान� सवार� साधनमा �योग भएको इ�धन खच� स�बि�धत बजेट रकममा
नै समावेश ग�र�छ।
यसमा �नय�मत �पमा काया�लय �योगमा रहे का सवार� साधन तथा मेशीनर�

ँ ीगत सामानह�को मम�त स�भार गन� चा�हने सामान र �याला
उपकरण ज�ता पुज
dddcd

स�ालन तथा मम�त स�भार

खच�ह� समावेश ग�र�छ। तर सवार� साधन तथा मेशीनर�को आयु वृ�� हुने गर�

ँ ीगत खच�को स�बि�धत खच� शीष�कमा समावेश
फे�रएको पाट�पूजा�को खच� पुज

गनुप
� द�छ। सवार� साधनको ला�ग चा�हने �या�� लगायतका सामानह� र �याला
खच�ह� समेत यसमा समावेश गनु� पद�छ।
यसमा �नमा�ण भइसकेका साव�ज�नक स�पि�, ज�तैः सडक, पुल, नहर, �व�ुत गृह,
भवन तथा मेशीनर� उपकरण आ�दको बीमा खच�, सवार� साधनको बीमा तथा ते�ो
dddce

बीमा

प�को दा�य�व बीमा गदा� लागेको बीमा शु�कस�ब�धी खच� र सवार� साधन

ँ ीगत
नवीकरण शु�क समावेश ग�र�छ। तर �नमा�ण �व�धको बीमा खच� भने पुज
� द�छ।
खच�को स�बि�धत बजेट खच� शीष�कमा समावेश गनुप

ddell
ddecl

काया�लय सामान तथा

यसमा काया�लय सामान तथा सेवाह�को साथै पु�तक एवं साम�ीह�को खर�द

सेवाह�

लागत समावेश ग�र�छ।

काया�लय सामान तथा

यसमा काया�लय �योजनका ला�ग आव�यक पन� सामानह�को मू�य, सेवास�ब�धी

सेवाह�

खच� तथा पु�तक एवं साम�ीह�को खर�द खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ :
(क) सरकार� सूचना, �ललाम, ठे �ा प�ा, घटाघट, ब�ाब�स�ब�धी सूचना �काशनको
खच�।

ddecc

काया�लयस�ब�धी खच�

(ख) ब�क द�तुर, ��तपू�त� र ��य य�तै सेवा खच�।
(ग) काया�लयको दै �नक �योगमा �याइने कागज, खाम, फाराम, रे कड� फाइल,
�टे पलर, पि�च� मेशीन पेन�ाइभ ज�ता मेशीन र �यनका ला�ग चा�हने आव�यक
��य सामानह� एवं कलम, मसी, टोनर, िशशाकलम आ�द ज�ता काया�लयस�ब�धी
मसल�द सामानह�को मू�य।
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(घ) एक वष�भ�दा कम �टकाउ हुने अ� काया�लय मालसामानह� र सुर�ाका
मेशीनर� औजारका ला�ग आव�यक ससाना सहयोगी साम�ी आ�द, एक वष� भ�दा
बढ� �टकाउ हुने सामान ज�तै पदा� ज�ता व�तुह� तर ��त इकाइ � दुई हजार
ddecc

काया�लयस�ब�धी खच�

भ�दा कम मू�यका अ� काया�लय मालसामानह�को खच�।
(ङ) काया�लयका ला�ग आव�यक छपाईको खच�।
(च)

प�प��का

तथा काया�लयको दै �नक

काय� स�ालनमा

आव�यक

पन�

पु�तकस�ब�धी खच�।
(छ) सरकार� �योगका सामानको ढु वानी खच�।
ddecd

पशुपं�ीह�को आहार

ddece

पु�तक तथा साम�ी खच�

यसमा पशुपं�ीह�को आहारस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा साव�ज�नक �व�ालयले �न�शु�क �पमा �व�ाथ�ह�लाई �वतरण गन� पु�तक,
खेलकूद एवं शै��क साम�ी तथा साव�ज�नक पु�तकालय �योजनको ला�ग खर�द
ग�रएका पु�तकको खच� समावेश ग�र�छ।
सरकार� काममा �योग हुने म�टृ तेल, �यास, कोइला, दाउरा, मे�सनर� औजारमा �योग

ddecf

इ�धन – अ�य �योजन

हुने इ�धन खच� र सबै �कारका �या��ह�स�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ। तर
सवार� साधनको ला�ग आव�यक पन� �या��स�ब�धी खच� भने खच� सं केत नं.
२२२१२ मा समावेश ग�र�छ।

ddedl
ddedc
ddfll

ddfcl

�न�म�त साव�ज�नक स�प��को

यसमा �नमा�ण भइसकेका साव�ज�नक स�प��ह�को �नय�मत मम�त स�भार खच�

स�भार खच�

समावेश ग�र�छ।

�न�म�त साव�ज�नक स�प��को

यसमा �नमा�ण भइसकेका साव�ज�नक स�प�� ज�तै सडक, पुल, नहर, �व�ुत गृह,

मम�त स�भार खच�
सेवा तथा परामश� खच�
परामश� तथा अ�य सेवा
शु�क

भवन आ�दको �नय�मत मम�त स�भार र रं गरोगन खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा सेवा तथा परामश� �ा� गन�को ला�ग भ ु�ानी ग�रने शु�क वा सेवा
शु�कस�ब�धी खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आव�यक पन� परामश� तथा अ�य सेवाह�
�ा� वा खर�द गन�को ला�ग भ ु�ानी ग�रने शु�क तथा सेवा शु�कस�ब�धी खच�ह�
समावेश ग�र�छ।
ँ ीगत �नमा�ण अ�तग�त नपरे का
यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ : (क) पुज
वा

ddfcc

सेवा र परामश� खच�

�य�तो

�नमा�णसँग

स�ब��धत

नभएका

अ�ययन, अनुस�धान, आ�दको

पा�र��मक। (ख) छान�वन, जाँचवुझ गराए वापत्को खच�, �वशेष�बाट �लइने
परामश� सेवा तथा �व� र स�लाहकार सेवा आ�दको पा�र��मक (ग) स�टवेयरको
नवीकरण तथा अ�य सेवा शु�कस�ब�धी खच�।
यसमा काया�लय सुर�ा गन�, सरसफाइ गन�, बग�चा स�भार गन�, काया�लयको �च�ी
ओसारपसार गन�, कृ�ष �सार, �ाथ�मक �वा��य सेवाको सु�वधा, सवार� चलाउने,

ddfcd

अ�य सेवा शु�क

टे �लफोन, �या�स, क��यूटर, फोटोकपी मेशीन ज�ता सामानह�को स�ालन र
स�भार आ�द काय�को ला�ग आव�धक वा पटके �पमा करार स�झ�ता गर� सेवा
�लए वापत् �दइने सेवा शु�क समावेश ग�र�छ।
यसमा क�चा पदाथ� तथा अ�य मालसामानमा �म तथा उ�पादनसँग स�ब��धत
अ�य खच� समेत ��य� �पमा समावेश भई सामानह� उ�पादन गदा� ला�ने सबै

ddgll

काय��मस�ब�धी खच�ह�

�कारका लागतह� तथा साव�ज�नक गो�ी, साव�ज�नक �पमा �दइने ता�लम स�ालन
खच�, चेतनामूलक सूचना तथा �व�ापन खच� एवं सेवा�ाह� वग�लाई सेवा �दँ दा ला�ने
�ोत �य��को भ�ा खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकारको तफ�बाट कम�चार� तथा कम�चार� बाहेकका अ�य �य��ह�लाई

ddgcl

ता�लम तथा गो�ी

�दान ग�रने ता�लम तथा स�ालन हुने गो�ी एवं काय�शालास�ब�धी खच�ह�
समावेश ग�र�छ।
fg
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यसमा सरकार� कम�चार�को वृ�� �वकास तथा �मता वृ��का ला�ग �दइने ता�लम,
ddgcc

कम�चार� ता�लम

गो�ी, काय�शाला स�ालन वापत्को खच� तथा दै �नक �मण भ�ाको खच�, ��श�क,
�ोत �य��को भ�ा समेत समावेश ग�र�छ।
यसमा साव�ज�नक �पमा �दइने आय आज�न, सीप �वकास, सश��करण, साव�ज�नक

ddgcd

सीप �वकास र जनचेतना

चेतना जागरण ज�ता ता�लम स�ालनको खर ्च ज�तै ��श�क, �ोत �य��को

ता�लम तथा गो�ीस�ब�धी

भ�ा, सहभागीको भ�ा, मसल�द, खाजा खच�, हल भाडा तथा ता�लमका सहभागीको

खच�

�वीकृत मापद�डअनुसारको दै �नक भ�ा तथा �मण खच� र �वीकृत काय��म
अनुसारको काय��म काया��वयन गदा� ला�ने �मण खच� समावेश ग�र�छ।

ddgdl

उ�पादन सामा�ी/सेवा तथा
अ�य काय��मस�ब�धी खच�

�ब�� �वतरण ग�रने उ�पादन साम�ीको क�चा पदाथ�, अ�य मालसामान तथा
उ�पादनसँग स�ब��धत अ�य खच�का साथै कुनै बजेट रकमह�मा नपरे का काय��म
खच�ह� यसमा समावेश ग�र�छ।
क�चा पदाथ� तथा अ�य मालसामान आ�द खर�द गर� �यसमा �म तथा ��य�
�पमा उ�पादनसँग स�ब��धत अ�य खच� समेत गर� उ�पादन वा �ा� हुने सामान
प�छ नगदमा �ब�� �वतरण हुने अव�थामा �य�तो सामान उ�पादन गदा� लागेको
क�चा पदाथ� तथा अ�य मालसमानको मोल र उ�पादनसँग स�ब��धत अ�य खच�
यसमा समावेश ग�र�छ। ज�तैः हुलाक �टकट, पो� काड�, घरे ल ु सामानह�,
क�टनाशक औष�ध, कृ�ष अ�तग�तका दोपाया, चौपाया, म��य पालन, �याउ खेती,
अ�य कृ�षस�ब�धी उ�पादन, नापी काय� अ�तग�त न�सा तयार�, कानूनी �कताब,

ddgdc

उ�पादन सामा�ी/सेवा

सामानको पुनः उ�पादन, �व�भ� ��य तथा रा��य स�पदाका पो� काड�, प�रचय–
पु��तका (�ो�सयर) आ�दको खच�, साथै न� सुधारका ला�ग खर�द ग�रएका दोपाया
चौपायाको मोल, अ�पतालमा �योग हुने एक वष� भ�दा कम अव�ध �टकाउ हुने
�कृ�तका सामानह�को खच� र य�ता सामानह�को ढु वानी गदा� ला�ने यातायात

ँ ीगत सामान खर�द
तथा ढु वानीस�ब�धी खच� आ�द यसमा समावेश ग�र�छ। तर पुज

गर� काया�लयस�म पु�याउँ दा लागेको खच� स�ब��धत सामानकै मू�यमा जोडी
�ज�सी �कताबमा मोल कायम गनु� पन�छ। �ब�� �वतरणको उ�े�यले उ�पादन
ग�रने �वउ �वजन, �व�वाको खच� यस शीष�कमा पद�छ तर वृ�ारोपण गन�को ला�ग
ँ ीगत खच� यसमा समावेश ग�रदै न।
ग�रने पुज

यसमा २२५१२ मा पन� सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�ी बाहेकका
ddgdd

काय��म खच�

सबै �क�समका काय��म ज�तै �वा��य, �श�ा, कृ�ष, म�हला, पय�टन लगायतका
�व�भ� �े�मा स�ालन हुने उ�पादन तथा सेवा �वाह (�ब�� हुने बाहेक) स�ब�धी
काय��म पद�छन्।

२२५२९

�व�वध काय��म खच�

ddgel

औष�ध खच�

यसमा धा�म�क, सां�कृ�तक सं �थाह�को पूजा पाठ, य�, जप लगायतका काय��म र
अ�य कुनै खच� शीष�कह�मा नपरे का काय��म पद�छन्।
यसमा औष�ध खर�दस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा अ�पताल, �ाथ�मक �वा��य के��, आयुव�द औषधालय, आ�द ज�ता

ddgec

औष�ध खर�द

�नकायबाट �दान ग�रने वा �वरामीको उपचारमा �योग हुने औष�ध खर�द र सोको
ढु वानीस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा अनुगमन तथा मू�या�न काय�मा हुने खच� र सरकार� काम वा काय��म

ddhll

अनुगमन, मू�या�न र �मण

काया��वयन तथा स�वाको �सल�सलामा �वदे श वा �वदे शमा �मण गदा� �नयमानुसार

खच�

पाइने �मण खच�, दै �नक भ�ा, वास�थान खच�, नेता भ�ा, �वदे श जाँदाको लुगा भ�ा,
फुटकर तथा भैपर� आउने खच�ह� समावेश ग�र�छ।

ddhcl

अनुगमन, मू�या�न र �मण

यसमा अनुगमन तथा मू�या�न काय�मा हुने खच� र सरकार� काम वा काय��म

खच�

काया��वयन तथा स�वाको �सल�सलामा �वदे श वा �वदे शमा �मण गदा� �नयमानुसार
fh
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पाइने �मण खच�, दै �नक भ�ा, वास�थान खच�, नेता भ�ा, �वदे श जाँदाको लुगा भ�ा,
फुटकर तथा भैपर� आउने खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा अनुगमन तथा मू�या�न काय�, त�स�ब��ी ��तवेदन तथा �नर��णको ला�ग
ddhcc

अनुगमन मू�या�न खच�

हुने खच� र अनुगमन गन� पदा��कार� तथा कम�चार�ह�को दै �नक �मण भ��ा
लगायतका खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ :
(क) एक काया�लयबाट अक� काया�लयमा स�वा भएको वा दरव�द� यथा�थानमा
राखी काज स�वा भएको कम�चार� र �नजले �नयमानुसार लैजान पाउने प�रवारको
�मण खच� �न�ा��रत दरमा सवार� खच� र पैदल �हं डे वापत् पाउने �मण खच�।
ज�तैः यातायात भाडा, हवाई उडान कर, �मणस�ब��ी बीमा खच� र नेपाल

ddhcd

�मण खच�

सरकारबाट �वीकृत �मणस�ब��ी फुटकर खच�ह�।
(ख) स�वा भई जाने कम�चार� र �नजको प�रवारले �नयमानुसार पाउने दै �नक
भ�ा।
(ग) सरकार� काम वा काय��म काया��वयनको �सल�सलामा �वदे श वा �वदे शमा
�मण गदा� �नयमानुसार पाइने �मण खच�, दै �नक भ�ा, वास�थान खच�, नेता भ�ा,
�वदे श जाँदाको लुगा भ�ा, बीमा खच�, फुटकर तथा भैपर� आउने खच�ह�।

ddhce

�विश� �यि� तथा ��त�न��
म�डलको �मण खच�

ddhcf

अ�य �मण खच�

ddill

�व�व� खच�

ddicl

�व�व� खच�

�विश� �यि� तथा ��त�न�� म�डलको ला�ग हुने यातायात भाडा, हवाई उडान
कर, �मणस�ब��ी बीमा खच�, दै �नक भ�ा, वास�थान, �वदे श जाँदाको लुगा भ�ा,
फुटकर तथा भैपर� आउने खच�ह� यसमा समावेश ग�र�छ।
नेपाल सरकार वाद� हुने मु�ामा सरकार� प�मा सा�ीको �पमा िझकाइएको
�यि�को �मणस�ब��ी खच� यसमा समावेश ग�र�छ।
यसमा �व�भ� �क�समका �व�व� खच�ह� समावेश ग�र�छ।
(क)

यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आव�यक पन� �व�भ� �क�समका
�व�व� खच�ह� समावेश ग�र�छ।

यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ : (क) �वीकृत भएका मनोर�न, �दश�न,
िचयापान र भोजह�स�ब��ी खच�।
ddicc

�व�व� खच�

(ख) सुर�ास�ब��ी आव�यक खच�।
(ग) ��त�न�� म�डलको �वागत खच� र अ�त�थ स�कार खच�।
(घ) अ�य कुनै खच� शीष�कमा नपरे को �व�व� खच�

ddkll

भैपर� आउने चालु खच�

यो शीष�क चालु खच�को बजेट एकमु� �पमा ��ताव गन� �योजनका ला�ग मा�
�यव�था ग�रएको हो।
खच�को बजेट तजुम
� ा गन� �सल�सलामा खच�का रकमह� य�कन गर� बजेट

ddkcl

भैपर� आउने चालु खच�

�व�नयोजन गन� स�भव नभएको ि�थ�तमा खच� गनु� अिघ स�बि��त बजेट
रकमह�मा बजेट बाँडफाँड गन� शत�मा बजेट ��ताव गन� �योजनको ला�ग मा�
�यव�था ग�रएको हो।
चालु खच� बजेट तजुम
� ा गदा� �कटानीसाथ खच� शीष�कमा तो�न स�भव नभएका
रकमह� बजेट तजुम
� ा �योजनका ला�ग मा�ै यस खच� शीष�कमा ��ताव गन�

ddkcc

भैपर� आउने चालु खच�

स�कनेछ। तर खच� गदा� बाँडफाँड गर� स�बि��त खच� शीष�क अ�तग�त नै समावेश
गर� खच� गनुप
� द�छ। यो खच� शीष�कबाट खच� गन� गर� अि�तयार�, �नकासा र
खच� ले� �म�दै न।

dflll
dfcll

�याज, सेवा शु�क तथा ब�क

नेपाल सरकारले कुनै �व�ीय स�पि� वा कुनै ��य तथा अनु�पा�दत स�पि�को

क�मशन

�योग वापत् भ ु�ानी गनुप
� न� �याज खच� यसमा समावेश ग�र�छ।

वैदेिशक ऋणको �याज

यसमा वैदेिशक ऋणको �याज तथा सेवा शु�कस�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।
fi
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dfccl
dfccc
dfdll
dfdcl
dfdcc

dfdcd

dglll
dgcll
dgccl
dgccc
dgccd
dgcdl

वैदेिशक ऋणको �याज
वैदेिशक ऋणको �याज

यसमा नेपाल सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको �याज तथा सेवा शु�कस�ब��ी
खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको �याज तथा सेवा शु�क
भ ु�ानीस�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।

आ�त�रक ऋणको �याज, सेवा

यसमा नेपाल सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोनु� पन� �याज,

शु�क तथा ब�क क�मशन

सेवा शु�क र ब�क क�मशन समावेश ग�र�छ।

आ�त�रक ऋणको �याज र

यसमा नेपाल सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोनु� पन� �याज

सेवा शु�क

खच� र सेवा शु�क समावेश ग�र�छ।

आ�त�रक ऋणको �याज
आ�त�रक ऋणको सेवा
शु�क तथा ब�क क�मशन
सहायता (Subsidies)

यसमा नेपाल सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोनु� पन� �याज
वापत्को खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारले आ�त�रक ऋण तथा सापट� �लदा के���य ब�कलाई �तनु�
पन� सेवा शु�क र सरकार� कारोवार गरे वापत् वािण�य ब�कह�लाई �दनु पन�
क�मसन वापत्को रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकार�ारा साव�ज�नक सं �थान र अ�य सं �थाह�लाई �दान ग�रने
चालु �कृ�तका सहायता समावेश ग�र�छ।

साव�ज�नक सं �थानह�लाई

यसमा नेपाल सरकार�ारा साव�ज�नक सं �थानह�लाई �दान ग�रने चालु �कृ�तको

सहायता

सहायता समावेश ग�र�छ।

गैर �व�ीय साव�ज�नक

यस अ�तग�त सरकारका तफ�बाट गैर �व�ीय साव�ज�नक सं �थानह�लाई �द�ने

सं �थानह�लाई सहायता

चालु �कृ�तको सहायतालाई जनाउँ दछ।

गैर �व�ीय सं �थान चालु

यसमा नेपाल सरकारको पूण � वा आंिशक �वा�म�व भएका गैर �व�ीय साव�ज�नक

सहायता

सं �थानह�लाई चालु �कृ�तको खच�को ला�ग �द�ने सहायतास�ब��ी खच� पद�छन्।

ँ ीगत
गैर �व�ीय सं �थान पुज

ँ ीगत स�पि�को
यसमा नेपाल सरकारले गैर �व�ीय साव�ज�नक सं �थानलाई पुज

सहायता

खर�द र �नमा�ण काय�को ला�ग �द�ने सहायताको रकम पद�छ।

�व�ीय सं �थानह�लाई

यसमा नेपाल सरकार�ारा �व�ीय साव�ज�नक सं �थानह�लाई �द�ने चालु �कृ�तको

सहायता

सहायता समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारको पूण � वा आंिशक �वा�म�व भएका �व�ीय साव�ज�नक

dgcdc

�व�ीय सं �थान चालु सहायता

सं �थानह�लाई चालु �कृ�तको खच�को ला�ग �द�ने सहायतास�ब��ी खच� समावेश
ग�र�छ।

dgcdd
dgdll
dgdcl
dgdcc
dgdcd
dgddl
dgddc

ँ ीगत
�व�ीय सं �थान पुज
सहायता
�यवसायह�लाई सहायता

ँ ीगत स�पि�को खर�द
यसमा नेपाल सरकार�ारा �व�ीय साव�ज�नक सं �थानलाई पुज
र �नमा�ण काय�को ला�ग �द�ने सहायताको रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा नोपल सरकार�ारा �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रने चालु �कृ�तको
सहायता समावेश ग�र�छ।

गैर �व�ीय �यवसायह�लाई

यस अ�तग�त सरकारले गैर �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रने चालु

सहायता

�कृ�तको सहायतालाई जनाउँ दछ।

गैर �व�ीय �यवसाय चालु

यसमा नेपाल सरकार�ारा गैर �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई स�ालन अनुदानको

सहायता

�पमा �दान ग�रने चालु �कृ�तको सहायतास�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।

गैर �व�ीय �यवसायलाई

ँ ीगत स�पि�को खर�द
यसमा नेपाल सरकारले गैर �व�ीय �नजी �यवसायलाई पुज

ँ ीगत सहायता
पुज

वा �नमा�णस�ब��ी खच�ह�को ला�ग �दने सहायता रकम समावेश ग�र�छ।

�व�ीय �यवसायह�लाई

यसमा नेपाल सरकार�ारा �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रने चालु �कृ�तको

सहायता

सहायता समावेश ग�र�छ।

�व�ीय �यवसायह�लाई चालु

यसमा नेपाल सरकार�ारा �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई स�ालन अनुदानको �पमा

सहायता

�दान ग�रने चालु �कृ�तको सहायतास�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।
fj
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dgddd
dhdll
dhdcl
dhdcc
dhell
dhecl

dhecc

dhecd
dhedl

dhedc

dhedd

�व�ीय �यवसायह�लाई
ँ ीगत सहायता
पुज

अनुदान (Grants)
अ�तरा���य सद�यता शु�क

ँ ीजगत स�पि�को खर�द वा
यसमा नेपाल सरकारले �व�ीय �नजी �यवसायलाई पुज
�नमा�णस�ब��ी खच�ह�को ला�ग �दइने सहायता समावेश ग�र�छ।
यसमा एक सरकार� इकाइबाट अक� सरकार� इकाई वा अ�तरा��य सँगठनलाई
�दान ग�रने अनुदान सहायताको रकम समावेश ग�र�छ।
ु र अ�तरा���य सं घ सं �थालाई �दइने सहयोग, च�दा, सद�यता
यसमा अ�य मुलक

तथा सहयोग

शु�क एवं नवीकरणस�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।

अ�तरा���य सद�यता शु�क

ु र अ�तरा���य सं घ स�थालाई �दइने सहयोग,
यसमा नेपाल सरकारबाट अ�य मुलक

तथा सहयोग

च�दा, सद�यता शु�क एवं नवीकरणस�ब��ी खच� समावेश ग�र�छ।

�थानीय �नकायह�लाई

यसमा नेपाल सरकार�ारा �थानीय �नकायह�लाई �दान ग�रने अनुदान रकम

अनुदान

सामावेश ग�र�छ।

�थानीय �नकाय चालु अनुदान
�थानीय �नकाय �नःशत� चालु
अनुदान

यसमा सरकार�ारा �थानीय �नकायह�लाई �दान ग�रने चालु �कृ�तको अनुदान
रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकार�ारा �थानीय �नकायलाई स�ालन खच� र �थानीय �नकाय
आफैले चयन गर� स�ालन गन� काय��मका ला�ग �दान गन� �नशत� चालु अनुदान
समावेश ग�र�छ।

�थानीय �नकाय सःशत� चालु

यसमा नेपाल सरकार�ारा तो�कएको काय��म स�ालन गन� �थानीय �नकायलाई

अनुदान

�दइने अनुदान समावेश ग�र�छ।

ँ ीगत
�थानीय �नकाय पुज

ँ ीगत अनुदान समावेश
यसमा नेपाल सरकारले �थानीय �नकायह�लाई �दान गन� पुज

अनुदान

ग�र�छ।

�थानीय �नकाय �नःशत�

ँ ीगत अनुदान
पुज

�थानीय �नकाय सःशत�
ँ ीगत अनुदान
पुज

यसमा नेपाल सरकारले �थानीय �नकायलाई �थानीय �नकाय आफैले चयन गर�

ँ ीगत काय��मका ला�ग �दान गन� �नःशत� पुज
ँ ीगत अनुदान समावेश
स�ालन गन� पुज
ग�र�छ।
ँ ीगत काय��म स�ालन गन� �थानीय
नेपाल सरकारको तफ�बाट तो�कएको पुज
�नकायलाई �दइने सःशत� अनुदान यसमा पद�छ।
यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�, अ�य सं �थाह�लाई चालु खच�को ला�ग

dhfll

सामािजक सेवा अनुदान

ु तथा अ�तरा���य सं घ स�थालाई �दइने
�दइने �नःशत�, सःशत� अनुदान र अ�य मुलक
सहयोग, च�दा तथा अ�तरा���य सं घ स�थाको सद�यता शु�क र नवीकरण शु�क
तथा खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�, अ�य सं �थाह�लाई चालु खच�को ला�ग

dhfcl

चालु अनुदान

ु तथा अ�तरा���य सं घ स�थालाई �दइने
�दइने �नःशत�, सःशत� अनुदान र अ�य मुलक
सहयोग, च�दा तथा अ�तरा���य सं घ स�थाको सद�यता शु�क र नवीकरण शु�क
तथा खच� समावेश ग�र�छ।

dhfcc

सरकार� �नकाय, स�म�त एवं

यसमा दे हायबमोिजमका खच�ह� समावेश ग�र�छ : (क) नेपाल सरकारको तफ�बाट

बोड�ह�लाई �नःशत� चालु

सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अ�य छु �ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय

अनुदान
सरकार� �नकाय, स�म�त एवं
२६४१२

बोड�ह�लाई सःसत� चालु
अनुदान

dhfce

समेत) तथा बोड�, स�म�त, िश�ण सं �था, अ�पताललाई �दइने �नःशत� अनुदान।
यसमा नेपाल सरकारको तफ�बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अ�य
छु �ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोड�, स�म�त, िश�ण सं �था,
अ�पताललाई तो�कएका काय��मह� स�ालन गन� �दइने सःशत� अनुदान समावेश
ग�र�छ।

अ�य सं �थालाई अनुदान—

यसमा दे हायबमोिजमका खच�ह� समावेश ग�र�छ :

सःशत�

(क)दै वी �कोप वा अ�य कारणले सं �थालाई �दइने ��तपू�त�स�ब��ी खच�।
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(ख)गैर सरकार� सामािजक �े�का सेवामूलक सं �थाह�, धा�म�क सं घ सं �थाह�लाई
�द�ने अनुदानस�ब�धी खच�।
(ग) नेपाल सरकारका तफ�बाट सं घसं �थालाई �दान ग�रने ��थ�क सहायता,
पुर�कार ��दको खच�।
(घ) मा�थ शीष�कह�मा नपरे का अ�य सं �थागत अनुदानह�।
dhfdl

dhfdc

ँ ीगत अनुदान
पुज
सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड�

ँ ीगत �नःशत� अनुदान
– पुज

ँ ीगत �नःशत�, सःशत� अनुदान र
यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई पुज

ँ ीगत खच�को ला�ग �द�ने रकम समावेश ग�र�छ।
अ�य सं �थालाई पुज

यसमा सरकारका तफ�बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अ�य छु �ै
ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोड�, स�म�त, िश�ण सं �था, अ�पताललाई
ँ ीगत काय�को ला�ग �द�ने �नसत� अनुदान पद�छ।
पुज

यसमा सरकारको तफ�बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा अ�य छु �ै
dhfdd

सरकार� �नकाय, स�म�त, बोड�
– पुिजगत सःशत� अनुदान

ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समेत) तथा बोड�, स�म�त, िश�ण सं �था, अ�पताललाई

ँ ीगत काय��मह� स�ालन गन� �द�ने सःशत� अनुदान समावेश
तो�कएका पुज

ग�र�छ।
dhfde

अ�य सं �थालाई सःशत�

ँ ीगत अनुदान
पुज

dilll

सामािजक सुर�ा

dicll

सामािजक सुर�ा

यसमा गैर सरकार� सामािजक �े�का सेवामूलक सं �थाह� र मा�थ उ�लेख

ँ ीगत काय�को ला�ग �द�ने अनुदान समावेश ग�र�छ।
नभएका सं �थाह�लाई पुज

यसमा सामािजक सुर�ा �दान गन� उ�े�यले नेपाल सरकारको तफ�बाट नगद वा
िज�सीको �पमा �यहो�रने खच� रकमह� समावेश ग�र�छ।
यसमा तो�कएका नाग�रकह�लाई सामािजक सुर�ा �दान गन� उ�े�यले नेपाल
सरकारको तफ�बाट नगद वा िज�सीको �पमा �यहो�रने खच� रकमह� समावेश
ग�र�छ।

diccl

सामािजक सुर�ा

यसमा नेपाल सरकारले �दान गन� ��थ�क सहयोगको खच� समावेश ग�र�छ।

diccc

सामािजक सुर�ा—सःशत�

यसमा दे हायबमोिजम खच� समावेश ग�र�छ(क)

वृ�, असहाय, अपांग, �वधवा वा रा�यले दा�य�व �यहोन� �नण�य गरे का

�यि�ह�लाई �दान ग�रने ��थ�क सहायता वा अनुदान �व�प �दान ग�रने
अनुदान रकम
(ख) �वरामीका ला�ग �द�ने खाना खच�ह�
(ग) व�द�ह�को ला�ग �द�ने खाना, �सदा, कपडा र अ�य सहु�लयतस�ब�धी
खच�ह�।
diccd

अ�य सामािजक सहायता—

यसमा दे हायबमोिजमका खच�ह� पद�छन्-

सःशत�

(क) रा��य �यि��व तथा सव�साधारणलाई �द�ने �ष�ध उपचार खच� र मृ�यु वा
अ�य कारणले पी�डतलाई �द�ने ��थ�क सहायताको रकम
(ख) दै वी �कोप वा अ�य कारणले �यि�लाई �द�ने ��तपू�त�को रकम
(ग) नेपाल सरकारका तफ�बाट �दान ग�रने ��थ�क सहायता, पुर�कार ��दको
खच�।

didll

छा�वृि�

didcl

छा�वृि�

यसमा �व�ाथ�ह�लाई �दान ग�रने सबै �कारका छा�वृि�को अनुदान रकम
समावेश ग�र�छ।
यसमा �व�ाथ�ह�लाई �दान ग�रने सबै �कारका छा�वृि�को अनुदान रकम
समावेश ग�र�छ।
यसमा �व�ालय, महा�व�ालय, �व��व�ालय ज�ता सबै िश�ण सं �थाह�मा अ�ययन

didcc

छा�वृि�

गन� छा�छा�ाह�लाई छा�वृि� �व�प �द�ने अनुदान वापत्को नगद, िज�सी वा
सु�वधाको रकम तथा सरकार� सेवामा काय�रत कम�चार�ह�लाई छा�वृि� �व�प
�द�ने रकम समावेश ग�र�छ।
gl
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diell

सेवा �नवृ� सु�वधाह�

diecl

सेवा �नवृ� सु�वधाह�

diecc

�नवृि�भरण तथा अश� वृि�

diecd

उपदान

diece

सेवा �नवृ�को सि�त �वदा

diecf

सेवा �नवृ�को �ष�ध उपचार

यसमा सेवा �नवृ� कम�चार� तथा पदा�धकार�ह�लाई सु�वधाह� �दान गन�को ला�ग
हुने खच�ह� समावेश ग�र��।
यसमा सेवा �नवृ� कम�चार� तथा पदा�धकार�ह�लाई सरकारले सेवा �नवृ�
सु�वधाह� �दान गन�को ला�ग हुने खच�ह� समावेश हु��।
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कम�चार�लाई �दान ग�रने �नवृ�भरण सु�वधा
तथा अश� वृि�को खच� समावेश ग�र��।
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग ग�रने उपदान खच� समावेश
ग�र��।
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग ग�रने सि�त �वदाको खच�
समावेश ग�र��।
यसमा सेवा �नवृ� पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग �दान ग�रने �ष�ध उपचार
खच� समावेश ग�र��।
यसमा मृतक कम�चार�को सु�वधा तथा �नजको प�रवारलाई उपल�ध गराईने सु�वधा
समावेश ग�र�� :

diecg

मृतक कम�चार�को सु�वधा
तथा सहायता

(क) मृतक कम�चार�को प�रवारलाई उपल�ध गराएको सहायता वापत्को रकम
क.सं .कोषलाई सोधभना�।
(ख) मृतक कम�चार�लाई नेपाल सरकारको तफ�बाट �द�एको थप रकम भए सो
समेत।

djlll

अ�य खच�

djcll

स�पि�स�ब�धी खच�

djcfl

ज�गाको भाडा

djcfc

ज�गाको भाडा

यसमा नेपाल सरकारको तफ�बाट ग�रने सबै �कारका �फता� खच�ह� तथा ज�गा
भाडा समावेश ग�र��।
यस अ�तग�त �याज बाहेकको स�पि�स�ब�धी खच�ह� समावेश ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारको �योजनका ला�ग ज�गा भाडामा �लई �योग गरे वापत्
भ ु�ानी गनु� पन� भाडाको रकम समावेश ग�र��।
यसमा सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा भाडामा �लई �योग गरे वापत् ज�गा
धनीलाई भ ु�ानी गनु� पन� भाडा वा बाल�नाल�को ��तपू�त� वापत्को खच� समावेश
ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारका तफ�बाट ग�रने सबै �कारका �फता� खच�ह� समावेश

djdll

�फता� खच�

djdcl

�फता� खच�

djdcc

राज�व �फता�

djdcd

�या�यक �फता�

djdce

अ�य �फता�

dklll

ँ ीगत खच�
पुज

ँ ीगत खच�ह� समावेश ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारको सबै �क�समका पुज

dkcll

ज�गा

ँ ीगत खच� समावेश ग�र��।
यसमा ज�गा खर�दस�ब�धी पुज

dkccl

ज�गा खर�द

ग�र��।
यसमा �या�यक �नण�यानुसार ग�रनु पन� तथा भ�सार, लगायत अ�य सबै �क�समका
करह�सँग स�बि�धत �फता� खच�ह� समावेश ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारले �फता� गनुप
� न� भ�सार, कर, अ�त� शु�क, मालपोत, द�ड
ज�रवाना र अ�य �फता� खच�ह� समावेश ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारले �या�यक �नण�य अनुसार गनु� पन� �फता� खच�ह� समावेश
ग�र��।
यसमा नेपाल सरकारले �फता� गनु� पन� राज�व तथा �या�यक �फता� बाहेकका अ�य
�फता� (वैदेिशक समेत) खच�ह� समावेश ग�र��।

यसमा सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा खर�द वा अ�ध�हण गदा� ला�ने स�पूण�
�क�समका खच�ह� समावेश ग�र��।
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यसमा ज�गा खर�द वा ��ध�हण गन� �सल�सलामा ला�ने मोल र सो वापत्को
dkccc

मुआ�जा तथा ज�गा �ा� गदा� ला�ने द�तुर, कर र ��य खच�ह� यस खच� शीष�कमा

ज�गा खर�द

समावेश ग�र�छ।
dkdll

भवन

ँ ीगत खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा भवन खर�द वा �नमा�णसँग स�ब�धी पुज

dkdcl

भवन खर�द

ँ ीगत खच�ह� पद�छन्।
यस ��तग�त भवन खर�दसँग स�ब�धी पुज

dkdcc

भवन खर�द

dkddl

भवन �नमा�ण

यसमा तयार� भवन र �यसले ओगटे को ज�गा समेत �ा� गदा� ला�ने खच� र सो
वापत्को मुआ�जा र करह� समावेश ग�र�छ।
ँ ीगत खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा भवन �नमा�णसँग स�ब�धी पुज
यसमा भवन, गोठ र टहरा �नमा�ण गन� ला�ने �न�नानुसारका सबै खच�ह� समावेश
ग�र�छ :
(क) काया�लय, आवास भवन र यसको क�पाउ�डवाल आ�दको �नमा�णस�ब�धी

dkddc

भवन �नमा�ण

लागत खच�।
(ख) भइरहेको भवनको कोठा, तला थप गन� खच�।

ँ ीगत �कृ�तको
(ग) भइरहेको भवनस�ब�धी सं रचनाको आयु थप हुने गर� ग�रने पुज
खच�।
dkdel

dkdec

ँ ीगत सं रचनाको आयु थप हुने गर� ग�रने
यसमा सावज��नक �नमा�ण र ��य पुज

ँ ीगत सुधार खच�
पुज

ँ ीगत सुधार खच�—
पुज

खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा भवन को आयू थप हुने गर� ग�रने खच�ह� समावेश ग�र�छ तर सं रचनाको
भवन

�मता थप गन� वा भएको आकार वा ल�वाई थप गन� ला�ने ख�च� सं केत नं.
२९२२१ मा समावेश ग�र�छ।

dkell

��न�चर

dkecl

��न�चर तथा ���चस�

dkecc


��न�चर तथा ���चस�

ँ ीगत खच�ह�
यसमा सरकार� �योजनका ला�ग खर�द ग�रने ��न�चरसँग स�ब�धी पुज
समावेश ग�र�छ।
यसमा सरकार� �योजनका ला�ग खर�द ग�रने ��न�चरसँग स�ब�धी सबै �क�समका
ँ ीगत खच�ह� समावेश ग�र�छ।
पुज

यसमा सरकार� काया�लयको �योजनको ला�ग खर�द ग�रएका �न�चर, ��न��सँग
तथा ���चस�को �न�नबमोिजमका खच�ह� समावेश ग�र�छ।
(क) खर�द मोल
(ख) यसस�ब�धी ढु वानी भाडा, माग��थ बीमा, कर, भ�सारस�ब�धी खच�।
dkfll

सवार� साधन

dkfcl

सवार� साधन

ँ ीगत �कृ�तको खच�ह�
यसमा सबै �कारका सवार� साधनह� खर�द गदा�को पुज
समावेश ग�र�छ।
ँ ीगत �कृ�तका खच�ह�
यसमा सवार� साधनह� खर�द गदा�को सबै �कारका पुज
समावेश ग�र�छ।
यसमा खच� शीष�कमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ(क) सवार�का साधनह� (ज�तै हवाईजहाज, हे�लक�टर, जीप, मोटरकार, बस, �क,
मोटर साइकल, �कूटर, साइकल, ढु वानीस�ब�धी काम गन� �या�टर, गाडा ता�े

dkfcc

सवार� साधन

जनावरह�� वयल, र घोडा आ�द) को मोल।
(ख) सवार� साधनको इ�जीन नै बदल� मम�त गरे मा सोको मोल र
(ग) सवार� साधन वा इ�जीन िझकाउँ दा लागेको भाडा भरौट, कर, भ�सार,
माग��थ बीमा आ�द खच�ह�।

२९५००

मेशीनर� औजार

ँ ीगत �कृ�तका
यसमा सबै �कारका मेशीनर� औजारह� खर�द गदा�को पुज
लागतह� समावेश ग�र�छ।
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२९५१०

मेशीनर� औजार

ँ ीगत �कृ�तका
यसमा सबै �कारका मेशीनर� औजारह� खर�द गदा�को पुज
लागतह� समावेश ग�र�छ।
यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ(क) �व�भ� �क�समका भार� मेशीनह�, खेतीस�ब�धी मेशीन र औजारह�, �या�टर
(ढु वानीको काममा �योग हुने बाहेक), जेनेरेटर, �ा�स�रमर, कारखानाको सामान,
�नमा�णस�ब�धी मेशीन, स�ारका सामान, वै�ा�नक य�� र सामान, नाप तथा तौलको
सामान, त�वीर िख�ने सामान, �ा�व�धक �ा�ट��स�ब�धी सामान, काया�लय मेशीन
र औजारह� ज�तै �या�स, �म�म��ा�, क��यूटर, ���टर आ�द मेशीन र
औजारको मू�य।
(ख) य�ता मेशीनर� औजारह�को मु�य भाग नै बदल� मम�त गनु� परे मा सोको
खच�।
(ग) सो स�ब�धी आव�यक भाडा भरौट, शु�क, कर, भ�सार, माग��थ बीमा आ�द
खच�ह�।
(घ) सरकार� काया�लयको ला�ग आव�यक पन� एक वष� भ�दा बढ� �टकाउ हुन

२९५११

मेशीनर� औजार

स�ने वा ��त इकाइ �. २,०००।– भ�दा बढ� मोल पन� खालका दे हायका
सामानको मू�य :
(अ)

अ�पतालका ला�ग चा�हने औजारह�

(आ)

�हटर, पंखा, टे �ल�ोन सेट, �यालकुले�ट� मेशीन, चेक राइटर, �बजुल�को

�मटर, टच�लाईट, टे �ल�ोन, सोलार, इ�भट�र(�या�र� समेत), यु.�प.एस. हाड� �ड�क र
सोको जडानस�ब�धी खच�, आकाशवाणी तथा रे �डयो, टे �ल�भजनका ला�ग आव�यक
पन� साना�तना �ा�व�धक सामानह� आ�द
(इ)

कृ�ष औजार, पशु िच�क�सास�ब�धी साना�तना मालसामान, �इ�, �डजाइन

लगायतका �ा�व�धक सामान आ�द
(ई) सुर�ा �नकायमा �योग हुने सुर�ास�ब�धी य��, उपकरण लगायतका
सामानह�।
तर ��त इकाइ दुई हजार �प�या भ�दा कम मू�यका सामान खर�द गनु� परे मा
शीष�क न�बर २२३११, “काया�लयस�ब�धी खच�” मा खच� ले� ु पन�छ। य�तो
सामानको �योग कहां भएको छ भनी �प� दे िखने गर� लगत रा�ु पन�छ।
dkhll

साव�ज�नक �नमा�ण

dkhcl

साव�ज�नक �नमा�ण

ँ ीगत खच�ह� समावेश ग�र�छ।
यसमा साव�ज�नक �नमा�ण काय�सँग स�बि�धत पुज
ँ स�बि�धत सबै �कारका पुज
ँ ीगत
यस नेपाल सरकारले गन� साव�ज�नक �नमाण�सग
खच�ह� समावेश ग�र�छ।
ँ ीगत सुधारस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ ज�तै यसमा साव�ज�नक �नमा�ण र पुज
राजमाग�, सडक, पूल, र�जुमाग� (रोपवे), हवाई मैदान, स�ार, �व�ुत,् पानी, नहर, वन,
खानीस�ब�धी आयोजना आ�दको खच� समावेश ग�र�छ। साथै, दे हायका खच�

dkhcc


साव�ज�नक �नमा�ण

समेत यस अ�तग�त समावेश ग�र�छ(क) �नमा�णस�ब�धी लागत खच�।

(ख) �नमा�ण काय�सँग ��य� स�बि�धत इ�धन खच�।
(ग) नस�र� �नमा�ण र वृ�ारोपण ज�ता खच�।
(घ) सुर�ा �योजनका ला�ग बनाइने सुर�ा घेरास�ब�धी खच�।

dkhdl
dkhdc

ँ ीगत सुधार खच�
पुज
ँ ीगत सुधार खच� —
पुज
साव�ज�नक �नमा�ण

ँ ीगत सं रचनाको आयु थप हुने गर� ग�रने
यसमा साव�ज�नक �नमा�ण र अ�य पुज
खच�ह� समावेश ग�र�छ।
ँ ीगत सं रचनाको आयु थप हुने गर� ग�रने खच�ह�
यसमा साव�ज�नक �नमा�ण र पुज

ँ ीगत
समावेश ग�र�छ। तर सं रचनाको आकार वा ल�वाई थप गन� ला�ने पुज
ge
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�नमा�णस�ब��ी खच� रकम सं केत नं.२९६११ मा समावेश गनु� पद�छ।
उदाहरणको ला�ग ५० �कलो�मटर लामो �व�मान सडकको �तर वृ�� गन� खच�
यस अ�तग�त पद�छ भने सो सडकको ल�वाई १० �कलो�मटर थप गनु� पदा� ला�ने
खच� भने रकम सं केत २९६११ मा समावेश ग�र�छ।
dkill

dkicl

ँ ीगत अनुस��ान तथा
पुज
परामश
ँ ीगत अनुस��ान तथा
पुज
परामश�

यसमा �नमा�ण पूव � वा �नमा�णको दौरानमा हुने अ�ययन, अनुस��ान तथा परामश�
ँ ीगत �कृ�तका खच�ह�
सेवास�ब��ी र स�टवेयर खर�द तथा �नमा�णस�ब��ी पुज

समावेश ग�र�छ।
यसमा �नमा�णपूव � वा �नमा�णको दौरानमा हुने अ�ययन, अनुस��ान तथा परामश�

ँ ीगत �कृ�तको खच�ह�
सेवास�ब��ी र स�टवेर खर�द तथा �नमा�णस�ब��ी पुज
समावेश ग�र�छ।
यसमा दे हायका खच�ह� समावेश ग�र�छ-

dkicc

(क) स�भा�यता अ�ययन खच�

ँ ीगत अनुस��ान तथा
पुज

(ख) सव��ण, �डजा�न, ��� खच�

परामश�

(ग) अ�वेषण उ�खनन र अनुस��ानस�ब��ी खच�

ँ ीगत �नमा�णको लागतमा समावेश हुने �ा�व��क परामश� सेवास�ब��ी
(घ) पुज
खच�।

dkicd

dkjll

स�टवेयर �नमा�ण र खर�द
खच�
ँ ीगत
भैपर� आउने – पुज

यसमा सबै �कारका स�टवेयर �नमा�ण (परामश�दाताको खच� समेत), खर�द र
सारभूत �पमा �भाव पान� गर� स�टवेयरमा �तरो��त गदा�को लागत समावेश
ग�र�छ।
ँ ीगत खच�को बजेट एकमु� �पमा ��ताव गन� �योजनका ला�ग मा� यो
यसमा पुज
शीष�कको ��ताव ग�रएको हो।
ँ ीगत खच�को बजेट तजुम
पुज
� ा गन� �सल�सलामा खच�का रकमह� य�कन गर� बजेट

dkjcl

ँ ीगत खच�
भैपर� आउने – पुज

�व�नयोजन गन� स�भव नभएको ि�थ�तमा खच� गनु� अिघ स�बि��त बजेट
रकमह�मा बजेट वाँडफाँड गन� शत�मा बजेट ��ताव गन� �योजनस�मका ला�ग
मा� यो उपशीष�कको �यव�था ग�रएको हो।
पुंजीगत खच� बजेट तजुम
� ा गदा� �कटानीसाथ खच� शीष�कमा तो�न स�भव नभएका

dkjcc

ँ ीगत खच�
भैपर� आउने – पुज

रकमह� बजेट तजुम
� ा �योजनका ला�ग मा�ै यसमा ��ताव गन� स�कनेछ। तर
खच� गदा� बाँडफाँड गर� स�बि��त खच� शीष�क अ�तग�त नै पार� खच� गनु� पद�छ।
यस शीष�कबाट खच� गन� गर� अि�तयार� वा �नकासा �दन वा खच� गन� �म�दै न।

ellll

ऋण तथा लगानी �यव�थापन

eclll

खुद लगानी (ऋण र शेयर)

यस अ�तग�तका सं केतह�ले सरकार� ऋण तथा लगानीको साथै �वदे शी तथा
वैदेिशक ऋण �ा�� र ऋणको सावाँ भ ु�ानीको अव�थालाई िच�ण गद�छ।
यस अ�तग�तका सं केतह�ले सरकार� �व�ीय नी�तअनु�प नेपाल सरकारले गन�
ऋण तथा शेयर लगानीको ि�थ�त र �यस वापत् सरकारलाई �ा� हुने सावाँ �फता�
भ ु�ानी र लगानी �ब��बाट �ा� हुने आय समेतको सम� ि�थ�त �� गद�छ।
यसमा नेपाल सरकारले गन� ऋण लगानीमा सरकारले �वगतमा गरे को ऋण

eccll

खुद ऋण लगानी

लगानीह�बाट सावाँ �फता� �ा� रकम समायोजन गदा� हुन आउने खुद अ�क
उ�लेख ग�र�छ।

ecccl

आ�त�रक ऋण लगानी

ecccc

सं �थानमा ऋण लगानी

ecccd

अ�य सं �थामा ऋण लगानी

यसमा नेपाल सरकारबाट ग�रने �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक सं �थालाई
ग�रने ऋण लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शी �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक ज�ता
सरकार� सं �थानह�लाई ग�रने ऋण लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट मा�थ समावेश नभएका अ�य �कारका �वदे शी
सं �थाह�मा ग�रने ऋण लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र�छ।
gf
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eccdl

वैदेिशक ऋण लगानी

eccdc

वैदेिशक ऋण लगानी

eccel

आ�त�रक ऋण लगानी ��ता�

eccec
ecced

यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शमा ग�रने ऋण लगानीको रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट अ�तरा���य सरकार वा सं घ सं �थाह�मा ग�रने ऋण
लगानीको रकम समावेश ग�र���
यसमा �व�भ� �वदे शी सं �थाह�मा नेपाल सरकारबाट �वगतमा ग�रएको ऋण
लगानीको सावाँ ��ता� �व�प �ा� रकम समावेश ग�र���

सं �थानबाट ऋण लगानी

यसमा �वदे शी �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक ��त�ानह�मा सरकारबाट

��ता�

�वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको साँवा ��ता� �व�प �ा� रकम समावेश ग�र���

अ�य सं �थाबाट ऋण लगानी

यसमा सं केत नं. ३११३१ मा परे देिख बाहे कका �वदे शी ��त�ानह�मा सरकारबाट

��ता�

�वगतमा ग�रएको ऋण लगानीको सावाँ ��ता� �व�प �ा� रकम समावेश ग�र���

eccfl

वैदेिशक ऋण लगानी ��ता�

eccfc

वैदेिशक ऋण लगानी ��ता�

ecdll

खुद शेयर लगानी

यसमा नेपाल सरकारबाट अ�तरा���य सरकार वा सं घ सं �थाह�मा ग�रएको लगानी
��ता� �ा� भएको रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट अ�तरा���य सरकार वा सं घ सं �थाह�मा ग�रएको लगानी
��ता� �ा� भएको रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारले गन� लगानीमा सरकारले �वगतमा गरे को लगानीह�को
�ब��बाट �ा� भएको आयको रकम समायोजन गदा� हुन आउने खुद अंक उ�लेख
ग�र���

ecdcl

आ�त�रक शेयर लगानी

ecdcc

सं �थानमा शेयर लगानी

ecdcd

अ�य सं �थामा शेयर लगानी

ecddl

वैदेिशक शेयर लगानी

ecddc

वैदेिशक शेयर लगानी

ecdel

आ�त�रक शेयर �ब��

यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शी �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक सं �थामा
ग�रएको शेयर लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शी �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक ज�ता
सरकार� सं �थानह�लाई ग�रने शेयर लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट मा�थ समावेश नभएका अ�य �कारका सं �थाह�मा गन�
शेयर लगानीस�ब��ी रकम समावेश ग�र���
यसमा �वदे शी क�पनीह�को शेयरमा ग�रने लगानीको रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शी क�पनीह�को शेयरमा ग�रने लगानीको रकम
समावेश ग�र���
यसमा �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक सं �थाह�को शेयरको �ब��बाट
नेपाल सरकारलाई �ा� हुने रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट �वदे शी �व�ीय, �यापा�रक, ��ो�गक, सेवामूलक ज�ता

ecdec

सं �थानको शेयर �ब��

सरकार� सं �थानह�को खर�द ग�रएको शेयर �ब��बाट �ा� रकम समावेश
ग�र���

ecded

अ�य सं �थाको शेयर �ब��

ecdfl

वैदेिशक शेयर �ब��

ecdfc

वैदेिशक शेयर �ब��

edlll
edcll
edccl

यसमा नेपाल सरकारबाट मा�थ समावेश भएदे िख बाहेकका अ�य �वदे शी सं �थाको
खर�द ग�रएको शेयर �ब��बाट �ा� रकम समावेश ग�र���
यसमा �वदे शी क�पनीह�को शेयर �ब��बाट �ा� रकम समावेश ग�र���
यसमा नेपाल सरकारबाट खर�द ग�रएको �वदे शी क�पनीह�को शेयर �ब��बाट
�ा� रकम समावेश ग�र���

खुद आ�त�रक तथा वैदेिशक

यसमा आ�त�रक तथा बा� ऋणह�को सावाँ भ ु�ानी र ऋणको सावां ��ता�

ऋण

�ा��को खुद रकम उ�लेख ग�र���

खुद वैदेिशक ऋण

यसमा बा� ऋण �ा�� तथा बा� ऋणको सावाँ भ ु�ानीको खुद रकम समावेश
ग�र���

वैदेिशक ऋणको सावाँ

यसमा ��प�ीय, बहुप�ीय �पमा �ल�एको वैदेिशक ऋणको सावाँ भ ु�ानी समावेश

भ ु�ानी

ग�र���
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edccc

वैदेिशक ऋणको सावाँ

यसमा ��प�ीय, बहुप�ीय �पमा �लइएको वैदेिशक ऋणको सावाँ भ ु�ानीस�ब�धी

भ ु�ानी

खच� समावेश ग�र�छ।

edcdl

वैदेिशक ऋण �ा��

edcdc

वैदेिशक ऋण �ा��

eddll

खुद आ�त�रक ऋण

eddcl

यसमा नेपाल सरकारलाई बा� �ोतबाट �ा� हुने सबै �क�समको ऋणको रकम
समावेश ग�र�छ।
यसमा नेपाल सरकारलाई बा� �ोतबाट �ा� हुने बहुप�ीय र ��प�ीय ऋणको
रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा आ�त�रक ऋण �ा�� र आ�त�रक ऋणको सावाँ भ ु�ानीको खुद रकम
समावेश ग�र�छ।

आ�त�रक ऋणको सावाँ

यसमा सबै �क�समका आ�त�रक ऋणह�को सावाँ भ ु�ानीको खच� समावेश

भ ु�ानी

ग�र�छ।

eddcc

�े जर� �बलको सावाँ भ ु�ानी

यसमा �े जर� �बलको सावाँ भ ु�ानी खच� समावेश ग�र�छ।

३२२१२

बचत प�को सावाँ भ ु�ानी

३२२१३
३२२१४

�वकास ऋणप�को सावाँ
भ ु�ानी
�वशेष ऋणप�को सावाँ
भ ु�ानी

३२२२०

आ�त�रक ऋण �ा��

edddc

�े जर� �बलको ऋण �ा��

३२२२२

बचत प�को ऋण �ा��

यसमा रा��य बचत प�, नाग�रक बचत प�, वैदेिशक रोजगार बचत प� र ज�ता
आ�त�रक ऋणको सावाँ भ ु�ानी खच� समावेश ग�र�छ।
�वकास ऋणप� ज�ता आ�त�रक ऋणको सावाँ भ ु�ानी खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा �वशेष ऋणप�को सावाँ भ ु�ानी खच� समावेश ग�र�छ।
यसमा सबै �क�समका आ�त�रक ऋणप� जार� गर� नेपाल सरकारले �ा� गन�
ऋणको रकम समावेश ग�र�छ।
यसमा �े जर� �बल जार� गर� नेपाल सरकारले �ा� गन� आ�त�रक ऋणको रकम
समावेश ग�र�छ।
यसमा रा��य बचत प�, नाग�रक बचत प�, वैदेिशक रोजगार बचत प� ज�ता
ऋणप� जार� गर� नेपाल सरकारले �ा� गन� आ�त�रक ऋणको रकम समावेश
ग�र�छ।

���य�
(१)

अथ� म��ालय �व�वध बजेटबाट �नकासा भएका रकमह� जुन जुन बजेट खच� शीष�क (Line Item) मा खच� हुने हुन,्
सोह� खच� शीष�कमा आ�दानी र खच� जनाउनु पन�छ।

(२)

अथ� �व�वधबाट �वशेष कामको ला�ग छु �ाइएका रकमह�बाट थप �नकासा भएको रकमको स�बि�धत बजेट
रकममा बाँडफाँड गर� खच� ले�दा �वीकृत कामको ला�ग मा� खच� गन� स�कनेछ र य�तो खच�को �हसाब खच�को
फाँटवार�मा छु �ै दे िखने गर� रा�ु पद�छ।

(३)

नेपाल सरकारले गन� कुनै प�न खच�ह� मा�थ उ�लेिखत भैपर� आउने बाहेकको बजेट खच� शीष�कह� (Line Item)
बाट मा� गन� स�कनेछ। उपरो� खच� शीष�कह�मा नपार� कुनै प�न खच� ले� पाइने छै न। भैपर� आउने शीष�कमा
�व�नयोिजत बजेट अथ� म��ालयको �वीकृ�तमा अ�य शीष�कह�मा वांडफांड गरे प�छ मा� �नकासा �दन र खच� गन�
स�क�छ।

खच� शीष�कमा सं शोधन
१.

�चलनमा रहेका खच� शीष�कको सं शोधन गनु� परे मा महालेखा �नय��क काया�लयको परामश� �लई सोलाई महालेखा
पर��कको काया�लयमा �वीकृ�तका ला�ग पठाउनु पद�छ। महालेखा पर��कको काया�लयबाट �वीकृ�त �ा� भएप�छ
नेपाल सरकारबाट �वीकृ�त गराई लागु गनु� पद�छ। खच� शीष�क वग�करणको मु�य आधार अ�तरा���य मु�ा कोषको
Government Finance Statistics Manual हुनछ
े ।
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२.

कुल �ययको १ ��तशत ��दा ब�� खच� हुने कामका ला�ग वा बजेट अनुशासन कायम रा� वा पारदिश�ताको
�हसाबले छु �ै दे खाउन पन� मह�वपूण� काय��मका ला�ग मा� नयाँ खच� शीष�क �द�नेछ।

३.

नयाँ खच� शीष�क �दँ दा वा खच� शीष�कमा सं शोधन गदा� आ�थ�क वष�को बीचमा लागु हुने गर� गनु� हुँदैन। आगामी
बजेट तजुम
� ाका बखत नयाँ खच� शीष�क थप वा सं शोधन गनु� पद�छ।
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प�र�छे द – ४
बजेट तजुम
� ा काय��व�ध
४.१

बजेट र �ोत अनुमान
४.१.१

बजेटको आकार र �े�गत तथा म��ालयगत सीमा तय गनु� अिघ अथ� म��ालय र रा��य योजना आयोगले
�वीकृत गर� �कािशत गरे को �वीकृत ��—वष�य खच� ��ेपणका आधारमा म��ालयह�लाई छु �ा�एको बजेट
सीमामा कुनै थपघट गनु� पन� छ, छै न भा� मसा�त�भ� सुझाव स�लन गन� रा��य योजना आयोगसँग प�ाचार
गनु� पन�छ। म��ालयले ��-वष�य खच� ��ेपणमा उि�लिखत बजेट तथा काय��ममा पुनरावलोकन गनुप
� न� भए
सो गर� पुनरावलोकन ग�रएका काय��म र �यसो गनु� पना�का �िच�यस�हत आगामी आ�थ�क वष�को सीमा�
(�स�ल�) कायम गन� अनुरोध गन� स�नेछन्। म��ालयले �ववरण �दान गदा� वैदेिशक सहायता खु�ने �ववरण
प�न अ�नवाय� �पमा �दनु पन�छ। य�तो सुझाव रा��य योजना आयोगसँग सम�वय गर� असोज १५ गतेस�म
�ा� गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ।

४.१.२

म��ालयबाट �ा� बजेट सीमास�ब�धी सुझावका आधारमा आगामी आ�थ�क वष�को बजेटको मागलाई बजेट
तथा काय��म महाशाखाका सबै से�टरह�बाट �व�ेषण भएप�छ एक�कृत गर� ��-वष�य खच� ��ेपणसँग तुलना
गनुप
� द�छ। म��ालयले थप गरे को काय��म र पु�याईको छु �ै �ववरण तयार गर� सो �ववरण �ोत अनुमान
स�म�तमा पेश गनु� पद�छ।

४.१.३

बजेट तथा काय��म महाशाखाले प�न आफूसँग भएको सूचनाको आधार र आगामी आ�थ�क वष�को आ�थ�क
ग�त�व�धको अनुमान समेतका आधारमा आगामी आ�थ�क वष�को साधनको अनुमान गनुप
� छ�। राज�वको अनुमान
राज�व �यव�थापन महाशाखाबाट, वैदेिशक ऋण तथा अनुदानको अनुमान (आयोजना तथा दाता उ�लेख भएको
�ववरण) अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाबाट तथा कुल गाह��थ उ�पादन वृ��दर, मु�ा�फ��त,
मू�य वृ��, लगानी, �यापार लगायतका सम��गत अथ�त��का प�रसूचकह�को �व�ेषण �ववरण आ�थ�क नी�त
�व�ेषण महाशाखाबाट �लई सो समेतका आधारमा य�तो अनुमान गनुप
� छ�। यसर� ग�रएको अनुमान ��-वष�य
खच� ��ेपणसँग तुलना गनु� पद�छ।

४.१.४

ँ ीगत खच� र �व�ीय �यव�थाम�ये अिघ�लो आ�थ�क
बजेट तथा काय��म महाशाखाले बजेट अनुमान गदा� चालु, पुज
वष�को यथाथ� खच� र �ग�त समेतका आधारमा सव��थम सरकार� अ�नवाय� दा�य�वह� ज�तै सि�तकोषमा
�ययभार हुने रकमह�, तलव र सो �योजनका ला�ग �द�ने अनुदान, भ�ा, �नवृि�भरण, ऋणको सावाँ तथा �याज
भ ु�ानी, दरब�द�अनुसार �द�ने खा�ा�, पोशाक तथा गत वष�को भ ु�ानी बाँक� दा�य�व आ�दको ला�ग आव�यक
पन� रकमको अनुमान गनु� पद�छ। सोको साथै मू�य वृ��, कम�चार�को सु�वधा वृ��, �नवा�चन खच� ज�ता स�भा�य
खच�ह�को अनुमान गर� �यूनतम �पमा न�यहोर� नहुने खच�को अनुमान समेत गनु� पद�छ। यसर� अ�याव�यक
खच�को अनुमान ग�रसकेप�छ राज�व अनुमान, वैदेिशक सहायता तथा आ�त�रक ऋणको अनुमान गर� बचत हुने
ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�था खच�का ला�ग छु �ाउनु पद�छ।
रकम काय��मको ला�ग आव�यक पन� चालु, पुज

४.१.५

बजेटको ��ेपण गदा� काय�गत बजेटका ला�ग सरकारले गरे का ��तव�ता एवं आव�धक योजनाका नी�त तथा
काय��मबमोिजम भएको छ, छै न हेनप
�ु द�छ। यी ���याबाट आगामी आ�थ�क वष�को बजेट अनुमान ग�रसकेप�छ
सो आकारलाई ��—वष�य खच� ��ेपणसँग तुलना गर� फरक पन� गएमा सो को �टपोट बनाउनु पद�छ।

४.१.६

वैदेिशक सहायतातफ� आयोजना आव� ऋण तथा अनुदान र बजेट सहयोगको अनुमान अ�तरा���य आ�थ�क
सहायता सम�वय महाशाखाबाट �लनु पद�छ र ��—वष�य खच� ��ेपणमा उ�लेख भएको अनुदान तथा ऋणसँग
�भ�ान गनु� पद�छ। कुनै ठु लो फरक दे िखएमा म��ालय र अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखासँग
सम�वय गर� य�कन गनुप
� छ�। साथै, ��—वष�य खच� ��ेपणले �ववरणमा उ�लेिखत राज�व अनुमानमा कुनै
प�रवत�न हुने वा नहुने स�ब�धमा राज�व �यव�थापन महाशाखाबाट य�कन गनु� पद�छ। यस �कारका
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ँ ीगत खच� तथा �व�ीय �यव�था अनुमानको �ववरण �ोत अनुमान स�म�तमा पेश
सूचनाह�स�हतको चालु र पुज
गनु� पद�छ।
४.१.७

म��ालयह�बाट �ा� सुझाव, चालु वष�को ��—वष�य खच� ��ेपण, राज�व तथा अ�तरा���य आ�थ�क सहायता
सम�वय महाशाखाबाट �ा� सुझाव एवं आव�धक योजनाले तय गरे का नी�त तथा काय��म समेतको आधारमा
अथ� म��ालय र �ोत स�म�तले �ोत तथा साधनको अनुमान गदा�, ��-वष�य खच� ��ेपणलाई नै मूल आधार
बनाउनु पन�छ। त�काल प�रव�त�त स�दभ�को आधारमा, उि�लिखत स�म�तले ��-वष�य खच� ��ेपणको सीमा
बा�हर गई �ोतको सीमा �नधा�रण गनुप
� रे मा सोको कारण र �िच�य समेत खुलाउनु पन�छ। बजेट स�म�त र
�ोत स�म�तले उपल�ध साधन र �ोतको आधारमा तय गरे को कुल बजेटको आकार का�त�क ते�ो ह�ा �भ�
तो�कस�नु पन�छ।

४.१.८

बजेट सीमा �नधा�रणको �ारि�भक कारवाह�को �ममा बजेट घाटा कुल गाह��थ उ�पादनको �च�लत मू�यको ५
��तशत भ�दा बढ� नहुनेतफ� �यान पु�याउनु पन�छ। �यसै गर� खुद आ�त�रक ऋण कुल गाह��थ उ�पादनको
�च�लत मू�यको २ ��तशत भ�दा बढ� नहुनेतफ� सचेत रहनु पद�छ। बजेट घाटालाई कम गद� लै जाने ���कोण
रा�ु पद�छ।

४.२

म��ालयगत/�े�गत �ोत �वभाजन र �यसको आधार
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 अथ�
म��ालयसँगको परामश�मा �े�गत �पमा �वषयगत म��ालयको ��वष�य बजेट सीमा तो�क�दनेछ र स�बि�धत
म��ालयह�लाई आगामी आ�थ�क वष�को बजेट तजुम
� ा गदा� अपनाउनु पन� माग� �नद� शनस�हतको प�रप�
पठाउनेछ। य�तो माग�दश�न पठाउँ दा आव�यकतानुसार ख�रद गु�योजना र वा�ष�क ख�रद योजना समेत अ�नवाय�
�पमा तयार गर� पठाउन जानकार� गराउनु पद�छ। बजेट स�म�त र �ोत स�म�तको बैठकप�छ रा��य योजना
आयोगबाट ग�रने माग� �नद� शनस�ब�धी प�रप�मा अथ� म��ालयबाट �दनु पन� �नद� शनह� भए सो समेत समावेश
गन� रा��य योजना आयोगमा पठाउनु पद�छ। य�तो माग� �नद� शन पठाउनु अिघ अ�तरा���य आ�थ�क सहायता
सम�वय महाशाखा, आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखा, सं �थान सम�वय महाशाखाबाट प�न जार� गनु� पन� कुनै
�नद� शन भए सो समेत एक�कृत गन� काम बजेट तथा काय��म महाशाखाले गनुप
� न�छ। रा��य योजना आयोगले
बजेट सीमा पठाउं दा अथ� म��ालयबाट �ा� सुझाव समावेश गर� पठाउनु पन�छ। रा��य योजना आयोगबाट
�ा� सम� बजेटको सीमा र �नद� शनको एक ��त अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखालाई प�न
उपल�ध गराउनु पद�छ।

४.३

बजेट तजुम
� ाको �ारि�भक काय��व�ध
४.३.१

बजेट तजुम
� ाको फाराम �ा� गन�
ँ ीगत
बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 अनुसारको �वीकृत ढाँचामा स�बि�धत म��ालयले तयार पारे को चालु र पुज
खच� तथा �व�ीय �यव�थास�हतको ��ताव LMBIS माफ�त माघ मसा�त �भ� म��ालय/सं वैधा�नक �नकायह�बाट
�ा� हुने �यव�था �मलाउनु पद�छ।

४.३.२

बजेट छलफल गनु� पूवक
� ो आ�त�रक तयार�

४.३.२.१

ँ ीगत खच� तथा �व�ीय �यव�था खच� शीष�कगत छलफल ग�र�छ। बजेट
अथ� म��ालयमा चालु र पुज
छलफलका ला�ग म��ालयगत छलफल काय�ता�लका तयार गर� स�बि�धत सं वैधा�नक �नकाय,
म��ालयह�लाई पठाउनु पद�छ। काय�ता�लका तयार गदा� बजेट तजुम
� ा �द�दश�नमा उि�लिखत
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काय�ता�लका नना�ने गर� म��ालय अ�तग�तका �नकायह�लाई बजेट छलफल गदा� ला�ने समयलाई
�वचार गनु� पद�छ।
४.३.२.२

खच� शीष�कगत छलफलका ला�ग बनाइने काय�ता�लका रा��य योजना आयोगमा म��ालयह�को चालु,
ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�थास�हतको खच�को नी�तगत छलफल स�ने �म�त भ�दा प�छको समय तय
पुज
गर� बनाउनु पद�छ। य�तो काय�ता�लका स�बि�धत म��ालय र अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय
महाशाखालाई प�न उपल�ध गराउनु पद�छ।

४.३.२.३

बजेट तयार गन� आव�यक कम�चार� तथा भ��तक सु�वधाको आव�यक �ब�ध �मलाउनु पद�छ।

४.३.२.४

म��ालयलाई पठाइएको बजेट सीमा र माग� �नद� शनका आधारमा बजेट छलफलमा एक�पता कायम
गन� ���कोणले आ�त�रक �योजनका ला�ग छलफल सु� हुन ु भ�दा ३ �दन अगा�� नै खच�को मापद��
तयार गर� बजेट तथा काय��म महाशाखाका सबै से�टरका अ�धकृतलाई उपल�ध गराउनु पद�छ। य�तो
मापद�� तो�दा बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 मा उि�लिखत मापद��लाई मु�य आधार �लई तयार गनु�
पद�छ।

४.३.२.५

म��ालयह�बाट बजेट उपशीष�कगत तजुम
� ा फाराम LMBIS माफ�त �ा� भएप�छ माग भए बमोिजम बजेट
उपशीष�क अनुसारका फारामह� �ा� भएका छन् छै नन् �जु गनु� पद�छ।

४.३.२.६

आव�यक पु��ाँईस�हत बजेट तजुम
� ा फाराम LMBIS माफ�त �ा� भएप�छ उपशीष�कगत �पमा स�बि�धत
फाइलमा छलफल हुने �म�त अगावै राखी स�नु पद�छ।

४.३.२.७

LMBIS माफ�त बजेट तजुम
� ा फाराम �ा� भएप�छ चालु वष�को काय��म र आगामी आ�थ�क वष�को
काय��मको तुलना, �वीकृत नी�त तथा माग� �नद� शनअनु�प तथा ख�रद गु�योजना र वा�ष�क ख�रद योजना
समेत समावेश भए नभएको तथा कुनै उ�ले�य कै�फयत भए नभएको हेर� सो को आधारमा छलफलमा
ँ ाह�को �टपोट गनु� पद�छ।
�याउनु पन� वुद

४.३.२.८
४.३.३

बजेट ��ताव गदा� अ�नवाय� �पमा LMBIS माफ�त Online �णाल�बाट गनु� पद�छ।

यथाथ� र सं शो�धत खच�को �ववरण

४.३.३.१

आगामी आ�थ�क वष�को बजेट तयार गन� गत वष�को यथाथ� राज�व तथा खच�को �ववरण र चालु आ�थ�क
वष�को राज�व तथा खच�को सं शो�धत अनुमान �ा� गन� �यव�था गनु� पद�छ। यथाथ� राज�व तथा खच� र
खच�को सं शो�धत अनुमान महालेखा �नय��क काया�लयबाट र राज�वको सं शो�धत अनुमान राज�व
�यव�थापन महाशाखाबाट

४.३.३.२

फा�गुण म�हनाको प�हलो ह�ा �भ� �ा� गनुप
� द�छ।

महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� कुल सं शो�धत खच� अनुमान अथ� म��ालयले थप �नकासा �दएको,
रकमा�तर गरे को, �ोत प�रवत�न गरे को आ�द आधारबाट तयार गद�छ। सो अनुमानमा �न�न �वषयह�का
आधारमा सं शो�धत खच� अनुमान थपघट गन� स�कनेछः
�वगत वष�को यथाथ� खच�को �वृि�सँग मेल खाने, नखाने।
चालु वष�को �नकासा तथा खच�को �वृि�, म��ालयले बजेट प�रचालनमा �लएको नी�त (ज�तै बजेट
रो�ा, �ोत प�रवत�न आ�द)का आधारमा हुने खच�।
ठे �ाप�ा स�झ�ता र भ ु�ानीको अव�थाको जानकार�।
सोझै भ ु�ानी अ�तगत�का बजेट खच� हुने ि�थ�त।
बजेट �व�नयोजन नभएको तर सं शो�धत खच� अनुमान भएको वा बजेट �व�नयोजन भएको तर खच�
अनुमान नभएको वा �वीकृत वा�ष�क बजेट भ�दा ब�� खच� अनुमान गरे कोमा सो को कारण (�वीकृत
वा�ष�क बजेट भ�दा ब�� खच� हुन सोझै भ ु�ानी खच� ब�� भएको अव�था �व�मान हुन ु पद�छ)।
hl
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४.३.३.३

यथाथ� खच�, सं शो�धत खच�, यथाथ� राज�व र सं शो�धत राज�वका �ववरण �लई क��यूटरमा ��व�� गराउनु
पद�छ। यथाथ� खच� र यथाथ� राज�व आ�थ�क सव��ण र महालेखा �नय��क काया�लयको वा�ष�क
��तवेदनसँग �भ�ेको हुन ु पद�छ।

४.३.३.४

महालेखा �नय��क काया�लयको वा�ष�क आ�थ�क �ववरणअनुसारको यथाथ� खच�सँग बजेट व��यको
ु ी-१ र �यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को सारांशको यथाथ� खच�
अनुसच
न�भ�ेको दे िखएमा गत वष� र चालु वष�मा बजेट भएको तर आगामी आ�थ�क वष�को स�बि�धत बजेट
उपशीष�कमा माग नज�नएको कारणले हुन स�छ। य�तोमा स�बि�धत बजेट उपशीष�कमा गई कुनै एक
खच� शीष�कमा शू�य रकम ��व�� गनुप
� द�छ। य�तो ग�ती नहुने गर� क��यूटर �णाल�मा सुधार ग�रएको
छ ताप�न यसमा �वशेष �यान �दनु पद�छ।

४.३.३.५

आ�त�रक ऋणको गत वष�को यथाथ� खच� महालेखा �नय��क काया�लयबाट र चालु आ�थ�क वष�मा
उठाउने आ�त�रक ऋणको सं शो�धत अनुमान आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखासँग सम�वय गर� बजेट
तथा काय��म महाशाखाले अनुमान गनुप
� छ�। वैदेिशक सहायताको ��प�ीय, बहुप�ीय �वभाजनको यथाथ�
खच� र सं शो�धत अनुमानको अंक महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� गर� क��यूटरमा ��व�� गराउनु
पद�छ।

४.३.४

आ�थ�क नी�त सुझाव स�म�त तथा �यसको �व�प
आगामी आ�थ�क वष�को बजेटमा समावेश गनुप
� न� आ�थ�क नी�त तथा अ�य Unfunded नी�तका बारे मा माननीय
अथ�म��ी�यूलाई सुझाव �दन फागुन म�हनाको प�हलो ह�ा �भ� रा��य योजना आयोगका माननीय उपा�य�को
सं योजक�वमा योजना आयोगका सद�य (आ�थ�क �े� हेन�), अथ� सिचव, योजना आयोगका सिचव, नेपाल रा�
ब�कका गभ�नर सद�य र आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखाको सह-सिचव सद�य सिचव रहने गर� स�म�त गठनको
फाइल उठान गनुप
� न� छ।

४.३.५

बजेट व��य लेखन स�म�त तथा यसको �व�प
आगामी आ�थ�क वष�को बजेट तयार गन� स�दभ�मा अथ� सिचवको अ�य�तामा आव�यकतानुसार महाशाखा र
�वभागीय �मुखह� सि�म�लत बजेट व��य लेखन स�म�तको गठन गनु� पद�छ। यसका अ�त�र�
आव�यकतानुसार �व�भ� �वषयका स�म�त गठन गनुप
� न� दे िखएमा बजेट तथा काय��म महाशाखाले माघ
मसा�त�भ� �य�तो स�म�तमा रहने पदा�धकार�ह�को नामावल� स�हत कारवाह� उठाउनु पद�छ। बजेट व��य
लेखन स�म�तले बजेट छलफलको �मसँगै समाना�तर �पमा आ�नो काम गन� स�दछ। लेखन स�म�तले आ�नो
काम �ार�भ गनु� अिघ माननीय अथ�म��ी�यूकहाँ रा��य योजना आयोगका उपा�य�, सबै सद�यह�, नेपाल
सरकारका मु�य सिचव र नेपाल रा� ब�कका गभन�रको बैठक बोलाई आगामी आ�थ�क वष�को बजेटको मूल
�येय (Theme), उ�े�य र वृह�र नी�तह� तय गनु� पद�छ। �यस बैठकमा लेखन स�म�तका सिचवले �वगत
वष�ह�का बजेटका उ�े�य र नी�तह�को तुलना�मक �व�ेषण, गत आ�थ�क वष� र चालु आ�थ�क वष�को बजेट
काया��वयन �ग�त र आगामी आ�थ�क वष�का ला�ग उपयु� हुन स�ने �वषयव�तुह� र उ�े�यको �ववरण पेश
गनु� पद�छ।

४.३.६

बजेटस�ब�धी सुझावका ला�ग साव�ज�नक सूचना �काशन
बजेट तजुम
� ा ���यालाई ब��भ�दा ब�� सहभा�गतामूलक बनाउनका ला�ग स�बि�धत सबै प� र आम
सव�सधारणबाट सुझाव मांग गन� फागुन मसा�त�भ� रा��य�तरका दै �नक प��का �व�ुतीय स�ार मा�यम र अथ�
म��ालयको Website मा साव�ज�नक सूचना �कािशत गर� सुझाव स�लन गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ। �ा�
सुझावह�लाई Tabulation गर� बजेट लेखन स�म�त सम� ��तुत गन� एक जना उप-सिचवलाई िज�मेवार� तो�नु
पद�छ।
hc
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४.४

बजेट तजुम
� ास�ब�धी छलफल
४.४.१

रा��य योजना आयोगमा बजेट छलफल
�े�गत (Sectoral) �पमा बजेटको नी�तगत छलफल रा��य योजना आयोगको स�बि�धत �े� हेन� सद�यको
सं योजक�वमा रा��य योजना आयोगमा हु�छ।

४.४.१.१

बजेटको नी�तगत छलफलमा अथ� म��ालयको परामश�मा रा��य योजना आयोगबाट तो�कएको
काय�ता�लकाबमोिजम बजेट तथा काय��म महाशाखा र अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाका
स�बि�धत से�टरका उप-सिचव, अ�धकृतह� आव�यक �ववरणस�हत अ�नवाय� �पमा उपि�थत हुन ु पद�छ।
उ� छलफलमा स�बि�धत �नकायका पदा�धकार�ह� प�न अ�नवाय�तः सं ल�न हुनेछन्।

४.४.१.२

आव�धक योजना, �े�गत योजना, स�बि�धत �नकायबाट सो वष�का ला�ग ��ताव गरे को बजेट, सो वष�का
ला�ग उपल�ध बजेट सीमा, माग� �नद� शन र तयार भएका प�रयोजनास�ब�धी मापद�� (छनौट, कायम,
कटौती आ�द)का आधारमा बजेटको छलफल हु�छ।

४.४.१.३

रा��य योजना आयोगले आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग तय गरे को माग� �नद� शन, म��ालयको �े�गत
नी�त, चालु आ�थ�क वष�को �ग�त, अथ� म��ालयको सम� वा कुनै खास �वषयमा थप ���कोण भए सो
समेतका आधारमा काय��मगत �पमा रा��य योजना आयोगमा छलफल गनु� पद�छ। तसथ� छलफलमा
जाने पदा�धकार�ह�ले आ�नो से�टरसँग स�बि�धत �वषयको उपल�ध भएस�मका सूचनाह� �लई
छलफलमा पूण � तयार�का साथ ��तुत हुनपु द�छ। य�ता सूचनाह�मा बजेटको सीमा, उपल�ध भए स�म
गत वष�को नी�त तथा काय��म तथा ख�रद गु�योजना र वा�ष�क ख�रद योजना समेतको आधारमा तयार
ग�रएको �व�ीय तथा भौ�तक �ग�त, आयोजनाको खच� �यहोन� �ोत र सोको सु�नि�तता, कुनै आयोजना
खारे जी वा थप, सं गठनको पुनरावलोकनको आव�यकता, �े�गत सुधारका ��तवेदन, दातृ सं �थासँगको
स�झौताका पूरा गनुप
� न� सत�ह�, अ�तर�े� स�बि�धत �वषय (Cross Cutting Issue) आ�द हुन स�दछन्।

४.४.२

सरोकारवाला (Stake Holders) सँग छलफल र सुझाव स�लन
पूव � अथ� म��ीह�, पूव � गभ�नरह�, पूव � अथ� सिचवह�, �कसान, मजदुर, �व�ाथ�, अथ�शा�ी, उ�ोगप�त, �यापार�, सेवा
�दायक, म�हला, द�लत, अपा�, राजनी�तक दल, कम�चार� ज�ता �व�भ� सरोकारवाला �यि�, सं गठन वा समूहसं ग
अथ�म��ी वा अथ� सिचवले छलफल गन� काय� ता�लका फागुन 15 गते �भ� तयार गर� म��ी र सिचव सम�
पेश गनु� पन�छ।
छलफलको ता�लकाबमोिजम छलफल गन� �यव�था �मलाई सुझावको �टपोट गनु� पद�छ। �ा� सुझावह� बजेट
लेखन स�म�तलाई उपल�ध गराउनु पन�छ। यो कामको सं योजन गन� बजेट लेखन स�म�तका एक जना सहसिचव र बजेट महाशाखाका एक जना उप-सिचवलाई िज�मेवार� तो�नु पद�छ।

४.४.३

अथ� म��ालयमा हुने बजेट छलफल तथा प�रमाज�न
ँ ीगत तथा �व�ीय
स�बि�धत �नकायका पदा�धकार�ह�को उपि�थ�तमा रा��य योजना आयोगमा चालु, पुज
�यव�थास�ब�धी बजेट काय��मगत छलफल टु ��एप�छ खच� शीष�कगत छलफल अथ� म��ालयमा हु�छ। यसर�
हुने छलफलमा दे हायबमोिजम गनुप
� द�छ :

४.४.३.१

ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�थास�हतको बजेटको छलफल स�बि�धत
�नधा��रत काय�ता�लका बमोिजम चालु, पुज
�नकायका उ�रदायी पदा�धकार�ह�को रोहवरमा गनु� पद�छ। य�तो छलफलमा अ�तरा���य आ�थ�क
सहायता सम�वय महाशाखा र रा��य योजना आयोगको स�बि�धत से�टर हेन� उप-सिचव वा अ�धकृतको
अ�नवाय� ��त�न�ध�व गराउने �यव�था गनु� पद�छ।

४.४.३.२

तय भएको मापद��का आधारमा बजेट छलफल गनु� पद�छ। यसर� आगामी आ�थ�क वष�को बजेट
छलफल गदा� अि��लो आ�थ�क वष�को यथाथ� खच�, चालु वष�को �थम छ म�हनाको खच�, बाँक� अव�धको
अनुमान, चालु वष�को काय��मको �ग�त समेतलाई मूल आधार बनाउनु पद�छ।

62
hd

४.४.३.३

बजेट छलफलमा आउँ दा बहुवष�य ठे �ाको �ववरण अ�नवाय� �पमा �याउनु पन� छ। यसलाई बजेट
छलफलको आधार बनाईनेछ।

४.४.३.४

बजेट छलफल गदा� तलव, भ�ा, भाडा, पोशाक, खा�ा�, पानी, �व�ुत, स�ार महसुल लगायतका ��तव�
लागत छु �ाउन लगाइ बचत हुन आउने रकम काय��मका ला�ग छु �ाउन लगाउनुपछ�।

४.४.३.५

�व�ीय �यव�था अ�तग�तको वैदेिशक ऋणको सावाँ �याज भ ु�ानीको �ववरण महालेखा �नय��क
काया�लयबाट �लई �वदे शी मु�ाको �व�नमय दरमा हुने अ�धमू�यन वा अवमू�यनको आँकलन गर� बजेटमा
समावेश गनु� पद�छ। आ�त�रक ऋणको सावाँ तथा �याजको �ववरण प�न महालेखा �नय��क काया�लयबाट
�लनु पन�छ। आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखामाफ�त नेपाल रा� ब�कबाट �तन� बाँक� आ�त�रक ऋणको
�ववरण �लई महालेखा �नय��क काया�लयबाट ऋण भ ु�ानीका ला�ग ग�रएको �व�नयोजनसँग �भडान गर�
बजेट तजुम
� ा गनु� पद�छ।

४.४.३.६

सेवा�नवृ� सु�वधातफ� �नजामती, सै�नक र �हर�को हकमा महालेखा �नय��क काया�लयबाट र िश�कको
हकमा िश�ा म��ालयबाट �ववरण �लई �नवृि�भरणको अंक �कटान गनु� पद�छ। �नवृि�भरण वापतको
रकम �व�नयोजन गदा� अि��लो वष�को खच�को आधार र औसत सं �या समेतलाई �यान �दनु पद�छ।
यसका अ�त�र� तलव वृ�� हुने वष�मा �नवृि�भरणमा हुने वृ��लाई प�न �यान �दई बजेट तजुम
� ा गनु�
पद�छ।

४.४.३.७

�नजामती, सै�नक र �हर�को उपदान, सि�त �वदा र औषधोपचारको अनुमान महालेखा �नय��क
काया�लयबाट र िश�कको हकमा िश�ा म��ालय समेतबाट �ववरण �लई �वगत वष�को खच�, सेवा�नवृ�
हुने सं �या समेतका आधारमा बजेट अनुमान गनु� पद�छ। साथै, तलव वृ�� हुने वष�मा य�ता खच�मा प�न
वृ�� हुने भएकाले सो �वषयलाई �यान �दई बजेट तजुम
� ा गनु� पछ�।

४.४.३.८

�वकास आयोजना तथा काय��ममा सामा�यतया खच� शीष�क २२९११ तथा २९८११ मा बजेट रा�
हुँदैन। तर भैपर� आउने, मि��प�रष�को �नण�यानुसार �दनु पन� �नकासा तथा त�काल खच� शीष�कह�मा
ँ ीगत
बाँडफाँड गन� स�भव नदे िखएको भनी �व��त भएमा मा� चालु खच�को रकम २२९११ र पुज
खच�को रकम २९८११ मा �व�नयोजन गन� स�कनेछ।

४.४.३.९

नयाँ आयोजना ��ताव भएको भए �यसको �वीकृ�तको आधार, खच� �यहोन� �ोतका �वषयमा सूचना �लनु
पद�छ। यसै गर� दातृ सं �थाबाट खच� �यहोन� गर� कुनै स�झ�ता भएको आयोजनाका ला�ग रकम माग
ग�रएको भए �य�तो आयोजनाको स�झ�ताका आधार, ��तव�ता जनाइएको रकम, आयोजनाको काया�व�धका
आधारमा ��ता�वत वष�का ला�ग रकम खच� हुन स�ने नस�ने, बजेट �व�नयोजन हुने वष�मा स�झ�ता
�भावकार� हुन स�ने नस�ने, सं गठनको �यव�था आ�द कुराको �वचार गर� बजेट �व�नयोजन गनु� पद�छ।

४.४.३.१०

वैदेिशक सहयोग अ�तग�त ऋणबाट �ा� रकम सकभर तलव, भ�ा, खा�ा�, पोशाक, पानी, �वजुल�, स�ार
महसुल, ज�गा ख�रद (अ�ध�हण), वैदेिशक ता�लम, से�मनार, गो�ी तथा अवलोकन �मण ज�ता खच�
शीष�कह�मा �व�नयोजन गन� हुँदैन।

४.४.३.११

वैदेिशक सहयोग काय��म अ�तग�त �ा� हुने वैदेिशक अनुदान तथा ऋणलाई स�बि�धत काय��मको शत�
र �े�अनु�प हुने गर� �े�गत �पमा दातृ सं �था र रकम बाँडफाँड गर� उपल�ध गराउनु पद�छ। साथै,
��येक आयोजनाको ला�ग आव�यक समपूरक कोष प�न खुलाई उपल�ध गराउनु पद�छ।

४.४.३.१२

बजेट छलफलको �ममा उठे का अ�तर स�बि�धत �वषयह�को छु �ै �टपोट गर� रा�ु पद�छ। यसै का
आधारमा बजेट काया��वयन र अक� वष�को बजेट छलफल गनु� पद�छ। स�वा भएमा उ� �टपोट
बहालवालालाई बुझाउनु पद�छ।

४.४.३.१३

�ा� भएका बजेट तजुम
� ास�ब�धी फारामह� तथा Online Budget ��तावको अ�ययनबाट आफूलाई अ�प�
भई �टपोट गरे का �वषयह� छलफलको �ममा ��तुत गर� �प� गनु� पद�छ।
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४.४.३.१४

पया�� अ�ययन र �व�ेषणप�छ मा� बजेटको म��ालयगत सीमा बाँडफाँड हुने हुँदा छलफललाई सीमा
�भ�ै सी�मत गनु� पद�छ। सीमा ना�न गएमा सोको ला�ग उपल�ध हुने �ोत बढाउन नस�कने हुँदा सकभर
म��ालयलाई �दएको सीमा�भ�ै छलफल टुं �याउनु पद�छ। कुनै कारणवश सीमा ना�ने अव�था दे िखएमा
�यसको पया�� कारण र �िच�य खुलाउनु पद�छ।

४.४.३.१५

छलफलमा सहभागी पदा�धकार�ह�को उपि�थ�त जनाई आगामी बजेट तयार गन� स�दभ�मा आपसी
छलफलबाट तय भएका मु�य �वषय उ�लेख गर� समझदार� भएको �ववरणको अ�भलेख रा�ु पद�छ।

४.४.३.१६

छलफलबाट तय भएको अंक र आफूलाई उ�लेख गन� उपयु� लागेको �ववरण समेत उ�लेख गर�
छलफलमा सहभागी ��येकले छु �ै पुि�तकामा �टपोट गर� रा�ु पद�छ।

४.४.३.१७

बजेट छलफल स�कएप�छ छलफलबाट तय भएको अंक क��यूटरमा ��व�� गनु� पद�छ। त�प�ात

४.४.३.१८

��येक �दन �ारि�भक छलफलबाट �ा� �न�कष�को �टपोट महाशाखा �मुखलाई जानकार� गराउनु पद�छ

�ारि�भक �जुको काम प�न सँगै गनु� पद�छ।
र �ा� �नद� शन अनु�प पुनः छलफल गन� आव�यक भएमा सो समेत गर� बजेट ��तावलाई प�रमाज�न
गद� जानु पद�छ।
४.४.३.१९

नयाँ बजेट उपशीष�क र अ�य सं केत (ज�तै दातृ सं केत, म��ालय सं केत आ�द) �दनु पदा� महाशाखा
�मुखबाट �वीकृत गराई उपशीष�क �दने �यव�था गनु� पद�छ।

४.४.३.२०

बजेट छलफल गदा�को अव�थामा कुनै बजेट उपशीष�क वा खच� शीष�क वा दातृसं�थाको रकम रो�ा
रा�ुपन� भएमा सोको क��यूटरमा रो�ा ��व�� (����) जनाई के कारणबाट रो�ा रािखएको हो, सोको
अ�भलेख रा�ु पद�छ र अि�तयार� पठाउँ दा रो�ा रहेको बजेट उपशीष�क र रकमको �ववरण समेत पठाउनु
पद�छ।

४.४.३.२१

म��ालयगत बजेटको �ारि�भक �जूप�ात �वीकृत सीमानुसार भए नभएको हेर� सीमा नाघेकोमा सोको
�टपोट तयार गनु� पद�छ। य�तो �टपोट स�हत महाशाखा �मुखलाई बजेट छलफलको �ववरणको जानकार�
गराउनु पद�छ।

४.४.३.२२

महाशाखा �मुखबाट �ा� �नद� शानुसार स�बि�धत �नकायसँग आव�यक कुरा बुझी छलफल गनु� पन� भएमा
पुनः छलफल गनु� पद�छ। प�छ�लो छलफल प�ात तय भएको अंक, महाशाखा �मुखबाट �नद� शन भएको
�वषय र अ�य कुनै कारणबाट प�हलाको अंक फेरबदल गनु� परे मा सोको कारण पुि�तका र क��यूटरको
डाटा ��व�� फारामको कै�फयत महलमा जनाई रा�ु पद�छ।

४.४.३.२३

महाशाखा �मुखसँग भएको छलफल र मा�थ उ�लेख भएका आधारबाट क��यूटरमा पुनः ��व�� गर�
सकेप�छ बजेटको कुल आकारले �वीकृत सीमा नाघे ननाघेको हेन �ु पद�छ। कुल बजेटको आकार हेदा�
ँ ीगत र �व�ीय �यव�था खच�को अनुपातलाई प�न �यान �दनु पद�छ।
चालु, पुज

४.४.३.२४

सीमा ना�न गएकोमा बजेट तथा काय��म महाशाखाका सबै से�टरले आफू अ�तग�त कटौती गन� स�ने
स�भा�य �े�को प�हचान गर� स�बि�धत म��ालय र रा��य योजना आयोगसँग अ�नवाय��पमा परामश�
गर� �वीकृत सीमा�भ� �याउने �यास गनु� पद�छ। य�द म��ालयका अ�धकार�ह� बजेट घटाउन सहमत
नभएमा सोको जानकार� महाशाखा �मुखलाई गराउनु पद�छ। �व�ीय स�तुलन कायम गन� म��ालयह�
सहमत नभए प�न बजेटको आकार सानो गनुप
� न� अव�था आएमा अथ�म��ी, रा��य योजना आयोगका
उपा�य� र अथ� सिचवसँग स�लाह गर� बजेट घटाउन स�कनेछ। य�तो कटौतीबाट जुन जुन म��ालय
�भा�वत हु�छन् �तनलाई कुन कुन बजेट उपशीष�क �भा�वत हुन पुगेको हो, सोको जानकार� अ�नवाय�
�पमा गराउनु पद�छ।

४.४.३.२५

महाशाखा �मुखलाई जानकार� गराएप�छ अ�य क��यूटर �योगकता�ह�लाई क��यूटरमा डाटा ��व��
ब�द (Computer Lock) गर� �नि�त पदा�धकार�लाई मा� डाटा सं शोधन गन� काय� तो�नुपद�छ। सो
माफ�त मा� सं शोधनको काय� गनुप
� द�छ।
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४.४.३.२६

वैदेिशक सहयोग �ा� आयोजनाह�को �ोत दे िखने �ववरणको ���ट �नकाल� दातृ सं �था, ऋण/अनुदान
सं केत, भ ु�ानीको त�रका �भ�ान गन� अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखालाई उपल�ध गराउनु
पद�छ। उ� महाशाखाबाट �ा� सं शोधन स�याई �जु गर� अि�तम सं शोधनका ला�ग पुनः एकपटक
पठाउनु पद�छ। सं शोधन भई आएको अि�तम ��तका आधारमा क��यूटरमा �ोत �मलान गन� काय�
टु ��याउनु पद�छ।

4.४.३.२7

दातृ �नकायबाट वैदेिशक सहायता �ा� हुने आ�ाशन �ा� भएको तर बजेट छलफल गदा�को समयस�ममा
सहायता स���ता नभइसकेको अव�थामा अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखाको समेत राय
�लई चालु काय��मको हकमा स�बि�धत म��ालय/�वभागको भैपर� आउने खच� शीष�क नं.2२911 र
ँ ीगत काय��मको हकमा भैपर� आउने खच� शीष�क नं.29811 मा बजेट �यव�था गनु� पद�छ।
पुज

४.४.४

बजेट व��यमा समावेश गन� स�कने नी�त तथा काय��मको �टपोट

४.४.४.१

बजेटको सीमा पठाई सकेप�छ आगामी आ�थ�क वष�को बजेटमा समावेश गन� नी�त तथा काय��मको
�ववरण स�बि�धत म��ालयबाट फागुन मसा�त�भ� �ा� गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।

४.४.४.२

�ा� नी�त तथा काय��म र बजेट छलफल समेतका आधारबाट बजेट तथा काय��म महाशाखाका ��येक
से�टरले बजेट व��यमा समावेश गनु� पन� �वषय र सोको ला�ग ��ता�वत बजेटसमेत उ�लेख गर� बजेट
व��य लेखन स�म�तलाई उपल�ध गराउनु पद�छ।

४.४.५ अंक �जू गन� त�रका र अि�तम म�य�दा तयार�
४.४.५.१

बजेटको छलफल टु ��एप�छ �ेसमा छपाई गन� दुई �दन अिघ आगामी आ�थ�क वष�को राज�व अनुमान र
आ�त�रक ऋणको अ� क��यूटरमा ��व�� गनु� पद�छ।

यसर� राज�वको अनुमान ��व�� गराउँ दा

शीष�कगत �पमा तीन वष�को अनुमान प�न ��व�� गराउनु पद�छ।
४.४.५.२

खच� अनुमान, राज�व अनुमान र आ�त�रक ऋण क��यूटरमा ��व�� भएप�छ आय �यय �ववरणको
अनुसूची-१ लाई मु�य आधार मानी सोमा उ�लेख भएका अ�ह�सँग अ�य ��तवेदनह�को अ� �जू गनु�
पद�छ। अ�ह� �जु गदा� �न�न �वषयह�मा �यान �दनुपद�छ�जु गनुप
� न� �वषय र अनुसूची

�जुको मूल आधार
बजेट
�ववरण

व��यको

“आय

अनुसूची–१”

को

�ययको

�यय अनुमान �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगत समेत) को “आ�थ�क वष� (��ता�वत)

यथाथ�,

को �यय अनुमान” को सारांश पेजको यथाथ�, सं शो�धत र ��ता�वत वष�को कुल खच�

सं शो�धत र ��ता�वत वष�को कुल

खच�सँग

�भ�ाउने।
�यय अनुमान (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) �ववरणको “आ�थ�क वष� (��ता�वत)
को �यय अनुमान” को ज�मा महल।
बजेट व��यको अनुसची- ५ को यथाथ�, सं शो�धत र ��ता�वत वष�को कुल खच�।
बजेट व��यको अनुसूची- ६ को कुल महल।
बजेट व��यको अनुसूची- ७ को यथाथ� र सं शो�धत अनुमानको ज�मा महल
�यय अनुमान �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को अनुसूची- १, २, ३ र ४
को कुल खच�।
बजेट व��यको अनुसूची- ८ को ज�मा महल।
बजेट व��यको अनुसूची १० को ज�मा महलसँग।

बजेट
�ववरण

व��यको

�ययको

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को “आ�थ�क वष�

अनुसूची– १” को यथाथ�,

(��ता�वत) को �यय अनुमान” को सारांश पेजको यथाथ�, सं शो�धत र ��ता�वत वष�को

“आय

सं शो�धत र ��ता�वत वष�को चालु
खच�सँग

चालु खच�
बजेट व��यको अनुसूची-

६ को चालु खच�को महल।

बजेट व��यको अनुसची- ८ को यथाथ�, सं शो�धत र ��ता�वत वष�को चालु खच�को
महल।
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�यय अनुमानको (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) �ववरणको अनुसूची १ को चालु
खच� महल।
बजेट

व��यको

“आय

�ययको

अनुसूची– १” को यथाथ�,

�ववरण

ँ ीगत
सं शो��त र ��ता�वत वष�को पुज
खच�सँग

�यय अनुमान �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को “आ�थ�क वष� (��ता�वत)

ँ ीगत खच�
को �यय अनुमान” को सारांश पेजको यथाथ�, सं शो��त र ��ता�वत वष�को पुज
�भडाउने।

ँ ीगत खच�को
बजेट व��यको अनुसची- ८ को यथाथ�, सं शो��त र ��ता�वत वष�को पुज
महल।

ँ ीगत खच�को ज�मा महल।
बजेट व��यको अनुसूची- ६ को पुज

ँ ीगत खच� महलको ज�मा।
�यय अनुमान �ववरणको अनुसूची- १ को पुज

बजेट

�ययको

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को “आ�थ�क वष�

अनुसूची– १” को यथाथ�, सं शो��त र

व��यको

(��ता�वत) को �यय अनुमान” को सारांश पेजको यथाथ�, सं शो��त र ��ता�वत वष�को

��ता�वत वष�को �व�ीय �यव�थासँग

�व�ीय �यव�था खच� �भडाउने।

“आय

बजेट व��यको अनुसची- ४ को यथाथ�, सं शो��त र ��ता�वत वष�को �व�ीय �यव�था
खच�।
बजेट

व��यको

“आय

�ययको

अनुसूची– १” को यथाथ�,

�ववरण

बजेट व��यको अनुसूची- २ को राज�व अनुमानको कुल ज�मा।
यथाथ�, सं शो��त र कुल ज�मा।

सं शो��त र ��ता�वत वष�को राज�वसँग
बजेट व��यको अनुसूची- १ को

�यय अनुमान को �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को “आ�थ�क वष�

वैदेिशक अनुदान र ऋणको ज�मा

(��ता�वत) को �यय अनुमानको सारांशको वैदेिशक अनुदान र ऋणको कुल
रकमसँग।

अं कसँग

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को अनुदान र ऋणको
कुल अंक।
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को अनुसूची- १ को
वैदेिशक अनुदान र ऋणको कुल ज�मा।
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को अनुसूची -५ को
वैदेिशक अनुदान र ऋणको ज�मा बजेट व��यको अनुसूची- ५, ६, ७, ८ र १५ सं ग
�भडाउने।
बजेट व��यको अनुसूची- ११ को

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को �व�नयोजनको अि�तम

�ाथ�मकतागत र कुल ज�मासँग

पृ�मा उि�लिखत �ाथ�मकतागत र कुल ज�मा।

बजेट व��यको अनुसूची- १२ को

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसेमत) को �व�नयोजनको उि�लिखत

रणनी�तगत र कुल ज�मासँग

रणनी�तगत र कुल ज�मा।

तेस� (Horizontal) र ठाडो (Vertical)

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) को खच� शीष�कगत �ववरणको

�जु गन�।

��येक बजेट उपशीष�क�भ�को नमूना �पमा सहजोड र कुल जोड �जु गन�।
सबै अनुसूची र सारांश ��तवेदनह� तेस� (Horizontal) र ठाडो (Vertical) जोड ज�मा
�जु गन�।
�यय अनुमान �ववरणको प�न नमूनाको �पमा दुई वा तीन भ�दा ब�� म��ालयको
तेस� (Horizontal) र ठाडो (Vertical) जोड ज�मा �जु गन�।

४.४.5.३

बजेट व��यमा उ�लेख भएका काय��मह�को बजेट अंक �यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र
�ोतगतसमेत) मा उ�लेख भएको अंकसँग �भडान गन� काय� महाशाखा �मुखको �नद� शनमा स�बि��त
से�टरको उप-सिचवले गनु� पद�छ।

४.४.5.४

ँ ीगत र �व�ीय �यव�था खच�को �े�गत यथाथ� खच� पर�परमा
आ�थ�क सव��णमा उ�लेख भएको चालु, पुज
�भडेको छ, छै न तो�कएको अ��कृतले हेन �ु पद�छ। न�भडेमा �भडान गन� र �भडान हुन नसकेकोमा सोको
कारण �यय अनुमानको ���य पेजमा उ�लेख गनु� पन�छ।
hh
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४.४.5.५

कुनै म��ालय �व�टन भएमा सो म��ालय अ�तग�तको सा�वकको बजेट उपशीष�कमा नै कुनै एक खच�
शीष�कमा शू�य रकम राखी यथाथ� र सं शो�धत खच�को �ववरण �ा� हुने समयस�म उपशीष�क कायम गनु�
पद�छ।

४.४.5.६

मा�थ �करण ४.४.5.२ मा उ�लेख भएअनुसार �जु गर� क��यूटरमा सं शोधन गनु� पन� भएमा सो समेत
गर� बजेटको अि�तम म�य�दा तयार गनु� पद�छ।

४.४.5.७

बजेट व��य लेखन काय� बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 मा उ�लेख भएको �म�त�भ� स�प� गन� गर�
मा�थ उि�लिखत काय�ह� सोह� अव�ध�भ� स�प� ग�रस�नु पन� गर� काय�ता�लका बनाई काम गनु�
पद�छ।

४.४.5.८

�व�नयोजन �वधेयक, पे�क� खच� �वधेयक र रा� ऋण उठाउने �वधेयकको म�य�दा कानून तथा परामश�
महाशाखाबाट तयार हुने हुँदा सोको ला�ग आव�यक �ववरण बजेट तजुम
� ा �द�दश�न, २०73 को अनुसूचीको
ढाँचामा उपल�ध गराउनु पद�छ।

४.४.5.९

म�य�दा बजेट र काय��मको उ�च�तर�य ��तुती अ�तग�त मि��प�रष� र रा��य योजना आयोगमा ग�रने
��तु�तका ला�ग आव�यक �ववरण र बजेट तजुम
� ा �द�दश�नको ढाँचामा �यव�था�पका-सं स� सम� ��तुत
गन� �ववरण तयार गनु� पद�छ।

४.४.5.१०

बजेट म�य�दालाई अि�तम �प �दई सकेप�छ बजेट म�य�दा सँगसँगै वा�ष�क �वकास काय��म रा��य
योजना आयोग एवं मि��प�रष�बाट �वीकृत हु�छ।

४.४.5.११

बजेट तजुम
� ा स�प� भएप�छ अथ�म��ीले सं सद सम� बजेट व��यस�हत आय�ययको अनुमान पेश
गनुह
� न
े ।
ु छ

४.५

बजेट अनुमान पुि�तका मु�ण तथा �वतरण
४.५.१

बजेटस�ब�धी �ववरणह� लेखन स�म�तबाट �वीकृत भई अि�तम जाँच स�कएप�छ मु�णको काम गनु� पद�छ।
सोको ला�ग मु�ण गन� काय�ता�लका र िज�मेवार� तोक� कम�चार�को खटनपटन गनुप
� द�छ। यसर� िज�मेवार�
तो�दा मु�ण गन� �नकाय वा सं �थाको �यव�था �मलाउनु पन�छ।

४.५.२

मु�णमा बजेट पुि�तकाको पा�डु�ल�प पठाई सकेप�छ डाटावेसमा स�याउन �म�दै न। पा�डु�ल�प बजेट व��य
साव�ज�नक नभएस�म गो�य रा�ु पद�छ।

४.५.३

बजेटस�ब�धी पुि�तका छा�पएप�छ �शासन महाशाखालाई बुझाउने �यव�था गनु�

पद�छ। यसका साथै

पा�डु�ल�पको नेगे�टभ प�न सुरि�त रा�ु पद�छ।
४.५.४

बजेट व��य साव�ज�नक हुने �दनमै अथ� म��ीले �यव�था�पका-सं स�मा बजेट भाषण ��तुत गरे को एक ��टाप�छ
सबै �काशनह� अथ� म��ालयको वेवसाइटमा रा�े �यव�था गनु� पद�छ।

४.५.५

ँ ाह�को �टपोट
बजेट व��य साव�ज�नक भएप�छ हुने प�कार स�मेलनको ला�ग बजेटस�ब�धी मु�य मु�य बुद
र सोस�ब�धी पु��ाँई तयार गनु� पद�छ।

४.५.६

सं स� चलेको अव�थामा बजेट छलफलका �दन स�बि�धत बजेट तथा काय��म महाशाखाको स�बि�धत
से�टरबाट सं स�मा बजेटस�ब�धी छलफलमा ��त�न�ध�व गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।

४.५.७

माननीय सद�यह�बाट सो�धएका ��को जवाफ बजेट तथा काय��म महाशाखाको स�बि�धत से�टरबाट तयार
गर� सं स� सिचवालयमा पठाउने �यव�था गनुप
� द�छ।

४.6

पूरक अनुमान
नेपालको सं �वधानको धारा 121 बमोिजम चालु आ�थ�क वष�को ला�ग �व�नयोजन ऐनले कुनै सेवाको ला�ग खच� गन�
अि�तयार� �दएको रकम अपया�� भएमा वा �यस वष�को ला�ग �व�नयोजन ऐनले अि�तयार� न�दएको नयाँ सेवामा खच� गन�
अव�यक भएमा वा चालु आ�थ�क वष�मा �व�नयोजन ऐनले अि�तयार� �दएको रकम भ�दा बढ� खच� हुन गएमा पूरक अनुमान
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��त�न�धसभा सम� पेश गनु� पद�छ। पूरक अनुमानमा रािखएको रकम स�बि�धत शीष�कमा उ�लेख गर� पूरक �व�नयोजन
�वधेयकमा रािखनेछ ।
पूरक अनुमान पेश गदा� दे हायका कुराह�मा �वचार पु�याउनु पन�छ४.6.१

�व�नयोजन �न�ारा �व�नयोिजत रकम कुन सेवामा नपुग भएको हो सोको आधारह� तयार गनुप
� द�छ।

४.6.२

पूरक अनुमान पेश गदा� खच� �यहोन� �ोतह�को उ�लेख गनु� पद�छ।

४.6.३

पूरक �व�नयोजन �न�ारा �व�नयोिजत रकमको स�बि�धत म��ालयको शीष�कमा रकमा�तर गर� �नकासा �दने वा
छु �ै �े �ता रा�े, लेखापर��ण गराउने �यव�था गर� अि�तयार� �दने, �नकासा गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।

४.7

उधारो खच�स�ब�धी �यव�था
नेपालको सं �वधान को धारा 123 वमोिजम �ाकृ�तक कारण वा बा� आ�मणको आशंका वा आ�त�रक �व�न वा अ�य
कारणले सं कटको अव�था पर� धारा 119 को उपधारा (1) अ�तग�त चा�हने

�ववरण खुलाउन अ�यवहा�रक वा रा�यको

सुर�ा वा �हतको ���ले अवा�छनीय दे िखएमा नेपाल सरकारको अथ� म��ीले �ययको �ववरण मा� भएको उधारो खच�
�वधेयक ��त�न�ध सभामा पेश गन� स�नेछ ।

४.8

अ�यादे शबाट बजेट पेश गन�
सं स�को अ�धवेशन नचलेको अव�थामा अ�यादे शबाट बजेट पेश गदा� आगामी आ�थ�क वष�को बजेट अनुमान पेश गन�
काय��व�ध मा�थ उ�लेख भएबमोिजम नै हुनछ
े । आ�थ�क वष�को बीचमै अ�यादे शको �याद समा� भएप�छ पुनः जार� गदा�
�व�नयोजन अ�यादे शमा उ�लेख भए अनुसारकै बजेटलाई �नर�तरता �दनु पद�छ। य�तो अव�थामा सामा�यत बजेटमा सं शोधन
ग�रदै न। तर आ�थ�क वष�को बीचमा आय–�यय �ववरणमा प�रवत�न गनुप
� न� अव�था �ृजना भएमा यसमा प�रवत�न गन� प�न
स�क�छ।

४.9

�थानीय �नकायलाई जाने अनुदानको �व�नयोजन
�थानीय �नकायलाई �न�ेपण भएका काय��मको बजेटको �व�तृत छलफल अथ� म��ालयमा गनुप
� द� न। केवल सामा�य
ँ ीगत खच�मा के क�त �व�नयोजन गन� भ�े छलफल गनुप
छलफल र चालु एवं पुज
� द�छ। तर, शीष�कगत खच�को यथाथ� �ववरण
जानकार� �लन िज�ला�तरमा �थानीय �नकाय अनुदानको प�न खच� शीष�कगत बाँडफाँड गर� कोष तथा लेखा �नय��क
काया�लयलाई उपल�ध गराउने र सोह� आधारमा ��तवेदन गन� �यव�था �मलाउन अि�तयार�मा उ�लेख गर� पठाउनु पद�छ।
य�तो खच�को उपयो�गता जाँच गन� उपलि�ध (Output) ��तवेदन गन� �यव�था गनु� पन�छ।

४.10

रणनी�त र �ाथ�मकताअनुसार बजेट �व�नयोजन
ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�था बजेट उपशीष�कमा �ाथ�मकता र आव�धक
४.१0.१ �यय अनुमानको पुि�तकामा चालु, पुज
योजनाको रणनी�तअनुसारको सं केत �द�एको र अि�तम पृ�मा �ाथ�मकताअनुसार र रणनी�तअनुसारको ज�मा
बजेट दे िखने �यव�था ग�रएको छ। नयाँ उपशीष�क थप गदा� �य�तो उपशीष�क कुन रणनी�त अ�तग�त पद�छ सो
समेत उ�लेख गनुप
� द�छ। एकपटक रणनी�त सं केत �दई सकेप�छ �य�तो रणनी�त सं केत अ�त�रम योजना अव�ध
भर सं शोधन गन� हुँदैन। बजेट उपशीष�क कुन रणनी�त अ�तग�त पद�छ भनी य�कन गन� अ�त�रम योजना
पुि�तकामा रणनी�त अ�तग�त पन� �े� �वभाजन समेतका आधारमा रा��य योजना आयोगसँग परामश� गर� टुं �याउनु
पद�छ।
४.१0.२ बजेट उपशीष�कको �ाथ�मकता ��येक वष� पुनरावलोकन हुने भएकोले रा��य योजना आयोग र अथ� म��ालयका
बजेट तथा काय��म महाशाखा र अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखा समेत बसी पुनरावलोकन गनु�
पन�छ। यसर� पुनरावलोकन भएको अव�थामा सोह� अनुसार क��यूटरमा �ाथ�मकता ��व�� गनु� पद�छ।
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४.१0.३ वैदेिशक सहयोग �लं दा कुन �ा��मकतामा �यूनतम क�त बजेट छु �ाउने ��े सहम�त ��स�ने हुनाले सो
कुरालाई म�यनजर गर� �ा��मकता�नुसार बजेट छु �ाउनु पद�छ।
४.१0.४ लै��क उ�रदायी बजेट वग�कर�/�व�नयोजन ��येक बजेट उपशीष�कका खच�का शीष�कह�मा बजेट माग गदा�
लै ��क आधारमा वग�कर� गर� म�हलाले ��य� फाईदा पाउने, ���य� फाईदा पाउने र तट�� म�ये कुन
�कारको हो छु �ाउन लगाई क��यूटरमा बजेट ��व� गदा� ��नवाय��पमा स�बि�धत से�टरबाटै खुलाउन
लगाउनु पद�छ। यसर� वग�कर� नग�र�को बजेट क��यूटरमा ��व� गनु� हुँदैन।
४.१0.५ ग�रब उ�मूख बजेट वग�कर� �व�नयोजन बजेट ��ताव गदा�कै �व��ामा ग�रबलाई ��य� फाईदा पु�ने ग�रब
उ�मूख र तट�� म�ये कुन हो, उप-शीष�कगत खच�को शीष�कमा नै छु �ाउन लगाउनु पद�छ र सोह� बमोिजम
नै क��यूटरमा ��व� गनु� पद�छ। ग�रवो�मुख वग�कर� नग�र�को बजेट क��यूटरमा ��व� गनु� हुँदैन।
४.१0.६ जलवायु प�रवत�न उ�मुख बजेट वग�कर� �व�नयोजन बजेट ��ताव गदा� कै �व��ामा जलवायु प�रवत�नसँग
स�बि�धत वा तट��म�ये कुन हो उपशीष�कगत खच�को शीष�कमा नै छु �ाउन लगाई सोह� बमोिजम ��व��
गनुप
� द�छ। यो वग�कर� नखुलेको बजेट Online ��ताव हुन नस�ने �यव��ा �मलाउनु पद�छ।
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प�र�छे द ५
बजेट काया��वयन काय��व�ध
५.१

खच� गन� अि�तयार�को काय��व�ध
बजेटस�ब�धी ऐनह� (�व�नयोजन ऐन, पे�क� खच� ऐन, अ�यादे श) जार� भएप�छ अथ� सिचवले �व�नयोिजत रकमह� खच� गन�
अि�तयार� प� खच� गन� �नकाय/म��ालयका सिचवलाई पठाउनु पद�छ। य�तो अि�तयार� �व�नयोजन �वधेयक पा�रत भए
लग�ै वा साउन १ गते स�बि�धत म��ालयमा पु�ने गर� पठाउने �यव�था गनु� पद�छ। यसैगर� �थानीय �नकाय लगायत
�न�ेपण भएका �े�का �नकायह�लाई �दान ग�रने अनुदान रकमह�को अनुदान स��यानुसार स�बि�धत म��ालयह�को
सम�वयमा अथ� म��ालयबाट पठाइने अि�तयार� �व�नयोजन �वधेयक पा�रत भए लग�ै वा साउन २ गते पठाउनु पद�छ।
अथ� म��ीबाट जेठ १५ मा बजेट ��तुत भइसकेप�छ अथ� सिचवबाट जेठ १६ गते बजेट काया��वयनको ला�ग नी�तगत
माग�दश�न पठाउनु पन�छ।
५.१.१ म��ालयह�मा पठाइने अि�तयार� प�मा सामा�यत� दे हायका कुराह� समावेश हुनपु द�छ:
बजेट शीष�क, उपशीष�क र रकम खुलेको बजेट �ववरण।
दातृतफ�को खच� �यहोन� काय��ममा परे का आयोजनाह�को �नि�त खच� �यहोन� �ोतको �ववरण।
काय��म �वीकृत गन� र सं शोधन गन� अ�धकार।
साउन 7 गते �भ�मा मातहतका �नकायलाई अि�तयार� �दई स�नु पन� कुरा।
अथ� म��ालयको �वीकृ�त �लनु पन� शीष�कह� र स�बि�धत म��ालयले नै बाँडफाँड गन� स�ने शीष�क र
रकमह� तो�ने �वषय र अथ� म��ालयबाट बाँडफाँड हुने रकमह�को �वषय।
आयोजनाह�लाई �ाथ�मकताको आधारमा भ��तक �ग�त हे र� रकम �नकासा गन� �यहोरा।
आव�यकतानुसार कुनै वैदेिशक �ोतको रकम �नि�त प�रमाण र समयमा मा� खच� गन� स�ने कुरा।
काय��म र अि�तयार� नपुगेको अव�थामा काम चलाउदै गन� �नि�त रकम खच� गन� स�ने सीमा।
खच�को ��तवेदन पठाउनु पन� �नकायह� उ�लेख गन�, ��तवेदन नपठाएमा आव�यकतानुसार �नकासा रो�ा गन�
स�ने कुराको �मरण।
राज�व असुल� र नगद �वाहको आधारमा �नकासा �दने वा न�दने कुरा।
रो�ा रािखएका बजेट शीष�कह� र रकमह�।
कारोवारको लेखा रा�े, रा� लगाउने कुरा।
ख�रद योजना बनाई काय� स�ालन गन� �वषय।
कारोवार लेखाको लेखापर��ण गनु,� गराउनु पन� कुराको उ�लेख।
खच� र आ�दानीको �ववरण तो�कएको समयमा �कािशत गनुप
� न� कुरा।
�थानीय �नकायह�लाई �दान ग�रने अनुदान बाँडफाँड तथा खच� गन� �यव�था।
स�बि�धत म��ालय/�वभागले मातहत �नकायलाई अि�तयार� �दं दा के��मा अव�डा राखेकोमा सो रकम
बाँडफाँड ग�रस�नुपन� कुरा।
एकमु� �व�नयोजन भएका स�ालन अनुदान तथा सहायता खच� शीष�कह�को बाँडफाँडको अि�तयार� �दान
गन�

�वषय।

रकमा�तर गन� स�कने, नस�कने खच� शीष�कह�को उ�लेख र अथ� म��ालयको �वीकृ�त �लनुपन� खच�
शीष�कह�।
बजेटमा �यव�था भएप�न अथ� म��ालयको पूव � सहम�त �लई खच� गनुप
� न� भनी तो�नुपन� कुनै �वषय भए।
खच� नभई आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहने रकम ��ज गन� वा नगन� �वषय र ��ज गन� शीष�कको हकमा
आषाढ २५ गतेस�म खच� नभएको रकम �फता� गन� कुरा।
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बजेट व��यमा उि�लिखत नी�त र काय��मको �ग�त र तो�कएका आयोजनाह�को �ग�त �ववरण �नय�मत
�पमा अथ� म��ालयमा पठाउने कुरा।
५.१.२

म��ालयका सिचवलाई �द�एको अि�तयार�को �वषय समेत समेट� �नकासा तथा खच� �यव�थापन गन� आव�यक
�नद� शनस�हतको छु �ै अि�तयार� प� महालेखा �नय��कलाई �दनु पद�छ। महालेखा �नय��कलाई �दने
अि�तयार�मा मा�थ �करण ५.१.१ मा उ�लेख भएका सा�द�भ�क �वषयका साथै दे हायका कुराह� उ�लेख भएको
हुन ु पद�छ :
�नकासा स�ब��मा थप �नद� शन केह� भए खुलाउने,
अनुदान सं केत ५०२, ५०३ र ५०४ को रकम खच� गन� अि�तयार�, र
अनुदान सं केत ६०१0१1, ६०१०१३, ६०१०१४ र ६०१०१८ को उपयु� रकमको अि�तयार�।

५.१.३

अि�तयार� प� पठाउने �नकायह�� अि�तयार� प�को ��त�ल�प दे हायका �नकायह�लाई �दनुपन�छ:

सिचवलाई �दान गरे को अि�तयार�

महालेखा �नय��कलाई �दान गरे को

�थानीय �नकायलाई सो�ै �दान गरे को

प�को ��त�ल�प

अि�तयार�प�को ��त�ल�प

अि�तयार�प�को ��त�ल�प

१. महालेखा पर��कको काया�लय

१. महालेखा पर��कको काया�लय

१. महालेखा पर��कको काया�लय

२. ��ानम��ी तथा मि��प�रष�को

२. ��ानम��ी तथा मि��प�रष�को

2. रा��य योजना आयोग

काया�लय

काया�लय

३. रा��य योजना आयोग

३. रा��य योजना आयोग

3. महालेखा �नय��क काया�लय

4. महालेखा �नय��क काया�लय

४. अथ� म��ालय

४. स�बि��त म��ालय

5. अथ� म��ालय
५.१.४

५.१.५

५. स�बि��त को.ले.�न.का.

अि�तयार� प�साथ सं ल�न गर� पठाउने बजेटस�ब��ी �काशनह�
(क)

�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगत समेत)।

(ख)

बजेट व��य।

(ग)

��वष�य खच�को ��ेपण।

बजेटस�ब��ी �काशनह� दे हायका सं �यामा �न�न �नकायह�लाई उपल�� गराउनु पद�छ : (अ�य महाशाखाबाट
�काशन हुने पुि�तकाह�को �ववरण यसमा समावेश छै न)।
क)

�यव�था�पका-सं स� सिचवालय
बजेट व��य ७०० ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) ७०० ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण ७०० ��त

ख) सं वै�ा�नक �नकाय/म��ालयह�
बजेट व��य ४ ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) ४ ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण ४ ��त
ग) महालेखा पर��कको काया�लय
बजेट व��य २० ��त
�यय अनुमानको �ववरण

(खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) २० ��त

��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण २० ��त
घ)

महालेखा �नय��कको काया�लय र अ�तग�तका ला�ग
बजेट व��य २०० ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) २०० ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण २०० ��त
ic
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ङ) �वभाग/के���य �तरका काया�लय
बजेट व��य ३ ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) ३ ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण ३ ��त
च) दातृ सं �थाह� (��येकलाई)
बजेट व��य (अं�ज
े ी) २ ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) अं �ज
े ी २ ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण, अं�ज
े ी ३ ��त
छ) रा��य योजना आयोग
बजेट व��य ३० ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) ३० ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण ३० ��त
ज) सबै �व��व�ालयका पु�तकालय र रा��य�तरका पु�तकालय (��येकलाई)
बजेट व��य २ ��त
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) २ ��त
��वष�य खच� ��ेपणको �ववरण २ ��त
५.१.६

अि�तयार� सं शोधन : कुनै एक �नकायको लेखा उ�रदायी अ�धकृतलाई �दएको अि�तयार� सो �नकायको कुनै
काया�लय अ�य�ै गा�भएको वा �व�टन भएको वा काय��म अक� �नकायले गन� भई अि�तयार� सं शोधन गन�
अनुरोध भएको अव�थामा अथ� सिचवबाट द�तखत गराई अि�तयार� प� सं शोधन गर� �दनु पद�छ। तर, कुनै
एक अनुदान सं �या अ�तग�तको रकम अक� अनुदान सं �यामा रकमा�तर �वीकृ�त �दएको अव�थामा र अनुदान
सं �या ६०२ बाट रकम �नकासा भएको अव�थामा सो रकम खच� गन� अथ� सिचवले छु �ै अि�तयार� प�
�दनुपद� न।

५.१.७

अ�तर बजेट उपशीष�कको अि�तयार� �दान गन� �वषय :
आ�नो म��ालय वा मातहतका बजेट शीष�कह�म�ये कुनै बजेट शीष�कको रकम अक� म��ालयका सिचव वा
सो मातहतका �नकायबाट खच� गनुप
� न� भएमा �न�नानुसार गनु� पन�छ :
क) अि�तम �हसाब बुझाउने िज�मेवार� �लई स�बि�धत म��ालयका सिचवले अक� �नकायलाई खच� गन� अि�तयार
�दान गन� स�ने।
ख) अि�तम �हसाब बुझाउन पन� िज�मेवार� सानु� पन� भएमा अथ� सिचवबाट अि�तयार� प� सं शोधन गन�। अथ�
सिचवले खच� गन� �नकायका सिचवलाई अि�तयार� प� �दान गनु� पद�छ।

५.१.८

खच� शीष�क सं शोधन
बजेट तजुम
� ाका बखत माग भएको बजेट उपशीष�कको कुनै खच� शीष�कमा बजेट रा� छु ट हुन गई सं शोधनको
ला�ग लेखी आएकोमा स�बि�धत बजेट उपशीष�कको बजेट तजुम
� ा फाराममा �य�तो खच� शीष�कमा बजेट माग
भए नभएको हे र� छु ट हुन गएको दे िखएमा सोह� उपशीष�कबाट सोझै छु ट हुन गएको खच� शीष�कमा रकमा�तर
गर� बजेट समावेश गन� स�कनेछ।

५.१.९

ँ ीगत खच�मा �व�नयोजन हुन गएको अव�थामा भने पुज
ँ ीगत खच�बाट
चालु खच�मा �व�नयोजन हुनपु न� रकम पुज
ँ ीगत खच�बाट चालु खच�मा सानु� पन� रकम ज�त ६०२०२०४ मा सार�
चालु खच�मा सान� �म�दै न। तसथ�, पुज
�य�त नै रकम ६०२०२३३ वा ६०२१०६३ बाट स�बि�धत उपशीष�क अ�तग�तको खच� शीष�कमा सानु� पन�छ।

ँ ीगत खच�मा रकमा�तर गन� वा बाँडफाँड गन� लेखी आएको
५.१.१० चालु खच� शीष�कमा अव�डा रहेको रकमबाट पुज
ँ ीगत खच� अ�तग�तका बजेट शीष�कमा सु� �व�नयोजन भएको रहेछ भने
अव�थामा �य�तो �नकायका ला�ग पुज
रकमा�तर गर��दन स�कनेछ। तर, बजेट उपशीष�कमा बजेट �व�नयोजन नभएको अव�थामा रकमा�तरबाट नयाँ
ँ ीगत शीष�कबाट �नकासा �दनुपद�छ।
उपशीष�क कायम गन� स�कदै न। य�तो अव�थामा ६०२ अ�तग�तका पुज
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५.१.११ बजेट शीष�क नयाँ खो�न नस�कने : कुनै अनुदान स�ेत अ�तग�तको बजेट उपशीष�कमा बजेट �व�नयोजन भएको
रहेनछ भने रकमा�तर गर� बजेट नभएको उपशीष�कमा बजेट कायम गन� �म�दै न। य�तो अव�थामा �य�तो
अनुदान स�ेत (म��ायल स�ेत) अ�तग�तको बजेट �व�नयोजन भएको �म�दो उपशीष�कमा वा ६०२ अ�तग�तको
�म�दो उपशीष�कबाट �नकासा �दनु पद�छ।
५.१.१२ आ�थ�क वष�को वीचमा वैदेिशक सहायता �ा� भएमा : आ�थ�क वष�को वीचमा स���ता भई वैदेिशक सहायता
�ा� भएमा �य�तो सहयोग अ�तग�तको काय��म �वीकृत गन� रा��य योजना आयोगबाट �वीकृत समेत �ा�
भएको रहेछ भने �न�न दुई ���याबाट बजेट कायम गर� �दन स�कनेछ :
क)

स�बि�धत म��ालयको बचत हुन स�ने काय��मको रकमबाट �म�दो बजेट उपशीष�कमा स�बि�धत दाताको
सहयोगको आधारमा ऋण वा अनुदान कायम गन�, वा

ख)

�करण (क) बमोिजम रकम बचत हुन नस�ने भएमा ६०२ अ�तग�तको कुनै खच� हुन नस�ने उपशीष�क
वा सोबाट नपुग हुने भएमा अ�य� म��ालयको बचत हुन स�ने बचत उपशीष�कबाट रकमा�तर गरे र।

५.२

अव�डा रकमको बाँडफाँड गन� काय��व�ध
५.२.१

खच� शीष�क २२९११ वा २९८११ मा अव�डामा रहे का रकम बाँडफाँड तथा �नकासा माग गदा� �न�न कागजात
समावेश भएको हुन ु पद�छ :

५.२.२

(क)

स�बि�धत म��ालयको �नण�य ��त�ल�प स�हतको प�।

(ख)

�वीकृत वा�ष�क काय��म आव�यक पन�मा LMBIS मा ��व�� ��याकलापवमोिजम सो को �ववरण।

(ग)

शीष�कगत रकम बाँडफाँडको पु��ाँई।

ँ ीगत खच�मा रकम बाँडफाँड गनु� पन�छ। २२९११
खच� शीष�क २२९११ बाट चालु खच�मा र २९८११ बाट पुज
ँ ीगत खच�मा बाँडफाँड गन� लेखी आएमा �िच�यका आधारमा बाँडफाँड ग�र�दन स�कनेछ। तर २९८११
बाट पुज
बाट चालु खच�मा भने बाँडफाँड गन� स�कने छै न। �य�तै बजेट �व�नयोजन नभएको उपशीष�कमा अव�डा चालु
ँ ीगत खच�मा बाँडफाँड माग भई आएमा �करण ५.१.८ वा ९ बमोिजमको ���याअनु�प बाँडफाँड
खच�बाट पुज
ग�र�दनु पन�छ।

५.२.३

५.३

अव�डा बाँडफाँडको काय� यथास�भव पुष म�हना�भ� भईस�नु पन�छ।

रकमा�तर/�ोता�तर
�यय अनुमानको �ववरण (खच� शीष�कगत र �ोतगतसमेत) मा उ�लेख गर� छु �ाईएको कुनै शीष�क, उप–शीष�क, �ोतको
�क�सम, �ोत �यहोन� सं �था र खच� शीष�क र रकमबाट अक� शीष�क, उप–शीष�क, �ोतको �क�सम, �ोत �यहोन� सं �था, खच�
शीष�क र रकममा सान� अव�थालाई रकमा�तर भ�न�छ।
५.३.१

बजेट तजुम
� ा गदा�का बखत भएका �ु�ट स�याउन माग भई आएको अव�थामा बाहेक आ�थ�क वष�को सु�का
म�हनाह�मा सामा�यतया रकमा�तरस�ब�धी �वीकृ�त �दनु हुँदैन। यसैगर� रकमा�तरस�ब�धी काय� साधारणतया
जेठ म�हनाप�छ गन� हुँदैन। रकमा�तरको ला�ग म��ालयले अनुरोध गरे को अव�थामा दे हायअनुसारको कागजात
र र�त पुगेको दे िखएमा कारवाह�को उठान गनुप
� द�छस�बि�धत म��ालयको �नण�यस�हत फाराम नं. ३ सं ल�न भई आएको हुन ु पन�,
स�बि�धत म��ालयले रकमा�तर गनुप
� न� कारण स�हतको पु��ाँई र घटाउनु पन� र बढाउनु पन� ब.उ.शी.नं.,
�ोत, �ोतको �कार, खच�को शीष�क नं. र बजेट रकम खुलेको प�।
काय��मस�ब�धी रकम भए सो मा स�बि�धत �नकायबाट काय��म �वीकृत वा सं शोधन भएको �माण।

५.३.२

रकमा�तरको प� फाँटमा �ा� भएप�छ महाशाखाको स�बि�धत से�टरले BMIS मा रकमा�तरको माग ��व��
गन�।
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५.३.३

रकमा�तरको �ट�पणी पेश गदा� बढाउने/घटाउने बजेट उपशीष�क, खच� शीष�क, दातृ सं �था, �ोतको �कार र रकम
खुलेको हुन ु पद�छ। घटाउने बढाउने कुल ज�मा रकम बराबर हुन ु पद�छ।

५.३.४

रकमा�तर गन� �नण�य भई फाइल �ा� भएप�छ BMIS मा रकमा�तर �नकासामा �नण�य अनुसारको �ववरण ��व��
गर� क��यूटरबाटै �नकासा प� तयार गनुप
� छ�।

५.३.५

रकमा�तर प�को जानकार� महालेखा �नय��क काया�लयलाई �दई सोको बोधाथ� प� महालेखा पर��कको

५.३.६

रकमा�तरको �नकासा प� त�कालै वा सोको भो�लप�ट �भ� स�बि�धत �नकायमा �े�षत गनुप
� छ�।

५.३.७

��तब� खच� ज�तै पानी, �बजुल�, टे �लफोन आ�दमा तलब भ�ाबाट रकमा�तर माग भई आएकोमा तलव भ�ा

काया�लय तथा स�बि�धत म��ालयलाई �दनुपछ�।

थप माग नगन� ��तव�ता समेतका आधार �लई सकभर लिचलो नी�त �लनु पद�छ।
५.३.८

ँ ीगत खच�बाट चालु खच�मा रकमा�तर गन� हुँदैन। एक अनुदान सं केतबाट १० ��तशत भ�दा बढ� अ�य�
पुज

५.३.9

वैदेिशक सहायता सं ल�न भएको �व�नयोजनमा रकमा�तर तथा �ोता�तर गन� �वषयमा अ�तरा���य आ�थ�क सहायता

रकमा�तर गन� स�कँदै न। यो ��तब�ध अनुदान सं केत ५०१दे िख ६०२ स�म लागु हुँदैन।
सम�वय महाशाखाको राय �लनु पद�छ।

५.४

�वगत वष�को रकमा�तर र खच� समथ�न
�वगत वष�को रकमा�तर खच� समथ�नको ला�ग अनुरोध भई आएकोमा �न�नानुसार गनुप
� द�छ :
५.४.१

अथ� म��ालयको सहम�त न�लई खच� गरे को वा सहम�त न�दएको �वषयमा खच� गरे कोमा रकमा�तर खच�
समथ�नको ला�ग पेश गदा� सहम�त न�लनाको �िच�यपूण � कारण, आ�थ�क अनुशासनको उ�लं घन भए, नभएको र
रकमा�तर गदा� वा नगदा� पन� असर समेत बुझी स�बि�धत प�सँग छलफल गर� आव�यक दे िखएमा मा�
आ�थ�क काय��व�ध ऐन �नयम बमोिजम खच� समथ�नको ला�ग पेश गनुप
� द�छ।

५.४.२

अथ� म��ालयको सहम�त माग गरे को तर कारणबश �नण�य हुन नसकेको अव�थामा खच� गन� पना�को कारण र
सोबाट आ�थ�क अनुशासनमा पन� असर समेतको �िच�य हेर� सहम�त �दनु पन�छ।

५.५

�वगत वष�को खच�को �ोता�तर
�वगत वष�को �ोता�तर खच� समथ�नको ला�ग अनुरोध भै आएकोमा �न�नानुसार गनु� पद�छः :
५.५.१

गत �वगत वष� वैदेिशक सहयोग अ�तग�त सोझै भ ु�ानी तथा व�तुगत सहायताबाट �वीकृत बजेट भ�दा बढ� खच�
भई �नय�मत गर� �दन लेखी आएकोमा �नय�मत गन� पेश गनु� पन�छ।

५.५.२

गत �वगत वष� �वीकृत बजेट �भ�ै रह� दातृ सं �थाको योगदानबाट खच� गर� नेपाल सरकारको �ोतमा �ोत
प�रवत�न गर� खच� समथ�न गन� अनुरोध भई आएकोमा स�झ�तानुसारको �वषयगत (Categorywise) खच�को
�ववरण माग गर� उ� खच� नेपाल सरकारले �यहोनु� पन� खच�को योगदान वापत बजेट रा� नसकेको वा
�नकासा हुन नसकेको आधार दे िखन आएमा खच� समथ�न गर� �दनु पन�छ।

५.५.३

दातृ सं �थाबाट सोधभना� �ा� हुन नस�ने �िच�यपूण � कारण भएको अव�थामा खच� समथ�नको ला�ग पेश गनु�
पन�छ। य�द आयोजना �मुख वा लेखा �मुखको हे�च�या�बाट खच� भएको वा सोधभना� हुँदैन भ�े जा�दाजा�दै
खच� गरे को पाइएमा �य�तो खच� गन� �नकायका आयोजना �मुख र लेखा �मुखको काय� स�पादन मू�या�नमा
��त�वि�वत हुने �यव�था �मलाई �नय�मत गर� �दनु पद�छ।

५.६

थप �नकासा
आ�थ�क वष�को बीचमा �व�नयोजन भएको रकमले नपुग भएको वा नयाँ काय��म गनु� परे को अव�थामा थप �नकासाको ला�ग
म��ालयबाट अनुरोध भई आएकोमा दे हायका ���या अपनाई थप �नकासास�ब�धी कारवाह� गनु� पद�छ :
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५.६.१

थप �नकासाको ला�ग म��ालयको सिचव�तर�य �नण�य स�हत फाराम नं. ३ सं ल�न भई आएको हुन ु पद�छ।

५.६.२

थप �नकासा माग गरे को काय��मको स�बि�धत बजेट उपशीष�कको माग गरे को �म�तको अि��लो म�हनाको
खच�को फाँटवार�

सं ल�न रहेको हुनपु द�छ। थप मागको कारण र पु��ाँई उ�लेख भएको हुन ु पद�छ। यसका

साथै कुन खच� शीष�कमा माग गरे को हो खुलेको हुन ु पद�छ।
५.६.३

थप �नकासा माग गरे कोमा म��ालय र अ�तग�तका काय��मह�बाट बजेट प�रचालन गन� स�ने स�भावना भए
नभएको खुलेको हुन ु पद�छ।

५.६.४

�वकास काय��मको ला�ग थप बजेट माग ग�रएकोमा अथ� म��ालयले आव�यकता र �िच�य तथा

बजेट

उपल�धतालाई �वचार गर� थप बजेट उपल�ध गराउने सहम�त �दान गन� र स�बि�धत �नकायले सो प�को
आधारमा सं शो�धत काय��म �वीकृत गराई पेश गरे प�छ मा� थप बजेट �नकासा �दनु पद�छ।
५.६.५

नयाँ काय��मको ला�ग थप �नकासा माग भएमा �य�तो काय��ममा रा��य योजना आयोगको सहम�त सं ल�न
हुन ु पद�छ।

५.६.६

मि��प�रष�बाट �नण�य भएको हकमा स�बि�धत म��ालयको मागस�हत �य�तो �नण�यको ��त�ल�प समेत सं ल�न
भएको हुनपु द�छ। अथ� म��ालयको पूव � सहम�त नभएको �वषयमा मि��प�रष�बाट �नण�य भई आएकोमा
�नण�यानुसार �नकासा �दई �य�तो �नण�यले �व�मान कानूनी तथा नी�तगत �यव�थामा पान� स�ने असर भ�व�यमा
�सज�ना गन� स�ने नकारा�मक अव�था र �ोत �यव�थापनमा पन� स�ने क��ना� समेतको आधारमा �य�तै
�कृ�तका ��तावह�मा पुनरावलोकन गन� अनुरोध गनु� पन� दे िखएमा �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयलाई
अनुरोध गनुप
� द�छ।

5.6.7. बजेटमा नपरे का काय��मका ला�ग बजेट उपल�ध गरा��दन �नवेदकह�बाट सोझै अथ� म��ालयमा �ा� हुने
�नवेदनह� स�बि�धत म��ालयमा काया�थ� प�ा��दनु पद�छ।

५.७

अथ� म��ालय – सेवा �नबृ� सु�वधा तथा कम�चार� सु�वधाको �नकासास�ब�धी �यव�थाः
अथ� बजेटमा �व�नयोजन भएको रकम च�मा�सक वा पटके �पमा �नकासा �दनु पद�छ। अथ� बजेटबाट �नकासा �दं दा
अपनाउनु पन� काय��व�ध तल स�बि�धत बजेट उपशीष�क अ�तग�त उ�लेख छ। स�बि�धत उपशीष�कमा उ�लेख नभएकोमा
मा�थ थप �नकासा ख��मा उ�लेख भएअनुसारको काय��व�ध अपनाउनु पद�छ।
५.७.१

बजेट उपशीष�क ६०१०११ �नवृि�भरण
सेवा�नवृ� कम�चार�ह�लाई �नवृि�भरणको रकम उपल�ध गराउन यस शीष�कमा रकम �व�नयोिजत ग�रएको
हु�छ :
५.७.१.१

यो रकम खच� गन� अि�तयार� महालेखा �नय��कलाई �दनु पद�छ। सु�मा उपयु� रकमको अि�तयार�
�दएप�छ कोषको अव�था समेत हेर� बाँक� �नकासा गनु� पद�छ।

५.७.१.२

�व�नयोिजत बजेटबाट नपुग भएमा कारणस�हत महालेखा �नय��क काया�लयबाट �नकासा माग भएमा
कोषको अव�था हेर� थप �नकासा �दन स�क�छ।

५.७.२

बजेट उपशीष�क ६०१०१३ उपदान
�नवृि�भरण पाउने अव�ध नपुगक
े ा कम�चार�ह� सेवाबाट अवकाश भएमा �नयमानुसारको उपदान �ा� गन� भएकाले
सो रकम यस शीष�कबाट �नकासा �दनु पद�छ। �वीकृत बजेटको उपयु� रकमको अि�तयार� आ�थ�क वष�को
सु�मै महालेखा �नय��कलाई �दनु पद�छ। खच� �ग�तको आधारमा कोषको अव�था हेर� बाँक� अव�धको थप
�नकासास�ब�धी कारवाह� गनु� पद�छ।

५.७.३

बजेट उपशीष�क ६०१०१४ सि�त �वदा
सेवाबाट अवकाश भएका कम�चार�ह�लाई अवकाश प�ात सि�त �वदा वापत �नयमानुसार पाउने रकम कोष
तथा लेखा �नय��क काया�लय माफ�त �नकासा �दने गर� आ�थ�क वष�को सु�मै उपयु� रकमको खच� गन�
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अि�तयार� महालेखा �नय��कलाई �दनु पद�छ। खच� �ग�तको आधारमा कोषको अव�था हेर� बाँक� अव�धको
थप �नकासास�ब�धी कारवाह� गनु� पद�छ।
५.७.४

बजेट उपशीष�क ६०१०१८ औषधी उपचार
अवकाश �ा� तथा बहालवाला �नजामती कम�चार�ह�ले ऐन �नयमबमोिजम पाउने औषधी उपचार खच� वापतको
रकम यस शीष�कमा �व�नयोिजत ग�रएको हु�छ।
५.७.4.१ अवकाश �ा� कम�चार�ह�ले पाउने सु�वधा वापत �वीकृत �व�नयोजनको उपयु� रकमको अि�तयार�
महालेखा �नय��कलाई �दनु पद�छ। कोषको अव�था हेर� बाँक� अव�धको ला�ग खच� �ववर� समेतका
आधारमा थप �नकासा �दनु पद�छ।
५.७.4.२ म��ालयह�लाई एकपटक एकमु� �नकासा वापतको रकम गत वष�को आधार समेत हेर� �नकासा
पठाई �दनु पद�छ। बाँक� अव�धको हकमा कोषको अव�था हेर� पटके �पमा �नकासा गनु� पद�छ।
५.७.4.३ मि��प�रष�को �न��यानुसार औषधी उपचारको रकम आ�थ�क सहायता वापत �ा� गन� भएमा
मि��प�रष�को �न��य अ�नवाय� �पमा समावेश हुन ु पन�छ। पूव � सहम�त न�लएकोमा कोषको अव�था
हे र� �नकासा �दनु पद�छ।
५.७.4.४ �नजामती सेवा �नयमावल� वा �य�तै �च�लत सेवा स�बि�धत �नयमावल� बमोिजमको स�म�तले औषधी
उपचार वापतको आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन �सफा�रश गरे को रकम �नकासा ला�ग उ�
स�म�तको �न��य र मे�डकल बोड�को �सफा�रश अ�नवाय� �पमा समावेश भएको हुन ु पन�छ। यस
�क�समको सहायता �लं दा �नजले आफूले पाउने रकम �लई सकेको र सोको अ�भलेख �नजामती
�कताबखानामा ज�नएको �मा� प�न सं ल�न गनु� पद�छ।
५.७.4.५ सरकार� कामको �सल�सलामा ख�टई गएको अव�थामा दुघट
� ना भई उपचार गराउँ दा काममा खटाएको
�मा�, �थानीय स�म�तको �सफा�रश, दुघट
� नाको मुच ु�का तथा �हर� ��तवेदन लगायत उपचार खच�को
�मा� सं ल�न भई आएको अव�थामा �नकासा �दने कारवाह� गनु� पद�छ। यसबमोिजम �द�ने सु�वधा
प�हलो पटक अ�पताल भना� हुँदा लागेको खच� र प�हलो Followup को खच�स�म �दनु पद�छ। ग�भीर
अव�थामा पुगी अ�पताल �याउँ दा �नजको साथमा रहेको १ जनाको जातेआते खच� प�न �दनुपद�छ।
य�तो उपचार खच� वापतको रकम अ�पताल भना� भएको तीन म�हना�भ� माग ग�रस�नु पन�छ।

५.७.5 बजेट उपशीष�क ६०१०१५ मृत कम�चार� सहायता
५.७.5.१ सेवा अव�धमै मृ�यु भएका कम�चार�ह�का आि�तलाई �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९(घ)
अनुसार आ�थ�क सहयोग (बीमा रकम) उपल�ध गराउनका ला�ग आव�यक पन� रकम यस शीष�कमा
�व�नयोजन ग�रएको हु�छ।
५.७.5.२ कम�चार� स�य कोषको सोधभना� मागका आधारमा य�तो �नकासा उपल�ध गराई�छ।
५.७.6 बजेट उपशीष�क ६०१०१६ कम�चार� सु�वधा
�नजामती कम�चार�ह�लाई �दईनु पन� तलव, भ�ा, पोशाक तथा बीमा र अ�य अनुदानका रकमह� स�बि�धत
म��ालय, सं वैधा�नक आयोग, तथा सरकार� �नकायह�का ला�ग �व�नयोिजत भएको रकमबाट नपुग भएमा थप
�नकासाका ला�ग यस शीष�कमा रकम �व�नयोजन ग�रएको हु�छ। थप माग र औिच�यका आधारमा �नकासा �दनु
पद�छ। यस शीष�कबाट �नकासा �दं दा स�बि�धत काया�लयको बजेट उपशीष�कको स�बि�धत खच� शीष�कमा
रकमा�तर गर� �नकासा �दनुपद�छ।

५.८

अथ� म��ालय– �व�वध (अथ� बजेट) �नकासास�ब�धी �यव�था :
५.८.१ बजेट उपशीष�क ६०२०११ �विश� �यि�को �म� खच�
५.८.१.१ स�माननीय रा�प�त, स�माननीय उपरा�प�त, स�माननीय �धानम��ी, स�माननीय �धान �यायाधीस र
स�मानीय सभामुखको वैदेिशक �म�को खच� यस शीष�कबाट �नकासा �दनु पद�छ। पररा� म��ालयबाट
रकम सहम�तका ला�ग खच� �ववर�को फाँटवार� सं ल�न गर� अनुरोध भएको हुनपु छ�।
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५.८.१.२ खच� कटौतीको स�भावना हेर� वा�त�वक खच�को ला�ग मा� सहम�त �दान गनुप
� द�छ।
५.८.१.३ मि��प�रष�बाट �नण�य भएप�छ स�बि�धत �नकायले पुनः �नकासाका ला�ग अनुरोध गरे कोमा सहम�त
�दान भएको रकमको मा� �नकासा �दनुपछ�। मि��प�रष�बाट सहम�त भ�दा ब�� �नकासा �दने �नण�य
भएकोमा सोह� बमोिजम गनुप
� छ�।
५.८.२ बजेट उपशीष�क ६०२०१२ ��त�न�ध म��लको �मण तथा �वागत खच�
अ�तरा���य सभा, स�मेलन, से�मनार, अवलोकन �मण, गो�ी आ�दमा �व�भ� �नकायबाट ��त�न�ध�व गन� �मणस�ब�धी
खच� यस शीष�कबाट �नकासा �दनु पद�छ। �नकासा �दं दा दे हायअनुसार गनु� पद�छ :
५.८.२.१ �नम��णाप�साथ स�बि�धत म��ालयको �नण�य र अनुमा�नत खच�को �ववरण सं ल�न गर� सहम�तको
ला�ग लेखी आएको हुन ु पन�।
५.८.२.२ नेपालबाट सि�ध, स�मेलनमा सरकार� अवधारणा ��तुत गन� जाने अव�थामा पररा� म��ालयको सहम�त
प� सं ल�न हुन ु पन�।
५.८.२.३ �मण खच� �नयमावल�, 2064 ले तोकेका �दा�धकार�को हवाई �टकट खच� ���लास वा �विजनेस
�लास र अ�यका हकमा इकोनोमी �लासको हवाई �टकट उपल�ध गराउनु पद�छ। �टकटको मू�य
�मत�ययी भए/नभएको हेन �ु पद�छ।
५.८.२.४ मि��प�रष�को �नण�यअनुसार �व�भ� पदा�धकार�को �न�म� तो�कएको भैपर� आउने खच� उपल�ध
गराउनु पद�छ।
५.८.२.५ वैदेिशक सहयोगबाट �वदे श जाने ��त�न�ध म��लको हकमा अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय
महाशाखाको राय �लनु पद�छ।
५.८.२.६ मा�थ उि�लिखत आधारमा सहम�त �दान गन� र मि��प�रष�बाट �नण�य भै आएप�छ म��ालयबाट माग
आएको अव�थामा �नकासा �दनुपद�छ। सहम�त भ�दा ब�� खच� �दने गर� मि��प�रष�बाट �नण�य
भएकोमा �नण�यानुसार गनु� पद�छ।
५.८.२.७ यो शीष�कबाट �नकासा �दँ दा यह� शीष�कमा नै �नकासा र खच� कायम हुने गर� �नकासा �दनु पद�छ।
५.८.३

बजेट उपशीष�क ६०२०१३ अ�त�थ स�कार
�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, पररा� म��ालय र नेपाल सरकारका अ�य �नकायह�मा हुने अ�त�थ
स�कार खच�का ला�ग स�बि�धत �नकायको �व�नयोजनले नपुग हुने अव�थामा थप �नकासा �दन �व�नयोिजत
ग�रएको रकम हो। स�बि�धत म��ालयको �नण�यको ��त�ल�प र खच� अनुमानको �ववरणस�हत सहम�तको माग
आएकोमा नेपाल सरकारको �मत�य�यतास�ब�धी नी�तअनु�प भए नभएको हेर� खच� गन� सहम�त तथा �नण�यानुसार
�नकासा �दनु पद�छ। �नकासा �दँ दा यह� शीष�क कायम गनु� पद�छ।

५.८.४

बजेट उपशीष�क ६०२०१४ मुआ�जा (चालु खच�)
आ�थ�क वष�को बीचैमा नेपाल सरकारले �नजी स�पि� अ�ध�हण गनु� पन� अव�थामा मुआ�जा �दन यस शीष�क
अ�तग�त �व�नयोिजत ग�रएको हु�छ। मुआ�जा रकम �नकासा माग गदा� मि��प�रष�को �नण�य वा
अ�ध�हणस�ब�धी �नण�य तथा कागजात अ�नवाय��पमा समावेश भएको हुनपु द�छ।

५.८.५

ँ ीगत खच�)
बजेट उपशीष�क ६०२०१४ मुआ�जा (पुज

सरकारले अ�ध�हण गरे को ज�गाको मुआ�जा �दन यस शीष�कमा रकम �व�नयोजन ग�रएको
५.८.६

हु�छ।

बजेट उपशीष�क ६०२०१५ आ�थ�क सहायता
नेपाल सरकारले �नण�य गरे बमोिजम �व�भ� सं घ सं �था तथा �यि�ह�लाई अनुदान�व�प आ�थ�क सहायता
उपल�ध गराउने रकम यस शीष�कमा �व�नयोजन ग�रएको हु�छ। अथ� म��ालयको पूव � सहम�त �लई
मि��प�रष�बाट �नण�य भएकोमा सोह� अनुसारको र पूव � सहम�त न�लएकोमा कोषको अव�था हेर� �नकासा
�दनुपद�छ।

५.८.७

बजेट उपशीष�क ६०२०१६ भ�सार ��ता�
५.८.७.१ एक�ार स�म�तको �नण�यअनुसार ��ता� �दनुपन� भ�सार महसुल, भूलवस ब�� दािखला हुन गएको भ�सार
महसुल, अदालतको आदे श अनुसार ��ता� �दनुपन� भ�सार महसुल स�बि�धत �यि�ह�लाई ��ता� �दन
आव�यक रकम यस शीष�कबाट भ�सार �बभागलाई अि�तयार� �दइ�छ।
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५.८.७.२ भ�सार महसुल �फता� माग गदा� भ�सार �वभागको �नण�य, अथ� म��ालय राज�व महाशाखाको राय,
एक�ार स�म�तबाट �फता� �दने �नण�य भएकोमा सो स�म�तको �नण�य, अदालतको फैसलाको हकमा
फैसलाको ��त�ल�प समावेश भएको हुनपु द�छ। �नण�यमा भ�सार ��ापन प� नं., रकम बुझाएको र�सद
वा भौचर आ�द �यहोरा खुलेको हुन ु पद�छ।
५.८.८

बजेट उपशीष�क ६०२०१७ कर �फता�
५.८.८.१

नेपाल सरकारको नी�त नु�प �फता� गनुप
� न� कर रकम, भूलवश ब�� दािखला हुन गएको कर रकम,
अदालतको आदे शानुसार �फता� �दनुपन� अ�त�शु�क, मू�य अ�भवृ�� कर, आयकर तथा अ�य कर रकम
स�बि�धत �यि�ह�लाई �फता� �दन आव�यक रकम यस शीष�कबाट आ�त�रक राज�व �वभागलाई
अि�तयार� �द��छ।

५.८.८.२

कर �फता� माग गदा� स�बि�धत �वभागको �नण�य, अथ� म��ालय राज�व महाशाखाको राय, अदालतको
फैसलाको हकमा फैसलाको ��त�ल�प समावेश भएको हुन ु पद�छ।

५.८.९

बजेट उपशीष�क ६०२००१ द�� ज�रवाना �फता�
अदालतको फैसला बमोिजम हुने ज�रवाना तथा धरौट� रकम समेत �फता� �दने �योजनको ला�ग यस शीष�कमा
�व�नयोजन ग�र�छ। उ� �योजनमा खच� गन� सव��च अदालत वा मातहत अदालतको ला�ग साउन १ गते वा
पे�क� खच� �वधेयक पा�रत भएको भो�लप�ट सव��च अदालतका रिज�ारलाई खच� गन� अि�तयार� �दनु पद�छ।

५.८.१० बजेट उपशीष�क ६०२०१८ अ�य �फता� (वैदेिशक समेत)
५.८.१०.१ नेपाल सरकारले �वदे शि�थत र �वदे शमा रहेका कूटनी�तक �नयोगह�ले बुझाएका रकमह� �फता�
�दनुपन� भएमा सो रकमह� खच� ले� यस शीष�कमा रकम �व�नयोिजत ग�रएको हु�छ।
५.८.१०.२ रकम �फता� माग गदा� स�बि�धत �वभागको �नण�य, म��ालयको �सफा�रश, अदालतको फैसला आ�द
समावेश भएको हुन ु पद�छ।
५.८.११ बजेट उपशीष�क ६०२०१९ भवन ख�रद �नमा�ण र सुधार
सरकार� �नकायह�लाई आकि�मक �पमा भवन ख�रद गनु� पन� भएमा �नकासा �दनका ला�ग यस शीष�कमा
रकम �व�नयोजन ग�रएको हु�छ। थप माग, काय��म, स�बि�धत म��ालयको �नण�य र औिच�यका आधारमा
�नकासा �दनु पद�छ।
५.८.१२ बजेट उपशीष�क ६०२०२० भौ�तक सु�वधा

ँ ीगत
५.८.१२.१ नेपाल सरकारले ख�रद गन� फ�न�चर, सवार� साधन, मेिशनर� औजार, भवन �नमा�ण तथा पुज
सुधारका ला�ग सरकार� �नकायह�लाई �व�नयोिजत रकम नपुग भएमा थप �नकासा �दन यस शीष�कमा
रकम �व�नयोिजत ग�रएको हु�छ।

५.८.१२.२ �नकासा माग गदा� स�बि�धत म��ालयको �नण�य, थप �नकासा माग गनु� पन� कारण भए सो स�ब�धी
आव�यक कागजातह� सं ल�न रा�ु पन�छ। थप माग, काय��म, स�बि�धत म��ालयको �नण�य र
औिच�यका आधारमा �नकासा �दनु पद�छ।
५.८.१३ बजेट उपशीष�क ६०२०२१ महसुल तथा अ�य भ ु�ानी
५.८.१३.१

नेपाल सरकारले दा�य�व �यहोनु� पन� पानी, �वजुल� तथा स�ारस�ब�धी महसुलह�को �व�नयोिजत
रकम अपया�� हुने अव�थामा औिच�यका आधारमा �नकासा �दनु पद�छ।

५.८.१३.२

स�बि�धत म��ालयको �नण�य, भ ु�ानी �दन बाँक�को पु��ाँई स�हत थप �नकासा माग गरे को हुन ु
पद�छ।

५.८.१४ बजेट उपशीष�क ६०२०२३ भैपर� आउने–साधारण �शासन
५.८.१४.१

पटके �पमा गठन हुने आयोग, स�म�तको खच�, मि��प�रष�बाट भएको �नण�यको ला�ग र �व�नयोिजत
बजेट नपुग भएको अव�थामा थप �नकासा �दन �यूनतम �पमा आव�यक पन� रकम यस शीष�कमा
�व�नयोजन ग�रएको हु�छ।

५.८.१४.२

यो �नकासा पटके �पमा �दनु पद�छ। थप �नकासाको ला�ग �नकासा माग गनु� पन� औिच�य सो
स�ब�धी पु��ाँई र स�बि�धत म��ालयको �नण�य अ�नवाय��पमा समावेश हुन ु पन� हु�छ। कोषको
अव�था हे र� औिच�यका आधारमा �नकासा �दनु पद�छ।
ij
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५.८.१४.३

यस शीष�कमा �व�नयोजन भएको रकम �नकासा �दं दा सकभर स�ब��धत म��ालयको मागसँग
स�ब��धत बजेट उपशीष�कमा नै खच� ले�े गर� �नकासा �दनु पद�छ। �य�तो �म�दो बजेट उपशीष�क
नभएमा मा� यस शीष�कबाट खच� ले�े गर� �नकासा �दनु पद�छ। ६०२ शीष�कमा �व�नयो�जत
रकमबाट स�ब��धत �े�मा गएको खच�को ��तवेदन यथाथ� होस् भ�े कारणले स�ब��धत बजेट
शीष�कमा �नकासा �दनु परे को हो।

५.८.१५ बजेट उपशीष�क ६०२१०६ भैपर� आउने–�वकास काय��म (चालु)
५.८.१५.१ नेपाल सरकारले स�ालन गरे का �वकास काय��मह�मा �व�नयोजन गरे को रकम नपुग भई थप
�नकासा �दनुपन�, आ�थ�क वष�को बीचमा कुनै नयाँ �वकास योजनाह� स�ालन गनुप
� न� भए र समपूरक
कोष वापत रकम नपुग हुने भएमा यस शीष�कबाट थप �नकासा �दनु पद�छ।
५.८.१५.२ थप �नकासा रकम माग गदा� म��ालयको �नण�यस�हत नयाँ आयोजनाको हकमा रा��य योजना
आयोगको �वीकृ�त, काय��म थपघट भएकोमा स�ब��धत �नकायको काय��म सं शोधनको �वीकृ�त
तथा म���प�रष�को �नण�य आव�यक पन�मा सो �नण�यको ��त�ल�पस�हत खच�को पु��ाँई खु�ने
�ववरण समावेश भएको हुन ु पन�छ।
५.८.१५.३ माग भएकोमा कागजात हेर� कोषको अव�थालाई �वचार गर� ��च�यका आधारमा �नकासा �दनु
पद�छ।
५.८.१५.४ यस शीष�कमा �व�नयोजन भएको रकम �नकासा �दं दा सकभर स�ब��धत म��ालयको मागसँग
स�ब��धत बजेट उपशीष�कमा नै खच� ले�े गर� �नकासा �दनुपद�छ। �य�तो �म�दो बजेट उपशीष�क
नभएमा मा� यस शीष�कबाट खच� ले�े गर� �नकासा �दनुपद�छ। ६०२ शीष�कमा �व�नयो�जत
रकमबाट स�ब��धत �े�मा गएको खच�को ��तवेदन यथाथ� होस भ�े कारणले स�ब��धत बजेट
शीष�कमा �नकासा �दनुपरे को हो।

ँ ीगत)
५.८.१६ बजेट उपशीष�क ६०२१०६ भैपर� आउने �वकास काय��म (पुज

ँ ीगत खच�को साथै आव�यकतानुसार उ�ोगह�को पुन�था�पनाको ला�ग यसमा
नयाँ �वकास आयोजनाका ला�ग पुज
रकम �व�नयोजन ग�रएको हु�छ।

५.८.१७ बजेट उपशीष�क ६०२१०५ �वशेष �े� �वकास काय��म (पूंजीगत)
रा��य योजना आयोगबाट �वीकृत �ा� दुगम
� �े�को �थानीय �नकाय/काया�लयबाट स�ालन हुने आयोजनाह�को
साव�ज�नक �नमा�ण खच� यस बजेट उपशीष�कमा �व�नयोजन ग�रएको हु�छ। यसको �नकासा �दं दा रा��य योजना
आयोगबाट �वीकृत काय��म वा काय��म स�ालन गन� �योजनको ला�ग खडा ग�रएको आयोग वा स�म�तले
�वीकृत गरे को वा म���प�रष�को �नण�य सं ल�न भएको हुन ु पन�छ।
५.८.१८

ँ ीगत)
बजेट उपशीष�क ६०२१०३ वृहत पूवा�धार �वकास काय��म (पुज

रा��य मह�वका वृहत पूवा�धार काय��मह� ज�तै नद� डाइभस�न, �लाई ओभर, सु�� माग� ज�ता आयोजनाह�का
ला�ग रा��य योजना आयोगबाट �वीकृत काय��मका आधारमा यस उपशीष�कबाट रकम �नकासा गराइ�छ।

ँ ीगत)
५.८.१९ बजेट उपशीष�क ६०२१०४ जनसहभा�गतामा आधा�रत �ममूलक �वकास काय��म (पुज

�थानीय�तरमा जनसहभा�गता समेतको आधारमा स�ालन हुने �वकास काय��मह�का ला�ग �वीकृत काय��व�धका
आधारमा �नकासा उपल�ध गराउने गर� यस शीष�कमा रकम �व�नयोजन ग�रएको हु�छ।

ँ ीगत)
५.८.२० बजेट उपशीष�क ६०२१०७ आयोजनाह�को स�भा�यता अ�ययन, �व�तृत सभ� र �डजाइन (पुज
रा��य मह�वका ठू ला तथा वृहत आयोजनाह� काया��वयनमा �याउनु पूव � ग�रने आयोजनाह�को स�भा�यता
अ�ययन तथा �व�तृत सभ� एवं �डजाइनका ला�ग आव�यक रकम यस उपशीष�कमा �व�नयोजन ग�रएको हु�छ।

५.९

ऋण वा शेयर लगानी वापत �नकासा
अनुदान सं केत नं. ५०१ मा नेपाल सरकारले �वदे शी तथा �वदे शी साव�ज�नक सं �थान एवं सं �थाह�मा ऋण वा शेयर
लगानी गन� �योजनको ला�ग रकम �व�नयोजन गरे को हु�छ। सो अ�तग�त ब��क�, आपू�त�, खानेपानी, उ�ोग, �व�ुत, यातायात,
स�ार, हवाई र �व�वध �े�का सं �थाह� पद�छन्।
५.९.१

सं �थानसं ग स�ब��धत म��ालय माफ�त �नकासा माग भई आएमा �व�ीय सं �थाह�मा लगानी गन� �वषयको
हकमा �व�ीय �े� �यव�थापन महाशाखाबाट र सो बाहे क अ�य स�थाको हकमा सं �थान सम�वय महाशाखाबाट
ik
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�सफा�रश भई आउनु पद�छ। ऋण लगानीको हकमा आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखाबाट स�बि�धत ऋणीसँगको
तमसुक सं ल�न हुने �यव�था गरे र मा� �नकासाको प� पठाउनु पद�छ। �नकासा आदे श महालेखा �नय��क
काया�लय माफ�त साधारणतया च�मा�सक �पमा �दनु पद�छ। अथ� म��ालयको आदे शको आधारमा महालेखा
�नय��क काया�लयबाटै खच� लेखी �नकासा �दने �यव�था �मलाउनु पद�छ।
५.९.२

आफू अ�तग�तका सं �थाह�मा भएको ऋण लगानी वा शेयर लगानी वापतको �नकासा र खच�को वा�ष�क �ववरण
तथा सि��त �हसाब (Cumulative Account) अ�नवाय� �पमा तयार गन� दा�य�व स�बि�धत म��ालयको र महालेखा
�नय��क काया�लयको हुनेछ।

५.९.३

नेपाल सरकारले ऋण �लएको रकम ऋणकै �पमा �दनु पन�छ। ऋण �लएर अनुदान �दनु पदा� नी�तगत �नण�यको
आधारमा मा� गनु� पन�छ ।

५.10 बहुवष�य ठे �ाको सहम�त र �ोतको सु�नि�तता
बहुवष�य ठे �ाको सहम�त र �ोतको सु�नि�तता माग गदा� फाराम नं. ७ समेत सं ल�न गर� माग भएको रकम अगामी
आ�थ�क वष�को बजेट �स�ल�को सीमामा समावेश गन� शत�मा र रा��य योजना आयोगबाट �वीकृत आयोजनाह�को बहुवष�य
ठे �ा ब�दोब�तस�ब�धी �नद� िशका, २०७३ मापद��वमोिजम दे हायका �ववरण खुलाई पेश भएको हुनपु न�छ:
(क)

(ख)

आयोजना प�रप�वताको स�दभ�मा यी आधार पूरा भएको हुनपु न�:
१.

�व�तृत आयोजना ��तवेदन तयार भएको,

२.

आयोजनाको वातावरणीय �भाव मू�या�न/�ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�प� भएको,

३.

बहुवष�य ठे �ा �यव�थापनका ला�ग ज�गा �ा��को ���या कि�तमा ५०% टु ��एको,

रा��य मह�वको आयोजनाका �पमा रहेको,

(ग)

�ोत सु�नि�तता भएको (म�यकाल�न खच� सं रचनामा उ�लेख भएअनु�प),

(घ)

वैदेिशक सहायता सं ल�न भएको आयोजनाका हकमा दातृ �नकायसँग स�झ�ता भई �ोत सु�नि�त भएको।

(ङ)

आयोजनाको दा�य�व फरफारक गन� दुई वष�भ�दा ब�� समय ला�ने हुनपु न�,

(च)

लागत साझेदार�मा स�ालन हुने आयोजना भए साझेदार�को �कृ�त र अनुपात सु�नि�त भएको,

(छ)

��येक वष� स�ालन हुने ��याकलाप र न�तजा झि�कने गर� ख�रद गु�योजना �वीकृत भएको।
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प�र�छे द ६
बजेटको आव�धक अनुगमन तथा मू�या�न काय��व�ध
६.१.

बजेटको �ग�त अनुगमन तथा नगद �यव�थापन काय��व�ध
६.१.१

बजेटको �भावकार� काया��वयनको ला�ग अनुगमन तथा मू�या�न महाशाखासँगको सम�वयमा बजेट व��यमा
उि�लिखत नी�त तथा काय��मको �ै मा�सक �पमा �ग�त स�लन गर� ��येक दुई म�हनामा अथ� म��ालयमा
माननीय अथ�म��ीको अ�य�तामा स�बि�धत सबै म��ालयका सिचवह�को सहभा�गतामा अनुगमन तथा मू�या�न
बैठक गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।

६.१.२

��येक म�हनामा महाशाखाका सबै से�टरह�बाट भएका कामकारबाह� र �ग�तको एक�कृत मा�सक ��तवेदन
तयार गनु� पद�छ।

६.१.३

सहायता (सि�स��ज) र अनुदान (�ा�टस्) अ�तग�त साव�ज�नक सं �थान, �वकास स�म�तह�, �थानीय �नकायह�
र अ�य �नकायह�लाई जाने अनुदान रकमको �भावकार� काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा �नय�मत अनुगमन
गर� ��तवेदन तयार गनु� पद�छ। ��तवेदनमा आ�थ�क वष�को सु�मा अि�तयार� �दँ दाको अव�थामा उ�लेख
ग�रएका शत�ह�को प�रपालना भए नभएको र बजेट व��यमा उ�लेख ग�रएका नी�त तथा काय��मह�मा खच�
भए नभएको �वषयमा समेत �व�ेषण ग�रनु पद�छ।

६.१.४

बजेट तथा काय��म महाशाखा, के���य बजेट शाखाले महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� हुने आ�दानी तथा
खच�स�ब�धी मा�सक �ग�त �ववरण तथा नेपाल रा� ब�कबाट तयार ग�रने सा�ा�हक कोषको अव�थाको �ववरण
�नय�मत �पमा �ा� गर� अ�याव�धक �पमा रा�े �यव�था गनु� पद�छ।

६.१.५

राज�व �यव�थापन महाशाखाबाट मा�सक �पमा राज�वको मा�सक �ग�त �ववरण �ा� गर� अ�याव�धक रा�े
�यव�था गनु� पद�छ।

६.१.६

�करण ६.१.४ अनुसार महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� आ�दानी तथा खच� �ववरण र नेपाल रा� ब�कबाट
�ा� हुने म�हनाको अि�तम �दनको कोषको अव�थाको �ववरण बीच सामा�य तुलना गदा� साधारणतः हुन स�ने
फरक भ�दा असामा�य फरक दे िखएमा सोको कारण �प� गन� महालेखा �नय��क काया�लय तथा नेपाल रा�
ब�कमा स�पक� राखी कारण प�ह�याउनु पद�छ। य�तै आ�दानी तथा खच�को �वृि�मा अ�वभा�वक प�रवत�न
दे िखएमा सोको �टपोटस�हत कारण प�हचान गर� सम�या दे िखएमा सोको समाधानको ला�ग �यास गनु� पद�छ।

६.१.७

नेपाल रा� ब�कमा रहेको नेपाल सरकारको कोषको खुद नगद ि�थ�त धना�मक (+) वा ऋणा�मक (-) अव�थामा
हु�छ। सरकारका सबै आय तथा कोषको मौ�दातको उपयोग समेत गदा� प�न सरकार� खच� अ�धक हुन गएको
छ भने य�तो अव�थालाई नगद मौ�दात ऋणा�मक वा नगद घाटा भ�न�छ र य�तो अव�थामा सरकारले
अ�ध�वकष� (Overdraft) को सु�बधा उपयोग गरे को हु�छ।

६.१.८

�करण ६.१.७ अनुसारको अ�ध�वकष� (Overdraft) गत आ�थ�क वष�को कुल राज�व असुल�मा आ�त�रक ऋण
लगानी �फता� �ा�ी तथा सरकार� स�पि� �ब��को रकम घटाई बाँक� रहने खुद असुल�को ५ ��तशतमा सी�मत
रहनु पद�छ।

६.१.९

��येक म�हना गत वष�को सोह� अव�धको आ�दानी तथा खच�को �वृि�, चालु वष�को बजेट �यव�था र वृ��दर,
�नकासास�ब�धी अि�तयार�को �यव�था समेतको आधारमा आगामी म�हनाह�को खच� ��ेपण गर� खुद नगद
बचत वा घाटा �वृि�को अनुमान गनु� पद�छ।

६.१.१० समी�ा अव�धको खुद नगद घाटा �वीकृत सीमाभ�दा ब�� रहे को र �करण ६.१.९ अनुसार ��ेपण गदा�
आगामी म�हनाह�मा प�न �य�तो घाटामा सुधार नभै ब�न जाने स�भावना दे िखएमा खच� �नय��णका उपाय
(काय��म रो�ा रा�े, �नकासा रो�ने, वा बजेट र खच� कटौती गन� आ�द) र आ�त�रक ऋण प�रचालनका
उपायह� अवल�बन गनु� पद�छ।
६.१.११ आ�त�रक ऋण उठाउने �वषयमा बजेट तथा काय��म महाशाखाले कारवाह� उठाउनु पद� न। महाशाखा �मुखले
आ�थ�क नी�त �व�ेषण महाशाखा �मुखलाई सो �वषयको जानकार� �दनु पद�छ। आ�थ�क नी�त �व�ेषण
jc
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माहाशाखाबाट आ�त�रक ऋणलाई च�मा�सक �पमा �वभाजन गर� ऋण उठाउने �यव�था ग�रएको छ। आ�थ�क
वष�को सु�मा उ� महाशाखाबाट ऋण उठाउने काय�ता�लका उपर बजेट तथा काय��म महाशाखाको राय �लने
�यव�था भएकोले �वगतको �वृि� समेतका आधारमा काय�ता�लकामा सहम�त �दनु पद�छ। सामा�यतया अि�तम
�ैमा�सक �क�ताको ऋण उठाउने �वषयमा पुनः �यस अव�धमा सहम�त �लने सत� राखी काय�ता�लकामा सहम�त
पठाउनु पद�छ।
६.१.१२ बजेट तथा काय��म महाशाखाले �नय�मत �पमा नगद �यव�थापनको ला�ग आव�यक सूचना �लई रा�ु पद�छ।
तोकेको सीमा भ�दा ब�� बजेट घाटाको ि�थ�त हुन गएमा �करण ६.१.१० अनुसारको उपाय अवल�बन
गनुप
� द�छ।
६.१.१३ आ�त�रक ऋण प�रचालन गदा� चालु वष�को �वीकृत सीमा�भ�ै अ�ध�वकष� (Overdraft) लाई प�न समावेश
गनुप
� द�छ।
६.१.१४ मा�थ उि�लखत आधारह�मा बजेट तथा काय��म महाशाखाले मु�यतया �न�न कुराह�लाई मा�सक �ग�त
�ववरणका �पमा अथ� म��ालयको अनुगमन तथा मू�या�न महाशाखालाई ��येक म�हनाको ७ गतेस�ममा
उपल�ध गराउनु पन�छ :
ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�था अ�तग�तको सावाँ भ ु�ानीमा भएको
��तवेदन गरे को म�हनास�मको चालु, पुज
�नकासा तथा खच� �ववरण।
��तवेदन गरे को म�हनाको अिघ�लो म�हनास�मको र अिघ�लो आ�थ�क वष�को सोह� अव�धस�मको तुलना�मक
नगद �वाहको ि�थ�त।
ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�था अ�तग�तको सावाँ भ ु�ानी छु �ाई
��तवेदन गरे को म�हनास�ममा चालु, पुज
रकमा�तर गर� �नकासा भएको रकमको जानकार�।
��तवेदन अव�धमा महाशाखाबाट कुनै उ�ले�य काय� भए सोको जानकार�।

६.२

म�याव�ध मू�या�न काय��व�ध
बजेट तथा काय��म महाशाखाले बजेटको अध�वा�ष�क मू�या�न गनु� पद�छ। यसलाई म�याव�ध मू�या�न भ�े ग�रएको छ
र मू�या�न ��तबेदन माघ मसा�तस�ममा साव�ज�नक ग�रस�नु पन�छ। सम��गत अथ�त��को �वृि�, साधन �व�नयोजन र
काया��वयनमा दे िखएको फरक, राज�व असुल�को �वृि� तथा वैदेिशक सहायता प�रचालनको आधारमा चालु आ�थ�क वष�को
बाँक� अव�धमा गनु� पन� �यव�था र आगामी बजेटमा गनु� पन� सुधार बारे मू�या�न गन� यसको उ�े�य हो। म�याव�ध
मू�या�न गदा� सामा�यतया दे हायका �वषयह� समेटनु पद�छ :
क)

पृ�भू�म र म�याव�ध मू�या�नको उ�े�य

ख)

म�याव�ध मू�या�नको त�रका र सीमा

ग)

बजेटको उ�े�य (स�बि�धत आ�थ�क वष�को)

घ)

अथ�त��को सम��गत समी�ा (रा��य उ�पादन ि�थ�त, मू�य ि�थ�त, म���क ि�थ�त, आ�त�रक कजा�, खुद अम���क
ँ ी बजार �वकास, ब�क तथा �व�ीय �े� सुधार, लघु
दा�य�व, मु�ा बजारको ि�थ�त, वैदेिशक �यापार, �व�ीय सं �था र पुज
�व�, गत �वगत आ�थ�क वष�मा सोह� अव�धसँग तुलना�मक ग�त�व�ध र कोष �यव�थापनको ला�ग अपना�एका नी�त
एवं काय��मह�)

ङ)

साव�ज�नक सं �थानह�को �यव�थापन/�नजीकरण

च)

वैदेिशक �ोत प�रचालन

छ)

बजेटका नी�त तथा काय��मह�को �ग�त �ववरण (काया��वयन भएका र अ�धकांश स�प� नी�त तथा काय��म

र

काया��वयन नभएका वा �यून �ग�त भएका नी�त तथा काय��म)
ज)

अध�वा�ष�क खच� र खच�का �ोतह�को �व�ेषण (पुष म�हनास�मको खच�को ि�थ�त र पुस म�हनास�मको साधन
प�रचालन)
jd
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झ)

उ�च �ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�को काया��वयन �ग�त

ञ)

साव�ज�नक खच� �यव�थापनका सम�या र च ुनौती

ट)

सं शो�धत आय �यय अनुमान र सोका आधारह� (सम��गत आ�थ�क वृ��, राज�व अनुमान र �ोत प�रचालनका ला�ग
बाँक� अव�धमा गनु� पन� काम)

ठ)

आ�थ�क सुधार काय��मह�को समी�ा

ड)

सम��गत �पमा बजेट �यव�थापनमा दे िखएका सम�याह� र सो सम�या �नराकरणका ला�ग अवल�वन गनु� पन�
उपायह�

(ढ)

�न�कष�: म�याव�ध मू�या�न गदा� �ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�को आव�धक योजनाको रणनी�तअनुसार ��त�न�ध�व
हुने गर� आयोजनाह�को छनौट गर� मू�या�न ��तवेदनमा समावेश गनु� पन�छ।

६.३

वा�ष�क मू�या�न काय��व�ध
��येक वष� सम��पमा बजेटले �लएको उ�े�य हा�सल गन� साधन तथा �ोतको प�रचालनबाट के क�ता �ग�त हा�सल गन�
स�कयो र काया��वयनको �ममा के क�ता अ�ठे रा एवं कमी कमजोर�ह� महसुस हुन आए भ�े बारे मू�या�न गन�
प�रपाट�बाट मा� सी�मत साधनको �भावकार� उपयोग भई �न�द�� उ�े�य हा�सल गन� सघाउ पु�न जाने हु�छ। तसथ�,
दे हायबमोिजमका छनौटका आधारबाट तय ग�रएका आयोजना वा काय��मह�को वा�ष�क �व�तृत मू�या�न गर� बजेटको
वा�ष�क मू�या�न ��तवेदन तयार गनु� पन�छआयोजना वा काय��मह�को मू�या�नको ला�ग छनौट ग�रने आधारह� :
रा��य गौरवका र प�हलो उ�च �ाथ�मकता �ा� आयोजना वा काय��म
��य� जनतासँग सरोकार भई सेवा �दान ग�रने आयोजना वा काय��म
ँ ी �नमा�णको ���कोणबाट मह�वपूण� आयोजना वा काय��म
पुज
स�तु�लत �े��य �वकासको आधारमा मह�वपूण � आयोजना वा काय��म
मानव सं साधन �वकासको ���कोणले मह�वपूण� आयोजना वा काय��म
आयोजना / काय��मको खच� रकम।
य�ता आयोजनाह�मा भएका खच�ह�को �ववरण महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� हुने के���य आ�थ�क �ववरणसँग
�भडान गनु� पन�छ। यी आयोजना वा काय��मह�को �व�तृत �ग�त �ववरण रा��य योजना आयोगबाट �वीकृत तथा आ�थ�क
काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ मा उ�लेिखत ढाँचामा �ा� गनुक
� ो साथै तत् स�ब�धमा स�बि�धत म��ालयको मू�या�न
समी�ा समेत �ा� गनु� पन�छ। उपयु�
�
�ा� �ग�त �ववरण एवं मू�या�न समी�ाको आधारमा दे हायका �वषयह� समेत
समेट� व�तुपरक �पमा मं �सर म�हना�भ� वा�ष�क मू�या�न ��तबेदन तयार गनु� पद�छ।
अिघ�लो आ�थ�क वष�को �न�न �वषयमा सम��गत �व�नयोजन र खच�स�ब�धी समी�ा :
क. �ोतगत खच� समी�ा :
–

राज�व

–

वैदेिशक अनुदान सहायता

–

वैदेिशक ऋण सहायता

–

�यून �व�

ँ ीगत तथा �व�ीय �यव�था बजेट �व�नयोजन तथा खच�,
ख. चालु, पुज
ग. �े�गत बजेट �व�नयोजन तथा खच�,
घ. ग�रबी �नवारण रणनी�तअनुसार बजेट �व�नयोजन तथा खच�,
ङ. लै ��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन तथा खच�।
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स�बि�धत म��ालयबाट �ा� �व��य तथा भौ�तक �ग�तको सं ि�� सम��ा।
छनौट ग�रएका आयोजनाह�को मा�थ उ�लेिखत कुराको अ�त�र� दे हायका �व�य समेत समे�नु पद�छ :
क.

काय��म �व�कृत र अि�तयार� गएको �म�त,

ख.

ख�रद योजना तयार गरे नगरे को र तयार गरे को भए ख�रद तथा ठे �ा ब�दोव�त भएको समय, लागत अनुमान,

ग.

काम स�प� �म�त र लागत,

घ.

लागत बढे को छ, छै न, भए सोको कारण (भे�रएशन क�त पटक र कुन तहबाट �नण�य भएको हो, सो समेत

ठे �ा रकम, काम स�प� गनु� पन� िज�मेवार अ�धकार�,

खुलाउने),
ङ.

सु� काय��म सं शोधन भएको छ, छै न,

च.

सु� काय��म नगर� अ� नै नयाँ काय��म गरे को छ, छै न, छ भने �नण�य कुन तहबाट भएको छ खुलाउनु
पन�,

छ.

�व��य तथा भौ�तक ल�य �ग�त, र

ज.

�व�कृत बजेटम�ये चौमा�सक खच� �वभाजन र खच� ��तशत।

वा���क मू�या�नबाट दे िखएका �व�यह�लाई स�बि�धत आयोजना वा काया�लय �मुख, �वभाग�य �मुख, लेखा उ�रदाय�
अ�धकृत एवं सकभर अ�य स�बि�धत प�सँग समेत छलफल गर� �नजह�को भनाइ समेतलाई आधार बनाई मू�या�न
��तवेदनमा समावेश गनु� पद�छ।
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प�र�छे द ७
खच�को मापद�डस�ब�धी �नण�य तथा काय��व�ध
७.१

खच�को मापद�ड
आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ र �मण खच� �नयमावल�, २०६४ तथा �च�लत अ�य ऐन �नयममा खच�को �नि�त
मापद�ड नतो�कएको अव�था भएमा �य�तो मापद�ड तोक� �दन स�बि�धत �नकायबाट लेखी आएकोमा �य�ता �वषयमा अथ�
म��ालयले मापद�ड तो�कसकेको भए सोह� आधारमा खच� गन� �वीकृ�त �दनु पद�छ। मापद�ड नतो�कएको नयाँ �वषय भए
यस म��ालयको बजेट तथा काय��म महाशाखाका सबै से�टरका अ�धकृतह� बसी काय��म स�प� गन� र �यसबाट
भ�व�यमा पन� स�ने आ�थ�क दा�य�व र �भाव समेतलाई �बचार गर� खच�को मापद�ड बनाई �वीकृत गराउनु पद�छ र सोलाई
��येक वष� बजेट काय��व�धमा समावेश गनु� पद�छ।
यस अिघ खच� गन� �वषयमा अथ� म��ालय तथा स�व� �नकायको �व�भ� �म�तको �नण�यबाट तय भएको मापद�ड दे हायमा
उ�लेख ग�रएको छ :
७.१.१ बैठक भ�ाको मापद�ड : अथ� म��ालयको �नण�यानुसार बैठक भ�ा �दने आधारह� �न�नानुसार छन्:
१.

�प� �वषयव�तु र काय�योजना बेगर बैठक ब�न पाइने छै न।

२.

बैठक काया�लय समय बा�हर हुनपु न�।

३.

एउटै �नकाय र अ�तग�तका पदा�धकार�/कम�चार� मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�।

4.

कानूनअनुसार गठन भएका स�म�तह�को बैठकह�को ला�ग मा� भ�ा �दान गन�।

5.

कुनै आयोजना �वशेषमा म��ालयका सिचव वा �वभागीय �मुखको अ�य�तामा गठन हुने �नद� शन स�म�तमा
भ�ा न�दने।

6.

बैठकमा आमि��त सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा� पाइने छै न तर �वशेष� सेवा आव�यक परे को
अव�थामा ब��मा ३ जनास�म मा� आमि��त सद�यस�मलाई भ�ा �दान गन� स�कनेछ।

७.१.२ बैठक भ�ा : मा�थ ७.१.१ बमोिजम बैठक भ�ा म��ी�तरले अ�य�ता गन� बैठकका पदा�धकार�लाई ��त बैठक
�. 2500।- का दरले �दान गनुप
� न� छ। सं वैधा�नक पदा�धकार� वा रा.प.�विश� �े णीले अ�य�ता गन� बैठकका
पदा�धकार�लाई ��त बैठक �. 2000।- का दरले र अ�य पदा�धकार� / �यि�ह�ले अ�य�ता गन� बैठकका
पदा�धकार�लाई ��त बैठक �. 15००।- का दरले �दान गनुप
� न� छ।
7.1.3 अथ� म��ालयबाट �व�भ� �म�तमा �वकास स�म�त ऐन, 2013 अ�तग�त ग�ठत �वकास स�म�तह�का सद�यह�लाई
��त बैठक भ�ा बापत यसअिघ ज�तसुकै रकम �दान गन� �नण�य भएको भएताप�न अव उ�ा�त य�ता सद�यह�लाई
�दान ग�रने ��त बैठकको भ�ा दर �. २०00।- हुनेछ।
७.१.4 खाजा/खाना खच� र �ो�साहान भ�ा: खाजा, खाना खच�का स�ब�धमा स�बि�धत म��ालयह�बाट �नण�य भई आएप�छ
�चलनमा रहेका �वीकृत मापद�ड (न�स�)को आधारमा �िच�य हेर� अथ� म��ालयले य�तो �वीकृ�त �दन स�नेछ।
दे हायबमोिजमको काय� ���या पूरा हुने अव�थामा मा� खाजा/खाना उपल�ध गराइनेछः
१. अ�त�र� समयमा ग�रने काम र सोबाट �ा� हुने न�तजा लेखा उ�रदायी अ�धकृतबाट �मािणत गराइएको
हुनपु न�छ।
२. �नय�मत काम बाहेक �वशेष कामको ला�ग दै �नक २ घ�टा भ�दा ब�� अ�त�र� समय काम गन� कम�चार�लाई
खाजा/खाना खच� वापत �.२५०।- �दने स�कनेछ।
3. साव�ज�नक �वदाको �दन काम गरे वापत खाजा/खाना खच�को ला�ग �.500।- उपल�ध गराइनेछ।
४. प�रवहन खच� वापत कुनै रकम उपल�ध गराइने छै न।
5. �ो�साहन भ�ा �णाल� लागु भएका �नकाय तथा काया�लयलाई ��येक आ�थ�क वष�मा तो�कएको अव�धका
ला�ग ल�यस�हतको प�रसूचक तयार गर� अथ� म��ालयको सहम�त प�ात मि��प�रष�बाट �वीकृत भएप�छ
मा� काय� स�पादनमा आध�रत �ो�साहन भ�ा �दन स�कनेछ।
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6. �ो�साहन भ�ा लागु भएका �नकाय/काया�लयह�मा खाजा/खाना खच� वापत कुनै प�न �कारको रकम उपल�ध
गराइने छै न।
७.१.5 आयोजना अव�धभर �थायी �नयुि� भएका अ�थायी कम�चार�को सु�वधा: अ�थायी कम�चार�लाई सु�वधा �दने �वषयमा
अथ� म��ालयको �म�त २०६०।७।२८ को प�रप�बमोिजम आयोजना अव�धभर �थायी �नयुि� भएका अ�थायी
कम�चार�लाई दे हायअनुसारका सु�वधा उपल�ध गराउनेक)

उपदान तफ� :
पाँच वष�स�म काम गरे कालाई न�दने।
पाँच वष�देिख दश वष�स�म काम गरे कालाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� आधा म�हनाको तलव
बराबरको रकम �दने।
दश वष�देिख प�� वष�स�म काम गरे कालाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� एक म�हनाको तलव
बराबरको रकम �दने।
प�� वष� भ�दा बढ� ज�तसुकै वष� भए प�न ��येक वष�का ला�ग आिखर� डेढ म�हनाको तलव बराबरको
रकम �दने।

ख)

औषधी उपचार तफ� : �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल�मा �यव�था भए ज�तै २०

(बीस) वष� नोकर�

अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम गरे को हो, सोलाई दामासाह�को दरले हुन आउने औषधी
उपचार �लन बाँक� रकम �दने।
७.१.6 अ�थायी कम�चार�को सु�वधा : २०६० असोज ८ गते अिघ नेपाल सरकारका काया�लय वा आयोजनामा लगातार

वा पटक पटक �नयुि� पाई अ�वि�छ� �पमा काय�रत अ�थायी कम�चार�लाई अवकाश हुँदा का अव�थामा
मि��प�रष�को �म�त २०६१।३।१० मा भएको �न��यबमोिजम दे हायको आधारमा दे हायअनुसारको सु�वधा �दने

:
(क)

सु�वधा उपल�ध गराउने आधारह�

:

१. अ�वि�छ� �पमा अ�थायी काय�रत रहे कालाई मा� यस �योजनको ला�ग सु�वधा �दने। बीचमा नोकर�
टु टेको भएमा सु�वधा �दने �योजनाथ� �य�तो नोकर� जो�न नपाइने।
२. २०६० असोज ८ गते प�छ आयोजना अव�धभर वा अ�य कुनै �योजनका ला�ग अ�थायी कम�चार�
�नयुि� गदा� यस �न��यमा उि�लिखत सु�वधा भ�दा बढ� नपाउने गर� �नयुि� प� वा करार प�मा
�प� उ�लेख गरे को हुनपु न�छ। �नयुि� प� वा करार प�मा कुनै सु�वधा उ�लेख नगरे कोमा य�तो
सु�वधा �दइने छै न।
(ख) उपल�ध गराउँ ने सु�वधा :
१.

उपदान तफ� :
(क)

५ वष� भ�दा कम अव�ध काम गरे कोलाई न�दने।

ख)

५ वष� दे िख १० वष�स�म काम गरे कोलाई ��येक वष�का �न�म� आिखर� आधा म�हनाको

(ग)

१० वष� भ�दा बढ� १५ वष�स�म काम गरे कोलाई ��त वष�का �न�म� आिखर� १ म�हनाको

तलब बराबरको रकम �दने।
तलब बराबरको रकम �दने।
(घ)

१५ वष� भ�दा बढ� ज�तसुकै अव�ध भए प�न ��येक वष�का ला�ग आिखर� डेढ म�हनाको
तलब बराबरको रकम �दने।

२.

औषधी उपचार तफ�: �नजामती सेवा ऐन र �नयमावल�मा �यव�था भए ज�तै २० वष� नोकर�
अव�धलाई पूरा अव�ध मानी जे ज�त अव�ध काम गरे का हुन सो लाई दामासाह�को दरले हुन आउने
औषधी उपचार �लन बाँक� रकम भ ु�ानी गन�।

७.१.7

अ�थायी कम�चार�ले सु�वधा नपाउने अव�था: मा�थ �कर� ७.१.५ बमोिजमको सु�वधा �म�त २०६०।६।८

स�म वहाल रहे का वा सो �म�तप�छ अवकाश पाउने कम�चार�ह�ले मा� पाउने हुँदा सो �म�त भ�दा प�हले नै
अवकाश पाएका कम�चार�ह�ले सो सु�वधा पाउन स�ने छै नन्।
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७.१.8

अ�थायी कम�चार�को सि�त �वदाको रकम भ ु�ानी �दने स�ब�धमा: नेपाल सरकारको काया�लय वा आयोजनामा
�म�त २०६०।६।८ अिघ लगातार वा पटक पटक �नयुि� पाई अ�वि�छ� �पमा काय�रत अ�थायी

कम�चार�ह�लाई अवकाश हुँदाका बखत सि�त रहेको घर �वदा र �बरामी �वदा वापतको रकम य�कन गर�
भ ु�ानी �दने। (�म�त २०६३।८।११ को मि��प�रष�को �नण�य)।
७.१.9 स�लाहकार वा अ�य पदा�धकार�ह�को पा�र��मक र अ�य सु�वधा बारे (�म�त २०६३।११।४ को मि��प�रष�को
�नण�यबमोिजम):
क) पा�र��मक: पा�र��मकको हकमा रा�यम��ी सरह र सहायक म��ी सरह हुने गर� �नयुि� पाएका
पदा�धकार�ह�लाई सोह� सरह पा�र��मक �दान गन�।
ख)
ग)

टे �लफोन सु�वधा: टे �लफोन सु�वधा वापत मा�सक � दुई हजारमा नब�ने गर� �वलबमोिजमको खच�।
सवार� साधन तथा इ�धन सु�वधा: खपतको आधारमा अ�धकतम १०० �लटरस�मको इ�धन सु�वधास�हतको
सवार� साधन स�बि�धत म��ालयले आ�नै मौजुदा �व�नयोजनबाट �यवि�थत गन�।

घ)

दै �नक �मण भ�ा: म��ीह�को पा�र��मक र सु�वधास�ब�धी ऐन, २०४९ को प�र�छे द ३ को दफा ७, ८,
९, १० र ११ बमोिजम �नजह�लाई दै �नक �मण भ�ा �दान गन�।

ङ)

सु�वधा पाउने अव�ध: सपथ �हण गरे को �दनदे िख अवकाश पाएको �म�तले ७ �दनस�म।

च)

�नजी सिचवालय र कम�चार� सु�वधा लगायत यस बाहेकको अ�य कुनै प�न सु�वधा �दान नगन�।

७.१.10 औषधी उपचार थप आ�थ�क सहायता: �नजामती, नेपाल� सेना, नेपाल �हर�का र सश� �हर� वल नेपालका सेवारत
कम�चार�ह�लाई �नयमबमोिजम �दइने औषधी उपचार वापत थप आ�थ�क सहायताका स�ब�धमा स�बि�धत
�नयमावल�बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा अ�धकतम सीमा�भ� रहेर �वलबमोिजमको रकम एकप�ट थप
आ�थ�क सहायता �दइनेछ। य�तो थप आ�थ�क सहायता उपभोग गरे प�छ प�न उपचार खच� नपुग भएको अव�थामा
पुनः एकप�ट तो�कएको सीमास�मको रकम थप आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन मि��प�रष�मा ��ताव पेश
गन� सहम�त �दन स�कनेछ। औष�ध उपचार खच� बापतको रकम माग गदा� फाराम नं. ४ सं ल�न गर� माग गनु�
पन�छ।
७.१.१1 औषधी उपचार रकम माग गन� स�ब�धमा
कुनै प�न �नजामती कम�चार�लाई सरकार� कामको �सल�सलामा �वरामी पर� वा चोटपटक आ�द ला�न गई उपचार
गराउँ दा भएको खच� �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम ९७ वमोिजमको सु�वधा माग दावी गदा�
अ�पताल भना� भएको तीन म�हना�भ� माग दाबी गर� स�नुपन�छ।
७.१.१2 सरकार� कामको �सल�सलामा चोटपटक ला�न गई उपचार गराए वापत पाउने औषधी उपचार खच� माँग गदा�
पेश गनुप
� न� कागजातह�
(क)

सरकार� कामको ला�ग खटाएको �माण वा �मण आदे श।

(ख)

सज��मन मुच ु�का वा �हर� ��तवेदन।

(ग)

उपचार गराइएको अ�पतालको कागजात वा �बल।

(घ)

उपचार गनु� पन� �नजामती कम�चार� काय�रत �नकायको �सफा�रस।

(ङ)

�नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम १०० बमोिजमको स�म�तको �सफा�रस।

७.१.१3 वैदेिशक ऋणबाट ता�लममा नपठाउने: वैदेिशक ऋणबाट खच� �यहोन� गर� वैदेिशक ता�लम, अवलोकन �मण,
गो�ी, से�मनार लगाएतका काय�मा खच� गन� सहम�त �दइने छै न।
७.१.१4 वैदेिशक ता�लम/अ�ययन काय��म स�ब�धमा: नेपाल सरकारको दा�य�व पन� गर� वैदेिशक ता�लम/अ�ययन,
सभा, से�मनार तथा �वदे श �मण एवं आ�थ�क सहायता आ�द �वषयमा मि��प�रष�मा ��ताव पेश गदा� अथ�
म��ालयको सहम�त �लएर मा� कारवाह� बढाउने �यव�थालाई कडाइका साथ लागु गन�। साथै, �वदे शी रा�
तथा आयोजक सं �थाले खच� �यहोन� गर� मनोनयन भई वैदेिशक ता�लम/अ�ययन काय��ममा भाग �लन जाने
कम�चार�का हकमा नेपाल सरकारको तफ�बाट कुनै प�न खच� गन� सहम�त �दइने छै न। नेपाल सरकारको दा�य�व
पन� गर� वैदेिशक ता�लम/अ�ययन, सभा, से�मनार तथा �वदे श �मणमा बढ�मा ५ जनालाई मा� पठाउने गर�
सहम�त �दान ग�रने छ। बैदेिशक �मणको सहम�त माग गदा� फाराम नं. ६ सं ल�न गर� पठाउनु पन�छ।
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२

से�मनार,

स�मेलन,

काय�शालाको

�ट�पणीकता� पा�र��मक (��त काय�प�)

गो�ी,

– �वचन/काय�प� वापत

ख) आ�त�रक ��तुतकता�

– �वचन वापत

– काय�प� वापत

क) बा�हर� ��तुतकता�

सहायक�तर

– �वचन/काय�प� वापत

ख) आ�त�रक ��तुतकता�

– �वचन वापत

– काय�प� वापत

क) बा�हर� ��तुतकता�

काय�प�को

jj

1100।–

1400।–

900।–

1000।–

1000।–

900।–

2000।–

2000।–

1600।–

400।–

800।–

700।–

1400।–

1400।–

700।–

1400।–

1400।–
2000।–

1400।–

2000।–

2000।–

�नकाय

���ैका

एउटा काय�प�मा दुई जना ��दा ब�� �ट�पणीकता� रा� �म�दै न।

स�बि�धत

पदा�धकार�/�यि� सि��नुपद�छ।

अ�धकृत�तर

��ाले

आ�त�रक

काय�प� ��तुतकता� पा�र��मक (��त स�)

��तुतकता�

काय�प� कि�तमा १५०० श�दको हुन ु पन� छ।(पारदश�क पाना

�प�ीकरण/कै�फयत

वा ��तुतीकरण �टपोटको फोटोकपी काय�प�मा मा�य हुने छै न)।

गाउँ �तर

नेपाल सरकार अ�तग�तका ता�लम के��/��त�ानह��ारा

१

नगर�तर

�े�ीय�तर

दर
िज�ला/

के���य/

स�ालन ग�रने ता�लम गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शालाको

�योजन/ �ववरण

�स.नं.

दे िख बाहे कका �व�यह� र उि�लिखत दर��दा अ�धक दरमा खच� गनु� परे मा अथ� म��ालयको पूव � �वीकृ�त �लएर मा� गनु� पन�छ।

� न� ता�लम, गो�ी, से�मनार लगायतका खच�को मापद�� तल �द�एको छ। सो मापद��लाई आधार �लई खच� गनु� पन�छ। सो
अथ� म��ालयको �व��� �म�तका �नण�यानुसार खच� गनुप

७.१.१5 सबै �कारका ता�लम, गो�ी, से�मनार, काय�शाला स�ालनस�ब�धी खच�को मापद�� तथा एवं �मण खच�:
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३

क�ा स�ालन वापत

�लनुपन�)

सहायक ��श�क (��त�दन �यूनतम २ क�ा

�लनुपन�)

मु�य ��श�क (��त�दन �यूनतम २ क�ा

काय��म स�ालन गन� काया�लयको कम��ार�को प�रवारको

पाउनेछ।

वापतको पा�र��मक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम

काया�लयको �ोत �य�� भएको �व��ामा क�ा �लए

स�ब��धत काया�लयले स�ालन गरे को ता�लममा सोह�

–सहायक ��श�क (मा�सक �यूनतम ६० क�ा �लनुपन�)
7000।–

7000।–

14000।–

jk

10000।–

10000।–

20000।–

आव�यक हुने

ता�लममा

ता�लम स��नुपद�छ।

न�या�ने ४ कोस भ�दा ब�� भई) आवासको �यव��ा गनुप
� न�

सा�वकको बसोबास ��लबाट दै �नक ओहोर–दोहोर गन�

स�ालन ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम वा ��य� जहाँ

छाँया��त काय�प� हुँदैन।

�योजनका ला�ग तयार पा�रएको �� �य�तै साम�ीको

पारदश�क पाना, ��तुतीकरण �टपोट वा ��तुतीकरणको

काय�प� भ�ाले क��तमा ७५० श�दको �व�ध स��नुपद�छ,

हुनपु द�छ।

एउटा क�ाको �व�ध क��तमा १ घ�टा ३० �मनेट

�ोत �य���ारा क�ागत �पमा स�ालन गराउन स�क�छ।

आव�यक भए ज�मा क�ाको २० ��तशतस�म ��त�र�

आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गरे प�छ प�न

(Subject matter spacialists)

�नकटतम �य�� �ोत �य�� हुन ु नहुने।

4५०।

700।–

��धकतम सीमा�भ� �तनको पा�र��मक तो�नुपद�छ।

आधारमा ��ानीय ��लनसमेतको �व�ार गर� उ��ल�खत

एकजना सहायक) रा�ुपद�छ र सीप�तर (Skill Level) का

दुईजना (आव�यकतानुसार दुवै मु�य वा एकजना मु�य र

�ामीण पशु�वा��य काय�कता� ता�लमज�ता �व�भ� �व�य �व�

500।–

700।–

700।–

–मु�य ��श�क (मा�सक �यूनतम ६० क�ा �लनुपन�)

1000।–

1400।–

700।–

700।–

मा�सक)

(बा�हर� �ोत �य��को हकमा ३० काय� �दन भ�दाब��

ग) आव�धक �यव��ामा

–

(बा�हर� �ोत �य��को हकमा ३० काय� �दनस�म ��त�दन)

ख) आव�धक �यव��ामा

350।–

आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गदा� एउटा ता�लममा

350।–

ता�लममा आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव��ा गनु� पद�छ।

काय�प�/ Handsout वापत
1000।–

७ काय� �दनस�मको ता�लम क�ागत �पमा र सो भ�दा ब��को

सीप �वकास ता�लम

क) क�ागत �यव��मा (��तक�ा)
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६

५

४

ज�ता

समारोह

उ�घाटन, समापन

खाजा/

– ��श�ण काय�का ला�ग (��त काय��म)

ख) सीप �वकास तथा ��य ता�लम काय��मका ला�ग

१००।–
२५००।–

१००।–
२५००।–

१०००।–

पाना, काय�प�को छाया��त, मेटाकाड�, मा��क� टे प ��या�द।

– सहभागीका ला�ग ��त सहभागी

��श�ण काय�को मसल�द ��तग�त बोड�माक�र, पारदश�क
५०।–

200।–

सं योजक, �ोत �य��, ��तवेदक र सहयोगी कम�चार�लाई समेत

ता�लम स��नुपद�छ।

न�या�ने ४ कोष भ�दा ब�� भई) आवासको �यव�था गनुप
� न�

सा�वकको बसोबास �थलबाट दै �नक ओहोर–दोहोर गन�

स�ालन ग�रने भए ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम वा ��य� जहाँ

पाउनेछ।

वापतको पा�र��मक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम

काया�लयको �ोत �य�� भएको �व�थामा क�ा �लए

स�ब���त काया�लयले स�ालन गरे को ता�लममा सोह�

छाँया��त काय�प� हुँदैन।

�योजनका ला�ग तयार पा�रएको �� �य�तै साम�ीको

पारदश�क पाना, ��तुतीकरण �टपोट वा ��तुतीकरणको

मसल�द

kl

200।–

600।–

700।–

1000।–

200।–

700।–

8००।–

1200।–

400।–

600।–

क) गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शालाका ला�ग

�मा�णत हुन ु पन�छ।

स�कनेछ। तर �व�श� �य��ह�को उप��थ�त भएको

खच� बापत ब��मा एकमु� �. 2000।- स�म खच� गन�

ग�रएको �व�थामा य�ता सबै �य��ह�को खाजा, खाना

�व�भ� �व�श� �य��ह�लाई य�ता समारोहमा आम��ण

(��त �य�� ��त �दन)

सहभागीको खाजा

आव�ता

गो�ी, से�मनार, स�मेलन, काय�शाला, ता�लम, ��ययन

–क�ा स�चालन वापत

–काय�प�/Handsout वापत

ख) सहायक�तर/��य ता�लम

–क�ा स�ालन वापत

1000।–

1000।–

8००।–

क) ���कृत�तरको ता�लम
1200।–

हुनपु द�छ।
काय�प� भ�ाले क��तमा ७५० श�दको �व�� स��नुपद�छ,

�कारका ता�लमका �ोत �य��/ ��श�कको पा�र��मक

–काय�प� /Handsout वापत

एउटा क�ाको �व�� क��तमा १ घ�टा ३० �मनेट

ता�लम के��ह� बाहेक ��य �नकायबाट स�ा�लत सबै
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११

१०

९

8

७

– ����ण काय�का ला�ग (७ काय� �दन स�म ��त काय��म)

सु�व�ा

(ता�लम

उपकरणको भाडा)

ता�लम

क�

तथा

भाडामा

�लनुपन�
दर

�च�लत बजार

kc

दर

�च�लत

बजार

भाडा दर

उपल�� गराउने ।

दर

अनुसारको भाडा

अनुसारको

दै �नक �मण भ�ा नपाएको ख�डमा खाजा खाना खच�

बजार

२०००।–

२५००।–
�च�लत

१५००।–

�च�लत बजार

१०००।–

२०००।–

75।-

१5०।–

20०।–

४००।–

४०।–

२५००।–

२०००।–

१५००।–

१५००।–

75।-

५०।–
७५।–

����ाथ� आवास खच�

–३० काय� �दन भ�दा ब�� ��त काय��म

–३० काय� �दनस�म ��त काय��म

–७ काय� �दनस�म ��त काय��म

�व�व� (�माण प�, पानी, सरसफाई, तुल ��या�दका ला�ग)

१५ �दनप�छ ��त�दन

१5०।–

25०।–

15 �दनप�छ ��त�दन

सहयोगी भ�ा (अ��कतम १५ काय� �दनस�म ��त�दन)

5००।–

४०।–

३०००।–

सं योजक भ�ा (अ��कतम १५ काय� �दनस�म ��त�दन)

सहभागी)

– सहभागीका ला�ग (ज�तसुकै काय� �दन भएप�न ��त

ग) अ�ययन/अवलोकन, अ�ययन आव�ताका ला�ग

काय��म)

– ����ण काय�का ला�ग (३० काय� �दन भ�दा ब�� ��त
२५००।–

२०००।–

– सहभागीका ला�ग (७ काय� �दन भ�दा ब�� ��त सहभागी)

– ����ण काय�का ला�ग (३० काय� �दन स�म ��त काय��म)

५०।–
१००।–

– सहभागीका ला�ग (७ काय� �दनस�म ��त सहभागी)

५०।–

दर

�च�लत बजार

भाडा दर

बजारअनुसारको

�च�लत

१०००।–

७५०।–

५००।–

75।-

150।–

१5०।–

3००।–

३०।–

२०००।–

१५००।–

१०००।–

६०।–

काय��ममा

एक

जना

सं योजकलाई

काय��मको

नपाईने।

होटल वा सोह� �योजनलाई घरभाडामा �लई खच� ले�

छा�ावास �योग गन� स�कने तर अ�पकाल�न ता�लमका ला�ग

�नकायको छा�ावास भएमा �य�तो �नकायले तोकेको दरमा

ता�लम आयोजना हुने �थलमा कुनै सरकार� वा गैर सरकार�

पाउने छै न।

सं योजकको काम सहयोगीले गरे बापत सं योजकले पाउने भ�ा

सं योजक ता�लम अव��मा �वदा वसेमा भ�ा नपाउने र

स�कनेछ।

��तवेदन बु�ाएप�छ र दुई जनास�म सहयोगी लाई भ�ा �दन

एक
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स�कनेछ।

हु�छ सो मा नबढाई �थलगत �ा�व�धक परामश� खच� गन�

३००० वा ��तीय तहको दरअनुसार हुने रकममा जुन कम

��त ता�लम ज�त पटक परामश� ग�रए प�न अ�धकतम �.

पा�र��मक �दन �म�दै न।

हुनपु द�छ र एक �दनमा एक भ�दा बढ� पुनरअ�यास क�ाको

एक �दनको पा�र��मक �दइनेछ। समूहमा क��तमा तीनजना

पुनरअ�यास क�ामा एक �थानमा ज�तसुकै समूह भए प�न

घ) खाजा

ग) खाना, ब�न(वास खच�)

ख) पा�र��मक ता�लमको ला�ग (एकमु�)

– एक �दन भ�दा बढ�को काय��म भए अ�त�र� थप

– एक �दनको काय��ममा

५००।–
१०००।–
दै .�
�नयमानुसार
200।–

५००।–
१०००।–
दै .�
�नयमानुसार
200।–

kd

१०००।–

१०००।–

200।–

�नयमानुसार

दै .�

१०००।–

५००।–

पाइने छै न।

अ�त�र� पा�र��मक र खाजा/खाना खच� दोहोरो सु�वधा

साथै ता�लम सं योजक र ��तवेदक एकै �य�� भएमा

ु द
पद�छ। ��त काय��म �.३०००।– भ�दा बढ� हुनह
ु ै न।
१०००।–

३००।–

��तवेदकको पा�र��मक ��तवेदन बु�ाएप�छ मा� �दनु

३००।–

क) पा�र��मक (स�मेलन, गो�ी र काय�शाला)

५००।–

उ��ल�खत ��तीय तहको स��नुपद�छ।

��तवेदकको पा�र��मक

ख) अ�य

��तीय तहको

��तीय तहको भ�ाले �मण खच� �नयमावल�, २०६४ मा

�नयमानुसार

�नयमानुसार
��तीय तहको

�नयमानुसार

क) नेपाल सरकारको कम�चार�
��तीय तहको

स��नुपद�छ।

नभएकोमा व�तुगत टे वा �दन �म�दै न।

�वीकृत काय��ममा व�तुगत टे वा �दान गन� गर� �� �यव�था

आ�द।

�वा��य पर��ण �कटज�ता चीजव�तु, साधन वा उपकरण

ब�तु स��नुपद�छ। ज�तै बा�ाको माउ, म�र�को घार, पशु

उपयोग काय�मा अ�भ�े�रत गन� सहायता �व�प �दान ग�रने

तथा आवास खच�

व�तुगत टे वा भ�ाले ता�लमका सहभागीलाई नव �ा� सीप

�नयमानुसार भ�ाले �मण खच� �नयमावल�, २०६४ अनुसार

3०००।–

दर

�च�लत बजार

�थलगत �ा�व�धक परामश�दाताको दै �नक भ�ा र �मण

बजार

3०००।–

दर

�च�लत

१४

दर

व�तुगत टे वा

�च�लत बजार

ता�लम सामा�ी (क�चा पदाथ�, नमूना, इ�धन, पोकाव�द�का

सामान, ख�रद गनु� पन� साना�तना औजार आ�द)

१३

१२

सहभा�गता भ�ा
��श�ाथ� छनौट गर� वा नगर� स�ालन ग�रएको जुनसुकै �कारको ता�लम, गो�ीको सहभागीह�लाई सहभागी भ�ा



उपल�ध नगराउने भनी सूचना गनु� पन�छ।
तर, ता�लम, गो�ी, काय�शालाको सहभागीलाई सहभागी भ�ा �दने गर� काय��ममै सहभागीह�लाई सहभागी भ�ा वा
सहभागीको �मण खच� वा दुवै �दने गर� �वीकृत भएको काय��मका सहभागीह�लाई �न�न अनुसारको सहभागी भ�ा
र सहभागी �मण खच� उपल�ध गराउन स�कनेछ :
�.सं

�योजन

दर रकम (�.)

.
१

�ज�ला बा�हर
दै �नक खाने ब�ने खच� वापत

700।-

�प�ीकरण

�ज�ला�भ�
700।- 

वा अ�य� जहाँ स�ालन ग�रने भए

(२१ काय� �दनस�मको ता�लम)
२१

काय�

�दनभ�दा

ब��को

8400।-

8400।-

400।-

400।-

ताप�न सहभागीको (आ�नो घर वा
सा�वकको बसोबास �थलबाट दै �नक

ता�लम भए खाने ब�ने खच� वापत

ओहोर दोहोर गन� न�याइने ४ कोस

मा�सक
काय��मको

�ज�ला�तर�य ता�लम भ�ाले सदरमुकाम

तफ�बाट

भ�दा ब�� भई) आवासको �यव�था
गनुप
� न� ता�लम स��नुपद�छु।

छा�ावासको �यव�था भएकोमा
दै �नक खाना खच�



छा�ावासको �यव�था भएकोमा

6400।-

6400।-

प�न थप ग�र पाउने।

१ म�हना भ�दा ब�� अव�धको
भए खाना खच� वापत मा�सक



काय��मको तफ�बाट खाजा तथा

दै �नक �मण

खानाको �यव�था भएको तर

भ�ाको

आवासको �यव�था नभएकोमा

२५%

एकाइस �दन भ�दा ब�� �दनको भएमा
मा�सकको दामासाह�ले हुने रकम �दनको
ता�लम अव�धका ला�ग सहभागी भ�ा
पाएकोमा दै �नक भ�ा वा आवास खच�
नपाउने।



काय��ममा सहभागी हुने �य��ले अ�य
�नकायबाट दै .�. भ�ा पाउने भएमा
सहभागी भ�ा नपाउने।



सात काय� �दनस�मको ता�लम �वदाको
�दनमा प�न लगातार स�ालन गनुप
� न�।

दै �नक �मण भ�ा पाउने गर� �ज�ला बा�हरबाट काय��ममा बोलावट भई सहभागी हुनेह�लाई सहभा�गता भ�ा �दन �म�दै न।
सहभागीको �मण खच�
सहभागीको आते जाते खच�को स�ब�धमा साव�ज�नक यातायात च�ने �थानमा (बस) वापतको �यूनतम भाडा पाउने।
साव�ज�नक यातायात नच�ने �थानमा आतेजाते गर� दुई �दनस�मको ला�ग एकमु� �.२००।— र सो भ�दा ब�� ज�तसुकै
�दन भए प�न �.5००।— एकमु� पाउनेछ।
७.१.१६ ई�धन सु�वधा
सवार� साधन सु�वधा पाउने दे हायका पदा�धकार�ह�ले दे हायअनुसारको इ�धन सु�वधा पाउने गर� मापद�ड तय
ग�रएको छ:
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सवार� सु�वधा पाउनेको ला�ग ई�धन खच�

(क)

सु�वधा पाउने पदा�धकार�
म��ी/सं वैधा�नक पदा�धकार�

मा�सक पे�ोल/��जल

�ैमा�सक मो�वल र �े क

(�लटरमा)

आयल (�लटरमा)

�च�लत कानूनबमोिजम

सिचव/�विश� �े णी

100

5

70

5

सह-सिचव
(ख)

के���य �तरका काया�लय �योजनका सवार� साधन
दरव�द� सं �या

पुलमा सवार�

��जल मा�सक

पे�ोल

मो�वल र �े क

साधन रा�

�ल.

मा�सक

आयल �ल. ��त

�ल.

३ म�हना

पाइने
सु�वधा पाउने पदा�धकार� बाहेक
३०

जना

कम�चार�

1

100

75

5

1

100

75

5

1

100

75

5

दरव�द�

भएकोमा
थप ५० मा
�यसप�छको

थप

��त

१००

दरब�द�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, क��यूटर से�ट�,
��जाइ�न� र टाइ�प�, शु�ाशु�ी तथा स�पादक म��लका सद�यह�लाई पा�र��मक भ ु�ानी गदा� दे हायअनुसारको
मापद��का आधारमा रकम भ ु�ानी गनुप
� न�छ :
�स.नं.

�ववरण

दर

१.

लेखकलाई पा�र��मक ��त लेख

���यमा �दईएको �े णी अनुसार �. २000।- दे िख
4500।- स�म (स�पादक म��लको �नण�यानुसार)

२.

क��यूटर से�ट�, ��जाइ�न� र टाइप समेतका

1500।-

ला�ग ��त अंक
३.

स�पादक म��लका सद�यह�लाई ��त सद�य
��त रचना स�पादन वापत

100।-

(अ�धकतम ५

जना)
���य :


अनुस�धानमूलक, �वचारमूलक, �व�े�णा�मक र म��लक लेख तथा रचनालाई “क” �े णीमा राखी �.4500।-



त�यमूलक, �वचारमूलक, �व�े�णा�मक र म��लक लेख तथा रचनालाई “ख” �े णीमा राखी �.3500।-



�ववरणा�मक र म��लक लेख रचनालाई “ग” �े णीमा राखी �.2000।-

94
kf

प�र�छे द ८
दरब�द� �सज�ना/सहम�तस�ब�धी काय��व�ध

नयाँ सं गठन �थापना गन� �वषयमा अथ� म��ालयको सहम�त माग गदा� सं गठन �थापनाको आव�यकता र �िच�य �प� �पमा
खुलाउनु पन�छ। साथै, ��ता�वत सं गठनको र�नी�तक योजना (Strategic Plan) समेत उ�लेख गनु� पन�छ। कुन योजना, नी�त एवं
काय��म काया��वयन गन� �सल�सलामा उ� सं गठनको �थापना गनुप
� न� हो, सोको �िच�य समेत खुलाउनु पन�छ। यसको साथै
��ता�वत सं गठन �थापना एवं स�ालन र अवकाशज�य दा�य�व समेतको ला�ग ला�ने आ�थ�क दा�य�वको अनुमान खुलेको �ववर�
समेत सं ल�न हुनपु न�छ। सं गठन अ�तग�त रहने �वभाग, शाखा वा य�तै इकाई र नयाँ �सज�ना गन� खोिजएको सबै पदको काय� �ववर�
समेत समावेश हुनपु न�छ। उपरो�ानुसार सहम�त माग भएमा अथ� म��ालयले सम� आ�थ�क दा�य�वको साथै यसबाट नेपाल
सरकारको योजना र काय��ममा पन� सम� �भावलाई समेत ���गत गर� सो स�ब�धमा आव�यक �न��य गन� स�नेछ।नयाँ सं गठन
�थापना वा भएको सं गठनको �मता �व�तार गन� स�ब�धमा ग�रन लागेको सं गठन तथा �यव�थापन सव��� ��तवेदनमा यी �वषयह�
�प� उ�लेख ग�रएको रहेनछ भने सो समावेश भई नआएस�म अथ� म��ालयबाट सहम�त �दान ग�रने छै न। यसैगर� सं गठन तथा
�यव�थापन सव���बाट कायम हुने दरब�द�अनुसारको �र� पदमा कम�चार�ह�को पदपू�त� आगामी आ�थ�क वष�देिख मा� गन� गर�
स�बि�धत �नकायलाई सहम�त �दान ग�रनेछ। �थायी नयाँ दरब�द� �सज�ना/दरव�द� वा नयाँ सं गठन �थापना गदा� फाराम नं. ५
समेत सं ल�न गर� पठाउनु पन�छ।

८.१

�थायी दरव�द� �सज�ना गदा� अपनाउनुपन� काय��व�ध
�थायी दरव�द� �सज�ना गन� सहम�त माग भएकोमा �न�न �ववर� खुलेको कागजात समावेश भएको हुन ु पद�छ:
(क)

नयाँ सं गठन �थापना गन� �वषयमा सहम�त माग भएकोमा स�बि�धत म��ालयको �न��य वा मि��प�रष�बाट सै �ाि�तक
�न��य भएकोमा सो �न��य राखी ��येक पदको काय� �ववर�, सं गठनको ढाँचा, आ�थ�क दा�य�वको अनुमान खुलेको
�ववर� सं ल�न हुन ु पन�छ।

(ख)

मौजुदा सं गठनको पुनस�रचनाको हकमा प�न म��ालयको �न��यस�हत नयाँ सृजना गन� खोिजएको पदको काय��ववर�
र सम� आ�थ�क दा�य�व खुलेको �ववर� सं ल�न हुन ु पद�छ।

(ग)

सं गठन �वघटन गदा� वा गा�दा पन� स�ने �व�ीय तथा दरव�द�को असर खुलेको �ववर� समावेश हुन ु पद�छ।

(घ)

ँ ागत �ववर� प�न समावेश
नयाँ दरव�द� �सज�ना गनुप
� दा� ��ता�वत दरव�द�बाट ��य� �पमा पु�न जाने लाभको बुद
गनुप
� द�छ।

(ङ)

८.२

सं गठन र �यव�थापन अ�ययनको ��तवेदन।

अ�थायी दरव�द� �सज�ना गदा� अपनाउनु पन� काय��व�ध
८.२.१ काय��म स�ालन गन� वष�भर�को ला�ग आव�यक पन� अ�थायी दरव�द�को माग बजेट तजुम
� ाकै समयमा गनुप
� न�छ।
८.२.२ अ�थायी दरव�द� स�म�तको बैठक बजेट छलफलकै समयमा राखी दरव�द� सं �या य�कन गनुप
� द�छ।
८.२.३ अ�थायी दरव�द� �सज�ना गन� माग गदा� बजेट छलफलमा भएको सहम�त र अ�थायी दरव�द� स�म�तको बैठकबाट
टु �ो लागे बमोिजम य�तो दरव�द� �सज�ना गन� सहम�त �दान गन� �न��यको ला�ग पेश गनु� पद�छ।
८.२.४ अ�थायी दरव�द� �सज�ना गन� सहम�तको ला�ग पेश गदा� �न�न कागजात सं ल�न भएको हुन ु पद�छ :
(क) स�बि�धत म��ालयको �न��य ��त�ल�पस�हतको माग प�।
(ख) अ�थायी दरव�द� स�म�तको �न��य।
(ग) बजेट छलफलमा भएको सहम�त।
(घ) �वीकृत वा�ष�क काय��म।
(ङ) प�रयोजना/काय��मको जनशि� योजना र सं गठन ता�लका।
(च) स�बि�धत पदको काय� �ववर�।
kg
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८.२.५ �वकास स�म�त अ�तग�तका आयोजना/स�म�तह�को ला�ग माग हुने सहम�तको माग प�साथ ८.१ मा उि�लिखत
कुराह�को अ�त�र� स�बि�धत �नकायका स�ालक स�म�तको �न��य ��त�ल�प सं ल�न रहनु पन�छ।
८.२.६ वैदेिशक सहयोग सं ल�न आयोजनाको दरब�द� स�म�तको बैठकमा ��त�न�ध�व गनु� अिघ आयोजनाको दरव�द�को
�वषयमा अ�तरा���य आ�थ�क सहायता सम�वय महाशाखासँग परामश� गनुप
� द�छ।
८.२.७ �वकास योजनाह�मा कम��ार� �नयु� गदा� सकेस�म करार सेवामा �लने �यव�था गनुप
� न�छ। करारमा �लन नस�कने
अव�थामा मा� अ�य ���या�ारा कम��ार� भना� गन� स�कनेछ।

८.३

�र� पदको ला�ग तलब �यव�था नहुने
दुई वष�भ�दा ब�� अव�धदे िख �र� रहेको पदको ला�ग तलव लगायतको कुनै प�न बजेट �व�नयोजन ग�रने छै न।

८.4

�ो�साहन रकमको �यव�था
कुनै �नकायले भईरहेको दरब�द� कटौती गर� कम दरब�द�मै काय� ��ताव गरे मा �य�तो �नकायलाई अथ� म��ालयले
काय��मका आधारमा �ो�साहन �व�प एकमु� रकम उपल�ध गराउन स�नेछ।
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प�र�छे द ९
बजेट तजुम
� ा तथा काया��वयनमा पारदिश�ता
९.१

बजेट तजुम
� ा
बजेट तजुम
� ा, बजेट �व�नयोजन र बजेट �नकासाका स�ब�धमा पारदिश�ता �याई बजेट काया��वयनमा �भावका�रता �याउन
सामा�यतया दे हायका कुराह�मा �यान �दनु पछ� :
९.१.१ बजेट व��यमा सरकारको �व�ीय नी�त, सम��गत आ�थ�क ि�थ�त, बजेट तजुम
� ाका आधारह� एवं स�भा�वत �व�ीय
जोिखम समेत �प� �पमा उ�लेख ग�रनु पछ�।
९.१.२ बजेटस�ब�धी सूचनाह� सरकारका नी�तह� �व�ेषण गन� र उ�रदायी�व �व��न गन�मा सघाउ पु�ने गर� ��तुत
गनु� पछ�।

९.२

पूव � बजेट अ�तर��या
बजेट तजुम
� ा, बजेट �व�नयोजन र बजेट �नकासाका स�ब�धमा पारदिश�ता �याई बजेट काया��वयनमा �भावका�रता �याउन
बजेट तजुम
� ा र काया��वयनमा सरोकारवालाह�को सहभा�गता वृ�� गन� दे हायका �यव�था गनु� पछ� :
९.२.१ बजेट तजुम
� ाका चरणमा सरकारको �व�ीय नी�त, सम��गत आ�थ�क ि�थ�त, बजेट तजुम
� ाका आधारह� र आगामी
बजेटमा समावेश गनुप
� न� नी�तका �वषयमा �व�, पेशा�व� समूह, सरोकारवाला नाग�रक समाजसँग पूव � बजेट
अ�तर��या गन�।
९.२.२ बजेट काय��म काया��वयनमा नाग�रक समाज/उपभो�ाह�को सं ल�नता बढाउने ���या सु�नि�त गन�।

९.३

सेवाको �तर र उपलि�ध साव�ज�नक गन�
रा��य योजना आयोगबाट ��–वष�य बजेट च� �णाल� अनु�प तय भएको माग� �नद� शनस�हतको बजेट सीमा अनु�प
स�बि�धत म��ालयह�बाट आगामी आ�थ�क वष�मा �द�ने सेवा र �यसबाट �ा� हुने उपलि�धह�को सम� �पमा स�बि�धत
म��ालयबाट �ा� गर� साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ।

९.४

ल� �गक उ�रदायी र समावेशी हुनपु न�
बजेटलाई ल� �गक उ�रदायी, पछा�� परे को वग� र ग�रबो�मुख हुने गर� तजुम
� ा गनु� पन�छ।

९.5

जलवायु प�रवत�न र अनुकूलन हुनपु न�
बजेट जलवायु प�रवत�न र अनुकूलन हुने गर� तजुम
� ा गनु� पन�छ।

9.6

�दगो �वकास ल�य हा�सल गन� हुनपु न�
बजेट �दगो �वकास ल�य हा�सल हुने गर� तजुम
� ा गनुप
� न�छ।

९.7

बजेट काया��वयन
९.७.१ स�बि�धत म��ालयह�ले बजेट व��यमा परे को आ�नो म��ालयसँग स�बि�धत नी�त तथा काय��मको �ग�त
��येक म�हना र अथ� म��ालयमा ��येक दुई म�हनामा �ग�त समी�ा गन� �यव�था ग�रनेछ।
९.७.२ स�बि�धत म��ालयबाट िज�ला �वकास स�म�त वा िज�लाि�थत काया�लयलाई पठाएको �वकास काय��मको
अि�तयार�को िज�लागत एकमु� रकमको साव�ज�नक सूचना रा��य�तरको प��कामा �कािशत गन� �यव�था
�मलाउनु पन�छ।
९.७.३ अथ� म��ालयले िज�ला �वकास स�म�त, नगरपा�लका र गाउँ �वकास स�म�तह�मा पठाउने अि�तयार� सोझै िज�ला
�वकास स�म�त र नगरपा�लकामा पठाउनुपछ� र यसको जानकार� रा��य�तरको प��कामा �कािशत गन� �यव�था
�मलाउनु पद�छ।
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९.७.४ मातहत काया�लय र सरकार� अनुदान जाने �नकायह�ले आ�दानी खच�को �ववरण मा�सक �पमा �कािशत गन�
�यव�था �मलाउन �नद� शन पठाउनु पन�छ। �थानीय �वकास कोषको आ�दानी, खच� र भ��तक �ग�तको �ववरण
च�मा�सक �पमा िज�ला �वकास स�म�तले साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ।
९.७.५ �थम �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको �व�ीय र भ��तक �ग�त च�मा�सक �पमा साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउनु
पन�छ।
९.७.६ सरकार� तथा �थानीय �नकायबाट ग�रने �नमा�ण काय��थलमा सो कामसँग स�बि�धत �ववरणह� ज�तै आयोजनाको
नाम, लागत, काय� सु� भएको �म�त, काय� स�प� हुने �म�त, ठे क अं क, ठे �ा �लनेको नाम तथा ठे गाना, काम स�प�
भएप�छ हुने अपेि�त उपलि�ध वा प�रमाण दे िखने गर� काम स�प� नभएस�म सव�साधारणले दे �े गर� �ववरण
साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ। य�तो काय� �. १० लाख भ�दा ब��को �नमा�णसँग स�बि�धत ठे �ामा
अ�नवाय� �पले गन� गर� बोलप�को कागजातमा सत�को �पमा सं ल�न हुने �यव�था �मलाउनु पन�छ।
९.७.७ म��ालयह�ले �ै मा�सक र च�मा�सक समी�ाको �ववरण साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ।
९.७.८ उ�च �ाथ�मकता �ा� र रा��य मह�वका �वषयका काय��मह�को रकम �य�ता काय��मह� बाहेकका अ�य
काय��मह�मा रकमा�तर गन� पाइने छै न।

९.8

मु�य मु�य काय��म, सहायता र अनुदान तथा भैपर� रकमको �ववरण
अथ� म��ालयले रातो �कताबमा �व�नयोिजत बजेटको मु�य मु�य काय��म तथा �व�नयोिजत रकमको �ववरण स�हतको
पुि�तकामा �� �पमा उ�लेख गन� �यव�था �मलाउनु पन�छ। �य�तो �ववरण पुि�तकामा सबै बजेट उप शीष�कका सहायता
र अनुदान तथा भैपर� आउने खच� शीष�कमा �व�नयोिजत बजेटको �योजनस�हतको �ववरण र आ�नो अि�तयार� �भ� पन�
बजेट शीष�क ६०१ तथा ६०२ अ�तग�त �व�नयोजन भएको रकमह�को �योजन स�हतको �ववरण सं ल�न गनु� पन�छ।
यसर� तयार ग�रएको मु�य मु�य काय��म र अनुदान तथा भैपर� आउने बजेटस�ब�धी �ववरण (स�बि�धत �नकायको अंश
मा�) सबै म��ालय/आयोग/सिचवालयमा पठाउनु पद�छ।

९.9

बजेटको म�याव�ध मू�या�न
बजेटको म�याव�ध मू�या�न ��तवेदन ��येक आ�थ�क वष�को माघ मसा�त �भ� तयार गनुप
� छ�। सरोकारवाला सबै
�नकायह�मा उ� ��तवेदन पठाई बजेटका नी�त तथा काय��म काया��वयनमा आ�थ�क वष�को बाँक� अव�धमा गनु� पन�
भनी औ ं�याइएको सु�ावह� स�बि�धत म��ालयह�ले काया��वयन गनुप
� छ�।

९.10 वा�ष�क �ग�त �ववरण �काशन गन�
आ�थ�क वष� स�कएको छ म�हना�भ� स�बि�धत �नकाय वा म��ालयह�ले गत आ�थ�क वष�मा �व�नयोिजत रकमम�ये के
क�त रकम खच� भयो भ�े �वषयमा सव�साधारणलाई जानकार� हुने गर� सोस�ब�धी वा�ष�क �ग�त �ववरणह� साव�ज�नक
�पमा �काशन गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।
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प�र�छे द १०
�व�वध
१०.१ बजेट फाइ�लङ काय��व�ध
१०.१.१ बजेट तथा काय��म महाशाखाको ��येक से�टरले ��येक आ�थ�क वष�को ला�ग बजेट उपशीष�कअनुसार सं केत
�दई नयाँ फाइल खडा गनु� पद�छ र सोह� फाइलबाट कारवाह� उठाउनु

पद�छ। एकै उपशीष�कको बढ�मा

�नकासा, राय, सहम�त, रकमा�तर तथा खच� समथ�न र �व�वध गर� ४ वटास�म फाइल खडा गन� स�कनेछ।
यसलाई सं केत �दं दा �न�न उदाहरणमा उ�लेख गरे अनुसार सं केत �दने �यव�था गनुप
� द�छ:
क) ब उ िश नं. ३०५०११ – १ �नकासा
ख) ब उ िश नं. ३०५०११ – २ रकमा�तर/�ोता�तर तथा खच� समथ�न
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 स�बि�धत कारवाह� मा� उठाउनु पद�छ। उठाइएको �वषय नटुं �गई अक�
�यसै �वषयको कारवाह� चलाउन परे मा �यह� उपशीष�कको अक� फाइलबाट कारवाह� सु� गन� स�कनेछ। तर,
कारवाह� टुं �गएप�छ कागजात स�बि�धत फाइलमा नै रा�े �यव�था गनु� पद�छ। ��येक कारवाह�को अलग–
अलग फाइल खडा गनु� हुँदैन।

१०.१.३ बजेट उपशीष�कसँग स�बि�धत नदे िखएको कागजातको हकमा स�बि�धत म��ालयको बजेट उपशीष�कको नाममा
�व�वध फाइल खडा गर� सोबाट कारवाह� चलाउनु पद�छ।
१०.१.४ अथ� म��ालय अ�तग�तका �वभागबाट क�हलेकाँह� स�लै फाइलस�हत कारवाह�का लागी आउने गद�छ। य�तोमा
स�बि�धत �वभागको फाइलबाट कारवाह� सु� नगर� अथ� म��ालयको स�बि�धत उपशीष�कको फाइलबाटै
कारवाह� उठाउनु पद�छ।
१०.१.५ फाइलसाथ कागजातको पि�का प�न तयार गर� सोमा चढाउने �यव�था गनुप
� द�छ। आ�थ�क वष� समा� भएप�छ
फाइल पंिजका �जु गर� छु ट भएको रहे छ भने पंिजकामा चढाई अ�ाव�धक गर� रा�ु पद�छ।
१०.१.६ �नकासा, रकमा�तर र खच� समथ�नस�ब�धी फाइल कि�तमा ३ आ�थ�क वष�स�म सुरि�त रा�ु पद�छ।

१०.२ कागज धु�याउने
तीन आ�थ�क वष� �य�तत भएका कागजातह� सरकार� कागज धु�याउने �नयमबमोिजम र�त पु�याई धु�याउनु पद�छ।
कागजात धु�याउँ दा दे हायका ���या अपनाउनु पद�छ :
१०.२.१

�करण १०.१.६ बमोिजम पि�का खडा गरे को भएमा सोह� बमोिजम र खडा नगरे कोमा पि�का खडा गनुप
� द�छ।

१०.२.२

पि�का खडा गरे प�छ कागज धु�याउन मुच ु�का खडा गर� �वीकृ�तको ला�ग पेश गनुप
� द�छ।

१०.२.३

कागज धु�याउने आदे श भएप�छ पुनः कागज धु�याएको मुच ु�का तयार गर� कागजात न� गन� वा जलाउने
�यव�था गनु� पद�छ।

१०.२.४

कागज धु�याउने काम दश� �वदा पछा�ड र �तहार �वदा अगा�डको कुनै �दन गनु� पद�छ।

१०.३ आ�त�रक स�ारको �यव�था
बजेट तथा काय��म महाशाखाको सबै से�टरलाई असर पन� नी�तगत वा आ�त�रक मापद�ड (न�स�) को �वषयमा आ�त�रक
स�ारप�बाट जानकार� गराउनु पद�छ।

१०.४ बरबुझारथ


स�वा वा काज भई जाँदा आ–आ�नो िज�मामा रहे को फाइल एवं कागजातह� तो�कएको कम�चार�लाई बुझाउनु पद�छ।

kk
99



आफूले गद� आएको काय�को बारे मा, बाँक� काम काय�ह�को बारे मा एवं नयाँ आउने कम�चार�ले बु�नुपन� �वषयह�
उ�लेख गरे को ��तवेदन ३ ��त तयार गर� १ ��त महाशाखा �मुख, १ ��त स�ब��धत शाखा �मुख र १ ��त नयाँ
आउने कम�चार�लाई अलग अलग खामव�द� गर� बुझाउनु पद�छ।

१०.५ अ�भमुखीकरण (Orientation)
बजेट तथा काय��म महाशाखामा स�वा भई आउने नयाँ कम�चार�लाई सा�वकवालाले क��तमा ७ (सात) �दन आफूसँगै
राखी आ�नो कामको स�ब�धमा प�र�चत (Familiarize) गराउनु पद�छ।

१०.६ बजेट �यव�थापन सूचना �णाल� (BMIS/LMBIS) को �योग गन� �यव�था
बजेट तथा काय��म महाशाखामा खट� आएका कम�चार�ह�लाई बजेट �यव�थापन सूचना �णाल� (Budget Management
Information System-BMIS) तथा (Line Ministry Budget Information System LMBIS) स�ब�धी स�टवेयर बारे ता�लम
�दने र स�ालन काय��व�ध उपल�ध गराउने �यव�था गनु� पद�छ। यसै गर� �व�ीय �यव�थापन सूचना �णाल� (Financial
Management Information System-FMIS) को बारे मा प�न जानकार� �दने �यव�था �मलाउनु पद�छ।

१०.७ बजेट तथा काय��म महाशाखाको काय��व�ध सं शोधनस�ब�धी �यव�था
१०.७.१

यो काय��व�ध ��येक तीन आ�थ�क वष�मा आव�यकतानुसार सं शोधन ग�रनेछ।

१०.७.२

बजेट तथा काय��म महाशाखाका सबै अ�धकृत तथा कम�चार�ह�ले सं शोधनमा समावेश गन� आव�यक लागेका
�वषयव�तुह�को �टपोट गर� महाशाखा �मुख सम� �दनु पद�छ।

१०.७.३

महाशाखा �मुखले काय��व�ध सं शोधन गन� एउटा काय�टोल� गठन गर� सं शोधनको म�य�दा तयार गन� लगाउनु
पन�छ।

१०.७.४

सं शोधन नभएस�म मूल काय��व�ध नै लागु रहनेछ।
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फारामका ढाँचाह�
फाराम नं १

राय परामश� माग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
म��ालय/�नकायको नाम:
�.सं .

�ववरण

भएको

१

राय परामश� माग गन� स�बि�धत म��ालय/�नकायको �नण�यको ��त�ल�प

2.

अथ� म��ालयको राय परामश� आव�यक पन� कानूनी आधार

3.

राय परामश� माग ग�रएको �वषयव�तुको सं ि�� �ववरण

नभएको

क)
ख)
ग)
4.

राय परामश� माग ग�रएको �वषय/काय��मको थप आ�थ�क दा�य�व (पन� भए रकम खुलाउने)

५.

ऐन �नयम �नद� िशका लगायत सं शोधनको हकमा ३ महले �ववरण

६.

अ�य स�व� कागजातह�

फाराम नं २

सहम�त माग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
म��ालय/�नकायको नाम:
�.सं .
१.

�ववरण

भएको

सहम�त मागको कानूनी आधार, कारण र पु��ा� खुलेको स�बि�धत म��ालय/�नकायको
�नण�यको ��त�ल�प

२.

नेपाल सरकार, मि��प�रषदमा ��ताव पेश गनुप
� न� �वषयमा स�बि�धत म��ालयको

३.

सहम�त माग भएको �वषय/काय��मको आ�थ�क दा�य�व/ कुल लागत खुलेको

४.

�वीकृत काय��म र बजेट�भ�बाट खच� गन� सहम�त माग भएकोमा बजेट उपशीष�क र खच�

मि���तर�य र अ�यमा सिचव�तर�य �नण�य

शीष�क खुलेको
५.

�.सं . ४ बाहेकको अव�थामा �व�नयोिजत बजेटबाट प�रचालन गन� स�ने अव�थामा बजेट
उपशीष�क र खच� शीष�क खुलेको

६.

थप बजेट आव�यक भएको अव�थामा बजेट उपशीष�क र खच� शीष�क खुलेको

७.

पु��ा� गन� आव�यक पन� गु�योजना, ख�रद गु�योजना, लागत अनुमान आ�दको ��त�ल�प

८.

सहम�त माग गनु� पूव � अ�य म��ालय/�नकायबाट �ा� हुन ु पन� सहम�तको
��त�ल�प

९

अ�य स�व� कागजातह�
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हकमा सोको

नभएको

फाराम नं ३

थप �नकासा/ रकमा�तर माग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
म��ालय/�नकायको नाम:
�.सं .

�ववरण

भएको

१.

स�बि�धत म��ालयको �नण�यको ��त�ल�प

२.

नेपाल सरकार मि��प�रष�बाट �नण�य भएको भए सोको ��त�ल�प

३.

�नकासा/रकमा�तर माग भएको ब.उ.शी.नं. को �व�नयोजन र खच�को फाँटवार�

४.

�नकासा/रकमा�तर माग गनुप
� न� कारण र आधार

५.

अथ� म��ालयबाट सहम�त �ल�एको भए सोको ��त�ल�प

६.

बा�ष�क काय��म �वीकृत/ सं शोधनको ��त�ल�प

7.

आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, 2064 को �नयम 40(3) बमोिजम

नभएको

फाराम नं 4

औष�ध उपचार खच� वापतको रकम माग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
म��ालय/�नकायको नाम:
�.सं .

�ववरण

भएको

१.

स�बि�धत म��ालयको �नण�यको ��त�ल�प

२.

नेपाल सरकार मि��प�रष�बाट �नण�य भएको भए सोको ��त�ल�प

३.

�नजामती सेवा �नयमावल� वा �य�तै �च�लत सेवासं ग स�बि�धत �नयमावल� बमोिजम

४.

आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन मे�डकल वोड�को �सफा�रस तथा स�म�तको �नण�य

५.

�नजामती �कताबखानामा अ�भलेख जनाएको �माण

६.

सरकार� कामको �सल�सलामा ख�टई गएको अव�थामा दुघट
� ना भई उपचार गराँउदाको

कम�चार�ले अवकाश हुँदा �ा� गन� रकमबाट क�ी हुने रकम

काम भए थप �न�न कागजातह�
क) सरकार� कामको �सल�सलामा ख�टई गएको अव�थामा दुघट
� ना भई उपचार गराँउदा
काममा खटाएको �माण
ख) �थानीय स�म�तको �सफा�रस
ग) �हर� मुच ु�का तथा ��तवेदन र उपचार खच�को �माण सं ल�न
घ) अ�पताल भना� भएको 3 म�हना�भ� माग
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नभएको

फाराम नं ५

�थायी नयाँ दरव�द� सृजना/ दरव�द� थप वा नयाँ संगठन �थापना गन�को ला�ग सहम�त माग गदा� खुलाउनु
पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
�सनं

�ववरण

क

�थायी नयाँ दरव�द� सृजना/ दरव�द� थप वा नयाँ संगठन �थापना गन�को ला�गः

भएको

१

म��ी�तर�य �नण�यको ��त�ल�प

२

सं गठन �यव�थापन सव��ण (O&M) ��तवेदनको ��त�ल�प

३

ँ ीगत आ�थ�क दा�य�वको �ववरण
थप हुने चालु तथा पुज

ख

अ�थायी दरव�द� सृजनाको ला�गः

१

म��ी�तरबाट भएको �नण�यको ��त�ल�प

२

अ�थायी दरव�द� स�म�तको �नण�यको ��त�ल�प

३

अ�थायी दरब�द� आव�यक भएको कारण र आधार

४

LMBIS मा ��व� भएको अ�थायी दरवि�दका कम�चार�ला� भ ु�ानी ग�रने बजेटको

नभएको

�ववरण
५

थप ग�रने अ�थायी दरव�द�को ��येक पदको काय� �ववरण

६

अ�थायी दरव�द� कसर� पू�त� ग�रने हो सो को �ववरण

फाराम नं ६

वैदेिशक �मणको ला�ग �नकासा/सहम�त माग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
�.सं .
१.

�ववरण

भएको

अ�त �विश� तथा �विश�ट �े णीका पदा�धकार�ह�को वैदेिशक �मणको स�ब�धमा
नेपाल सरकारका अ�त �विश� तथा �विश� �े णीका पदा�धकार�ले गन� �वदे श
�मण �दवा तथा रा�ीभोज एवं उपहारस�ब�धी �नद� िशका, २०७२ अनुसार माग
भएको
साव�ज�नक खच�मा �मत�य�यता कायम गन� �नद� िशका, २०६८ को दफा ५७,
५८, ५९ अनु�प भएको

२.

नेपाल सरकारको ��त�न�ध�व हुन ु पन� कारण �िच�य र पु��ाई

३.

स�बि�धत म��ालयको मि���तर�य �नण�य

४.

�मणखच� �नयमावल�, २०६४ (सं शोधन स�हत) अनुसार नेपाल सरकारलाई पन�
आ�थ�क दा�य�व

५

आयोजकले खच� �यहोन�/न�यहोन�

६.

आयोजकको आम��ण प�को ��त�ल�प
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नभएको

फाराम नं ७

बहुवष�य ठे �ा/�ोत सु�नि�तताको सहम�त माँग गदा� खुलाउनु पन� �ववरणह� तथा पेश गनुप
� न� कागजातह�
क. बहुवष�य ठे �ा/�ोत सु�नि�तता माग गन� �नकायको संि�� �ववरणः
१. �नकायको नाम-

२. काय��मको नाम-

३. ब.उ.शी.नं-

४. �ाथ�मकता सं केत नं-

५. चालु आ व मा �व�नयोिजत रकम -

६. कुल लागत अनुमान-

७. आयोजना स�प� हुने अव��� न� �ववरण एवं कागजातः
ख. बहुवष��य ठे �ा/�ोत सु�नि�तता माग गदा� पेश गनुप
�ववरण

भएको

१. स�बि��त म��ालयको �नण�य
२. �वीकृत/सं शो��त वा�ष�क
काय��म
३ रा��य योजना आयोगबाट सहम�त
३. ��वष�य खच� सं रचनामा समावेश
४. �व�तृत आयोजना ��तवेदन(DPR) तयार
५. आयोजनाको वातावरणीय �भाव मू�या�न(EIA)
६. �ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�प�(IEE)
७. ज�गा �ा��को ���या कि�तमा ५०% स�प�
८. रा��य मह�वको आयोजनाको �पमा
९. ख�रद गु�योजना �वीकृत
नोट- थप पु��ा� उ�लेख गनु� पन� भएमा छु �ै पानामा उ�लेख गन�
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नभएको

