बजेट तजम
ु ज ा दिग्िर्ुन, २०७3
(सातौँ सं स्करण)

नेपाल सरकार

अर्ु मन्त्रालय
२०७3 माघ

मन्त्तव्य

ज को सामाजजक आर्र्ुक उन्नर्तका र्नर्मत्त नेपाल सरकारले सालवसाली रूपमा बजेट र्नमाुण गिुछ। बजेट
मजलक
तजजम
ु ा कायुका लार्ग ववर्ेष ज्ञान, र्सप, िक्षता र व्यवहाररक ज्ञानको आवश्यकता पिुछ। जनताका इच्छा आकांक्षा
र भावनालाई समेटी सामाजजक एवं क्षेरीय सन्त्तजलन कायम हजने गरी बजेट तजजम
ु ा गनु सवकयो भने बजेट यर्ार्ुपरक
र प्रभावकारी हजन जान्त्छ।
अर्ु मन्त्रालयको बजेट र्नमाुण र्नयर्मत कायु भए पर्न यो एक जवटल एवं महत्त्वपूणु कायुर्भर पिुछ। बजेट र्नमाुण
कायुलाई बढी यर्ार्ुपरक, ववश्वसनीय तर्ा कागजवववहन तररकाबाट तयार गनुका लार्ग ववषयगत मन्त्रालय बजेट
तजजम
ु ा सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS) आर्र्ुक वषु २०७०/71 िे जि
प्रारम्भ भएता पर्न यसलाई अझ प्रभावकारी ढं गबाट लागज गनु सवकएमा बजेट तजजम
ु ामा यसले महत्त्वपूणु योगिान
पजग्िछ। यो एक कागजवववहन Online बाटै बजेट प्रस्ताव गने प्रणाली भएकोले यसको अर्नवायु प्रयोग एवं बजेट
तजजम
ु ासँग सम्बजन्त्ित ववववि ववषय समेतलाई समेटेर बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुनको सातौँ सं स्करण प्रकाजर्त हजन
लागेकोमा मलाई िजर्ी लागेको छ।
केही समय अजघमार जनताका प्रर्तर्नर्िले र्नमाुण गरे को नेपालको सं वविान लागज भइसकेको पररप्रेक्षमा सं वविानले
अं गीकार गरे का मौर्लक हक, राज्यको र्निे र्क र्स�ान्त्त, नीर्त तर्ा िावयत्व, चौिौँ योजनाले र्नदिु� गरे का लक्ष्य,
उ�ेश्य एवं रणनीर्त लगायत नेपालको सं वविान जारी भए पचातात कर्तपय

न र्नयमहरूमा भएको सं र्ोिनलाई यो

दिग्िर्ुनमा समेवटएकोले बजेट तजजम
ु ा कायुमा सं लग्न हजने कमुचारी एवं अन्त्य र्नकायहरूका लार्ग यो र्नकै
उपलजधिमूलक हजने मैले ववश्वास र्लएको छज ।
यो बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुनको सातौँ सं स्करण प्रकार्न गने कायुमा सं लग्न सबै रा�सेवक कमुचारीहरूलाई िन्त्यवाि
दििै यसको पररपालना एवं कायाुन्त्वयनबाट बजेट तजजम
ु ा कायु सहज र पारिर्ी हजने ववश्वास र्लएको छज ।

कृष्णबहािजर महरा
उप-प्रिान तर्ा अर्ुमन्त्री

मन्त्तव्य
सीर्मत श्रोत सािनको प्रभावकारी ववर्नयोजजत र पररचालनबाट राष्ट्र र्नमाुण गने महत्त्वपूणु िस्तावेजको रूपमा रहेको
बजेट र्नमाुण कायु एक जवटल एवं प्राववर्िक ववषय हो। बजेट तजजम
ु ा कायुलाई समयानजकूल यर्ार्ुपरक र पारिर्ी
बनाउन बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुनलाई समय-समयमा यसको पररमाजुन गररने गररएको छ।
यस पररमाजजुत दिग्िर्ुनमा सं वविानसभाबाट पाररत भई लागज भएको नेपालको सं वविान, चौिौँ योजनाका लक्ष्य एवं
उ�ेश्य, पररमाजजुत

न कानून र्नयम तर्ा नीर्तका प्राविानहरू समेवटएको छ। आर्र्ुक वषु २०७0/71 िे जि लागज

गररएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System -LMBIS) को
कायाुन्त्वयनलाई र्प सजदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन यस पररमाजजुत दिग्िर्ुनले र्नकै सहयोग पजर्याउने मैले नानेको
छज । आर्र्ुक वषु २०६८/69 िे जि कायाुन्त्वयनमा आएको सरकारी ववत्त तथ्याङ्क (GFS) मानिण्डअनजरूप हजने गरी
सरकारी आम्िानी, िचु र लगानीका सं केतहरूलाई बजेट दिग्िर्ुनमा समेवटएको छ। यस बीचमा सोमा भएको
सं र्ोिन समेतलाई प्रस्तजत पररमाजजुत सं स्करणमा समावेर् गररएको छ। यसमा मन्त्रालय, ववभाग र कायाुन्त्वयन
इकाई समेतको भूर्मकाको सम्बन्त्िमा समेत उल्लेि गररएको छ। यस पररमाजजुत बजेट दिग्िर्ुनले बजेट र्नमाुणमा
सं लग्न हजने सम्ब� सबै र्नकाय एवं कमुचारीलाई र्प सहज हजने ववश्वास र्लएको छज ।
प्रस्तजत

दिग्िर्ुन

पररमाजुन

कायुमा

सहभागी

बजेट

तर्ा

कायुक्रम

महार्ािाका

सह-सजचव

कमुचारीहरूलाई हादिुक िन्त्यवाि दिन चाहन्त्छज ।

डा. र्ान्त्तराज सजवेिी
सजचव

लगायत

सबै

विषय सूची
विषय

पृष्ठ

ँ सम्बन्धित कानूनी तथा नीततगत व्यिस्था................................................................... 1
परिच्छे द – १: बजेट तजजम
ु ासग
१.१

नेपालको सं वििान, २०७२ का साधदतभुक िािाहरू .................................................................................. 2

१.२

व्यिस्थावपका सं सद तनयमािली, २०७३ का साधदतभुक तनयमहरू .............................................................. 16

१.३

आतथुक कायुविति ऐन, २०५५ का साधदतभुक दफाहरू........................................................................... 25

१.४

आतथुक कायुविति तनयमािली, २०६४ का साधदतभुक तनयमहरू ................................................................ 26

१.५

स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ का साधदतभुक दफाहरू .................................................................... 39

१.६

स्थानीय स्िायत्त शासन तनयमािली, २०५६ का साधदतभुक तनयमहरू.......................................................... 44

१.७

सािुजतनक खरिद ऐन, २०६३ का साधदतभुक दफाहरू ........................................................................... 48

१.८

सािुजतनक खरिद तनयमािली, २०६४ का साधदतभुक तनयमहरू ................................................................. 51

१.९

भ्रमण खचु तनयमािली, २०६४ का साधदतभुक तनयमहरू ......................................................................... 56

१.१०

विकास सहायता नीतत, २०७१......................................................................................................... 62

१.११

ददगो विकास लक्ष्यहरू .................................................................................................................. 67

१.१२

चौिौँ योजना .............................................................................................................................. 71

१.१३

लै विक उत्तिदायी बजेट ................................................................................................................. 74

१.१४

गरििी धयूनीकिण बजेट ................................................................................................................. 79

१.१५

जलिायज परिितुन बजेट कोड .......................................................................................................... 80

१.१६

ँ ाहरू ............................. 82
स्थानीय तनकाय स्रोत परिचालन तथा व्यिस्थापन कायुविति, 2069 का साधदतभुक बजद

१.१७

सामान्जक सजिक्षा कायुक्रम सञ्चालन कायुविति, 2072 .................................................................................. 101

१.१८

बजेट सतमतत, स्रोत सतमतत ि मध्यमकालीन खचु कायु दलहरू सम्बधिी व्यिस्था......................................... 109

१.१९

बजेट प्रस्तजततको अिस्थामा एकैसाथ पेश हजने वििेयकहरू ...................................................................... 110

१.२०

नेपाल िाष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ का साधदतभुक दफाहरू............................................................................ 111

परिच्छे द –२: आय तथा व्ययका शीषुकहरू िगीकिणको तसद्धाधत तथा प्रचतलत िगीकिण ........................................... 112
२.१

पृष्ठभूतम .................................................................................................................................... 112

२.२

िाजस्ि सं केत तथा िगीकिण ि व्याख्या............................................................................................ 112

२.३

व्यय िगीकिणको तसद्धाधत ........................................................................................................... 122

२.४

खचु शीषुकको िगीकिण ि व्याख्या ................................................................................................ 128

विषय

पृष्ठ

परिच्छे द – ३: बजेट तजजम
ु ा तातलका, व्याख्या ि बजेट तजजम
ु ा कायुमा संलग्न तनकायहरूको काम ि कतुव्य ..................... 171
३.१

पृष्ठभूतम ................................................................................................................................... 171

३.२

बजेट तजजम
ु ा कायुतातलकाको व्याख्या............................................................................................... 174

३.३

न्जल्ला परिषदबाट पारित हजने न्जल्लास्तिीय कायुक्रम ........................................................................... 177

३.४

बजेट तजजम
ु ा कायुमा सं लग्न तनकायहरूको काम कतुव्य ....................................................................... 178

परिच्छे द – ४: खचुको प्राथतमकीकिणका आिािहरू ......................................................................................... 182
परिच्छे द – ५: आय तथा व्यय प्रक्षेपणका आिािहरू ....................................................................................... 198
५.१

पृष्ठभूतम ................................................................................................................................... 198

५.२

सािन प्रक्षेपणका आिािहरू .......................................................................................................... 198

५.३

खचु अनजमान गने तरिका.............................................................................................................. 201

परिच्छे द – ६: बजेट तजजम
ु ा फािामहरू ........................................................................................................ 222
परिच्छे द - ७: बजेट तजजम
ु ाको कायुमा संलग्न पदातिकािी/कमुचािीहरूको न्जम्मेिािीसम्बधिी विति ............................... 254
अनजसूचीहरु .......................................................................................................................................... 2५7

पररच्छे ि – १

ँ सम्बजन्त्ित कानूनी तर्ा नीर्तगत व्यवस्र्ा
ु ासग
बजेट तजजम
ज को समग्र आर्र्ुक-सामाजजक ववकासका लार्ग सरकारले गने िचु र सोको व्यवस्र्ापनका लार्ग उपयोग गररने आयका
मजलक
स्रोतहरू उल्लेि गररएको महत्त्वपूण ु िस्तावेज बजेट हो। बजेट माफुत् नै सरकारले िचुको प्रार्र्मकता र्निाुरण गनजक
ु ा सार्ै,
ज मा समव�गत आर्र्ुक स्र्ावयत्व कायम गिदै  आर्र्ुक
ववत्त नीर्तको घोषणा र कायाुन्त्वयनको िाका प्रस्तजत गिुछ। बजेटलाई मजलक
वक्रयाकलापहरू ववस्तार गरी आर्र्ुक ववकास र समृव�का लार्ग ऊजाु प्रवाह गने प्रमजि औजारको रूपमा र्लइन्त्छ। यसका सार्ै,
सं वविानमा व्यक्त राज्यका र्निे र्क र्स�ान्त्त र राज्यका नीर्तहरू कायाुन्त्वयन गनुका र्नर्मत्त बजेटको उपयोग गररन्त्छ।
सरकारले सं घीय सजञ्चत कोष तर्ा अन्त्य सरकारी कोषबाट वावषुक बजेटअनजरूप मार िचु गनजप
ु ने व्यवस्र्ा नेपालको सं वविानमा
गररएको छ। ववश्वासनीय आिारमा आगामी आर्र्ुक वषुका र्नर्मत्त आय र व्ययको अनजमान गनजप
ु ने भएकाले बजेट अर्ु
राजनीर्तक िस्तावेजका सार्सार्ै, प्राववर्िक ववषय पर्न हो। यस सन्त्िभुमा बजेट तजजम
ु ाको अभ्यास अत्यन्त्त गहन र महत्त्वपूण ु
ववषय हो। तसर्ु, बजेट तजजम
ु ाको अभ्यासमा सं लग्न प्रत्येक र्नकाय तर्ा व्यजक्त बजेट तजजम
ु ाका कानूनी तर्ा नीर्तगत
आिारहरूका बारे मा राम्रो जानकारी हजन जजरूरी छ। यी प्राविानहरूको एकीकृत जानकारी प्राप्त गनु सजजलो तजल्याउन यस
पररच्छे िमा र्नम्न ववषयका सान्त्िर्भुक पक्षहरूलाई प्रस्तजत गररएको छः
१.

नेपालको सं वविानका सान्त्िर्भुक िाराहरू,

२.

व्यवस्र्ावपका—सं सि र्नयमावली, २०73 का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू,

३.

आर्र्ुक कायुववर्ि

४.

आर्र्ुक कायुववर्ि र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू,

५.

स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन

६.

स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन र्नयमावली, २०५६ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू,

७.

सावुजर्नक िररि

८.

सावुजर्नक िररि र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू,

९.

भ्रमण िचु र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू,

न, २०५५ का सान्त्िर्भुक िफाहरू,
न, २०५५ का सान्त्िर्भुक िफाहरू,

न, २०६३ का सान्त्िर्भुक िफाहरू,

१०. ववकास सहायता नीर्त, २०71 का सान्त्िर्भुक िण्डहरू,
११. दिगो ववकास लक्ष्य,

ँ ाहरू,
१२. चौिौँ योजनाका सान्त्िर्भुक बजि
१३. लैं र्गक उत्तरिायी बजेट,
ज बजेट,
१४. गररबी न्त्यूनीकरण उन्त्मि
१५

जलवायज पररवतुन बजेट कोड,

ँ ाहरू
१५. स्र्ानीय र्नकाय स्रोत पररचालन तर्ा व्यवस्र्ापन कायुववर्ि, २०६९को सान्त्िर्भुक बजि

ँ ाहरू,
१६. सामाजजक सजरक्षा कायुक्रम सञ्चालन कायुववर्ि, २०72 का सान्त्िर्भुक बजि
१७. बजेट सर्मर्त, स्रोत सर्मर्त र मध्यमकालीन िचु सं रचनासम्बन्त्िी व्यवस्र्ा,
18. बजेट प्रस्तजर्तको अवस्र्ामा एकैसार् पेर् हजने वविेयकहरू,
19. नेपाल रा� बैङ्क

न, २०५८ का सान्त्िर्भुक िफाहरू।
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१.१ नेपालको सं र्बिानका सान्त्िर्भुक िाराहरू
भाग ३ मौर्लक हक र कतुव्य
१८.

समानताको हकः
(१)

सबै नागररक कानूनको दृव�मा समान हजनेछन्। कसै लाई पर्न कानूनको समान सं रक्षणबाट वजञ्चत गररने छै न।

(२)

सामान्त्य कानूनको प्रयोगमा उत्पजत्त, िमु, वणु, जात, जार्त, र्लं ग, र्ारीररक अवस्र्ा, अपांगता, स्वास्थ्य जस्र्र्त,
वैवावहक जस्र्र्त, गभाुवस्र्ा, आर्र्ुक अवस्र्ा, भाषा वा क्षेर, वैचाररक आस्र्ा वा यस्तै अन्त्य कजनै आिारमा
भेिभाव गररने छै न।

(३)

राज्यले नागररकहरूका बीच उत्पजत्त, िमु, वणु, जात, जार्त, र्लं ग, आर्र्ुक अवस्र्ा, भाषा, क्षेर, वैचाररक आस्र्ा वा
यस्तै अन्त्य कजनै आिारमा भेिभाव गने छै न।

२५.

(४)

समान कामका लार्ग लैं र्गक आिारमा पाररश्रर्मक तर्ा सामाजजक सजरक्षामा कजनै भेिभाव गररने छै न।

(५)

ृ सम्पजत्तमा लैं र्गक भेिभाव ववना सबै सन्त्तानको समान हक हजनेछ।
पैतक

सम्पजत्तको हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई कानूनको अिीनमा रही सम्पजत्त आजुन गने, भोग गने, बेचर्बिन गने, व्यावसावयक लाभ
प्राप्त गने र सम्पजत्तको अन्त्य कारोबार गने हक हजनेछ। तर राज्यले व्यजक्तको सम्पजत्तमा कर लगाउन र
प्रगर्तर्ील करको मान्त्यताअनजरूप व्यजक्तको आयमा कर लगाउन सक्नेछ।

(२)

सावुजर्नक वहतका लार्ग बाहेक राज्यले कजनै व्यजक्तको सम्पजत्त अर्िग्रहण गने, प्राप्त गने वा त्यस्तो सम्पजत्त
उपर अरू कजनै प्रकारले कजनै अर्िकारको र्सजुना गने छै न। तर कजनै पर्न व्यजक्तले गैरकानूनी रूपले आजुन
गरे को सम्पजत्तको हकमा यो उपिारा लागज हजने छै न।

(३)

उपिारा (२) बमोजजम सावुजर्नक वहतका लार्ग राज्यले कजनै पर्न व्यजक्तको सम्पजत्त अर्िग्रहण गिाु
क्षर्तपूर्तुको आिार र कायुप्रणाली

(४)

नबमोजजम हजनेछ।

उपिारा (२) र (३) को व्यवस्र्ाले भूर्मको उत्पािन र उत्पािकत्व वृव� गनु, कृवषको आिजर्नकीकरण र
व्यवसायीकरण, वातावरण सं रक्षण, व्यवजस्र्त आवास तर्ा र्हरी ववकास गने प्रयोजनका लार्ग राज्यले
कानूनबमोजजम भूर्म सजिार, व्यवस्र्ापन र र्नयमन गनु बािा पने छै न।

(५)

उपिारा (३) बमोजजम राज्यले सावुजर्नक वहतका लार्ग कजनै व्यजक्तको सम्पजत्त अर्िग्रहण गरे कोमा त्यस्तो
सावुजर्नक वहतको सटृ ा अको कजनै सावुजर्नक वहतका लार्ग त्यस्तो सम्पजत्त प्रयोग गनु बािा पने छै न।

२७.

सूचनाको हकः
प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो वा सावुजर्नक सरोकारको कजनै पर्न ववषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हजनेछ।
तर कानूनबमोजजम गोप्य राख्नज पने सूचनाको जानकारी दिन कसै लाई बाध्य पाररने छै न।

३१.

जर्क्षासम्बन्त्िी हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई आिारभूत जर्क्षामा पहजँचको हक हजनेछ।

(२)

प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत तहसम्मको जर्क्षा अर्नवायु र र्नःर्जल्क तर्ा माध्यर्मक तहसम्मको
जर्क्षा र्नःर्जल्क पाउने हक हजनेछ।

(३)

अपांगता भएका र आर्र्ुक रूपले ववपन्न नागररकलाई कानूनबमोजजम र्नःर्जल्क उच्च जर्क्षा पाउने हक
हजनेछ।

(४)

दृव�ववहीन नागररकलाई ब्रे लर्लवप तर्ा बवहरा र स्वर वा बोलाइुसम्बन्त्िी अपांगता भएका नागररकलाई
सांकेर्तक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजजम र्नःर्जल्क जर्क्षा पाउने हक हजनेछ।

(५)

नेपालमा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली समजिायलाई कानूनबमोजजम आफ्नो मातृभाषामा जर्क्षा पाउने र त्यसका
लार्ग ववद्यालय तर्ा र्ैजक्षक सं स्र्ा िोल्ने र सञ्चालन गने हक हजनेछ।
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३३.

रोजगारीको हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको हक हजनेछ। रोजगारीको सतु, अवस्र्ा र बेरोजगार सहायता सं घीय
कानूनबमोजजम हजनेछ।

(२)
३४.

प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको छनौट गनु पाउने हक हजनछ
े ।

श्रमको हकः
(१)

प्रत्येक श्रर्मकलाई उजचत श्रम अभ्यासको हक हजनेछ।

(२)

प्रत्येक श्रर्मकलाई उजचत पाररश्रर्मक, सजवविा तर्ा योगिानमा आिाररत सामाजजक सजरक्षाको हक हजनेछ।

(३)

प्रत्येक श्रर्मकलाई कानूनबमोजजम ट्रेड यजर्नयन िोल्ने, त्यसमा सहभागी हजने तर्ा सामूवहक सौिाबाजी गनु
पाउने हक हजनछ
े ।

३५.

स्वास्थ्यसम्बन्त्िी हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत स्वास्थ्य सेवा र्नःर्जल्क प्राप्त गने हक हजनछ
र कसै लाई पर्न
े
आकजस्मक स्वास्थ्य सेवाबाट वजञ्चत गररने छै न।

(२)
(३)
(४)
३६.

३७.

प्रत्येक व्यजक्तलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्त्िमा जानकारी पाउने हक हजनेछ।
प्रत्येक नागररकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहजँचको हक हजनछ
े ।

प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ िानेपानी तर्ा सरसफाइमा पहजँचको हक हजनेछ।

िाद्यसम्बन्त्िी हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई िाद्यसम्बन्त्िी हक हजनेछ।

(२)

प्रत्येक नागररकलाई िाद्यवस्तजको अभावमा जीवन जोजिममा पने अवस्र्ाबाट सजरजक्षत हजने हक हजनेछ।

(३)

प्रत्येक नागररकलाई कानूनबमोजजम िाद्य सम्प्रभ जताको हक हजनछ
े ।

आवासको हकः
(१)

प्रत्येक नागररकलाई उपयजक्त आवासको हक हजनेछ।

(२)

कानून

बमोजजम बाहे क कजनै पर्न नागररकलाई र्नजको स्वार्मत्वमा रहेको वासस्र्ानबाट हटाइने वा

अर्तक्रमण गररने छै न।
३८.

मवहलाको हकः
(१)

प्रत्येक मवहलालाई लैं र्गक भेिभाव ववना समान वंर्ीय हक हजनेछ।

(२)

प्रत्येक मवहलालाई सजरजक्षत मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्त्िी हक हजनेछ।

(३)

मवहला ववरुद्व िार्मुक, सामाजजक, सांस्कृर्तक परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कजनै आिारमा र्ारीररक, मानर्सक,
यौनजन्त्य, मनोवैज्ञार्नक वा अन्त्य कजनै वकर्समको वहं साजन्त्य कायु वा र्ोषण गररने छै न। त्यस्तो कायु
कानूनबमोजजम िण्डनीय हजनछ
े र पीर्डतलाई कानूनबमोजजम क्षर्तपूर्तु पाउने हक हजनछ
े ।

(४)

राज्यका सबै र्नकायमा मवहलालाई समानजपार्तक

समावेर्ी र्स�ान्त्तको आिारमा सहभागी हजने हक हजनछ
े ।

(५)

मवहलालाई जर्क्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजजक सजरक्षामा सकारात्मक ववभेिका आिारमा ववर्ेष अवसर प्राप्त
गने हक हजनेछ।

(६)
३९.

सम्पजत्त तर्ा पाररवाररक मार्मलामा िम्पतीको समान हक हजनेछ।

बालबार्लकाको हकः
(१)

प्रत्येक बालबार्लकालाई आफ्नो पवहचानसवहत नामकरण र जन्त्मिताुको हक हजनेछ।

(२)

प्रत्येक बालबार्लकालाई पररवार तर्ा राज्यबाट जर्क्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उजचत स्याहार, िेलकूि, मनोरञ्जन
तर्ा सवाांगीण व्यजक्तत्व ववकासको हक हजनेछ।

(३)

प्रत्येक बालबार्लकालाई प्रारजम्भक बाल ववकास तर्ा बाल सहभार्गताको हक हजनेछ।

(४)

कजनै पर्न बालबार्लकालाई कलकारिाना, िानी वा यस्तै अन्त्य जोजिमपूण ु काममा लगाउन पाइने छै न।

(५)

कजनै पर्न बालबार्लकालाई बाल वववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनु वा बन्त्िक राख्न पाइने छै न।
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(६)

कजनै पर्न बालबार्लकालाई सेना, प्रहरी वा सर्� समूहमा भनाु वा प्रयोग गनु वा सांस्कृर्तक वा िार्मुक
प्रचलनका नाममा कजनै पर्न माध्यम वा प्रकारले िजव्युवहार, उपेक्षा वा र्ारीररक, मानर्सक, यौनजन्त्य वा अन्त्य
कजनै प्रकारको र्ोषण गनु वा अनजजचत प्रयोग गनु पाइने छै न।

(७)

कजनै पर्न बालबार्लकालाई घर, ववद्यालय वा अन्त्य जजनसजकै स्र्ान र अवस्र्ामा र्ारीररक, मानर्सक वा अन्त्य
कजनै वकर्समको यातना दिन पाइने छै न।

(८)

प्रत्येक बालबार्लकालाई बाल अनजकूल न्त्यायको हक हजनेछ।

(९)

असहाय, अनार्, अपांगता भएका, द्वन्त्द्वपीर्डत, ववस्र्ावपत एवं जोजिममा रहेका बालबार्लकालाई राज्यबाट ववर्ेष
सं रक्षण र सजवविा पाउने हक हजनेछ।

(१०)

उपिारा (४), (५), (६) र (७) ववपरीतका कायु कानूनबमोजजम िण्डनीय हजनछ
े न् र त्यस्तो कायुबाट पीर्डत
बालबार्लकालाई पीडकबाट कानूनबमोजजम क्षर्तपूर्तु पाउने हक हजनेछ।

४०. िर्लतको हकः
(१)

राज्यका सबै र्नकायमा िर्लतलाई समानजपार्तक समावेर्ी र्स�ान्त्तको आिारमा सहभागी हजने हक हजनछ
े ।
सावुजर्नक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्त्य क्षेरमा िर्लत समजिायको सर्जक्तकरण, प्रर्तर्नर्ित्व र
सहभार्गताका लार्ग कानूनबमोजजम ववर्ेष व्यवस्र्ा गररनेछ।

(२)

िर्लत ववद्यार्ीलाई प्रार्र्मकिे जि उच्च जर्क्षासम्म कानूनबमोजजम छारवृजत्तसवहत र्नःर्जल्क जर्क्षाको व्यवस्र्ा
गररनेछ। प्राववर्िक र व्यावसावयक उच्च जर्क्षामा िर्लतका लार्ग कानूनबमोजजम ववर्ेष व्यवस्र्ा गररनेछ।

(३)

िर्लत समजिायलाई स्वास्थ्य र सामाजजक सजरक्षा प्रिान गनु कानूनबमोजजम ववर्ेष व्यवस्र्ा गररनेछ।

(४)

िर्लत समजिायलाई आफ्नो परम्परागत पेर्ा, ज्ञान, सीप र प्रववर्िको प्रयोग, सं रक्षण र ववकास गने हक हजनछ
े ।
राज्यले िर्लत समजिायका परम्परागत पेर्ासँग सम्बजन्त्ित आिजर्नक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्रार्र्मकता दिई
त्यसका लार्ग आवश्यक पने सीप र स्रोत उपलधि गराउनेछ।

(५)

राज्यले भूर्महीन िर्लतलाई कानूनबमोजजम एक पटक जमीन उपलधि गराउनजपनेछ।

(६)

राज्यले आवासववहीन िर्लतलाई कानूनबमोजजम बसोबासको व्यवस्र्ा गनेछ।

(७)

िर्लत समजिायलाई यस िाराद्वारा प्रित्त सजवविा िर्लत मवहला, पजरुष र सबै समजिायमा रहे का िर्लतले
समानजपार्तक रूपमा प्राप्त गने गरी न्त्यायोजचत ववतरण गनजप
ु नेछ।

४१.

ज्येष्ट नागररकको हकः
ज्येष्ट नागररकलाई राज्यबाट ववर्ेष सं रक्षण तर्ा सामाजजक सजरक्षाको हक हजनेछ।

४२.

सामाजजक न्त्यायको हकः
(१)

सामाजजक रूपले पछार्ड परे का मवहला, िर्लत, आदिवासी, आदिवासी जनजार्त, मिेर्ी, र्ारू, अल्पसं ख्यक,
अपांगता भएका व्यजक्त, सीमान्त्तीकृत, मजजस्लम, वपछडा वगु, लैं र्गक तर्ा यौर्नक अल्पसं ख्यक, यजवा, वकसान,
श्रर्मक, उत्पीर्डत वा वपछर्डएको क्षेरका नागररक तर्ा आर्र्ुकरूपले ववपन्न िस आयुलाई समावेर्ी
र्स�ान्त्तका आिारमा राज्यको र्नकायमा सहभार्गताको हक हजनेछ।

(२)

आर्र्ुक रूपले ववपन्न तर्ा लोपोन्त्मजि समजिायका नागररकको सं रक्षण, उत्र्ान, सर्जक्तकरण र ववकासका लार्ग
जर्क्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, िाद्यान्न र सामाजजक सजरक्षामा ववर्ेष अवसर तर्ा लाभ पाउने हक हजनछ
े ।

(३)

अपांगता भएका नागररकलाई वववविताको पवहचानसवहत मयाुिा र आत्मसम्मानपूवक
ु जीवनयापन गनु पाउने र

(४)

प्रत्येक वकसानलाई कानूनबमोजजम कृवष कायुका लार्ग भूर्ममा पहजँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन

सावुजर्नक सेवा तर्ा सजवविामा समान पहजँचको हक हजनेछ।

गररएको स्र्ानीय बीउ र्बजन र कृवष प्रजार्तको छनौट र सं रक्षणको हक हजनेछ।

(५)

नेपालमा अग्रगामी लोकताजन्त्रक पररवतुनको लार्ग भएका सबै जन आन्त्िोलन, सर्� सं घषु र क्राजन्त्तका
क्रममा जीवन उत्सगु गने र्हीिका पररवार, बेपत्ता पाररएका व्यजक्तका पररवार, लोकतन्त्रका यो�ा, द्वन्त्द्वपीर्डत
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र ववस्र्ावपत, अपांगता भएका व्यजक्त, घाइते तर्ा पीर्डतलाई न्त्याय एवं उजचत सम्मानसवहत जर्क्षा, स्वास्थ्य,
रोजगारी, आवास र सामाजजक सजरक्षामा कानूनबमोजजम प्रार्र्मकताका सार् अवसर पाउने हक हजनेछ।
४३.

सामाजजक सजरक्षाको हकः
आर्र्ुक रूपले ववपन्न, अर्क्त र असहाय अवस्र्ामा रहेका, असहाय एकल मवहला, अपांगता भएका,
बालबार्लका, आफ्नो हे रचाह आफैं गनु नसक्ने तर्ा लोपोन्त्मजि जार्तका नागररकलाई कानूनबमोजजम सामाजजक
सजरक्षाको हक हजनेछ।

४४. उपभोक्ताको हकः
(१)

प्रत्येक उपभोक्तालाई गजणस्तरीय वस्तज तर्ा सेवा प्राप्त गने हक हजनेछ।

भाग—४ राज्यको र्निे र्क र्स�ाान्त्, नीर्त तर्ा िावयत्व
४९.

मागुर्निे र्नका रूपमा रहनेः
(१)

यस भागमा उजल्लजित र्निे र्क र्स�ान्त्त, नीर्त तर्ा िावयत्व राज्य सञ्चालनको मागुर्निे र्नका रूपमा रहनेछन्।

(२)

राज्यले यस भागमा उजल्लजित र्स�ान्त्त, नीर्त र िावयत्वको कायाुन्त्वयन गनु आवश्यकतानजसार स्रोत सािन
पररचालन गने गराउनेछ।

५०.

र्निे र्क र्स�ाान्त्तहरू
(१)

नेपालको स्वतन्त्रता, सावुभौमसत्ता, भौगोर्लक अिण्डता र स्वािीनतालाई सवोपरर राख्िै नागररकको जीउ, िन,
समानता र स्वतन्त्रताको सं रक्षण गरी कानूनको र्ासन, मौर्लक हक तर्ा मानव अर्िकारका मूल्य र मान्त्यता,
लैं र्गक समानता, समानजपार्तक समावेर्ीकरण, सहभार्गता र सामाजजक न्त्यायको माध्यमबाट रावष्ट्रय जीवनका सबै
क्षेरमा न्त्यायपूण ु व्यवस्र्ा कायम गिदै  लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्र्ाको स्र्ापना गने तर्ा परस्पर सहयोगमा
आिाररत

सं घीयताका

ववकेन्त्रीकरणको
अर्िकारको

आिारमा

आिारमा

उपभोग

गनु

सं घीय

र्ासन

इकाइहरूबीचको

व्यवस्र्ामा

सम्बन्त्ि

समानजपार्तक

सञ्चालन

र्स�ान्त्तलाई

गिदै 

स्र्ानीय

आत्मसात्

गिदै 

पाउने अवस्र्ा सजर्नजचातत गनु सं घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक

स्वायत्तता

र

लोकताजन्त्रक
व्यवस्र्ा सजदृढ

गने राज्यको राजनीर्तक उ�ेश्य हजनेछ।
(२)

िमु, सं स्कृर्त, सं स्कार, प्रर्ा, परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कजनै पर्न आिारमा हजने सबै प्रकारका ववभेि, र्ोषण र
अन्त्यायको अन्त्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको र्नमाुण गने एवं रावष्ट्रय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता,
श्रमको

सम्मान, उद्यमर्ीलता, अनजर्ासन, मयाुिा र सवहष्णजतामा आिाररत सामाजजक सांस्कृर्तक मूल्यहरूको

ववकास गने तर्ा सांस्कृर्तक वववविताको सम्मान गिदै  सामाजजक सद्भाव, ऐक्यब�ता र सामञ्जस्य कायम गरी
रावष्ट्रय एकता सजदृढ गने राज्यको सामाजजक र सांस्कृर्तक उ�ेश्य हजनेछ।
(३)

सावुजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहभार्गता तर्ा ववकास माफुत उपलधि सािन र स्रोतको अर्िकतम
पररचालनद्वारा तीव्र आर्र्ुक वृव� हार्सल गिदै  दिगो आर्र्ुक ववकास गने तर्ा प्राप्त उपलजधिहरूको न्त्यायोजचत
ववतरण गरी आर्र्ुक असमानताको अन्त्त्य गिदै  र्ोषणरवहत समाजको र्नमाुण गनु रावष्ट्रय अर्ुतन्त्रलाई आत्मर्नभुर,

स्वतन्त्र तर्ा उन्नर्तर्ील बनाउँिै समाजवाि उन्त्मजि स्वतन्त्र र समृ� अर्ुतन्त्रको ववकास गने राज्यको आर्र्ुक
उ�ेश्य हजनेछ।

(४)

नेपालको स्वतन्त्रता, सावुभौमसत्ता, भौगोर्लक अिण्डता, स्वािीनता र रावष्ट्रय वहतको रक्षा गिदै  सावुभौर्मक
समानताका आिारमा अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्ि कायम गरी ववश्व समजिायमा रावष्ट्रय सम्मानको अर्भवृव� गनेतफु
राज्यको अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्ि र्निे जर्त हजनेछ।

५१. राज्यका नीर्तहरूः
राज्यले िे हायका नीर्तहरू अवलम्बन गनेछः
(क) रावष्ट्रय एकता र रावष्ट्रय सजरक्षासम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

नेपालको स्वतन्त्रता, सावुभौमसत्ता, भौगोर्लक अिण्डता र स्वािीनताको सं रक्षण गिदै  रावष्ट्रय एकता अक्षजण्ण राख्ने,
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(२)

ववर्भन्न जात, जार्त, िमु, भाषा, सं स्कृर्त र सम्प्रिायबीच पारस्पररक सद्भाव, सवहष्णजता र

क्यब�ता कायम गरी

सं घीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्त्ि ववकास गिदै  रावष्ट्रय एकता प्रविुन गने,
(३)

रावष्ट्रय सजरक्षा प्रणालीको ववकास गरी र्ाजन्त्त सजरक्षाको व्यवस्र्ा गने,

(४)

सवाांगीण मानवीय सजरक्षाको प्रत्याभूर्त गने,

(५)

रावष्ट्रय सजरक्षा नीर्तका आिारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सर्स्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सजरक्षा र्नकायलाई
सबल, सजदृढ, व्यावसावयक, समावेर्ी र जनउत्तरिायी बनाउने,

(६)

रावष्ट्रय आवश्यकताअनजरूप नागररकलाई राष्ट्रको सेवा गनु तत्पर र सक्षम बनाउने,

(७)

पूव ु कमुचारी, सैर्नक र प्रहरी लगायतका पूव ु राष्ट्रसेवकहरूमा रहे को ज्ञान, सीप र अनजभवलाई राष्ट्र वहतमा समजजचत
उपयोग गने।

(ि) राजनीर्तक तर्ा र्ासन व्यवस्र्ासम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

राजनीर्तक उपलजधिको रक्षा, सजदृढीकरण र ववकास गिदै  आर्र्ुक, सामाजजक तर्ा सांस्कृर्तक रूपान्त्तरणका
माध्यमबाट जनताको सवोत्तम वहत र समजन्नर्त प्रत्याभूत गने,

(२)

मानव अर्िकारको सं रक्षण र सम्विुन गिदै  ववर्िको र्ासन कायम राख्ने,

(३)

नेपाल पक्ष भएका अन्त्तराुवष्ट्रय सजन्त्ि सम्झौताहरूको कायाुन्त्वयन गने,

(४)

सावुजर्नक प्रर्ासनलाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पारिर्ी, भ्र�ाचारमजक्त, जनउत्तरिायी र सहभार्गतामूलक बनाउँिै

(५)

आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्र्, र्नष्पक्ष, मयाुदित, जजम्मेवार र व्यावसावयक बनाउन आवश्यक व्यवस्र्ा गने,

(६)

सं घीय इकाइबीच जजम्मेवारी, स्रोत सािन र प्रर्ासनको साझेिारी गिदै  सजमिजर र सहयोगात्मक सम्बन्त्िको ववकास र

राज्यबाट प्राप्त हजने सेवा सजवविामा जनताको समान र सहज पहजँच सजर्नजचातत गरी सजर्ासनको प्रत्याभूर्त गने,

ववस्तार गने।
(ग)

सामाजजक र सांस्कृर्तक रूपान्त्तरणसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)
(२)

स्वस्र् र सभ्य सं स्कृर्तको ववकास गरी सामाजजक सजसम्बन्त्िमा आिाररत समाजको र्नमाुण गने,
र्तहार्सक, पूराताजत्वक तर्ा सांस्कृर्तक सम्पिाको सं रक्षण, सम्विुन र ववकासका लार्ग अध्ययन, अनजसन्त्िान,
उत्िनन तर्ा प्रचार प्रसार गने,

(३)

सामाजजक, सांस्कृर्तक तर्ा सेवामूलक कायुमा स्र्ानीय समजिायको र्सजुनर्ीलताको प्रविुन र पररचालन गरी
स्र्ानीय जनसहभार्गता अर्भवृव� गिदै  सामजिावयक ववकास गने,

(४)

रावष्ट्रय सम्पिाको रूपमा रहे का कला, सावहत्य र सिीतको ववकासमा जोड दिने,

(५)

समाजमा ववद्यमान िमु, प्रर्ा, परम्परा, रीर्त तर्ा सं स्कारका नाममा हजने सबै प्रकारका ववभेि, असमानता, र्ोषण र
अन्त्यायको अन्त्त गने,

(६)

िे र्को

सांस्कृर्तक

वववविता

कायम

राख्िै

समानता

एवं सहअजस्तत्वका आिारमा ववर्भन्न जातजार्त र

समजिायको भाषा, र्लवप, सं स्कृर्त, सावहत्य, कला, चलजचर र सम्पिाको सं रक्षण र ववकास गने,
(७)
(घ)

बहजभावषक नीर्त अवलम्बन गने।

अर्ु, उद्योग र वाजणज्यसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

सावुजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहभार्गता र स्वतन्त्र ववकास माफुत रावष्ट्रय अर्ुतन्त्र सजदृढ गने,

(२)

अर्ुतन्त्रमा र्नजी क्षेरको भूर्मकालाई महत्त्व दििै उपलधि सािन र स्रोतको अर्िकतम पररचालन गरी आर्र्ुक
समृव� हार्सल गने,

(३)

सहकारी क्षेरलाई प्रविुन गिदै  रावष्ट्रय ववकासमा अत्यर्िक पररचालन गने,

(४)

आर्र्ुक क्षेरका सबै गर्तववर्िमा स्वच्छता, जवाफिे ही र प्रर्तस्पिाु

कायम

सवाांगीण रावष्ट्रय ववकासमा प्रोत्साहन र पररचालन गने,
(५)

उपलधि सािन, स्रोत तर्ा आर्र्ुक ववकासको प्रर्तफलको न्त्यायोजचत ववतरण गने,
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गनु र्नयमनको व्यवस्र्ा

गिदै 

(६)

तजलनात्मक लाभका क्षेरको पवहचान गरी उद्योगको ववकास र ववस्तारद्वारा र्नयाुत प्रविुन गिदै  वस्तज तर्ा सेवाको
बजार वववविीकरण र ववस्तार गने,

(७)

कालाबजारी, एकार्िकार, कृर्रम अभाव र्सजुना

गने

र प्रर्तस्पिाु र्नयन्त्रण जस्ता कायुको अन्त्त्य गिदै  रावष्ट्रय

अर्ुतन्त्रलाई प्रर्तस्पिी बनाई व्यापाररक स्वच्छता र अनजर्ासन कायम गरी उपभोक्ताको वहत सं रक्षण गने,
(८)

रावष्ट्रय अर्ुतन्त्रको ववकासका लार्ग रावष्ट्रय उद्योगिन्त्िा र सािन स्रोतको सं रक्षण र प्रविुन गरी नेपाली श्रम, सीप र
कच्चा पिार्ुमा आिाररत स्विे र्ी लगानीलाई प्रार्र्मकता दिने,

(९)

रावष्ट्रय अर्ुतन्त्रको ववकासका लार्ग स्विे र्ी लगानीलाई प्रार्र्मकता दिने,

ँ ी तर्ा प्रववर्िको लगानीलाई आकवषुत
(१०) रावष्ट्रय वहत अनजकूल आयात प्रर्तस्र्ापन, र्नयाुत प्रविुनका क्षेरमा वैिेजर्क पजज
गिदै  पूवाुिार ववकासमा प्रोत्साहन एवं पररचालन गने,

(११) वैिेजर्क सहायता र्लं िा रावष्ट्रय आवश्यकता र प्रार्र्मकतालाई आिार बनाउँिै यसलाई पारिर्ी बनाउने र
वैिेजर्क सहायताबाट प्राप्त रकम रावष्ट्रय बजेटमा समावहत गने,

ँ ीलाई रावष्ट्रय ववकासमा उपयोग गने,
(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रववर्ि र पजज
(१३) औद्योर्गक कररडोर, ववर्ेष आर्र्ुक क्षेर, रावष्ट्रय पररयोजना, वविे र्ी लगानीका पररयोजनाको सन्त्िभुमा अन्त्तर प्रिे र्
तर्ा प्रिे र् र सं घ बीच समन्त्वय स्र्ावपत गराई आर्र्ुक ववकासलाई गर्तर्ीलता प्रिान गने।
(ङ)

कृवष र भूर्मसजिारसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

भूर्ममा रहे को िोहोरो स्वार्मत्व अन्त्त्य गिदै  वकसानको वहतलाई ध्यानमा रािी वैज्ञार्नक भूर्मसजिार गने,

(२)

अनजपजस्र्त भू–स्वार्मत्वलाई र्नरुत्सावहत गिदै  जग्गाको चक्लाबन्त्िी गरी उत्पािन र उत्पािकत्व वृव� गने,

(३)

वकसानको हक वहत सं रक्षण र सम्विुन गिदै  कृवषको उत्पािन र उत्पािकत्व बढाउन भूउपयोग नीर्तको अवलम्बन
गरी भूर्मको व्यवस्र्ापन र कृवषको व्यवसायीकरण, औद्योर्गकीकरण, वववविीकरण र आिजर्नकीकरण गने,

(४)

भूर्मको उत्पािनर्ीलता, प्रकृर्त तर्ा वातावरणीय सन्त्तजलन समेतका

आिारमा

र्नयमन र व्यवस्र्ापन गिदै  त्यसको

समजजचत उपयोग गने,
(५)
(च)

कृषकका लार्ग कृवष सामग्री, कृवष उपजको उजचत मूल्य र बजारमा पहजँचको व्यवस्र्ा गने।

ववकाससम्बन्त्िी नीर्तः
(१) क्षेरीय सन्त्तजलनसवहतको समावेर्ी आर्र्ुक ववकासका लार्ग क्षेरीय ववकासको योजना अन्त्तगुत दिगो सामाजजक
आर्र्ुक ववकासका रणनीर्त र कायुक्रमहरू तजजम
ु ा गरी समन्त्वयात्मक तवरले कायाुन्त्वयन गने,
(२)

ववकासका दृव�ले पछार्ड परे का क्षेरलाई प्रार्र्मकता दिं िै सन्त्तर्ज लत, वातावरण अनजकूल, गजणस्तरीय तर्ा दिगो रूपमा
भौर्तक पूवाुिारको ववकास गने,

(३)

ववकास र्नमाुणको प्रवक्रयामा स्र्ानीय जनसहभार्गता अर्भवृव� गने,

(४)

वैज्ञार्नक अध्ययन अनजसन्त्िान एवं ववज्ञान र प्रववर्िको आववष्कार, उन्नयन र ववकासमा लगानी अर्भवृव� गने तर्ा
वैज्ञार्नक, प्राववर्िक, बौव�क र ववजर्� प्रर्तभाहरूको सं रक्षण गने,

(५)

रावष्ट्रय आवश्यकतानजसार सूचना प्रववर्िको ववकास र ववस्तार गरी त्यसमा सवुसािारण जनताको सहज र सरल

(६)

ववकासको प्रर्तफल ववतरणमा

पहजँच सजर्नजचातत गने तर्ा रावष्ट्रय ववकासमा सूचना प्रववर्िको उच्चतम उपयोग गने,
ववपन्न

नागररकलाई प्रार्र्मकता दिं िै आम जनताले न्त्यायोजचत रूपमा पाउने

व्यवस्र्ा गने,
(७)

एकीकृत रावष्ट्रय पररचय व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली ववकास गरी नागररकका सबै प्रकारका सूचना र वववरणहरू

ँ
एकीकृत रूपमा व्यवस्र्ापन गने तर्ा यसलाई राज्यबाट उपलधि हजने सेवा सजवविा र रावष्ट्रय ववकास योजनासग
आव� गने,

(८)

जनसांजख्यक तथ्याङ्कलाई अद्यावर्िक गिदै  रावष्ट्रय ववकास योजनासँग आव� गने।
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(छ)

प्राकृर्तक सािन स्रोतको संरक्षण, सम्विुन र उपयोगसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

रावष्ट्रय वहत अनजकूल तर्ा अन्त्तरपजस्ता समन्त्यायको मान्त्यतालाई आत्मसात् गिदै  िे र्मा उपलधि प्राकृर्तक स्रोत
सािनको सं रक्षण, सम्विुन र वातावरण अनजकूल दिगो रूपमा उपयोग गने र स्र्ानीय समजिायलाई प्रार्र्मकता र
अग्रार्िकार दिं िै प्राप्त प्रर्तफलहरूको न्त्यायोजचत ववतरण गने,

(२)

जनसहभार्गतामा आिाररत स्विे र्ी लगानीलाई प्रार्र्मकता दिं िै जलस्रोतको बहजउपयोगी ववकास गने,

(३)

नवीकरणीय ऊजाुको उत्पािन तर्ा ववकास गिदै  नागररकका आिारभूत आवश्यकता पररपूर्तुका लार्ग सजपर् र
सजलभ रूपमा भरपिो ऊजाुको आपूर्तु सजर्नजचातत गने तर्ा ऊजाुको समजजचत प्रयोग गने,

(४)

जलउत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण र निीको व्यवस्र्ापन गिदै  दिगो र भरपिो र्सँचाइको ववकास गने,

(५)

जनसािारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्त्िी चेतना बढाई औद्योर्गक एवं भौर्तक ववकासबाट वातावरणमा पनु
सक्ने जोजिमलाई न्त्यूनीकरण गिदै  वन, वन्त्यजन्त्तज, पंक्षी, वनस्पर्त तर्ा जैववक वववविताको सं रक्षण, सम्विुन र दिगो
उपयोग गने,

(६)

ज नका लार्ग आवश्यक भूभागमा वन क्षेर कायम राख्ने,
वातावरणीय सन्त्तल

(७)

प्रकृर्त, वातावरण वा जैववक ववववितामार्र् नकारात्मक असर परे को वा पनु सक्ने अवस्र्ामा नकारात्मक
वातावरणीय प्रभाव र्नमूल
ु वा न्त्यून गनु उपयजक्त उपायहरू अवलम्बन गने,

(८)

वातावरण प्रिू षण गनेले सो बापत िावयत्व व्यहोनजप
ु ने तर्ा वातावरण सं रक्षणमा पूवस
ु ाविानी र पूवस
ु ूजचत सहमर्त
जस्ता पयाुवरणीय दिगो ववकासका र्स�ान्त्त अवलम्बन गने,

(९)

प्राकृर्तक प्रकोपबाट हजने जोजिम न्त्यूनीकरण गनु पूव ु सूचना, तयारी, उ�ार, राहत एवं पजनस्र्र्ापना गने।

(ज) नागररकका आिारभूत आवश्यकतासम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

जर्क्षालाई वैज्ञार्नक, प्राववर्िक, व्यावसावयक, सीपमूलक, रोजगारमूलक

एवं

जनमजिी

बनाउँिै

सक्षम, प्रर्तस्पिी,

नैर्तक एवं रावष्ट्रय वहतप्रर्त समवपुत जनर्जक्त तयार गने,
(२)

जर्क्षा क्षेरमा राज्यको लगानी अर्भवृव� गिदै  जर्क्षामा भएको र्नजी क्षेरको लगानीलाई र्नयमन र व्यवस्र्ापन गरी
सेवामूलक बनाउने,

(३)

उच्च जर्क्षालाई सहज, गजणस्तरीय र पहजँच योग्य बनाई क्रमर्ः र्नःर्जल्क बनाउँिै लैजाने,

(४)

नागररकको व्यजक्तत्व ववकासका लार्ग सामजिावयक सूचना केन्त्र र पजस्तकालयको स्र्ापना र प्रविुन गने,

(५)

नागररकलाई स्वस्र् बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेरमा आवश्यक लगानी अर्भवृव� गिदै  जाने,

(६)

गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सजलभ र समान पहजँच सजर्नजचातत गने,

(७)

नेपालको परम्परागत जचवकत्सा प�र्तको रूपमा रहेको आयजवेदिक, प्राकृर्तक जचवकत्सा र होर्मयोपेर्र्क लगायत
स्वास्थ्य प�र्तको सं रक्षण र प्रविुन गने,

(८)

स्वास्थ्य क्षेरमा राज्यको लगानी अर्भवृव� गिदै  यस क्षेरमा भएको

र्नजी

लगानीलाई

र्नयमन

र

व्यवस्र्ापन

गरी सेवामूलक बनाउने,
(९)

स्वास्थ्य

सेवालाई

ज भ
सवुसल

र गजणस्तरीय

बनाउन

स्वास्थ्य

अनजसन्त्िानमा जोड दिं िै स्वास्थ्य

सं स्र्ा र

स्वास्थ्यकमीको सं ख्या वृव� गिदै  जाने,
(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आिारमा जनसं ख्या व्यवस्र्ापनका लार्ग पररवार र्नयोजनलाई प्रोत्सावहत गिदै 
मातृ जर्र्ज मृत्यजिर घटाई औसत आयज बढाउने,
(११) अव्यवजस्र्त बसोबासलाई व्यवस्र्ापन गने तर्ा योजनाब� र व्यवजस्र्त बस्ती ववकास गने,
(१२) कृवष क्षेरमा लगानी अर्भवृव� गिदै  िाद्य सम्प्रभ जताको मान्त्यताअनजरूप जलवायज र माटो अनजकूलको िाद्यान्न
उत्पािनलाई प्रोत्साहन गरी िाद्यान्नको दिगो उत्पािन, आपूर्तु, सञ्चय, सजरक्षा र सजलभ तर्ा प्रभावकारी ववतरणको
व्यवस्र्ा गने,

ु र पछार्ड पाररएको क्षेरलाई
(१३) आिारभूत वस्तज तर्ा सेवामा सबै नागररकहरूको समान पहजँच सजर्नजचातत गिदै  िजगम
ववर्ेष प्रार्र्मकता दिई योजनाब� आपूर्तुको व्यवस्र्ा गने,
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(१४) यातायात सजवविामा नागररकहरूको सरल, सहज र समान पहजँच सजर्नजचातत गिदै  यातायात क्षेरमा लगानी अर्भवृव� गने
र वातावरण अनजकूल प्रववर्िलाई प्रार्र्मकता दिं िै सावुजर्नक यातायातलाई प्रोत्साहन र र्नजी यातायातलाई र्नयमन
गरी यातायात क्षेरलाई सजरजक्षत, व्यवजस्र्त र अपांगता भएका व्यजक्त अनजकूल बनाउने,

(१५) नागररकको स्वास्थ्य बीमा सजर्नजचातत गिदै  स्वास्थ्य उपचारमा पहजँचको व्यवस्र्ा र्मलाउने।
(झ)

श्रम र रोजगारसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

सबैले काम गनु पाउने अवस्र्ा सजर्नजचातत गिदै  िे र्को मजख्य सामाजजक आर्र्ुक र्जक्तको रूपमा रहे को श्रमर्जक्तलाई
िक्ष र व्यावसावयक बनाउने र स्विे र्मा नै रोजगारी अर्भवृव� गने,

(२)

मयाुदित श्रमको अविारणाअनजरूप सबै श्रर्मकको आिारभूत अर्िकार सजर्नजचातत गिदै  सामाजजक सजरक्षा प्रत्याभूत गने,

(३)

बालश्रम लगायत श्रम र्ोषणका सबै रूपको अन्त्त्य गने,

(४)

श्रर्मक र उद्यमी व्यवसायीबीच सजसम्बन्त्ि कायम गिदै  व्यवस्र्ापनमा श्रर्मकको सहभार्गता प्रोत्साहन गने,

(५)

वैिेजर्क रोजगारीलाई र्ोषणमजक्त, सजरजक्षत र व्यवजस्र्त गनु तर्ा श्रर्मकको रोजगारी र अर्िकारको प्रत्याभूर्त गनु
यस क्षेरको र्नयमन र व्यवस्र्ापन गने,

(६)

ँ ी, सीप, प्रववर्ि र अनजभवलाई स्विे र्मा उत्पािनमूलक क्षेरमा लगाउन
वैिेजर्क रोजगारीबाट आजुन भएको पजज
प्रोत्साहन गने।

(ञ)

सामाजजक न्त्याय र समावेर्ीकरणसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

असहाय अवस्र्ामा रहे का एकल मवहलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आिारमा रोजगारीमा प्रार्र्मकता दिं िै
जीववकोपाजुनका लार्ग समजजचत व्यवस्र्ा गिदै  जाने,

(२)

जोजिममा परे का, सामाजजक र पाररवाररक बवहष्करणमा परे का तर्ा वहं सा पीर्डत मवहलालाई पजनःस्र्ापना, सं रक्षण,
सर्जक्तकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(३)

प्रजनन अवस्र्ामा आवश्यक सेवा सजवविा उपभोगको सजर्नजचाततता गने,

(४)

बालबच्चाको पालन पोषण, पररवारको हेरचाह जस्ता काम र योगिानलाई आर्र्ुक रूपमा मूल्याङ्कन गने,

(५)

बालबार्लकाको सवोत्तम वहतलाई प्रार्र्मक रूपमा ध्यान दिने,

(६)

मजक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हर्लया, भूर्महीन, सजकजम्बासीहरूको पवहचान गरी बसोबासका लार्ग घर घडेरी
तर्ा

(७)

जीववकोपाजुनका लार्ग कृवषयोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्र्ा गिदै  पजनःस्र्ापना गने,

रावष्ट्रय ववकासमा यजवा सहभार्गता अर्भवृव� गिदै  राजनीर्तक, आर्र्ुक, सामाजजक र सांस्कृर्तक अर्िकारहरूको पूण ु
उपयोगको वातावरण र्सजुना गने, यजवाको सर्जक्तकरण र ववकासका लार्ग जर्क्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका
क्षेरमा ववर्ेष अवसर प्रिान गिदै  व्यजक्तत्व

ववकास

गने तर्ा राज्यको सवाांगीण ववकासमा योगिानका लार्ग

उपयजक्त अवसर प्रिान गने,
(८)

आदिवासी जनजार्तको पवहचानसवहत सम्मानपूवक
ु बाँच्न पाउने अर्िकार सजर्नजचातत गनु अवसर तर्ा लाभका लार्ग
ववर्ेष व्यवस्र्ा गिदै  यस समजिायसँग सरोकार राख्ने र्नणुयहरूमा सहभागी गराउने तर्ा आदिवासी जनजार्त र
स्र्ानीय

(९)

समजिायको परम्परागत ज्ञान, सीप, सं स्कृर्त, सामाजजक परम्परा र अनजभवलाई सं रक्षण र सम्विुन गने,

अल्पसं ख्यक

समजिायलाई

आफ्नो

पवहचान

कायम

रािी सामाजजक र सांस्कृर्तक अर्िकार प्रयोगको अवसर

तर्ा लाभका लार्ग ववर्ेष व्यवस्र्ा गने,
(१०) मिेर्ी

समजिाय, मजजस्लम

र

वपछडा

वगुलाई

आर्र्ुक, सामाजजक तर्ा सांस्कृर्तक अवसर र लाभको समान

ववतरण तर्ा त्यस्ता समजिायर्भरका ववपन्न नागररकको सं रक्षण, उत्र्ान, सर्जक्तकरण र ववकासका अवसर तर्ा
लाभका लार्ग ववर्ेष व्यवस्र्ा गने,
(११) उत्पीर्डत तर्ा वपछर्डएको क्षेरका नागररकको सं रक्षण, उत्र्ान, सर्जक्तकरण, ववकास र आिारभूत आवश्यकता
पररपूर्तुका अवसर तर्ा लाभका लार्ग ववर्ेष व्यवस्र्ा गने,
(१२) सामाजजक सजरक्षा र सामाजजक न्त्याय प्रिान गिाु सबै र्लं ग, क्षेर र समजिायर्भरका आर्र्ुक रूपले ववपन्नलाई
प्रार्र्मकता प्रिान गने,
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(१३) स्वस्र्, सक्षम र अनजर्ार्सत नागररक तयार गनु िेलकूि तर्ा िेलाडीमा योजनाब� लगानी गने र िेलकूिलाई
रावष्ट्रय एकता सजदृढ गने एवं अन्त्तराुवष्ट्रय क्षेरमा रावष्ट्रय सम्मान अर्भवृव� गर्ने माध्यमको रूपमा ववकास गने,
(१४) सामजिावयक तर्ा रावष्ट्रय वा अन्त्तराुवष्ट्रय गैरसरकारी सं घ सं स्र्ाको लगानी र भूर्मकालाई जवाफिे ही र पारिर्ी
बनाउँिै त्यस्ता सं स्र्ाहरूको स्र्ापना, स्वीकृर्त, सञ्चालन, र्नयमन र व्यवस्र्ापनका लार्ग एकद्वार प्रणाली अपनाउने र
रावष्ट्रय आवश्यकता र प्रार्र्मकताका क्षेरमा मार त्यस्ता सं घ सं स्र्ाहरूलाई सं लग्न गराउने।
(ट)

न्त्याय र िण्ड व्यवस्र्ासम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

ज भ, र्मतव्ययी, र्नष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरिायी बनाउने,
न्त्याय प्रर्ासनलाई र्छटो छररतो, सवुसल

(२)

सामान्त्य प्रकृर्तका वववाि समािानका लार्ग मेलर्मलाप, मध्यस्र्ता जस्ता वैकजल्पक उपायहरू अवलम्बन गने,

(३)

राजनीर्तक, प्रर्ासर्नक, न्त्यावयक, सामाजजक लगायत सबै क्षेरको ��ाचार र अर्नयर्मतता र्नयन्त्रणका लार्ग
प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गने।

(न)

पयुटनसम्बन्त्िी नीर्तः
नेपालका

र्तहार्सक, सांस्कृर्तक, िार्मुक, पूराताजत्वक र प्राकृर्तक सम्पिाहरूको पवहचान, सं रक्षण, प्रविुन एवं प्रचार प्रसार

माफुत रावष्ट्रय अर्ुतन्त्रको महत्त्वपूण ु आिारको रूपमा पयाुवरण अनजकूल पयुटन उद्योगको ववकास गने, पयुटन सं स्कृर्तको
ववकास गनु आवश्यक वातावरण एवं नीर्त र्नमाुण गने तर्ा पयुटन उद्योगको लाभ ववतरणमा स्र्ानीय जनतालाई
प्रार्र्मकता दिने।
(ड)

अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्िसम्बन्त्िी नीर्तः
(१)

ज
नेपालको सावुभौमसत्ता, भौगोर्लक अिण्डता, स्वािीनता र रावष्ट्रय वहतको रक्षा गनु वक्रयार्ील रहँिै सं यक्त

राष्ट्रसं घको बडापर, असं लग्नता, पञ्चर्ीलको

र्स�ान्त्त, अन्त्तराुवष्ट्रय कानून

र

ववश्वर्ाजन्त्तको

मान्त्यताका

आिारमा

राष्ट्रको सवोपरर वहतलाई ध्यानमा रािी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीर्त सञ्चालन गने,
(२)
५२.

ववगतमा भएका सजन्त्िहरूको पजनरावलोकन गिदै  समानता र पारस्पररक वहतको आिारमा सजन्त्ि सम्झौताहरू गने।

राज्यको िावयत्वः
नेपालको स्वतन्त्रता, सावुभौमसत्ता, भौगोर्लक अिण्डता र स्वािीनतालाई अक्षजण्ण राख्िै

मौर्लक हक तर्ा मानव

अर्िकारको सं रक्षण र सम्विुन, राज्यका र्निे र्क र्स�ान्त्तहरूको अनजसरण तर्ा राज्यका नीर्तहरूको क्रमर्ः
कायाुन्त्वयन गिदै  नेपाललाई समृ� तर्ा समजन्नत बनाउने राज्यको िावयत्व हजनछ
े ।

भाग — 9 सं घीय व्यवस्र्ापन कायुववर्ि
१०९.

संघीय संसिको व्यवस्र्ावपकीय अर्िकारः
सं घीय सं सिको व्यवस्र्ावपकीय अर्िकार अनजसूची–५, अनजसूची–७ र अनजसूची–९ बमोजजमको सूचीमा उल्लेि भएबमोजजम
हजनेछ।

११०.

वविेयक प्रस्तजत गने ववर्िः
(१)

यस सं वविानको अिीनमा रही सं घीय सं सिको कजनै पर्न सिनमा वविेयक प्रस्तजत गनु सवकनेछ।तर अर्ु
वविेयक प्रर्तर्नर्ि सभामा मार प्रस्तजत गररनेछ।

(२)

ँ सम्बजन्त्ित
अर्ु वविेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सर्स्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सजरक्षा र्नकायसग
वविेयक सरकारी वविेयकको रूपमा मार प्रस्तजत गररनेछ।
िे हायमा उजल्लजित

ँ सम्बन्त्ि राख्ने वविेयकलाई जनाउँछः
सबै वा कजनै ववषयसग

(३)

“अर्ु वविेयक” भन्नाले

(क)

कर लगाउने, उनाउने, िारे ज गने, छूट दिने, पररवतुन गने वा कर प्रणालीलाई व्यवजस्र्त गने ववषय,

(ि)

सं घीय सजञ्चत कोष वा अन्त्य कजनै सं घीय सरकारी कोषको सं रक्षण गने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गने वा
त्यस्तो कोषबाट कजनै रकम ववर्नयोजन वा िचु गने वा ववर्नयोजन वा िचु गनु िोजजएको रकम घटाउने,
बढाउने वा िारे ज गने ववषय,
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(ग)

नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गने वा जमानत दिने ववषय व्यवजस्र्त गने वा नेपाल सरकारले र्लएको वा र्लने
आर्र्ुक िावयत्वसम्बन्त्िी कानून सं र्ोिन गने ववषय,

(घ)

सं घीय सरकारी कोषमा प्राप्त हजने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असजलीबाट प्राप्त रकम र अनजिानको रकम जजम्मा
राख्ने, लगानी गने वा नेपाल सरकारको लेिा वा लेिापरीक्षण गने ववषय, र

(ङ)

ँ प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि भएका अन्त्य प्रासं र्गक ववषयहरू।
िण्ड (क), (ि), (ग) वा (घ)सग

तर कजनै अनजमर्तपर िस्तजर, र्नवेिन िस्तजर, नवीकरण िस्तजर जस्ता िस्तजर, र्जल्क वा महसूल लगाउने वा कजनै
जररवाना वा कैि हजने व्यवस्र्ा भएको कारणले मार कजनै वविेयक अर्ु वविेयक मार्नने छै न।
(४)
१११.

कजनै वविेयक अर्ु वविेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उने मा सभामजिको र्नणुय अजन्त्तम हजनेछ।

वविेयक पाररत गने ववर्िः
(१)

सं घीय सं सिको एउटा सिनले पाररत गरे को वविेयक यर्ार्ीघ्र अको सिनमा पनाइनेछ र सो सिनले पाररत
गरे पर्छ प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गररनेछ।

(२)

प्रर्तर्नर्ि सभाले पाररत गरे को अर्ु वविेयक रावष्ट्रय सभामा पनाइनेछ। रावष्ट्रय सभाले सो वविेयकमा छलफल
गरी वविेयक प्राप्त गरे को पन्त्र दिनर्भर कजनै सजझाव भए सजझावसवहत प्रर्तर्नर्ि सभामा वफताु पनाउनजपनेछ।

(३)

उपिारा (२) बमोजजम सजझावसवहत वफताु आएको वविेयकमा प्रर्तर्नर्ि सभाले छलफल गरी उजचत िे िेको
सजझाव समावेर् गरी प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गनेछ।

(४)

उपिारा (२) बमोजजम अर्ु वविेयक प्राप्त गरे को पन्त्र दिनसम्ममा रावष्ट्रय सभाले सो वविेयक वफताु नगरे मा
प्रर्तर्नर्ि सभाले प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गनु सक्नेछ।

(५)

प्रर्तर्नर्ि सभाले पाररत गरी रावष्ट्रय सभामा पनाएको अर्ु वविेयक बाहे क अन्त्य वविेयक रावष्ट्रय सभाले आफू
समक्ष प्राप्त भएको िजई महीनार्भर पाररत गरी वा सजझावसवहत वफताु पनाउनजपनेछ। त्यस्तो समयावर्िर्भर
रावष्ट्रय सभाले सो वविेयक वफताु नगरे मा प्रर्तर्नर्ि सभाले तत्काल कायम रहे को सिस्य सं ख्याको बहजमत
सिस्यहरूको र्नणुयबाट सो वविेयक प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गनु सक्नेछ।

(६)

अर्ु वविेयक बाहे क कजनै सिनले पाररत गरे को अन्त्य वविेयक अको सिनले अस्वीकृत गरे मा वा सं र्ोिनसवहत
पाररत गरे मा सो वविेयक उत्पजत्त भएको सिनमा वफताु पनाउनजपनेछ।

(७)

उपिारा (६) बमोजजम रावष्ट्रय सभाबाट अस्वीकृत भई वा सं र्ोिनसवहत प्रर्तर्नर्ि सभामा वफताु आएको
वविेयक उपर ववचार गरी प्रर्तर्नर्ि सभाको तत्काल कायम रहे को सिस्य सं ख्याको बहजमत सिस्यहरूले प्रस्तजत
रूपमा वा सं र्ोिनसवहत पजनः पाररत गरे मा सो वविेयक प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गररनेछ।

(८)

उपिारा (६) बमोजजम प्रर्तर्नर्ि सभाबाट सं र्ोिनसवहत रावष्ट्रय सभामा वफताु आएको वविेयक रावष्ट्रय सभाले
पर्न तत्काल कायम रहेको सिस्य सं ख्याको बहजमत सिस्यले त्यस्तो सं र्ोिनसवहत पजनः पाररत गरे मा
प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गररनेछ।

(९)

ज
ज
िे हायबमोजजमको वविेयक िजबै सिनको सं यक्त
बैनकमा प्रस्तजत गररनेछ र सं यक्त
बैनकले वविेयकलाई प्रस्तजत
रूपमा वा सं र्ोिनसवहत पाररत गरे मा वविेयक उत्पजत्त भएको सिनले प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष
पेर् गनेछः

(क)

रावष्ट्रय सभाले पाररत गरे को तर प्रर्तर्नर्ि सभाले अस्वीकार गरे को, वा

(ि)

प्रर्तर्नर्ि सभाले सं र्ोिनसवहत रावष्ट्रय सभामा वफताु पनाएको तर रावष्ट्रय सभा त्यस्तो सं र्ोिनमा सहमत हजन
नसकेको।

(१०)

कजनै वविेयक ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा सिनको अर्िवेर्नको अन्त्त्य भए पर्न त्यस्तो वविेयकमार्र् आगामी
अर्िवेर्नमा कारबाही हजन सक्नेछ।

तर कजनै वविेयक प्रर्तर्नर्ि सभामा प्रस्तजत भई ववचारािीन रहे को वा प्रर्तर्नर्ि सभामा पाररत भई रावष्ट्रय सभामा
ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा प्रर्तर्नर्ि सभा ववघटन भएमा वा त्यसको कायुकाल समाप्त भएमा त्यस्तो वविेयक र्नजष्क्रय
हजनेछ।
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११२.

वविेयक वफताु र्लनेः
वविेयक प्रस्तजतकताुले सिनको स्वीकृर्त र्लई वविेयक वफताु र्लन सक्नेछ।

११३.

वविेयकमा प्रमाणीकरणः
(१)

िारा १११ बमोजजम प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् गररने वविेयक उत्पजत्त भएको सिनको
सभामजि वा अध्यक्षले प्रमाजणत गरी पेर् गनजप
ु नेछ। तर अर्ु वविेयकका हकमा अर्ु वविेयक हो भनी
सभामजिले प्रमाजणत गनजप
ु नेछ।

(२)

यस िारा बमोजजम प्रमाणीकरणका लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर् भएको वविेयक पन्त्र दिनर्भर प्रमाणीकरण गरी
त्यसको सूचना यर्ासम्भव चाँडो िजबै सिनलाई दिनजपनेछ।

(३)

प्रमाणीकरणका लार्ग पेर् भएको अर्ु वविेयक बाहेक अन्त्य वविेयकमा पजनववुचार हजन ज आवश्यक छ भन्ने
राष्ट्रपर्तलाई लागेमा त्यस्तो वविेयक पेर् भएको पन्त्र दिनर्भर र्नजले सन्त्िेर्सवहत वविेयक उत्पजत्त भएको
सिनमा वफताु पनाउनेछ।

(४)

राष्ट्रपर्तले कजनै वविेयक सन्त्िे र्सवहत वफताु गरे मा त्यस्तो वविेयकमार्र् िजबै सिनले पजनववुचार गरी त्यस्तो
वविेयक प्रस्तजत रूपमा वा िसं र्ोिनसवहत पाररत गरी पजनः पेर् गरे मा त्यसरी पेर् भएको पन्त्र दिनर्भर
राष्ट्रपर्तले प्रमाणीकरण गनेछ।

(५)
११४.

राष्ट्रपर्तबाट प्रमाणीकरण भएपर्छ वविेयक

न बन्नेछ।

अध्यािे र्ः
(१)

सं घीय सं सिको िजबै सिनको अर्िवेर्न चर्लरहे को अवस्र्ामा बाहे क अन्त्य अवस्र्ामा तत्काल केही गनु
आवश्यक परे मा मजन्त्रपररषिको र्सफाररसमा राष्ट्रपर्तले अध्यािे र् जारी गनु सक्नेछ।

(२)

उपिारा (१) बमोजजम जारी भएको अध्यािे र्

न सरह मान्त्य हजनछ
े ।तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यािे र्,–

(क)

जारी भएपर्छ बसेको सं घीय सं सिको िजबै सिनमा पेर् गररनेछ र िजबै सिनले स्वीकार नगरे मा स्वतः र्नजष्क्रय
हजनेछ,

(ि)

राष्ट्रपर्तबाट जजनसजकै बित िारे ज हजन सक्नेछ, र

(ग)

िण्ड (क) वा (ि) बमोजजम र्नजष्क्रय वा िारे ज नभएमा िजबै सिनको बैनक बसेको सानी दिन पर्छ स्वतः
र्नजष्क्रय हजनछ
े ।

भाग–१० सं घीय आर्र्ुक कायुप्रणाली
११५.

११६.

कर लगाउन वा ऋण र्लन नपाइनेः
(१)

कानूनबमोजजम बाहे क कजनै कर लगाइने र उनाइने छै न।

(२)

सं घीय कानूनबमोजजम बाहे क नेपाल सरकारले कजनै ऋण र्लने र जमानत दिने छै न।

संघीय सजञ्चत कोषः
गजनी रकम बाहे क नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको र्ितोमा र्लइएका सबै कजाु, नको

अर्िकार अन्त्तगुत दिइएको जजनसजकै ऋण असजल हजँिा प्राप्त भएको सबै िन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने अन्त्य जजनसजकै
रकम सं घीय

नद्वारा अको कजनै व्यवस्र्ा नगररएमा एक सरकारी कोषमा आम्िानी बाँर्िनेछ जसलाई सं घीय सजञ्चत

कोष भर्ननेछ।
११७.

संघीय सजञ्चत कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्ययः
िे हायबमोजजमका रकम बाहे क सं घीय सजञ्चत कोष वा अन्त्य कजनै सं घीय सरकारी कोषबाट कजनै रकम जझक्न सवकने
छै नः
(क)

सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार भएको रकम,

(ि)

सं घीय ववर्नयोजन

(ग)

ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन रहे को अवस्र्ामा पेश्कीको रूपमा सं घीय

नबमोजजम िचु हजने रकम,
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नबमोजजम िचु हजने रकम, वा

(घ)

ववर्ेष अवस्र्ामा व्ययको वववरण मार भएको सं घीय उिारो िचु

नबमोजजम व्यय हजने रकम। तर सं घीय

आकजस्मक कोषका हकमा िारा १२४ बमोजजम हजनेछ।
११८.

संघीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभारः

िे हायका ववषयसँग सम्बजन्त्ित िचु सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजनछ
े र त्यस्तो व्ययका लार्ग सं घीय सं सिको
स्वीकृर्त आवश्यक पने छै नः
(क)

राष्ट्रपर्त र उपराष्ट्रपर्तको पाररश्रर्मक तर्ा सजवविाको रकम,

(ि)

नेपालको प्रिान न्त्यायािीर्, सवोच्च अिालतका न्त्यायािीर् र न्त्यायपररषिका सिस्यलाई दिइने पाररश्रर्मक तर्ा
सजवविाको रकम,

(ग)

प्रर्तर्नर्ि सभाका सभामजि र उपसभामजि, रावष्ट्रय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पाररश्रर्मक तर्ा
सजवविाको रकम,

(घ)

सं वैिार्नक र्नकायका प्रमजि र पिार्िकारीलाई दिइने पाररश्रर्मक तर्ा सजवविाको रकम,

(ङ)

प्रिे र् प्रमजिको पाररश्रर्मक तर्ा सजवविाको रकम,

(च)

राष्ट्रपर्त वा उपराष्ट्रपर्तको कायाुलय, सवोच्च अिालत, न्त्यायपररषि, सं वैिार्नक र्नकाय र प्रिे र् प्रमजिको
कायाुलयको प्रर्ासर्नक व्यय,

११९.

(छ)

नेपाल सरकारको िावयत्वको ऋणसम्बन्त्िी व्ययभार,

(ज)

नेपाल सरकारको ववरु� अिालतबाट भएको फैसला वा आिे र्अनजसार र्तनजु पने रकम, र

(झ)

सं घीय कानूनबमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने रकम।

राजस्व र व्ययको अनजमानः
(१)

ज
नेपाल सरकारको अर्ुमन्त्रीले प्रत्येक आर्र्ुक वषुको सम्बन्त्िमा सं घीय सं सिका िजबै सिनको सं यक्त
बैनकमा
िे हायका ववषयहरू समेत िजलाई वावषुक अनजमान पेर् गनजप
ु नेछः

(क)

राजस्वको अनजमान,

(ि)

सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने आवश्यक रकमहरू, र

(ग)

सं घीय ववर्नयोजन

(२)

उपिारा (१) बमोजजम वावषुक अनजमान पेर् गिाु अजघल्लो आर्र्ुक वषुमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छज ट्याइएको

नबमोजजम व्यय हजने आवश्यक रकमहरू।

िचुको रकम र त्यस्तो िचुअनजसारको लक्ष्य हार्सल भयो वा भएन त्यसको वववरण पर्न सार्ै, पेर् गनजप
ु नेछ।
(३)

नेपाल सरकारको अर्ुमन्त्रीले उपिारा (१) बमोजजमको राजस्व र व्ययको अनजमान प्रत्येक वषु जेन महीनाको
पन्त्र गते सं घीय सं सद्मा पेर् गनेछ।

१२०.
१२१.

ववर्नयोजन

नः

ववर्नयोजन

नबमोजजम व्यय हजने रकम सम्बजन्त्ित र्ीषुकमा उल्लेि गरी ववर्नयोजन वविेयकमा राजिनेछ।

पूरक अनजमानः
(१)

कजनै आर्र्ुक वषुमा िे हायको अवस्र्ा पनु आएमा नेपाल सरकारको अर्ुमन्त्रीले प्रर्तर्नर्ि सभामा पूरक अनजमान
पेर् गनु सक्नेछः

(क)

चालज आर्र्ुक वषुका लार्ग ववर्नयोजन

नले कजनै सेवाका लार्ग िचु गनु अजख्तयारी दिएको रकम अपयाुप्त

भएमा वा त्यस वषुका लार्ग ववर्नयोजन

नले अजख्तयारी नदिएको नयाँ सेवामा िचु गनु आवश्यक भएमा, वा

(ि)

चालज आर्र्ुक वषुमा ववर्नयोजन

नले अजख्तयारी दिएको रकमभन्त्िा बढी िचु हजन गएमा।

(२)

पूरक अनजमानमा राजिएको रकम सम्बजन्त्ित र्ीषुकमा उल्लेि गरी पूरक ववर्नयोजन वविेयकमा राजिनेछ।
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१२२.

पेश्की िचुः
(१)

यस भागमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन रहे को अवस्र्ामा
आर्र्ुक वषुका लार्ग अनजमान गररएको व्ययको कजनै अंर् पेश्कीका रूपमा सं घीय

नबमोजजम िचु गनु

सवकनेछ।
(२)

िारा ११९ बमोजजम राजस्व र व्ययको अनजमान पेर् नगररएसम्म पेश्की िचु वविेयक प्रस्तजत गररने छै न र
पेश्कीको रकम आर्र्ुक वषुको व्यय अनजमानको एक र्तहाइ भन्त्िा बढी हजने छै न।

(३)
१२३.

सं घीय पेश्की िचु

नबमोजजम िचु भएको रकम ववर्नयोजन वविेयकमा समावेर् गररनेछ।

उिारो िचुः
यस भागमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न प्राकृर्तक कारण वा बाह्य आक्रमणको आर्ंका वा आन्त्तररक
ववघ्न वा अन्त्य कारणले सं कटको अवस्र्ा परी िारा ११९ को उपिारा (१) अन्त्तगुत चावहने वववरण िजलाउन
अव्यवहाररक वा राज्यको सजरक्षा वा वहतका दृव�ले अवाञ्छनीय िे जिएमा नेपाल सरकारको अर्ुमन्त्रीले व्ययको वववरण
मार भएको उिारो िचु वविेयक प्रर्तर्नर्ि सभामा पेर् गनु सक्नेछ।

१२४.

संघीय आकजस्मक कोषः
(१)

सं घीय

नबमोजजम आकजस्मक कोषका नामले एउटा कोष स्र्ापना गनु सवकनेछ र त्यस्तो कोषमा समय

समयमा सं घीय
(२)

नबमोजजम र्निाुरण भएको रकम जम्मा गररनेछ।

उपिारा (१) बमोजजमको कोष नेपाल सरकारको र्नयन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट
आकजस्मक कायुका लार्ग िचु गनु सक्नेछ।

(३)
१२५.

उपिारा (२) बमोजजमको िचुको रकम सं घीय

आर्र्ुक कायुववर्िसम्बन्त्िी
सं घीय

नबमोजजम यर्ार्ीर सोिभनाु गररनेछ।

नः

नबमोजजम ववर्नयोजजत रकम एक र्ीषुकबाट अको र्ीषुकमा रकमान्त्तर गने र आर्र्ुक कायुववर्िसम्बन्त्िी अन्त्य

व्यवस्र्ा सं घीय

नबमोजजम हजनेछ।

भाग–१६ प्रिे र् आर्र्ुक कायुप्रणाली
२०३.

२०४.

कर लगाउन वा ऋण र्लन नपाइनेः
(१)

कानूनबमोजजम बाहे क प्रिे र्मा कजनै कर लगाइने र उनाइने छै न।

(२)

सं घीय कानूनबमोजजम बाहे क प्रिे र् सरकारले कजनै ऋण र्लने र जमानत दिने छै न।

प्रिे र् सजञ्चत कोषः
गजनी रकम बाहे क प्रिे र् सरकारलाई प्राप्त हजने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको र्ितोमा र्लइएका सबै कजाु, प्रिे र्

नको अर्िकार अन्त्तगुत दिइएको जजनसजकै ऋण असजल हजँिा प्राप्त भएको सबै िन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हजने

अनजिान एवं ऋण रकम प्रिे र्

नद्वारा अको कजनै व्यवस्र्ा नगररएमा एक प्रिे र् सरकारी कोषमा आम्िानी बाँर्िनेछ

जसलाई प्रिे र् सजञ्चत कोष भर्ननेछ।
२०५.

प्रिे र् सजञ्चत कोष वा प्रिे र् सरकारी कोषबाट व्ययः
िे हायका रकम बाहे क प्रिे र् सजञ्चत कोष वा अन्त्य कजनै प्रिे र् सरकारी कोषबाट कजनै रकम जझक्न सवकने छै नः
(क)

प्रिे र् सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार भएको रकम,

(ि)

ववर्नयोजन

(ग)

ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा पेश्कीको रूपमा

(घ)

ववर्ेष अवस्र्ामा व्ययको वववरण मार भएको उिारो िचु

नबमोजजम िचु हजने रकम,

तर प्रिे र् आकजस्मक कोषका हकमा िारा २१२ बमोजजम हजनेछ।
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नबमोजजम िचु हजने रकम, वा

नद्वारा व्यय हजने रकम।

२०६.

प्रिे र् सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभारः

िे हायका ववषयसँग सम्बजन्त्ित िचु प्रिे र् सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजनेछ र त्यस्तो व्ययका लार्ग प्रिे र् सभाको
स्वीकृर्त आवश्यक पने छै नः

२०७.

(क)

प्रिे र् सभामजि र प्रिे र् उपसभामजिलाई दिइने पाररश्रर्मक र सजवविाका रकम,

(ि)

प्रिे र् लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष

(ग)

प्रिे र् सरकारको िावयत्वको ऋणसम्बन्त्िी व्ययभार,

(घ)

प्रिे र् सरकारको ववरु� अिालतबाट भएको फैसला वा आिे र्अनजसार र्तनजु पने रकम, र

(ङ)

प्रिे र् कानूनले प्रिे र् सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने भनी र्निाुरण गरे को रकम।

र सिस्यलाई दिईने पाररश्रर्मक र सजवविाका रकम,

राजस्व र व्ययको अनजमानः
(१)

प्रिे र्को अर्ुमन्त्रीले प्रत्येक आर्र्ुक वषुको सम्बन्त्िमा प्रिे र् सभा समक्ष िे हायका कजरा समेत िजलाई वावषुक
अनजमान पेर् गनु सक्नेछः

(२)

(क)

राजस्वको अनजमान,

(ि)

प्रिे र् सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने आवश्यक रकमहरू, र

(ग)

प्रिे र् ववर्नयोजन

नबमोजजम व्यय हजने आवश्यक रकमहरू।

उपिारा (१) बमोजजम वावषुक अनजमान पेर् गिाु अजघल्लो आर्र्ुक वषुमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छज ट्याइएको
िचुको रकम र िचुअनजसारको लक्ष्य हार्सल भयो वा भएन त्यसको वववरण पर्न सार्ै, पेर् गनजप
ु नेछ।

२०८.
२०९.

प्रिे र् ववर्नयोजन

नः

प्रिे र् ववर्नयोजन

नबमोजजम व्यय हजने रकम र्ीषुकमा उल्लेि गरी ववर्नयोजन वविेयकमा राजिनेछन्।

पूरक अनजमानः
(१)

कजनै आर्र्ुक वषुमा िे हायको अवस्र्ा पनु आएमा प्रिे र्को अर्ुमन्त्रीले प्रिे र् सभा समक्ष पूरक अनजमान पेर्
गनु सक्नेछः
(क)

चालज आर्र्ुक वषुका लार्ग प्रिे र् ववर्नयोजन

नबमोजजम कजनै सेवाका लार्ग िचु गनु अजख्तयारी

दिइएको रकम अपयाुप्त भएमा वा त्यस वषुका लार्ग प्रिे र् ववर्नयोजन

नले अर्िकार नदिएको नयाँ

सेवामा िचु गनु आवश्यक भएमा, वा
(ि)

चालज आर्र्ुक वषुमा प्रिे र् ववर्नयोजन

नबमोजजम अजख्तयारी दिएको रकमभन्त्िा बढी िचु हजन

गएमा।
(२)

पूरक अनजमानमा राजिएको रकम सम्बजन्त्ित र्ीषुकमा उल्लेि गरी पूरक ववर्नयोजन वविेयकमा राजिनेछ।

२१०. पेश्की िचुः
(१)

यस भागमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न प्रिे र् ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा
आर्र्ुक वषुका लार्ग अनजमान गररएको व्ययको कजनै अंर् पेश्कीका रूपमा प्रिे र्

नबमोजजम िचु गनु

सवकनेछ।
(२)

िारा २०७ बमोजजम राजस्व र व्ययको अनजमान पेर् नगररएसम्म पेश्की िचु वविेयक प्रस्तजत गररने छै न र
पेश्कीको रकम आर्र्ुक वषुको व्यय अनजमानको एक र्तहाइ भन्त्िा बढी हजने छै न।

(३)
२११.

प्रिे र् पेश्की िचु

नबमोजजम िचु भएको रकम प्रिे र् ववर्नयोजन वविेयकमा समावेर् गररनेछ।

उिारो िचुः
यस भागमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न प्राकृर्तक कारण वा अन्त्य कारणले गिाु प्रिे र्मा सं कटको
अवस्र्ा परी िारा २०७ को उपिारा (१) बमोजजम चावहने वववरण िजलाउन अव्यवहाररक वा प्रिे र्को सजरक्षा वा
वहतको दृव�ले अवाञ्छनीय िे जिएमा प्रिे र्को अर्ुमन्त्रीले व्ययको वववरण मार भएको उिारो िचु वविेयक प्रिे र् सभा
समक्ष पेर् गनु सक्नेछ।
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२१२.

प्रिे र् आकजस्मक कोषः
(१)

प्रिे र्

नबमोजजम प्रिे र् आकजस्मक कोषको नामले एउटा कोष स्र्ापना गनु सवकनेछ र त्यस्तो कोषमा समय

समयमा प्रिे र्
(२)

नबमोजजम र्निाुरण भएको रकम जम्मा गररनेछ।

उपिारा (१) बमोजजमको कोष प्रिे र् सरकारको र्नयन्त्रणमा रहनेछ। प्रिे र् सरकारले त्यस्तो कोषबाट
आकजस्मक कायुका लार्ग िचु गनु सक्नेछ।

(३)
२१३.

उपिारा (२) बमोजजमको िचुको रकम प्रिे र्

आर्र्ुक कायुववर्िसम्बन्त्िी
प्रिे र्

नबमोजजम यर्ार्ीर सोिभनाु गररनेछ।

नः

नबमोजजम ववर्नयोजजत रकम एक र्ीषुकबाट अको र्ीषुकमा रकमान्त्तर गने र आर्र्ुक कायुववर्िसम्बन्त्िी अन्त्य

व्यवस्र्ा प्रिे र्

नबमोजजम हजनछ
े ।

भाग- १9 स्र्ानीय आर्र्ुक कायु प्रणाली
२२८.

कर लगाउन वा ऋण र्लन नपाइनेः
(१)
(२)

कानूनबमोजजम बाहे क स्र्ानीय तहमा कजनै कर लगाउन, उनाउन र ऋण र्लन पाइने छै न।

ँ ी
स्र्ानीय तहले आफ्नो अर्िकार क्षेरर्भरको ववषयमा रावष्ट्रय आर्र्ुक नीर्त, वस्तज तर्ा सेवाको ओसार पसार, पजज
तर्ा श्रम बजार, र्छमेकी प्रिे र् वा स्र्ानीय तहलाई प्रर्तकूल नहजने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ।

२२९.

स्र्ानीय सजञ्चत कोषः
(१)

स्र्ानीय तह अन्त्तगुतका प्रत्येक गाउँपार्लका र नगरपार्लकामा एक स्र्ानीय सजञ्चत कोष रहनेछ। त्यस्तो

कोषमा गाउँपार्लका वा नगरपार्लकालाई प्राप्त हजने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रिे र् सरकारबाट
प्राप्त हजने अनजिान तर्ा गाउँपार्लका वा नगरपार्लकाले र्लएको ऋण रकम र अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त हजने रकम
जम्मा हजनेछ।

(२)

उपिारा (१) बमोजजमको स्र्ानीय सजञ्चत कोषबाट गनु सवकने िचुसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा स्र्ानीय कानूनबमोजजम
हजनेछ।

२३०.

गाउँपार्लका र नगरपार्लकाको राजस्व र व्ययको अनजमानः
(१)

यस सं वविानको अिीनमा रही गाउँ कायुपार्लका र नगर कायुपार्लकाले प्रत्येक आर्र्ुक वषुको राजस्व र

(२)

उपिारा (१) बमोजजम गाउँ कायुपार्लका वा नगर कायुपार्लकाले राजस्व र व्ययको अनजमान पेर् गिाु घाटा

व्ययको अनजमान स्र्ानीय कानूनबमोजजम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेर् गरी पाररत गराउनजपनेछ।

बजेट र्नमाुण गनजप
ु ने भएमा सं घीय कानून र प्रिे र् कानूनबमोजजम घाटा पूर्तु गने स्रोत समेतको प्रस्ताव
गनजप
ु नेछ।

१.२ व्यवस्र्ावपका सं सि र्नयमावली, २०७3 का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू
पररच्छे ि–१६ अध्यािे र्सम्बन्त्िी
१०९.

अध्यािे र् पेर्
(१)

सं वविानको िारा ११४ बमोजजम जारी भएको

अध्यािे र् जारी भएपर्छ बसेको सिनको बैनकमा सम्बजन्त्ित

मन्त्रीले पेर् गनेछ।
(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम अध्यािे र् पेर् गिाु त्यस्तो अध्यािे र् जारी गनजु परे को पररजस्र्र्त र कारण समेतको
वववरण सं लग्न गनजप
ु नेछ।
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११०.

अध्यािे र् अस्वीकार गने सूचनाः
(१)

अध्यािे र् अस्वीकार गनु प्रस्ताव पेर् गनु चाहने सिस्यले त्यस्तो सूचना अध्यािे र् पेर् भएको िजई दिनर्भर
महासजचव वा सजचवलाई दिनजपनेछ।

(२)

यसरी सूचना दिँिा अध्यािे र् अस्वीकृत गनजु पनाुको कारण समेत उल्लेि भएको हजनपज नेछ।

(३)

उपर्नयम (१) बमोजजमको सूचना एकभन्त्िा बढी प्राप्त भएमा आपसी सहमर्त वा गोलाप्रर्ाद्वारा कजनै एक
प्रस्तावको सूचना मार छार्ननेछ।

(४)

उपर्नयम (१) बमोजजम अध्यािे र् अस्वीकार गने कजनै सूचना प्राप्त नभएमा सभामजिले सो अध्यािे र् स्वीकृत
गररयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तजत गनु सम्बजन्त्ित मन्त्रीलाई अनजमर्त दिनेछ।

१११.

अध्यािे र् अस्वीकृत गने प्रस्ताव पेर् गने तरीकाः
(१)

सभामजिले नाम र्लएपर्छ प्रस्तावको सूचना गने सिस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेर् गनेछ र त्यसरी प्रस्ताव पेर् गिाु
प्रस्तावको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ।

(२)

सभामजिको अनजमर्त र्लई प्रस्तावको सूचना गने सिस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेर् गनु अन्त्य कजनै सिस्यलाई
अर्िकृत गनु सक्नेछ।

(३)

उपर्नयम (१) बमोजजम सभामजिले सिस्यको नाम र्लएपर्छ सो सिस्यले प्रस्ताव पेर् नगने इच्छा प्रकट गनु
सक्नेछ।

(४)
११२.

सम्बजन्त्ित सिस्यले पेर् नगरे को प्रस्ताव र्नजले वफताु र्लएको मार्ननेछ।

अध्यािे र् अस्वीकृत गने प्रस्तावमा छलफलः
अध्यािे र् अस्वीकृत गनेसम्बन्त्िी प्रस्तावमा छलफल गनु सभामजिले समय र्निाुरण गनेछ र छलफलको अन्त्त्यमा
सम्बजन्त्ित मन्त्रीले छलफलमा उने का प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ।

११३.

अध्यािे र् अस्वीकृत गने प्रस्तावमार्र् र्नणुयः
र्नयम ११२ बमोजजम मन्त्रीले जवाफ दिएपर्छ सभामजिले उक्त प्रस्तावलाई बैनकको र्नणुयार्ु प्रस्तजत गनेछ।

पररच्छे ि–१७ व्यवस्र्ापन कायुववर्ि
११४.

वविेयक प्रस्तजत गने अनजमर्तको लार्ग सूचनाः
(१)

सं वविान र यस र्नयमावलीको अिीनमा रही कजनै पर्न सिस्यले वविेयक प्रस्तजत गनु सक्नेछ। वविेयक प्रस्तजत
गनु चाहने सिस्यले वविेयकको

सार्मा

उ�ेश्य, कारण

र

व्याख्यात्मक

वटप्पणीसवहतको वववरण सं लग्न

गरी त्यसको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै महासजचव वा सजचवलाई दिनजपनेछ। तर सरकारी वविेयकको
हकमा पाँच दिन अगार्ड सूचना दिनज पयाुप्त हजनेछ।
(२)

कजनै वविेयक

न बनेपर्छ आर्र्ुक व्ययभार हजने रहेछ भने त्यस्तो वविेयक पेर् गिाु वविेयकको सार्मा ववस्तृत

वववरणसवहतको आर्र्ुक वटप्पणी पर्न सं लग्न रहनज पनेछ। आर्र्ुक वटप्पणीमा िचुसम्बन्त्िी िफाहरू प्रर्त ध्यान
आकवषुत गरी वविेयक पाररत भई

न बनेमा हजन सक्ने पटके र सालवसाली िचुको अनजमार्नत वववरण पर्न

सं लग्न हजनपज नेछ।
११५.

आजश्रत वविेयक प्रस्तजत गनु सवकनेः

बैनकसमक्ष ववचारािीन रहेको कजनै वविेयकमार्र् पूणत
ु ः वा आंजर्क रूपमा आजश्रत वविेयक मूल वविेयक पाररत नहजँिै
पर्न प्रस्तजत गनु सवकनेछ। तर मूल वविेयक पाररत नभएसम्म आजश्रत वविेयकमार्र् ववचार गररने छै न।

११६.

समान ववषयको वविेयक सूचीमा नरहनेः
सभामजिले अन्त्यर्ा आिे र् दिएमा बाहे क कजनै वविेयक सिनको ववचारािीन रहे को अवस्र्ामा उस्तै ववषय र उ�ेश्य
ज न्त्िा अजघ वा पर्छ जजनसजकै र्मर्तमा प्राप्त
समावेर् भएको कजनै अन्त्य वविेयकको सूचना ववचारािीन वविेयक प्रस्तजत हजनभ
भएको भए पर्न त्यसलाई प्राप्त वविेयकको सूचीमा राजिने छै न।
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११७.

प्रत्यायोजजत व्यवस्र्ापन बारे वटप्पणीः
कजनै वविेयकमा कानून बनाउने अर्िकार प्रत्यायोजन गने प्राविान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजजत अर्िकार
अन्त्तगुत बनाइने कानूनको प्रकृर्त र सीमा तर्ा त्यसबाट पनु सक्ने प्रभावप्रर्त ध्यानाकषुणसवहतको ववस्तृत वटप्पणी
सं लग्न गनजप
ु नेछ।

११८.

स्वीकृत अध्यािे र् प्रर्तस्र्ापन गने वविेयकः
राष्ट्रपर्तबाट जारी भएको कजनै अध्यािे र्का प्राविानहरूलाई यर्ावत् वा सं र्ोिनसवहत प्रर्तस्र्ावपत गने उ�ेश्यबाट प्रस्तजत
गररने वविेयकको सार्मा उक्त कानून बनाई अध्यािे र्को रूपमा तत्कालै लागज गनजु परे को पररजस्र्र्त र कारणसवहतको
वववरण सं लग्न गनजप
ु नेछ।

११९.

वविेयक प्रस्तजत गने प्रवक्रयाः
वविेयक पेर् गनु अनजमर्त माग्ने प्रस्ताव प्रस्तजत हजने दिनभन्त्िा िजई दिन अगावै प्रत्येक सिस्यलाई वविेयकको प्रर्त
उपलधि गराइनेछ।

१२०.

वविेयक प्रस्तजत गनु अनजमर्त माग्ने प्रस्तावको ववरोिको सूचनाः
कजनै वविेयक प्रस्तजत गनु अनजमर्त माग्ने प्रस्तावको ववरोि गनु चाहने सिस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तजत हजने
दिनभन्त्िा एक दिन अगावै महासजचव वा सजचवलाई दिनजपनेछ।

१२१.

वविेयक प्रस्तजत गनु अनजमर्त माग्ने प्रस्तावः
(१)

वविेयक प्रस्तजत गनु अनजमर्त माग्ने प्रस्तावको कसैले ववरोि गरे मा ववरोिकताु र प्रस्तावक सिस्यलाई क्रमर्ः
सभामजिले सं जक्षप्त वक्तव्य दिन अनजमर्त दिनेछ। तत्पचातात् सो प्रश्नमार्र् छलफल हजन नदिई सभामजिले
बैनकको र्नणुयार्ु प्रस्तजत गनेछ।

(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम वविेयक प्रस्तजत गने अनजमर्त प्राप्त भएमा प्रस्तजतकताु सिस्यले वविेयकलाई तत्काल
सिन समक्ष प्रस्तजत गनेछ र वविेयक प्रस्तजत भइसकेपर्छको कजनै समयमा

र्नजले

िे हायको

कजनै

एउटा

प्रस्ताव प्रस्तजत गनु सक्नेछः
(क)

वविेयकमार्र् ववचार गररयोस् भन्ने, वा

(ि)

वविेयकलाई जनताको प्रर्तवक्रया प्राप्त गनुको र्नर्मत्त प्रचार गररयोस् भन्ने।

(३)

वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्यले उपर्नयम (२) बमोजजम कजनै प्रस्ताव पेर् गरे कोमा अन्त्य कजनै सिस्यले सोही
उपर्नयमबमोजजम अको प्रस्ताव पेर् गनु सक्नेछ।

१२२.

वविेयकमार्र्को सामान्त्य छलफलः

र्नयम १२१ को उपर्नयम (२) को िण्ड (क) बमोजजमको प्रस्तावमार्र् छलफल हजँिा वविेयकको सै�ाजन्त्तक पक्षमा
मार छलफल गररनेछ। त्यसरी छलफल गिाु वविेयकको मनसाय स्प� गनु आवश्यक िे जिएमा बाहेक वविेयकका
िफाहरू मार्र् छलफल गररने छै न र वविेयकमार्र् कजनै सं र्ोिन पेर् गनु सवकने छै न।

१२३.

जनताको प्रर्तवक्रया प्राप्त गने कायुववर्िः
(१)

कजनै वविेयकलाई जनताको प्रर्तवक्रया प्राप्त गनुका र्नर्मत्त प्रचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा महासजचव
वा सजचवले राय सङ्कलन गररने र्निाुररत अवर्ि उल्लेि गरी सो वविेयकलाई नेपाल राजपरमा प्रकाजर्त
गनजक
ु ा सार्ै, अन्त्य उपयजक्त माध्यमद्वारा पर्न प्रचार गनु सक्नेछ र र्निाुररत अवर्िर्भर प्राप्त भएका रायहरू
सङ्कलन गरी सभामजि माफुत प्रस्तजतकताु सिस्यलाई दिनेछ।

(२)
१२४.

जनताको प्रर्तवक्रया प्राप्त गने अन्त्य प्रवक्रया सभामजिले र्निाुरण गरे बमोजजम हजनेछ।

जनताको प्रर्तवक्रया प्राप्त भएपर्छको कायुववर्िः
र्नयम १२३ को उपर्नयम (१) बमोजजम प्राप्त भएसम्मको राय सं लग्न गरी प्रस्तजतकताु सिस्यले जनताको
प्रर्तवक्रयासवहतको सो वविेयकमार्र् सिनमा ववचार गररयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तजत गनु सक्नेछ।
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१२५.

सामान्त्य छलफल समाप्त भएपर्छको कायुववर्िः
(१)

वविेयकमार्र्

सामान्त्य

छलफल

समाप्त

भएपर्छ

प्रस्तजतकताु सिस्यले िे हायको कजनै एक प्रस्ताव प्रस्तजत

गनु सक्नेछः
(क)

वविेयकमार्र्को िफावार छलफल सिनमा गररयोस् भन्ने, वा

(ि)

िफावार छलफलको लार्ग वविेयकलाई सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा पनाइयोस् भन्ने।

(२)

प्रस्तजतकताु सिस्यले उपर्नयम (१) बमोजजमको कजनै प्रस्ताव पेर् गरे कोमा

अन्त्य कजनै सिस्यले

सोही

उपर्नयमबमोजजमको अको प्रस्ताव पेर् गनु सक्नेछ।
१२६.

प्रस्ताव पेर् गनु अर्िकृत गनु सवकनेः
वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्य स्वयं उपजस्र्त हजन असमर्ु छ भन्ने कजरामा सभामजि सन्त्तज� भएमा प्रस्तजतकताु सिस्यले
अर्िकृत गरे को अन्त्य कजनै सिस्यलाई सो वविेयकको सम्बन्त्िमा प्रस्ताव पेर् गनु सभामजिले अनजमर्त दिन सक्नेछ।

१२७.

वविेयकमा संर्ोिनको सूचनाः

(१)

वविेयकमा सं र्ोिन पेर् गनु चाहने कजनै पर्न सिस्यले वविेयकमार्र्को सामान्त्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर
घण्टार्भर आफूले पेर् गनु चाहेको सं र्ोिनसवहतको सूचना महासजचव वा सजचवलाई दिनजपनेछ।

(२)

महासजचव वा सजचवले प्राप्त सं र्ोिनहरूको वववरण सिस्यहरूलाई उपलधि गराउनेछ।

१२८.

संर्ोिनसम्बन्त्िी सतुहरूः

(१)

िे हायका सतुहरूका अिीनमा रही वविेयकमा सं र्ोिन पेर् गनु सवकनेछः
(क)
(ि)
(ग)
(घ)

सं र्ोिन वविेयकको ववषयसँग सम्ब� र वविेयकको पररर्िर्भरको हजनपज नेछ।
सं र्ोिन वविेयकमा र्नवहत र्स�ान्त्तको ववपरीत हजन ज हजँिैन।
सं र्ोिन अस्प� वा र्नरर्ुक हजन ज हजँिैन।

कजनै िफामा गनु िोजजएको सं र्ोिन उक्त िफामा रहे को कजरासँग सम्ब� हजनपज नेछ।

(ङ)

सं र्ोिन सिनद्वारा पूव ु स्वीकृत र्स�ान्त्त वा र्नणुयको ववपरीत हजन ज हजँिैन।

(च)

सं र्ोिनमा वविेयकको कजन िफाको कजन व्यवस्र्ा वा र्धिावलीको स�ामा के कस्तो व्यवस्र्ा वा र्धिावली
राख्न िोजजएको हो भन्ने कजरा स्प� िजलाएको हजनपज नेछ।

(२)

सभामजिलाई यस र्नयमको अिीनमा रही कजनै सं र्ोिनलाई

स्वीकृत

गने, अस्वीकृत

गने

वा

सम्बजन्त्ित सिस्यलाई

बोलाई त्यसमा सजिार गने वा एकै आर्यका एकभन्त्िा बढी सं र्ोिनहरूलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गने अर्िकार
हजनेछ।
१२९.

संर्ोिनहरूको क्रमः
सभामजिबाट स्वीकृत भएका सं र्ोिनहरू यर्ासम्भव क्रम र्मलाई सं र्ोिनको सूचीमा राजिनेछन्।

१३०.

संर्ोिनसवहत िफावार छलफलः

(१)

सं र्ोिनमा ववचार गिाु सामान्त्यतया

वविेयकका

िफाहरूको

क्रमानजसार

गररनेछ

र सभामजिले नाम बोलाएको

सिस्यले वा र्नजले अर्िकृत गरे को सिस्यले सं र्ोिन प्रस्तजत गनु सक्नेछ।
(२)

छलफलबाट यर्ावत रहे को वा सं र्ोिन स्वीकार गररएको प्रत्येक िफाका सम्बन्त्िमा क्रमानजसार सभामजिले “यो िफा
वविेयकको अि बनोस्” भन्ने प्रस्ताव र्नणुयार्ु पेर् गनेछ। तर समयको र्मतव्यवयताको लार्ग छलफलमा िोहोरोपन
हटाउन एकै िफा वा सो अन्त्तगुत प्राप्त अन्त्योन्त्याजश्रत सं र्ोिनहरूलाई एकसार् छलफल गने अनजमर्त दिन सवकनेछ र
िफाहरू मार्र्को छलफलको क्रममा वविेयकको कजनै भाग वा िफालाई अजघ–पर्छ गरी छलफलमा राख्न वा कजनै भाग
वा िफालाई पर्छ ववचार गने गरी मजलतबी राख्न सवकनेछ।

(३)

यस र्नयमावलीमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न यो र्नयम र र्नयम १३१, १३२, १३३ र १३४ को
प्रयोजनको लार्ग सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वविेयकमार्र् िफावार छलफल

हुँिाको

अवस्र्ामा

सम्बजन्त्ित सर्मर्तको सभापर्तलाई र “बैनक” भन्नाले सम्बजन्त्ित सर्मर्तको बैनकलाई समेत जनाउँछ।
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“सभामजि”भन्नाले

१३१.

संर्ोिन वफताु र्लन सवकनेः
सं र्ोिन प्रस्तजतकताु सिस्यले बैनकको स्वीकृर्त र्लई सं र्ोिन वफताु र्लन सक्नेछ। तर कजनै सं र्ोिनमार्र् पर्न सं र्ोिन
प्रस्तजत भएकोमा सो सं र्ोिनको टज िो नलागेसम्म मूल सं र्ोिनलाई वफताु र्लन सवकने छै न।

१३२.

अनजसूचीहरू मार्र् छलफलः
सभामजिले अन्त्यर्ा र्नणुय गरे मा बाहे क वविेयकमा रहेका अनजसूची र त्यसमा प्राप्त सं र्ोिनहरू मार्र्को छलफल
सम्बजन्त्ित िफामार्र्को छलफलको लगत्तै पर्छ गररनेछ र बैनकको र्नणुयको लार्ग राजिने प्रश्न पर्न सोही क्रममा
प्रस्तजत गररनेछ।

१३३.

िफाहरूलाई समूहीकृत रूपमा र्नणुयार्ु प्रस्तजत गनु सवकनेः
सभामजिले उजचत सम्झेमा वविेयकका िफाहरू अर्वा अनजसूचीहरू वा कजनै सं र्ोर्ित िफाहरू अर्वा अनजसूचीहरू
बैनकको र्नणुयको लार्ग समूहीकृत रूपमा राख्न पर्न सक्नेछ। तर कजनै सिस्यले िफा वा अनजसूचीहरू वा सं र्ोर्ित
िफाहरू वा अनजसूचीहरू बैनकको र्नणुयका लार्ग छज �ाछज �ै प्रस्तजत गररयोस् भनी अनजरोि गरे मा सभामजिले छज �ाछज �ै
प्रस्तजत गनेछ।

१३४.

प्रस्तावना र नामको प्रस्तजर्तः
वविेयकका अन्त्य सबै िफाहरू र अनजसूचीहरू भए सो समेत उपर र्नणुय भएपर्छ मार सभामजिले वविेयकको प्रस्तावना
र नामसम्बन्त्िी िफालाई मूल रूपमा वा सं र्ोर्ित रूपमा वविेयकको अि बनाइयोस् भनी अन्त्त्यमा प्रस्ताव गनेछ।

१३५.

र्निे र्न दिन सवकनेः
सिनमा ववचारािीन रहे को कजनै वविेयकलाई

सम्बजन्त्ित

सर्मर्तमा

पनाउँिा

वा

सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा ववचारािीन

रहे को अवस्र्ामा पर्न वविेयकको पररर्ि वा मूल उ�ेश्यलाई ववस्तृत गनु वा कजनै ववर्ेष प्राविानलाई समावेर् गनु वा
नगनु सिनले सम्बजन्त्ित सर्मर्तलाई र्निे र्न दिन सक्नेछ। तर त्यस्तो र्निे र्न वविेयकको मूल भावना ववपरीत हजन ज
हजँिैन।

१३६.

सम्बजन्त्ित सर्मर्तको प्रर्तवेिनः
सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वविेयकमार्र् िफावार छलफल समाप्त भई र्नयम १३४ को कायुववर्ि पूरा भएपर्छ सम्बजन्त्ित
सर्मर्तले गरे को र्नणुयको प्रर्तवेिन तयार गरी सभापर्तले वा र्नजको अनजपजस्र्र्तमा सभामजिले तोकेको सम्बजन्त्ित
सर्मर्तको अन्त्य कजनै सिस्यले प्रर्तवेिनसवहतको वविेयक बैनकमा पेर् गनेछ।

१३७.

वविेयक वफताु र्लन सवकनेः
(१)

वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्यले वविेयक वफताु र्लन अनजमर्त माग्ने प्रस्ताव पेर् गनु चाहेमा एक दिन अगावै
सूचना दिनजपनेछ।

(२)

सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वविेयक ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा वविेयक वफताु र्लने अनजमर्तको लार्ग प्रस्ताव प्रस्तजत
भएमा सम्बजन्त्ित सर्मर्तले सोही व्यहोराको प्रर्तवेिन बैनकमा पेर् गनेछ।

(३)

सभामजिको अनजमर्त र्लई वविेयक वफताु र्लने प्रस्तावक सिस्यले व्यवस्र्ावपका–सं सिको बैनकमा प्रस्ताव
प्रस्तजत गनेछ।

(४)

वविेयकलाई वफताु र्लने प्रस्तावको कसैले ववरोि गरे मा प्रस्ताव गने तर्ा ववरोि गने सिस्यलाई सभामजिले
आ–आफ्नो कजराहरू स्प� पानु सं जक्षप्त वक्तव्य दिन अनजमर्त दिन सक्नेछ र त्यसपर्छ अरू छलफल हजन नदिई
प्रस्तावलाई र्नणुयार्ु पेर् गनेछ।

१३८.

सम्बजन्त्ित सर्मर्तको प्रर्तवेिन प्रस्तजत भएपर्छको कायुववर्िः
(१)

सम्बजन्त्ित सर्मर्तको प्रर्तवेिन प्रस्तजत भएपर्छ सो प्रर्तवेिन सबै सिस्यहरूलाई ववतरण गररनेछ।

(२)

सभामजिले अन्त्यर्ा आिे र् दिएमा बाहे क सम्बजन्त्ित सर्मर्तको प्रर्तवेिन ववतरण भएको चौबीस घण्टापर्छको
कजनै समयमा वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्यले िे हायको कजनै प्रस्ताव पेर् गनु सक्नेछः

(क)

प्रर्तवेिनसवहतको वविेयकमार्र् छलफल गररयोस् भन्ने, वा

20
20

(ि)

कजनै िास िफा वा िफाहरूका सम्बन्त्िमा पजनः ववचारार्ु र्निे र्नसवहत सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वविेयक वफताु
पनाइयोस् भन्ने।

(३)

प्रस्तजतकताु सिस्यले उपर्नयम (२) बमोजजमको कजनै प्रस्ताव पेर् गरे कोमा

अन्त्य कजनै सिस्यले

सोही

उपर्नयमबमोजजमको अको प्रस्ताव पेर् गनु सक्नेछ।
(४)

उपर्नयम (३) बमोजजम प्रस्ताव पेर् गररएमा सभामजिले सो प्रस्तावक सिस्यलाई र वविेयक प्रस्तजतकताु
सिस्यलाई बोल्न मौका दिनेछ र यसरी िजबै जनाले बोर्लसकेपर्छ प्रस्तावक सिस्यले प्रस्ताव वफताु नर्लएमा
अरू छलफल हजन नदिई सो प्रस्तावलाई व्यवस्र्ावपका–सं सिको र्नणुयार्ु पेर् गनेछ।

(५)

वविेयकलाई सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वफताु पनाउने र्नणुय भएमा सो वविेयकमार्र् पजनः ववचार गरी प्रर्तवेिन पेर्
गनु सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा वफताु पनाइनेछ।

(६)

उपर्नयम (५) बमोजजम पजनः ववचारार्ु

वफताु आएको वविेयकमार्र् सम्बजन्त्ित सर्मर्तले यर्ार्ीघ्र ववचार गरी

र्नयम १३६ बमोजजमको प्रर्तवेिनसवहतको वविेयक बैनकमा प्रस्तजत गनेछ।
(७)

उपर्नयम (६) बमोजजम सम्बजन्त्ित सर्मर्तले पेर् गरे को प्रर्तवेिन सिस्यहरूलाई ववतरण भएपर्छ सभामजिले
तोकेको दिन र समयमा प्रस्तजतकताु सिस्यले उपर्नयम (२) को िण्ड (क) बमोजजमको प्रस्ताव पेर् गनु
सक्नेछ।

(८)

उपर्नयम (२) को िण्ड (क) वा उपर्नयम (७) बमोजजमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपर्छ सम्बजन्त्ित सर्मर्तको
प्रर्तवेिन र सोसम्बन्त्िी वविेयकका िफाहरू तर्ा आनजषविक अन्त्य िफाहरूमा मार छलफल गनु सवकनेछ।

१३९.

वविेयक पाररत गने प्रस्तावः
बैनकमा िफावार

छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपर्छ र सम्बजन्त्ित सर्मर्तमा िफावार छलफल भएकोमा सर्मर्तको

प्रर्तवेिनमार्र्को छलफल समाप्त भई सं र्ोिनहरूलाई व्यवस्र्ावपका–सं सिको र्नणुयार्ु क्रमर्ः पेर् गररसकेपर्छ
वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्यले वविेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तजत गनेछ।
१४०.

वविेयक िताु लगतबाट हटाइनेः
(१)

िे हायको अवस्र्ामा वविेयकलाई सिनको िताु लगतबाट हटाइनेछः

(क)

वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्यले पेर् गरे को िे हायको प्रस्ताव बैनकले अस्वीकृत गरे माः–
(१)

वविेयक प्रस्तजत गनु अनजमर्त पाऊँ भन्ने,

(२)

वविेयकमार्र् वा सर्मर्तको प्रर्तवेिनसवहतको वविेयकमार्र् ववचार गररयोस् भन्ने, वा

(३)

वविेयक वा सं र्ोिनसवहतको वविेयक पाररत गररयोस् भन्ने।

(ि)

र्नयम १३९ बमोजजम प्रस्तजत प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा,

(ग)

वविेयक वफताु र्लएमा,

(घ)

गैर-सरकारी वविेयक प्रस्तजतकताु सिस्य व्यवस्र्ावपका–सं सिको सिस्य नरहेमा वा,

(ङ)

गैर-सरकारी वविेयक पाररत नहजँिै प्रस्तजतकताु सिस्य मन्त्री भएमा।

(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम िताु लगतबाट हटाइएको वविेयकको सम्बन्त्िमा बैनकमा कजनै प्रस्ताव पेर् गनु
सवकने छै न।

१४१.

सामान्त्य रजवटहरू सजिाने सभामजिको अर्िकारः
सभामजिले बैनकबाट पाररत भइसकेको वविेयकमा आवश्यक िे िेमा वविेयकका िफाहरूको सं ख्याको क्रम र्मलाउन
आवश्यक आनजषविक सजिार गनु सक्नेछ।

१४२.

वविेयकको पजनः प्रस्तजर्तः
एक पटक बैनकबाट अस्वीकृत भएको वविेयक सोही अर्िवेर्नमा पजनः प्रस्तजत गररने छै न।

१४३.

वविेयकको प्रमाणीकरणः
(१)

व्यवस्र्ावपका–सं सिबाट पाररत वविेयक सभामजिले प्रमाजणत गरी प्रमाणीकरणको लार्ग राष्ट्रपर्त समक्ष पेर्
गनजप
ु नेछ।
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(२)

व्यवस्र्ावपका–सं सिबाट पाररत वविेयक सं वविानको िारा ११३ को उपिारा (२) बमोजजम राष्ट्रपर्तद्वारा
प्रमाणीकरण भएपर्छ

(३)

न बन्नेछ।

उपर्नयम (२) बमोजजम राष्ट्रपर्तबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपर्छ सभामजिले सो सूचना बैनकमा
पढे र सजनाउनेछ। अर्िवेर्न चालज नभएको अवस्र्ामा त्यस्तो सूचना व्यवस्र्ावपका–सं सिको सूचना परमा
प्रकार्न गराई त्यसको प्रचार प्रसार समेत गनु लगाउनेछ।

(४)

उपर्नयम (२) बमोजजम प्रमाणीकरण गररएको वविेयकको एक प्रर्त व्यवस्र्ावपका–सं सिको अर्भलेिमा रािी
अको एक–एक प्रर्त राष्ट्रपर्तको कायाुलय, प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलय र कानून, न्त्याय तर्ा
सं सिीय मार्मला मन्त्रालयमा पनाउनजपनेछ।

पररच्छे ि–१८ राजस्व र व्ययको अनजमानसम्बन्त्िी कायुववर्ि
१४५.

राजस्व र व्ययको अनजमानः
(१)

सं वविानको िारा ११९ बमोजजम अर्ु मन्त्रीले बैनकमा राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान प्रस्तजत गनेछ।

(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान प्रस्तजत भएपर्छ बसेको बैनकमा अर्ु मन्त्रीले
ज गनेछ।
राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमानको एक प्रर्त टे बल

(३)
१४६.

ज गररएको दिन त्यसमा छलफल गररने छै न।
राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान टे बल

राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमानमार्र् छलफलः
(१)

अर्ु मन्त्रीले बैनकमा अर्ु वविेयक प्रस्तजत गने अनजमर्तको लार्ग प्रस्ताव प्रस्तजत गनजु अजघ राजस्व र व्ययको
वावषुक अनजमानमार्र् सामान्त्य छलफल गनुको र्नर्मत्त सभामजिले प्रिानमन्त्री वा र्नजको अनजपजस्र्र्तमा र्नजले
तोकेको अन्त्य कजनै

(२)

ँ परामर्ु गरी दिन तर्ा समयावर्ि तोक्नेछ।
मन्त्रीसग

उपर्नयम (१) बमोजजम तोवकएको दिन र समयावर्िर्भर राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमानमार्र् सामान्त्य
छलफल गररनेछ।

(३)

उपर्नयम (२) बमोजजमको छलफलको प्रारम्भ अर्ु मन्त्रीको वक्तव्यबाट हजनेछ र छलफलमा उने का
प्रश्नहरूको उत्तर अर्ु मन्त्रीले अन्त्त्यमा दिनेछ।

१४७.

पूरक अनजमानः
(१)

सं वविानको िारा १२१ बमोजजम अर्ु मन्त्रीले बैनकमा पूरक अनजमान प्रस्तजत गनु सक्नेछ।

(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम पूरक अनजमान प्रस्तजत गिाु अर्ु मन्त्रीले त्यसको उ�ेश्य र कारण स्प� गनजप
ु नेछ।

(३)

उपर्नयम (१) बमोजजमको पूरक अनजमान प्रस्तजत गररएको दिन त्यसमा छलफल गररने छै न।

(४)

पूरक अनजमानमार्र् सामान्त्य छलफल गनुको र्नर्मत्त सभामजिले प्रिानमन्त्री वा र्नजको अनजपजस्र्र्तमा र्नजले

(५)

उपर्नयम (४) बमोजजम तोवकएको दिन तर्ा समयावर्िर्भर पूरक अनजमानमार्र् छलफल गररनेछ।

(६)

उपर्नयम (५) बमोजजमको छलफलको प्रारम्भ अर्ु मन्त्रीको वक्तव्यबाट हजनेछ र छलफलमा उने का

तोकेको अन्त्य कजनै मन्त्रीसँग परामर्ु गरी दिन तर्ा समयावर्ि तोक्नेछ।

प्रश्नहरूको उत्तर अर्ु मन्त्रीले अन्त्त्यमा दिनेछ।
१४८.

व्ययको अनजमानः
(१)

प्रत्येक मन्त्रालयको र्नर्मत्त प्रस्ताव गररएको िचुको रकम सामान्त्यतः छज �ाछज �ै र्ीषुक अन्त्तगुत राख्नज
पनेछ।तर अर्ु मन्त्रीले िजई वा सोभन्त्िा बढी मन्त्रालयहरू र ववभागहरूको र्नर्मत्त प्रस्ताव गररएको िचुको
रकम एउटै र्ीषुकमा समावेर् गनु वा िास मन्त्रालयहरू अन्त्तगुत सहज रूपमा वगीकरण गनु नसवकने
िचुको रकमहरू एउटै र्ीषुक अन्त्तगुत राख्न सक्नेछ।
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(२)

प्रत्येक र्ीषुकमा पवहले सबै प्रस्ताववत िचु रकमको वववरण र त्यसपर्छ उपर्ीषुकहरूमा ववभाजजत प्रत्येक
िचु रकमको ववस्तृत वववरण उल्लेि गरे को हजनपज नेछ। त्यस्तो वववरणमार्र् बैनकमा छलफल गनु
सवकनेछ।तर सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने रकमहरूको हकमा बैनकको स्वीकृर्त र्लनज पने छै न।

पररच्छे ि–१९ ववर्नयोजन तर्ा अर्ु वविेयकसम्बन्त्िी कायुववर्ि
१४९.

ववर्नयोजन वविेयकसम्बन्त्िी कायुववर्िः
(१)

यस र्नयमावलीमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न ववर्नयोजन वविेयकको सम्बन्त्िमा यस पररच्छे िमा
लेिीए बमोजजमको कायुववर्ि अपनाइनेछ।

(२)

ववर्नयोजन वविेयक प्रस्तजत गनजु पूव ु बैनकमा बजेट तयारीका लार्ग ववर्नयोजन वविेयकका र्स�ान्त्त र
प्रार्र्मकता सम्बन्त्िमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गररयोस् भनी अर्ु मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ।

(३)

उपर्नयम (२) बमोजजम गररने छलफलको कायुववर्ि कायु व्यवस्र्ा परामर्ु सर्मर्तको परामर्ुमा सभामजिले
र्निाुरण गरे बमोजजम हजनछ
े ।

(४)

ज न्त्िा कम्तीमा पर्न पन्त्र दिन पूव ु
उपर्नयम (२) बमोजजमको छलफल बैनकमा ववर्नयोजन वविेयक प्रस्तजत हजनभ
नै समाप्त भइसक्नजपनेछ।

(५)

बैनकमा वावषुक अनजमानमार्र् छलफल समाप्त भएपर्छ उपर्नयम (२) बमोजजम भएको छलफलको आिारमा
अर्ुमन्त्रीले ववर्नयोजन वविेयक प्रस्तजत गनेछ।

(६)

ववर्नयोजन वविेयकमार्र् ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेर् भएपर्छ सभामजिले प्रिानमन्त्री वा र्नजको

अनजपजस्र्र्तमा र्नजले तोकेको अन्त्य कजनै मन्त्रीसँग परामर्ु गरी वविेयकका ववर्भन्न र्ीषुकहरू मार्र् छलफल
र र्नणुय गनुको र्नर्मत्त दिन तर्ा समयावर्ि तोक्नेछ।

(७)

ववर्नयोजन वविेयकमा र्नदिु� गरी राजिएको प्रत्येक र्ीषुकमार्र् छज �ाछज �ै वा समूहीकृत रूपमा छलफल
गररनेछ र यस्तो छलफल िलीय सं रचनाको आिारमा मार गराइनेछ।

(८)

उपर्नयम (७) बमोजजमको छलफलको क्रममा कजनै र्ीषुकमार्र् उने को प्रश्नको जवाफ सम्बजन्त्ित मन्त्रीले
छलफलको अन्त्त्यमा दिनेछ।

(९)

कजनै र्ीषुकलाई र्नणुयार्ु प्रस्तजत गनजु अजघ सो र्ीषुकको सम्बन्त्िमा िलीय सं रचनाको आिारमा प्रस्तजत
गररएका िचु कटौतीका प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृर्तको प्रस्ताव एक भन्त्िा बढी भएमा कजनै एकमा मार
छलफल गरी र्नणुय गररनेछ।

(१०)

ँ सम्बजन्त्ित छज �ाछज �ै प्रस्तावहरू प्रस्तजत गररएमा वावषुक अनजमानमा व्यवस्र्ा
एउटै र्ीषुकको िचु रकमसग
गररएको सम्बजन्त्ित र्ीषुकहरूको क्रमानजसार छलफल गररनेछ।

(११)

उपर्नयम (६) बमोजजम तोवकएको दिन तर्ा समयावर्िको अन्त्त्यमा छलफल गनु बाँकी रहे का सबै
र्ीषुकहरूलाई छलफल र्बना नै सभामजिले र्नणुयार्ु बैनकमा प्रस्तजत गनेछ।

१५०.

िचु कटौतीको प्रस्तावः
(१)

कजनै र्ीषुकको िचु रकम घटाउन िे हायबमोजजमको प्रस्ताव प्रस्तजत गनु सवकनेछः

(क)

र्ीषुकको िचु रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गररयोस् भन्ने,

(ि)

र्ीषुकको िचु रकममा उजल्लजित िचु रकम घटाइयोस् भन्ने, वा

(ग)

र्ीषुकको िचु रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् भन्ने।

(२)

“र्ीषुकको िचु रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गररयोस्” भनी प्रस्तजत गररएको प्रस्तावलाई र्ीषुकमा र्नवहत
नीर्तको असहमर्त प्रकट गनु प्रस्तजत गररएको मार्ननेछ। त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सिस्यले छलफल गनु
चाहे को नीर्तको व्यहोरा स्प� र यर्ार्ु रूपमा सूचनामा िजलाउनज पनेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा उजल्लजित िास
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ँ ा वा बजि
ँ ाहरूमा सीर्मत रही छलफल गररनेछ र त्यसमा सिस्यहरूले वैकजल्पक नीर्तको सजझाव दिन
बजि
सक्नेछन्।
(३)

“र्ीषुकको िचु रकममा उजल्लजित िचु रकम घटाइयोस्” भनी प्रस्तजत गररएको प्रस्तावलाई र्मतव्यवयता
अवलम्बन गनु प्रस्तजत गररएको मार्ननेछ। त्यस्तो प्रस्तावद्वारा र्ीषुकमा उजल्लजित िचु रकम एकमज�
घटाउने वा र्ीषुकको कजनै उपर्ीषुकलाई िारे ज गने वा त्यस्तो उपर्ीषुकको िचु रकम घटाउने कजरा
प्रस्ताववत हजन सक्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पेर् गनु चाहे को सूचनामा छलफल गनु िोजेको ववषय सं जक्षप्त र
यर्ार्ु रूपमा िजलाएको हजनपज नेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गिाु र्मतव्यवयता कसरी गनु सवकन्त्छ भन्ने
ववषयमा मार छलफल गररनेछ।

(४)

“र्ीषुकको िचु रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्” भनी प्रस्तजत गररएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको
जवाफिे ही क्षेरर्भरको कजरामा प्रस्तावक सिस्यलाई जचत्त नबजझेको कजरा प्रकट गनु प्रस्तजत गररएको सांकेर्तक

कटौतीको प्रस्ताव मार्ननेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेर् गनु दिएको सूचनामा उजल्लजित जचत्त नबजझेको िास कजरामा
मार छलफल गररनेछ।
१५१.

कटौतीको प्रस्तावसम्बन्त्िी सतुहरूः
कजनै र्ीषुकको िचु रकम घटाउन प्रस्तजत गररने प्रस्ताव स्वीकारयोग्य हजनको र्नर्मत्त र्नयम ७७ बमोजजमका सतुहरूको
अर्तररक्त िे हायका सतुहरू पूरा भएको हजनपज नेछः
(क)

कजनै एक र्ीषुकसँग मार सम्बजन्त्ित हजनपज नेछ,

(ि)

िचुको रकमलाई वृव� गनु वा िचु रकमको स्र्ानान्त्तर गनु िोजेको हजन ज हजँिैन,

(ग)

कजनै एक ववर्ेष ववषय यर्ार्ु रूपमा िजलाएको हजनपज नेछ,

(घ)

कजनै कानून सं र्ोिन वा िारे ज गनुको र्नर्मत्त सजझाव गररएको हजन ज हजँिैन,

(ङ)

नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेरर्भरको ववषय हजनपज नेछ,

(च)

ँ सम्बजन्त्ित हजन ज हजँिैन,
सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार भएको रकमसग

(छ)

कजनै बैनकमा छलफल गनुको र्नर्मत्त समय र्निाुररत भइसकेको ववषयमार्र् त्यस्तो र्निाुररत समय अगावै
छलफल गने कजरा उनाएको हजन ज हजँिैन।

१५२. कटौतीको प्रस्तावको सूचनाः
कजनै र्ीषुकमा िचु रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तजत गनु चाहने सिस्यले ववर्नयोजन वविेयक प्रस्तजत भएपर्छ सम्बजन्त्ित

र्ीषुकमार्र् ववचार गररने दिनको िजई दिन अगावै प्रस्तावको सूचना दिनजपनेछ। यसरी सूचना दिँिा एक मन्त्रालयमा एक
िलको तफुबाट एकमार सूचना दिन सवकनेछ।

१५३.

िचु कटौतीको प्रस्ताव उपर र्नणुयः
कजनै कटौतीको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छै न भन्ने कजराको र्नणुय सभामजिले गनेछ। उक्त प्रस्ताव यस र्नयमावलीको
प्रर्तकूल िे जिएमा सभामजिले सो प्रस्तावलाई कारण िोली अस्वीकार गनु सक्नेछ।

१५४. कटौतीको प्रस्तावमार्र् संर्ोिन पेर् गनुमा बन्त्िेजः
कजनै र्ीषुकमा िचु रकम घटाउने प्रस्तावमा सं र्ोिन पेर् गनु सवकने छै न।
१५५. पेश्की िचु वविेयकः
(१)

सं वविानको िारा १२२ बमोजजम अर्ु मन्त्रीले बैनकमा पेश्की िचु वविेयक प्रस्तजत गनु सक्नेछ।

(२)

पेश्की िचु वविेयकको सम्बन्त्िमा सभामजिले उपयजक्त नहर्याएको कायुववर्ि अपनाइनेछ।

(३)

सं वविानको िारा १२२ को उपिारा (२) बमोजजमको वविेयक प्रस्तजत गने र पाररत गने कायुववर्ि पेश्की िचु
वविेयक सरह हजनेछ।

१५६.

आर्र्ुक वविेयकः
(१)

वावषुक अनजमान प्रस्तजत भएको लगत्तै पर्छ बसेको व्यवस्र्ावपका–सं सिको बैनकमा अर्ु मन्त्रीले नेपाल
सरकारको अर्ुसम्बन्त्िी प्रस्तावहरूलाई कायाुन्त्वयन गनु बनेको आर्र्ुक वविेयक प्रस्तजत गनेछ।
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(२)

यस र्नयमावलीमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न आर्र्ुक वविेयकका सम्बन्त्िमा यस र्नयममा
तोवकएबमोजजमको कायुववर्ि अपनाइनेछ।

(३)

आर्र्ुक वविेयकमार्र् ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेर् भई स्वीकृत भएपर्छ सभामजिले प्रिानमन्त्री वा र्नजको

अनजपजस्र्र्तमा र्नजले तोकेको अन्त्य कजनै मन्त्रीसँग परामर्ु गरी सो वविेयकमा छलफल गने दिन तर्ा

समयावर्ि तोक्नेछ।
(४)

आर्र्ुक वविेयकमार्र् छलफल गिाु कजनै पर्न सिस्यले नेपाल सरकारको जवाफिे ही क्षेरर्भरको प्रर्ासर्नक
ँ सम्बजन्त्ित ववषयहरू मार्र् छलफल
कायु, स्र्ानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौदरक एवं आर्र्ुक नीर्तसग
गनु सक्नेछ।

(५)

आर्र्ुक वविेयकका सम्बन्त्िमा यस र्नयममा उल्लेि गररएिे जि बाहेक सभामजिले उपयजक्त नहर्याएको
कायुववर्ि अपनाइनेछ।

१५७.

१५८.

पूरक ववर्नयोजन वविेयकः
(१)

पूरक अनजमानमार्र् छलफल समाप्त भएपर्छ अर्ु मन्त्रीले बैनकमा पूरक ववर्नयोजन वविेयक प्रस्तजत गनेछ।

(२)

पूरक ववर्नयोजन वविेयक सम्बन्त्िमा पर्न ववर्नयोजन वविेयकसम्बन्त्िी कायुववर्ि अपनाइनेछ।

उिारो िचु वविेयकः
(१)

सं वविानको िारा १२३ बमोजजम अर्ु मन्त्रीले बैनकमा उिारो िचु वविेयक प्रस्तजत गनु सक्नेछ।

(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम प्रस्तजत गररएको वविेयकको सम्बन्त्िमा सभामजिले उपयजक्त नहर्याएको कायुववर्ि
अपनाइनेछ।

१.३ आर्र्ुक कायुववर्ि

न, २०५५ का सान्त्िर्भुक िफाहरू

पररच्छे ि–३ बजेट र्नमाुण, र्नकासा, िचु, रकमान्त्तर तर्ा र्नयन्त्रण
५.

बजेट तर्ा कायुक्रम तजजम
ु ा गने
१.

आगामी आर्र्ुक वषुमा गनजप
ु ने सरकारी कामकाज तर्ा ववकास कायुक्रमको र्नर्मत्त तोवकएबमोजजम बजेट तयार
गने गराउने उत्तरिावयत्व अर्ु मन्त्रालयको हजनेछ।

२.

उपिफा (१) बमोजजम बजेट तर्ा कायुक्रम तजजम
ु ा एवं प्रगर्त समीक्षा गनुको लार्ग अर्ु मन्त्रालयले माग गरे को
आवर्िक कायु वववरण, आय व्ययको अनजमान तर्ा सं वविानको िारा 119 को उपिारा (२) बमोजजम आफ्नो
कायाुलय र मातहतका कायाुलयलाई छज ट्याइएको बजेट र्नकासा, िचु र लक्ष्यअनजसार भएको प्रगर्त वववरण अर्ु
मन्त्रालयमा पेर् गने उत्तरिावयत्व सम्बजन्त्ित लेिा उत्तरिायी अर्िकृतको हजनेछ।

३.

र्मरराष्ट्र र अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ाबाट अनजिान र ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने नगिी वा जजन्त्सी
सहायतालाई बजेटमा समावेर् गनजु गराउनजपनेछ। यस बाहेक अन्त्य प्रकारका सहायताको छज �ै वववरण बजेट सार्
सं सद्मा पेर् गनजप
ु नेछ।

४.

उपिफा (३) बमोजजमको सहायता र्लनज अजघ त्यस्तो सहायता, योजना तर्ा वावषुक कायुक्रमले र्निाुरण गरे को
प्रार्र्मकता, नीर्त तर्ा कायुक्रमअनजरूप छ, छै न सो सम्बन्त्िमा सामान्त्यतया रावष्ट्रय योजना आयोगको परामर्ु र्लई
अर्ु मन्त्रालयको स्वीकृर्त र्लने र सोको वववरण तयार गरी अर्ु मन्त्रालयमा पेर् गने कतुव्य लेिा उत्तरिायी
अर्िकृतको हजनेछ।

५.

गैर-सरकारी सं स्र्ा र स्र्ानीय र्नकायहरूलाई प्राप्त हजने वैिेजर्क ऋण, अनजिान र सहयोगसम्बन्त्िी वववरण
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले अर्ु मन्त्रालयलाई उपलव्ि गराउनजपनेछ। यसरी प्राप्त हजन आएको वववरण अर्ु मन्त्रालयले
सं सि समक्ष पेर् गनजप
ु नेछ।

६.

बजेट तर्ा कायुक्रम तजजम
ु ा गिाु अपनाउनज पने अन्त्य कायुववर्ि तोवकएबमोजजम हजनेछ।
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६.

बजेट र्नकासा
१.

पेस्की िचु

न वा ववर्नयोजन

न जारी भएपर्छ स्वीकृत बजेट वववरणअनजसार अर्ु मन्त्रालयले दिएको

अजख्तयारीको आिारमा महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयको आिे र्बमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषबाट सम्बजन्त्ित
कायाुलयको नाममा बैंक माफुत रकम र्नकासा दिइनेछ।
२.

अर्ु मन्त्रालयबाट कायाुलयगत बजेट वववरण र िचु गने अजख्तयारी प्राप्त हजनासार् सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले ववभागीय
प्रमजिलाई र ववभागीय प्रमजिले मातहतका कायाुलय प्रमजिलाई िचु गने अजख्तयारी दिनजपनेछ।
तर ववभाग नभएका कायाुलयहरूको हकमा मन्त्रालयले कायाुलय प्रमजिलाई अजख्तयारी दिन सक्नेछ।

३.

उपिफा

(१)

बमोजजम

कायाुलयको

नाममा

रकम

र्नकासा

भएपर्छ

महालेिा

र्नयन्त्रक

कायाुलयले

ज िस्तितबाट कायाुलयको नाममा बैंक िाता सञ्चालन गनजप
तोवकदिएबमोजजमका अर्िकारीहरूको सं यक्त
ु नेछ।
४.

स्वीकृत ववर्नयोजन रकम कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट र्नकासा प्राप्त गरी अजख्तयारी र स्वीकृत
बजेटर्भर रहे र प्रचर्लत कानूनबमोजजम िचु गने, लेिा रािी वा राख्न लगाई लेिा पेर् गने, लेिापरीक्षण गराउने,
बेरूजज फछयौट गने सम्पूण ु उत्तरिावयत्व सम्बजन्त्ित कायाुलय प्रमजिको हजनछ
े ।

५.

पेस्की िचु

न तर्ा ववर्नयोजन

नबमोजजम सरकारी रकम र्नकासा दिने तर्ा कोष सञ्चालन गने गराउनेसम्बन्त्िी

अन्त्य कायुववर्ि तोवकएबमोजजम हजनछ
े ।
७.

िचु गने कायुववर्ि

सरकारी कामकाज तर्ा आयोजना सञ्चालन गिाु गराउँिा चावहने मालसामान िररि गने, सेवा प्राप्त गने, प्रचर्लत
कानूनबमोजजम िताु भएको कर्मर्न एजेन्त्टले पाउने कर्मर्नसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा, बोलपर, िरभाउपर तर्ा ने क्का स्वीकृत गने,
िरौटी, िस्तजर, सेवा र्जल्क तर्ा जमानत र्लने, पेस्की दिने तर्ा फर्छ्यौट गने, र्नमाुण तर्ा ममुत सम्भार गने, रासन ने क्का
बन्त्िोवस्त गने, र्नमाुण सामाग्री र ज्यालािरको िर र्निाुरण गने, सरकारी नगिी तर्ा जजन्त्सी सम्पजत्तको सं रक्षण गने,
र्ललाम ववक्री गने, र्मन्त्हा दिनेसम्बन्त्िी आर्र्ुक प्रर्ासन तर्ा अन्त्य ववववि व्यवस्र्ा र तत्सम्बन्त्िी कायुववर्ि
तोवकएबमोजजम हजनेछ।

८.

रकमान्त्तर
१.

ववर्नयोजन

नमा तोवकएको कजनै र्ीषुकमा रकम नपजग भएमा सो नपजग भएको रकम सोही

एक वा एक भन्त्िा बढी र्ीषुकमा वचत हजने भएमा ववर्नयोजन

नमा तोवकएको कजनै

नमा तोवकएको सीमार्भर रही एक र्ीषुकबाट

अको र्ीषुकमा अर्ु मन्त्रालयले रकमान्त्तर गनु सक्नेछ।
२.
९.

उपिफा (१) मा लेिीएिे जि बाहे क उप–र्ीषुकहरूको रकमान्त्तरसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा तोवकएबमोजजम हजनेछ।

बजेट रोक्का वा र्नयन्त्रण गनु सक्ने
िफा ६ मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएता पर्न िे र्को आर्र्ुक जस्र्र्त र सं घीय सजञ्चत कोषमा जम्मा रहे को
रकमलाई ववचार गरी अर्ु मन्त्रालयले सं घीय सजञ्चत कोष मार्र् व्ययभार हजने रकम बाहे क ववर्नयोजजत रकममा
आवश्यकतानजसार पूण ु वा आंजर्क रूपमा रोक्का वा र्नयन्त्रण गनु सक्नेछ।

१.४ आर्र्ुक कायुववर्ि र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू
पररच्छे ि – ४ बजेट तर्ा कायुक्रमसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
१९. बजेट तजजम
ु ा गने
१.

प्रत्येक कायाुलयले तालजक कायाुलयको र्निे र्न, र्निाुररत बजेट सीमा तर्ा बजेट दिग्िर्ुन र पररपरको अिीनमा
रही आफ्नो उ�ेश्यअनजरूपको कायुसम्पािन गनु लक्ष्य र्निाुरण गरी सोको आिारमा आगामी आर्र्ुक वषुको लार्ग
बजेट तजजम
ु ा गनजप
ु नेछ।
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२.

नेपाल सरकारले राव�य योजना आयोगको र्सफाररसमा बहजववषुय आयोजना तोकी बजेट ववर्नयोजन गनु सक्नेछ।
बहजवषीय आयोजना बाहेक अन्त्य आयोजना तर्ा कायुक्रमको लार्ग राव�य योजना आयोगले आगामी आर्र्ुक वषुको
योजना तर्ा कायुक्रमका सम्बन्त्िमा प्रार्र्मकता तर्ा नीर्तगत लक्ष्य र्निाुरण गरी उपर्नयम (१)बमोजजमको पररपर
हजन ज अगावै सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र अर्ु मन्त्रालयलाई आवश्यक मागुिर्ुन उपलधि गराउनजपनेछ।

३.

आवर्िक योजनाको लक्ष्य, नीर्त र राव�य योजना आयोगको मागुिर्ुनलाई समेत ध्यानमा रािी नेपाल सरकारले
गनजप
ु ने काम, हार्सल गने लक्ष्य, कायुक्रम र आर्र्ुक स्रोत तर्ा िे हायका कजराहरूलाई समेत दृव�गत गरी राव�य
योजना आयोग, सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र र्नकाय समेतको सल्लाह र्लई आगामी वषुको लार्ग अर्ु मन्त्रालयले
क्षेरगत र मन्त्रालयगत बजेट रकमको सीमा र्निाुरण गनेछ। यसरी र्निाुरण गररएको बजेट रकमको सीमा र
अर्ु मन्त्रालयले बनाएको बजेट दिग्िर्ुनबमोजजम सम्बजन्त्ित र्नकायहरूलाई बजेट पेर् गने समय तोकी अर्ु
मन्त्रालयले पररपर गनेछ:
क. साल बसाली गनजप
ु ने कामहरू,
ि. आवर्िक योजनाले लक्ष्य गरे का कामहरू,
ग. चालज भइरहे का काम वा आयोजनाहरू,
घ. वैिेजर्क सहायताका सम्झौतामा उल्लेि भएबमोजजमका अवर्िमा गनजप
ु ने कामहरू,
ङ. नेपाल सरकारका नीर्त र कायुक्रमअनजसारको कामहरू,
च. र्र–वषीय बजेट सीमा तोवकएको भए सो बमोजजमका कायुक्रमहरू,
छ. अन्त्य आवश्यक कजराहरू।

२०. बजेट तर्ा कायुक्रम तयार गरी पेर् गने
१.

र्नयम १९ मा उल्लेि भएबमोजजम कायाुलयलाई आगामी वषुको लार्ग चावहने बजेट र कायुक्रम अनजसूची–१४ को
ढाँचामा तयार गरी अर्ु मन्त्रालयद्वारा र्निाुररत समयर्भर तालजक कायाुलयमा पेर् गनजु सम्बजन्त्ित सबै कायाुलय
प्रमजिको कतुव्य हजनेछ।

२.

सम्बजन्त्ित कायाुलयले उपर्नयम (१) बमोजजम बजेट तर्ा कायुक्रम पेर् गिाु चालज वषुको छ मवहनासम्मको प्रगर्त
वववरण अनजसूची–२ बमोजजमको ढाँचामा सं लग्न गरी पनाउनजपनेछ। सार्ै, चालज कायुक्रम वा आयोजना भए गनजप
ु ने
कामको कजल पररमाण र लागत, सो मध्ये गत वषुसम्म सम्पन्न भएको पररमाण र िचु, चालज वषुमा सम्पन्न गररने
कामको पररमाण र लागत, चालज छ मवहनामा सम्पन्न पररमाणसवहत आगामी वषुमा पर्न चालज राख्नज पने भए त्यसको
पररमाण र बजेट समेत पेर् गनजप
ु नेछ।

३.

वावषुक बजेट कायुक्रम र कायाुन्त्वयन तार्लका बनाउँिा लागत अनजमान बनाउने, बोलपर आव्हान गरी स्वीकृत
गने, स्र्ानीय र्नकाय वा उपभोक्ता सर्मर्तको सहयोग जजटाउने र सामग्री उपलधि र ढज वानी गराई कायाुन्त्वयन गने
ववषयलाई समेत ध्यान दिनजपनेछ। कायुक्रम सजचारू रूपले कायाुन्त्वयन गराउन र र्निाुररत समयर्भर कायु सम्पन्न

गनु अन्त्य र्नकायसँग र्लनजपने सहयोग र स्वीकृर्त बारे पराचार र छलफल गने कायु तर्ा लागत अनजमान तयार
गने, ने क्का प�ा स्वीकृत गने कायु समेत प्रर्म चौमार्सक अवर्िमा समाप्त गरी सक्नज पिुछ।

४.

कायाुलयहरूले िचुसम्बन्त्िी बजेट पेर् गिाु आफ्नो कायाुलयबाट उठ्ती हजने राजस्व रकमको पर्न बजेट
दिग्िर्ुनमा तोवकएबमोजजमको ढाँचामा राजस्व अनजमान बनाई पेर् गनजप
ु नेछ।

५.

कायुक्रमगत बजेट तजजम
ु ा गिाु आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजिको सहभार्गता हजनपज नेछ।

६.

पूरक बजेट पेर् गनु नेपाल सरकारको र्निे र्न भएमा र्निे र्न मजताववक गनजप
ु नेछ।

२१. बजेट तयारीमा तालजक कायाुलयको कतुव्य
१.

र्नयम २० मा उल्लेि भएबमोजजम बजेट सीमार्भर रहे र आवश्यक बाँडफाँड गरी सीमा तोकी बजेट तयार गनु
गराउन लगाउने कतुव्य सम्बजन्त्ित तालजक कायाुलयको हजनेछ। सम्बजन्त्ित तालजक कायाुलयले आफू र अन्त्तगुत
रहेका ववभाग वा कायाुलयलाई अर्ु मन्त्रालयबाट बजेट तजजम
ु ासम्बन्त्िी पररपर प्राप्त भएको सात दिनर्भर बजेट
तयार गने र्निे र्न पनाउनजपनेछ।
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२.

अन्त्तगुतका कायाुलयबाट बजेट अनजमान तर्ा वावषुक कायुक्रम प्राप्त भएपर्छ सो छानर्बन गरी बजेट सीमा,
आवर्िक योजनाको नीर्तअनजरूप र उपलजधिमूलक भए वा नभएको जाँची अजन्त्तम रूप दिई बजेट दिग्िर्ुन र अर्ु
मन्त्रालयको पररपरको अर्तररक्त र्नयम २० को उपर्नयम (१) बमोजजमको ढाँचामा वावषुक कायुक्रम समेत तयार
गरी बजेट दिग्िर्ुनमा तोवकएको समयमा पजग्ने गरर सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले अर्ु मन्त्रालय बजेट तर्ा कायुक्रम
महार्ािामा पनाउनजपनेछ।

३.

उपर्नयम (२) बमोजजम बजेटलाई अजन्त्तम रूप दिं िा बजेट सीमाअनजरूप भए वा नभएको र उपलजधिमूलक भए वा
नभएको प्र� गनजप
ु नेछ।

२२. आयोजना स्वीकृत गने, गराउने
१.

ववकास आयोजनाको बजेट तजजम
ु ा गिाु प्रस्ताववत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्र्ुक, प्राववर्िक,
वातावरणीय तर्ा प्रर्ासकीय उपयजक्तताको आिारमा त्यसबाट हजने प्रर्तफलको समेत ववचार गरी नेपाल सरकारबाट
त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हजनपज नेछ। जजल्लास्तरीय आयोजना रावष्ट्रय योजना आयोगको नीर्तर्भर रही
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयका सजचवले र केन्त्रीयस्तरीय आयोजना रावष्ट्रय योजना आयोगले स्वीकृत गनजप
ु नेछ। आयोजना
स्वीकृत गने आिार अनजसूची–३ मा उल्लेि भएबमोजजम हजनछ
े । यसरी स्वीकृत आयोजना कायाुन्त्वयन गनुको लार्ग
ववस्तृत सवेक्षण, ड्रइि, र्डजाइन, लागत अनजमान र सोअनजसार वावषुक कायुक्रम र्नजचातत गरी सोही आिारमा वावषुक
बजेट तजजम
ु ा गनजप
ु नेछ।
तर पन्त्र लाि रूपैयाँभन्त्िा कम लागत पने आयोजनाको सम्बन्त्िमा उपयजक्त
ु
ववर्ि अपनाई आयोजना स्वीकृत गनु
सम्भव नभएमा कामको आवश्यकता, लागत, त्यसबाट हजने उत्पािन वा रोजगारी वृव� वा अन्त्य आर्र्ुक सामाजजक
उ�ेश्य प्रार्प्तको वववरण िजलाई त्यसको आिारमा सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले स्वीकृत गरी बजेटमा समावेर् गराई काम
गराउन सक्नेछ। यसको जानकारी रावष्ट्रय योजना आयोगलाई दिनजपनेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम स्वीकृत आयोजनाको वववरणको एक प्रर्त सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा
र जजल्लास्तरीय आयोजनाको हकमा एक प्रर्त जजल्ला ववकास सर्मर्तमा समेत पनाउनजपनेछ।

२३. कायुक्रम स्वीकृत गने
१.

कायाुलयको उ�ेश्य, नीर्तगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अन्त्तगुत र्नयम २२ को उपर्नयम

(१) को अिीनमा रही

आफ्नो मन्त्रालय र अन्त्तगुत सञ्चालन हजने कायुक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गनजप
ु नेछ। यसरी स्वीकृत भएको
कायुक्रम केन्त्रीयस्तरको भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी रावष्ट्रय योजना आयोगलाई दिनजपनेछ।
२.

उपर्नयम (१) बमोजजम स्वीकृत वावषुक कायुक्रम र िचु गने अजख्तयारी सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले आर्र्ुक वषु सजरू
भएको पन्त्र दिनर्भर सम्बजन्त्ित कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।

३.

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले उपर्नयम (२) बमोजजम स्वीकृत वावषुक कायुक्रमको जानकारी सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा
र्नयन्त्रक कायाुलय र रावष्ट्रय योजना आयोगलाई दिनजपनेछ। सार्ै, सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले िचु गने अजख्तयारीको
जानकारी सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयलाई दिनजपनेछ।

२४. कायुक्रम संर्ोिन गने
कायाुलयले स्वीकृत कायुक्रम कायाुन्त्वयन गने र्सलर्सलामा स्र्ानीय पररजस्र्र्तलाई समेत ध्यानमा रािी त्यस्तो
कायुक्रमको उ�ेश्य, लक्ष्य, स्वीकृत बजेट र आवर्िक योजना अनजकूल हजने गरी त्यस्तो कायुक्रमलाई सं र्ोिन गनु
आवश्यक नानेमा सं र्ोिन गनजप
ु ने स्प� कारण िोली तालजक मन्त्रालयको स्वीकृर्त र्लई लागत नबढ्ने गरी त्यस्तो
कायुक्रममा आवश्यक सं र्ोिन गनु सक्नेछ। यसरी कायुक्रममा गररएकोमा सं र्ोिनको जानकारी सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र
कायाुलयले रावष्ट्रय योजना आयोगलाई दिनजपनेछ।
२५. चौमार्सक प्रगर्त वववरण पेर् गने
बजेट तर्ा कायुक्रम कायाुन्त्वयन गने प्रत्येक कायाुलयले अनजसूची–२ बमोजजमको ढाँचामा चौमार्सक प्रगर्त वववरण तयार
गरी तालजक कायाुलयमा, कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा र जजल्लास्तरीय कायुक्रमको हकमा जजल्ला ववकास
सर्मर्तमा पर्न पनाउनजपनेछ।
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२६. बजेट तर्ा कायुक्रम कायाुन्त्वयन प्रगर्त समीक्षा गने
१.

र्नयम २५ बमोजजम चौमार्सक प्रगर्त वववरण प्राप्त भएपर्छ तालजक कायाुलयले त्यसको भौर्तक र ववत्तीय पक्षको
समीक्षा गनजप
ु नेछ र सबै कायाुलयबाट प्रगर्त वववरण प्राप्त गरी केन्त्रीयस्तरको प्रगर्त वववरण तयार गरी त्यसको
भौर्तक र ववत्तीय पक्षको सामूवहक समीक्षा गनजप
ु नेछ।

२.

ज ा प्रमजि कारणहरू र सोको र्नर्मत्त जजम्मेवार व्यजक्त
उपर्नयम (१) बमोजजम गररने समीक्षामा प्रगर्त कम हजनक
समेतको पवहचान गनजप
ु नेछ। त्यस्तो समीक्षामा सजिारका लार्ग चाल्नज पने किमहरू र जजम्मेवार व्यजक्त उपर
गनजप
ु ने कारवाई पर्न उल्लेि हजनपज नेछ।

३.

तालजक कायाुलयका प्रमजिले बजेट तर्ा कायुक्रमअनजसार प्रगर्त भए वा नभएको र बािा अड्काउ परे को भए सो
फजकाई दिने र केही र्निे र्न दिनजपने भए सो समेत दिने र जजम्मेवार व्यजक्त उपर कारवाई गनजप
ु ने भए सो समेत
प्रचर्लत कानूनबमोजजम गनजप
ु नेछ।

४.

यस र्नयमबमोजजम प्रगर्त वववरण प्राप्त नभए तालजक कायाुलयले ताकेता गरी प्रगर्त वववरण प्राप्त गनजप
ु नेछ। प्रगर्त
वववरण तोवकदिएको समयमा नपनाउने कायाुलय प्रमजिको तलब रोक्का गनु सवकनेछ।

५.

तालजक कायाुलयले बजेट र्ीषुक, उपर्ीषुकको आिारमा चौमार्सक प्रगर्त वववरण तयार गरी अर्ु मन्त्रालयमा
पनाउनजपनेछ। सो चौमार्सक प्रगर्त वववरणको आिारमा अर्ु मन्त्रालयले वावषुक बजेटको मध्यावर्ि मूल्याङ्कन गरी
प्रर्तवेिन प्रकार्न गनेछ।

२७. वैिेजर्क सहायता बजेट वववरणमा समावेर् गने
१.

कजनै पर्न कायाुलयले वविे र्ी सं घ, सं स्र्ा, एजेन्त्सी वा राष्ट्रहरूबाट कजनै पर्न वकर्समको नगिी वा जजन्त्सी सहायता प्राप्त
गिाु वा प्राप्त गने सम्झौता गिाु रावष्ट्रय योजना आयोगको परामर्ु र्लई अर्ु मन्त्रालयको स्वीकृर्त र्लनज पनेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम प्राप्त भएको वा हजने सहायतालाई कायाुलयले वावषुक कायुक्रम तर्ा बजेटमा प्रर्तववजम्बत
गराई आम्िानी िचु गनजप
ु नेछ।

३.

उपर्नयम (२) बमोजजम वैिेजर्क सहायता बजेटमा प्रर्तववजम्बत गिाु अर्ु मन्त्रालयले ववर्नयोजन बजेट रकममा
समावेर् गनजप
ु नेछ।

४.

वैिेजर्क सहायतासम्बन्त्िी सम्झौता भएपर्छ अर्ु मन्त्रालयले सम्झौताको एक एक प्रर्त महालेिा परीक्षकको
कायाुलय र महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा तीस दिनर्भर पनाउनजपनेछ।

ु ने
२८. वैिेजर्क सहायता अन्त्तगुत िचु हजन बाँकी रकम यवकन गनजप
१.

र्मर राष्ट्र वा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ाबाट प्राप्त भएको वैिेजर्क ऋण, अनजिान वा सहयोगबाट सञ्चार्लत आयोजनाले

वावषुक कायुक्रम तयार गरी पनाउँिा र्मर राष्ट्र वा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ासँग वैिेजर्क ऋण अनजिान सहयोगका
सम्बन्त्िमा भएको सम्झौताका ववर्भन्न र्ीषुकमा व्यवजस्र्त रकममध्ये चालज वषुको अन्त्त्यसम्ममा िचु भई आगामी
आर्र्ुक वषुको लार्ग के कर्त वचत रहन्त्छ भन्ने कजरा समेत अनजसूची–४, अनजसूची–५, अनजसूची–६ र अनजसूची–७
बमोजजमका ढाँचाहरूमा फाराम भरी पेर् गनजप
ु नेछ। यसरी पेर् गररसकेका फाराममा भररएका अंकहरूलाई
वैिेजर्क सहायता प्रिान गने र्मर राष्ट्र वा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ाको सहायता वववरण प्रर्तवेिनले पजष्ट्याँइां गरे को

हजनपज नेछ।
२.

एउटै वैिेजर्क सहायता सम्झौता अन्त्तगुत प्राप्त भएको ऋण, अनजिान सहयोग एक भन्त्िा बढी र्नकायले उपयोग वा
िचु गने अवस्र्ा भई ती मध्ये कजनै र्नकायलाई सं योजक तोवकएको भए सो र्नकायले र सं योजक नतोकीएको भए
सबैभन्त्िा बढी सहयोग उपयोग गने र्नकायले सम्पूण ु वववरण समायोजन गरी उपर्नयम (१) बमोजजम पेर्
गनजप
ु नेछ। सं योजन गने र्नकाय वषदै  वपच्छे फरक फरक हजने भएमा सजरू वषुमा जजन र्नकायबाट सं योजन भएको हो
सोही र्नकायले सो कायु गनजु पछु।

३.

एउटै वैिेजर्क ऋण, अनजिान सहयोगसम्बन्त्िी सम्झौता अन्त्तगुत वैिेजर्क सहायता उपयोग गने सबै र्नकायलाई अर्ु
मन्त्रालयले एकै पटक उपजस्र्त गराई बजेट छलफल गनजप
ु नेछ। सं योजन गने र्नकाय वषदै वपच्छे फरक फरक हजने
भएमा सजरू वषुमा जजन र्नकायबाट सं योजन भएको हो, सोही र्नकायले सो कायु गनजप
ु नेछ।
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२९. वैिेजर्क सहायताको आर्र्ुक पक्ष तर्ा लेिापरीक्षण बारे मा राय र्लने
वैिेजर्क सहायतासम्बन्त्िी सम्झौता गनजु अजघ सम्बजन्त्ित कायाुलयले लेिापरीक्षण सम्बन्त्िमा महालेिा परीक्षकको
कायाुलयको र आर्र्ुक पक्ष सम्बन्त्िमा महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयको राय र्लनज पनेछ।
तर पवहला नै राय प्राप्त भइसकेको रहेछ भने राय र्लन आवश्यक हजने छै न।
३०. अर्ु मन्त्रालयले बजेट तर्ा कायुक्रमलाई अजन्त्तम रूप दिने
१.

यस र्नयमावलीबमोजजम सबै र्नकायबाट बजेट तर्ा कायुक्रम प्राप्त गरी आवश्यक छलफल समेत गरी बजेट
तर्ा कायुक्रमलाई अजन्त्तम रूप दिने काम अर्ु मन्त्रालयले गनेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम बजेट तर्ा कायुक्रमलाई अजन्त्तम रूप दिं िा र्नयम २० बमोजजम तयार गरी पेर् हजन
ज को आर्र्ुक जस्र्र्त ववचार गरर सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र रावष्ट्रय
आएको बजेट वववरण मार्र् अर्ु मन्त्रालयले मजलक
ँ परामर्ु गरी र्प–घट गनु सक्नेछ।
योजना आयोगसग

३.

उपर्नयम (२) बमोजजम अर्ु मन्त्रालयले यसरी बजेट र्प–घट गिाु सम्बजन्त्ित मन्त्रालयसँग छलफल गरी
सोहीबमोजजम कायुक्रम पर्न र्मलाउन लगाउनज पनेछ।

३१.

बजेट र्नकासा, िचु तर्ा लक्ष्य र प्रगर्त बनाई पेर् गने
व्यवस्र्ावपका सं सद्मा बजेट सार् सं सद्मा पेर् गनु मन्त्रालय तर्ा अन्त्तगुत कायाुलयलाई र्नकासा भएको बजेट रकम,
िचु तर्ा िचुअनजसारको लक्ष्य र प्रगर्त प्रत्येक सालको चैर मवहनार्भर अर्ु मन्त्रालयमा पेर् गनजु सबै मन्त्रालयको
उत्तरिावयत्व हजनेछ।

पररच्छे ि – ५
बजेट र्नकासा र सरकारी रकम िचु गने तररका
३२.

बजेट र्नकासाः
(१)

सालबसाली पेश्की िचु

न वा ववर्नयोजन

न वा पूरक ववर्नयोजन

न वा उिारो िचु

न जारी भएपर्छ

अर्ु मन्त्रालयका सजचवले सम्बजन्त्ित सजचवलाई बजेट र्ीषुक, उपर्ीषुक र रकम समेत िजलेको बजेट वववरण,
ववकास बजेटमा परे का आयोजनाहरूको र्नजम्त िचु व्यहोने स्रोतको वववरण र बजेट िचु गने गराउनेसम्बन्त्िी
अजख्तयारी पर पनाउनजपनेछ। त्यस्तो बजेट वववरण र िचु गने अजख्तयारी परको बोिार्ु महालेिा
परीक्षकको कायाुलय र महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।
(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम बजेट वववरण िचु गने अजख्तयारीपर प्राप्त भएको पन्त्र दिनर्भर सम्बजन्त्ित सजचवले
ववभागीय प्रमजिलाई र ववभागीय प्रमजिले मातहत कायाुलय प्रमजि वा कायुक्रम सञ्चालन गने कायाुलय
प्रमजिलाई कायाुलयगत बजेट वववरण स्वीकृत कायुक्रम र िचु व्यहोने स्रोत िोली बजेट िचु गने
अजख्तयारीपर पनाउनजपनेछ। सम्बजन्त्ित सजचवले त्यस्तो कायाुलयगत बजेट वववरण, कायुक्रम र िचु गने
अजख्तयारी परको बोिार्ु महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलय र सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयलाई
पर्न पनाउनजपनेछ।

(३)

उपर्नयम (२) बमोजजम कायाुलयगत बजेट वववरण, कायुक्रम र िचु गने अजख्तयारीपर प्राप्त भएपर्छ
सम्बजन्त्ित कायाुलयले महालेिा र्नयन्त्रक

कायाुलयले तोवकदिएबमोजजमको फाराम भरी सम्बजन्त्ित कोष तर्ा

लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा बजेट र्नकासा माग गनजप
ु नेछ। बजेट र्नकासा माग गरी पनाउँिा अजघल्लो
मवहनासम्मको ववर्नयोजन िचुको फाँटवारी पेर् गनजप
ु नेछ। यसरी र्नकासा माग गिाु राजश्व, िरौटी र प्रचर्लत
कानूनबमोजजम िडा भएको कायु सञ्चालन कोष लगायत सम्पूणु कारोवारको मार्सक फाँटवारी सम्बजन्त्ित कोष
तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा पेर् गरी सकेको हजनपज नेछ।
(४)

उपर्नयम (३) बमोजजम सम्बजन्त्ित कायाुलयबाट रीतपूवक
ु बजेट र्नकासा माग पेर् भएपर्छ सो कायाुलयको
राजश्व, िरौटी र प्रचर्लत कानूनबमोजजम िडा भएको कायु सञ्चालन कोष अन्त्तगुत भए गरे का सम्पूण ु
कारोवारको मार्सक फाँटवारी पेर् भई सकेको भए सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट सो
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कायाुलयको स्वीकृत बजेटर्भर रही, महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले

तोवकदिए

बमोजजम

बजेट र्नकासा

रकम सम्बजन्त्ित कायाुलयको िातामा जम्मा गने व्यवस्र्ा गराई त्यसको सूचना सम्बजन्त्ित कायाुलयलाई र
बजेट िचु गने अजख्तयारी दिने कायाुलय समेतलाई दिनजपनेछ। यसरी बजेट रकम र्नकासा दिं िा अर्ु
मन्त्रालय वा सम्बजन्त्ित कायाुलयको तालजक मन्त्रालय, ववभागबाट बजेट रकम र्नकासा रोक्का भएकोमा फजकजवा
नभएसम्म त्यस्तो रकम र्नकासा दिनज हजँिैन।

तर बजेट रकम र्नकासा भइु िचु भइसकेपर्छ उक्त र्नकासा रोक्का राख्न लेिी आएमा सम्बजन्त्ित कोष तर्ा
लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले त्यस्तो र्नकासा रोक्का राख्न नसक्ने जानकारी सम्बजन्त्ित कायाुलयको तालजक
मन्त्रालय वा ववभागलाई दिनजपनेछ।
(५)

उपर्नयम (४) बमोजजम बजेट रकम र्नकासा दिं िा वैिेजर्क सहयोग वा ऋण सहायता समावेर् भएको
योजनाको सम्बन्त्िमा महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट तोकेको कायुववर्िअनजसार र्नकासा दिनजपनेछ।

(६)

सालबसाली ववर्नयोजन

न पारीत नभएको अवस्र्ामा वा ववर्नयोजन

न पारीत भई उपर्नयम (१) र (२)

बमोजजमका कागजातहरू प्राप्त भइनसकेको अवस्र्ामा बजेट रकम र्नकासा प्रवक्रया

हालेिा र्नयन्त्रक

कायाुलयले तोवकदिएबमोजजम हजनेछ।
(७)

उपर्नयम (३), (४), (५ ) र (६) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न जजल्ला जस्र्त सरकारी कायाुलयको
र्नजम्त ववर्नयोजजत बजेट सम्बजन्त्ित कायाुलयले दिएको भ जक्तानी आिे र्अनजसार सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा
र्नयन्त्रक कायाुलयबाटै िचु लेिी भ जक्तानी दिनज पिाु अपनाउनज पने तररका महालेिा

र्नयन्त्रक

कायाुलयले

तोवकदिएबमोजजम हजनेछ।
(८)

यस र्नयममा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न बजेट रकम र्नकासा र िचु सम्बन्त्िमा अर्ु
मन्त्रालयले र्प कायुववर्ि तोवकदिन सक्नेछ।

३३.

साल तमाममा बाँकी रकम वफताु िाजिला गनेः
आर्र्ुक वषुर्भर िचु नभई बाँकी रहन आएको रकम िे हायबमोजजम वफताु िाजिला गनजप
ु नेछः
क)

विज नहजने बजेट उपर्ीषुक प्रत्येक वषु महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले तोवकदिनेछ। त्यसरी विज नहजने भनी
ज न्त्िा कम्तीमा सात दिन अगार्ड नै सम्बजन्त्ित
तोकेको उपर्ीषुकहरूको हकमा बाहे क साल तमाम हजनभ
कायाुलयले भ जक्तानी दिनजपने रकमहरू भ जक्तानी दिई आर्र्ुक कारोवार बन्त्ि गनजप
ु नेछ। यसरी आर्र्ुक कारोवार
बन्त्ि गरे पर्छ र्नकासा र िचुको लेिा अद्यावर्िक गरी बाँकी रहेको रकम सम्बजन्त्ित कायाुलयले सम्बजन्त्ित
कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा वफताु गनजप
ु नेछ।

(ि)

ज न्त्िा कम्तीमा पाँच दिन अगार्ड सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले जजल्लाजस्र्त
साल तमाम हजनभ
सबै कायाुलयले िण्ड (क) बमोजजम गरे वा नगरे को र्नरीक्षण गरी नगने कायाुलयको हकमा तजरुन्त्त गनु
लगाउनज पनेछ र नभए बैङ्क िाता रोक्का राख्नज पनेछ।

(ग)

िण्ड (क) को समय पर्छ पर्न कायाुलयलाई अर्त आवश्यक काम परी िचु गनजु परे मा सम्बजन्त्ित कोष तर्ा
लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट स्वीकृर्त र र्नकासा र्लई भ जक्तानी गनजप
ु नेछ।

(घ)

प्रत्येक कायाुलयले लेिा अद्यावर्िक रािे वा नरािेको, आवश्यक वववरणहरू तयार गरे वा नगरे को सम्बन्त्िमा
सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले आकजस्मक र्नरीक्षण गरी सो बमोजजम गरे को निे जिएमा
तजरुन्त्त गनु लगाई तालजक कायाुलय र महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा प्रर्तवेिन दिनजपनेछ।

३४.

िै र्नक कायु सञ्चालन गनु रकम र्नकासा गनेः
सालबसाली पेश्की िचु

न वा ववर्नयोजन

न लागज भइु र्नयम ३२ को उपर्नयम (२) बमोजजम कायाुलयगत बजेट

वववरण र कायुक्रम प्राप्त नभएको अवस्र्ामा कायाुलयको िै र्नक कायु सञ्चालन गनुको लार्ग महालेिा र्नयन्त्रक
कायाुलयले तोवकदिएबमोजजमको रकम सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले पेश्कीको रूपमा र्नकासा गनु
सक्नेछ। पेश्की िचु

न अन्त्तगुत र्नकासा भएको रकम ववर्नयोजन

र्नकासा भएको मार्ननेछ।
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न लागज भएपर्छ स्वतः ववर्नयोजन

नबमोजजम

३५.

स्वीकृत बजेटबाट िचु गनेः
(१)

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले बाहेक अरू कसैले पर्न िचु गने आिे र् दिन वा िचु स्वीकृत गनु हजँिैन।

(२)

िचु गने वा िचुको र्नकासा दिने अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले िे हायका कजराहरू ववचार गरी िचु गनु र िचु
गने र्नकासा दिनजपनेछः

(३)

(क)

रकम स्वीकृत बजेटर्भर र सम्बजन्त्ित िचु र्ीषुकमा पछु र िचु गनु बाँकी छ भने,

(ि)

रकम कजनै योजनाको सम्बन्त्िमा भए सो योजना स्वीकृत भइसकेको छ भने,

(ग)

रकम िचु गनजभ
ु न्त्िा अजघ िचु गनु र्नकासाको आिे र् प्राप्त भइसकेको छ भने, र

(घ)

वैिेजर्क स्रोतबाट व्यहोनेमा स्रोत प्राप्त भइसकेको वा सम्झौता प्रभावकारी भएको छ भने।

सम्बजन्त्ित उपर्ीषुकमा ववर्नयोजजत एक समूहको िचु र्ीषुकको रकम नम्बरमा रकम अपयाुप्त छ र सो रकम
िचु नगरे मा सरकारी हानी नोक्सानी हजने वा सरकारी काममा बािा पने िे जिएमा सोको स्प� कारण िजलाई
सोही उपर्ीषुकको अको समूहको िचु र्ीषुकको मौज्िात रकमबाट िचु गरी त्यस्तो काम भएको सात
दिनर्भर त्यसरी िचु गरे को रकम र्नयम ३८ बमोजजम र्नयर्मत गराउनजपनेछ।

(४)

यस र्नयमावलीबमोजजम सम्बजन्त्ित आर्र्ुक वषुमा र्नकासा दिएको आिे र् तर्ा रकममध्ये िचु नभइु बाँकी
रहे को रकम र्नयम ३३ को िण्ड (क) बमोजजम वफताु हजन नसकेमा सोही आर्र्ुक वषुको समार्प्तमा स्वतः
र्नजष्क्रय भएको मार्ननेछ। र्नयम ३३ को िण्ड (क) बमोजजम वफताु िाजिला भएको रकम र्नकासामा
घटाइनेछ।

३६.

सरकारी रकम िचुसम्बन्त्िी कायुववर्िः
(१)

नयाँ आर्र्ुक वषु सजरु भएपर्छ कायाुलय प्रमजिले र्नयम ३२ बमोजजम र्नकासा र्लई बजेटको सीमार्भर रही
र्निाुररत कायुमा िचु गनजु पछु।

(२)

सम्बजन्त्ित बजेटर्भरको रकम िचु गिाु अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्वीकृर्त गराई िचु गनजप
ु नेछ। स्वीकृत
बजेटर्भर परे को तर कारणवर् अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्वीकृत र्बना िचु गरे को रकम र्नजले मनार्सब
नानेमा पर्छ स्वीकृत गरी दिन सक्नेछ।

(३)

यस र्नयमावलीबमोजजम िचु गिाु िचुको र्बल भरपाईसवहत लेिा राख्नज पनेछ। र्बल भरपाई आउन नसक्ने
काममा िचु भएको फजटकर िचुको हकमा िचु गने कमुचारीले प्रमाजणत गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीद्वारा
समर्ुन गराई लेिा राख्नज पनेछ। स्प�ीकरणः यस उपर्नयमको प्रयोजनको लार्ग “र्बल भरपाई आउन नसक्ने
काममा भएको फजटकर िचु” भन्नाले एक पटकमा एक हजार रूपैयाँ“भन्त्िा कम रकमको ट्याक्सी,
ररक्साभाडा, कजल्ली िचु र िजक्षणा आदिमा भएको िचु सम्झनजपछु।

(४)

नेपाल सरकारले तोकेको ववर्ेष िचु वा र्ाजन्त्त सजरक्षा तर्ा गजप्तचरसम्बन्त्िी र्बल भरपाई िे िाउन उजचत नहजने
िचु नेपाल सरकारले तोकेको अर्िकारीले िचु गरी नेपाल सरकारले तोकेको अर्िकारीबाट समर्ुन गराई
लेिा राख्नज पनेछ। नेपाल सरकारले त्यसरी अर्िकारी तोक्िा िचुको सीमा पर्न तोवकदिनज पनेछ।

(५)

सरकारी र्नकायबाट कजनै तार्लम, सेर्मनार, गोष्टी, कायाुर्ालागोष्टी आदि सञ्चालन गनजु पिाु सो कायुको
कायुक्रम तर्ा लागत अनजमान तयार गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्वीकृत गराउनजपनेछ। यस्तो स्वीकृत
कायुक्रमअनजरूप सञ्चार्लत तार्लम, सेर्मनार, गोष्टी, कायाुर्ालागोष्टी आदि सम्पन्न भइसकेपर्छ कायुक्रमअनजरूप
कायु सम्पन्न भए नभएको र त्यसमा िचु गररएका मालसामानको वववरण तर्ा र्बल भरपाईसवहतको िचु
िे जिने गरी प्रर्तवेिन तयार गनजप
ु नेछ। त्यस्तो प्रर्तवेिन अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्वीकृत भएपर्छ यस्तो
कायुमा िचु भएका िचु भएर जाने मालसामानहरूको िररि आिे र्, िाजिला ररपोटु तयार गरी कायाुलयमा
रहे को जजन्त्सी िातामा आम्िानी तर्ा िचु जनाई रहनज पने छै न।

(६)

ववकास आयोजना तफु योजनाको सभे, र्डजाइन, लागत अनजमान तर्ा कायुक्रम तयार गरी स्वीकृत गराई
बजेटमा र्निाुररत गररएको रकम र्नकासा र्लई र्नयमानजसार िचु गनजु र समयमै र्निाुररत कायुक्रमअनजसार
मालसामानको उपलजधि तर्ा प्राववर्िक एवं प्रर्ासकीय व्यवस्र्ा र्मलाई कायुसम्पािन गनजु सम्बजन्त्ित कायाुलय
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प्रमजि वा योजना प्रमजिको कतुव्य हजनेछ। यस सम्बन्त्िमा बािा अड्काउ फजकाउन आवश्यक र्नकासा माग
भएकोमा त्यसको र्नकासा समयमै दिनज सम्बजन्त्ित मन्त्रालय वा ववभागको कतुव्य हजनेछ।
(७)

आफूले जजम्मा र्लएको सरकारी रूपैयाँ र त्यसको वहसाब वकताब र्बल भपाुई वा प्रमाण लेिा प्रमजिद्वारा राख्ने
तर्ा राख्न लगाउने समेतको सम्पूण ु िावयत्व कायाुलय प्रमजिको हजनछ
े र िचु गिाु स्वीकृत बजेटको पररर्िर्भर
रही कायाुलय प्रमजिले स्वीकृत गनजप
ु नेछ।

(८)

कजनै रकमको भ जक्तानी दिं िा रीत पजगे वा नपजगेको जाँच गनजप
ु नेछ। िचु भएको सबै रर्सि र्बल भरपाईहरूमा
र्सलर्सलेवार नम्बर रािी कायाुलय प्रमजिले तोकेको कमुचारीले “भ जक्तानी भएको” जनाउने छाप समेत लगाई
िस्तित गरी प्रमाजणत गनजप
ु नेछ।

(९)

कायाुलय प्रमजिले आर्र्ुक कारोवार गिाु आफ्ना मातहतका कमुचारी उपर पूरा रे ििे ि पजर्याई नगि तर्ा
जजन्त्सीमा कजनै वकर्समको वहनार्मना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही समेत हजन नपाउने गरी सरकारी नगि जजन्त्सी
सजरजक्षत राख्न उजचत प्रबन्त्ि गनजप
ु नेछ। आफूले गनजप
ु ने काम आफू मजर्नका कमुचारीद्वारा गराएमा पर्न त्यस्तो
कामप्रर्त र्नजको उत्तरिावयत्व रहनेछ।

(१०)

कायाुलय प्रमजि वा र्नजबाट अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले प्रचर्लत कानूनबमोजजम सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा
र्नयन्त्रक कायाुलय र सम्बजन्त्ित मन्त्रालय वा तालजक ववभागमा लेिाका मार्सक फाँटबारी पेर् गनजप
ु नेछ।

(११)

मातहत कायाुलयमा आर्र्ुक प्रर्ासनसम्बन्त्िी काम कतुव्यको उजचत पालन गनजु वा गराउनज र मातहतका
कायाुलयको वहसाब केन्त्रीय वहसाबमा समावेर् गराई जाँचबजझ गराउनज सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र ववभागको
उत्तरिावयत्व हजनेछ।

(१२)

कायाुलय प्रमजिले सजम्पेको काम र आर्र्ुक कारोवारको लेिा राख्ने जजम्मेवारी बहन गरी आर्र्ुक कारोवारमा
कायाुलय प्रमजिलाई म�त गनजु र प्रचर्लत कानूनबमोजजम कायाुलय प्रमजिको उत्तरिावयत्वमा वहसाब वकताब
रीतपूवक
ु रािी लेिापरीक्षण गराउने काम कतुव्य आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजिको हजनछ
े ।

(१३)

जजल्ला जस्र्त सरकारी कायाुलयको र्नजम्त ववर्नयोजजत बजेट सम्बजन्त्ित कायाुलयले

दिएको भ जक्तानी

आिे र्अनजसार सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाटै िचु लेिी भ जक्तानी दिं िा कायाुलय प्रमजिबाट
स्वीकृत िचु बजेटको पररर्िर्भर रही िचु लेिी हरवहसाब राख्ने कतुव्य कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक
कायाुलयको हजनछ
े ।
(१४)

आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजिले प्रचर्लत कानून बमोजजमको प्रवक्रया नपजगेको आर्र्ुक कारोवारको भ जक्तानी दिन
वा भ जक्तानीको र्नर्मत्त पेर् गनु वा भ जक्तानीको र्नर्मत्त र्सफाररस गनु हजँिैन। आर्र्ुक कारोवार सञ्चालन एवं

भ जक्तानी दिने सम्बन्त्िमा कायाुलय प्रमजि र आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजि बीचमा मतभेि भएमा कायाुलय
प्रमजिको र्नणुयअनजसार गनजप
ु नेछ। यस्तो र्नणुयको जानकारी आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजिले तालजक कायाुलय
र सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलय समक्ष तजरुन्त्त पनाउनजपनेछ।
(१५)

उपर्नयम (१४) बमोजजम मतभेि भएका ववषयमा जाँचबजझ गरर सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक
कायाुलयले सम्बजन्त्ित कायाुलयलाई आवश्यक परामर्ु दिनजपनेछ। त्यसरी दिइएको परामर्ुको जानकारी
सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले सम्बजन्त्ित कायाुलयको तालजक कायाुलय र महालेिा
र्नयन्त्रक कायाुलयलाई समेत दिनजपनेछ।

(१६)

उपर्नयम (१४) र (१५) बमोजजम प्राप्त प्रर्तवेिन उपर सम्बजन्त्ित कायाुलयको तालजक कायाुलयले छानववन
गरी आवश्यक कारबाही गनजप
ु नेछ।

३७.

वैिेजर्क सहायता र्ोिभनाु र्लनेः

(१)

नेपाल सरकारको स्रोतबाट िचु गरी िातृ पक्षबाट र्ोिभनाु र्लनज पनेमा िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछः
(क)

ँ भएको सम्झौताको आिारमा प्रत्येक आयोजनाले िचु
सम्बजन्त्ित मन्त्रालय वा ववभागले ववर्भन्न िातृ पक्षसग
गरे को रकम र्ोिभनाु माग गने अर्िकारी तोवकदिनजपनेछ र र्ोिभनाु माग गने कायाुलयमा िचुको फाँटवारी
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र अन्त्य वववरण उपलधि गराउने व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ। र्ोिभनाु माग गने वा सोझै भ जक्तानी माग गने

ज िस्तित हजने व्यवस्र्ा गनजप
अर्िकारीको िस्तित पनाउँिा सं यक्त
ु नेछ।
(ि)

सम्बजन्त्ित आयोजना वा कायाुलयले र्ोिभनाु हजने गरर सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट प्राप्त
गरे को र्नकासा रकम प्रचर्लत कानून तर्ा सम्झौतामा भएको व्यवस्र्ाअनजसार िचु गरी लेिा राख्नज पनेछ।
रीतपूवक
ु को िचुको फाँटवारी र र्ोिभनाु माग गने कायाुलयले माग गरे को अन्त्य वववरण तर्ा आवश्यक
कागजातहरू मवहना भ जक्तानी भएको सात दिनर्भर उपलधि गराउनज िचु गने सम्बजन्त्ित कायाुलयको कतुव्य
हजनेछ।

(२)

र्ोिभनाु माग गने कतुव्य भएको कायाुलयले र्ोिभनाु माग गिाु िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछः
(क)

मातहतका कायाुलय वा कायुक्रम कायाुन्त्वयन इकाईलाई सम्झौताबमोजजम के कस्तो रकम िचु गनु सवकन्त्छ,
के कस्तो रकम िचु गरे मा िातृ पक्षबाट र्ोिभनाु हजन सक्िै न त्यसको जानकारी पनाउनजपनेछ। िातृ पक्षबाट

र्ोिभनाु हजने गरी र्नकासा भएको रकमबाट र्ोिभनाु हजन नसक्ने रकम िचु गनजु वा गराउनज हजँिैन।
(ि)

मातहतका कायाुलय वा कायुक्रम कायाुन्त्वयन इकाईबाट र्ोिभनाु माग गनु आवश्यक पने िचुको
फाँटवारीको अर्तररक्त अन्त्य आवश्यक वववरण वा कागजात माग गनु सक्नेछ।

(ग)

मातहतका कायाुलय वा कायुक्रम कायाुन्त्वयन इकाईबाट िचुको फाँटवारी र अन्त्य आवश्यक वववरण सं कलन
गरी जाँची र्ोिभनाु योग्य रकम र्निाुरण गरर सम्बजन्त्ित िातृ पक्षमा बढीमा पैँ तालीस दिनर्भर िातृ पक्षको
र्निे जर्काबमोजजम माग िरिास्त फाराम तयार गरी र्ोिभनाु माग गनजप
ु नेछ। यसरी र्ोिभनाु माग भएको
िरिास्तको एक प्रर्त महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा पनाउनजपनेछ। न्त्यूनतम माग सीमाङ्क (थ्रेसहोल्ड)
नपजगम
े ा सो पजगप
े र्छ मार र्ोिभनाु माग गरी पनाउन सवकनेछ।

(घ)

मातहतका कायाुलय वा कायुक्रम कायाुन्त्वयन इकाईलाई कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट र्ोिभनाु

हजने गरी र्नकासा भएको, िातृ पक्षसँग र्ोिभनाु माग भएको, र्ोिभनाु माग हजन बाँकी, र्ोिभनाु प्राप्त भएको,
र्ोिभनाु प्राप्त हजन बाँकी आदि र सोझै भ जक्तानी माग िरिास्त र भ जक्तानीको अर्भलेि रािी महालेिा र्नयन्त्रक

ँ प्रत्येक चार मवहनामा र्भडाउनज पनेछ।
कायाुलयमा भएको अर्भलेिसग
(ङ)

प्रत्येक आर्र्ुक वषु समाप्त भएको तीन मवहनार्भर अजन्त्तम लेिा परीक्षण नभएको अवस्र्ामा पर्न पररयोजना
लेिा (अन अर्डटे ड प्रोजेक्ट एकाउण्ट) तयार गरी िातृ पक्षलाई पनाउनजपनेछ। अजन्त्तम लेिापरीक्षण सम्पन्न
गराई पररयोजना लेिा िातृ पक्षले र्नदिु� गरे बमोजजम पनाउनजपनेछ।

(च)

पररयोजनाको नाममा िोर्लएको ववर्ेष िाताको वहसाब मार्सक रूपमा बैङ्क स्टे टमेण्टसँग र्भडाई सोको

प्रर्तवेिन महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।
(छ)

प्रत्येक आर्र्ुक वषुको कार्तुक मसान्त्तर्भर गत आर्र्ुक वषुको वैिेजर्क स्रोत तफुको र्ोिभनाु र सोझै
भ जक्तानी वहसाबको पूण ु वववरण र त्यससम्बन्त्िी एकीकृत आर्र्ुक वववरण महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा
अर्नवायु रूपमा पेर् गनजप
ु नेछ।

(३)

उपर्नयम (२) को िण्ड (क) बमोजजम िचु गने कायाुलयले िचुको फाँटवारी र्ोिभनाु मागपर पेर् गने कायाुलयमा
पनाएको र र्ोिभनाु माग गने कायाुलयले माग गरे नगरे को सम्बन्त्िमा प्रत्येक मवहनामा सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा
र्नयन्त्रक कायाुलयले अनजगमन गनजप
ु नेछ।

(४)

महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले र्ोिभनाु हजने गरी भएको र्नकासा, िचु सम्बजन्त्ित कायाुलय वा आयोजनाबाट र्ोिभनाु
माग भएको, िातृ पक्षबाट र्ोिभनाु प्राप्त भएको र र्ोिभनाु प्राप्त हजन बाँकीको अर्भलेि रािी अनजगमन गरी चाँडो
र्ोिभनाु गने गराउने व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ।

(५)

यस र्नयमबमोजजम र्ोिभनाु माग गनु तोवकएको अर्िकारीले मनार्सव समयर्भर र्ोिभनाु माग गरे नगरे को सम्बन्त्िमा
मन्त्रालयले अनजसूची–८ बमोजजमको ढाँचामा मातहत कायाुलयहरूबाट चौमार्सक वववरण र्लई अनजगमन गनजप
ु नेछ।
लेिा उत्तरिायी अर्िकृतले केन्त्रीय आर्र्ुक वववरण तर्ा र्ोिभनाुको जस्र्र्तको वावषुक वववरण महालेिा परीक्षकको
कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ।
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३८.

िचु गरे केको रकम र्नयर्मत हजन सक्नेः
(१)

प्रचर्लत कानूनबमोजजम िचु गने वा गराउने अर्िकार नभएको वा बजेटमा रकम भए पर्न र्नकासा भएको रकम
अपयाुप्त भएको वा र्नयम ३५ को उपर्नयम (३) बमोजजम भएको िचु सम्बजन्त्ित सजचवको र्सफाररसमा अर्ु
मन्त्रालयले

नको अिीनमा रही रकमान्त्तर वा िचु समर्ुन गरी वा र्प र्नकासा दिई त्यस्तो िचु भएको कजरा

र्नयर्मत गरी दिन सक्नेछ। यसरी र्नयर्मत गनजप
ु ने कजरा त्यसरी िचु गरे को सात दिनर्भर सम्बजन्त्ित मन्त्रालय
वा ववभागमा पेर् गरी सक्नजपनेछ। तर रकमान्त्तर हजन सक्ने रकमको सम्बन्त्िमा सम्बजन्त्ित अर्िकारीले र्नयर्मत
गरी दिन सक्नेछ। र्नयर्मत हजन नसकेमा िचु गने वा गराउने अर्िकारी नै जजम्मेवार हजनेछ।
(२)

बजेटको र्ीषुक उपर्ीषुक अन्त्तगुतको रकम िचु गिाु रकमान्त्तरसम्बन्त्िी अर्नयर्मतता भएकोमा सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयले त्यसरी अर्नयर्मत भएको कारण िोली गरे को र्सफाररस अर्ु मन्त्रालयलाई मनार्सव लागेमा
र्नयर्मत गरी दिन सक्नेछ। र्नयर्मत हजन नसकेमा िचु गने वा गराउने अर्िकारी नै जजम्मेवार हजनेछ।

(३)

स्वीकृत बजेटबाट िचु गनजप
ु ने काममा िचु गिाु यस र्नयमावलीबमोजजम पजर्याउनज पने रीत नपजर्याई
पररजस्र्र्तवर् िचु गरे को र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले जाँच्िा सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको िे जिन नआएमा
र्नयर्मत गरी दिन सक्नेछ।
स्प�ीकरणः यस उपर्नयमको प्रयोजनको लार्ग "पररजस्र्र्तवर्" भन्नाले तत्काल िचु नगिाु सरकारी हानी
नोक्सानी हजन,े बढी िस्तजर र्तनजु पने, नू लो आर्र्ुक व्ययभार व्यहोनज पने जस्ता अवस्र्ा सम्झनजपछु।

(४)

यस र्नयमावलीबमोजजम िचु गरे को कजरा र्नयर्मत गरी दिने मन्त्रालयले सो र्नयर्मत गरी दिएको कजराको
बोिार्ु महालेिा परीक्षकको कायाुलय र महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयलाई दिनजपनेछ।

(५)

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्वीकृर्त र्बना िचु गरे को रकम र्नजले मनार्सव नानेमा पर्छ समर्ुन गररदिन
सक्नेछ।

(६)
३९.

अर्िकार प्राप्त आर्िकारीले यस र्नयमावलीबमोजजम समर्ुन गरे पर्छ त्यस्तो िचु र्नयर्मत भएको मार्ननेछ।

स्वीकृत बजेट र्नयन्त्रण गने अर्ु मन्त्रालयको अर्िकारः
यस पररच्छे िमा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न सजञ्चत कोष मार्र् व्ययभार हजने रकम बाहे क स्वीकृत बजेटमा अर्ु
मन्त्रालयले सजञ्चत कोषको अवस्र्ाअनजसार आवश्यक र्नयन्त्रण गनु सक्नेछ।

४०.

रकमान्त्तर तर्ा िचुसम्बन्त्िी व्यवस्र्ाः
(१)

स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपर्ीषुक, स्रोत वा िचु र्ीषुकबाट अको बजेट उपर्ीषुक, स्रोत वा िचु
र्ीषुकमा

रकमान्त्तर

गने

अर्िकार

अर्ु

मन्त्रालयको

हजनेछ।

सम्बजन्त्ित

कायाुलयबाट

कारणसवहत

रकमान्त्तरको माग भई आएकोमा अर्ु मन्त्रालयले आवश्यकतानजसार रकमान्त्तर गरी सो कजराको अर्भलेि
महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा राख्न लगाई त्यसको जानकारी त्यस्तो कायाुलय र महालेिा परीक्षकको
कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।
(२)

उपर्नयम (१) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न िे हायका िचु र्ीषुकमा बाहे क अन्त्य िचु र्ीषुकहरूमा
उपर्नयम (३) र (४) को अिीनमा रही सम्बजन्त्ित मन्त्रालयका सजचव, ववभागीय प्रमजि वा कायाुलय प्रमजिले
रकमान्त्तर गनु सक्नेछः
(क)

िरबन्त्िी स्वीकृत नभएको तलब भत्ता,

(ि)

अनजिान (ट्रान्त्सफर),

(ग)

ँ ीमा अनजिान (सजधसडी),
पजज

(घ)

भैपरी आउने,

(ङ)

ववववि िचु,

(च)

फर्नुचर, सवारी सािन र मेजर्न औजार,

(छ)

र्ेयर लगानी,

(झ)

ऋण लगानी।
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(३)

वावषुक कायुक्रम नघटने वा वावषुक कायुक्रममा बािा नपने र स्रोत फरक नपने गरी कजनै एक
उपर्ीषुकर्भरको एक िचु र्ीषुकबाट अको िचु र्ीषुकमा मन्त्रालयको भए सम्बजन्त्ित सजचवले र ववभाग वा
अन्त्तगुत कायाुलयको भए सम्बजन्त्ित ववभागीय प्रमजिले रकमान्त्तर गनु सक्नेछ। यसरी रकमान्त्तर गिाु जजन
िचु र्ीषुकमा र्प रकमान्त्तर गररने हो सो िचु र्ीषुकमा ववर्नयोजजत रकमको पच्चीस प्रर्तर्त भन्त्िा बढी
हजने गरी रकमान्त्तर गनु पाइने छै न।

(४)

उपर्नयम (१) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयको र्निे र्नमा कोष तर्ा
लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले एक बजेट र्ीषुकर्भरको एक उपर्ीषुकबाट अको उपर्ीषुकमा नेपाल सरकारको
श्रोत (वैिेजर्क श्रोत समावेर् भएको बजेट उपर्ीषुक बाहेक) तफुको सािारण बजेटबाट सािारण बजेटमा र
ववकास बजेटबाट ववकास बजेटमा रकमान्त्तर गनु सक्नेछ।

(५)

स्वीकृत बजेटको ववववि रकमबाट िचु गने गरी र्निाुररत भएको काममा बाहे क बजेटमा नपरे को रकमसँग

सम्बजन्त्ित अरू काम तर्ा अर्तर्र् सत्कारमा एक पटकमा िर् हजार रूपैयाँसम्म सम्बजन्त्ित सजचव, पाँच हजार
रूपैयाँसम्म ववभागीय प्रमजि र एक हजार रूपैयाँसम्म कायाुलय प्रमजिको स्वीकृर्त र्लई िचु गनु सवकनेछ।
तर बजेटमा परे को रकममा ववववि रकमबाट िचु गनु पाइने छै न।
(६)

उपर्नयम (२), (३) र (४) बमोजजम रकमान्त्तर गररएकोमा सोको बोिार्ु अर्ु मन्त्रालय, महालेिा र्नयन्त्रक
कायाुलय, सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलय र महालेिा परीक्षकको कायाुलयलाई रकमान्त्तर
गरे को सात दिनर्भर दिनजपनेछ।

(७)

चालज वषुको बजेटले निाम्ने गरी बढी िचु हजने गरी िावयत्व श्रृजना गनु हजँिैन। तर ववर्ेष कारण एवं

पररजस्र्र्तवर् उपर्नयम (८) मा उजल्लजित िचु र्ीषुकहरूमा चालज वषुको बजेटले निामेको िचु व्यहोनजु पने
भएमा र्बल भपाुईबमोजजमको रकम आगामी वषुमा भ जक्तानी दिन पने कारण िोली महालेिा परीक्षकको

कायाुलयले तोकेको ढाँचामा भ जक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण पन्त्र गतेर्भर कायाुलय प्रमजि
र कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट प्रमाजणत गराई राख्नज पनेछ र त्यस्तो भ जक्तानी दिन बाँकीको
कच्चावारी आर्र्ुक वववरणका सार् तालजक कायाुलय, सम्बजन्त्ित मन्त्रालय, कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलय
तर्ा महालेिा परीक्षकको कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।
(८)

उपर्नयम (७) बमोजजम िावयत्व र्सजुना भई भ जक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा रहेको िचु रकममध्ये
िे हायको िचुको भ जक्तानी दिन बाँकी रहेमा चालज आर्र्ुक वषुको सम्बजन्त्ित बजेट रकमबाट भ जक्तानी दिन पजग्ने
िे जिएमा सम्बजन्त्ित कायाुलयले िे हायका िचु भ जक्तानी दिन सक्नेछः
(क)

तलब (स्वीकृत िरबन्त्िीको,

(ि)

भत्ता,

(ग)

सरुवा भ्रमण िचु तर्ा िै र्नक भत्ता,

(घ)

भाडा,

(ङ)

लजगा तर्ा िाद्य पिार्ु, र्बरामी र बन्त्िीको र्सिा,

(च)

कजनै व्यजक्त, फमु, सं स्र्ा वा कम्पनीसँग भएको सम्झौताबमोजजमको रकम,

(छ)

िावी प्राप्त भई सकेको सेवा र्नवृत्त सजवविा।

(९)

उपर्नयम (८) मा उजल्लजित िचु बाहे कका अन्त्य िचुहरूको भ जक्तानी स्वीकृत वावषुक कायुक्रममा
समावेर् भएको अवस्र्ामा दिन सवकनेछ।

४१.

िान, िातव्य र अनजिान सहयोगः
(१)

सरकारी नगिी, जजन्त्सी मालसामान वा घर जग्गा कजनै व्यजक्त वा सं स्र्ालाई हस्तान्त्तरण वा िान िातव्य गिाु
वा आर्र्ुक सहायता दिं िा अर्ु मन्त्रालयको र्सफाररसमा नेपाल सरकारले दिने वा नदिने र्नणुय गनु सक्नेछ।
एक सरकारी र्नकायको स्वार्मत्वमा रहे को चल अचल सम्पजत्त अको सरकारी र्नकायलाई हस्तान्त्तरण गिाु
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भने नेपाल सरकारले सम्बजन्त्ित मन्त्रालयको सहमर्त र्लई गनेछ। तर वावषुक बजेटमा समावेर् भएको
िे हायको आर्र्ुक सहायता दिनलाई यस र्नयमले बािा पजर्याएको मार्नने छै नः
(क)

िै वी प्रकोप आदिमा गृह मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको र्नणुयबाट दिने आर्र्ुक सहायता,

(ि)

ववद्यालय र रावष्ट्रय तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ालाई आर्र्ुक सहायता, चन्त्िा र्जल्क दिने भनी नेपाल
सरकारको र्नणुयबाट तोवकएका रकम,

(ग)

नेपाल सरकारले र्नयम बनाई वा र्नणुय गरे र तोवकदिएका आर्र्ुक सहायता वा अनजिान रकम,

(घ)

स्वीकृत वावषुक कायुक्रमअनजसार लजक्षत समूहलाई ववतरण गररने मालसामान (जस्तै वीउ ववजन,बोट
ववरुवा, िोपाया, चौपाया आदि)।

(२)

उपर्नयम (१) को प्रर्तबन्त्िात्मक वाक्यांर्मा उल्लेि भएको नगि वा वस्तजगत आर्र्ुक सहायता दिनलाई
बजेट पेर् गिाु यर्ासम्भव लक्ष्य, कायुक्रम र लागत अनजमान र कजन र्नयम वा र्नणुयबाट कसलाई कसरी दिने
हो प्र� िोली पेर् गनजप
ु नेछ।

(३)

सालबसाली प्रकृर्तका बाहे क ववर्ेष प्रकारका पटके कायुक्रम, आयोजनाको लार्ग कजनै सरकारी वा गैरसरकारी

कायाुलय, सँगदनत सं घ, सं स्र्ा र सं स्र्ानलाई बजेटमा समावेर् भएको रकम अर्ु मन्त्रालयले र्नकासा दिं िा
सम्बजन्त्ित मन्त्रालय माफुत दिनजपनेछ। यसरी र्नकासा भइु सम्बजन्त्ित सं घ, सं स्र्ा वा सं स्र्ानलाई दिएको
रकमको आय व्ययको प्रगर्तको वववरण र्लई जजन कामको लार्ग त्यस्तो रकम दिइएको हो, सो काममा िचु
गरे वा नगरे को, लक्ष्यअनजसार गरे वा नगरे को, प्रचर्लत कानूनबमोजजम लेिापरीक्षण भए वा नभएको कजराहरूको
अध्ययन, अनजगमन गरी वावषुक वववरण तयार गरर सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा र अर्ु
मन्त्रालयमा पनाउने कतुव्य सम्बजन्त्ित मन्त्रालयको हजनेछ।

(४)

गाउँ ववकास सर्मर्त, नगरपार्लका र जजल्ला ववकास सर्मर्तले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरे को अनजिान रकमबाट

त्यस्ता र्नकायहरूले प्रचर्लत कानूनबमोजजम िचु गरी सञ्चालन गरे का कायुक्रमको भौर्तक उपलजधि तर्ा
ववत्तीय प्रर्तवेिन र लेिापरीक्षण भए वा नभएको कजरा समेत िजलेको वववरण जजल्ला ववकास सर्मर्तबाट तयार
गराई साल तमाम भएको तीन मवहनार्भर रावष्ट्रय योजना आयोग र अर्ु मन्त्रालयमा पेर् गने िावयत्व स्र्ानीय
ववकास मन्त्रालयको हजनेछ।
(५)

उपर्नयम (४) बमोजजम सरकारी अनजिानमा कायुक्रम सञ्चालन गने स्र्ानीय र्नकायले सञ्चालन गरे को योजना,
कायुक्रमको मूल्याङ्कन तर्ा लक्ष्य र प्रगर्तको अनजगमन गरी उपर्नयम (४) बमोजजमको वववरण तयार गनु
गराउन स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयले प्रत्येक जजल्लामा आवश्यक व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(६)
४२.

अनजिान दिं िा योजना, कायुक्रम र यर्ासम्भव लागत समेत िजलाई दिनजपनेछ।

िचु र र्मन्त्हा गनु सवकनेः
ववकास सर्मर्त

न, २०१३ अन्त्तगुत गनन भएको कजनै सर्मर्तबाट िचु गने वा गराउने गरी नेपाल सरकारले दिएको

रकमको िचु र र्मन्त्हा सो सर्मर्तलाई भएको अर्िकारबमोजजम गनु सवकनेछ। तर नेपाल सरकारको आर्र्ुक िावयत्व
वृव� हजने कजरामा अर्ु मन्त्रालयको पूव ु सहमर्त र्लनज पनेछ।
४३.

आफू वा कजनै िास व्यजक्त वा वगुलाई फाइिा हजने गरी र्नकासा दिन नहजनःे
कजनै अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले आफूलाई वा कजनै िास व्यजक्त वा वगुलाई फाइिा हजने गरी सरकारी िन िचु गनु वा
सरकारी मालसामान दिने गरी र्नकासा दिनज हजँिैन। तर प्रचर्लत कानूनबमोजजम र्लन िान पाउने वा दिनजपने वा
अिालतको र्नणुयबमोजजम दिन र्लन पाउनेमा यो र्नयमले बािा पजर्याएको मार्नने छै न।

४४.

आवर्िक स्रे स्ता तर्ा वववरण पनाउनेः
(१)

महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलय तर्ा मन्त्रालय र ववभागको मागबमोजजम आवर्िक स्रे स्ताको वववरण पनाउनज
सबै कायाुलय प्रमजिको कतुव्य हजनेछ।
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(२)

उपर्नयम (१) बमोजजम आवर्िक स्रे स्ताको वववरण िजई पटकसम्म ताकेता गिाु पर्न नपनाएमा त्यस्तो
कायाुलय प्रमजिको तलब रोक्का गनजप
ु नेछ। तलब रोक्का गिाु पर्न नपनाएमा प्रचर्लत कानूनबमोजजम ववभागीय
कारबाही गनजप
ु नेछ।

४५.

ँ भएको छ भन्ने कजरामा ववश्वस्त हजन ध्यान दिनज पनेः
आय व्यय नीकसग

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले सरकारी रकम र्नकासा दिँिा वा िचु गिाु र्नयर्मतता, र्मतव्यवयता, कायुिक्षता, प्रभावकाररता
र औजचत्यको दृव�कोणले िे हायका कजराहरूमा ध्यान दिई िे हायबमोजजम सरकारी रकम र्नकासा दिन वा िचु

गनजप
ु नेछ। कारोवार र लेिांकन भएपर्छ पर्न भए गरे का कारोवारमा आन्त्तररक जाँच गरी वा गराई नीक छ भन्ने
कजरामा ववश्वस्त हजनपज नेछः
(क)

सालबसाली ववर्नयोजन

नबमोजजम सेवा तर्ा कायुहरूमा िचु गनु ववर्भन्न र्ीषुक तर्ा उप–र्ीषुकमा स्वीकृत

भएका रकम सो सेवा तर्ा कायुका र्नर्मत्त स्वीकृत सीमार्भर रही सोही प्रयोजनको लार्ग िचु भएको छ।
(ि)

आर्र्ुक कारोवार प्रचर्लत कानूनबमोजजम छ र आम्िानी िचुका कलमहरूको प्रमाण पजगेको छ।

(ग)

महालेिा परीक्षकको कायाुलयबाट तोवकएको ढाँचाअनजरूप लेिा राजिएको छ।

(घ)

आर्र्ुक वववरणले त्यसमा लेिीएको अवर्िको आर्र्ुक कारोवारको यर्ार्ु जचरण गिुछ।

(ङ)

सरकारी सम्पजत्तको लगत िजरुस्त र अद्यावर्िक छ। सरकारी सम्पजत्तको सजप्रबन्त्ि र सं रक्षण भएको छ।

(च)

नगिी वा जजन्त्सी तर्ा अन्त्य सरकारी सम्पजत्त समेतको हानी नोक्सानी र िजरूपयोग हजन नपाउने गरी आन्त्तररक
र्नयन्त्रण व्यवस्र्ा छ र त्यसको अनजर्रण गररएको छ।

(छ)

राजस्व र अरू समस्त आम्िानी र िरौटी समेतको लेिा नीक छ र असजल तहर्सल गने र लेिा राख्ने
तररकाहरूको पयाुप्त पालना गररएको छ।

(ज)

सरकारी ऋण, जमानत, र्नक्षेप, ऋण र्नवारण कोष तर्ा ऋण ववमोचनका र्नर्मत्त छज ट्याइएका र ववमोचन
गररएको रकमहरूको लेिा यर्ार्ु छ।

(झ)

औद्योर्गक तर्ा व्यावसावयक सेवाहरू भए त्यस्को आम्िानी िचु, लेिा, त्यसको जजन्त्सी नगिी मौज्िात तर्ा
आर्र्ुक कारोवारसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा र र्नयमहरू पयाुप्त छन् र र्तनीहरूको पालना गररएको छ।

(ञ)

कायाुलयकोसँगनन, व्यवस्र्ापन तर्ा कायु ववभाजन यर्े� र समजजचत छ र सोअनजसार कायु सञ्चालन भएको
छ।

(ट)

कजनै काम अनावश्यक रूपमा िोहोरो हजने गरी ववर्भन्न कमुचारी वा र्नकायबाट गररएको छै न र आवश्यक
काम गनु छज टाएको छै न।

(न)

उपलधि स्रोत, सािन तर्ा सम्पजत्तको समजजचत उपयोग भएको छ र हानी नोक्सानी नहजने गरी सम्भार तर्ा
सं रक्षणको उजचत व्यवस्र्ा गरे को छ।

(ड)

कायुक्रमअनजसार र्निाुररत समयर्भर प्रगर्त भएको छ र कामको गजणस्तर र पररमाण समेत सन्त्तोषजनक छ।

(ढ)

कायाुलयको उ�ेश्य र नीर्त स्प� छ र र्नदिु� उ�ेश्य तर्ा नीर्तअनजरूप कायुक्रम तयार भएको छ।

(ण)

स्वीकृत लागत िचुको सीमार्भर रही कायुक्रम सञ्चालन गररएको छ र लागतको तजलनामा प्राप्त प्रर्तफल
मनार्सव छ।

(त)

ँ डा राख्ने व्यवस्र्ा पयाुप्त र भरपिो छ।
लक्ष्य प्रगर्त तर्ा लागत िचुको आक

(र्)

ज ार्सव तररकाले वा चल अचल रावष्ट्रय िन बरबाि हजने गरी िचु
र्नकासाअनजसार िचु गरे को भए तापर्न बेमन
भएको छै न। िचु र र्नकासा औजचत्यपूण ु छ।

(ि)

चल अचल रावष्ट्रय िनको अनजिान वा राजस्वको अर्भहस्ताङ्कन वा िानी, जं गल, जलर्जक्त आदिको सजवविा
प्रिान सम्बन्त्िमा प�ा, लाइुसेन्त्स, अर्िकार र कजनै अन्त्य प्रकारबाट राजस्व वा चल अचल रावष्ट्रय िन त्याग गने
गरी जारी गररएका सबै र्नकासाहरू औजचत्यपूणु छन्।

(ि)

आवर्िक आर्र्ुक वववरणहरू समयमा तयार भएका छन् र समयमा पेर् हजने गरे का छन्।
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१.५ स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन

न, २०५५ का सान्त्िर्भुक िफाहरू

भाग - ४ को पररच्छे ि – ५ जजल्ला ववकास सर्मर्तको योजना तजजम
ु ा र कायाुन्त्वयन प्रवक्रया
१९५.

जजल्ला ववकास योजनाको तजजम
ु ा
१. प्रत्येक जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो जजल्लाको ववकासका लार्ग आवर्िक र वावषुक ववकास योजना तजजम
ु ा
गनजप
ु नेछ।
२. उपिफा (१) बमोजजम तजजम
ु ा गररएको योजनाको आिारमा रावष्ट्रय योजना आयोग र नेपाल सरकारको सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयले जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई कार्तुक मवहनार्भर अनजिान र आवश्यक नीर्त तर्ा मागुिर्ुनहरू उपलधि
गराउनजपनेछ।
३. उपिफा (१) र (२) बमोजजम योजना तजजम
ु ा गिाु जजल्ला ववकास सर्मर्तले आवश्यकतानजसार बाह्य परामर्ु सेवा
प्राप्त गनु सक्नेछ।
४. आवर्िक योजना तयार गिाु र्नम्न ववषयहरू समावेर् गनजप
ु नेछः
क. जजल्लाको भौगोर्लक, आर्र्ुक एवं प्राकृर्तक सम्पिाहरू र र्तनीहरूको वतुमान उपयोग।
ि. ववर्भन्न क्षेरमा तजलनात्मक लागत लाभको वहसाबले उत्पािन गनु सवकने सम्भावनाहरू।
ग. वपछर्डएका जनजार्तहरू एवं बढी गररबी भएको क्षेर तर्ा त्यस क्षेरमा गररएका वा गररनज पने ववर्भन्न ववकास कायुहरू।
घ. मवहला र बालबार्लकाका लार्ग आयमूलक र सीपमूलक ववकास कायुहरू।
ङ. सम्पन्न भएका ववर्भन्न ववषयक्षेर अन्त्तगुतका आयोजनाहरूको वववरण र र्तनीहरूको सञ्चालन र सम्भारसम्बन्त्िी
व्यवस्र्ा।
च. ववकास सम्भावनाहरूका आिारमा ववर्भन्न ववषय क्षेरगत अल्पकालीन एवं िीघुकालीन ववकास कायुहरू।
छ. स्र्ानीय बार्सन्त्िाबाटै तयार गररनजपने ववर्भन्न ववषय क्षेरका जनर्जक्त ववकाससम्बन्त्िी कायुहरू।
५. वावषुक योजना तजजम
ु ा गिाु र्नम्न कजरालाई आिार र्लनजपनेछः
क. रावष्ट्रय योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयबाट प्राप्त र्निे र्नहरू।
ि. रावष्ट्रय लक्ष्य तर्ा नीर्तका आिारमा तय गररएका जजल्लास्तरीय नीर्त तर्ा लक्ष्यहरू।
ग. आवर्िक योजनाले पररलजक्षत गरे का समव�गत आवश्यकताहरू।
घ. गाउँ पररषद र नगर पररषदबाट प्राप्त योजनाहरू।

१९६.

सािनको अनजमान
जजल्ला ववकास सर्मर्तले वावषुक योजना तजजम
ु ा गनजु अगावै िे हायका स्रोत र सािनहरूको अनजमान तयार गनजप
ु नेछः
क. जजल्ला ववकास सर्मर्तको आफ्नै श्रम, स्रोत र सािन।
ि. नेपाल सरकारबाट प्राप्त एकमज� अनजिान।
ग. नेपाल सरकारका ववर्भन्न ववषयगत मन्त्रालयहरूबाट ववषयगत लगानी वापत् प्राप्त एकमज� सािन।
घ. अन्त्य सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त सहयोग।

१९७.

योजना तजजम
ु ा प्रवक्रया
१. जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा गिाु सहभार्गतामूलक योजना तजजम
ु ा प्रवक्रयाको अबलम्बन
गनजप
ु नेछ।
२. उपिफा (१) बमोजजमको प्रवक्रया अबलम्बन गिाु जजल्ला ववकास सर्मर्तबाट प्राप्त आयोजना तर्ा कायुक्रमहरूलाई
मूल आिार मान्नज पनेछ।
३. जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा गिाु सेवा केन्त्र, ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त, एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त,
जजल्ला ववकास सर्मर्त र जजल्ला पररषदमा आवश्यक छलफल गरी योजना तजजम
ु ाको काम पूरा गनजप
ु नेछ।
४. योजना तजजम
ु ाको अन्त्य प्रवक्रया तोवकएबमोजजम हजनेछ।
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१९८.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त
१. जजल्लास्तरमा एक एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त रहनेछ।
२. उपिफा (१) बमोजजमको सर्मर्तमा िे हायका सिस्यहरू रहने छन्:
क. जजल्ला ववकास सर्मर्तका सभापर्त

–

अध्यक्ष

ि. सम्बजन्त्ित जजल्लार्भरका व्यवस्र्ावपका-सं सिका सिस्य

–

पिे न सिस्य

ग. ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तका सं योजकहरू

–

सिस्य

घ. तोवकएबमोजजमका अन्त्य व्यजक्तहरू

–

सिस्य

३. उपिफा (१) अनजसारको बैनकमा ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तहरूबाट प्राप्त आयोजनाहरूलाई समन्त्वय तर्ा
प्रार्र्मकता र्निाुरण गरी एकीकृत जजल्ला ववकास योजनाको रूप दिइनेछ।
४. उपिफा (१) बमोजजमको सर्मर्तको बैनकको कायुववर्ि तोवकएबमोजजम हजनछ
े ।
१९९.

स्रोत नक्सा तयार गनजप
ु ने
प्रत्येक जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकासका र्नर्मत्त जजल्लाको वस्तजगत तथ्याङ्क सं कलन गरी जजल्लाको
वस्तजजस्र्र्त िे जिने गरी स्रोत नक्सा तयार गनजप
ु नेछ।

२००.

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गनजप
ु ने
जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकास योजना कायाुन्त्वयन गने क्रममा िे हायबमोजजमका कजराहरू समेत िजलाई
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गनजु गराउनजपनेछ:

२०१.

क.

योजनाको लक्ष्य।

ि.

आयोजनाबाट फाइिा पाउने जनताको सं ख्या र फाइिाको वकर्सम।

ग.

छनौट गनु लार्गएको आयोजना नयाँ हो वा अिजरो रहे को हो।

घ.

आयोजना सञ्चालन नगरी अन्त्य कजनै उपायबाट आवश्यकताको पूर्तु वा समस्या समािान हजन्त्छ, हजँिैन।

ङ.

आयोजना सम्पन्न गिाु लाग्न सक्ने िचु तर्ा सामग्रीको मूल्य तर्ा समयको अनजमान।

च.

उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त हजन सक्ने नगि, वस्तजगत श्रम र त्यस्तै अन्त्य योगिान।

छ.

उपभोक्तहरूबाट पर्छ उठ्न सक्ने र्जल्क वा ममुत सम्भार िचु वा सञ्चालन व्यवस्र्ा।

ज.

अन्त्य िजलाउनज पने कजरा भए सो।

प्रार्र्मकता र्निाुरण
जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा गिाु र्नम्नबमोजजमको कायुक्रमलाई प्रार्र्मकता दिनजपनेछ:
क.

सवुसािारण जनतालाई तत्काल प्रत्यक्ष फाइिा हजने तर्ा रोजगार प्रव�ुन हजने र आयमूलक कायुक्रमहरू।

ि.

कृवष उत्पािन वृव� गनु सघाउ पजग्ने कायुक्रमहरू।

ग.

स्र्ानीय सािन, सीप र क्षमताको पररचालनबाट सञ्चालन हजन सक्ने कायुक्रमहरू।

घ.

वातावरण सं रक्षणमा सघाउ पजर्याउने कायुक्रमहरू।

ङ.

वपछर्डएका तर्ा उत्पीर्डत जार्त, जनजार्त एवं मवहला र बालबार्लकाको लार्ग आयमूलक तर्ा सीपमूलक
कायुक्रमहरू।

२०२.

आयोजनाको छनौट
१.

आयोजनाको छनौट गिाु िफा २०० बमोजजमको आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रर्तवेिनका अर्तररक्त िे हायका
कजराहरू समेतको आिारमा गनजप
ु नेछ:
क. वातावरण सं रक्षण तर्ा सम्विुन गने,
ि. बढीभन्त्िा बढी स्र्ानीय बार्सन्त्िाहरूको सहभार्गता र श्रम प्राप्त हजने।

२.

उपिफा (१) बमोजजम छनौट भएका आयोजनाको जानकारी जजल्लाबासीहरूलाई गराउनजपनेछ।
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२०३.

जजल्ला ववकास योजना सम्बन्त्िमा रावष्ट्रय योजना आयोग र नेपाल सरकारको िावयत्व
१.

जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ाका लार्ग आगामी आर्र्ुक वषुको र्नर्मत्त आआफ्नो ववषय क्षेरमा ववर्भन्न
ज ान र सो र्सत सम्बजन्त्ित रावष्ट्रय ववकास नीर्त र प्रार्र्मकता तर्ा
जजल्लाहरूलाई प्रिान हजने सािनको पूवाुनम
अन्त्य मागुिर्ुनहरू भए सो समेत उपलधि गराउनजपनेछ। यसरी उपलधि गराइने सािनको पूव ु अनजमान र
मागुिर्ुन प्रत्येक जजल्लाको आवर्िक योजनाको लक्ष्यबाट रावष्ट्रय योजना आयोगले र्निाुरण गरी ववषयगत
मन्त्रालयहरूलाई र्निे र्न दिनजपनेछ।

२.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा गिाु गाउँ पररषद्ले र नगरपररषद्ले बनाउने वावषुक
ववकास कायुक्रमलाई आवश्यक टे वा पजर्याउनज पनेछ।

२०४.

जजल्ला ववकास सर्मर्त र सरकारी तर्ा गैर-सरकारी र्नकायबीच समन्त्वय गने
१.

एकीकृत जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा गिाु जजल्लार्भर ववर्भन्न सेवा र ववकास कायुक्रमहरू सञ्चालन गने
सरकारी तर्ा गैर-सरकारी सं स्र्ाबीच बैनक बसी वावषुक ववकास योजनाबीच समन्त्वय कायम गनजप
ु नेछ।

२.

उपिफा (१) बमोजजमको समन्त्वय कायम गनु सम्बजन्त्ित कायाुलय प्रर्तर्नर्िलाई बोलाई जजल्ला ववकास सर्मर्तले
बैनक गनेछ। समन्त्वय कायम गने र्सलर्सलामा कजनै मतभेि भएमा रावष्ट्रय योजना आयोगले आवश्यक
मध्यस्र्ता गनेछ।

३.

उपिफा (२) बमोजजम आयोजजत समन्त्वयात्मक बैनकमा िे हायका कजराहरूमा समन्त्वय कायम गनजप
ु नेछः
क. कजनै पर्न क्षेरमा गररने लगानीमा िोहोरोपन हटाउने।
ि. लगानी गने सं स्र्ाहरूबीच आपसमा पररपूरक समन्त्वय कायम गने।
ग. जजल्लावासीहरूले अर्िकतम लाभ हार्सल गनु सक्ने प्रववर्ि अपनाउने।

२०५.

योजनाको कायाुन्त्वयन
१.

नेपाल सरकारले वावषुक कायुक्रम र बजेट पाररत भएपर्छ जजल्ला ववकास योजना कायाुन्त्वयन गनु आवश्यक
मागुिर्ुनसवहत र्नकासा पनाउनजपनेछ।

२.

जजल्ला ववकास सर्मर्तबाट पाररत कायुक्रम जजल्ला ववकास सर्मर्तको र्निे र्नमा कायाुन्त्वयन गनजु गराउनजपनेछ।

३.

योजना कायाुन्त्वयन गने जजम्मेवारी गाउँ ववकास सर्मर्त वा उपभोक्ता समूहको हजनेछ।

४.

जजल्लास्तरीय योजना अन्त्तगुतका आयोजनाहरू उपभोक्ता सर्मर्त माफुत कायाुन्त्वयन तर्ा सञ्चालन गराउन सवकनेछ।
जजल्ला ववकास सर्मर्तले आवश्यकतानजसार बाह्य परामर्ु सेवा प्राप्त गरी कायाुन्त्वयनमा टे वा पजर्याउन सक्नेछ।

२०६.

आयोजनाको हस्तान्त्तरण
१.

जजल्लामा ववर्भन्न सेवा र ववकास कायुमा कायुरत सरकारी वा अिु सरकारी र्नकायहरूले सजरू गरे को आयोजना
सम्पन्न भएपर्छ सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई हस्तान्त्तरण गनजप
ु नेछ। त्यसरी हस्तान्त्तरण भएका
आयोजनाको सञ्चालन जजल्ला ववकास सर्मर्त र सम्बजन्त्ित र्नकायबीच सहमर्त भएअनजरूप हजनछ
े ।

२.

उपिफा (१) बमोजजम आयोजना हस्तान्त्तरण गने र्नकायले जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई प्राववर्िक तर्ा परामर्ु
सेवा उपलधि गराई जजल्ला ववकास सर्मर्तको क्षमता ववकास गराउनजपनेछ।

२०७.

र्निे र्न पालना गनजप
ु ने
१.

जजल्ला ववकास सर्मर्तहरूलाई जजल्ला ववकास योजना तजजम
ु ा र सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा रावष्ट्रय योजना आयोग र
नेपाल सरकारको सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले समय समयमा आवश्यक र्निे र्न दिन सक्नेछ।

२.
२०८.

उपिफा (१) बमोजजम दिएको र्निे र्न जजल्ला ववकास सर्मर्तले पालन गनजप
ु नेछ।

उपभोक्ता समूह गनन गने
१.

जजल्ला ववकास योजना अन्त्तगुतका आयोजनाहरू कायाुन्त्वयन गिाु आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यजक्तहरू
मध्येबाट जजल्ला

ववकास सर्मर्तले

सम्बजन्त्ित

र्नकाय समेतको परामर्ु र्लई उपभोक्ता

गराउनजपनेछ।
२.

उपभोक्ता सर्मर्तको काम, कतुव्य र अर्िकार तोवकएबमोजजम हजनेछ।
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सर्मर्त गनन

२०९.

उपभोक्ता समूह तर्ा गैर-सरकारी संस्र्ाले आयोजना सञ्चालन गने बारे
१.

ँ
उपभोक्ता समूह तर्ा गैर-सरकारी सं स्र्ाले आयोजनाहरू कायाुन्त्वयन र सञ्चालन गिाु जजल्ला ववकास सर्मर्तसग
समन्त्वय रािी गनजप
ु नेछ।

२.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले उपभोक्ता समूह तर्ा गैर-सरकारी सं स्र्ा माफुत योजना कायाुन्त्वयन र सञ्चालन गनु
सक्नेछ।

३.

आयोजना कायाुन्त्वयन गने उपभोक्ता समूह र गैर-सरकारी सं स्र्ाले आफ्नो आर्र्ुक कारोवारको वहसाब वकताब
तर्ा लेिा अद्यावर्िक गरी राख्नज पनेछ।

४.

आयोजना कायाुन्त्वयन गने उपभोक्ता समूह र गैर-सरकारी सं स्र्ाले आफ्नो कारोवारको लेिाको प्रर्तवेिन जजल्ला
ववकास सर्मर्तलाई दिनजपनेछ र लेिापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी आयोजना कायाुन्त्वयन गने र्नकाय र जजल्ला
ववकास सर्मर्तको हजनेछ।

२१०.

५.

आयोजनाको लगत इव�मेट तोवकएबमोजजम गनजप
ु नेछ।

६.

उपभोक्ता समूह र गैर-सरकारी सं स्र्ाले आयोजना जाँचपास भई फरफारक भएपर्छ आयोजनाको ममुत सम्भार
तर्ा सञ्चालनको लार्ग सेवा प्राप्त गने उपभोक्तासँग आवश्यक र्जल्क र्लन सक्नेछ।

सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन
१.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले योजना वा कायुक्रम तजजम
ु ा गिाु अनजमान गररएका स्रोत सािनहरूको पररचालन
लक्ष्यअनजरूप भए नभएको, आयोजनाको कायाुन्त्वयन तार्लकाअनजसार भए नभएको यवकन गनु तर्ा आयोजनाको
कायाुन्त्वयनमा िे जिने बािा व्यविान वा अड्चनहरू समािानको लार्ग आवश्यक र्निे र्न दिन सम्बजन्त्ित
ज मानजसार एक
जजल्लाका सांसि व्यवस्र्ावपका सं सिको सिस्यको अध्यक्षतामा प्रत्येक वषुको लार्ग वणाुनक्र
सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन सर्मर्तको गनन हजनछ
े । उक्त सर्मर्तमा जजल्ला ववकास सर्मर्तका सभापर्त, र्नजले
तोकेको जजल्ला ववकास सर्मर्तका सिस्य तर्ा सम्बजन्त्ित कमुचारीहरू समेत रहने छन्।

२.

उपिफा (१) बमोजजमको सर्मर्तको बैनक सामान्त्यतया चार मवहनामा एकपटक बस्नेछ र सो बैनकमा जजल्ला
ववकास सर्मर्तका सम्बजन्त्ित सिस्यले भाग र्लनज पनेछ।

३.

उपिफा (१) बमोजजमको सर्मर्तको बैनकमा आयोजनाका लार्ग अनजमान गररएको सािन, प्राप्त भएको सािन र
गनजप
ु ने कामको लेिाजोिा गनजप
ु नेछ।

४.

उपिफा (१) बमोजजमको बैनकले कायु तार्लका र लक्ष्यअनजसार काम नभएकोमा सम्बजन्त्ित पक्षलाई सचेत
गराउन सक्नेछ।

२११.

समीक्षा र मूल्याङ्कन
१. जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकास योजनाको समीक्षा र मूल्याङ्कन िे हायअनजसार गनजप
ु नेछः
क. सम्पन्न भएका प्रत्येक आयोजनाको एक वषुपर्छ प्रभाव मूल्याङ्कन गने।
ि. सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूको ववषयगत वववरण तर्ा प्रगर्त मूल्याङ्कन प्रत्येक ६ मवहनामा गने।
ग. सम्पन्न भएका आयोजनाको ममुत सम्भारसम्बन्त्िी व्यवस्र्ाको मूल्याङ्कन प्रत्येक वषु गने।
घ. आयोजनाबाट लाभाजन्त्वत समजिायको वकर्सम र पररमाण पवहचान गने।
ङ. आयोजनाबाट भएको उत्पािन वृव� एवं रोजगारीको अवसरहरू पवहचान गने।
च. आयोजनाबाट पयाुवरणमा परे को प्रभाव पवहचान गने।
२. जजल्ला ववकास सर्मर्तले जजल्ला ववकास योजनाको समीक्षा िे हायअनजसार गनेछ:
क. उपिफा (१) बमोजजम मूल्याङ्कन भएपर्छ जजल्ला ववकास सर्मर्तको र्नयर्मत बैनकमा समीक्षा गने।
ि. िण्ड (क) अनजसार हजने समीक्षा बैनकमा सरकारी, गैर-सरकारी र िातृ सं स्र्ाका प्रर्तर्नर्िहरूलाई समेत
आआफ्नो क्षेरबाट सञ्चार्लत जजल्लास्तरीय कायुक्रमहरूको प्रगर्त वववरणसवहत समीक्षाका लार्ग आमन्त्रण
गने।
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ग. समीक्षा बैनकमा प्राप्त सजझाव समेत रािी त्यसको प्रर्तवेिन सम्बजन्त्ित आयोजना सञ्चालन गने र्नकायमा
पनाउने र त्यस्तो प्रर्तवेिन जजल्ला पररषद्को र्नयर्मत बैनकमा प्रस्तजत गने।
३. उपिफा (१) र (२) बमोजजम जजल्ला ववकास योजनाको समीक्षा र मूल्याङ्कन गिाु जजल्ला ववकास क्षेरर्भर सञ्चार्लत
कजनै आयोजना वा कायुक्रममा कजनै वकर्समको अर्नयर्मतता भएको जानकारी हजन आएमा जजल्ला ववकास सर्मर्तले
आवश्यक कारवाहीको लार्ग सम्बजन्त्ित र्नकायमा र्सफाररस गनेछ।
२१२.

सूचना तर्ा अर्भलेि केन्त्र
जजल्लाको वास्तववक जस्र्र्तको पवहचान र योजनाव� ववकास प्रवक्रया अर्भवृव� गनु प्रत्येक जजल्ला ववकास सर्मर्तमा
एक सूचना तर्ा अर्भलेि केन्त्र रहनेछ। त्यस्तो सूचना तर्ा अर्भलेि केन्त्रले िे हायबमोजजमका सूचना तर्ा अर्भलेि
सं कलन गरी राख्नज पनेछः

1.

जजल्लाजस्र्त प्रत्येक गाउँ ववकास सर्मर्त, नगरपार्लका तर्ा जजल्ला ववकास सर्मर्तको अध्यावर्िक वस्तजगत

2.

जजल्लाको वावषुक मूल्याङ्कन प्रर्तवेिन।

3.
4.
5.
6.
7.
8.
२१३.

प्रर्तवेिन।
प्रत्येक गाउँस्तरीय एवं नगरस्तरीय आवर्िक योजना।
जजल्लाको आवर्िक योजना।
जजल्ला ववकास सर्मर्तको वावषुक लेिापरीक्षण प्रर्तवेिन।
प्रत्येक गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाको वावषुक कायुक्रम।
जजल्ला ववकास सर्मर्तको समव�गत वावषुक कायुक्रम।
जजल्लार्भर सञ्चालन भइरहे का गैर-सरकारी तर्ा र्नजी क्षेरका कायुक्रमको वववरण तर्ा प्रगर्त।

9.

जजल्लार्भर गररएका अध्ययन अनजसन्त्िान प्रर्तवेिनहरू।

१.

आयोजना सम्पन्न भएपर्छ आयोजनाको जाँचपास र फरफारक गनजु गराउनजपनेछ।

२.

आयोजना सञ्चालन गने र्नकायबाट आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्राप्त भएपर्छ

जाँचपास तर्ा फरफारक

प्राववर्िकले पेर् गरे को कायु सम्पन्न प्रर्तवेिन र मूल्याङ्कनको आिारमा जजल्ला ववकास सर्मर्तले जाँचपास र
फरफारक गनेछ।
२१४.

आयोजनाको सञ्चालन तर्ा ममुत सम्भार
१.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले सम्पन्न आयोजनाहरूको सञ्चालनको लार्ग सम्बजन्त्ित र्नकाय वा उपभोक्ता समूहलाई
हस्तान्त्तरण गरी सञ्चालन तर्ा ममुत सम्भार गनु गराउन सक्नेछ।

२.

नू ला आयोजनाहरूको सञ्चालन तर्ा ममुत सम्भारको कायु सम्बजन्त्ित र्नकायले बाँडफाँड गरी गने र्नणुय भएमा
ज रूपले गनु
जजल्ला ववकास सर्मर्तको प्राववर्िक तर्ा ववत्तीय स्रोत समेत ववचार गरी ममुत सम्भारको कायु सं यक्त
सवकनेछ।

३.

आयोजनाबाट आवश्यक र्जल्क उनाउने अर्भभारा आयोजना सञ्चालन र ममुत सम्भार गने र्नकायको हजनछ
े ।

४.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले उपभोक्ताहरूबाट उनाउने सेवा र्जल्क तर्ा ममुत सम्भार िचु जजल्ला ववकास सर्मर्तले
र्नणुय गरे बमोजजम हजनेछ। यस्तो र्जल्क र्निाुरण गनु आवश्यक प्राववर्िक र अन्त्य सहयोग सम्बजन्त्ित
र्नकायहरूबाट प्राप्त गनु सवकनेछ।

भाग – ५ स्र्ानीय र्नकायसम्बन्त्िी सामान्त्य व्यवस्र्ा
२४३.

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले पालना गनजप
ु ने कजराहरू
१.

स्र्ानीयस्तरमा

गररने

ववकास

र्नमाुणको

कायुहरूलाई

गाउँस्तरीय

जजल्लास्तरीय कायुक्रम भनी सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले तोक्नज पनेछ।
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कायुक्रम,

नगरस्तरीय

कायुक्रम

तर्ा

२.

स्र्ानीय र्नकायको आगामी वषुको कायुक्रमहरूको लार्ग दिइने अनजिानको अनजमान कार्तुक मवहनार्भर सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयले स्र्ानीय र्नकायलाई पनाउनजपनेछ।

३.

स्र्ानीय र्नकायको कायुक्रम सञ्चालन गनु सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले स्र्ानीय र्नकायलाई प्राववर्िक रूपमा सक्षम
बनाउन आवश्यक सहयोग गनजप
ु नेछ।

४.

ववषय नतोकी स्र्ानीय र्नकायमा पनाइने वावषुक अनजिान स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयले पनाउनजपनेछ।

१.६ स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन र्नयमावली, २०५६ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू
पररच्छे ि–६ जजल्ला ववकास सर्मर्तको योजना तजजम
ु ा र कायाुन्त्वयन प्रवक्रया
१९७.

स्रोत नक्सामा िजलाउनज पने कजराहरू
१.

नको िफा १९९ बमोजजम जजल्ला ववकास सर्मर्तले स्रोत नक्सा तयार गिाु त्यस्तो नक्सामा िे हायका वस्तजजस्र्र्त
िे िाउनज पनेछः
क.

इलाका छज व�ने गरी जजल्ला ववकास सर्मर्तको र्समाना, क्षेरफल तर्ा जनसं ख्या,

ि.

भू–बनौट वा िरातलीय जस्र्र्त,

ग.

निीनाला, नहर, कजलो, पैनी जस्ता सम्पिा,

घ.

र्तहार्सक, भौगोर्लक, पूराताजत्वक एवं सांस्कृर्तक सम्पिा,

ङ.

सडक, गल्ली, गोरे टो एवं घोडेटो बाटो,

च.

चक्रपर्, हवाइुमैिान, बसर्बसौनी, िेलमैिान, पाकु, उद्यान,

छ.

सभागृह, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तर्ा उपचार केन्त्र,

ज.

ववद्यालय, महाववद्यालय, प्राववर्िक जर्क्षालय तर्ा प्रजर्क्षण केन्त्र, सेवा केन्त्र, ववत्तीय एवं सहकारी सं स्र्ा,
हजलाक, टे र्लफोन र ववद्यजत,

१९८.

झ.

िानेपानी तर्ा ढल र्नकास।

ञ.

कृवष क्षेर, वन क्षेर, बजार क्षेर र आवासीय क्षेर र उक्त क्षेरको क्षेरफल,

ट.

गररबी र सामाजजक नक्सांकन एवं िर्लत तर्ा जनसं ख्याको अवजस्र्र्त।

२.

स्रोत नक्सा तयार गिाु स्केल िजलाउनज पनेछ।

३.

नक्सामा सं केत जचन्त्ह रहे को हजनपज नेछ।

४.

स्रोत नक्सा तयार गिाु जजल्ला नापी र्ािा तर्ा सम्बजन्त्ित र्नकायको सहयोग र्लन सवकनेछ।

५.

स्रोत नक्साका आिारमा ववषयगत क्षेरको भौर्तक ववकाससम्बन्त्िी छज �ा छज �ै नक्सा बनाउनजपनेछ।

आवर्िक योजना बनाउने
१.

नको िफा १९५ को उपिफा (५) बमोजजम प्रत्येक जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो क्षेरको ववकासका लार्ग
कजम्तमा पाँच वषुको आवर्िक योजना तजजम
ु ा गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम तजजम
ु ा गररने आवर्िक योजनामा योजनाको िीघुकालीन लक्ष्य, उ�ेश्य र कायुनीर्त उल्लेि
गरी जजल्लाको भौर्तक पूवाुिार तर्ा सेवा सजवविा, स्रोत पररचालन तर्ा आय आजुनका सम्भावना, सरकारी एवं र्नजी
क्षेरको लागत सहभार्गता लगायत जजल्ला ववकास सर्मर्तले गने काम समावेर् भएको हजनपज नेछ।

३.

आवर्िक योजना तजजम
ु ा गिाु ववषयगत सर्मर्तसँग परामर्ु गरी ववषयगत क्षेरका कायुक्रमलाई समावेर् गरी

अजन्त्तम रूप दिनजपनेछ।
४.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले तजजम
ु ा गरे को आवर्िक योजना जजल्ला पररषदबाट पाररत हजनपज नेछ।
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१९९.

योजना तजजम
ु ा प्रवक्रया
१.

नको िफा १९७ को उपिफा (४) बमोजजम जजल्ला ववकास सर्मर्तले योजना तजजम
ु ा गिाु िे हायबमोजजमको
प्रवक्रया अवलम्वन गनजप
ु नेछः
क.

ज ान र मागुिर्ुन प्राप्त भएपर्छ मागु
नेपाल सरकार र रावष्ट्रय योजना आयोगबाट स्रोत र सािनको पूवाुनम
मवहनाको िोश्रो हप्तासम्ममा योजनाको लक्ष्य हार्सल गनु जजल्ला ववकास सर्मर्तले ववषयगत र्नकाय, ववत्तीय

सं स्र्ा, उद्योग वाजणज्य सं घ, गैर-सरकारी सं स्र्ाका प्रमजि, नगरपार्लका प्रमजि तर्ा गाउँ ववकास सर्मर्त
महासं घका प्रर्तर्नर्ि समेत सहभागी गराई योजना तजजम
ु ा गोष्टीको आयोजना गनजप
ु नेछ।

ि.

ज ान र
िण्ड (क) बमोजजमको गोष्टीबाट प्राप्त भएका सजझाव समेतलाई ववचार गरी स्रोत र सािनको पूवाुनम
मागुिर्ुन समेतलाई ववचार गरी सोअनजरूप गनजप
ु ने योजना तजजम
ु ा फाराम प्रत्येक वषु मागु मसान्त्तर्भर
सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकालाई उपलधि गराइसक्नजपनेछ।

२.

उपर्नयम (१) को िण्ड (ि) बमोजजम प्राप्त फाराममा सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाले प्रत्येक वषु
माघको िोस्रो हप्तार्भर जजल्ला र केन्त्रस्तरबाट सञ्चालन हजने आयोजनाको ववषयगत क्षेरअनजसार प्रार्र्मकताक्रम
र्निाुरण गरर सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्त तर्ा इलाका सेवा केन्त्रमा पनाउनजपनेछ।

३.

सम्बजन्त्ित इलाकाको सिस्यको अध्यक्षतामा इलाकास्तरको आयोजना तजजम
ु ाको लार्ग इलाकार्भरका गाउँ ववकास

सर्मर्तका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपार्लकाका प्रमजि, उपप्रमजि, इलाकार्भरका ववषयगत र्नकाय र ववत्तीय सं स्र्ाका
प्रमजि तर्ा गैर-सरकारी सं स्र्ाका प्रर्तर्नर्ि समेत समावेर् भएको योजना तजजम
ु ा बैनक बस्नेछ। त्यस्तो बैनकमा
जजल्लास्तरीय ववषयगत र्नकायका प्रमजि र जजल्ला ववकास सर्मर्तका सभापर्त र उपसभापर्तलाई पर्न आमन्त्रण
गनु सवकनेछ। त्यस्तो बैनकको सजचवालयको सेवा प्रिान गनु जजल्ला ववकास सर्मर्तको सजचवले उपयजक्त कमुचारी
तोवकदिनेछ।
४.

उपर्नयम (३) बमोजजमको बैनकले इलाकार्भरका गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाबाट प्राप्त आयोजनालाई
ववषय क्षेरअनजसार प्रार्र्मकताक्रम र्निाुरण गरी जजल्ला ववकास सर्मर्तले र सम्बजन्त्ित ववषयगत सर्मर्तलाई माघको
तेस्रो हप्तार्भर उपलधि गराइसक्नजपनेछ।

५.

ववर्भन्न इलाकाबाट प्राप्त आयोजनालाई ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तले जजल्लास्तर र केन्त्रस्तरका आयोजनामा
वगीकरण गरी त्यस्ता आयोजनाको प्रार्र्मकताक्रम समेत र्निाुरण गरी एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तमा प्रत्येक
वषु फाल्गजनको पवहलो हप्तार्भर प्रस्तजत गररसक्नजपनेछ।

६.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तले ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तबाट प्राप्त आयोजनामा छलफल गरी आयोजनाबीच
ु ने भए
पररपूरक र पररपोषक सम्बन्त्ि हे री आवश्यकतानजसार सं र्ोिन, र्पघट र प्रार्र्मकता क्रममा पररवतुन गनजप
सो समेत गरी प्रत्येक वषु फाल्गजनको िोस्रो हप्तासम्ममा जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्रस्तजत गररसक्नजपनेछ।

७.

उपर्नयम (६) बमोजजम एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तबाट र्सफाररस भइुआएका जजल्ला ववकास आयोजनालाई
अजन्त्तम रूप दिनजअजघ जजल्ला ववकास सर्मर्तले नेपाल सरकारबाट प्राप्त नीर्त, मागुिर्ुन, आवर्िक योजनाको लक्ष्य,
भू–उपयोग नक्सा, गजरूयोजना, वस्तजगत वववरण, स्रोत नक्सा, कायुक्षमता र कायुिक्षता, वातावरणीय प्रभाव र इलाका–
इलाका बीचको सन्त्तजलन आदि बारे को ववश्लेषण गनजप
ु नेछ। त्यसरी ववश्लेषण गिाु जजल्लास्तरमा सञ्चालन गने जजल्ला
ववकास आयोजना, केन्त्रीयस्तरबाट सञ्चालन हजने आयोजना र अन्त्य सं स्र्ाको सहभार्गतामा सञ्चालन हजनपज ने
आयोजनाको छज �ाछज �ै वगीकरण समेत गनजप
ु नेछ।

८.

उपर्नयम (७) बमोजजमको कायुववर्ि पूरा गरे पर्छ जजल्ला ववकास सर्मर्तले त्यस्ता आयोजनालाई अजन्त्तम रूप दिई
ववषयगत वा क्षेरगत रूपमा प्रार्र्मकता तोक्नज पने भए तोकी प्रत्येक वषु फाल्गजन मवहनाको तेस्रो हप्तार्भर जजल्ला
पररषदमा पेर् गनजप
ु नेछ।

९.

जजल्ला पररषद्ले प्रत्येक वषु फाल्गजन मसान्त्तर्भर जजल्ला ववकास योजना पाररत गने र्नणुय गरी सो र्नणुयको उतार
तर्ा सम्ब� कागजात चै र १० गतेर्भर रावष्ट्रय योजना आयोग र मन्त्रालयमा पनाउनजपनेछ। जजल्ला पररषदबाट
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पाररत जजल्ला ववकास योजनामा परे का क्षेरगत मन्त्रालय र र्नकायसँग सम्बजन्त्ित र्नणुय त्यस्ता मन्त्रालय र
र्नकायलाई पर्न सोही अवर्िर्भरै पनाइसक्नजपनेछ।
१०. रावष्ट्रय योजना आयोग र नेपाल सरकारका ववर्भन्न मन्त्रालयले दिएको मागुिर्ुन र नीर्तर्भर रही जजल्ला पररषद्ले
स्वीकृत गरे का आयोजनालाई प्रार्र्मकता सार् सञ्चालन गनु जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो कायुक्रम र बजेटमा
समावेर् गनजप
ु नेछ। रावष्ट्रय योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले पनाएको मागुिर्ुन र नीर्तमा फरक हजने गरी
पाररत भएका जजल्ला ववकास योजनाको हकमा रावष्ट्रय योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले उपयजक्त आयोजना
स्वीकृत गरी कायुक्रम र बजेट पनाउन सक्नेछ। यसरी कायुक्रम र बजेट पनाउँिा सोको कारण पजष्ट्याँईसवहत

सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई जानकारी गराउनजपनेछ।
११. कारणवर् जजल्ला पररषद्को बैनक बस्न नसकी जजल्ला ववकास योजना पाररत हजन नसकेको अवस्र्ामा रावष्ट्रय
योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले सम्बजन्त्ित जजल्लाका ववषयगत र्ािा कायाुलयले गरे को र्सफाररस समेतका
आिारमा जजल्ला ववकास सर्मर्तको अनजमोिनका लार्ग लेिी पनाएबमोजजमका कायुक्रम र बजेट स्वीकृत गरी
पनाउनजपनेछ।
२००.

आयोजना कायाुन्त्वयन प्रवक्रया
१.

वावषुक कायुक्रम र बजेट स्वीकृर्तको जानकारी प्राप्त भएपर्छ सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो

ँ सम्बजन्त्ित सबै सरकारी, गैर-सरकारी र ववत्तीय सं स्र्ाका प्रमजिसँग बैनक गरी मागुिर्ुनको पररर्िर्भर
कायुक्रमसग
रही िे हायबमोजजम गने वा गराउनेछः
क. जजल्ला पररषदबाट पाररत भई स्वीकृर्तका लार्ग केन्त्रमा पनाइएको कायुक्रम र बजेट सोही रूपमा स्वीकृत
भएको िण्डमा सम्बजन्त्ित र्नकायलाई कायुतार्लका बनाई सोही कायुतार्लका बमोजजम कायाुन्त्वयन गनु दिने,
ि. सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले दिएको मागुिर्ुन र बजेट अनजमान भन्त्िा फरक हजने गरी जजल्ला ववकास सर्मर्तले
वावषुक कायुक्रम र बजेट पाररत गरे मा त्यसको औजचत्य जाँचबजझ गरी त्यस्तो कायुक्रम सञ्चालन गने
सम्बन्त्िमा ववषयगत मन्त्रालयले सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई आवश्यक र्निे र्न दिन सक्नेछ र
यसरी र्निे र्न प्राप्त भएकोमा सोहीबमोजजम कायुक्रम सञ्चालन गने वा गराउने।

२.

उपर्नयम (१) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न

नको िफा २०५ को उपिफा (४) र िफा २०९ को

उपिफा (२) बमोजजमका आयोजना उपभोक्ता सर्मर्त वा गैर-सरकारी सं स्र्ा माफुत कायाुन्त्वयन तर्ा सञ्चालन
गराउिा अनजसूची–३ बमोजजमको ढाँचामा सम्झौता गनजु गराउनजपनेछ।
२०१.

आयोजनाको जाँचपास र फरफारक
१.

आयोजना सञ्चालन गने र्नकाय, सं स्र्ा वा व्यजक्तले आफूले सञ्चालन गरे का आयोजना सम्पन्न भएपर्छ जाँचपास वा
फरफारक गनु सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्रर्तवेिन दिनजपनेछ।

२.

ँ ाइ, िानेपानी, कजलो, नहर आदि जस्ता र्नमाुण प्रकृर्तका
उपर्नयम (१) बमोजजम प्राप्त प्रर्तवेिनमध्ये सडक, भवन, र्सच
आयोजनाका सम्बन्त्िमा प्रर्तवेिन प्राप्त भएको एक मवहनार्भर सम्बजन्त्ित र्नकायले त्यस्तो आयोजनाको जाँचपास वा
फरफारक गनजु गराउनजपनेछ।

३.

उपर्नयम (२) मा उल्लेि भएका बाहेक जनचेतना अर्भवृव� गने प्रकृर्तका तार्लम, गोष्टी, सेर्मनार, अध्ययन–भ्रमण,
प्रचार प्रसार आदि जस्ता कायुक्रम सञ्चालन गने र्नकाय, सं स्र्ा वा व्यजक्तले आफूले सञ्चालन गरे का कायुक्रमको
उ�ेश्य, भौर्तक र ववत्तीय प्रगर्त लगायतका कजरा िजल्ने प्रर्तवेिन सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तमा दिनजपनेछ र
त्यस्तो प्रर्तवेिन प्राप्त भएकोमा जजल्ला ववकास सर्मर्तले सम्झौताबमोजजम त्यस्ता कायुक्रम सम्पन्न भए वा नभएको
हेरी फरफारक गनजप
ु नेछ। त्यस्तो फरफारक सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्रर्तवेिन प्राप्त भएको र्मर्तले एक
मवहनार्भर गररसक्नजपनेछ।

४.

उपर्नयम (२) वा उपर्नयम (३) बमोजजम जजल्ला ववकास सर्मर्तले गरे को जाँचपास वा फरफारकको अनजमोिन
जजल्ला पररषदबाट गराउनजपनेछ।
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२०२. आयोजनाको सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन
१.

जजल्लास्तरीय आयोजना तर्ा कायुक्रमको र्नयर्मत सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन गनु जजल्ला ववकास सर्मर्त र

नको

िफा २१० बमोजजमको सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन सर्मर्तमा प्रर्तवेिन दिने प्रयोजनको लार्ग जजल्ला ववकास
सर्मर्तले िे हायबमोजजमको एक सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन उपसर्मर्त गनन गनेछः

२.

क.

जजल्ला ववकास सर्मर्तको उपसभापर्त

– सं योजक

ि.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले तोकेका जजल्ला ववकास सर्मर्तका कजनै िजई जना सिस्य

– सिस्य

ग.

जजल्ला ववकास सर्मर्तको योजना तर्ा प्रर्ासकीय अर्िकृत

– सजचव

ु नेछः
उपर्नयम (१) बमोजजमको उपसर्मर्तले िे हायका कजराहरूको अनजगमन तर्ा सजपररवेक्षण गनजप
क.

आयोजना वा कायुक्रमको र्निाुररत कायुतार्लकाअनजसार कायाुन्त्वयन भए वा नभएको।

ि.

प्राववर्िकले र्नयर्मत सजपररवेक्षण गनजप
ु ने आयोजना वा कायुक्रम भए त्यस्तो सजपररवेक्षण भए वा नभएको।

ग.

र्निाुररत गजणस्तरअनजसार काम भए वा नभएको।

घ.

आयोजना वा कायुक्रममा भएको िचुको अनजपातमा कायाुन्त्वयनको प्रगर्त भए वा नभएको।

ङ.

िचुको वववरण तर्ा सोको र्बल, भरपाई, श्रे स्ता रीतपूवक
ु रािे वा नरािेको।

च.

र्नयम २०० को उपर्नयम (२) बमोजजम भएको सम्झौताअनजसारको आयोजना वा कायुक्रम भए त्यस्तो
सम्झौताअनजसार भए वा नभएको।

छ.
३.

अन्त्य आवश्यक कजनै कजरा भए सोको वववरण।

सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन उपसर्मर्तले उपर्नयम (२) का कजराहरू सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन गरे पर्छ प्रत्येक
मवहना जजल्ला ववकास सर्मर्त र सजपररवेक्षण तर्ा अनजगमन सर्मर्तलाई सोको प्रर्तवेिन दिनजपनेछ।

४.

नको िफा २११ बमोजजम जजल्लामा सञ्चार्लत आयोजना तर्ा कायुक्रमको समीक्षा गिाु जजल्ला ववकास सर्मर्तले
उपर्नयम (३) बमोजजम प्राप्त प्रर्तवेिनमा उल्लेि भएका कजरा समेतलाई ववचार गनजप
ु नेछ र आयोजना तर्ा
कायुक्रममा कजनै कमी कमजोरी िे जिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बजन्त्ित उपभोक्ता सर्मर्त, सं घ, सं स्र्ा
तर्ा व्यजक्तलाई आवश्यक र्निे र्न दिन सक्नेछ।

२०३.

ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त
१.

नको िफा १९७ को उपिफा (३) को प्रयोजनको लार्ग िे हायबमोजजमको ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त
रहनेछः
क.
ि.

२.

जजल्ला ववकास सर्मर्तले तोकेको सिस्य

– सं योजक

सं स्र्ामध्ये सभापर्तले तोकेको गैर-सरकारी सं स्र्ाको प्रमजि

– सिस्य

ववषयगत सर्मर्तको कायुसँग सम्बजन्त्ित जजल्लामा कायुरत गैर-सरकारी

ग.

ँ सम्बजन्त्ित र्नकायगत कायाुलय प्रमजि
कायुप्रकृर्तअनजसारको ववषयसग

घ.

सं योजकले तोकेको सम्बजन्त्ित र्नकायको प्रमजि

– सिस्य
– सिस्य–सजचव

ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको काम, कतुव्य र अर्िकार िे हायबमोजजम हजनेछः
क.

ववषयगत योजना तजजम
ु ा तर्ा कायुक्रम बनाउने कायुमा जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई आवश्यक सहयोग गने।

ि.

जजल्ला

ववकास

सर्मर्तबाट

सञ्चार्लत

ववषयगत

आयोजनाको

कायाुन्त्वयनको

सन्त्िभुमा

आयोजनाको

आवश्यकता, महत्त्व तर्ा त्यसबाट हजने उपयोर्गताको बारे मा आम जनतालाई जानकारी गराई त्यसको प्रचार
प्रसार गने।
ग.
३.

जजल्ला ववकास सर्मर्त तर्ा सभापर्तले दिएको र्निे र्न बमोजजमको कायु गने।

ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकसम्बन्त्िी अन्त्य कायुववर्ि ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त आफैले र्निाुरण
गरे बमोजजम हजनछ
े ।
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२०४. एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त
नको िफा १९८ को उपिफा (२) को िण्ड क, ि, ग मा उल्लेि भएका सिस्यको अर्तररक्त जजल्ला ववकास सर्मर्तका

ँ सम्बजन्त्ित जजल्लार्भरका गैर-सरकारी सं स्र्ाका प्रर्तर्नर्ि एकीकृत
उपसभापर्त, ववषयगत र्ािाका प्रमजि र कायुक्रमसग
योजना तजजम
ु ा सर्मर्तका सिस्य

हजनछ
े न्।

ु ा सर्मर्तको बैनकसम्बन्त्िी कायुववर्ि
२०५. एकीकृत योजना तजजम
१.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनक वषुमा चार पटक अध्यक्षले तोकेको र्मर्त, समय र स्र्ानमा बस्नेछ र
आवश्यक भएमा सोभन्त्िा बढी पर्न बैनक बस्न सक्नेछ।

२.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तले आवश्यकतानजसार कजनै ववर्ेषज्ञलाई एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकमा
भाग र्लन आमन्त्रण गनु सक्नेछ।

३.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको कजल सिस्य सं ख्याको पचास प्रर्तर्त सिस्य उपजस्र्त भएमा एकीकृत योजना
तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकको लार्ग गणपूरक सं ख्या पजगेको मार्ननेछ।

४.

ु ा सर्मर्तको बैनकको अध्यक्षता सर्मर्तको अध्यक्षले गनेछ र र्नजको अनजपजस्र्र्तमा जजल्ला
एकीकृत योजना तजजम
ववकास सर्मर्तका उपसभापर्तले बैनकको अध्यक्षता गनेछ।

५.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकमा बहजमतको राय मान्त्य हजनछ
े र मत बराबर भएमा बैनकको अध्यक्षता
गने व्यजक्तले र्नणाुयक मत दिनेछ।

६.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकको र्नणुय सर्मर्तको सजचवले र्नणुय पजजस्तका लेिी अध्यक्षद्वारा प्रमाजणत
गराई सोको प्रर्तर्लवप जानकारीको लार्ग सबै सिस्यलाई उपलधि गराउनेछ।

७.
२०६.

एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तको बैनकसम्बन्त्िी अन्त्य कायुववर्ि सर्मर्त आफैले र्निाुरण गरे बमोजजम हजनछ
े ।

आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन

जजल्ला ववकास सर्मर्तले आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गिाु िे हायका ववषयमा समेत ध्यान दिनजपनेछः
क.

सामाजजक प्रभावः स्र्ानीय जनतामा चेतनाको अर्भवृव�, रहन सहन, सोचाइ र सं स्कारमा पररवतुन भए वा नभएको,
सामाजजक र नैर्तक कृयाकलापमा वृव� भए वा नभएको,

ि.

आर्र्ुक प्रभावः स्र्ानीय जनतामा रोजगार तर्ा स्वरोजगारको अवसर, व्यापाररक कारोवार, क्रय र्जक्त र समव�गत
रूपमा आर्र्ुक वृव� भए वा नभएको,

ग.

सेवा सजवविाः आयोजनाले उपलधि गराएको सेवाको गजणस्तर, सेवा उपभोग गनु पाउने र नपाउने जनताको
प्रर्तवक्रया, सेवाको गजणात्मक तर्ा सं ख्यात्मक वृव� गनजप
ु ने आवश्यकता,

घ.

वातावरणीय प्रभावः आयोजना सञ्चालन भए पचातात् अर्तवृव�, अनावृव�, बाढी, पवहरो, भूक्षय जस्ता प्राकृर्तक प्रकोपको
समस्या उत्पन्न भए वा नभएको।

१.७ सावुजर्नक िररि

न, २०६३ का सान्त्िर्भुक िफाहरू

पररच्छे ि - २, िररि कायुको जजम्मेवारी र िररि र्बर्िसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
४.

मालसामान, र्नमाुण कायु र सेवाको वववरण तयार गनजप
ु ने
१.

सावुजर्नक र्नकायले मालसामान, र्नमाुण कायु वा सेवा िररि गनजु अजघ त्यससम्बन्त्िी स्पेर्सवफकेर्न, योजना, नक्र्ा,
र्डजाइन, ववर्ेष आवश्यकता वा अन्त्य वववरणहरू तयार गनजप
ु नेछ।

२.

उपिफा (१) बमोजजमको वववरण तयार गिाु त्यस्ता मालसामान, र्नमाुण कायु वा सेवाको सम्बद्घ वस्तजगत प्राववर्िक
तर्ा गजणस्तरजन्त्य ववषेर्ता र कामको आिारमा तयार गनजप
ु नेछ।
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३.

उपिफा (१) र (२) बमोजजम वववरण तयार गिाु मालसामान, र्नमाुण कायु वा सेवाको ववर्ेषताहरू स्प� रूपमा
बजजझने गरी उल्लेि गने अको कजनै उपाय नभएको अवस्र्ामा बाहेक कजनै िास ब्राण्ड, ट्रेडमाकु, नाम, पेजन्त्टि,
र्डजाइन, प्रकार, उत्पजत्त वा उत्पािकको नाम उल्लेि गनु सवकने छै न।
तर त्यसरी उल्लेि नगरी नहजने अवस्र्ामा कजनै िास ब्राण्ड, ट्रेडमाकु, नाम, पेजन्त्टि, र्डजाइन, प्रकार, उत्पजत्त वा
उत्पािकको नाम उल्लेि गरी “सो सरह” भन्ने र्धिहरू उल्लेि गनु सवकनेछ।

४.

बोलपर वा पूव ु योग्यतासम्बन्त्िी कागजातमा मालसामान वा र्नमाुण कायु वा अन्त्य सेवाको प्राववर्िक वा
गजणस्तरजन्त्य ववर्ेषताहरूको वववरण र परीक्षण टे जस्टङ, मावकांि, प्याकेजजि, लेबर्लि वा पजव�करणको प्रमाणपर
कनफरर्मटी सवटुवफकेटसम्बन्त्िी आिार वा सं केत वा र्धिावली उल्लेि गिाु त्यस्तो मालसामान वा र्नमाुण कायु
ँ असम्ब� हजन,े योग्य बोलपरिातालाई िररि प्रवक्रयामा सहभागी हजन कजनै वकर्समले बािा
वा अन्त्य सेवाको कामसग

पजर्याउने वा औजचत्य र्बना प्रर्तस्पिाुलाई सीर्मत गने गरी वववरण, आिार, सं केत वा र्धिावली उल्लेि गनु
सवकने छै न।
५.

लागत अनजमान तयार गनजप
ु ने
१.

सावुजर्नक र्नकायले कजनै पर्न िररिको लार्ग तोवकएबमोजजम लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।
तर र्नमाुण कायुको हकमा बाहे क एक लाि रुपैयाँ सम्मको िररि गनु लागत अनजमान गनजप
ु ने छै न।

२.

सावुजर्नक र्नकायले उपिफा (१) बमोजजम तयार भएको लागत अनजमान तोवकएबमोजजम अद्यावर्िक गरी
राख्नज पनेछ।

५क

स्वीकृत गनजु पनेः
(१)

सावुजर्नक र्नकायले िफा ४ बमोजजमको वववरण र िफा ५ बमोजजमको लागत अनजमान तोवकएबमोजजम
स्वीकृत गनजप
ु नेछ।

(२)

िफा ४ बमोजजमको वववरण र िफा ५ बमोजजमको लागत अनजमान तोवकएबमोजजमको ववर्ेष कारण परी
सं र्ोिन गनजु परे मा बाहे क एकपटक स्वीकृत भएको र्डजाइन वा लागत अनजमानमा सं र्ोिन गनजु पिाु त्यस्तो
सं र्ोिन सजरुको लागत अङ्कमा पच्चीस प्रर्तर्त भन्त्िा बढी फरक परे मा वा रजवटपूण ु र्डजाइन गरे को वा
अस्वाभाववक लागत अनजमान तयार गरे को कारणले िररि कायु प्रभाववत भएमा त्यस्तो र्डजाइन वा लागत
अनजमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गने पिार्िकारी र सो कायुमा सं लग्न परामर्ुिाता प्रचर्लत कानूनबमोजजम
कारबाहीको भार्गिार हजनेछ।

६.

िररि योजना तयार गनजप
ु ने
सावुजर्नक र्नकायले तोवकएको सीमा भन्त्िा बढी रकमको िररि गिाु तोवकएबमोजजम िररिको गजरूयोजना मास्टर
प्रोक्यजरमेन्त्ट प्लान र वावषुक िररि योजना तयार गनजप
ु नेछ।

६क

मौजजिा सूची तयार गनजु पनेः
(१)

प्रत्येक सावुजर्नक र्नकायले िफा ३० को उपिफा (६), िफा ४१ को उपिफा (१) को िण्ड (क) र
िफा ४६ बमोजजम गररने िरीिको लार्ग िररिको प्रकृर्तअनजसार आपूर्तुकताु, र्नमाुण व्यवसायी, परामर्ुिाता,
गैर-सरकारी सं स्र्ा वा सेवा प्रिायकको िफा १० को उपिफा (२) बमोजजमको योग्यताको आिारमा
छज �ाछज छैछै सूची तयार गनजप
ु नेछ।

(२)

कजनै आपूर्तुकताु, र्नमाुण व्यवसायी, परामर्ुिाता, गैरसरकारी सं स्र्ा वा सेवा प्रिायकले उपिफा (१)
बमोजजमको सूचीमा समावेर् हजन चाहेमा तोवकएको कागजातसवहत सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायमा र्नवेिन
दिनजपनेछ।

(३)

उपिफा (१) बमोजजमको मौजजिा सूची अद्यावर्िक गने जजम्मेवारी सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायको हजनेछ।

(४)

उपिफा (३) को प्रयोजनको लार्ग सम्बजन्त्ित आपूर्तुकताु, र्नमाुण व्यवसायी, परामर्ुिाता, गैरसरकारी सं स्र्ा
वा सेवा प्रिायकले सूची अद्यावर्िक गनु प्रत्येक वषु सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायमा र्नवेिन दिनजपनेछ।

(५)

मौजजिा सूचीसम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्र्ा तोवकएबमोजजम हजनेछ।
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७.

िररि कायुको जजम्मेवारी
१.

यस

नबमोजजमको कायुववर्ि पूरा गरी िररिसम्बन्त्िी कायु गने, गराउने जजम्मेवारी सम्बजन्त्ित सावुजर्नक

र्नकायको प्रमजिको हजनेछ।
२.

सावुजर्नक र्नकायले उपिफा (१) बमोजजम िररिसम्बन्त्िी कायु गिाु सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले
र्निाुरण गरे को योग्यता भएको र िररि कायुसम्बन्त्िी ज्ञान भएको वा तार्लम प्राप्त गरे को कमुचारीबाट
गराउनजपनेछ।

३.

सावुजर्नक र्नकायले िे हायको काम गनुको लार्ग िररिसम्बन्त्िी कायुबोझ र कायु प्रकृर्तको आिारमा छज �ै
महार्ािा, र्ािा वा इकाईको स्र्ापना गरी िररि अर्िकारी तोक्नज पनेछ
क.

िररि योजना तयार गने।

ि.

सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले तयार गरे को नमूना बोलपरसम्बन्त्िी कागजात स्ट्याण्डडु ववर्डि
डकजमेन्त्ट, नमूना पूव ु योग्यतासम्बन्त्िी कागजात स्ट्याण्डडु वप्रक्वार्लवफकेर्न डकजमेन्त्ट, नमूना िररि
सम्झौतासम्बन्त्िी कागजात स्ट्याण्डडु कन्त्ट्रयाक्ट डकजमेन्त्टमा सामान्त्यतया सारभूतरूपमा फरक नपने गरी
आवश्यकतानजसार पूव ु योग्यतासम्बन्त्िी कागजात, बोलपरसम्बन्त्िी कागजात र िररि सम्झौतासम्बन्त्िी
कागजात तयार गने।

ग.

सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले तयार गरे को नमूना प्रस्ताव मागसम्बन्त्िी कागजात स्ट्याण्डडु
रे क्वेस्ट फर प्रपोजलमा सामान्त्यतया सारभूतरूपमा फरक नपने गरी आवश्यकतानजसार परामर्ु सेवाको
प्रस्तावसम्बन्त्िी कागजात तयार गने।

घ.

िररिसम्बन्त्िी सूचना सावुजर्नक रूपमा प्रकार्न गने।

ङ.

पूव ु योग्यतासम्बन्त्िी कागजात, बोलपरसम्बन्त्िी कागजात ववतरण गने वा परामर्ु सेवाको प्रस्तावसम्बन्त्िी
कागजात पनाउने।

च.

पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गने र त्यसलाई सजरजक्षत तररकाले राख्ने।

छ.

पनु आएका पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव मूल्याङकनको लार्ग मूल्याङ्कन
सर्मर्तमा पेर् गने र मूल्यावङ्कत बोलपर स्वीकृर्तको लार्ग पेर् गने।

४.

ज.

पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव स्वीकृर्तको सूचना दिने।

झ.

कायुसम्पािन जमानत र्लने र त्यसको परीक्षण गरी सजरजक्षत तररकाले राख्ने।

ञ.

िररि गरे को मालसामान, र्नमाुण कायु वा सेवाको गजणस्तर परीक्षण गने गराउने।

ट.

सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले माग गरे को जानकारी र कागजात उपलधि गराउने र

न.

तोवकएको अन्त्य कायु गने।

उपिफा (३) बमोजजमको काम गिाु वा गराउँिा िररि महार्ािा, र्ािा वा इकाईको जजम्मेवारी तोवकएको
अर्िकारीले सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायको प्रमजिको स्वीकृर्त र्लई गनजप
ु नेछ।

5.

उपिफा (३) बमोजजम स्र्ापना भएको िररि महार्ािा, र्ािा वा इकाईको प्रमजिको काम, कतुव्य तर्ा अर्िकार
तोवकएबमोजजम हजनेछ।

६.

यस

नबमोजजम गररएको िररि सम्झौताको कायाुन्त्वयन गनु गराउन र्नयर्मत रूपमा सजपरीवेक्षण, अनजगमन तर्ा

गजणस्तर र्नयन्त्रण गरी वा गराई र्निाुररत समयमा कायु सम्पन्न हजने सजर्नजचाततता गनजु सम्बजन्त्ित सावुजर्नक
र्नकायको प्रमजिको कतुव्य हजनेछ।
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१.८ सावुजर्नक िररि र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू
पररच्छे ि–२, िररि कारबाहीको तयारी, िररि योजना र लागत अनजमान
३.

िररि कारबाहीको तयारी गनजप
ु ने
सावुजर्नक र्नकायले कजनै िररि कारबाहीको तयारी गिाु िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछः
क.

िररि आवश्यकताको पवहचान गने।

ि.

िररिसम्बन्त्िी ववर्भन्न प्राववर्िक कजरा समािान गनु र आपूर्तुकताुको उपलधिता यवकन गनु बजारमा प्रचर्लत िररि
सम्झौताको जानकारी र्लने।

ग.

अजघल्ला वषुहरूमा समान प्रकृर्तको मालसामान, र्नमाुण कायु वा परामर्ु सेवा वा अन्त्य सेवा िररि गररएको भए
त्यस्तो िररि प्रवक्रयाको अध्ययन गने।

घ.

िररिको वववरण, पररमाण र क्षेर यवकन गने।

ङ.

िररिलाई बढी सजवविाजनक समूहमा ववभाजन गने वा प्याकेजमा समावेर् गने।

च.

िररि योजना तयार गनु लगाउने।

छ.

िररिको लागत अनजमान तयार गने।

ज.

िररिको आर्र्ुक स्रोत र रकमको पवहचान गने।

झ.

िररि ववर्िको छनौट गने र

ञ.

िजई करोड रूपैयाँसम्मको र्नमाुण कायुको िररिभन्त्िा बाहे कको अन्त्य िररिमा बोलपर योग्यता वा पूवय
ु ोग्यताको
कारबाही गनजप
ु ने वा नपने कजरा यवकन गने।

४.
५.

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको आिे र् र्बना िररि गनु नहजने

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको र्लजित आिे र् र्बना कसैले कजनै िररि गनु गराउन हजँिैन।
िररि माग प्राप्त गनजप
ु ने
१.

मालसामान िररिसम्बन्त्िी कारबाही सजरू गनजु अजघ सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायको िररि एकाईले महार्ािा,
र्ािाबाट िररि माग प्राप्त गरी सो माग अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्वीकृत गराउनजपनेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजमको िररि मागमा िे हायका कजरा उल्लेि भएको हजनपज नेछः
क.

मालसामानको प्रकार गजणस्तर, पररमाणसम्बन्त्िी वववरण,

ि.

मालसामान आवश्यक पने समय,

ग.

िररिको अनजमार्नत मूल्य र

घ.

मूल्य व्यहोररने स्रोत।

5क. मालसामान, र्नमाुण कायु र सेवाको वववरण स्वीकृत गनजपु ने
१.

सावुजर्नक र्नकायको प्रमजिले कजनै मालसामान, र्नमाुण कायु वा सेवा िरीि गनजु अजघ

नको िफा ४ बमोजजमको

स्पेर्सवफकेर्न, योजना, नक्र्ा, र्डजाइन, ववर्ेष आवश्यकता वा अन्त्य वववरण तयार गनजु वा गराउनजपनेछ।
२.

उपर्नयम १ बमोजजम तयार भएको वववरण र्नयम १४ बमोजजमको अर्िकारीबाट स्वीकृत हजनपज नेछ।

३.

उप र्नयम २ मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न सजरुङमागु, रे लमागु, रज्जजमागु, केवलकारमागु र ववर्ेष
प्रकृर्तका सडकमागु जस्ता जवटल र ववर्ेष प्रकृर्तका सं रचनाको स्पेर्सवफकेर्न, योजना, नक्र्ा, र्डजाइन, ववर्ेष
आवश्यकता वा अन्त्य वववरणहरू ववभागीय प्रमजिबाट स्वीकृत गराउनजपनेछ।

४.

उपर्नयम १ बमोजजम तयार गररएको वववरण िे हायका कजनै अवस्र्ामा सं र्ोिन गनु सवकनेछ।
क.

ज ान गनु नसवकने भौगर्भुक रूपले जवटल प्रकृर्तको र्नमाुण कायु भएमा,
वववरण तयार गिाुका बित पूवाुनम

ि.

वववरण तयार गररसकेपर्छ प्राकृर्तक प्रकोपजन्त्य पररजस्र्र्त र्सजुना भएमा,

ग.

ववभागीय नम्सु पररवतुन भएमा,

घ.

र्नमाुण कायु सञ्चालन गने पूव ु र्निाुररत प्रववर्ि वा प�र्त पररवतुन भएमा,
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ङ.
५.

ववर्ेष जवटल प्रकृर्तको सं रचना भई सोको कायाुन्त्वयनमा कदननाइ उत्पन्न भएमा।

उपर्नयम १ बमोजजम तयार भएको वववरण उपर्नयम ४ मा उजल्लजित अवस्र्ामा सं र्ोिन गनजु परे कोमा बाहेक
नको िफा ५क को उपिफा २ बमोजजम कानूनी कावाुहीको लार्ग लेिी पनाउने कतुव्य सावुजर्नक र्नकायको
प्रमजिको र र्नज स्वयमले उपर्नयम १ बमोजजमको वववरण स्वीकृत गरे को रहे छ भने एक तह मार्र्को
अर्िकारीको हजनेछ।

६.

बजेट तर्ा र्नमाुणस्र्लको व्यवस्र्ा
१.

सावुजर्नक र्नकायले िररिको लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्र्ा नभई िररि कारबाही सजरू गनजु हजँिैन।

२.

उपर्नयम (१) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न िे हायको अवस्र्ामा बजेटको व्यवस्र्ा नभए पर्न िररि
कारबाही सजरू गनु सवकने छः
क.

बहजववषुय सम्झौताबमोजजम गररने िररिको हकमा पवहलो वषुको लार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्र्ा भएपर्छ
अन्त्य वषुको लार्ग िररि कारबाही गनु र

ि.

िररिसम्बन्त्िी प्रारजम्भक तयारी गनजु अत्यावश्यक भई र्सलबन्त्िी िरभाउपर वा बोलपर आह्वान गने,
पूवय
ु ोग्यताको िरिास्त आह्वान गने, परामर्ुिाताको सूची तयार गनु सूचना प्रकार्न गने, परामर्ुिाताबाट
ु ोग्यतासम्बन्त्िी कागजात वा
प्रस्ताव माग गने वा र्सलबन्त्िी िरभाउपरको फाराम, बोलपर वा पूवय
प्रस्तावसम्बन्त्िी कागजात उपलधि गराउने जस्ता कायु गनु।

३.
७.

सावुजर्नक र्नकायले र्नमाुणस्र्लको व्यवस्र्ा नभई र्नमाुण कायुको िररि कारबाही सजरू गनजु हजँिैन।

िररिको गजरूयोजना तयार गनजपु ने
१.

सावुजर्नक र्नकायले एक वषुभन्त्िा बढी अवर्िसम्म सञ्चालन हजने योजना वा आयोजनाको लार्ग िररि गिाु वा
वावषुक िर् करोड रूपैयाँभन्त्िा बढी रकमको िररि गिाु िररिको गजरूयोजना तयार गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजमको िररिको गजरूयोजनामा अन्त्य कजराको अर्तररक्त िे हायका कजराहरू उल्लेि गनजप
ु नेछः
क.

िररिको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी अनजमार्नत मूल्य।

ि.

िररि ववर्ि।

ग.

अर्िकतम प्रर्तस्पिाुको लार्ग िररिलाई टज क्रयाईने वा प्याकेज बनाइने भए सोसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा।

घ.

समग्र िररि कारबाही पूरा गनुको लार्ग गररने सम्झौताहरूको मोटामोटी सं ख्या र त्यस्तो िररि

कारबाहीसँग सम्बजन्त्ित मजख्य मजख्य काम।

ङ.

िररिको लार्ग पूव ु योग्यताको कारबाही गनजप
ु ने भए सोसम्बन्त्िी कजरा।

च.

िररि कारबाहीको मोटामोटी समय तार्लका।

छ.

सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले िररिको गजरूयोजनामा समावेर् गनजप
ु ने भनी समय समयमा र्निाुरण
गरे का कजरा।

३.

यस र्नयमबमोजजम तयार भएको िररिको गजरूयोजना सावुजर्नक र्नकायको सजचवबाट स्वीकृत भएको हजनपज नेछ।

४.

उपर्नयम (३) बमोजजम स्वीकृत भएको िररिको गजरूयोजना सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायले प्रत्येक आर्र्ुक वषुमा
अद्यावर्िक गनजप
ु नेछ।

८.

वावषुक िररि योजना तयार गनजपु ने
१.

सावुजर्नक र्नकायले वावषुक िर् लाि रूपैयाँभन्त्िा बढी रकमको िररि गनजप
ु ने भएमा आगामी आर्र्ुक वषुको
अनजमार्नत वावषुक कायुक्रम तर्ा बजेट तयार गिाु आगामी आर्र्ुक वषुमा गने वावषुक िररि योजना तयार
गनजप
ु नेछ। त्यसरी िररि योजना तयार गिाु र्नयम ७ बमोजजम िररिको गजरूयोजना समेत तयार भएको रहे छ भने
त्यस्तो गजरूयोजनाको समेत आिार र्लनज पनेछ।

२.

सावुजर्नक र्नकायले उपर्नयम (१) बमोजजमको वावषुक िररि योजनामा िे हायका कजराहरू उल्लेि गनजप
ु नेछः
क.

िररिको प्रकारसम्बन्त्िी वववरण,

ि.

िररिको सम्भाववत प्याकेज,
52
52

ग.

िररि कारबाहीको समय तार्लका,

घ.

िररि ववर्ि,

ङ.

िररिको लार्ग गररने सम्झौताको वकर्सम, र

च.

सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले वावषुक िररि योजनामा समावेर् गनजप
ु ने भनी समय समयमा र्निाुरण
गरे का कजरा।

३.

उपर्नयम (२) को िण्ड (ग) बमोजजमको समय तार्लकामा िे हायको काम गने समयावर्ि उल्लेि हजनपज नेछः
क.

मालसामान िररि गने भए स्पेर्सवफकेर्न तयार गने,

ि.

िररिको लागत अनजमान तयार गने,

ग.

र्सलबन्त्िी िरभाउ पर फाराम, पूव ु योग्यताको प्रस्ताव वा बोलपर आव्हान गने वा परामर्ु सेवाको
प्रस्तावसम्बन्त्िी कागजात तयार गने,

घ.

र्सलबन्त्िी िरभाउ पर, पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर आव्हान वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव माग गनु सूचना
प्रकार्न गने,

४.

ङ.

र्सलबन्त्िी िरभाउ पर, पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गने,

च.

र्सलबन्त्िी िरभाउ पर, पूव ु योग्यताको प्रस्ताव, बोलपर वा परामर्ु सेवाको प्रस्ताव स्वीकृर्त गने,

छ.

सम्झौता गने,

ज.

कायु आरम्भ गने र

झ.

कायु पूरा गने।

सावुजर्नक र्नकायको प्रमजिले यस र्नयमावलीबमोजजम तयार भएको वावषुक िररि योजनाको एक एक प्रर्त
आगामी आर्र्ुक वषुको अनजमार्नत वावषुक कायुक्रम तर्ा बजेट सार् सं लग्न गरी तालजक कायाुलय र अर्ु
मन्त्रालयमा पनाउनजपनेछ।

५.

सावुजर्नक र्नकायको प्रमजिले चालज आर्र्ुक वषुको स्वीकृत कायुक्रम तर्ा बजेट प्राप्त भएपर्छ सोअनजरूप यो
र्नयमबमोजजम तयार भएको वावषुक िररि योजना पररमाजुन गरी स्वीकृत गनजप
ु नेछ र त्यस्तो योजनाको एक एक
प्रर्त तालजक कायाुलय, कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलय र सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयमा
पनाउनजपनेछ।

६.
९.

तालजक कायाुलयले िररि कारवाही र्निाुररत समयमा सम्पन्न भए नभएको अनजगमन गनजप
ु नेछ।

लागत अनजमान तयार गिाु ववचार गनजप
ु ने कजरा
१.

सावुजर्नक र्नकायले कजनै िररिको लागत अनजमान तयार गिाु िे हायको कजरा ववचार गनजप
ु नेछः
क.

िररिसम्बन्त्िी सम्पूण ु काम एउटै िररि सम्झौताबाट हजन सक्ने वा काम वपच्छे छज �ै िररि सम्झौता गनजप
ु ने,

ि.

िररि सम्झौता नवीकरण गनु पने वा नपने,

ग.

िररिको अन्त्य कजनै ववकल्प भए त्यस्तो ववकल्प,

घ.

िररि सम्झौताबमोजजमको काम सम्पन्न गनुको लार्ग लाग्न सक्ने अर्िकतम रकम तर्ा समय, र

ङ.

सावुजर्नक र्नकायले लागत अनजमान तयार गिाु ववचार गनजप
ु ने भनी सावुजर्नक िररि अनजगमन कायाुलयले
र्निाुरण गरे का अन्त्य कजरा।

२.

सावुजर्नक र्नकायले लागत अनजमान तयार गिाु बोलपर वा कायुसम्पािन जमानत लगायत मोववलाईजेर्न र
र्डमोववलाईजेर्न िचु, र्बमा, परामर्ुिातालाई दिनजपने सजवविा वापतका कायुहरू, गजणस्तर परीक्षण, व्यवसायजन्त्य
स्वास्थ्य र सजरक्षा, एज ववल्ट नक्र्ा, कायुसम्पािन जमानतको कर्मर्न िचु आदिको छज �ै आइटम बनाई लागत
अनजमानमा समावेर् गनजप
ु नेछ।

३.

सावुजर्नक र्नकायले उपर्नयम (१) बमोजजम लागत अनजमान तयार गिाु र्नयम ५क बमोजजमको वववरण समेतको
आिार र्लनज पनेछ।
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१०. र्नमाुण कायुको लागत अनजमान
१.

सावुजर्नक र्नकायले र्नमाुण कायुको लागत अनजमान तयार गिाु र्नयम ९ को अिीनमा रही तयार गनजप
ु नेछ।

२.

र्नमाुण कायुको लागत अनजमान तयार गिाु र्नमाुणसम्बन्त्िी, पूराताजत्वक उत्िननसम्बन्त्िी र सजरूङ िन्ने, र्डप
ट्यजववेल, पेट्रोर्लयम अनजसन्त्िान आदि जस्ता जर्मनमजर्न गररने कायुको Norms भए त्यस्तो Norms बमोजजम र
त्यस्तो Norms नभएको अवस्र्ामा आवश्यक Norms तयार गरी त्यस्तो Norms नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदबाट
स्वीकृत गराई स्वीकृत Norms बमोजजम लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।
तर त्यस्तो Norms बमोजजम काम गिदै  जाँिा िास कामको लार्ग िास प्रकारको Norms आवश्यक परे मा
सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायको प्रमजिले त्यस्तो र्नकायको प्राववर्िकबाट र त्यस्तो प्राववर्िक नभए अन्त्य सावुजर्नक
र्नकायका सम्बजन्त्ित प्राववर्िकबाट आवश्यक Norms तयार गनु लगाई त्यस्तो Norms ववभागीय प्रमजिबाट स्वीकृत
गराउन सक्नेछ। यसरी स्वीकृत भएको Norms र्नमाुण व्यवसाय ववकास पररषदमा एक वषुर्भर पनाउनजपनेछ।

३.

यस र्नयमबमोजजम लागत अनजमान तयार गिाु सावुजर्नक र्नकायले मालसामान स्र्लगत रूपमा उपलधि हजने वा
नहजने अध्ययन गरी र्नमाुण कायु सम्पन्न गनु लाग्ने समयावर्ि वकटान गनजप
ु नेछ।

४.

सावुजर्नक र्नकायले लागत अनजमान तयार गने र्सलर्सलामा र्समेन्त्ट, फलामे डण्डी, ईंटा, ढज िा, माटो, ककुटपाता
ववटज र्मन तर्ा इमल्सन, इन्त्िन, पोर्लर्र्नपाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यार्नटरीका सामान, ववजजलीका सामान,
जज.आई. वायर र यस्तै अन्त्य र्नमाुण सामग्रीको िरभाउ, मेजर्न तर्ा उपकरणको भाडा वा कामिारको ज्याला
र्निाुरण गिाु िररे ट र्निाुरण सर्मर्तले तोकेको िररे टको आिारमा र्निाुरण गनजप
ु नेछ।
तर िररे ट र्निाुरण सर्मर्तको िररे ट उपलव्ि नभएकोमा र्नमाुणस्र्ल नजजकैको सम्बजन्त्ित सरकारी कायाुलय वा
सरकारी स्वार्मत्व भएको सं स्र्ान, प्रार्िकरण, र्नगम वा यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य सं स्र्ाले तोकेको िरभाउ वा उद्योग
वाजणज्य सं घले दिएको िरभाउ, भाडा वा ज्यालाका आिारमा र्निाुरण गनजप
ु नेछ।

५.

उपर्नयम (४) बमोजजमको िरभाउ, भाडा वा ज्याला समेत उपलधि हजन नसकेको अवस्र्ामा त्यस्तो िररे ट र्निाुरण
ु नेछ।
गिाु ववभागीय प्रमजिले तोवकदिएको िरभाउ, भाडा वा ज्यालाको आिारमा र्निाुरण गनजप

६.

सावुजर्नक र्नकायले यस र्नयमबमोजजम तयार भएको र्नमाुण कायुको लागत अनजमान त्यस्तो लागत अनजमान तयार
गने प्राववर्िक भन्त्िा एक तह मार्र्को प्राववर्िक वा प्राववर्िकहरूको समूहलाई र्डजाईन ड्रईङ समेत जाँच्न लगाई
कजनै रजवट िे जिएमा त्यस्तो रजवट सच्याउन लगाउनज पनेछ। त्यस्तो र्नकायमा मार्र्ल्लो तहको प्राववर्िक नभएमा
ववभागीय प्रमजिले त्यस्तो लागत अनजमान जाँच्ने व्यवस्र्ा र्मलाई दिनजपनेछ।

७.

र्नमाुण कायुको लागत अनजमान अनजसूची–१ को ढाँचामा तयार गनजप
ु नेछ।

११. मालसामानको लागत अनजमान
१.

सावुजर्नक

र्नकायले

मालसामानको

लागत

अनजमान

तयार

गिाु

र्नयम

९

र

सम्बजन्त्ित

मालसामानको

स्पेर्सवफकेर्नको अिीनमा रही तयार गनजप
ु नेछ।
२.

उपर्नयम (१) बमोजजम मालसामानको लागत अनजमान तयार गिाु िे हायका कजरालाई आिार र्लनज पनेछः
क.

सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकाय वा त्यस्तो सावुजर्नक र्नकाय रहे को जजल्लाको अन्त्य सावुजर्नक र्नकायले
चालज वा अजघल्ला वषुहरूमा सोही प्रकृर्तको िररि गिाु लागेको वास्तववक लागत,

ि.

स्र्ानीय बजारमा प्रचर्लत िरभाउ,

ग.

अन्त्य बजारको प्रचर्लत िरभाउ र मालसामान आपूर्तु गने स्र्ानसम्म लाग्ने अनजमार्नत ढज वानी िचु,

घ.

उद्योग वाजणज्य सं घले जारी गरे को िररे ट।

१२. परामर्ु सेवाको लागत अनजमान
१.

सावुजर्नक र्नकायले परामर्ु सेवाको लागत अनजमान तयार गिाु र्नयम ९ को अिीनमा रही तयार गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम परामर्ु सेवाको लागत अनजमान तयार गिाु िे हायका कजरालाई आिार र्लनज पनेछः
क.

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले परामर्ु सेवाको लागत अनजमानसम्बन्त्िी Norms तयार गरे को भए त्यस्तो Norms,

ि.

सम्बजन्त्ित परामर्ु सेवाको कायु क्षेरगत सतु,
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ग.

सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकाय वा अन्त्य सावुजर्नक र्नकायले चालज वा अजघल्ला वषुहरूमा सोही प्रकृर्तको
िररि गिाु लागेको वास्तववक लागत।
तर यस िण्डको आिारमा लागत अनजमान तयार गिाु अजघल्ला वषुहरूको िरमा मूल्य समायोजन गरी
लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।

३.

सावुजर्नक र्नकायले यस र्नयमबमोजजमको लागत अनजमान तयार गिाु िे हायका िचुहरू िजलाउनज पनेछः
क.

मजख्य जनर्जक्त एवं अन्त्य जनर्जक्तको पाररश्रर्मक,

ि.

भ्रमण िचु, जनर्जक्तको बसोवास िचु, कायाुलय िचु, आवश्यक मालसामान उपकरण र सेवा िचु,
प्रर्तवेिन र अन्त्य कागजातको अनजवाि, छपाई िचु,

ग.

परामर्ुिाताले तार्लम, गोष्टी वा भ्रमणको व्यवस्र्ा गनजप
ु ने भए त्यस्तो कामको लार्ग लाग्ने िचु र अन्त्य
िचु।

१३. अन्त्य सेवाको लागत अनजमान
१.

सावुजर्नक र्नकायले अन्त्य सेवाको लागत अनजमान र्नयम ९ को अिीनमा रही तयार गनजप
ु नेछ।

२.

भाडामा र्लईने सवारी सािन, मेर्ीनरी औजार, उपकरण वा मालसामानको भाडाको लागत अनजमान तयार गनु
सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायका प्रमजिले त्यस्ता सािन, औजार, उपकरण वा मालसामानसम्बन्त्िी ज्ञान भएका
बढीमा तीन जना िक्ष प्राववर्िकहरूको एक सर्मर्त गनन गनजप
ु नेछ। त्यस्तो र्नकायमा त्यस्ता प्राववर्िक जनर्जक्त
नभए त्यस्तो र्नकायको तालजक कायाुलयले त्यस्तो सर्मर्त गनन गरीदिनजपनेछ।

३.

उपर्नयम (२) बमोजजमको सर्मर्तले भाडाको लागत अनजमान तयार गिाु िे हायका कजरालाई ववचार गरी मोटामोटी
लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछः
क.

भाडामा र्लन पने सवारी सािन, मेजर्नरी औजार, उपकरण वा मालसामानको वववरण, स्पेर्सवफकेर्न, अवस्र्ा
र आयज,

४.

ि.

प्रचर्लत बजार िर,

ग.

भाडामा र्लने अवर्ि,

घ.

ईन्त्िनको मूल्य र िपत, र

ङ.

सर्मर्तले उपयजक्त नहर्याएको अन्त्य कजरा।

ढज वानीको लागत अनजमान तयार गिाु सम्बजन्त्ित सावुजर्नक र्नकायले जजल्लास्तरको सावुजर्नक र्नकायको हकमा
िररे ट र्निाुरण सर्मर्तले र्निाुरण गरे को िररे टको आिारमा, केन्त्रीयस्तरको सावुजर्नक र्नकायको हकमा ववभागीय
िररे टको आिारमा र त्यस्तो ववभागीय िररे ट समेत नभएको अवस्र्ामा प्रचर्लत बजार िररे टको आिारमा
मोटामोटी लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।

५.

सावुजर्नक र्नकायले कजनै मालसामान ममुत सम्भारको लागत अनजमान तयार गिाु त्यस्तो र्नकायमा त्यससम्बन्त्िी
ववर्ेषज्ञ वा िक्ष कमुचारी भए त्यस्तो कमुचारीबाट र त्यस्तो कमुचारी नभए त्यस्तो काम गने व्यजक्त, फमु, कम्पनी
वा सं स्र्ाबाट लागत अनजमान तयार गराउनजपनेछ।

६.

घर भाडा र सेवा करारसम्बन्त्िी लागत अनजमान तयार गिाु प्रचर्लत बजार िर र सावुजर्नक िररि अनजगमन
कायाुलयले सोसम्बन्त्िी Norms जारी गरे को भए सो Normsअनजसार मोटामोटी लागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।
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१.९ भ्रमण िचु र्नयमावली, २०६४ का सान्त्िर्भुक र्नयमहरू
४.

भ्रमण वकफायती हजनपज ने
१.

सरकारी िचुमा भ्रमण गने पिार्िकारी वा कमुचारीले सम्भव भएसम्म वकफायती र कम िजचुलो बाटो वा सवारी
सािन प्रयोग गरी भ्रमण गनजप
ु नेछ।

२.

भ्रमण गिाु राजपरांवकत कमुचारी वा सो भन्त्िा मार्र्ल्लो िजाुको पिार्िकारी वा कमुचारी भए हवाई यातायात

सञ्चालन भएको नाउँमा भ्रमण गिाु हवाई यातायातबाट र हवाई यातायात सञ्चालन नभएको नाउँमा भ्रमण गिाु वा
अन्त्य कमुचारीले भ्रमण गिाु यातायातका अन्त्य सािन प्रयोग गनजप
ु नेछ।
तर अन्त्य यातायात सािन नभई हवाई यातायात सािन मार उपलधि भएको अवस्र्ामा भ्रमण आिे र् वा र्नणुय
गने अर्िकारीले कारण िजलाई अन्त्य कमुचारीले पर्न हवाई यातायात प्रयोग गने अनजमार्त दिन सक्नेछ।

५.

भ्रमण िचु पाउने पिार्िकारी वा कमुचारीको वगीकरण
१.

यस र्नयमावलीबमोजजम सजवविा उपलधि गराउने प्रयोजनको लार्ग िे हायका पिार्िकारी वा कमुचारीलाई
िे हायबमोजजम वगीकरण गररएको छ:
(क) राष्ट्रपर्त, उपराष्ट्रपर्त, प्रिानमन्त्री, प्रिान न्त्यायार्िर्,
व्यवास्र्ावपका सं सिका सभामजि, उपप्रिानमन्त्री वा मन्त्री ि.

िण्ड (क) मा लेिीएिे जि बाहेक राजपरावङ्कत ववजर्� श्रे णी वा सो
सरह वा सो भन्त्िा मार्र्ल्लो पिमा बहाल रहेका अन्त्य पिार्िकारी

ग.

"अर्तववजर्� तह"
– ववजर्� तह

जजल्ला अिालतका न्त्यायािीर् वा राजपरावङ्कत प्रर्म श्रे णी
वा सो सरहका कमुचारी

– प्रर्म तह

घ.

राजपरावङ्कत दद्वतीय श्रे णी र तृतीय श्रे णी वा सो सरहका कमुचारी

– दद्वतीय तह

ङ.

राजपर अनवङ्कत वा सो सरहका कमुचारी

– तृतीय तह

च.

सवारी चालक तर्ा श्रे णी ववहीन कमुचारी

– चतजर्ु तह

२.

उपर्नयम (1) मा लेिीएिे जि बाहे कका अन्त्य कजनै पिार्िकारी वा व्यजक्तलाई भ्रमण गने आिे र् दिनजपिाु
त्यस्तो आिे र् दिने अर्िकारीले त्यस्तो पिार्िकारी वा व्यजक्तको तह िजलाई आिे र् दिनजपनेछ।

६.

भ्रमण िचु पाउने
१.

ज र्भर भ्रमण गनजप
सरकारी कामको र्सलर्सलामा मजलक
ु िाु भ्रमणको लार्ग यातायातको वटकट िररि गनजप
ु ने भएमा
वटकट िररि गिाु लागेको रकम भ जक्तानी दिइनेछ। श्रे णी तोवकने भ्रमण सािनबाट भ्रमण गनजप
ु िाु हवाई यातायात
बाहे कको अन्त्य सािनबाट भ्रमण गरे को भए प्रर्म तह वा सो भन्त्िा मार्र्का पिार्िकारी वा कमुचारीलाई प्रर्म
श्रे णीको र अन्त्य कमुचारी वा व्यजक्तलाई दद्वतीय श्रे णीको भ्रमण िचु दिइनेछ।

२.

कजनै पिार्िकारीले कजनै भ्रमण सािनको वटकट िररि गररसकेपर्छ भ्रमण र� भएमा वा भ्रमण र्मर्त सानजु पने भएमा
वा भ्रमण आिे र् गने अर्िकारीको आिे र्बाट यस्तो वटकट वफताु गनजप
ु ने भएमा र्नजले त्यसरी वटकट वफताु गरे
वापत् लाग्ने रकम सम्बजन्त्ित कायाुलयबाट सोिभनाु पाउनेछ।

३.

वटकट वफताु गनजप
ु ने वा हवाई उडानको र्मर्त तय भएकोमा सो पररवतुन भई सो दिन उडान नभएमा सम्बजन्त्ित
र्नकायबाट प्रमाजणत गराई त्यस्तो पिार्िकारी वा कमुचारीले ट्याक्सी, ररक्सा, बस भाडाको रकम भ जक्तानी
कायाुलयबाट र्लन पाउनेछ।

७.

िै र्नक भत्ता पाउने
१.

ज र्भर आफ्नो कायाुलय भन्त्िा बावहर भ्रमणमा वा काजमा िवटएका पिार्िकारी
सरकारी कामको र्सलर्सलामा मजलक
वा कमुचारीले अनजसूची–२ बमोजजमको िरमा िै र्नक भत्ता पाउनेछ।

२.

भ्रमण वा काजमा िवटएको पिार्िकारी वा कमुचारीले अनजसूची–४ मा उल्लेि भएबमोजजमको कजनै जजल्लामा भ्रमण
गिाु उपर्नयम (१) बमोजजम पाउने िै र्नक भत्ताको रकममा र्प िर् प्रर्तर्त रकम पाउनेछ।
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३.

बस वा अन्त्य सावुजर्नक यातायातको सजवविा प्राप्त हजने नाँउमा एकै दिन गई फकुने गरी सरकारी काममा काज
िटी जाने पिार्िकारी वा कमुचारीले यस र्नयमावलीबमोजजम भ्रमण िचु र िै र्नक भत्ताको पच्चीस प्रर्तर्त िाजा
िचु वापत् पाउनेछ।

४.

सरूवा वा बढज वा भई हाजजर हजन िवटएको कायाुलयमा पजगक
े ो दिनको र काजबाट कायाुलय फकेको दिनको
उपर्नयम (१) बमोजजम पाउने िै र्नक भत्ताको पच्चीस प्रर्तर्त रकम भ जक्तानी पाउनेछ।

५.

भारी वोक्ने काममा र्नयजक्त भएका कमुचारी, हजलाकी, हल्कारा, चेनमेन, सभेयर जस्ता कमुचारी तर्ा वफल्ड भत्ता

६.

काजमा िवटएको पिार्िकारी वा कमुचारीले अनजसूची-२ बमोजजमको िै र्नक भत्ता सजवविा बाटोको म्याि बाहे क

पाउने कमुचारीले आफू कायुरत क्षेरर्भर भ्रमणमा रहँिा यस र्नयमावलीबमोजजम िै र्नक भत्ता पाउने छै न।

बढीमा चौि दिनसम्मको पाउनेछ।
(६क) पिार्िकारी वा कमुचारीलाई सात दिन भन्त्िा बढी अवविको लार्ग काज िटाउनज पने भएमा भ्रमण आिे र् गने
पिार्िकारीले कारण िोली पिार्िकारी वा कमुचारीलाई काजमा िटाउन सक्नेछ।
तर ववभाग वा कायाुलयको कमुचारीलाई सात दिनभन्त्िा बढी अवर्िको लार्ग काजमा िटाउिा एक तह मार्र्को
पिार्िकारीको स्वीकृर्तर्लनज पनेछ।
(६ि) उपर्नयम (६क) बमोजजम काजमा िवटएको पिार्िकारी वा कमुचारीले उवपनयम (६) मा उजल्लजित अवर्ि भन्त्िा
बढी अवर्िको लार्ग अनजसूची-२ बमोजजमको िै र्नक भत्ताको पचास प्रर्तर्त रकम मार पाउनेछ।
७.

लेिा परीक्षण डोर, अनजसन्त्िानमूलक कायु, स्र्ानीयस्तरमा कायाुलय नभएका केन्त्रीय र्नकायबाट स्र्ानीयस्तरमा
सं ञ्चालन गररने कायुक्रम, स्र्लगत तार्लम सञ्चालन, तथ्याङ्क सं कलन कायु वा आवास सजवविा उपलव्ि नगराइएको
तार्लम कायुक्रममा सहभागी हजने कमुचारीलाई लाग्ने दिनको गणना गरी काज िटाउन सवकनेछ त्यस्तो अवस्र्ामा
काज िवटएको पूरा अवर्िको अनजसूची-२ बमोजजमको िै र्नक भत्ता दिन वािा पने छै न।

ु िाु
७क. उपर्नयम (६) वा (७) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भएता पर्न मातहतका अिालतको र्नरीक्षण गनजप
ँ िवटएको कमुचारी वा
प्रिानन्त्यायािीर् वा र्नजले काज िटाएको सवोच्च अिालतको न्त्यायािीर् र र्नजसग

पजनरावेिन अिालतको न्त्यायािीर् र र्नजसँग िवटएको कमुचारीले उपर्नयम (१) बमोजजमको सजवविा बढीमा १५
दिनसम्म पाउन सक्नेछ।
८.

यस र्नयममा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न कानमाडौं उपत्यका वा कजनै प्रर्ासकीय जजल्लाको
सिरमजकाम क्षेर वा रात ववताउनज पने गरी िवटएको स्र्ानिे जि पन्त्र वकलोर्मटरर्भर आफ्नो र आफ्नो पररवारको

नाममा स्र्ायी घरवास भएका पिार्िकारी एवं कमुचारीले त्यस्तो क्षेरमा भ्रमण वा काजमा रहँिा िै र्नक भत्ता पाउने
छै न।

तर सो क्षेरबाट बावहर पैिल वा सावुजर्नक यातायात चल्ने नाउँमा भ्रमण वा काजमा िटाउँिा यस
र्नयमावलीबमोजजम भ्रमण िचु, िै र्नक भत्ता दिन बािा पने छै न।
९.

यस र्नयममा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न आफू िजर्ी र्नवेिन दिई काजमा िवटएको कमुचारीले
यस र्नयमबमोजजमको सजवविा पाउने छै न। यसरी काजमा िवटएको व्यहोरा भ्रमण आिे र्मा िजलाउनज पनेछ।

११. सरकारी कामको र्सलर्सलामा भ्रमणमा रही िै र्नक भ्रमण भत्ता उपभोग गने पिार्िकारी वा कमुचारीले िै र्नक भत्ता
उपभोग गरे को अवर्िभर वफल्ड भत्ता, बैनक भत्ता, तार्लम भत्ता, स्र्ानीय भत्ता वा अन्त्य कजनै वकर्समको भत्ता
पाउने छै न।
तर प्रचर्लत कानूनबमोजजम अन्त्य छज �ै भत्ता पाउने व्यवस्र्ा भएकोमा यस र्नयमबमोजजमको भत्ता पाउने छै न।
१२. उपर्नयम (७) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न लेिापरीक्षणमा िवटएका कमुचारीको हकमा भ्रमण भत्ताको
अर्तररक्त पाइरहे को अन्त्य भत्ता भ जक्तानी दिन बािा पने छै न।
८.

भ्रमणमा िवटएको पिार्िकारी वा कमुचारीले र्बिा र्लएमा िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु नपाउने
कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीले भ्रमण वा काजमा रहेको अवर्िमा र्बिा बसेमा त्यसरी र्बिामा बस्िाको अवर्िमा र्नजले
यस र्नयमावलीबमोजजम पाउने िै र्नक भत्ता, भ्रमण िचु पाउने छै न।
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९.

सरूवा बढजवा वा नयाँ र्नयजजक्त भई जाँिा िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु पाउने
कजनै पिार्िकारी वा कमुचारी सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर भई एक जजल्लाबाट अको जजल्लामा जाँिा र नयाँ
र्नयजजक्त भएकोमा र्नयजजक्त बजझेको नाँउबाट र्नयजजक्त भएको पिमा बहाल गनु जाँिा यस र्नयमावलीबमोजजम िै र्नक भत्ता र
भ्रमण िचु पाउनेछ।

१०. िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु भ जक्तानी ववर्ि
१.

एक जजल्लाबाट अको जजल्ला वा सोही जजल्लाको एक कायाुलयबाट बीस वकलोर्मटर भन्त्िा बढी िू री भएको अको
कायाुलयमा सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर भई जाने पिार्िकारी वा कमुचारीले पाउने िै र्नक भत्ता तर्ा
भ्रमण िचु वापत्को रकमको फाँटवारी महालेिा परीक्षकको कायाुलयबाट र्निाुररत ढाँचामा र्नज बहाल रहेको
कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम प्राप्त फाँटवारी उपर कायाुलयले जाँचबजझ गरी यस र्नयमावलीबमोजजम पाउनज पने रकम
भ जक्तानी दिनजपनेछ।

३.

उपर्नयम (२) बमोजजम भ जक्तानी दिँिा िे हायका कजरामा िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछः
क.

दद्वतीय तह वा सो भन्त्िा मार्र्का पिार्िकारी वा कमुचारीलाई सम्भव भएसम्म छोटो र र्मतव्ययी हवाई
मागुबाट भ्रमण गिाु लाग्ने हवाई भाडा, बस भाडा वा रे ल भाडा र यस र्नयमावलीबमोजजम पाउने िै र्नक
भत्ता र फजटकर िचु वापत् एकमज� िजई हजार रूपैयाँ दिनजपनेछ।

ि.

तृतीय वा चतजर् ु तहका कमुचारीलाई हवाई मागुबाट भ्रमण गिाु कम िजचुलो हजने भएमा लाग्ने हवाई भाडा
वा बस भाडा र यस र्नयमावलीबमोजजम पाउने िै र्नक भत्ता र फजटकर िचु वापत् एकमज� िजई हजार रूपैंयाँ
दिनजपनेछ।

ग.

सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर भई जाँिा यातायात सजवविा नभएको स्र्ानमा पैिल भ्रमण गनजप
ु िाु
कजम्तमा बीस वकलोर्मटर प्रर्त दिनका िरले िै र्नक भत्ताको गणना गनजप
ु नेछ।

घ.

सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर भई िवटएको कायाुलयमा हाजजर हजन जाने पिार्िकारी वा
कमुचारीलाई पररवार लै जाने प्रयोजनका लार्ग र्नजले िण्ड (क) वा (ि) बमोजजम पाउने बराबरको रकम
पररवारका प्रत्येक सिस्यलाई जनही रूपमा दिनजपनेछ।
तर फजटकर िचु रकम दिइने छै न।

४.

यस र्नयममा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न कानमाडौं उपत्यकाको कजनै एक नगरपार्लकामा रहेको
कायाुलयबाट कानमाडौं उपत्यकाको सोही वा अको जजल्लाको नगर पार्लकामा रहे को कायाुलयमा सरूवा, बढज वा
वा कायम मजकायम मजकरर भई जाँिा वा काज िवटई जाँिा काजमा िवटएका पिार्िकारी वा कमुचारीले वा
समूहगत रूपमा व्यारे कमा बस्नजपने कमुचारीले यस र्नयमबमोजजमको सजवविा पाउने छै न।
तर एक नगरपार्लकाबाट बीस वकलोर्मटर भन्त्िा टाढा रहेको कायाुलयमा सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर
भई जाँिा त्यस्तो सजवविा पाउन सक्नेछ।

५.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारी जजनसजकै कारणबाट सरकारी सेवाबाट अलग भई घर फकुनज परे मा र्नज जजन श्रे णी वा
तहबाट सेवा अलग भएको हो सोही श्रे णी वा तहअनजसार यस र्नयमबमोजजम िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु र्नज र
र्नजको पररवारलाई बहाल टज टेको कायाुलयबाट दिइने छ।
तर पर्छल्लो पाँच वषुिेजि अटज ट रूपमा सेवामा बहाल रहेकोमा बाहे क अस्र्ायी कमुचारीलाई यो सजवविा दिइने
छै न।

६.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीको आफू िवटएको जजल्लामा मृत्यज भएमा र्नजको पररवारलाई घर फकुिा यस
र्नयमावलीबमोजजम पाउने िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु पिार्िकारी वा कमुचारी िवटएको कायाुलयबाट दिइनेछ।

७.

र्नयम ४ को उपर्नयम (२) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न हवाई यातायातबाट यारा गिाु कम िजचुलो
हजने भएमा अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले जजनसजकै तहको पिार्िकारी वा कमुचारीलाई पर्न हवाई यातायातको सािन
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प्रयोग गने आिे र् दिन सक्नेछ। यसरी आिे र् दिँिा कजन स्र्ानबाट कजन स्र्ानसम्म हवाई यातायातको सािन
प्रयोग गने हो स्प� रूपमा तोवकदिनजपनेछ।
११. बीमा िचु
१.

ज र्भर वा बावहर भ्रमण गिाु भ्रमण वा काज
कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीले सरकारी कामको र्सलर्सलामा मजलक
अवर्िभर िर्लाि रूपैयाँको बीमा गराउनका लार्ग लाग्ने र्बलबमोजजमको वप्रर्मयम िचु पाउनेछ।

२.

ज को भ्रमण गनजप
सरकारी कामको र्सलर्सलामा कजनै वविे र्ी मजलक
ु िाु स्वास्थ्य बीमा गनजप
ु ने रहेछ भने भ्रमण
अवर्िभरका लार्ग स्वास्थ्य बीमा गिाु लागेको र्बलबमोजजमको वप्रर्मयम िचु पाउनेछ।

१२. कायम मजकायम मजकरर भई जाँिा कायम मजकायम मजकरर भएको पिको पाउने िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु
कजनै एक जजल्लामा रहेको कायाुलयबाट अको जजल्लामा रहेको कजनै कायाुलयमा कायम मजकायम मजकरर भई जाने
पिार्िकारी वा कमुचारीले जजन पिको कायम मजकायम मजकरर भई गएको छ, सोही पिको िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु
पाउनेछ र कायम मजकायम मजकरर भएको जजल्लामा कायम मजकायम मजकरर समाप्त भई फकुनज परे मा कायम मजकायम
मजकरर भई जाँिा जजन पिको िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु पाएको र्र्यो सोहीबमोजजम फकुिा पर्न र्नज र र्नजको
पररवारले पाउनेछ।
१३. भ्रमणमा जाने पिार्िकारी वा कमुचारी र्बरामी परे मा
१.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारी सरकारी कामको र्सलर्सलामा पैिल भ्रमण गिाु बाटोमा अर्क्त र्बरामी भएमा
नजजकको प्रहरी कायाुलयमा िबर गनजप
ु नेछ। सरूवा, बढज वा वा कायम मजकायम मजकरर भई एक कायाुलयबाट
अको कायाुलयमा जाने र्सलर्सलामा पैिल भ्रमण गिाु पररवार सार् र्लई जाँिा पररवारको कजनै सिस्य बाटोमा
अर्क्त र्बरामी भएमा पर्न सोहीबमोजजम गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम जानकारी प्राप्त भएपर्छ नजजकको प्रहरी कायाुलयले त्यसरी र्बरामी भएको पिार्िकारी वा
कमुचारी वा र्नजको पररवारको सिस्यलाई नजजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीसम्म पजर्याई दिनजपनेछ।

३.

उपर्नयम (२) बमोजजम पजर्याउँिा लाग्ने िचु प्रहरी चौकी भए जजल्ला प्रहरी कायाुलय माफुत् र जजल्ला प्रहरी

कायाुलय भए आफ्नै कायाुलयबाट िचु लेिी सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा सोिभनाु माग
गनजप
ु नेछ।
४.

उपर्नयम (३) बमोजजम र्नकासा माग भएको रकम सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले ववर्नयोजजत
बजेट रकमबाट तत्काल र्नकासा दिनजपनेछ।

५.

यस र्नयमावलीबमोजजम सरकारी कामको र्सलर्सलामा भ्रमण गिाु कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीको मृत्यज हजन गएमा
मृतक पिार्िकारी वां कमुचारीको र्व िाह सं स्कारको लार्ग र्नजको पररवारले माग गरे को स्र्ानसम्म पजर्याई दिने
व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ। यसरी मृत पिार्िकारी वा कमुचारीको र्व पजर्याउने व्यवस्र्ा गिाु सो र्वका सार्मा रहे का

मृत पिार्िकारी वा कमुचारीको पररवारलाई समेत सो नाउँसम्म पजर्याई दिने व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ।
६.

उपर्नयम (५) बमोजजम र्व ल्याउँिा लाग्ने िचु वविे र्मा भए सम्बजन्त्ित नेपाली राजिू तावास वा र्नयोग र
नेपालर्भर भए सम्बजन्त्ित जजल्लाको जजल्ला प्रहरी कायाुलयले उपर्नयम (३) र (४) बमोजजम िचु गने र र्नकासा
प्राप्त गने व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

१४. वविे र् भ्रमण िचु र िै र्नक भत्तासम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
१.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीलाई सरकारी कामको र्सलर्सलामा वविे र्मा भ्रमणमा पनाउँिा सो भ्रमणको िचु
व्यहोने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट वविे र्मा भ्रमणमा पनाइने भएमा र्नजले यस र्नयमावलीबमोजजम पाउने
िै र्नक भत्ता, भ्रमण िचु, पकेट िचु तर्ा भैपरी आउने िचु जस्ता कजन कजन सजवविा पाउने हो, सो िजलाई भ्रमणमा
िटाउनज अजघ र्नणुय गनजप
ु नेछ।

२.

उपर्नयम (१) बमोजजम र्नणुय नभई आफूिजर्ी भ्रमणमा गएकोमा वा पनाएकोमा भ्रमणबाट फकेपर्छ गरे को िाबी
बमोजजम त्यस्ता िचुहरू दिइने छै न।
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३.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारीले सरकारी कामको र्सलर्सलामा वविे र्मा यारा गनजप
ु िाु अर्त ववजर्� तह र नेपाल
सरकारले तोकेको पिार्िकारी वा कमुचारीले ववजनेर् क्लास र सो बाहेकका अन्त्य पिार्िकारी वा कमुचारी भए
इकोनोर्म क्लासको हवाई वटकटको भ्रमण िचु पाउनेछ।
तर राष्ट्रपर्त, उपराष्ट्रपर्त तर्ा प्रिानमन्त्रीले भ्रमण गिाु प्रर्म श्रे णी फस्ट क्लासको हवाई वटकटको भ्रमण िचु
पाउनेछ।

४.

कजनै पिार्िकारी एवं कमुचारीलाई अन्त्तराुवष्ट्रय सम्मेलन, सेर्मनार, समारोह, र्नमन्त्रणा, बैनक, तार्लम, अध्ययन भ्रमण र
अन्त्य कजनै सरकारी कामको र्सलर्सलामा वविे र् जाँिा अनजसूची–५ मा व्यवस्र्ा भएबमोजजमको िरले िै र्नक भत्ता
दिइनेछ।

५.

उपर्नयम (४) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न अन्त्तराुवष्ट्रय सम्मेलन, सेर्मनार, समारोह, र्नमन्त्रणा वा
बैनकमा भाग र्लन गएको पिार्िकारी वा कमुचारीले होटलको अलग्गै र्बल पेर् गरे मा होटलको र्बलबमोजजम
ववजर्� तह वा सो भन्त्िा मार्र्का पिार्िकारी भए तीन सय पचास अमेररकी डलरसम्म, प्रर्म तहको भए िजई सय
पचास डलरसम्म र दद्वतीय तहको भए एक सय पचास डलरसम्म तर्ा अनजसूची-5 मा उजल्लजित िै र्नक भत्ताको
तीस प्रर्तर्त रकम िाना िचु र पकेट िचु वापत पाउनेछ।

६.

उपर्नयम (४) बमोजजम वविे र् जाने पिार्िकारी वा कमुचारीले यस र्नयमावलीबमोजजम िै र्नक भ्रमण भत्ता पाउनेमा
हवाइुयारा अवर्िको िै र्नक भत्ता पाउने छै न।
ज मा जाँिा पाउने
तर आन घण्टा भन्त्िा बढी ट्राजन्त्जटमा वस्नज परे मा त्यस्तो अवर्िको लार्ग ट्राजन्त्जटमा बसेको मजलक
अनजसूची—५ बमोजजमको एक दिनको िै र्नक भत्ता पाउनेछ।

७.

उपर्नयम (४) बमोजजमको अन्त्तराुवष्ट्रय सम्मेलन, सेर्मनार, समारोह, र्नमन्त्रणा, तार्लम, वाताु वा बैनकमा जाने
पिार्िकारी वा कमुचारीलाई आयोजकको तफुबाट बस्नको मार प्रवन्त्ि भएकोमा त्यस्तो पिार्िकारी वा कमुचारीले
िाना र पकेट िचु बापत िै र्नक भ्रमण भत्ताको तीस प्रर्तर्त र िान बस्नमार प्रवन्त्ि भई पकेट िचु उपलधि
नगराएकोमा िै र्नक पच्चीस अमेररकी डलर पाउनेछ।त्यसरी िाना िचु वा पकेट िचु उपलधि गराउँिा आयोजक

सं स्र्ाको तफुबाट त्यस्तो िचु उपलधि नगराएको प्रमाजणत कागजात पेर् गरे को अवस्र्ामा मार भ जक्तानी
दिइनेछ।
८.

कजनै र्मरराष्ट्र वा अन्त्तराुवष्ट्रय सं स्र्ाबाट िान बस्नको लार्ग रकम नै दिने भएकोमा उपर्नयम (७) बमोजजमको पकेट
िचु दिइने छै न।

९.

कजनै पिार्िकारी वा कमुचारी कावू वावहरको पररजस्र्र्तले गिाु र्निाुररत समयमा तोवकएको गन्त्तव्य वा ट्राजन्त्जटबाट
वफताु हजन नसकेमा फकेपर्छ उजचत कारण र प्रमाणसवहत र्नवेिन दिएमा भ्रमणको आिे र् गने पिार्िकारीको
र्नणुयबमोजजम िै र्नक तर्ा भ्रमण िचु दिन सवकनेछ।

ँ िा बाटोमा पने कजनै मजलक
ज मा रात ववताउनज पिाु वा आन घण्टा
१०. उपर्नयम (४) बमोजजम वविे र्मा जाँिा वा आउ
भन्त्िा बढी ट्राजन्त्जटमा बस्नज पने अवस्र्ामा हवाइु वटकट उपलधि गराउने सं स्र्ाले िाने बस्ने प्रबन्त्ि नगरे कोमा
त्यसरी रात ववताएको वा ट्राजन्त्जटमा बसेको अवर्िको लार्ग अनजसूची–५ बमोजजमको िै र्नकभत्ता पाउनेछ।
११. अन्त्तराुवष्ट्रय सम्मेलन, सेर्मनार आदिमा जाँिा सम्मेलन सजरू हजने अजघल्लो दिनिे जि समाप्त भएको भोर्ल पल्टसम्मलाई
ज मा मजकाम गरे कोमा िै र्नक भत्ता
ज वा अन्त्य वविे र्ी मजलक
जर्त दिन लाग्छ, त्यसभन्त्िा बढी आफू िजर्ी त्यस्तो मजलक
दिइने छै न।
११क. सरकारी िचुमा वविे र् भ्रमण गिाु बाटाको हवाई यारामा रात र्बताएको अवर्िभर अनजसूची–५ बमोजजमको पाउने
िै र्नक भत्ता िरको पचास प्रर्तर्त रकम मार दिइनेछ।
१२. यस र्नयममा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न राष्ट्रपर्त, उपराष्ट्रपर्त वा प्रिानमन्त्रीले कजनै समारोह,
सम्मेलन वा औपचाररक भ्रमणमा वविे र् भ्रमण गनजप
ु िाु उपर्नयम (४) बमोजजमको िै र्नक भत्ता वा उपर्नयम (५)
बमोजजमको होटे ल िचुका सम्बन्त्िमा नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्ले छज �ै िर र्निाुरण गनु सक्नेछ र यसरी
र्निाुरण भएकोमा सोही बमोजजको िरमा िै र्नक भत्ता वा होटे ल िचु दिइनेछ।
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१३. यस र्नयमावलीमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न जनवािी गणतन्त्र चीनको स्वर्ार्सत क्षेर र्तधबत वा
भारतको बाटो भई नेपालको एक भू–भागबाट अको भू–भागमा जानजपिाु नेपालमा पाए सरहकै िै र्नक तर्ा भ्रमण
िचु र वास िचु मार पाउनेछ।
१८. भ्रमणसम्बन्त्िी बील भपाुईहरूः
(१)

भ्रमणमा िवटने पिार्िकारी वा कमुचारीले भ्रमण समाप्त भएपर्छ र्नयमानजसार पाउने िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण
िचुको बील भरी भ्रमण प्रर्तवेिन सार् आवश्यक बील भपाुई सम्बजन्त्ित कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ। तर उडान
बीमाको हकमा सो बीमाको नम्बर मार पेर् गरे हजन्त्छ।

(२)

हवाई यातायातको सजवविा र्लने पिार्िकारी वा कमुचारीले हवाई वटकट पेर् गरे मा मार सो बापतको रकम
भ जक्तानी दिइनेछ। तत्काल भ्रमण पेश्की र्लँिाको बित हवाई वटकट पेर् गनु नसक्ने पिार्िकारी वा कमुचारीले

हवाई यातायातको सजवविा र्लएमा आफू हाजजर हजने कायाुलयमा हवाई वटकट पेर् गरी सो बापतको रकम
भ जक्तानी माग गनु सक्नेछ।

उपर्नयम (२) बमोजजम भ जक्तानी माग गिाु साववक कायाुलयबाट र्लएको िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचुको बीलको

(३)

प्रमाजणत कागज सं लग्न गनजप
ु नेछ।
हवाई यातायातको वटकट प्राप्त भएमा साववकको भ्रमण सािनबाट भ्रमण गिाु भ जक्तानी भएको रकम र हवाई

(४)

यातायात प्रयोगबाट हजन आउने रकम यवकन गरी नपजग हजने रकम मार सात दिनर्भर कायाुलयले सम्बजन्त्ित
कमुचारीलाई भ जक्तानी दिनजपनेछ।
यस र्नयमबमोजजम माग भएको रकम भ जक्तानी दिन बजेट रकम नभएमा आगामी आर्र्ुक वषुको लार्ग िावयत्व

(५)

सारी पवहलो प्रार्र्मकताका सार् भ जक्तानी दिनजपनेछ।
२०. अन्त्य व्यजक्तलाई दिइने भ्रमण िचु
१.

गैरसरकारी व्यजक्तलाई नेपालर्भर वा वविे र्मा भ्रमण गराउने नेपाल सरकारबाट र्नणुय भएमा र्नजले पाउने िै र्नक
भत्ता तर्ा भ्रमण िचु र अन्त्य िचु नेपाल सरकारको र्नणुयमा उल्लेि भएबमोजजम हजनेछ।

२.

उपर्नयम (१) को प्रयोजनको लार्ग नेपाल सरकारको र्नणुयको लार्ग पेर् गिाु यस्ता व्यजक्तलाई िै र्नक भत्ता तर्ा
भ्रमण िचु दिनजपने भएमा कजन तहका कमुचारीले पाए सरह िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु दिने भन्ने कजरा समेत
स्प� िोली पेर् गनजप
ु नेछ।

३.

उपर्नयम (१) बमोजजम र्नणुय नभएमा दद्वतीय तहको पिार्िकारी वा कमुचारीले पाए सरहको सजवविा दिइनेछ।

२२. ववर्ेष व्यवस्र्ा
भौगोर्लक, प्राकृर्तक वा हावापानीसम्बन्त्िी कदननाईको दृव�ले नेपालको कजनै इलाकामा बसी काम गने पिार्िकारी वा
कमुचारीलाई नेपाल सरकारबाट समय समयमा भएको र्नणुयबाट दिई आएको वा दिइने स्र्ानीय भत्ता, औषर्ि भत्ता वा
यस्तै अरू भत्ताको व्यवस्र्ामा यस र्नयमावलीको कजनै पर्न कजराले प्रर्तकूल असर पारे को मार्नने छै न।
अनजसूची - २

ँ सम्बजन्त्ित)
(र्नयम ७ को उपर्नयम (१)सग
िै र्नक भत्ता
क्रम सं ख्या

तह

प्रर्तदिन पाउने रकम

1

अर्तववजर्�

3000/-

2

ववजर्�

2500/-

3

प्रर्म तह

2000/-

4

दद्वतीय तह

1600/-

5

तृतीय तह

1200/-

6

चौर्ौं तह

1000/61
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अनजसूची –४

र्नयम ७ को उपर्नयम (२)सँग सम्बजन्त्ित.
िै र्नक भत्ताको बीस प्रर्तर्त र्प पाउने जजल्लाहरू
जु ा
१. िाचल

२. बझाङ

३. बाजजरा

४. अछाम

५. जाजरकोट

६. रूकजम

७. रोल्पा

८. हजम्ला

९. मजग ज

१०. जजम्ला

११. कार्लकोट

१२. डोल्पा

१३. मजस्ताङ

१४. मनाङ

१५. गोरिा जगात उत्तर.

१६. िादिङ (नजम उत्तर)

१७. भोजपजर

१८. िोटाङ

१९. ओिलढज िा

२०. सोलजिम्ज बज

भारतको चेन्नाई, है िरावाि, बैंगलोर, मजम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बिलािे र्को ढाका र चटगाउँ बाहे क अन्त्य स्र्ानमा रात
र्बताउनजपिाु तोवकएको िरको पचास प्रर्तर्त रकम मार दिइनेछ।
अनजसूची - 5

(र्नयम 14 को उपर्नयम (4)सँग सम्बजन्त्ित)
वविे र् भ्रमण गिाु पाउने िै र्नक भत्ता िर
क्रम सं ख्या

तह

प्रर्तदिन अमेररकी डलरमा पाउने

1

अर्तववजर्�

250/-

2

ववजर्�

225/-

3

प्रर्म तह

175/-

4

दद्वतीय तह

150/-

5

तृतीय तह

125/-

6

चौर्ौं तह

100/-

र�व्व्य
1.

ज हरू, अष्ट्रेर्लया, न्त्यूजजल्याण्ड, अमेररका, क्यानाडा, कजवेत, कोररया, जापान, हिकि, रुस, कतार, जाजम्बया,
यूरोवपयन मजलक
यू.ए.इ., र्सं गापजर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा मार्र् उजल्लजित िरमा ३३ प्रर्तर्त र्प रकम दिइनेछ।

२.

भारतको चेन्नाइ, है िरावाि, वैगलोर, मजम्बाई, दिल्ली, कोलकत्ता र बंगलािे र्को ढाका र चटगाउँ बाहे क अन्त्य स्र्ानमा रात
र्बताउनज पिाु मार्र् उजल्लजित िरको पचास प्रर्तर्त रकम मार दिइनेछ।

१.१० ववकास सहायता नीर्त, २०७१
उ�ेेश् (Objectives): यो नीर्तका उ�ेेश्यह र्नम्नबमोजजम हजनछ
े न्ः
(क)

बाह्य स्रोतको पररचालन गरी आवर्िक ववकास योजनामा उल्लेजित ववकासका लक्ष्यहरू हार्सल गनु सहयोग
पजर्याउनज,

(ि)

ववकास सहायतालाई प्रभावकारी ढं गले उपयोग गरी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पववकर्सत राष्ट्रबाट
ववकासर्ील राष्ट्रको रूपमा रूपान्त्तरण गनु सघाउ पजर्याउनज,

(ग)
(घ)

सहायताको सही मूल्य (Best Value for Money) प्राप्त गरी ववकास प्रभावकाररता हार्सल गनज,ु र

ववकास सहायता प्रर्तको र्नभुरता क्रमर्ः घटाउँिै आत्मर्नभुर अर्ुतन्त्र र्नमाुणमा सघाउ पजर्याउनज।
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२.१

ँ आव�ता (Alignment with National Priority)
रावष्ट्रय प्रार्र्मकतासग

ँ आव� गनु र्नम्नानजसारका नीर्तहरू अवलम्बन गनजु पिुछः
ववकास सहायतालाई रावष्ट्रय प्रार्र्मकतासग
ववकास सहायताको प्रार्र्मकीकरण र छनौट सरकारको आवर्िक ववकास योजना तर्ा समय समयमा नेपाल सरकारले
घोषणा गने नीर्त तर्ा कायुक्रममा उल्लेजित नीर्त र रणनीर्तका आिारमा गररनेछ,
सरकारले आफ्ना आवश्यकता र प्रार्र्मकताअनजरूपका ववकास सहायता पररचालन गनु पररयोजनाहरूको पवहचान गरी
सूची तयार गनेछ। यसरी पवहचान गररएका पररयोजनाहरूको वववरण सम्बजन्त्ित मन्त्रालय तर्ा र्नकायहरूले अर्ु
मन्त्रालयमा रहने पररयोजना बैंकमा अद्यावर्िक गनजप
ु नेछ,
क्षेरगत तहका आवश्यकता सम्बोिन गनु सरकारले कायुक्रममा आिाररत (Programmatic Approach) र क्षेरगत
कायुक्रम (SWAP) हरूलाई प्रोत्साहन गनेछ र त्यस्ता कायुक्रमहरूका लार्ग सहायता प्रिान गनु प्रोत्सावहत गररनेछ,
समावेर्ी ववकासमा योगिान पजर्याउने िालका र िजगम
ु क्षेरका प्रार्र्मकता प्राप्त कायुक्रमहरूको लार्ग ववकास
सहायताबाट स्रोत उपलधि गराउन प्रार्र्मकता दिइनेछ,
ज को रावष्ट्रय अिण्डता, सावुभौर्मकता, िार्मुक, जातीय र सामाजजक सद्भावमा िलल
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मजलक
पजर्याउने वा रावष्ट्रय सजरक्षा नीर्तमा प्रर्तकूल असर पाने कजनै पर्न सहायता स्वीकार गररने छै न। यस नीर्त ववपररत
वैिेजर्क सहायता स्वीकार वा पररचालन गरे मा प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारवाही गररनेछ,
भौर्तक पूवाुिार ववकास, रोजगारी र्सजुना, उत्पािन र उत्पािकत्व वृव�, व्यापार र लगानी वृव�का र्नजम्त र्नजी क्षेरको
लार्ग अनजकूल वातावरणको र्सजुना र सम�ीगत आर्र्ुक स्र्ावयत्व कायम गनुमा पजर्याउने योगिानलाई ध्यानमा रािी
सरकारले सम्भव भएसम्म ववकास सहायताको मूल्याङ्कन गनेछ,
सामाजजक समावेर्ीकरण, सीमान्त्तकृत जनताको जीवनस्तरमा वृव�, द्वन्त्द्व रोकर्ाम तर्ा व्यवस्र्ापन, लैविक समानता
र समजिायको सामाजजक ववकास जस्ता अन्त्तर सम्बजन्त्ित ववषयहरू (Crosscutting Issues) ववकास सहायताबाट
सञ्चालन हजने सबै पररयोजना/कायुक्रमका अर्भन्न अि हजनेछन्,
ववकास नर्तजाप्रर्त िाता र सरकार िजबै पक्ष उत्तरिायी हजनपज नेछ।

२.२

सहायता पररचालनको ढाँचा (Aid Modality)
ववकास सहायता पररचालन गिाु सरकारले तजलनात्मक लाभको र्स�ान्त्तको आिारमा कायुक्रममा आिाररत प्रणाली
(Program Approach) र रावष्ट्रय प्रार्र्मकता र योजनामा समावेर् हजने िालका एकल पररयोजना प्रणाली (Stand Alone
Project Approach) मा आिाररत ढाँचालाई अवलम्बन गनेछ।यसको आिारमा ववकास सहायताको कायाुन्त्वयन गनु
र्नम्नानजसारका ढाँचाहरू तय गररएका छन्:
बजेट सहायता ढाँचा (General Budgetary Support) सरकारको प्रमजि प्रार्र्मकतामा पने सहायता ढाँचा हजनछ
े । यसरी
प्राप्त हजने स्रोतलाई सरकारले रावष्ट्रय प्रार्र्मकताअनजरूप उपयोग गनेछ,
क्षेरगत बजेट सहायता (Sector Budget Support) सरकारको िोश्रो प्रार्र्मकतामा पने सहायता ढाँचा हजनछ
े । यस्तो

ँ आव� गराइने छ। स्रोत ववर्नयोजनमा यसै अनजरूप हजने गरी सतकुता
सहायतालाई पर्न रावष्ट्रय प्रार्र्मकतासग
अपनाइनेछ,

रावष्ट्रय योजनामा समावेर् हजने एकल पररयोजना (Aligned Stand Alone Project) ढाँचा सरकारको तेस्रो प्रार्र्मकतामा
पने सहायता ढाँचा हजनेछ।यस्तो ढाँचा उपयोग गिाु न्त्यून कारोवार िचु, नवीनता र दिगोपना सजर्नजचातत हजनपज नेछ। नवीन
प्रववर्ि र्भत्र्याउने यस्ता एकल पररयोजना सफल भएपर्छ तीनलाई दिगो बनाउने र रावष्ट्रय प्रणालीमा ववस्तार गने
ववषयको सजर्नजचाततता हजनपज नेछ,
कारोबार िचु न्त्यून गनु र कायाुन्त्वयनको वढलाईलाई कम गनु स–साना प्रकृर्तका एकल पररयोजनाहरूका र्नजम्त साझा
कोष ( Pool Fund) िडा गनु ववकास साझेिारहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ,
कायुक्रममा आिाररत (Programmatic Approach) वा क्षेरगत ढाँचा (Sectorwise Approach) को कायाुन्त्वयन गिाु योजना,
बजेट र अनजगमन प्रवक्रयालाई एकीकृत गररनेछ तर कायाुन्त्वयनका प्रवक्रयाहरू भने र्भन्न हजन सक्नेछन्,
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मानवीय सहायता वा प्राकृर्तक प्रकोपसम्बन्त्िी आवश्यक सामग्रीहरू, िाद्यान्न सहायता, प्रववर्ि, उन्नत मल, औषर्िहरू
जस्ता वस्तज वा सामग्रीहरू स्वीकार गने वा आवश्यक परे मा सहायता उपलधि गराउन िाताहरूलाई सरकारले अनजरोि
गनेछ,
सहायताको सही मूल्य (Best Value for Money) र्लन सरकारले सतुरवहत (United) सहायतामा जोड दिनेछ।िे र्र्भर
जनर्जक्त उपलधि हजन नसकेको अवस्र्ामा मारै अन्त्तराुवष्ट्रय परामर्ु सेवा र्लइनेछ र त्यस्तो सेवाको िचु सकेसम्म
न्त्यून हजनपज नेछ,
ववकास सहायता नीर्तअनजसार नभएका र रावष्ट्रय प्रणालीमा पयाुप्त मारमा आव� नभएका सहायता स्वीकार गररने छै न,
ववकास सहायता रावष्ट्रय बजेट प्रणालीमाफुत् पररचालन गररने छ। यस्ता सबै सहायताहरूको लेिापरीक्षण महालेिा
परीक्षकको कायाुलयबाट हजनछ
े । तर यी ववषयमा प्रचर्लत कानूनको अर्िनमा रही दद्वपक्षीय सम्झौतामा अन्त्यर्ा
उल्लेि भएकोमा भने सम्झौताअनजसार नै हजनछ
े ,
जर्क्षा, स्वास्थ्य, जलवायज पररवतुन आदि जस्ता क्षेरहरूमा सहयोग पजर्याउन अन्त्तराुवष्ट्रयस्तरमा स्र्ापना गररएका

कोषहरूबाट समेत सहायता प्राप्त गने प्रयास गररनेछ। जलवायज पररवतुनका क्षेरमा सहायता र्लँिा ऋणलाई भन्त्िा
अनजिान सहायतालाई प्रार्र्मकता दिइनेछ।

ववकास साझेिारहरूसँग गररने सहायता वाताु (Negotiation) को समन्त्वय अर्ु मन्त्रालयले गनेछ। वाताु टोलीको लार्ग
आवश्यक पने कायु वववरण (Terms of Reference) अर्ु मन्त्रालयले तयार गनेछ।
२.३

अनजिान सहायता (Grant)
सरकारले यो नीर्तमा उल्लेि भएका सहायता पररचालनका लार्ग प्रार्र्मकता िण्डमा उल्लेि भएका ढाँचाको पररर्िर्भर
रही अनजिान सहायता पररचालन गनेछ। अनजिान सहायता पररचालन गिाु ग्रामीण पूवाुिार र्नमाुण, सामाजजक ववकासका
क्षेरहरू जस्तै ः स्वास्थ्य, जर्क्षा, वपउने पानी, सरसफाइ, मानव ववकास एवं कृवष क्षेरलाई प्रार्र्मकता दिइनेछ। क्षेरगत
कायुक्रम (Sector Wide Approach,SWAp), साझा कोष (Pool Fund), वातावरण र जलवायज पररवतुन, दिगो ववकाससम्बन्त्िी
अनजिान, सामजिावयक ववकासका र्नजम्त साना अनजिान, ग्रामीण पूवाुिार ववकासका र्नजम्त साना अनजिान, सहववत्तीय प्रवन्त्िहरू,
मानवीय सहायता, प्राववर्िक सहायता र क्षमता ववकासमा बाहे क प्रर्त पररयोजना/कायुक्रम ५० लाि अमेररकी डलरभन्त्िा घटी
सहायताको अंर् भएका अनजिान सहायताको उपयोग गररने छै न।

२.४

सहजर्लयतपूण ु ऋण सहायता (Concessional Loan)

भौर्तक पूवाुिार (जलववद्यजत, सडक तर्ा पजल, र्सँचाइ, हवाई मैिान, रे ल्वे, सजख्िा बन्त्िरगाह र र्हरी पूवाुिार ववकास), कृवष र
पयुटन जस्ता उच्च आर्र्ुक वृव�मा सघाउ पजर्याउने, रोजगारी र्सजुना गने र वैिेजर्क मजरा आजुन गने क्षेरहरूमा
सहजर्लयतपूण ु ऋणको उपयोग गररनेछ,
प्रत्येक एकल पररयोजनाको लार्ग एक करोड अमेररकी डलरभन्त्िा घटी सहायताको अंर् भएका सहजर्लयतपूण ु ऋण पररचालन

गररने छै न। तर्ावप उच्च ज्ञान र प्रववर्िसवहत प्राप्त हजने भए त्यस्ता ऋण सरकारले स्वीकार गनु सक्नेछ। यो सीमार्भर
क्षेरगत प्रणाली (Sector Wide Approach; SWAp), साझा कोष (Pool Fund) र सह-लगानी (Co-financing) अन्त्तगुत
प्राप्त हजने पररयोजनाहरू भने पने छै नन्,
सरकारले सम्भव भएसम्म स्र्ानीय मजरामा ऋण भ जक्तान गने व्यवस्र्ा र्मलाउने छ र वविे र्ी मजरा ववर्नमयको जोजिमको
व्यवस्र्ापन गनु आवश्यक मौदरक सं यन्त्रको प्रयोग गनेछ,
ऋण वाताुका समयमा अन्त्तराुवष्ट्रय परामर्ु सेवा िचु, वविे र् भ्रमण िचु र पररवहन िररि िचुका प्राविानहरूलाई सजक्ष्म
पजनरावलोकन गररनेछ र यी प्राविानहरूलाई पररयोजनाको उ�ेश्य प्रार्प्तको लार्ग अत्यावश्यक भएमा मार स्वीकार
गररनेछ,
वस्तज तर्ा सेवाको र्नजचातत आपूर्तुकताुबाट िररि गनजप
ु ने गरी सतु राजिएको ऋण सहायता (Tied to procurement) लाई
र्नरूत्सावहत गररनेछ,
आपूर्तुकताुले उपलधि गराउने ऋण (Suppliers Credit) को उपयोग गररने छै न।
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२.५

अन्त्य ऋण सहायता (Other Loans)
सरकारले ववश्व बैंक तर्ा एजर्याली ववकास बैंक लगायतका बहजरावष्ट्रय ववत्तीय सं स्र्ाहरूबाट उपलधि हजने
ज का र्नयाुत–आयात बैंक (Export
सहजर्लयतपूण ु बाहे कका अन्त्य र्प स्रोत (Additional Windows) एवं ववर्भन्न मजलक
Import Bank, EXIM Bank) बाट प्राप्त हजने ऋणहरूको समेत उपयोग गनु सक्नेछ,
सरकारले प्रर्त पररयोजना वा कायुक्रमका लार्ग २ करोड अमेररकी डलरभन्त्िा घटी सहायता अं र् हजने सहजर्लयतपूण ु
ऋण बाहे कका अन्त्य ऋण उपभोग गने छै न,
यस्ता ऋणहरूको उपयोग र्नम्न क्षेरहरूमा गररनेछः
(क)

प्रसारण लाइुन लगायतका जलववद्यजत ववकास

(ख)

राजमागु, रणनीर्तक सडक सञ्जाल र पजल

(ग)

रे लमागु

(घ)

हवाई मैिान

(ङ)

सजख्िा बन्त्िरगाह

(च)

ँ ाइ आयोजना
नू ला र्सच

(छ)

नेपाल सरकारले उपयजक्त नहर्याएको अन्त्य कजनै क्षेर

मार्र् जजनसजकै कजरा लेिीएको भएतापर्न सरकारले व्यापाररक ऋण (Commercial Loan) र्लने छै न,
र्नजी वा गैरसरकारी क्षेरहरूका र्नजम्त वविे र्ी ऋण र्लँिा सरकार जमानी बस्ने छै न।
२.६

प्राववर्िक सहायता (Technical Assistance)
प्राववर्िक सहायतालाई व्यजक्तगत तहमा (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमजर्लता) र सािनर्नक तह (प्रणाली, कायुववर्ि, प्रववर्ि) मा
रावष्ट्रय क्षमताको ववकासमा सघाउ पजर्याउने गरी छनौटपूण ु तररकाले उपयोग गररनेछ। ववकास साझेिारहरूलाई प्राववर्िक
सहायताको साझा कोष (Technical Assistance Pool Fund) मा यस्तो सहायता उपलव्ि गराउन प्रोत्सावहत गररनेछ।
ज रूपमा तयार पानेछन्,
प्राववर्िक सहायता साझा कोष सं यन्त्रको िाका ववकास साझेिार र सरकारले सं यक्त

सरकारको प्रणालीर्भरबाट आयोजना कायाुन्त्वयनको लार्ग आवश्यक पने प्राववर्िक क्षमता उपलधि नहजँिाका अवस्र्ामा मार

ववकास साझेिारहरूबाट प्राववर्िक सहायता र्लन सवकनेछ। प्राववर्िक सहायता व्यवस्र्ापनमा र्नम्नानजसारका नीर्तहरू लागज
गररने छः
पररयोजना तयारी प्राववर्िक सहायता (Project Preparation Technical Assistance)
कजनै पररयोजना/कायुक्रमको पूव ु सम्भाव्यता, सम्भाव्यता र ववस्तृत पररयोजना प्रर्तवेिन र्नमाुणको लार्ग
पररयोजना कायाुन्त्वयन गने र्नकायको अनजरोिमा ववकास साझेिारहरूलाई पररयोजना तयारी प्रववर्िक सहायता
उपलव्ि गराउन अनजरोि गररनेछ,
साना पररयोजनाहरूको लार्ग अर्ु मन्त्रालयको पररयोजना तयारी कोष (Project Prepatory Fund) को उपयोग गने
नीर्त र्लइनेछ। यो कोषबाट क्रमर्ः नू ला र मध्यम पररयोजनाहरूका र्नजम्त पर्न सािन उपलधि गराउँिै लर्गनेछ।

क्षमता ववकासका लार्ग एकल पररयोजनागत प्राववर्िक सहायता (Stand Alone Technical Assistance)
रावष्ट्रय वा क्षेरगत क्षमता ववकास योजनामा उल्लेि भएअनजसार सम्बजन्त्ित र्नकायको अनजरोिमा क्षमता ववकासका
लार्ग एकल पररयोजनागत प्राववर्िक सहायता उपयोग गनु सवकनेछ,
यस्तो प्राववर्िक सहायता स्वीकार गिाु पररयोजना प्रारूप िस्तावेजले स्प� रूपमा बवहगुमन योजना (Exit Plan) र
दिगोपन सजर्नजचातत हजने गरी गररनेछ।
अन्त्तराुवष्ट्रय र क्षेरीय प्राववर्िक सहायता (International and Regional Technical Assistance)
रावष्ट्रय आवश्यकता र लाभका आिारमा कायाुन्त्वयन गने र्नकायको सहमर्तमा अन्त्तराुवष्ट्रय र क्षेरीय स्वरूपका
प्राववर्िक सहायता स्वीकार गनु सवकनेछ,
घोवषत उ�ेश्यहरू हार्सल भए, भएनन् भन्ने मूल्याङ्कन गनु यस्ता प्राववर्िक सहायताको आवर्िक समीक्षा गररनेछ।
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प्राववर्िक सहायतासम्बन्त्िी पररयोजनाको कायाुन्त्वयन सरकारी र्नकायहरूको सं लग्नता र नेतत्ृ वमा समन्त्वय सर्मर्त
(Steering Committee) गनन गरी गररनेछ,
सरकारले प्राववर्िक सहायताको लार्ग ऋण सहायताको उपयोग गने छै न,
अर्ु मन्त्रालयको पूव ु स्वीकृर्त ववना कजनै पर्न र्नकायबाट सोझै प्राववर्िक सहायता स्वीकार गररने छै न,
सबै प्राववर्िक सहायताको वववरण सहायता सूचना प्रणाली (Aid Management Platform-AMP) मा िाताहरूले प्रवव�
गनजप
ु नेछ,
अर्ु मन्त्रालयको पूव ु स्वीकृर्त र्बना प्राववर्िक सहायताबाट सवारी सािन, यन्त्र उपकरण िररि वा वैिेजर्क अध्ययन
भ्रमण वा तालीममा भाग र्लन पाइने छै न। यसका लार्ग अर्ु मन्त्रालयले मापिण्ड तयार गनेछ।
२.७. परामर्ुिाता पररचालन (Consultants Mobilization)
कजनै पर्न पररयोजनाहरू कायाुन्त्वयन गिाु र्नयर्मत सरकारी कमुचारीहरूबाट नै गनजप
ु नेछ।यसअनजरूप गनु नसवकने
पजष्ट्याइँ भई आएको अवस्र्ामा मार परामर्ुिाताको सेवा र्लन सवकनेछ,
परामर्ुिाता पररचालन गिाु नेपाली नागररकलाई प्रार्र्मकता दिइनेछ,
कजनै पररयोजना कायुक्रमलाई अन्त्तराुवष्ट्रय परामर्ुिाता चावहने भए सम्बजन्त्ित र्नकायले र्लजित कारणसवहत औजचत्यताको
पजव� गरे मा स्वीकृर्त दिन सवकनेछ,
परामर्ु सेवाको लार्ग पररयोजना िस्तावेजमै स्प� सीमा–सतु–क्षेरार्िकार (Terms of Reference, TOR) सम्बन्त्िी
कागजात सं लग्न हजनपज नेछ,
२.८

बाह्य स्वयंसेवक पररचालन (Volunteer Mobilization)
ववकास साझेिार र अन्त्तराुवष्ट्रय स्वयं सेवी सं स्र्ाहरूबाट प्राववर्िक सहायताको रूपमा सरकारले स्वयं सेवक (Volunteer)
पररचालन गनेछ। यी स्वयंसेवकहरूलाई तीनको ववर्ेषज्ञता र स्र्ानीय आवश्यकतानजसार स्र्ानीय तहका ववर्भन्न
कायुक्रमहरूमा पररचालन गररने छ। बाह्य स्वयंसेवक पररचालन गिाु रावष्ट्रय ववकास स्वयं सेवामाफुत पर्न सञ्चालन गनु
सवकनेछ। यस्तो सहायता प्रभावकारी र आवश्यकतामा आिाररत बनाउन िे हायबमोजजमका नीर्तहरू अबलम्बन
गररनेछन्ः
स्वयं सेवक पररचालन गनु सरकारबाट प्रार्र्मकताका क्षेरहरू पवहचान गरी त्यस्ता क्षेरमा स्वयं सेवक पनाउन ववकास
साझेिार र स्वयंसेवी सं स्र्ाहरूलाई अनजरोि गररने छ।

दिगोपनाको र्नजम्त स्वयंसेवकहरूलाई स्र्ानीय समकक्षी सं स्र्ा वा व्यजक्तहरूसँग सं लग्न गराइनेछ,
सम्बजन्त्ित सरकारी र्नकायहरूले स्वयं सेवक सेवाको अनजगमन गनेछन् र सोको प्रर्तवेिन सम्बजन्त्ित मन्त्रालय, अर्ु
मन्त्रालय र आवश्यकतानजसार अन्त्य सं स्र्ाहरूमा समेत पनाउने छन्,
बाह्य स्वयं सेवक पररचालनका र्नजम्त अर्ु मन्त्रालय केन्त्र र्बन्त्ि ज हजनेछ।

२.९ िाताहरूबाट सोझै कायाुन्त्वयन हजने ववकास सहायता (Direct Implementation) नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका कर्तपय
आयोजनाहरू कायाुन्त्वयन गनु रावष्ट्रय क्षमताको ववकास नभइसकेको अवस्र्ा र केही आयोजनाहरू ववकास साझेिारहरूबाट
र्नमाुण सम्पन्न गराई सरकारलाई हस्तान्त्तरण (Turn Key) गनजप
ु ने आवश्यकता रहेको सन्त्िभुमा सोझै कायाुन्त्वयन हजने ववकास
सहायता पर्न उपयोग गनु सवकनेछ। यसका लार्ग र्नम्नानजसारको नीर्त र्लइने छः

ँ ाइ र
जलववद्यजत, ववद्यजत प्रसारण लाइुन, राजमागु र्नमाुण, रणनीर्तक सडक सञ्जाल, पजलहरू रे ल्वे, हवाई मैिान, नू ला र्सच
सजख्िा बन्त्िरगाह, ववर्ेष आर्र्ुक क्षेर जस्ता उच्च प्रार्र्मकताका मझौला तर्ा नू ला पररयोजनाहरूमा िाताहरूबाट
सोझै कायाुन्त्वयन हजने सहायता उपयोग गनु सवकनेछ,
सोझै कायाुन्त्वयन हजने पररयोजनाहरू रावष्ट्रय बजेट प्रणालीमा समावेर् गनजप
ु नेछ,
यस्तो ढाँचामा कायाुन्त्वयन हजने पररयोजनाहरूको वववरण ववकास साझेिारहरूले अर्ु मन्त्रालयमा रहेको सहायता

व्यवस्र्ापन प्रणाली (Aid Management Platform, AMP) मा र्नयर्मत रूपमा प्रवव� गनजप
ु नेछ,
िाताहरूबाट सोझै कायाुन्त्वयन हजने ववकास सहायतासम्बन्त्िी पररयोजनाको कायाुन्त्वयन सरकारी र्नकायको नेतत्ृ वमा गदनत
पररयोजना समन्त्वय सर्मर्त (Project Steering Committee) को र्निे र्नअनजसार गररनेछ,
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यसरी कायाुन्त्वयन भएका पररयोजनाहरूको िचुको आवर्िक वववरण िाताहरूले सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र अर्ु
मन्त्रालयमा र्नयर्मत रूपमा पेर् गनजप
ु नेछ।
२.१० मानवीय सहायता (Humanitarian Aid)
प्राकृर्तक प्रकोप, महामारी, िाद्य असजरक्षा र कजपोषण, द्वन्त्द्व र र्रणार्ी व्यवस्र्ापन जस्ता ववषयहरू सम्बोिन गनु मानवीय
सहायता पररचालन गररनेछ। मानवीय सहायताको व्यवस्र्ापन स्र्ावपत अन्त्तराुवष्ट्रय र्स�ान्त्तअनजसार हजनेछ।

ँ साझेिारी (Partnership with Private Sector)
२.१1 र्नजी क्षेरसग

सरकारले र्नजी क्षेरलाई ववकासको साझेिारको रूपमा र्लएको छ। सहायता प्रभावकाररतासम्बन्त्िी बजसान िस्तावेजले पर्न
र्नजी क्षेरलाई ववकासको साझेिार मानेको छ। र्नजी क्षेरको सन्त्िभुमा ववकास सहायता पररचालन गने आिारभूत नीर्तहरू
र्नम्नानजसार हजनछ
े न्ः
सरकारले र्नजी क्षेरको लगानी आकवषुत गनु पूवाुिार र्नमाुण, लगानी मैरी वातावरण र्सजुना तर्ा सावुजर्नक वस्तज (Public
Goods) हरूको आपूर्तुमा ववकास सहायताको उपयोग गनेछ,
र्नजी क्षेरलाई छार्नएका पररयोजनामा सहलगानीका र्नजम्त प्रोत्सावहत गररनेछ। सावुजर्नक–र्नजी क्षेरको (Pubic Private
Partnership-PPP) को अविारणलाई म�त पजग्ने गरी सहायताको पररचालन गररनेछ,
ववकास सहायताको माध्यमबाट सरकार र र्नजी क्षेर बीचको सम्वाि कायम गनु नेपाल व्यापार मञ्च जस्ता सं यन्त्रलाई
प्रोत्सावहत गररनेछ,
ववकास सहायता पररचालन गिाु र्नजी क्षेरको लगानीलाई प्रर्तकूल असर पाररनेछैन।
२.१2 व्यापारको लार्ग सहायता (Aid for Trade)
ववकास सहायतालाई व्यापार प्रव�ुन िास गरी र्नयाुत बढाउन म�त पजग्ने गरी पररचालन गररनेछ,
ववकास

सहायता

पररचालनलाई व्यापारसम्बन्त्िी अवरोि

हटाई

लगानी

मैरी

वातावरण

र्सजुना गनु, भौर्तक

आिारजर्लाको र्नमाुण गनु, सं स्र्ागत क्षमता अर्भवृव� गनु, गैर राजस्व अवरोिहरू (Non- Tariff Barriers) हटाउन र
व्यापार सहजीकरणका अन्त्य उपायहरू अवलम्बन गनु उपयोग गररनेछ,

व्यापारसँग सम्बजन्त्ित क्षेरहरूमा क्षमता ववकासका र्नजम्त प्राववर्िक सहायता पररचालन गनु सवकनेछ।

१.११ दिगो ववकास लक्ष्यहरू
(Sustainable Development Goals)
ज राष्ट्र सं घका सिस्य राष्ट्रहरूले अं गीकार गरे को दिगो ववकास लक्ष्यहरूको उ�ेश्य गररबीको
सन् २०१५ सेप्टे म्बर २५ मा सं यक्त
अन्त्त्य गनज,ु पृथ्वीलाई बचाउनज र सबैको लार्ग समृव� सजर्नजचातत गनजु हो। सन् २०३० सम्म हार्सल गनुको लार्ग १७ वटा
लक्ष्यहरू र्निाुरण गररएका छन्। यी लक्ष्यहरूले सहश्राव्िी ववकास लक्ष्यका उपलजधिमा टे केर त्यसबाट हार्सल हजन नसकेका
कजराहरूलाई पूरा गनु िोजेका छन्। सबैका लार्ग मानव अर्िकार प्राप्त गने र सबै मवहला तर्ा बालबार्लकाका लार्ग लैविक
समानता तर्ा सर्जक्तकरण हार्सल गनजु यी लक्ष्यको उ�ेश्य रहेको छ। यी लक्ष्यहरू एकीकृत तर्ा अर्भभाज्य छन् र दिगो
ववकासका तीन आयामहरू – आर्र्ुक, सामाजजक र वातावरणीय पक्षलाई सन्त्तर्ज लत ढं गले सम्बोिन गरे का छन्।
नेपाल सरकारले आर्र्ुक वषु २०७३÷७४ िे जि दिगो ववकास लक्ष्यका आिारमा बजेट तर्ा कायुक्रमलाई कोर्डङ गने प्रयासको
र्ालनी गरे को छ। बजेट तजजम
ु ा गिाु प्रस्ताववत कायुक्रम÷आयोजनाले दिगो ववकासका १७ मध्ये कजन लक्ष हार्सल गनु म�त
पज¥याउँछ सो आिारमा कोर्डङ गनजप
ु नेछ। सार्ै, दिगो ववकासका यी लक्ष्यहरू हार्सल हजने वकर्समका कायुक्रमहरू प्रस्ताव
गनजप
ु िुछ। दिगो ववकास लक्ष्य अन्त्तगुतका १७ लक्ष्य र सो अन्त्तगुत पने ववषयहरू र्नम्नानजसार छन्ः
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दिगो ववकास लक्ष्य
१. गररबीको अन्त्त्य
(सबै प्रकारका गररबीलाई सबै नाउ‘बाट अन्त्त्य
गने)

समेवटएका प्रमजि पक्ष
रावष्ट्रय तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय गररबीको रे िामजर्न रहेको जनसं ख्या।

सामाजजक सजरक्षा प्रणालीमा पहजँच।

आिारभूत सेवामा पहजँच भएका घर पररवारमा बस्ने जनसङ्खख्या।
कजल गाहुस्थ्य उत्पािनमा ववपतले ल्याएको प्रत्यक्ष आर्र्ुक क्षर्त एवं रावष्ट्रय
तर्ा स्र्ानीय प्रकोप न्त्यूनीकरणको रणनीर्त।
प्रत्यक्ष रूपमा गररबी न्त्यूनीकरण गने कायुक्रम तर्ा मवहला, गररब र
र्नःसहाय वगुलाई फाइिा पजग्ने क्षेरमा सरकारी िचु।

२. र्ू न्त्य भोकमरी

कजपोषण, िाद्य असजरक्षा।

(भोकमरीको अन्त्त्य गने, िाद्यसजरक्षा तर्ा उन्नत

प्रर्त श्रम एकाइमा उत्पािनकोस्तर।

पोषण प्रार्प्त गने र दिगो कृवषको प्रबिुन गने)

कृवष क्षेरमा उत्पािनमूलक तर्ा दिगो कृवष क्षेर।
लोप हजन सक्ने जोजिममा रहेका स्र्ानीय प्रजार्तहरू।
कृवष क्षेरको लार्ग बजेट प्रवाह।
ँ र्त।
िाद्य मूल्य ववसग

३. स्वस्र् जीवन

सजरजक्षत मातृत्वको अभावमा हजने मातृ तर्ा जर्र्ज मृत्यजको जस्र्र्त।

(स्वस्र् जीवन सजर्नजचातत गने र सबै उमेर

एच. आइ. भी., क्षयरोग, औलोरोग, हे पाइटाइवटस बी जस्ता सं क्रामक रोग।

समूहका सबैको कल्याण प्रविुन गने)

हृियाघात, अबजि
ु रोग, मिजमेह, िीघुकालीन र्नको नहजने श्वासप्रश्वास रोग
आदिबाट हजने मृत्यज।
आत्महत्या।
मदिरा, िू म्रपान, लागज पिार्ु िजव्र्यसन।
सडक िजघट
ु ना।
पररवार र्नयोजन, प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्र्ा।

वकन्न सक्ने औषर्ि, िोप आदिमा जनताको पहजँच।
जचवकत्सा क्षेरको अनजसन्त्िान र आिारभूत स्वास्थ्य क्षेरमा िचु।
स्वास्थ्यकमी घनत्व र ववतरण।
४. गजणस्तरीय जर्क्षा

आिारभूत जर्क्षाको अन्त्तमा भएका बालबार्लकाको पढाइ र गजणतको

(सबैका लार्ग समावेर्ी तर्ा गजणस्तरीय जर्क्षा

िक्षता।

सजर्नजचातत गने र आजीवन र्सकाइको

औपचाररक÷अनौपचाररक जर्क्षा÷तार्लममा यजवा तर्ा वयस्कको सहभार्गता।

अवसरहरूलाई प्रविुन गने )

सूचना र सञ्चार प्रववर्िको सीप भएका यजवा तर्ा वयस्क।
क्षेर र अध्ययनको प्रकारअनजसार छारवृजत्तको लार्ग आर्िकाररक ववकास
सहयोगको प्रवाह।

५. लै विक समानता

लै विक समानता प्रविुनको कायाुन्त्वयन र त्यसको अनजगमनको लार्ग कानूनी

(लैं र्गक समानता हार्सल गने र सबै मवहला

व्यवस्र्ा।

तर्ा वकर्ोरीहरूको सर्जक्तकरण गने )

र्लि, उमेर र स्र्ानअनजसार वेतलबी र घरायसी काम तर्ा हे रववचारमा
समय।
रावष्ट्रय सं सि, स्र्ानीय सरकार, व्यवस्र्ापकीय÷प्रबन्त्िकीय पिमा मवहलाको
सहभार्गताको जस्र्र्त।
आफ्नो यौन तर्ा प्रजनन स्वास्थ्यको ववषयमा आफैं र्नणुय र्लन सक्ने १५–
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४९ वषुका मवहलाहरू।
भूर्ममा मवहलाको स्वार्मत्व।
लै विक समानता र मवहला सर्जक्तकरणको अनजगमन गने प्रणाली।
६. दिगो सफापानी तर्ा सरसफाइ सेवा

सजरजक्षत

रूपमा

व्यवस्र्ापन

गररएको

िानेपानी

(सबैका लार्ग िानेपानी तर्ा सरसफाईको

जनसं ख्या।

उपलधिता र दिगो व्यवस्र्ापन सजर्नजचातत

फोहर पानीको सजरजक्षत प्रर्ोिन।

गने।)

उच्च गजणस्तरको पानी भएका जलािारहरू।

सेवाको

प्रयोग

गने

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्र्ापन।
समयअनजसार पानीसम्बन्त्िी पयाुवरण प्रणालीमा आएको पररवतुन।
पानी र सरसफाइ व्यवस्र्ापनमा स्र्ानीय समजिायको सहभार्गता।
७. आिजर्नक ऊजाुमा पहजँच

ववद्यजतमा पहजँच प्राप्त जनसं ख्या।

(सबैका लार्ग िचुले िान्न सक्ने, भरपिो, दिगो

कजल ऊजाु िपतमा नवीकरणीय ऊजाुको मारा।

तर्ा आिजर्नक ऊजाुमा पहजँच सजर्नजचातत गने।)

ऊजाु प्रभावकाररताको लार्ग लगानी।
पूवाुिार, प्रववर्िको ववकास र दिगो ववकास सेवाको लार्ग प्रत्यक्ष वैिेजर्क
लगानी।

८. समावेर्ी आर्र्ुक वृव� तर्ा मयाुदित काम

प्रर्तव्यजक्त कजल गाहुस्थ्य उत्पािन वृव� िर।

(सबैका लार्ग र्नरन्त्तर, समावेर्ी र दिगो

लैं र्गक आिारमा गैर कृवष क्षेरमा अनौपचाररक रोजगारी।

आर्र्ुक वृव� तर्ा पूण ु र उत्पािनमूलक

पेर्ा, उमेर, अपांगताअनजसार रोजगार मवहला÷पजरुषको औसत आम्िानी।

रोजगारी र मयाुदित कामको प्रविुन गने।)

र्लं ग, उमेर र अपांगताअनजसार बेरोजगारी िर।
५–१७ वषुका बालश्रममा लागेकाहरू, १५–२४ वषुका पढाइ, रोजगार वा
तार्लममा सहभागी नभएकाहरू।
अर्ुतन्त्रमा पयुटन क्षेरको योगिान।
बैंवकङ सजवविाको उपभोग गने जनसं ख्या।
सामाजजक सजरक्षा र रोजगार कायुक्रममा सरकारी िचु।

९. उद्योग, नवीन िोज र पूवाुिार

पक्की सडकबाट जनताको बासस्र्ानसम्मको िूरी।

[बर्लयो (वटकाउ) पूवाुिार र्नमाुण गने,

जनताले उपभोग गने यातायातका सािनको प्रकार।

समावेर्ी र दिगो औद्योर्गकीकरणको प्रबिुन

अर्ुतन्त्रमा प्रर्ोिन क्षेर, साना उद्योगको योगिान।

गने र नवीन िोजलाई प्रोत्साहन गने।]

मूल्य अर्भवृव� र काबुन डाइअक्साइड उत्सजुन।
अनजसन्त्िान र ववकासमा गररने िचु एवं त्यसमा सं लग्न जनसं ख्या।
जनतामा मोबाइल टे र्लफोनको पहजँच।

१०. असमानता न्त्यूनीकरण

मध्यम आम्िानी भन्त्िा ५० प्रर्तर्त कम आम्िानी भएका उमेर, र्लं ग र

(िे र्र्भरै र िे र्हरू माझ रहे को असमानतालाई

अपांगताअनजसारको जनसं ख्या।

न्त्यून गने।)

अन्त्तराुवष्ट्रय मानव अर्िकार कानूनले वजजुत गरे का भेिभाव वा उत्पीडन।
कजल गाुहस्थ्य उत्पािनमा श्रर्मकको अंर्।
ज को आप्रवार्न नीर्तको कायाुन्त्वयन।
मजलक
ज हरूबाट सामान आयात गिाु र्ू न्त्य
अर्त कम ववकर्सत÷ववकासर्ील मजलक
भन्त्सार।

११. दिगो र्हर र बस्तीहरू

अव्यवजस्र्त, सजकजम्बासी तर्ा पयाुप्त सजवविा नभएका बस्तीमा बसोबास गने

[नगरहरू र मानवबस्तीहरूलाई समावेर्ी,

र्हरी जनसं ख्या।

सजरजक्षत, सबल (वटकाउ) र दिगो बनाउने।]

भूर्म उपभोग िर।
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जनसं ख्या वृव�िर।
र्हरी

योजना

तजजम
ु ा

र

व्यवस्र्ापनमा

नागररक

समाजको

प्रत्यक्ष

सहभार्गता।
सांस्कृर्तक तर्ा प्राकृर्तक सम्पिाको बचावट र सं रक्षणमा लगानी।
प्राकृर्तक प्रकोपबाट सं वेिनर्ील पूवाुिार तर्ा आिारभूत सेवा प्रवाहमा
भएको क्षर्त र त्यसबाट प्रभाववत हजने जनसं ख्या।
र्हरमा उत्पािन हजने फोहोर, त्यसको सं कलन तर्ा व्यवस्र्ापन।
र्हरमा रहे को िजल्ला क्षेर।
Sendaif Framework for Disaster Risk Reduction.
रावष्ट्रय तर्ा स्र्ानीय प्राकृर्तक प्रकोपको सं कट घटाउने रणनीर्त।
१२. दिगो उपभोग तर्ा उत्पािन
(दिगो उपभोग र उत्पािनको ढाँचा सजर्नजचातत
गने।)

दिगो उत्पािन र उपभोगसम्बन्त्िी रावष्ट्रय कायुयोजना।
Material Footprint.
घरे ल ज वस्तजको िपत।
ववश्व िाद्य नोक्सानी सूचकांक।
फोहरमैलाको प्रर्ोिन तर्ा पजनःप्रयोग।
वातावरणमैरी प्रववर्ि प्रयोगसम्बन्त्िी अनजसन्त्िान र ववकास।
अर्ुतन्त्रमा िर्नज पिार्ुको योगिान।

१३. जलवायज पररवतुन अनजकूलन

रावष्ट्रय तर्ा स्र्ानीय ववपद जोजिम रणनीर्त।

(जलवायज पररवतुन तर्ा यसका प्रभावहरूववरु�

ववपद्को कारण प्रभाववत जनसं ख्या।

लड्न तत्काल कायु र्ाल्ने।)

ववद्यालय तहको पाठ्यक्रममा ववपद व्यवस्र्ापन तर्ा पूव ु सूचनासम्बन्त्िी
ववषय।
वातावरणीय

अनजकूलता

वृव�,

प्रभाव

न्त्यूनीकरणको

सामना,

प्रववर्ि

स्र्ानान्त्तरण।
१४. सामजदरक स्रोतको उपयोग
(दिगो ववकासका लार्ग महासागर, समजन्त्र र
सामजजन्त्रक स्रोत सािनहरूको सं बिुन/सं रक्षण
र दिगो प्रयोग गने।)
१५. भू-सतह स्रोतको उपयोग

कजल जमीनमा वनजिलले ओगटे को क्षेर।

(दिगो पयाुवरणीय प्रणाली, वनको दिगो

स्र्लीय तर्ा र्नमुल पानीसँग सम्बजन्त्ित र वहमाली जैववक वववविता

व्यवस्र्ापन गने, मरुभूमीकरण ववरु� लड्ने,

सं रक्षण।

भूक्षयीकरणको रोकर्ाम र त्यस्तो प्रवक्रयालाई

लाभको र्नष्पक्ष ववतरण।

उल्ट्याउने र जैववक वववविताको क्षर्तलाई

अवैिार्नक वन्त्यजन्त्तज व्यापार।

रोक्ने।)

जैववक वववविता रणनीर्तक योजना (२०११–२०२०)।
वातावरण सं रक्षणको लार्ग ववकास सहयोग र सरकारी िचु।

१६. र्ाजन्त्तपूण,ु न्त्यायपूण ु र सर्क्त समाज

र्ारीररक, मनोवैज्ञार्नक, यौनजन्त्य वहं साको घटना।

(दिगो ववकासका लार्ग र्ाजन्त्तपूण ु तर्ा

मानव बेचर्बिन र बाल वहं सा।

समावेर्ी समाजलाई बढावा दिने, न्त्यायमा

वहं सा पीर्डतहरूको उजजरी।

सबैलाई पहजँच दिने र सबै तहमा प्रभावकारी,
जजम्मेवार तर्ा समावेर्ी सं स्र्ा र्नमाुण गने।)

अवैि ववत्तीय प्रवाह।
��ाचार।
अवैि हातहर्तयारको कारोबार।
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सावुजर्नक सेवा प्रर्तको जनताको सन्त्तजव�।
राज्य प्रणालीमा समावेजर्ता र समता।
पारिजर्ुता र सजर्ासनसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा।
१७. दिगो ववकासका लार्ग साझेिारी

बजेटको आन्त्तररक स्रोत।

(दिगो ववकासका लार्ग कायाुन्त्वयन प्रकृया

अन्त्तराुवष्ट्रय, क्षेरीय, बहजपक्षीय, दद्वपक्षीय, बहजपक्षीय आर्र्ुक तर्ा प्राववर्िक

मजबजत बनाउने र ववश्वव्यापी साझेिारीलाई

सहयोग।

पजनजीवन दिने।)

ववप्रेषण आय।
व्यापार सन्त्तजलन र भ जक्तानी सन्त्तजलन।
सावुजर्नक–र्नजी साझेिारी।
योजना तर्ा तथ्याङ्क प्रणाली।

१.१२ चौिौँ योजना
क.

चौिौँ योजनाको संजक्षप्त जानकारी

१.

सोच
ज रावष्ट्रय अर्ुतन्त्र एवं समृ� नेपाली।
स्वािीन, समजन्नत तर्ा समाजवाि उन्त्मि

२.

लक्ष्य

३.

उ�ेेश्

ज कोस्तरमा पजग्ने।
सामाजजक न्त्यायसवहतको लोककल्याणकारी राज्य हजँिै मध्यम आय भएका मजलक
ज र न्त्यायपूण ु ववतरणसवहतको उच्च आर्र्ुक वृव�द्वारा रतज गररबी न्त्यूनीकरण गिदै 
उत्पािनर्ील रोजगारी उन्त्मि
आर्र्ुक सामाजजक रूपान्त्तरण गनज।
ु

४.

रणनीर्त
उल्लेजित सोच, लक्ष्य र उ�ेश्य हार्सल गनु र्नम्नानजसार पाँच प्रमजि रणनीर्तहरू अजघ साररएका छन्ः
१.

कृवष क्षेरको रूपान्त्तरण, पयुटन, औद्योर्गक एवं साना तर्ा मझौला व्यवसायको ववस्तारमाफुत् उत्पािन वृव�
गने।

२.

ऊजाु, सडक तर्ा हवाई यातायात, सूचना तर्ा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तर्ा र्रिे र्ीय आव�ता ववकासका लार्ग
पूवाुिार र्नमाुण गने।

३.

सामाजजक ववकास र सामाजजक सजरक्षा एवं सामाजजक सं रक्षणमा जोड दिँिै मानव ववकासमा उच्च तर्ा दिगो
सजिार गने।

४.

आर्र्ुक, सामाजजक एवं र्ासकीय सजिार, कजर्ल एवं जवाफिे ही सावुजर्नक ववत्त, स्वच्छ, पारिर्ी र जनमैरी
सावुजर्नक सेवा एवं मानव अर्िकारको सं रक्षण र प्रव�ुन गिदै  समग्र सजर्ासन प्रव�ुन गने।

५.

लैविक समानता, समावेर्ीकरण, वातावरण सं रक्षण, ववज्ञान तर्ा प्रववर्िको उच्चतम प्रयोग तर्ा सं स्र्ागत क्षमता
बढाउने।

५.

आर्र्ुक वृव�िर र श्रोत–सािनको व्यवस्र्ा
यस योजनामा औसत आर्र्ुक वृव�िर ७.२ प्रर्तर्त हजने लक्ष्य र्निाुरण गररएको छ। योजनाको पवहलो वषु
कररब ६.५ प्रर्तर्त, िोश्रो वषु ७.२ प्रर्तर्त र तेश्रो तर्ा अजन्त्तम वषु ७.९ प्रर्तर्तको आर्र्ुक वृव�िर कायम
गररएको छ। कृवष क्षेरको औसत वृव�िर ४.७ प्रर्तर्त र गैरकृवष क्षेरको औसत वृव�िर ८.४ प्रर्तर्त हजने
लक्ष्य राजिएको छ।
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६.

ँ ी उत्पािन अनजपात र लगानी
सीमान्त्त पजज

ँ ी उत्पािनको अनजपात ५.२ हजने अनजमान गररएको छ। यो सीमान्त्त पजज
ँ ी उत्पािन
योजनामा सीमान्त्त पजज
अनजपातको आिारमा योजना अवर्िमा हार्सल गने गरी लजक्षत औसत ७.२ प्रर्तर्तको आर्र्ुक वृव�िर प्राप्त गनु
कजल जस्र्र लगानी रु. २४ िबु २४ अबु ९६ करोड आवश्यक पने अनजमान गररएको छ। यसमध्ये सावुजर्नक
क्षेरबाट रु. ९ िबु ५४ अबु ४२ करोड, र्नजी क्षेरबाट रु. १३ िबु २७ अबु ३० करोड र सहकारी
क्षेरबाट रु. १ िबु ४३ अबु २४ करोड लगानी हजने अपेक्षा गररएको छ। कजल लगानीमा यी तीन क्षेरको
क्रमर्ः ३९.४ प्रर्तर्त, ५४.७ प्रर्तर्त र ५.९ प्रर्तर्त हजनेछ। अनजमार्नत लगानीको ववषयगत बाँडफाँड गिाु
कृवष, ववद्यजत,् जर्क्षा तर्ा र्नमाुणमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वृव� हजने प्रक्षेपण गररएको छ।

७.

सावुजर्नक िचु र िचु व्यहोने श्रोत
र्नजी तर्ा सहकारी िजबै क्षेरको लगानीलाई आकषुण गनु तर्ा आिारभूत सेवा प्रवाह गनु सरकारी लगानी
अर्ाुत ् बजेटको महत्त्वपूण ु भूर्मका रहन्त्छ। यस पररप्रेक्ष्यमा योजना अवर्िमा रु. ३२ िबु ३ अबु ४२
करोडको सरकारी िचु हजने अनजमान गररएको छ। यस अनजमार्नत िचुमध्ये रु. १७ िबु ९० अबु २ करोड

ँ ीगत िचु हजने अनजमान गररएको छ। योजनाको अजन्त्तम वषुमा
चालज िचु र रू. ९ िबु ५४ अबु ४२ करोड पजज

ँ ीगत िचु र कजल िचु कजल गाहुस्थ्य उत्पािनको तजलनामा क्रमर्ः १३.६ प्रर्तर्त र २२ प्रर्तर्त हजने
पजज
प्रक्षेपण गररएको छ।

उल्लेजित सरकारी िचु व्यहोने प्रमजि श्रोतको रूपमा रहने राजस्व कजल गाहुस्थ्य उत्पािनको २२.८ प्रर्तर्त
अर्ाुत ् रु. १७ िबु ६३ अबु ५७ करोड पररचालन हजने अनजमान गररएको छ। त्यसैगरी, योजना अवर्िमा रु.
३ िबु २३ अबु २४ करोड बराबरको अनजिान (वैिेजर्क) प्राप्त हजने अनजमान गररएको छ।
राजस्व तर्ा अन्त्य आन्त्तररक आम्िानी र वैिेजर्क अनजिान पररचालन गिाु न्त्यून हजने योजनाको अनजमार्नत िचु
रु. ११ िबु ०९ अबु ९१ करोडमध्ये रु. ६ िबु ५६ अबु ६ करोड वैिेजर्क ऋण र बाँकी न्त्यून हजने रु. ४
िबु १९ अबु ५ करोड आन्त्तररक ऋणबाट व्यहोनजप
ु ने प्रक्षेपण गररएको छ। योजनाको अजन्त्तम वषुमा वैिेजर्क
सहायता (अनजिान र ऋण), वैिेजर्क अनजिान, िजि वैिेजर्क ऋण र िजि आन्त्तररक ऋणको कजल गाहुस्थ्य

ँ को अनजपात क्रमर्ः १२.५ प्रर्तर्त, ४.२ प्रर्तर्त, ५.८ प्रर्तर्त र ३.६ प्रर्तर्त हजने अनजमान
उत्पािनसग
गररएको छ।
८.

सािन÷श्रोतको बाँडफाँड तर्ा पररचालनका आिारहरू
सािन÷श्रोत िासगरी लगानीको बाँडफाँड तर्ा पररचालन गने प्रक्षेपण गिाु सं वविान र्निे जर्त सावुजर्नक, र्नजी र
सहकारी क्षेरको सहभार्गतालाई एक अकाुको पररपूरक र सहयोगीको रूपमा र्लइएको छ।
सावुजर्नक लगानीलाई सं वैिार्नक िावयत्व पूरा गने, आर्र्ुक वृव� र समृव� हार्सल गनेतफु उन्त्मजि हजन,े
पजनर्नुमाुण गने र र्नजी क्षेरको लगानीलाई आकवषुत गने तर्ा व्यावसावयक वातावरण तयार गने, र्नजी क्षेरको
लगानीलाई आर्र्ुक वृव�, औद्योगीकरण र रोजगारी सृजना गने र सहकारी क्षेरको लगानीलाई कृवष, पर्ज, ववद्यजत,्
उद्योग र सामाजजक ववकासका क्षेरमा लजक्षत गररएको छ। सावुजर्नक अर्ाुत ् सरकारी लगानीको बाँडफाँडका
आिारहरू र्नम्नानजसार रहे का छन्ः
क.

नेपालको सं वविानले प्रिान गरे का आिारभूत तर्ा मौर्लक हकको नागररकले उपयोग गनु पाउने वातावरण
र्सजुना गने।

ि.

ऊजाु सङ्कट समािान गनु सहयोगी हजने नीर्तगत र कायुक्रमगत व्यवस्र्ा गने।

ग.

पूवाुिार ववकास र िासगरी उत्तर िजक्षण आव�ता ववकासको लार्ग आवश्यक सडकजस्ता पूवाुिारहरूको
ववकास गने।

घ.

कृवष क्षेरको व्यावसायीकरणसमेतबाट रोजगारीको अवसरहरू र्सजुना गरी प्रत्येक वषु आर्र्ुक रूपले सवक्रय र
श्रम बजारमा प्रवेर् गने श्रम र्जक्तलाई रोजगारी उपलधि गराउने।

ङ.

आर्र्ुक वृव�लाई तत्कालै म�त पज¥याउने क्षेरमा लगानी बढाउने।
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ि.

च.

सामाजजक (जर्क्षा, स्वास्थ्य, िानेपानी तर्ा सरसफाइ) क्षेरको ववकास गने।

छ.

भूकम्पर्छको पजनर्नुमाुण र नवर्नमाुणलाई तीव्रता दिने।

ज.

ज न, समावेर्ीकरण र भौगोर्लक सन्त्तजलन कायम गने।
सङ्घीय, प्रािे जर्क र स्र्ानीय सन्त्तल

सरकारी ववत्त
सरकारी ववत्तलाई प्रभावकारी बनाउन योजनाले िे हायबमोजजमका रणनीर्तहरू र्लएको छः

१.

सावुजर्नक िचु
१.

सावुजर्नक िचुलाई आर्र्ुक–सामाजजक पूवाुिार र्नमाुणमा ववर्नयोजन गने।

२.

ववकास आयोजनाहरूको छनोटका आिारहरू पजनरावलोकन गरी िाद्य, स्वास्थ्य तर्ा ऊजाु सजरक्षासवहत
ज र प्रर्तफलयजक्त क्षेरमा लगानी गने।
आत्मर्नभुरतातफु उन्त्मि

३.
४.
२.

३.

श्रोत सािन ववर्नयोजन प्रवक्रयालाई कजर्ल र प्रभावकारी बनाउने।

सावुजर्नक िचु व्यवस्र्ालाई जवाफिे ही, पारिर्ी र उपलजधिमूलक बनाउँिै सञ्चालन कजर्लता हार्सल गने।

राजस्व
१.

सङ्घीय ववत्तलाई आर्र्ुक समृव�को मागुजचर बनाउने।

२.

राव�य करािारको सं रक्षण गरी करका आिार र िायरा ववस्तार गने।

३.

करका िरहरूलाई प्रर्तस्पिी एवं समन्त्यावयक बनाउने।

४.

सङ्घीय सं रचना अनजकूल कर तर्ा गैरकरका क्षेरहरूको पजनरावलोकन तर्ा बाँडफाँड गने।

वैिेजर्क सहायता
१.

वैिेजर्क सहायतालाई राव�य बजेट प्रणालीमाफुत् पररचालन गने।

२.

सहायतालाई आर्र्ुक तर्ा सामाजजक पूवाुिारको ववकास, रोजगारी सृजना र उत्पािनर्ील क्षेरमा उपयोग
गने।

३.
४.

ग.

आन्त्तररक क्षमता वृव� गिदै  वैिेजर्क सहायतामार्र्को परर्नभुरता घटाउँिै लैजाने।

सावुजर्नक ऋण
१.

ऋण र्तनु सक्ने क्षमता ववकास गने क्षेरमा मार ऋण र्लने।

२.

सावुजर्नक ऋणलाई र्नजचातत सीमार्भर राख्न िचु र राजस्वको कजर्ल व्यवस्र्ापन गने।

ववत्तीय सजर्ासन
ववत्तीय सजर्ासनको लार्ग योजनाले र्नम्नानजसार रणनीर्त र्लएको छः

घ.

१.

सावुजर्नक आय–व्यय र िररिलाई प्रभावकारी, व्यवजस्र्त र पारिर्ी बनाउने।

२.

आन्त्तररक र्नयन्त्रण र लेिापरीक्षणलाई ववश्वसनीय तर्ा प्रभावकारी बनाउने।

३.

सूचना प्रववर्िमा आिाररत ववत्तीय व्यवस्र्ापनको सजदृढीकरण गने।

योजना तजजम
ु ा तर्ा कायाुन्त्वयनः
योजना तजजम
ु ा तर्ा कायाुन्त्वयनमा चौिौँ योजनाले र्नम्नानजसार रणनीर्त र्लएको छ।
१.

सङ्घीय सं रचना अनजकूल हजनेगरी ववद्यमान योजना तजजम
ु ा प्रणाली तर्ा कायाुन्त्वयन व्यवस्र्ाको सजदृढीकरण तर्ा
ववकास गने।

२.

योजना तजजम
ु ा तर्ा कायाुन्त्वयन गने सावुजर्नक र्नकाय एवं र्नजी, सहकारी तर्ा सामजिावयक क्षेरको क्षमता
ववकास तर्ा सजदृढीकरण गरी ग्रहणक्षमता अर्भवृव� गने।
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१.१३ लैविक उत्तरिायी बजेट
(Gender Responsive Budget)

पृष्टभर्म

मवहला र पजरुषको आवश्यकताअनजरूप कायुक्रम र बजेट ववर्नयोजन गनु लै विक उत्तरिायी बजेटलाई सर्क्त माध्यमको
रूपमा र्लइएको छ। सावुजर्नक स्रोत र सािनको अनजमान, ववतरण र उपयोगलाई प्रभावकारी तजल्याउन आर्र्ुक वषु
२०६४/६५ िे जि लैविक उत्तरिायी बजेट प्रणाली कायाुन्त्वयनमा ल्याइएको हो। िासगरी मवहलाहरूको र्नणुयमा अर्ुपूण ु
सहभार्गता बढाउन, समानजपार्तक फाइिाको ववतरण गनु, रोजगारी वृव� गनु समयको प्रयोगमा गजणात्मक सजिार गनु लै विक
उत्तरिायी बजेट प्रणालीले कायुक्रममा प्रत्यक्ष सहयोग पजर्याउने उ�ेश्य र्लएको छ।
लैविक उत्तरिायी बजेटका मान्त्यताहरू
लै विक उत्तरिायी बजेट र्नम्न मान्त्यतामा आिाररत रहेको छ:

बजेटका सबै प्रवक्रया रयसले पाने प्रभाव लैविक रूपमा तटस्र् हजँिैन। बजेटसम्बन्त्िी नीर्तहरू, राजस्व सं कलन र
िचु, सबै पक्षमा यो तथ्य लागज हजन्त्छ।
लै विक उत्तरिायी बजेटले लैविक समानताको नीर्त एवं समव�गत आर्र्ुक नीर्तका बीच सम्बन्त्ि स्र्ावपत गिुछ।
लै विक उत्तरिायी बजेट प्रकृयाको प्रारम्भ नै कायुक्रम तर्ा बजेटले मवहला र पजरुषमा पानु सक्ने प्रभावको
ववश्लेषणबाट हजन्त्छ। त्यसपर्छ कायुक्रम तर्ा बजेट तजजम
ु ा गिाु लै विक पक्षको समायोजन गनजप
ु िुछ।

लै विक उत्तरिायी बजेटले लैविक मूलप्रवाहीकरणलाई कायाुन्त्वयनमा लै जान योगिान पजर्याउँिछ।

लै विक उत्तरिायी बजेट भन्नाले मवहलाका लार्ग छज �ै बजेट होइन। कायुक्रम तर्ा बजेटका सबै पक्षहरूमा मवहला
तर्ा पजरुषको सन्त्तजर्लत लाभ सजर्नजचातत गने प्रवक्रया हो।
ु ा गिाु ध्यान दिनजपने कजराहरू
लैविक उत्तरिायी बजेट तजजम
लै विक उत्तरिायी बजेट तजजम
ु ा गिाु र्नम्नर्लजित पाँच चरणहरूमा ध्यान दिनज पिुछ:
पवहलोः जजन क्षेरका लार्ग कायुक्रम तजजम
ु ा गनु लार्गएको हो, सो क्षेरको वस्तजजस्र्र्त, मवहला तर्ा पजरुषका अवस्र्ा
िे िाउने िजण्डकृत सूचना तर्ा तथ्याङ्क आवश्यक पिुछ।
िोस्रोः

कायुक्रमहरू तयार गिाु, प्रार्र्मकीकरण गिाु र छनौट गिाु ती कायुक्रमहरूले लै विक पक्षलाई यर्े� ध्यान
पजर्याएको छ वा छै न सार्ै, पवहलो चरणमा उल्लेजित अवस्र्ालाई सम्बोिन गने िालका कायुक्रमहरू छनौट
गरे को छ वक छै न सोको ववश्लेषण गनजप
ु िुछ।

तेस्रोः

छनौट भएका कायुक्रमहरूको लैविक सम्वेिनर्ील पक्षलाई कायाुन्त्वयन गनुका लार्ग लाग्ने लागतको मूल्याङ्कन
ु िुछ।
गरी पयाुप्त बजेट ववर्नयोजन गररएको छ वक छै न भन्ने कजरा जाँच गनजप

चौर्ोः

यसरी र्नक्यौल गरे का कायुक्रमहरूका लार्ग आवश्यक बजेट उपयजक्त िचु र्ीषुकमा रािेको छ वक छै न जाँच
गनजु पिुछ। सार्ै, ती कायुक्रमहरूको कायाुन्त्वयनबाट हजने उपलजव्िको बारे मा सजर्नजचाततता गनजु जरूरी हजन्त्छ।

पाँचौः ती कायुक्रमहरूको कायाुन्त्वयनबाट मवहलाहरूमा सकारात्मक पररवतुन आउन सक्िछ भन्ने कजरा सजर्नजचाततता
गनजप
ु िुछ।
ु ा र बजेट र्निाुरण
लैंविक उत्तरिायी योजना तजजम
कायुक्रम तर्ा बजेट तजजम
ु ा गिाु पररयोजना चक्रका पररयोजना/कायुक्रमको पवहचान, छनौट, तजजम
ु ा, कायाुन्त्वयन, अनजगमन
तर्ा प्रभावको प्रत्येक चरणमा पनु सक्ने लै विक प्रभावको पूव ु अध्ययन/ववश्लेषण गनजप
ु िुछ। सो प्रयोजनका लार्ग आवश्यक
सूचकाङ्क, उपसूचकाङ्क र कायुगत परीक्षण सूचीहरू तल उल्लेि गररएको छ। ती सूचकाङ्कहरूका आिारमा प्रस्ताववत
कायुक्रम तर्ा बजेटलाई लै विक दृव�ले कजन तहमा छ भन्ने ववश्लेषण गरी र्नक्यौल गररन्त्छ। सूचकाङ्क र उपसूचकाङ्कहरूको
लै विक ववश्लेषणका आिारमा अं कभार दिइन्त्छ, जजन तल उल्लेि गररएको छ:
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ववर्भन्न सूचकका लार्ग र्निाुरण गररएको अङ्कभारको कजल योग ५० वा
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प्रत्यक्ष लैविक उत्तरिायी
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सोभन्त्िा वढी भएमा
ववर्भन्न सूचकका लार्ग र्निाुरण गररएको अङ्कभारको कजल योग २० वा

अप्रत्यक्ष लै विक उत्तरिायी

@

लै विक दृव�कोणले तटस्र्

#

सोभन्त्िा मार्र् तर ५० भन्त्िा कम भएमा
ववर्भन्न सूचकका लार्ग र्निाुरण गररएको अङ्कभारको कजल योग २० भन्त्िा
कम भएमा
उपरोक्तानजसार प्रर्तर्त र्नकाल्िा िे हायका सूचाङ्कहरूको आिारमा योजना चक्रको मूल्याङ्कनलाई आिार मानी सकेसम्म
सरोकारवालाहरूको सहभार्गतामा अं कभार दिनजपने हजन्त्छ। मूल्याङ्कनका सूचकाङ्क र अं कभार यस प्रकार छन्ः
क्र.सं .

सूचकहरू (Indicators)

अंकभार

1

योजना तजजम
ु ा तर्ा कायाुन्त्वयनमा मवहला सहभार्गता

20

2

मवहलाहरूको क्षमता अर्भवृव�

20

3

कायुक्रममा मवहलाहरूको लार्ग लाभ तर्ा र्नयन्त्रणमा सजर्नजचाततता –अन्त्य लजक्षत वगुका

30

कायुक्रममा समेत)
4

मवहलाहरूको रोजगारी र आय आजुन अर्भवृव�

20

5

मवहलाहरूको समयको प्रयोगमा गजणात्मक सजिार तर्ा कायुबोझमा कमी

10

अंकभार दिने तररको
प्रस्ताववत कायुक्रमहरू र बजेटलाई र्नम्न सूचक तर्ा उपसूचक र परीक्षण सूजचहरूका आिारमा मूल्याङ्कन गरी अंकभार
दिनज पिुछ।
सूचक तर्ा उपसूचकहरू र सोको कायुगत व्याख्याः
बजेट तजजम
ु ा प्रकृयामा र्निाुरण गररने कायुक्रमहरू लै विक उत्तरिायी भए नभएको र लै विक समानताको मजलभूत लक्ष्यमा
पजर्याउने योगिानको मापन गरी वगीकरण गनु र्निाुरण गररएका सूचक र उप सूचकहरू उल्लेि गररएकोछ। ती सूचक
र उपसूचकहरू पूरा भए नभएको परीक्षण गनु सोही तार्लकामा छज �ा छज �ै िण्डमा परीक्षण सूची दिइएकोछ र सो परीक्षण
सूचीमा उल्लेजित अवस्र्ाको आिारमा पाउने अङ्कभारको बारे मा समेत उल्लेि गररएको छ। आगामी वषुको लार्ग बजेट
तजजम
ु ा गिाु कायुक्रमले परीक्षण आिार पूरागनु सके नसकेको हेरी नसकेको भए सम्भव भएसम्म उक्त आिारहरू पूरा
गने प्रयास गनजु पिुछ। कर्तपय अवस्र्ामा यसका लार्ग कायुक्रममा सामान्त्य रणनैर्तक फेरविल मार पर्न पयाुप्त हजन
सक्िछ।
लै विक समानता प्रार्प्तका लार्ग पजरुषको अर्िकारको कटौती होईन नत मवहलाहरूको अर्िकारको बढोत्तरी हो। यस
ववर्िले राष्ट्रको सन्त्तजर्लत ववकासको लार्ग मवहला र पजरुष िजबैको जजत—जजतको अवस्र्ा र्सजुना गिुछ। तलको तार्लकामा
प्रत्येक सूचक, उपसूचक तर्ा र्तनीहरूको परीक्षण आिार सम्बन्त्िमा उल्लेि गररएको छ।
हरे क सूचक र उपसूचकहरूका परीक्षण सूचीमा उल्लेजित अवस्र्ाको आिारमा उत्तम, मध्यम र सामान्त्य गरी वगीकरण
् । मूल सूचकका उपसूचक र परीक्षण सूचीमा र्निाुररत अङ्कभार तीन
गरी सोहीअनजरूप अङ्कभार र्निाुरण गररएको हजनछ
प्रकारबाट राजिएका छन्। उिाहरणका लार्गः
क्र.स. १.१, १.२.१, १.२.२, २.२, ३.१, ३.२ र ४.१ मा उल्लेजित अवस्र्ामा र्निाुररत तीन अवस्र्ामध्ये कजनै
एकका लार्ग मार अङ्क दिनजपने हजन्त्छ।
क्र.स. १.२.३, १.३, ४.२, ४.३ र ५.१ मा एउटा अवस्र्ा मार उल्लेि गररएको छ र सोमा भए गरे को छ भने
पूरा अङ्क र भए गरे को छै न भने र्ू न्त्य अङ्क दिनजपछु।
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क्र.स. २.१, २.३, ३.३, ३.४, ३.५ र ५.२ मा एक भन्त्िा बढी अवस्र्ाको उल्लेि भए पर्न प्रत्येकमा वा केहीमा
मार पर्न अङ्क दिन सवकने गरी र्निाुरण गररएको छ।
अतः अङ्कभार र्निाुरण गिाु प्रयोगकताु स्प� हजन ज आवश्यक छ। क्षेरगत र्नकायहरूले उल्लेजित परीक्षण सूचीलाई
र्नयर्मत रूपमा हजने तलव, भत्ता, िै र्नक कायाुलय व्यवस्र्ापन िचु, ऋण भ जक्तानी आदिमा गररने ववर्नयोजनमा नभई र्नजचातत
लक्ष रािी गररने कायुक्रमको सन्त्िभुमा प्रस्तजत सूचक, उपसूचक तर्ा सोको परीक्षण सूची प्रयोग गरी कायुक्रमगत रूपमा
प्रत्येक कायुक्रमलाई लै विक समानताका रूपमा प्रत्यक्ष लै विक उत्तरिायी, अप्रत्यक्ष लै विक उत्तरिायी वा लैविक रूपमा
तटस्र् गरी मार्र् उल्लेजित तार्लकाअनजसार वगीकरण गनजु पिुछ।
र्निाुररत प्रत्येक सूचकहरू एक अकाुको पररपूरकको रूपमा रहे तापर्न लैविक समानताको लार्ग पजर्याउन सक्ने
योगिानको प्रार्र्मकताको आिारमा ववकास कायुक्रमको प्रर्तफलमा मवहलाको लार्ग समान प्रर्तफलको सजर्नजचाततता

ँ लन गनु
उल्लेि गररएकोले ३ नम्बरको सूचकलाई बढी अङ्कभार र सूचक ५ मा उल्लेजित अवस्र्ा तत्काल आक
नसवकने, केवल अनजमान मार गनु सवकने भएको हजँिा सबै भन्त्िा कम अङ्कभार दिइएकोछ। अङ्कभार दिं िा सकेसम्म सबै
सरोकारवालाहरूलाई सं लग्न गराउनज जरूरी हजन्त्छ।
लै विक उत्तरिायी बजेट मापनका प्रमजि सूचक र उपसूचकहरू

क्र.सं .

प्रमजि सूचक र उपसूचकहरू तर्ा परीक्षण सूची

१.०

योजना तजजम
ु ा तर्ा कायाुन्त्वयनमा मवहला सहभार्गता

१.1

योजना कायुक्रम तर्ा बजेट तजजम
ु ामा मवहला सहभार्गताको व्यवस्र्ा
–

अङ्क भार
20

योजना, कायुक्रम तर्ा बजेट तजजम
ु ाको क्रममा केन्त्रीय तर्ा जजल्लास्तरमा र्नम्नबमोजजमको
व्यवस्र्ा भएमा
उत्तम (केन्त्रीयस्तरमा भए र्नणाुयक तहका मवहला कमुचारी र लै विक सम्पकु व्यजक्तको

4

सं लग्नता, जजल्लास्तरमा भए 50 प्रर्तर्त वा बढी सेवा प्रिान गनु आव� मवहला कमुचारी वा

ँ का मवहला प्रर्तर्नर्िसग
ँ छलफल
सरोकारवाला मवहलाको सं लग्नता भएमा तर्ा अन्त्य समूहसग
भएमा)
मध्यम (केन्त्रीयस्तरमा भए र्नणाुयक तहका मवहला कमुचारी वा लै विक सम्पकु व्यजक्तको
सं लग्नता, जजल्लास्तरमा भए 33 िे जि 49 प्रर्तर्त सेवा प्रिान गनु आव� मवहला कमुचारी वा

3

ँ छलफल
सरोकारवाला मवहलाको सं लग्नता भएमा तर्ा अन्त्य समूहका मवहला प्रर्तर्नर्िसग
भएमा)
सामान्त्य

(केन्त्रीयस्तरमा

भए

र्नणाुयक

तहका

बाहे कका

मवहला

कमुचारीको

सं लग्नता,

जजल्लास्तरमा भए ५ प्रर्तर्तिे जि 33 प्रर्तर्त सेवा प्रिान गनु आव� मवहला कमुचारी वा

2

ँ छलफल
सरोकारवाला मवहलाको सं लग्नता भएमा तर्ा अन्त्य समूहका मवहला प्रर्तर्नर्िसग
भएमा)

१.2

कायाुन्त्वयनमा मवहला सहभार्गताको सजर्नजचाततता

१2

१.2.1

कायुक्रम कायाुन्त्वयनमा मवहला सहभार्गताको व्यवस्र्ा(पररयोजना तर्ा जजल्लास्तर)

– कायुक्रम कायाुन्त्वयनमा कमुचारी वा व्यवस्र्ापन र समन्त्वय सर्मर्तमा र्नम्नानजसार मवहलाको
सं लग्नता हजने व्यवस्र्ा भएमा

5

उत्तम (र्नणाुयक पिमा समेत 50 प्रर्तर्त वा बढी)

4

मध्यम (र्नणाुयक पिमा समेत 33 िे जि 49 प्रर्तर्तसम्म)

3

सामान्त्य (५ िे जि 33 प्रर्तर्तसम्म)
१.2.2

कायाुन्त्वयनको (सरोकार र उपभोक्ता सर्मर्त लगायत) र्नणाुयक तह लगायतमा मवहलाको व्यवस्र्ा
– ववषयगत

कायाुन्त्वयनका

र्नणाुयक

तह

र

सरोकार

पिार्िकारीहरू लगायतमा मवहला सहभार्गताको व्यवस्र्ा
76
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र

उपभोक्ता

सर्मर्त

आदि

पिका

१.2.3

उत्तम (र्नणाुयक तह र सर्मर्तमा 50 प्रर्तर्त वा बढी )

4

मध्यम (र्नणाुयक तहमा 50 प्रर्तर्त भन्त्िा कम तर सर्मर्तमा ३३ प्रर्तर्त वा बढी )

3

सामान्त्य (र्नणाुयक तह र सर्मर्तमा १० प्रर्तर्तिे जि ३२ प्रर्तर्तसम्म)

2

मवहलाको अर्नवायु उपजस्र्र्तको व्यवस्र्ा

– योजना व्यवस्र्ापन तर्ा कायाुन्त्वयन बैनकमा मवहला पिार्िकारीहरूको अर्नवायु उपजस्र्र्त हजनपज ने
व्यवस्र्ा गररएको भएमा
1.3

अनजगमनमा मवहला सहभार्गताको व्यवस्र्ा

– अनजगमन योजनामा मवहला वा लैविक ववज्ञको सहभार्गताको सजर्नजचाततता
2.0
2.1

मवहलाहरूको क्षमता अर्भवृव�

3
4
20

नीर्त र्नणुय तर्ा कायाुन्त्वयन तहका मवहलाहरूको क्षमता अर्भवृव�को व्यवस्र्ा

6

– समूह तर्ा सर्मर्तका मवहला पिार्िकारीहरूको क्षमता अर्भवृव�को लार्ग र्नम्न कायुक्रमको
व्यवस्र्ा भएमा
कजम्तमा एक पटक र्नणुय िक्षता अर्भवृव� हजने कायुक्रमको व्यवस्र्ा
पजनताुजकी कायुक्रमको व्यवस्र्ा भएमा

(2)

कायुक्रममा ववर्ेष वगुका मवहलाहरूलाई लजक्षत गररएमा
2.2

(2)
(2)

क्षमता अर्भवृव� कायुक्रममा मवहलाको सहभार्गताको व्यवस्र्ा

– गोष्टी, तार्लम, सचेतना, सीप ववकास आदि कायुक्रममा र्नम्नानजसार मवहला सहभागी हजने व्यवस्र्ा
भएमा

7

उत्तम (50 प्रर्तर्त वा बढी)

5

मध्यम (33 िे जि 59 प्रर्तर्तसम्म)
2.3

सामान्त्य (५ िे जि 32 प्रर्तर्तसम्म)

3

लै विक सम्वेिनर्ील ववषयवस्तज र पररवेर्

7

–

गोष्टी, तार्लम, सचेतना, सीप ववकास कायुक्रम आदिको ववषयवस्तज लै विक सं वि
े नर्ील भएमा
लै विक सरोकारहरूलाई समेवटएको भएमा
पररवेर्जन्त्य र ववर्ेष लै विक सम्वेिनर्ील प्रस्तजर्तकरणको प्राविान भएमा

3

कायुक्रममा मवहलाहरूको लार्ग लाभ तर्ा र्नयन्त्रणमा सजर्नजचाततता (अन्त्य लजक्षत वगुका

(4)
(3)
30

कायुक्रममा समेत)
3.1

मवहलाहरूलाई लाभको (लाभाजन्त्वत मवहलाको) सजर्नजचाततता

– योजना तर्ा कायुक्रमबाट तत्कार्लन लाभ पाउने मवहलाको अनजपात र्नम्नानजसार भएमा
उत्तम (५० प्रर्तर्त वा बढी)

6

मध्यम (३० िे जि ४९ प्रर्तर्तसम्म)

4

मान्त्य (५ िे जि २९ प्रर्तर्तसम्म)
3.2

8

मवहलाहरूलाई लाभको सजर्नजचाततताका लार्ग लैविक अन्त्तर, मवहलाका ववर्ेष आवश्यकता र
अवरोिहरूको पवहचान तर्ा सम्बोिन

–

क्षेरगत र्नकायको कायुसम्पािनमा रहेका लैविक अन्त्तर (gaps), मवहलाका ववर्ेष रणनीर्तक
आवश्यकता र अवरोिहरूको (आर्र्ुक स्रोतमा कम पहजँच,

कम र्ैजक्षकस्तर र वहं डडजलमा

अवरोि इत्यादि) पवहचान गने र सो समािान गने कायुक्रम भएमा
उत्तम (मार्र् पवहचान गररएका तीन वटै अवरोि सम्बोिन हजने भएमा)

मध्यम (मार्र् पवहचान गररएका कजनै िजई वटा अवरोि सम्बोिन हजने भएमा)
77
77

6
4

सामान्त्य (मार्र् पवहचान गररएका कजनै एक अवरोि सम्बोिन हजने भएमा)
3.3

मवहलाहरूलाई लाभको सजर्नजचाततताका लार्ग लैविकमैरी कायाुन्त्वयन सं यन्त्र तर्ा वातावरण

2
7

– नीर्तगत, सं रचनागत तर्ा कायु वातावरणलाई लैविकमैरी बनाउन र्नम्न व्यवस्र्ा भएमा
न, र्नयम, ववर्नयम, कायुववर्ि, र्निे जर्का आदिलाई लै विकमैरी बनाउन (समानता प्रव�ुन गनु र
ववभेिकारी प्राविान हटाउन) तर्ा कायुस्र्ललाई मवहला वहं सा मजक्त बनाउन (आचार सं वहता,
ज ायी व्यवस्र्ा) पहल गने व्यवस्र्ा उल्लेि भएको
उजजरी सजनव
मवहलाका ववर्ेष आवश्यकतालाई सम्बोिन गने भौर्तक सजवविाको व्यवस्र्ा भएको भए (र्भन्न

(3)
(2)

र्ौचालय, बच्चालाई स्तनपान गराउने स्र्ान, मवहलामैरी कायाुलय ले—आउट आदि)
कमुचारीहरूलाई लैविक उत्तरिायी सेवा प्रवाहसम्बन्त्िी वक्रयाकलाप (लै विक समानता प्रव�ुन
गने कायुक्रमहरू बारे जानकारीमूलक सूचना प्रवाहको व्यवस्र्ा, नागररक बडापर, भ्रमण,

(2)

अर्भमूिीकरण तार्लम आदि व्यवस्र्ा) को व्यवस्र्ा भएमा
3.4

मवहलाहरूलाई लाभको सजर्नजचाततताका लार्ग बजेटको सजर्नजचाततता
लै विक समानता तर्ा समता प्रव�ुनका लार्ग पवहचान भएका कायुक्रमका लार्ग पयाुप्त रकम
ववर्नयोजन गररएको
लै विक समानता तर्ा समता प्रबिुक कायुक्रमका लार्ग ववर्नयोजन गररएको रकम सोही
काममा िचु हजने सजर्नजचाततता भएमा

3.5

लै विक िजण्डकृत लाभको सजर्नजचाततताका लार्ग लैविक अनजगमन, परीक्षण तर्ा प्रभाव मूल्याङ्कनको

2
(1)
(1)
7

व्यवस्र्ा
आयोजना र कायुक्रमको सबै तहमा र्नम्नानजसार लै विक िजण्डकृत सूचना र तथ्याङ्कको अर्भलेिन
राख्ने तर्ा प्रभाव मूल्याङ्कनको लार्ग र्नम्नबमोजजमको व्यवस्र्ा भएमा
प्रर्तफलमा मवहला र पजरूषको र्भन्नार्भन्नै वववरण आउने गरी आयोजना र कायुक्रमको अर्भलेि

(2)

रािेमा
मन्त्रालय, ववभाग र मातहत र्नकायको कायुसम्पािनको वावषुक प्रगर्त प्रर्तवेिन तर्ा समीक्षामा
लै विक समानता सम्बन्त्िमा भएका प्रगर्तहरू र्नम्नानजसार समावेर् भएमा

ँ ा का सूचक तर्ा उपसूचकहरूमा उल्लेजित सवालहरू सम्बोिन भएको
क) १ िे जि ३.२ बजि
नभएको समीक्षा गररएमा
ि) लै विक समानता सजर्नजचातत गनु ववर्नयोजजत बजेट सोही काममा िचु भए नभएको लेिाजोिा
गररएमा
समीक्षाबाट आएका र्सकाइहरूका आिारमा आगामी वषुको योजना र बजेट तजजम
ु ा गररएमा

(1)
(1)
(1)
(2)

सञ्चार्लत कायुक्रमको लैविकपरीक्षण (audit), प्रभाव (Impact) मूल्याङ्कन गने व्यवस्र्ा भएमा
4

मवहलाहरूको रोजगारी र आय आजुन अर्भवृव�

20

4.1

मवहलाहरूको लार्ग रोजगारीको अवसरको उपलव्िता

– सञ्चार्लत कायुक्रमबाट तत्काल र्सजजुत रोजगारीमा सहभार्गताको सजर्नजचाततता (जस्तै र्सजजुत
अवसरमा आरक्षण, प्रार्र्मकता, मवहलाहरूको लार्ग मार) र्नम्नानजसार भएमा
उत्तम (३३ प्रर्तर्त वा बढी)

6

मध्यम (२० िे जि ३२ प्रर्तर्तसम्म)

4

सामान्त्य (५ िे जि १९ प्रर्तर्तसम्म)
4.2

8

आय आजुनका वैकजल्पक अवसर वा वृजत्त ववकासका अवसर सृजना हजने भएमा

– सञ्चार्लत कायुक्रमबाट तत्काल र्सजजुत रोजगारी बाहेक आय आजुनका वा वृजत्त ववकासका अन्त्य
78
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7

वैकजल्पक अवसरहरू सृजना हजन सक्ने अवस्र्ा भएमा (जस्तैः ववर्भन्न प्राववर्िक तर्ा सीप
ववकाससम्बन्त्िी कायुक्रमबाट सृजना हजने वृजत्त ववकास र बजार ववकासका लगायतका कारण
र्सजजुत वैकजल्पक अवसर आदि)
4.3

समान ज्याला िर

5

– उपलव्ि रोजगारीमा मवहला र पजरूषका लार्ग समान ज्यालाको सजर्नजचाततता भएमा
५.०

मवहलाहरूको समयको प्रयोगमा गजणात्मक सजिार तर्ा कायुबोझमा कमी

५.१

कायुसम्पािनमा सहजता र समयको बचत

10

– तजरून्त्त लाभ हजने तर्ा मवहलाको समय बचत हजने नयाँ प्रववर्ि, तौर तररकाको प्रयोगको व्यवस्र्ा

४

भएमा (जस्तैः घजजम्त वैक, िानेपानी, सडक, र्सँचाइ, ऊजाु प्रववर्ि, स्कूल जान नपाएका यजवा
यजवतीहरूलाई अनौपचाररक जर्क्षा, कायु स्र्लमा स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, नयाँ मवहलामैरी प्रववर्िहरू
आदि)

५.२

परम्परागत भूर्मका पररवतुनका लार्ग िीघुकालीन पररणाममूिी प्रयास भएमा

६

– परम्परागत भूर्मका पररवतुनका लार्ग र्नम्नबमोजजमको प्रयास भएमा
ववर्भन्न क्षेरमा परम्परागत रूपमा गररने श्रम ववभाजन

भन्त्िा र्भन्न प्रकृर्तको कायुमा (मूल्य

तर्ास्तरअर्भवृव�सवहत) मवहलाहरूको भूर्मकामा रूपान्त्तरण हजने व्यवस्र्ा भएमा
मवहलाहरूको अवैतर्नक कामको महत्त्व, घरायसी काममा मवहलाको ववर्ेष बोझ बारे प्रजर्क्षण
तर्ा प्रचार सामग्रीमा छलफल भएमा)
यस्ता घरायसी काममा पजरूषको सहभार्गता अर्भवृव� गरी सहकायुको भावनालाई प्रोत्साहन गने

(2)
(2)
(2)

सकारात्मक व्यवस्र्ा भएमा।
��व्यः मार्र् उल्लेजित मापिण्डका लार्ग तोवकएको न्त्यूनतम अवस्र्ा पर्न ववद्यमान नभएको अवस्र्ामा कायुक्रमले कजनै अङ्क
पाउने छै न। मार्र् ववर्भन्न उपसूचकहरूको लार्ग परीक्षण सूचीमा र्निाुरण गररएको प्रर्तर्तको वहसाव गिाु िर्मलवमा
आएमा ०.५ भन्त्िा कम भएमा तल्लो पूण ु अङ्कमा र ०.५ वा सोभन्त्िा मार्र् आएमा मार्र्ल्लो पूणअ
ु ङ्कमा गनजप
ु नेछ।
उिाहरणको लार्ग प्रर्तर्त गणना गिाु १५.४ आएमा सोलाई १५ पूणअ
ु ङ्कमा तर १५.५ वा िर्मलव पर्छको अङ्क
सोभन्त्िा बढी भएमा १६ पूणअ
ु ङ्कमा गणना गनजु पिुछ।

१.१४ गररबी न्त्यूनीकरण बजेट
िे र्को स्रोतलाई गररबी न्त्यूनीकरण गने पररप्रेक्ष्यमा बजेट ववर्नयोजनको माध्यमबाट लगानीको अं र्लाई मापन गने र्सलर्सलामा
िे हायबमोजजमको पररभाषा र सं केतहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। तसर्ु, बजेट बाँडफाँड गिाु अर्नवायुरूपमा यी सं केतको प्रयोग
हजन जरूरी छः
गररबी न्त्यूनीकरणको वगीकरण
वववरण

कोड

गररबी न्त्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगिान पजर्याउने गरी ववर्नयोजन गरे को बजेट रकमलाई
गररबी न्त्यूनीकरणलाई अप्रत्यक्ष योगिान पजर्याउने बजेट रकमलाई

सं केत
प्रत्यक्ष

१

अप्रत्यक्ष

२

र्नम्न क्षेरमा ववर्नयोजन गररएको बजेटलाई गररबी न्त्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगिान पजर्याउने बजेटको रूपमा र्लई बजेट तजजम
ु ा
फाराममा गररबोन्त्मजि बजेटको महलमा सं केत १ जनाउनज पनेछ:
ग्रामीण क्षेरमा लगानी हजने सरकारी बजेट।
ग्रामीण क्षेरको आय आजुनमा सघाउ पजर्याउने कायुक्रमहरू।
ग्रामीण क्षेरमा क्षमता ववकाससम्बन्त्िी कायुक्रमहरू।
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सामाजजक पररचालनका लार्ग गररने सरकारी िचुहरू।
सामाजजक क्षेरमा लगानी गररने रकमहरू।
सामाजजक सजरक्षाका कायुक्रमहरू।
स्र्ानीय र्नकायहरूलाई जाने अनजिानहरू।
गररबी र्नवारणमा केजन्त्रत सरकारी िचुहरू।
ववर्भन्न क्षेर, वगु, जनजार्तहरूको उत्र्ान र ववकासको लार्ग लजक्षत कायुक्रमहरू।

1.15 जलवायज पररवतुन बजेट कोड
क.

पृष्टभूर्म

नेपालमा जलवायज पररवतुन र त्यसका च जनौतीहरू िे िा पनु र्ालेको र यसबाट जलस्रोत, कृवष तर्ा िाद्यान्न, वन तर्ा जैववक
वववविता, भौर्तक पूवाुिार, जनस्वास्थ्य र पयुटन लगायत जीववकोपाजुनका सं सािनहरू अत्यर्िक मारामा प्रभाववत हजँिै गइरहे कोले

जलवायज पररवतुनको ववषय महत्त्वपूण ु र जचन्त्ताको ववषय बनेको छ। यी समस्याको सामना गनु तयार गररएको जलवायज पररवतुन

ज सामाजजक
नीर्त, २०६७ ले जलवायज पररवतुनको प्रर्तकूल प्रभाव न्त्यूनीकरण गिदै  जलवायज अनजकजर्लत हजँिै,जं न्त्यून कावुनउन्त्मि
आर्र्ुक ववकास पर्लाई अवलम्बन गिदै  जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी रावष्ट्रय र अन्त्तराुवष्ट्रय सं यन्त्रमा भएको प्रर्तवद्बताअनजरूप सहयोग

तर्ा सहकायुको प्रवद्बु न गरी जीवनस्तरमा सजिार ल्याउने लक्ष्य र्लएको छ।
ज ीकरण र अनजकूलनको आवश्यकता समेतलाई दृव�गत गरी जलवायज पररवतुन नीर्त,
जलवायज पररवतुनका असर र प्रभावको न्त्यन
२०६७ मा भएको व्यवस्र्ाअनजसार रावष्ट्रय अनजकूलन कायुक्रम (National Adapdation Program of Action, NAPA) लाई ववकास
एजेण्डाको रूपमा कायाुन्त्वयनमा ल्याउन र जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी सबै प्रकारका स्र्लगत कायुक्रमहरू कायाुन्त्वयन गिाु यस
क्षेरको कजल बजेटको न्त्यूनतम 80 प्रर्तर्त भन्त्िा बढी रकम स्र्ानीयस्तरमा पजग्ने गरी बजेट तर्ा कायुक्रम तजजम
ु ा गनजप
ु ने
हजन्त्छ। यसका लार्ग स्र्ानीय र्नकायलाई जाने अनजिान रकमबाट जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी कायुक्रमका लार्ग समेत र्नजचातत
रकम छज ट्याई कायुक्रम सञ्चालन गने व्यवस्र्ा र्मलाउनज जरूरी छ।
जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी कायुक्रमहरूको समन्त्वयात्मक ढं गले प्रभावकारी रूपमा कायाुन्त्वयन गनु लगानीको ववत्तीय रणनीर्तक
सं रचनाको ववकास गनजु जरूरी हजन्त्छ, जसले लगानीको सजर्नजचाततता

कायम गनजक
ु ा सार्ै, ववर्भन्न स्रोतबाट प्राप्त रकमको लगानीलाई

पारिर्ी बनाउन सघाउ पजर्याओस्। लगानीको ववत्तीय रणनीर्तक सं रचना र्नमाुण गने सन्त्िभुमा जलवायज पररवतुनका क्षेरमा हाल
भइरािेका सावुजर्नक िचु र सं स्र्ागत पजनरावलोकन (Climate Public Expenditure and Institutional Review-CPEIR) ले केही
मागुिर्ुन गनु सक्ने भएकोले ववकास बजेटमा जलवायज पररवतुन बजेट कोड प्रयोग गनु र्सफाररस गररएको छ। यसै क्रममा
आर्र्ुक वषु २०७०/71 िे जि जलवायज पररवतुन बजेट कोड कायाुन्त्वयनमा ल्याइएको छ।
ि.

जलवायज पररवतुन बजेट कोडको आवश्यकता

जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी कायुको समन्त्वय जनसं ख्या तर्ा वातावरण मन्त्रालयले गरररहे को भएतापर्न अन्त्य सरकारी

र्नकायहरूबाट पर्न जलवायज पररवतुनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि भएका जलवायज अनजकूलन वा न्त्यूनीकरणका कायुक्रमहरू सञ्चालन हजँिै
आएका छन्। ती सबै कायुक्रमहरू जनसं ख्या तर्ा वातावरण मन्त्रालयले मारै सम्पािन गने गरी समेवटने अवस्र्ा छै न। त्यस्तै
अनजसन्त्िान वा ववकास र्नमाुण जस्ता अन्त्य र्ीषुक अन्त्तगुतका ववकास कायुर्भर जलवायज पररवतुनलाई सम्बोिन गरी गररएका
कायुमा भएको लगानी बारे को एकीकृत जानकारी उपलव्ि हजन नसक्िा जलवायज पररवतुनको क्षेरमा के कर्त लगानी भएको छ

र के कर्त लगानीको आवश्यकता छ भन्ने यवकन गने स्प� आिार तय गनु कदनन हजने हजन्त्छ बजेटमा जलवायज पररवतुनका

कायुक्रमहरू स्प� निे जिँिा जलवायज पररवतुनका क्षेरमा भएका लगानीको अनजगमनमा कदननाई पने हजन्त्छ। जसले गिाु त्यस्ता
कायुक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायाुन्त्वयन गनु र आगामी वषुहरूमा जलवायज पररवतुनका क्षेरमा लगानीको सजर्नजचाततता गिदै 
योजना तजजम
ु ा गनु कदननाइ पने हजन्त्छ।
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जलवायज पररवतुनले ववकासका सबै क्षेरलाई असर गने र ती असरहरू एक आपसमा सम्बजन्त्ित र आिाररत समेत हजने भएकोले
जलवायज पररवतुनको प्रभावको सामना गनु समजिाय लगायत सं स्र्ाहरूको अनजकूलन क्षमता अर्भबृजध्ि गनजु आवश्यक छ। सार्ै,

जलवायज पररवतुन र ववकासका ती क्षेर बीचका सम्बन्त्िका बारे मा सूचना र जानकारी बढाउँिै लैजानज पने हजन्त्छ। कजन कजन
र्नकायका कजन कजन कायुक्रम जलवायज पररवतुनमा केजन्त्रत छन् वा आगामी दिनमा जलवायज पररवतुनमा कसरी केजन्त्रत हजिै
जानेछन् भन्ने बारे जानकारी उपलव्ि हजन सकेमा अनजकूलन क्षमता अर्भवृव�का सार्ै, लगानी समन्त्वयमा समेत सघाउ पजग्न

सक्ने िे जिन्त्छ। सार्ै, जलवायज पररवतुन र वातावरणका कायुक्रमका बीच रहे को र्भन्नता यवकन गरी जलवायज पररवतुनमा

मार

भएको िचु छज ट्याउने आिारको ववकास गनजु पर्न त्यजत्तकै जरूरी हजन आएको छ। यसको लार्ग “जलवायज पररवतुन बजेट
कोड” को प्रयोग गनजु मनार्सव हजने भएको र उक्त कोडको प्रयोगले जलवायज पररवतुनसम्बन्त्िी कायुमा भएको लगानीको
अनजगमन तर्ा प्रभावकारी कायाुन्त्वयनमा समेत सहयोग पजग्ने भएकोले जलवायज पररवतुन बजेट कोडको प्रयोग आवश्यक
िे जिन्त्छ।
ग.

ँ सम्बजन्त्ित कायुक्रमहरू
जलवायज पररवतुनसग

र्नम्न कायुक्रमहरूलाई जलवायज पररवतुनसँग सम्बजन्त्ित कायु मानी ती कायुक्रमहरूमा ववर्नयोजजत बजेट वा भएको िचुलाई
तलको तार्लकामा उल्लेि भएबमोजजम जलवायज पररवतुन बजेट कोड प्रयोग गररनेछः
१.

प्राकृर्तक सम्पिाको दिगो व्यवस्र्ापन गने तर्ा हररयाली अर्भवृव� गने कायुक्रम।

२.

भू-उपयोग योजना तर्ा जलवायज पररवतुनको असरलाई र्ेग्न सक्ने (Resilient) भौर्तक पूवाुिारको ववकास
कायुक्रम।

३.

जलवायज पररवतुनको कारणबाट मानव स्वास्थ्यमा िे िापने नकारात्मक प्रभावलाई रोकर्ाम तर्ा र्नयन्त्रण गने
कायुक्रम।

४.

जलवायज पररवतुनको कारणबाट ितरामा परे का जीव (Endangered Species) र जैववक वववविताको सं रक्षण
कायुक्रम।

५.
६.

हररत गृह ग्याँसको उत्सजुन कम गने गरी गररएको फोहरमैला व्यवस्र्ापन गने कायुक्रम।
ऊजाु, र्सँचाइ र स्वच्छ िानेपानीका लार्ग जलस्रोतको दिगो उपयोग गने कायुक्रम।

७.

िाद्य स्वच्छता (Safety) तर्ा सजरक्षा (Security)सँग सम्बजन्त्ित कायुक्रम।

८.

जलवायज पररवतुनका कारण उत्पन्न ववपि जोजिमलाई न्त्यून गने कायुक्रम।

९.

हररत गृह ग्याँसको उत्सजुन कम गने तर्ा न्त्यून कावुन उत्सजुन गने ऊजाुको प्रयोग गनुका लार्ग
पजननुववकरणीय एवं वैकजल्पक ऊजाुको उत्पािन, प्रयोग तर्ा यससम्बन्त्िी प्रववर्िको ववकास गने कायुक्रम।

१०.

जलवायज पररवतुनसँग सम्बजन्त्ित सूचना, जर्क्षा, सञ्चार, अनजसन्त्िान तर्ा ववकास एवं तथ्याङ्क सं कलन गने
कायुक्रम।

११.
घ.

जलवायज पररवतुन सम्बन्त्िमा आवश्यक नीर्त, कानून एवं कायु योजना तयार गने कायुक्रम।

जलवायज पररवतुन बजेट कोडको प्रयोग गिाु ध्यान दिनजपने कजराहरू

प्रस्ताववत बजेटमा जलवायज पररवतुन बजेट कोड प्रयोग गिाु र्नम्नबमोजजम गनजप
ु नेछः
१.

ँ ीगत तफुको िचु मार कोर्डङ गने, सािारण िचु तफुको कोर्डङ
जलवायज बजेट कोर्डङ गिाु ववकास/पजज
गनजु नपने।

२.

ँ
मन्त्रालय/ववभागहरूले आ-आफ्नो प्रस्ताववत वावषुक कायुक्रमको प्रत्येक कायुक्रम जलवायज पररवतुनसग
सम्बजन्त्ित भए नभएको उल्लेि गनु “छ” वा “छै न” लेख्न।
े

३.

“छ” लेिीएका सबै कायुक्रमको बजेट जोड्ने र प्रर्तर्त र्नकाल्ने।

४.

बजेट प्रर्तर्तको आिारमा उक्त कायुक्रम तल तार्लकामा दिइए बमोजजम १,२ वा ३ कजनमा पछु तय
गने।
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५.

तय गररएको उक्त सं केत (१, २ वा ३) लाई बजेट फारामको मार्र् एउटा बक्स बनाएर लेख्न।
े

६.

वावषुक कायुक्रम/आयोजनाहरूको बजेट प्रार्र्मकता तर्ा रणनीर्तक स्तम्भ सं केत फाराममा लै विक सं केत
पर्छ जलवायज पररवतुन सं केत महल र्प्ने र प्रत्येक कायुक्रमको लार्ग जलवायज पररवतुन सं केत लेख्न।
े

ङ.

जलवायज पररवतुन बजेट कोडको प्रयोग
ँ ाबमोजजमका कायुक्रमहरूमा र्नम्नबमोजजम िचु भएमा वा हजने भएमा कायुक्रम बजेट फाराममा
मार्र् उल्लेजित बजि
र्नम्नबमोजजमको जलवायज पररवतुन कोड (सं केत) प्रयोग गने।
िचुको अनजपात
५० प्रर्तर्त भन्त्िा बढी िचु हजने भएमा
२० प्रर्तर्त िे जि ५० प्रर्तर्तसम्म िचु हजने भएमा
२० प्रर्तर्त भन्त्िा कम िचु हजने भएमा वा प्रस्ताववत कायु
जलवायज पररवतुनसँग सम्बजन्त्ित नभएमा

उपािे यता

बजेटमा उल्लेि हजने

अत्यन्त्त सान्त्िर्भुक

१

सान्त्िर्भुक

२

तटस्र्

३

कोड (संकेत)

१.१6 स्र्ानीय र्नकाय स्रोत पररचालन तर्ा व्यवस्र्ापन कायुववर्ि,
ँ ाहरू
2069 का सान्त्िर्भुक बजि

पररच्छे ि – २ अनजिानका वकर्सम र रकम ववर्नयोजनका क्षेरहरू
5.

अनजिानका वकर्सम: स्र्ानीय र्नकायमा र्नम्न प्रकारका अनजिान उपलधि हजनछ
े न्:
(१)

चालज अनजिान:
(क)

नेपाल सरकारबाट स्र्ानीय र्नकायमा िवटएका र्नजामती कमुचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरे को
प्रर्ासन अनजिानका कमुचारीको तलव, भत्ता, िै र्नक भ्रमण भत्ता र कायाुलय सञ्चालन िचु,

(२)

(ि)

क्षमता ववकास िचु,

(ग)

सामाजजक पररचालन िचु।

(क)

ँ ीगत अनजिान,
न्त्यूनतम पजज

ँ ीगत अनजिान:
पजज
(ि)

(३)

ँ ीगत अनजिान।
सूरमा आिाररत पजज

अन्त्य अनजिान:
(क)

ववषयगत ससतु अनजिान,

(ि)

कायुक्रम वा आयोजनागत ससतु अनजिान/बजेट,

(ग)

गैरसरकारी सं स्र्ा तर्ा ववकास साझेिार सं स्र्ाहरूबाट सम्झौता गरी स्र्ानीयस्तरमा प्राप्त हजने
अनजिान/बजेट,

(घ)

ववत्तीय सं स्र्ा/कोषबाट प्राप्त ऋण,

(ङ)

प्राववर्िक सहयोग,

(च)

वस्तजगत सहयोग,
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(छ)

मन्त्रालयले नगरपार्लकामा पनाउने स्र्ानीय ववकास र्जल्क र जगेडा कोष अन्त्तगुत लागत
सहभार्गतामा सञ्चालन हजने आयोजनागत अनजिान रकम,

(ज)
6.

स्र्ानीय र्नकायलाई प्राप्त हजने अन्त्य अनजिान।

चालज िचु: चालज िचु अन्त्तगुत िे हायका िचुहरू पनेछन्:
(१)

गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम १८ को उपर्नयम (१) को िण्ड

(२)

नगरपार्लकाको हकमा आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३९ को उपर्नयम (१) को िण्ड (ि)सँग

ँ सम्बजन्त्ित अनजसूची–२ को उपभोग िचु, कायाुलय सञ्चालन िचु तर्ा सेवा िचु।
(ि)सग
सम्बजन्त्ित अनजसूची–४ को उपभोग िचु, कायाुलय सञ्चालन िचु तर्ा सेवा िचु।

(३)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको हकमा आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ६० को उपर्नयम (१) को िण्ड

(४)

चालज िचुबाट बजेट ववर्नयोजन र बाँडफाँड गिाु कमुचारीहरूको तलब, भत्ता सजवविा र पिार्िकारीहरूको

ँ सम्बजन्त्ित अनजसूची–६ को उपभोग िचु, कायाुलय सञ्चालन िचु तर्ा सेवा िचु।
(ि)सग

कानूनबमोजजम तोवकएको पाररश्रर्मक तर्ा सजवविा छज ट्याएर मार चालज िचुका अन्त्य र्ीषुकमा बजेट
ववर्नयोजन गनजप
ु नेछ।
(५)

क्षमता ववकास िचु र्ीषुकबाट स्र्ानीय र्नकायको क्षमता अर्भवृव�का लार्ग स्र्ानीय र्नकायको क्षमता ववकास
कायुववर्ि, २०६६ को पररर्िर्भर रही िे हायबमोजजमका वक्रयाकलापहरू पररषदबाट स्वीकृत गराई सञ्चालन
गनु सवकनेछ:
(क)

स्र्ानीय र्नकायको ववर्नयम, र्निे जर्का, बजलेवटन, आवर्िक/ववषयगत योजना तयारी एवं अत्यावश्यक
अध्ययन,

(ि)

स्र्ानीय र्नकायकोसँगनन सं रचनाको अध्ययन कायु, जजम्मेवारी वकटानसम्बन्त्िी कायुहरू,
तर अध्ययन भएको पाँच वषु व्यर्तत नभई सोही प्रकारको नयाँ अध्ययन गनु पाइने छै न,

(ग)

स्र्ानीय र्नकायको कायाुलयमा कायुरत कमुचारी, ववषयगत कायाुलयका कमुचारी, ववर्भन्न सर्मर्त एवं
सं यन्त्रको तार्लम, अवलोकन भ्रमण,

(घ)

स्र्ानीय र्नकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गैरसरकारी सं स्र्ा, र्नजी क्षेर, टोल ववकास सं स्र्ा एवं
समजिायमा आिाररत सं स्र्ा, उपभोक्ता सर्मर्तको क्षमता ववकाससम्बन्त्िी वक्रयाकलाप,

(ङ)

स्र्ानीय र्नकायको आन्त्तररक आय तर्ा स्रोतहरूको पवहचान, सम्भाव्यता अध्ययन, सं कलन तर्ा
व्यवस्र्ापन कायु,

(च)
(छ)

सामाजजक पररचालनमा सं लग्न सामाजजक पररचालक, उत्प्रेरकहरूको क्षमता ववकास,

गाउँ, नगर तर्ा जजल्लार्भर बसोवास गने मवहला, बालबार्लका, िर्लत, आदिवासी जनजार्त, मिेर्ी,
मजजश्लम, वपछडा वगु, मजक्त कमैया, मजक्त हर्लया, ज्येष्ट नागररक, अपािता भएका व्यजक्त, वैिेजर्क
रोजगारको क्रममा पीर्डत ववपन्न पररवार, आर्र्ुक एवं सामाजजक रूपले ववपन्न वगुसम्बन्त्िी गाउँ, नगर
तर्ा जजल्लास्तरीय सं जाल, बाल क्लवको क्षमता ववकास तर्ा सीप ववकाससम्बन्त्िी वक्रयाकलाप,

(ज)

स्र्ानीय र्नकायको क्षमता वृव�का लार्ग प्रयोग हजने भौर्तक सामग्री, उपकरण आदि िरीि, जडान र
व्यवस्र्ापन,

(झ)

क्षमता ववकास कायुववर्ि, २०६६ को आिारमा स्र्ानीय र्नकायको क्षमता ववकास सम्बन्त्िमा
पवहचान गररएका अन्त्य क्षेरहरू,

(ञ)

ज ाई,
पारिजर्ुता तर्ा उत्तरिावयत्व कायम गनु सञ्चालन गने वक्रयाकलापहरू, (सावुजर्नक सजनव
सावुजर्नक परीक्षण) एवं िस्तावेजहरूको तयारी,

(ट)
(न)

मानव सं सािन ववकास केन्त्र र सूचना तर्ा अर्भलेि केन्त्र व्यवस्र्ापन,

गाउँ, नगर तर्ा जजल्लामा ववद्यजतीय र्ासन प्रवु�न, ववकास र सूचना तर्ा सञ्चार प्रववर्िको सं स्र्ागत
व्यवस्र्ा,
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(ड)

प्राववर्िक परामर्ु, ववर्ेषज्ञहरूको पाररश्रर्मक, भत्ता, सेवा प्रिायकहरूको सूचीकरण र पररचालन,

(ढ)

न्त्यूनतम सतु तर्ा कायुसम्पािन मापनका सूचकहरूले माग गरे का क्षेरहरू पूरा गनु सञ्चालन गररने
क्षमता ववकासका कायुक्रमहरू,

(ण)

ँ सम्बजन्त्ित ववषयमा ववषयगत कायाुलय,
स्र्ानीय र्नकायको ववकास र्नमाुण एवं सेवा प्रवाहसग

(त)

ववकास र्नमाुण एवं सेवा प्रवाहसँग सम्बजन्त्ित ववषयमा ववषयगत कायाुलय, नागररक समाज, र्नजी

(र्)

ववकासमा लैविक समानता तर्ा सामाजजक समावेर्ीकरणका लार्ग सञ्चालन गररने क्षमता ववकासका

नागररक समाज, र्नजी क्षेरसँग गररने अन्त्तरवक्रया एवं समन्त्वय कायुक्रम,
क्षेरसँग गररने अन्त्तरवक्रया एवं समन्त्वय कायुक्रम,

कायुक्रमहरू।
(६)

सामाजजक पररचालन िचु र्ीषुकबाट स्र्ानीय र्नकायको सामाजजक पररचालन र्निे जर्का, २०६६, नगरपार्लका

सामाजजक पररचालन दिग्िर्ुन, २०६७ र गाउँ ववकास सर्मर्त सामाजजक पररचालन दिग्िर्ुन, २०६८ को
अर्िनमा रही सञ्चालन हजने सामाजजक पररचालनको प्रवक्रया र वक्रयाकलाप िे हायबमोजजम हजनछ
े न्:
(क)

स्र्ानीय सेवा प्रिायकको िचु,

(ि)

वडा नागररक मञ्च र नागररक सचेतना केन्त्र सञ्चालन एवं व्यवस्र्ापन,

(ग)

सामाजजक पररचालनले समेटेको पररवार, टोल, बजस्त, वडाको नक्सांङ्कन र सम्ब� सं स्र्ाको अर्भलेि
व्यवस्र्ापन कायु,

(७)

(घ)

गैर-सरकारी सं स्र्ा र समजिायमा आिाररत सं स्र्ा पररचालन,

(ङ)

समजिाय सर्जक्तकरण (समूह, सं स्र्ा गनन र पररचालन) सीप ववकास, व्यवसाय व्यवस्र्ापन,

(च)

सामजिावयक मध्यस्र्ता र कानूनी उपचार तर्ा सहायता सर्मर्त पररचालन,

(छ)

बालमैरी स्र्ानीय र्ासन, बालववकास, बालक्लव तर्ा बाल सञ्जालको ववकास,

(ज)

ववपन्न घरिजरी नक्साङ्कन,

(झ)

लै विक मूलप्रवाहीकरण, सामाजजक सर्जक्तकरण र गररबी न्त्यूनीकरण,

(ञ)

सामजिावयक कोष सञ्चालन र व्यवस्र्ापन,

(ट)

सामाजजक पररचालन सर्मर्तको िचु।

गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाको वावषुक योजना तजजम
ु ा र छनौट, कायाुन्त्वयन, अनजगमन, मूल्याङ्कन
लगायत समग्र काम कारबाहीमा बढीभन्त्िा बढी नागररकहरू, ववर्ेष गरी गररब र वपछर्डएका वगुको

सहभार्गता बढाई उनीहरूको आवाजलाई सम्बोिन गनु सामाजजक पररचालन कायाुन्त्वयन गरे का सबै गाउँ
ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाका वडाहरूमा वडा नागररक मञ्च गनन गररनेछ।
(८)

गररब र वपछर्डएका वगुहरूको सर्जक्तकरण गरी र्नणुय गने प्रकृयामा उनीहरूको पहजँच र है र्सयत बढाउन

सामाजजक पररचालन कायुक्रम कायाुन्त्वयन गरे का सबै गाउँ ववकास सर्मर्त नगर पार्लकाका वडाहरूमा
नागररक सचेतना केन्त्र स्र्ापना गररनेछ।

(९)

नगरपार्लका र जजल्ला ववकास सर्मर्तमा सामाजजक पररचालन कायुक्रम सञ्चालन गनु आवश्यक नीर्त र्निे र्न
दिने, अनजगमन गने, स्र्ानीय सेवा प्रिायक छनौट गनुका लार्ग सामाजजक पररचालन र्निे जर्काबमोजजम जजल्ला
सामाजजक पररचालन सर्मर्त र नगरपार्लका सामाजजक पररचालन सर्मर्त गनन गररनेछ।

(१०)

क्षमता ववकास कायुक्रम र सामाजजक पररचालन कायुक्रम अन्त्तगुत सञ्चार्लत हजने कायुक्रमको आयोजना
लगानी वववरण तार्लका क्रमर्ः अनजसूची–१ र अनजसूची–२ बमोजजम स्वीकृत गराई गाउँ ववकास सर्मर्तले

जजल्ला ववकास सर्मर्तमा, नगरपार्लकाले मन्त्रालयको नगरपार्लका व्यवस्र्ा र्ािामा र जजल्ला ववकास
सर्मर्तले मन्त्रालयको स्र्ानीय र्नकाय सहयोग र्ािामा पनाउनजपनेछ।
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7.

ँ ीगत अनजिान बाँडफाँडका आिार:
पजज
(१)

कायुववर्िको िफा ५ को उपिफा (२) को िण्ड (क) बमोजजम स्र्ानीय र्नकायमा उपलधि हजने न्त्यूनतम

ँ ीगत अनजिान कजल पजज
ँ ीगत अनजिानको तीस प्रर्तर्तभन्त्िा बढी हजनेछैन।यसरी छज ट्याएको रकमलाई
पजज
मन्त्रालयले भौगोर्लक सजगमता र ववकटताका आिारमा बाँडफाँड गनेछ।

(२)

कायुववर्िको िफा ५ को उपिफा (२) को िण्ड (ि) बमोजजम स्र्ानीय र्नकायमा उपलधि हजने सूरमा
ँ ीगत अनजिान गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा न्त्यूनतम सतु मापनको नर्तजा तर्ा नगरपार्लका र
आिाररत पजज
जजल्ला ववकास सर्मर्तको हकमा न्त्यूनतम सतु र कायुसम्पािन मापनको नर्तजाका आिारमा मन्त्रालयले
िे हायबमोजजम बाँडफाँड गरी पनाउनेछ।
गाउँ ववकास सर्मर्त

नगरपार्लका

जजल्ला ववकास सर्मर्त

जनसं ख्या

६० प्रर्तर्त

५० प्रर्तर्त

४० प्रर्तर्त

क्षेरफल

१० प्रर्तर्त

१० प्रर्तर्त

भाररत लागत

३० प्रर्तर्त
–

१० प्रर्तर्त
–
२५ प्रर्तर्त

२५ प्रर्तर्त
–

ववतरणको आिार

भाररत गररबी
भाररत आन्त्तररक कर प्रयास
(३)

–

१५ प्रर्तर्त

२५ प्रर्तर्त

मन्त्रालयले स्र्ानीय र्नकाय ववत्तीय आयोगको र्सफाररसमा उपिफा (२) बमोजजमको अनजिान बाँडफाँडको सूर
र आिारलाई हेरफेर गनु सक्नेछ।

(४)

उजल्लजित सूरको सूचक जनसं ख्याको हकमा तथ्याङ्क ववभागबाट जनगणनाको आिारमा तयार भएको
जजल्लाको जनसं ख्याको आंकडा, गररबीको हकमा नेपाल मानव ववकास प्रर्तवेिन, भाररत लागतको हकमा
स्र्ानीय र्नकाय ववत्तीय आयोगको प्रर्तवेिन र क्षेरफलको हकमा नापी ववभागको तथ्याङ्कलाई आिार मान्न
सवकनेछ।

8.

ँ ीगत रकमबाट क्रमर्ः िे हायका क्षेरमा ववर्नयोजन गरी लगानी
ँ ीगत िचु: स्र्ानीय र्नकायको कोषको कजल पजज
पजज
गनजप
ु नेछ।
(क)
(ि)

समपूरक कोष: स्र्ानीय र्नकायको पररषदबाट आयोजनागत वववरणसवहतको स्वीकृत रकम,

ँ ीगत रकमबाट िण्ड (क) बमोजजमको रकम
लजक्षत समूह ववकास कायुक्रम: स्र्ानीय र्नकायको कजल पजज
कटाई बाँकी रकमबाट कायुववर्िको िफा १० बमोजजम ववर्नयोजन हजनग
े री न्त्यूनतम पैतीस प्रर्तर्त रकम,

(ग)

ँ ीगत रकमबाट िण्ड
आर्र्ुक, सामाजजक एवं भौर्तक पूवाुिार ववकास कायुक्रम: स्र्ानीय र्नकायको कजल पजज

(ि) बमोजजमको रकम घटाई बाँकी रहेको रकमलाई र्तप्रर्तर्त मानी सोको कजम्तमा सानी प्रर्तर्त रकम,
(घ)

प्रव�ुुनात्म कायुक्रम: िण्ड (ग) बमोजजमको रकम कटाई बाँकी हजन आउने अर्िकतम चालीस प्रर्तर्त
रकम।

9.

समपूरक कोषसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा:
(१)

स्र्ानीय र्नकायको आफ्नो कायुक्षेरको ववकाससँग सम्बजन्त्ित सरकारी, गैर-सरकारी, र्नजीक्षेर, ववकास साझेिार
सं स्र्ासँग भएको सम्झौताबमोजजम साझेिारी वा लागत सहभार्गता गनु सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायले

आयोजनागत रूपमा वववरण तयार गरी कायुववर्िको िफा ८ को िण्ड (क) बमोजजम समपूरक कोष
(म्याजचङ फण्ड) मा आवश्यक रकम छज ट्याउनज पनेछ।
तर वावषुक बजेट तर्ा कायुक्रम स्वीकृत भइसकेपर्छ प्राप्त हजने प्रस्ताववत आयोजनामा समपूरक कोषबाट रकम
लगानी गनु बाध्य हजनेछैन।
(२)

साझेिारीमा सञ्चालन गररने कायुक्रम वा आयोजनाहरू योजना तजजम
ु ा प्रवक्रयाको प्रारजम्भक चरणिे जि
सहभार्गतामूलक प्रवक्रयाबाट स्र्ानीय र्नकायको योजनामा समावेर् भएको हजनपज नेछ।
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10.

लजक्षत समूह ववकास कायुक्रम:
(१)

कायुववर्िको िफा ८ को िण्ड (ि) बमोजजम छज ट्याइएको कजल रकमबाट लजक्षत समूहलाई प्रत्यक्ष फाइिा
पजग्ने कायुक्रम वा आयोजनाहरूमा लगानी गनु िे हायबमोजजम बजेट ववर्नयोजन गनजप
ु नेछ:
(क)

सबै जातजार्तका ववपन्न वगुका मवहलाहरूको सर्जक्तकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कायुमा
प्रत्यक्ष फाईिा पजग्ने कायुक्रम वा आयोजनाका लार्ग न्त्यूनतम िर् प्रर्तर्त,

(ि)

सबै जातजार्तका ववपन्न वगुका बालबार्लकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईिा पजग्ने कायुक्रम वा आयोजनाका
लार्ग न्त्यूनतम िर् प्रर्तर्त,

(ग)

सबै जातजार्तका आर्र्ुक रूपमा ववपन्न तर्ा आर्र्ुक एवं सामाजजक रूपमा पछार्ड परे का र पाररएका
वगु (ज्येष्ट नागररक, िर्लत, आदिवासी जनजार्त, अपािता भएका व्यजक्तहरू, मिेसी, मजजश्लम तर्ा
वपछडावगु लगायत) एवं क्षेर तर्ा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाजर्त गरी लजक्षत समूह
भनी तोवकएका वगु एवं समजिायले प्रत्यक्ष फाइिा पाउने कायुक्रम वा आयोजनाका लार्ग न्त्यूनतम
पन्त्र प्रर्तर्त।

(२)

उपिफा (१) बमोजजम ववर्नयोजन भएको रकमबाट सहभार्गतामूलक योजना तजजम
ु ा प्रवक्रया अन्त्तगुत छनौट
भई आएका अनजसूची–३ बमोजजमका कायुक्रम वा आयोजनामा लगानी गनजप
ु नेछ।

(३)

उपिफा (१) को िण्ड (ग) बमोजजमको रकम वजञ्चर्तकरण र पछार्ड परे का सबै समजिाय एवं वगुले फाइिा
पाउने गरी न्त्यायोजचत तवरबाट बाँडफाँड गनजप
ु नेछ।

(४)

लजक्षत समूहमा लगानी गिाु लोपोन्त्मजि, अर्त सीमान्त्तकृत तर्ा सबै जातजार्तका अर्त ववपन्न पररवारहरूलाई
लजक्षत गरी कायुक्रम सञ्चालन गनु प्रार्र्मकता दिनजपनेछ।यसरी लगानी गिाु गररबी नक्र्ाङ्कन, ववपन्न वगुको
नक्र्ाङ्कन, आिारभूत सवेक्षणलाई आिार र्लन सवकनेछ।नेपालमा रहेका जातजार्तहरूको सूची अनजसूची–४ मा
छ।

(५)

लजक्षत समूहमा जाने कायुक्रम वा आयोजनाबाट कजम्तमा सत्तरी प्रर्तर्त सोही समूहका लाभाजन्त्वत वगुले
प्रत्यक्ष फाइिा पाउने हजनपज नेछ।सार्ै, जजल्ला ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाको हकमा कजम्तमा िर् पररवार
र गाववसको हकमा कजम्तमा पाँच पररवार समेवटएको हजनपज ने तर्ा सोसम्बन्त्िी र्नणुय प्रवक्रयामा त्यस्ता समूहको
सहभार्गता हजनपज नेछ।

(६)

लजक्षत समूह ववकास कायुक्रम अन्त्तगुत सामाजजक पररचालन कायुक्रम लागज भएका स्र्ानीय र्नकायमा
सामाजजक पररचालनबाट छार्नएका कायुक्रम वा आयोजना मार कायाुन्त्वयन गनजप
ु नेछ।

(७)

लजक्षत समूहको कायुक्रम सञ्चालन गिाु अनजसूची–३ मा उजल्लजित सबै क्षेरलाई समेछैने गरर सम्बजन्त्ित

ँ ी र्नमाुण, सेवा प्रवाहमा गजणस्तरीय सजिार तर्ा क्षमता
लजक्षत समूहको मागको आिारमा लजक्षत समूहको पजज
ववकास भएको मापन गनु सवकने नोस कायुक्रम वा आयोजनामा मार रकम ववर्नयोजन एवं िचु गनजप
ु नेछ।
लजक्षत समूहको नाममा कजनै पर्न प्रकारका ववतरणमजिी कायुक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्टीजस्ता कायुक्रममा
िचु गनु पाइने छै न।

(८)

लजक्षत समूहको लार्ग छज ट्याइएको बजेटबाट आयोजना तर्ा कायुक्रम सञ्चालन गिाु लजक्षत समूहको कजनै

सं घसँगनन वा सं स्र्ा माफुत र्सिै अनजिान उपलधि गराउन पाइने छै न।कायुक्रम सञ्चालन गिाु कायुववर्िमा
उजल्लजित आयोजना कायाुन्त्वयन र उपभोक्ता सर्मर्त लगायतका प्रचर्लत कानून र कायुववर्िले तोकेका
प्राविानहरू पालना गनजप
ु नेछ।

(९)

लजक्षत क्षेरमा गररएको लगानी अनजसूची–५ बमोजजमको आयोजना लगानी वववरण तार्लका (प्रोजेक्ट फजन्त्डङ
म्यावट्रक्स) प्रत्येक लजक्षत समूहका लार्ग छज �ा छज �ै तयार गनजप
ु नेछ।
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11.

आर्र्ुक, सामाजजक एवं भौर्तक पूवाुिार ववकास:

(१) कायुववर्िको िफा ८ को िण्ड (ग) बमोजजम छज ट्याइएको रकमबाट गाउँ ववकास सर्मर्तले
नगरपार्लकाले

नको िफा ९६ र जजल्ला ववकास सर्मर्तले

नको िफा २८,

नको िफा १८९ मा उजल्लजित क्षेर लगायत

िे हायका क्षेरमा लगानी गनजप
ु नेछ:
(क)

यातायात पूवाुिार क्षेर: जजल्ला यातायात गजरूयोजना (र्ड.वट.एम.पी.) को प्रार्र्मकताका आिारमा
लगानी गने,

(ि)

वन, वातावरण सं रक्षण, जैववक वववविता, उद्यान तर्ा िजला एवं हररयाली क्षेर, जलवायज पररवतुन,
नवीकरणीय ऊजाु,

(२)

(ग)

िानेपानी तर्ा सरसफाइ, र्सँचाइ, निी र्नयन्त्रण,

(घ)

सावुजर्नक, लानी र पती जग्गा सं रक्षण, आवास, भवन, जग्गा एवं बस्ती ववकास कायुक्रम,

(ङ)

जलस्रोत ववकास तर्ा ग्रामीण ववद्यजतीकरण,

(च)

स्वास्थ्य पूवाुिार,

(छ)

जर्क्षा पूवाुिार,

(ज)

बजार प्रव�ुन तर्ा व्यवस्र्ापन,

(झ)

सामजिावयक भवन, पजनःस्र्ापना केन्त्र,

(ञ)

जीववकोपाजुन तर्ा गररबी न्त्यूनीकरण,

(ट)

आर्र्ुक ववकास पूवाुिार (कृवषमा आिाररत, गैर कृवषमा आिाररत, सेवा क्षेर),

(न)

स्र्ानीय र्नकायको आन्त्तररक आय वृव� गनु गररने प्रयासहरू,

(ड)

पयुटन, सांस्कृर्तक, पूराताजत्वक र

(ढ)

फोहरमैला व्यवस्र्ापन तर्ा ढल र्नकास,

र्तहार्सक पूवाुिार ववकासका क्षेर,

(ण)

गाउँ नगर साझेिारी कायुक्रमहरू,

(त)

तथ्याङ्क सूचना, सडक नक्र्ाङ्कन तर्ा घर नम्वररि, वस्तजगत वववरण,

(र्)

राव�य भवन सं वहताको कायाुन्त्वयन र सडक बत्ती व्यवस्र्ापन,

(ि)

प्राकृर्तक प्रकोप तर्ा ववपद व्यवस्र्ापन,

(ि)

र्नजी एवं गैरसरकारी क्षेरसँग साझेिारीमा सञ्चालन गररने भौर्तक पूवाुिारसम्बन्त्िी कायुक्रमहरू,

(न)

ववषयगत क्षेरको ससतु अनजिान कायुक्रम अन्त्तगुत सञ्चालन गररने कायुक्रमहरू,

(प)

स्र्ानीयस्तरमा प्राप्त हजने ववप्रेषणको व्यवस्र्ापन तर्ा सिजपयोगबाट जीववकोपाजुन कायुक्रम तजजम
ु ा, र

(फ)

रोजगार तर्ा स्र्ानीय स्रोतमा आिाररत लघजउद्योग ववकास कायुक्रम।

आर्र्ुक, सामाजजक एवं भौर्तक पूवाुिार ववकास अन्त्तगुत ववर्नयोजन भएको रकमबाट गाउँ ववकास सर्मर्तले
िजई लाि, नगरपार्लकाले पाँच लाि, उपमहानगरपार्लकाले सात लाि र महानगरपार्लकाले िर् लाि तर्ा
जजल्ला ववकास सर्मर्तले पाँच लािभन्त्िा कम लागतका कायुक्रम वा आयोजना छनौट गनु सक्ने छै नन्।

ँ ीगत लगानीका क्षेर अन्त्तगुतका ववस्तृत वक्रयाकलापहरू अनजसूची–६ बमोजजम हजनेछ।
पजज
(३)

यस क्षेरमा गररएको लगानीको अनजसूची–७ बमोजजमको आयोजना लगानी वववरण तार्लका (प्रोजेक्ट फजण्डङ
म्यावट्रक्स) तयार गनजप
ु नेछ।
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12. प्रव�ुुनात्म क्षेर:
(१)

कायुववर्िको िफा ८ को िण्ड (घ) बमोजजम छज ट्याइएको रकमबाट िे हायका प्रव�ुुनात्म कायुक्रमका
क्षेरमा स्र्ानीय र्नकायले प्रार्र्मकीकरण गरी लगानी गनजप
ु नेछ:
(क)

सामाजजक पररचालन माफुत गनन गररएका समूह, सं स्र्ा एवं वडा नागररक मञ्चबाट माग भई आएका
स–साना सामाजजक तर्ा भौर्तक पूवाुिार ववकाससम्बन्त्िी कायुक्रम वा आयोजनाहरू।

(ि)

ँ को साझेिारीमा सञ्चालन
स्र्ानीयस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी तर्ा सामजिावयक सं स्र्ा र र्नजी क्षेरसग
गनु सवकने स–साना सामाजजक तर्ा भौर्तक पूवाुिार ववकाससम्बन्त्िी कायुक्रम वा आयोजनाहरू।

(ग)

नेपाल सरकारको रावष्ट्रय नीर्त तर्ा प्रार्र्मकताले समेटेका र्नम्न कायुक्रम सञ्चालनमा सहयोग
पजर्याउन सम्बजन्त्ित कायुक्रमको स्वीकृत योजना िाका (िेमवकु), कायुववर्ि, र्निे जर्काबमोजजम
सञ्चालन गररने िे हायका ववषयहरू:

(१)

व्यजक्तगत घटना िताु तर्ा अर्भलेिीकरण,

(२)

ँ केजन्त्रत कायुक्रम,
एक गाँउ एक उत्पािनसग

(३)

प्रार्र्मक स्वास्थ्य, एच.आइ.र्भ.- एड्स, र्भटार्मन ए, पोर्लयो र अन्त्य िोप, स्वास्थ्य तर्ा पोषण
स्वास्थ्यसम्बन्त्िी अर्भयान र प्रचारप्रसार,

(४)

वातावरण सं रक्षण तर्ा जलवायज पररवतुन,

(५)

िानेपानी तर्ा सरसफाइ र िजला दिर्ामजक्त क्षेर,

(६)

िेलकजि ववकास, र्ारीररक तर्ा मानर्सक स्वस्थ्यतासम्बन्त्िी कृयाकलाप,

(७)

कला, सावहत्य, र्लवप तर्ा सं स्कृर्त प्रव�ुन, पजस्तकालय व्यवस्र्ापन, सामजिावयक रे र्डयो,

(८)

सहकारी िेती, जैववक िेती, आिजर्नक कृवष प्रणाली, साना तर्ा सामजिावयक र्सँचाइ, उन्नत बीउ ववजन

तर्ा प्रववर्ि ववकाससँग सम्बजन्त्ित (जस्तै ः हररतगृह, गोने मल–मूर सं कलन, कीटनार्क औषर्ि,
आकार्े पानी सं कलन, र्सँचाइ प्रववर्ि आदि),

(२)

(९)

गैर काष्ट वन पैिाबार, जडीबजटी तर्ा वृक्षारोपण कायु र प्रर्ोिनात्मक कायु,

(१०)

स्र्नुीय तर्न �नत्ीण पयुटु प्रव�ुु,

(११)

नवीकरणीय ऊजाु ववकास र प्रव�ुु,

(१२)

जीववकोपाजुन तर्ा गररबी र्नवारणमा टे वा पजर्याउने कायुक्रम,

(१३)

स्र्ानीय र्नकायको आन्त्तररक आय अर्भवृव�,

(१४)

ववपन्न नक्र्ाङ्कन तर्ा अध्यावर्िक गने कायु,

(१५)

सीप ववकास तर्ा रोजगार प्रबिुन कायुक्रम,

(१६)

सजरजक्षत तर्ा मयाुदित वैिेजर्क रोजगारसम्बन्त्िी अवसर तर्ा जोजिमको बारे मा सचेतना कायुक्रम,

(१७)

र्हरी सजरक्षासम्बन्त्िी कायुक्रम।

ँ ी र्नमाुण, सेवा प्रवाहमा गजणस्तरीय सजिार तर्ा क्षमता
प्रव�ुुनात्म कायुक्रम अन्त्तगुत मागको आिारमा पजज
ववकास भएको मापन गनु सवकने नोस कायुक्रम वा आयोजनामा मार रकम ववर्नयोजन एवं िचु गनु
सवकनेछ। कजनै पर्न प्रकारका ववतरणमजिी कायुक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्टीजस्ता कायुक्रममा िचु गनु
पाइने छै न।

(३)

प्रव�ुुनात्म कायुक्रमका लार्ग छज ट्याइएको बजेटबाट कायुक्रम वा आयोजना सञ्चालन गिाु यस कायुववर्िमा
उजल्लजित आयोजना कायाुन्त्वयन र उपभोक्ता सर्मर्तसम्बन्त्िी प्राविान लगायतका प्रचर्लत

कानून र

कायुववर्िले तोकेका प्राविानहरू पालना गनजप
ु नेछ।
(४)

यस क्षेरमा गररएको लगानीको अनजसूची–८ बमोजजमको आयोजना लगानी वववरण तार्लका (प्रोजेक्ट फण्डीङ
म्यावट्रक्स) तयार गनजप
ु नेछ।
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13.

िचु गनु र्नषेि गररएका ववषयहरू:
(१)

ँ ीगत रकमबाट िे हायको क्षेर वा ववषयमा िचु गनु तर्ा कायुहरू गनु पाइने
स्र्ानीय र्नकायको कोषको पजज
छै न:
(क)

कजनै पर्न प्रकारको तलब भत्ता, बैनक भत्ता, िै र्नक तर्ा भ्रमण भत्ता र कमुचारी एवं राजनैर्तक
पिार्िकारी वा व्यजक्तको पाररश्रर्मक तर्ा कमुचारी सेवा र्नवृत्त हजँिा सम्भाव्य सजवविासम्बन्त्िी
िचुहरू,

(ि)
(ग)

सवारी सािन ममुत सम्भार र इन्त्िन िचु,

ँ ीगत तफुको रकम सापटी र्लई वा रकमान्त्तर गरी चालज र्ीषुकमा वा चालज प्रकृर्तको कायुमा
पजज
िचु गनु,

(घ)

घरभाडा, र्बजजली, टे र्लफोन, पानीको महर्जल लगायत कायाुलय सञ्चालनसम्बन्त्िी िचुजस्ता चालज
प्रकृर्तका सबै िचुहरू,

(ङ)

र्बमा, ऋण कारोवार, र्ेयर लगानी वा बैंकमा मज�ती वा बचत िातामा रकम जम्मा गनु, तर
उत्पािनमूलक कायुक्रममा गररने लगानीलाई स्र्ानीय र्नकायको र्ेयरको रूपमा लगानी गनु बािा
परे को मार्नने छै न।

(च)

राजनैर्तक िल तर्ा तीनका भातृ वा भर्गनी सिनन,

सं घसं स्र्ा वा व्यजक्त आदिलाई कजनै पर्न

वकर्समको आर्र्ुक सहायता चन्त्िा, पजरस्कार प्रिान गनु वा सं स्र्ागत वा कायुक्रर्मक सहयोग
उपलधि गराउन,
(छ)

िामासाही वा भागबण्डाको वहसावले रकम बाँडफाँड गनु,

(ज)

स्र्ानीय र्नकायको पररषदबाट आयोजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँड नगरी अबण्डाको रूपमा एकमज�
रकम राख्न,

(झ)
(ञ)

स्र्ानीय र्नकायको पररषदबाट र्नणुय नभएका कायुक्रम वा आयोजनामा िचु गनु, र

गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा गाउँ जर्क्षा योजना, नगरपार्लकाको हकमा नगर जर्क्षा योजना तर्ा
जजल्ला ववकास सर्मर्तको हकमा जजल्ला जर्क्षा योजना, ववद्यालय सजिार योजना एवं गाउँ तर्ा नगर
जर्क्षा योजनामा नपरे का कायुक्रममा िचु गनु एवं जर्क्षक तर्ा ववद्यालयका कमुचारीको तलव भत्ता
र पाररश्रर्मकमा िचु गनु।

(२)

यस कायुववर्िबमोजजम कायुक्रम स्वीकृत नभई ववगत वषुमा वा यसै आर्र्ुक वषुमा पर्न सम्झौता हजनपज ूव ु कायु
सम्पन्न गररएको भनी भ जक्तानी माग गररएको कायुक्रम वा आयोजनामा भ जक्तानी दिन पाइने छै न।

(३)

वातावरण सं रक्षण

न, २०५३ वातावरण सं रक्षण र्नयमावली, २०५४ तर्ा सामाजजक तर्ा वातावरणीय

सजरक्षाको रूपरे िा, २०६५ मा उजल्लजित प्राविानहरूको प्रर्तकूल छनौट भएका कायुक्रमवा आयोजनामा
लगानी गनु पाइने छै न।
(४)

स्र्ानीय र्नकायमा र्नवाुजचत प्रर्तर्नर्िको बहाली नभएसम्म वा अको व्यवस्र्ा नभएसम्म सजचवले स्र्ानीय

ँ ीगत रकमबाट कजनै पर्न प्रकारको आर्र्ुक सहायता चन्त्िा, पजरस्कार एवं सं स्र्ागत
र्नकायको चालज तर्ा पजज
अनजिान सहयोग ववतरण गनु पाउने छै न।
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पररच्छे ि – ६: बजेट अजख्तयारी र र्नकासा प्रवक्रया
३९.

बजेट अजख्तयारी र र्नकासासम्बन्त्िी व्यवस्र्ा:
(१)

गाउँ ववकास सर्मर्तको बजेट अजख्तयारी र र्नकासा प्रवक्रया िे हायबमोजजम हजनेछ:–
(क)

गाउँ ववकास सर्मर्त अनजिान रकमको अजख्तयारी मन्त्रालयको र्सफाररसमा अर्ु मन्त्रालयबाट

स्र्ानीय ववकास अर्िकारीको नाममा जानेछ।
(ि)

ँ ू लाई प्राप्त भएको र्मर्तले सात दिनर्भर गाउँ ववकास सर्मर्तको
स्र्ानीय ववकास अर्िकारीले आफ

सजचवलाई अजख्तयारी पनाउनजपनेछ।अजख्तयारी पनाउँिा केन्त्रबाट प्राप्त मागुिर्ुन र सतुहरूसवहत
जजल्ला ववकास सर्मर्तले र्प मागुिर्ुन वा सतुहरू भए सोसमेत उल्लेि गरी पनाउनजपनेछ।

(ग)

जजल्लाजस्र्त ववषयगत कायाुलयले ववषयगत क्षेरको कायुक्रम सञ्चालन गनु गाउँ ववकास सर्मर्तका

सजचवलाई अजख्तयारी पनाउन सक्नेछन्।

(२)

कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले गाउँ ववकास सर्मर्तको अनजिान रकम सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास
सर्मर्तको कोषमा स्र्ानीय ववकास अर्िकारीको र्सफाररसमा सोझै र्नकासा पनाउनजपनेछ।

(३)

ँ ीगत िचुमा वगीकरण गरी चौमार्सक रूपमा
गाउँ ववकास सर्मर्तले ववर्नयोजजत अनजिान रकम चालज र पजज
र्नकासाको लार्ग जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ।

(४)

ँ ीगत िचुतफु प्रर्म चौमार्सक रकम र्नकासा माग गिाु िे हायको वववरण तर्ा
गाउँ ववकास सर्मर्तले पजज
ु नेछ:
कागजात जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पेर् गनजप

(क)
(ि)

अनजसूची–१८ बमोजजमको चौमार्सक र्नकासा मागपर,

अनजसूची–१९ बमोजजमको गाउँ पररषदबाट स्वीकृत वावषुक कायुक्रम, िचुको अनजमान र कायुक्रम वा
आयोजनाको वववरण,

(५)

(ग)

अनजसूची–२० बमोजजमको सम्पन्न र क्रमागत आयोजनाहरूको वावषुक प्रगर्त वववरण,

(घ)

अनजसूची–२१ र २७ बमोजजमको पेश्की र बेरूजजको वववरण, र

(ङ)

गत आर्र्ुक वषुभन्त्िा एकवषु अगार्डको अजन्त्तम लेिा परीक्षणको प्रर्तवेिन,

ँ ीगत िचुतफु िोस्रो चौमार्सक रकम माग गिाु िे हायअनजसारको वववरण तर्ा
गाउँ ववकास सर्मर्तले पजज
कागजात जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ।

(६)

(क)

अनजसूची–२१ बमोजजमको पेश्की वववरण।

(ि)

अनजसूची–१७.२ बमोजजमको प्रर्म चौमार्सक रकमबाट गररएको कायु प्रगर्त र िचुको वववरण।

ँ ीगत िचु तफु तेस्रो चौमार्सक रकम माग गिाु िे हायको वववरण तर्ा कागजात
गाउँ ववकास सर्मर्तले पजज
जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पेर् गनजप
ु नेछ:
(क)

प्रर्म र िोस्रो चौमार्सकको रकमबाट भएको कायुको प्राववर्िक मूल्याङ्कनसवहतको यर्ार्ु प्रगर्त
वववरण तर्ा अनजसूची–१७.२ बमोजजमको चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेिन।

(ि)

अनजसूची–२० बमोजजमको क्रमागत आयोजनाको प्रगर्त वववरण।

(ग)

अनजसूची–२१ बमोजजमको पेश्की वववरण।

(घ)

तेस्रो चौमार्सक र्नकार्ा हजनको लार्ग कजल पेश्कीको कजम्तमा पचास प्रर्तर्त पेश्की फर्छ्यौट भएको
हजनपज नेछ।

(ङ)

(७)

गत आर्र्ुक वषुको अजन्त्तम लेिा परीक्षण प्रर्तवेिन।

उपयजक्त
ु बमोजजमको प्रवक्रया पूरा गरी गाउँ ववकास सर्मर्तले चौमार्सक रकम माग गरे पर्छ तीन दिनर्भर

स्र्ानीय ववकास अर्िकारीले सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयसँग चौमार्सक रकम र्नकासाका
लार्ग र्सफाररससवहत माग गनजप
ु नेछ।यसरी माग प्राप्त भएपर्छ कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले पर्न तीन
दिनर्भर चौमार्सक रकम र्नकासा दिनजपनेछ।
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(८)

मार्र्का िण्डहरूमा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयले गाउँ ववकास
सर्मर्तलाई उपलधि गराउनजपने चालज िचुको रकम स्र्ानीय ववकास अर्िकारीको र्सफाररस तर्ा मागबमोजजम
पवहलो, िोस्रो र तेस्रो चौमार्सक र्नकासा दिनजपनेछ।

(९)

नगरपार्लका अनजिानको अजख्तयारीसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा िे हायबमोजजम हजनछ
े :–
(क)

मन्त्रालयको र्सफाररसमा र्नःसतु अनजिानको अजख्तयारी अर्ु मन्त्रालयबाट सोझै नगरपार्लकालाई
पनाईनेछ।

(ि)

स्र्ानीय ववकास र्जल्कको अजख्तयारी मन्त्रालयबाट नगरपार्लकामा पनाइनेछ।

(ग)

सर्ुत

अनजिानको

हकमा

मन्त्रालय

तर्ा

ववषयगत

मन्त्रालयबाट

सतुसवहतको

अजख्तयारी

नगरपार्लकाको कोषमा जम्मा हजने गरी पनाउनजपनेछ।
(घ)

कायुक्रम अनजिानको हकमा कायुक्रमसवहत कायुक्रम र आयोजना वकटान गरी कायुक्रम वा
आयोजनागत अनजिानको अजख्तयारी पनाइनेछ।

(ङ)

जगेडा

कोषको

हकमा

सम्बजन्त्ित

नगरपार्लकाको

मागको

आिारमा

जगेडा

कोष

सञ्चालन

कायुववर्िबमोजजम आयोजनागत र्नकासा पनाइनेछ।
(च)

ववकास साझेिार एवं अन्त्तराुवष्ट्रय गैरसरकारी सं स्र्ासँग भएको सम्झौताको आिारमा सम्झौताका
सतुसवहत अजख्तयारी पनाइनेछ।

(१०)

जजल्ला ववकास सर्मर्त अनजिानको अजख्तयारी र रकम र्नकासा प्रवक्रया िे हायबमोजजम हजनेछ:
(क)

मन्त्रालयको र्सफाररसमा र्नःसतु अनजिानको अजख्तयारी अर्ु मन्त्रालयबाट सोझै जजल्ला ववकास
सर्मर्तलाई पनाइनेछ।

(ि)

ससतु अनजिानको हकमा मन्त्रालय तर्ा ववषयगत मन्त्रालयबाट सतुसवहतको अजख्तयारी जजल्ला
ववकास कोषमा जम्मा हजने गरी पनाउनजपनेछ।

(११)

स्र्ानीय ववकास मन्त्रालय, ववषयगत मन्त्रालय, ववभाग, आयोग, सर्मर्त, प्रर्तष्टान वा यस्तै प्रकृर्तका अन्त्य
र्नकायबाट सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायको ववकास कोषमा जम्मा हजने बाहेक अन्त्य छज �ै कोष वा िातामा वा
पिार्िकारीको नाममा अजख्तयारी पनाउन पाइने छै न।

(१२)

ववकास साझेिार एवं अन्त्तराुवष्ट्रय गैर-सरकारी सं स्र्ासँग भएको सम्झौताको आिारमा सम्झौताका सतु बमोजजम
अजख्तयारी पनाइनेछ।

(१३)

नेपाल सरकारका केन्त्रीय र्नकायबाट स्र्ानीय र्नकायले चालज आर्र्ुक वषुमा कायाुन्त्वयन गने गरी चै र
मसान्त्तपर्छ कजनै पर्न नयाँ कायुक्रम वा आयोजनाको नाममा अजख्तयारी वा कजनै प्रकारको बजेट पनाइने छै न।

(१४)

गाउँ ववकास सर्मर्तले ज्येष्ट मसान्त्तपर्छ, नगरपार्लका र जजल्ला ववकास सर्मर्तले वैर्ाि मसान्त्तपर्छ कजनै पर्न
नयाँ कायुक्रम आयोजनामा रकम बाँडफाँड गनु, रकम र्नकासा दिन, कायुक्रम वा आयोजना कायाुन्त्वयनका
लार्ग सम्झौता गनु, पेश्की दिन वा अजख्तयारी दिन पाउने छै न।

पररच्छे ि – ७: कोष व्यवस्र्ापन

४०.

गाउँ ववकास कोष: (१) गाउँ ववकास सर्मर्तको कोषमा िे हायबमोजजमका रकमहरू रहनेछन्:
(क)

नेपाल सरकारबाट

नको िफा ६० बमोजजम प्राप्त हजने ससतु, र्नःसतु अनजिान एवं सबै प्रकारको रकमहरू,

(ि)

जजल्ला ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाबाट प्राप्त हजने र्नःसतु, ससतु अनजिान तर्ा कायुक्रम बजेट रकम,

(ग)

जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो आम्िानी र राजस्व बाँडफाँडबाट उपलव्ि गराउने रकम,

(घ)

ववषयगत मन्त्रालयहरूबाट ससतु, र्नःसतु अनजिान तर्ा कायुक्रम बजेटको रूपमा प्राप्त हजने रकम,

(ङ)

ववकास साझेिार तर्ा रावष्ट्रय वा अन्त्तराुवष्ट्रय गैर-सरकारी सं स्र्ाबाट सोझै प्राप्त हजने रकम तर्ा कायुक्रम बजेट,

(च)

प्राववर्िक सहयोग वापत् प्राप्त हजने रकम,

(छ)

र्नजी क्षेरबाट प्राप्त हजने सबै प्रकारका रकम वा सहयोग,
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(ज)
४१.

पेश्की र बेरूजज फछयौटबाट गाउँ ववकास सर्मर्तलाई प्राप्त हजने रकम, र

(झ)

गाउँ ववकास सर्मर्तको कोषमा प्राप्त हजन आउने अन्त्य सबै प्रकारका रकम।

(क)

यस कायुववर्िको िफा ४० बमोजजम प्राप्त हजन आउने रकम नेपाल सरकारबाट तोके बमोजजमको बैंकमा ‘ग’

गाउँ ववकास कोष सञ्चालन र व्यवस्र्ापन: गाउँ ववकास सर्मर्तको कोषको सञ्चालन र व्यवस्र्ापन िे हायबमोजजम हजनछ
े :
समूहको िाता िोली राख्नजपनेछ।

(ि)

कोषमा प्राप्त हजने सबै प्रकारका रकमको स्रोतअनजसारको िाता वा सहायक िाता गाउँ ववकास सर्मर्तले राख्नज पनेछ।

(ग)

ँ ीगत िचुका लार्ग छज �ाछज �ै िजईवटा िाता रािी आर्र्ुक कारोबारको अर्भलेि व्यवजस्र्त
चालज िचु र पजज

(घ)

गाउँ ववकास सर्मर्तको अध्यक्ष नभएसम्म गाउँ ववकास सर्मर्तको िाता र्नम्नबमोजजम सञ्चालन हजनछ
े :

(अ)

गनजप
ु िुछ।उक्त वहसाब मार्सक रूपमा बैङ्क िातासँग र्मलान गराउनजपनेछ।

ज
गाउँ ववकास सर्मर्तका सजचव र गाउँ ववकास सर्मर्तको लेिाका कमुचारी भए िजबै जनाको सं यक्त
िस्तितबाट, वा

(आ)

गाउँ ववकास सर्मर्तका सजचव र सोही गाउँ ववकास सर्मर्तर्भर रहेका वा नजजकमा रहे का नेपाल सरकारका
अन्त्य ववषयगत र्नकाय (रे न्त्जपो�, कृवष, पर्ज सेवा, स्वास्थ्य, हजलाक आदि) मा कायुरत सम्भव भएसम्म लेिाका
ज
कमुचारीबाट र नभएमा स्र्ायी िररिार वा सो भन्त्िा मार्र्ल्लो पिका र्नजामती कमुचारीको सं यक्त
िस्तितबाट, वा

(इ)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयका योजना अनजगमन तर्ा प्रर्ासकीय अर्िकृत वा स्र्ानीय ववकास

ज
अर्िकारीले तोकेको अर्िकृतस्तरको कमुचारी र सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्तका सजचवको सं यक्त

िस्तितबाट।
(ई)

िण्ड (आ) बमोजजम िाता सञ्चालन हजने व्यवस्र्ा कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रण कायाुलयको समन्त्वयमा
सम्बजन्त्ित जजल्लाका स्र्ानीय ववकास अर्िकारीले र्मलाउनज पनेछ।

(उ)

मार्र् उल्लेिर्त बाहे क अन्त्य तवरबाट गाउँ ववकास सर्मर्तको िाता सञ्चालन गनु पाइने छै न।

(ऊ)

यसरी िाता सञ्चालन भएकोमा िाता सञ्चालन गने उपयजक्त
ु कमुचारीलाई आर्र्ुक कारोवार गने अर्िकारी सरह
मानी र्नजले प्रचर्लत कानजन बमोजजम जजम्मेवारी र उत्तरिावयत्व र्लनज पनेछ।

(ङ)

आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३३ बमोजजमको कमुचारी कल्याण कोषमा जम्मा हजने रकम व्याज
आजुन हजने िातामा व्यवस्र्ापन गनु सवकनेछ।

४२.

नगरपार्लकाको कोष: नगरपार्लकाको कोषमा िे हायबमोजजमका रकमहरू रहनेछन्:
(क)

नेपाल सरकारबाट

नको िफा १२५ बमोजजम प्राप्त हजने सर्ुत, र्नःसतु अनजिान एवं सबै प्रकारका रकमहरू,

(ि)

जजल्ला ववकास सर्मर्तबाट प्राप्त हजने र्नःसतु, ससतु अनजिान, राजस्व बाँडफाँड तर्ा कायुक्रम बजेट रकम,

(घ)

ववषयगत मन्त्रालयहरूबाट सर्ुत, र्नःसतु अनजिान तर्ा कायुक्रम बजेटको रूपमा प्राप्त हजने रकम,

(ङ)

ववकास साझेिार तर्ा रावष्ट्रय वा अन्त्तराुवष्ट्रय गैरसरकारी सं स्र्ाबाट सोझै प्राप्त हजने रकम तर्ा कायुक्रम बजेट,

(च)

प्राववर्िक सहयोग वापत् प्राप्त हजने रकम,

(छ)

र्नजी क्षेरबाट प्राप्त हजने सबै प्रकारका रकम वा सहयोग,

(ज)

पेश्की र बेरूजज फछयौटबाट नगरपार्लकालाई प्राप्त हजने रकम, र

(झ)

नगरपार्लका कोषमा प्राप्त हजन आउने अन्त्य सबै प्रकारका रकम।

४३. नगरपार्लकाको कोष सञ्चालन र व्यवस्र्ापन:
(१)

नगरपार्लका कोषको सञ्चालन

नको िफा १२६, आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम २२ का अर्तररक्त

िे हायबमोजजम हजनेछ:
(क)

कोषमा जम्मा भएको रकमको स्रोतअनजसारको अर्भलेि िाता र सहायक िाता िडा गरी अर्िकार प्राप्त
अर्िकारीबाट प्रमाजणत गरी गराई राख्नजपनेछ।
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(ि)

एकीकृत सारांर् वववरण िाता तयार गरी बैंक िातासँग मार्सक रूपमा र्भडान गरी र्मलान गनजप
ु नेछ।यसरी
र्मलान गररएको वहसाव वववरण चौमार्सक प्रगर्त फारामहरूसँगै मन्त्रालयको नगरपार्लका व्यवस्र्ा र्ािामा
पनाउनजपनेछ।

(ग)

जजनसजकै स्रोतबाट नगरपार्लकामा प्राप्त रकम नगरपार्लकाको मूल कोषमा जम्मा नगरी िचु गनु पाइने छै न।

(घ)

ववषयगत कायाुलय, ववकास साझेिार, जगेडा कोष लगायत ववर्भन्न र्नकायबाट अजख्तयारीमा तोवकएको सतु एवं

ँ ीगत िचु िातामा जम्मा गरी िचु
कायुववर्िबमोजजम प्राप्त हजने रकम सोहीबमोजजम चालज िचु तर्ा पजज

गनजप
ु नेछ।
नगरपार्लका कोषको िाता व्यवस्र्ापन र्नम्नबमोजजम हजनेछ:
(क)

नगरपार्लकालाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हजने सबै प्रकारका र्नःसतु एवं ससतु अनजिान “ि” समूहको िातामा

ँ ीगत र्ीषुकमा छज ट्याइ िचु
र्नकासा हजनेछ।यसरी “ग” समूहको िातामा स्र्ानान्त्तरण गिाु चालज र पजज
गनजप
ु नेछ।नगरपार्लकाको कोष प्रवाह तार्लका अनजसूची–२२ बमोजजम हजनेछ।तर एकल िाता कोष प्रणाली
लागज भएका जजल्लामा “ि” समूहको िाता नरहने हजँिा अनजिान र्सिै “ग” समूहको िातामा जम्मा गरी आर्र्ुक

कारोवार गनजप
ु नेछ।
(ि)

नगरपार्लकाले आर्र्ुक कारोबार सञ्चालनका लार्ग “ग” समूहको िाता बाहे क अन्त्य कजनै िाताबाट कारोबार
गनु पाउने छै न।

(ग)

आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३३ (१) िण्ड (छ) बमोजजमको कमुचारी कल्याण कोषमा जम्मा हजने
रकम व्याज आजुन हजने िातामा व्यवस्र्ापन गनु सवकनेछ।

४४.

४५.

जजल्ला ववकास कोष: जजल्ला ववकास कोषमा िे हायबमोजजमका रकमहरू रहनेछन्:
(क)

नेपाल सरकारबाट

नको िफा बमोजजम प्राप्त हजने ससतु, र्नःसतु अनजिान एवं सबै प्रकारको रकमहरू,

(ि)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको आफ्नो आम्िानी

(ग)

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हजने रकम,

(घ)

ववषयगत मन्त्रालयहरूबाट ससतु, र्नःसतु अनजिान तर्ा कायुक्रम बजेटको रूपमा प्राप्त हजने रकम,

(ङ)

ववकास साझेिार तर्ा रावष्ट्रय वा अन्त्तराुवष्ट्रय गैर-सरकारी सं स्र्ाबाट सोझै प्राप्त हजने रकम तर्ा कायुक्रम बजेट,

(च)

प्राववर्िक सहयोग वापत् प्राप्त हजने रकम,

(छ)

र्नजी क्षेरबाट प्राप्त हजने सबै प्रकारका रकम वा सहयोग,

(ज)

पेश्की र बेरूजज फछयौटबाट जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई प्राप्त हजने रकम, र

(झ)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको कोषमा प्राप्त हजन आउने अन्त्य सबै प्रकारका रकम।

जजल्ला ववकास कोष सञ्चालन र व्यवस्र्ापन:
(१)

जजल्ला ववकास कोषको सञ्चालन

नको िफा २२२, आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ४३ का अर्तररक्त

िे हायबमोजजम हजनेछ:
(क)

कोषमा जम्मा भएको रकमको स्रोतअनजसारको अर्भलेि िाता र सहायक िाता िडा गरी अर्िकार
प्राप्त अर्िकारीबाट प्रमाजणत गरी गराई राख्नजपनेछ।

(ि)

ववत्तीय प्रगर्त प्रर्तवेिन तयार गरी बैंक िातासँग मार्सक रूपमा र्भडान गरी र्मलान गनजप
ु नेछ।यसरी

ँ ै मन्त्रालयको आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािामा
र्मलान गररएको वहसाव वववरण चौमार्सक प्रगर्त फारामहरूसग
पनाउनजपनेछ।

(ग)

जजनसजकै स्रोतबाट जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्राप्त रकम जजल्ला ववकास कोषको मूल िातामा जम्मा
नगरी िचु गनु पाइने छै न।

(घ)

ववषयगत कायाुलय, ववकास साझेिार लगायत ववर्भन्न र्नकायबाट अजख्तयारीमा तोवकएको सतु एवं

ँ ीगत िचु िातामा जम्मा गरी
कायुववर्िबमोजजम प्राप्त हजने रकम सोहीबमोजजम चालज िचु तर्ा पजज
िचु गनजप
ु नेछ।
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(ङ)

ववषयगत कायाुलय वा अन्त्य र्नकायको नाममा जजल्ला ववकास कोषमा प्राप्त रकम स्र्ानीय ववकास
अर्िकारीले सम्बजन्त्ित र्नकायबाट कायाुन्त्वयन गनेगरी अजख्तयारी एवं र्नकासा दिनजपनेछ।

(२)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको िाता व्यवस्र्ापन र्नम्नबमोजजम हजनछ
े :
(क)

जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हजने सबै प्रकारका र्नःसतु एवं ससतु अनजिान “ि”
समूहको िातामा र्नकासा हजनेछ।“ि” समूहको िाताबाट “ग” समूहको िातामा अनजसूची–२३
बमोजजमको जजल्ला ववकास कोषको रकम प्रवाह तार्लकाअनजसार रकम स्र्ानान्त्तरण गरे रमार आर्र्ुक
ँ ीगत र्ीषुकमा छज ट्याई
कारोबार गनजप
ु नेछ।यसरी “ग” समूहको िातामा स्र्ानान्त्तरण गिाु चालज र पजज
िचु गनजप
ु नेछ।

तर एकल िाता कोष प्रणाली लागज भएका जजल्लामा “ि” समूहको िाता नरहने हजँिा अनजिान र्सिै
“ग” समूहको िातामा जम्मा गनजप
ु नेछ।

(ि)

जजल्ला ववकास सर्मर्तले आर्र्ुक कारोबार सञ्चालनका लार्ग “ग” समूहको िाता बाहेक अन्त्य कजनै
िाताबाट कारोबार गनु पाउने छै न।

(३)

आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३३ (१) (छ) बमोजजमको कमुचारी कल्याण कोषमा जम्मा
हजने रकम व्याज आजुन हजने िातामा व्यवस्र्ापन गनु सवकनेछ।

४६.

ववर्ेष कोषसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा:
(१)

नगरपार्लकाले आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३३ मा व्यवस्र्ा भएबमोजजम र जजल्ला ववकास सर्मर्तले
आर्र्ुक

प्रर्ासन

र्नयमावलीको

र्नयम

५४

मा

व्यवस्र्ा

भएबमोजजम

सम्बजन्त्ित

पररषदबाट

कोष

सञ्चालनसम्बन्त्िी ववर्नयम स्वीकृत गराई ववर्ेष कोषहरू स्र्ापना गनु र त्यस्तो कोषमा रकम ववर्नयोजन गनु
सक्नेछन्।

(२)

ँ ीगत रकम, लजक्षत समूहका लार्ग छज ट्याइएको रकम वा प्रव�ुनात्मक कायुक्रमको लार्ग
यस्तो कोषमा पजज
छज �ाइएको रकमबाट सम्बजन्त्ित र्नकायको पररषद्को र्नणुयबमोजजम जम्मा गनु सवकनेछ।

(३)

कोषको सञ्चालन तर्ा िचुका प्रवक्रयाहरू र्निाुरण गिाु कोषको उ�ेश्यसँग सम्बजन्त्ित कायुमा मार िचु

(४)

यस्ता कोषमा जम्मा भएको रकम जजन प्रयोजनका लार्ग राजिएको हो सो बाहे क अन्त्य प्रयोजनमा वा आर्र्ुक

गनजप
ु नेछ।यस्तो कोषमा िचु नभई बाँकी रहेको रकम सं घीय सजञ्चत हजँिै जानेछ।

सहायता, अनजिान वा चन्त्िा पजरस्कारजस्ता ववतरणमजिी कायुका लार्ग िचु गनु पाइने छै न।
४७.

रकम विजसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा:
(१)
(क)

सालतमाममा िचु नभई बाँकी रहेको रकम िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछ:

ँ ीगत तर्ा चालज अनजिान रकम आर्र्ुक वषु समाप्त
नेपाल सरकारबाट र्नकासा भएको सबै र्नःसतु, ससतु, पजज
ज न्त्िा कजम्तमा सात दिन अगार्ड नै भ जक्तानी दिनजपने रकम भ जक्तानी दिई आर्र्ुक कारोवार बन्त्ि गनजप
हजनभ
ु नेछ।

(ि)

आर्र्ुक कारोवार बन्त्ि गरे पर्छ

बाँकी रहे को रकम स्र्ानीय र्नकायको मूल कोष िातामा वफताु

गनजप
ु नेछ।यसरी वफताु प्राप्त भएको रकममध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त विज गनु नपने रकम र स्र्ानीय
र्नकायको आन्त्तररक आम्िानीको रकम, राजस्व बाँडफाँड वापत् प्राप्त हजने रकम समेत आगामी आर्र्ुक वषुको
लार्ग जजम्मेवारी सारी लेिा राख्नजपनेछ।
(ग)

िण्ड (ि) बमोजजम रकम वफताु प्राप्त भएपर्छ तोवकएबमोजजम विज गनजप
ु ने रकम “ि” समूहको िातामा
स्र्ानान्त्तरण गरी कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयमा वफताु पनाउनजपनेछ।

तर एकल िाता कोष प्रणाली लागज भएका जजल्लामा “ि” समूहको िाता नरहने हजँिा विज हजने रकम कोष
तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयको िातामा वफताु गनजप
ु नेछ।

(२)

सम्झौता भई सम्पन्न नभएका र िावयत्व र्सजुना भएका क्रमागत आयोजनाको भ जक्तानी दिन बाँकी रकमको
वववरण प्रमाजणत गराई राख्नज पनेछ।
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पररच्छे ि – ८: लेिा र लेिापरीक्षण
४८.

लेिा व्यवस्र्ापन:
(१)
(क)

गाउँ ववकास सर्मर्तको लेिा व्यवस्र्ापन िे हायबमोजजम हजनछ
े :

गाउँ ववकास सर्मर्तले आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ३ को अिीनमा रही लेिापालन र्स�ान्त्तअनजसार
लेिा राख्नजपनेछ।

(ि)

आर्र्ुक वषु समाप्त भएको पैतीस दिनर्भर तोवकएको ढाँचामा ववत्तीय प्रर्तवेिन तयार गरी जजल्ला ववकास
सर्मर्तको कायाुलयमा पेर् गनजप
ु ने छ।

(ग)

गाउँ ववकास सर्मर्तले कारोबार रकमको िै र्नक रूपमा अनजसूची–२४, २४.१, र २४.२ बमोजजमको ढाँचामा
प्रार्प्त तर्ा भ जक्तानीको वववरण राख्नजपनेछ। उक्त लेिा अर्भलेि यर्ासम्भव कम्प्यूटराईज्ड लेिा प्रणालीमा राख्ने
व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(घ)

गाउँ ववकास सर्मर्तको सजचवले कोषमा प्राप्त हजने सबै प्रकारका रकमको स्रोतअनजसारको िाता वा सहायक
िाता राख्नज पनेछ।

(ङ)

ँ ीगत िचुका लार्ग छज �ाछज �ै िजईवटा िाता रािी आर्र्ुक कारोबारको अर्भलेि व्यवजस्र्त गने
चालज िचु र पजज

र उक्त वहसाब मार्सक रूपमा बैंक िातासँग र्मलान गराउने िावयत्व गाउँ ववकास सर्मर्तका सजचवको
हजनेछ।

(च)

िचु व्यवस्र्ापन गिाु र्नयर्मतता,

र्मतव्यवयता,

प्रभावकाररता, कायुकजर्लता औजचत्य र

जवाफिे वहताको

र्स�ान्त्तलाई अवलम्वन गिदै  आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीबमोजजम िचु गनजप
ु नेछ।
(छ)

भौर्तक पूवाुिारतफुका आयोजनाको हकमा प्राववर्िकबाट स्र्लगत अनजगमनसवहतको प्रर्तवेिन पेर् नभएसम्म
र्प वकस्ता र्नकासा दिन पाइने छै न।सार्ै, पेश्की रकम मार्र् पजनः पेश्की दिन पाइने छै न।

(२)

गाउँ ववकास सर्मर्तको लेिापरीक्षण िे हायबमोजजम गनजु गराउनजपनेछ:

(क)

गाउँ ववकास सर्मर्तको लेिापरीक्षण

(ि)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको आन्त्तररक लेिा परीक्षण र्ािाले लेिापरीक्षण कायुयोजना बनाई कजम्तमा चौमार्सक

(ग)

अजन्त्तम लेिापरीक्षण गिाु लेिा परीक्षकले गाउँ ववकास सर्मर्तमै बसी आवश्यकतानजसार आयोजनाहरूको

नको िफा ६९ बमोजजम सम्पन्न गनजप
ु नेछ।

रूपमा गाउँ ववकास सर्मर्तको आन्त्तररक लेिा परीक्षण सम्पन्न गनजप
ु नेछ,।
स्र्लगत र्नरीक्षण समेत गरी गनजप
ु नेछ।

(घ)

गाउँ ववकास सर्मर्तको अजन्त्तम लेिापरीक्षण प्रर्तवेिनलाई राजनैर्तक िल, नागररक समाज र अन्त्य

सरोकारबालाको उपजस्र्र्तमा गाउँ ववकास सर्मर्तको अध्यक्ष वा र्नजले तोकेको पिार्िकारीले सावुजर्नक
गनजप
ु नेछ।

(ङ)

गाउँ ववकास सर्मर्तले अजन्त्तम लेिापरीक्षण प्रर्तवेिन सम्बजन्त्ित गाउँ पररषदमा पेर् गनजप
ु नेछ।

(च)

काम भएको तर प्रमाण कागजात जजटाउन नसकेका कारणले बेरूजज फर्छ्यौट हजन नसकेका बेरूजजलाई र्नयर्मत
गराउन गाउँ पररषद्ले गाउँ ववकास सर्मर्तलाई आवश्यक र्निे र्न दिनसक्नेछ।यसरी प्राप्त र्निे र्नलाई

प्रार्र्मकता दिई पालना गनजु गराउनज गाउँ ववकास सर्मर्तको कतुव्य हजनेछ।
(छ)

गाउँ ववकास सर्मर्तले लेिापरीक्षकबाट प्राप्त प्रर्तवेिन जचत्त बजझ्िो नलागेमा सो वववरण िजलाई नेपाल चाटुड्

एकाउन्त्टे न्त्ट सं स्र्ामा लेिी पनाउन सक्नेछ र उक्त सं स्र्ाको स्वीकृर्त र्लई अको लेिापरीक्षक र्नयजजक्त गनु
सक्नेछ।

(ज)

गाउँ ववकास सर्मर्तको अजन्त्तम लेिापरीक्षण नेपाल चाटुड एकाउन्त्टे न्त्ट सं स्र्ामा िताु भएको िताुवाला
लेिापरीक्षकबाट गराउनजपनेछ। तर सरकारी सेवा, सावुजर्नक सं घ सं स्र्ा र

जजल्ला ववकास सर्मर्तको

कायाुलयमा कायुरत कमुचारीले गाउँ ववकास सर्मर्तको अजन्त्तम लेिापरीक्षण गनु पाउने छै नन्।
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(३)

नगरपार्लकाको लेिा व्यवस्र्ापन िे हायबमोजजम हजनेछ:

(क)

नगरपार्लकाको आम्िानी िचुको वहसाव कप्यूटराईज्ड प्रणालीमा आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम १९
बमोजजम यस कायुववर्िको ववर्भन्न अनजसूचीमा उजल्लजित िाता, सहायक िाताहरूमा समेत प्रववव� गराई
राख्नजपनेछ।सार्ै, अनजसूची–२५ बमोजजमको क्षेरगत िचु वववरण तयार गनजप
ु नेछ।

(ि)

िचु गिाु स्वीकृत बजेट र्ीषुकको सीमार्भर रही िचु व्यवस्र्ापन गनजप
ु नेछ,

(ग)

नगर क्षेरर्भर रहेका ववषयगत कायाुलय, नगरपार्लकाका सम्बजन्त्ित ववभाग, र्ािा र वडाका कायुक्रमलाई
स्वीकृत ववर्नयोजन रकमर्भर रही कायुतार्लका बमोजजम भ जक्तानी दिनजपनेछ,

(घ)

िचु व्यवस्र्ापन गिाु र्नयर्मतता, र्मतव्यवयता, प्रभावकाररता, कायुकजर्लता

औजचत्य र जवाफिे वहताको

र्स�ान्त्तलाई अवलम्वन गिदै  आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीबमोजजम िचु गनजप
ु नेछ,
(ङ)

भौर्तक पूवाुिारतफुका आयोजनाको हकमा प्राववर्िकबाट स्र्लगत अनजगमनसवहतको प्रर्तवेिन पेर् नभएसम्म
र्प वकस्ता र्नकासा दिन पाइने छै न।सार्ै, पेश्की रकम मार्र् पजनःपेश्की दिन पाइने छै न।

(४)

नगरपार्लकाको आर्र्ुक कारोबारको लेिापरीक्षण िे हायबमोजजम गनजु गराउनजपनेछ:

(क)

नगरपार्लकाको आन्त्तररक तर्ा अजन्त्तम लेिापरीक्षण

(ि)

नगरपार्लकाको सम्पूण ु आय–व्यय र िरौटीको स्रे स्ताको आन्त्तररक लेिापरीक्षण आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको

नको िफा १३५ बमोजजम हजनेछ।

र्नयम ३७ बमोजजम मार्सक रूपमा गनजपु नेछ।
(ग)

गत आर्र्ुक वषुको अजन्त्तम लेिापरीक्षण चालज आर्र्ुक वषु र्भरै सम्पन्न गरी सक्नजपनेछ।

(घ)

लेिापरीक्षकले अजन्त्तम लेिापरीक्षण गिाु आवश्यकतानजसार आयोजनाहरूको स्र्लगत र्नरीक्षण समेत गनु
सक्नेछ।

(ङ)

नगरपार्लकाको अजन्त्तम लेिापरीक्षणबाट प्राप्त प्रर्तवेिनलाई राजनैर्तक िल, नागररक समाज, स्र्ानीय परकार र
अन्त्य सरोकारवालाको उपजस्र्र्तमा नगरपार्लकाले सावुजर्नक गनजप
ु नेछ।

(च)

नगरपार्लकाले अजन्त्तम लेिापरीक्षण प्रर्तवेिन सम्ब� नगर पररषदमा पेर् गनजप
ु नेछ।

(छ)

काम भएको तर आवश्यक प्रमाण कागजात जजटाउन नसकेका कारणले बेरूजज फर्छ्यौट हजन नसकेका
िचुहरूलाई र्नयर्मत गराउन नगर पररषद्ले नगरपार्लकालाई आवश्यक र्निे र्न दिनसक्नेछ।यसरी प्राप्त
र्निे र्नलाई प्रार्र्मकता दिई पालना गनजु गराउनज नगरपार्लकाको कतुव्य हजनछ
े ।

(ज)

नगरपार्लका कोषको आन्त्तररक लेिापरीक्षण प्रर्तवेिन चौमार्सक रूपमा र अजन्त्तम लेिा परीक्षण प्रर्तवेिन
वावषुक रूपमा मन्त्रालयको नगरपार्लका व्यवस्र्ा र्ािा तर्ा आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािामा पनाउनजपनेछ।

(झ)

नगरपार्लकाले अजन्त्तम लेिापरीक्षणबाट र्नस्केका बेरूजज सम्परीक्षण गराई र्नयर्मत गराउनजपनेछ।

(५)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको लेिा व्यवस्र्ापन िे हायबमोजजम हजनेछ:

(क)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको आम्िानी िचुको वहसाव कप्यूटराईज्ड लेिा प्रणालीमा र यस कायुववर्िको अनजसूचीमा
उजल्लजित िाता, सहायक िाताहरूमा प्रववव� गराई राख्नजपनेछ। सार्ै, अनजसूची–२४(४) बमोजजमको क्षेरगत
िचु वववरण तयार गनजप
ु नेछ।

(ि)

कायाुलय प्रमजि र लेिाप्रमजिले प्रत्येक मवहनाको अन्त्त्यमा बैंक स्टे टमेन्त्टसँग र्भडाई िाता प्रमाजणत गरी
राख्नजपनेछ।

(ग)
(घ)

िचु गिाु स्वीकृत बजेट र्ीषुकको सीमार्भर रहीमार िचु व्यवस्र्ापन गनजप
ु नेछ।

ववषयगत कायाुलय, गाउँ ववकास सर्मर्त एवं अन्त्य र्नकायहरूलाई स्वीकृत कायुक्रम आयोजना बमोजजम

ववर्नयोजन भएको रकमको सीमार्भर रही समयमा नै कायुतार्लका बमोजजम र्नकासा दिनजपनेछ।
(घ)

िचु व्यवस्र्ापन गिाु र्नयर्मतता, र्मतव्यवयता, प्रभावकाररता, कायुकजर्लता, औजचत्य र जवाफिे हीताको
र्स�ान्त्तलाई अवलम्वन गिदै  आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीबमोजजम िचु गनजप
ु नेछ।

(ङ)

भौर्तक पूवाुिारतफुका आयोजनाको हकमा प्राववर्िकबाट स्र्लगत अनजगमनसवहतको प्रर्तवेिन पेर् नभएसम्म
र्प वकस्ता र्नकासा दिन पाइने छै न।सार्ै, पेश्की रकम मार्र् पजनःपेश्की दिन पाइने छै न।
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(च)

कायाुलय प्रमजिले आफू सात दिनभन्त्िा बढी कायाुलयमा अनजपजस्र्त रहने अवस्र्ामा आफ्ना र्नकटतम
मातहतका कमुचारीबाट िाता सञ्चालन हजने व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(छ)

जजल्ला ववकास सर्मर्तले

आर्र्ुक प्रर्ासन र्नयमावलीको र्नयम ४० को अिीनमा रही लेिापालन

र्स�ान्त्तअनजसार लेिा राख्नजपनेछ।
(ज)

आर्र्ुक वषु समाप्त भएको पैतीस दिनर्भर तोवकएको ढाँचामा ववत्तीय प्रर्तवेिन तयार गरी मन्त्रालयमा
पनाउनजपनेछ।

(६)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको लेिापरीक्षण िे हायबमोजजम गनजु गराउनजपनेछ:

(क)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको लेिापरीक्षण

(ि)

आन्त्तररक लेिापरीक्षण र्ािाले मार्सक रूपमा जजल्ला ववकास कोष र र्नक्षेपण कायुक्रमको

नको िफा २३२ बमोजजम हजनेछ।
लेिापरीक्षण

सम्पन्न हजने गरी आन्त्तररक लेिापरीक्षण कायुयोजना बनाई लेिापरीक्षण गनजप
ु नेछ।
(ग)

अजन्त्तम लेिापरीक्षण गिाु लेिापरीक्षकले आवश्यकतानजसार आयोजनाहरूको स्र्लगत र्नरीक्षण समेत गरी
लेिापरीक्षण गनु सक्नेछ।

(घ)

अजन्त्तम लेिापरीक्षणबाट प्राप्त प्रर्तवेिनलाई राजनैर्तक िल, नागररक समाज, परकार र अन्त्य सरोकारवालाको
उपजस्र्र्तमा जजल्ला ववकास सर्मर्तले सावुजर्नक गनजप
ु नेछ।

(ङ)

ु नेछ।
जजल्ला ववकास सर्मर्तले अजन्त्तम लेिा परीक्षण प्रर्तवेिन जजल्ला पररषदमा पेर् गनजप

(च)

काम भएको तर प्रमाण कागजात जजटाउन नसकेका कारणले बेरूजज फर्छ्यौट हजन नसकेका िचुहरूलाई रूजज
तर्ा

र्नयर्मत गराउन जजल्ला पररषद्ले जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई आवश्यक र्निे र्न दिनसक्नेछ।यसरी प्राप्त

र्निे र्नलाई प्रार्र्मकता दिई पालना गनजु गराउनज जजल्ला ववकास सर्मर्तको कतुव्य हजनेछ।
(छ)

जजल्ला

ववकास

सर्मर्तले

गराउनजपनेछ।नेपाल

अजन्त्तम

लेिा

परीक्षणबाट

र्नस्केको

बेरूजज

सम्परीक्षण

गराई

र्नयर्मत

सरकारबाट जाने अनजिानको बेरूजज महालेिा परीक्षकको कायाुलय तर्ा आन्त्तररक

आयको बेरूजज जजल्ला पररषद समक्ष सम्परीक्षणका लार्ग पेर् गनजप
ु नेछ।
(७)

गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाको लेिापरीक्षण गिाु लेिापरीक्षकले आफ्नो प्रर्तवेिनमा कजम्तमा अनजसूची–

२६ मा उजल्लजित ववषयहरूमा राय व्यक्त गरे को हजनपज नेछ।
(८)

नगरपार्लका र जजल्ला ववकास सर्मर्तले अनजसूची–२१ बमोजजम पेश्की र अनजसूची–२७ बमोजजम बेरूजजको
अर्भलेि राख्नजपनेछ।

पररच्छे ि – ९
सजर्ासनसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
४९.

उत्तरिावयत्वसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा: स्र्ानीय र्नकायको सम्पूण ु काम कायुवाहीलाई सरल, सजव्यवजस्र्त, सेवाग्राहीमैरी र
जजम्मेवारयजक्त बनाई स्र्ानीय र्नकायलाई सेवाग्राहीप्रर्त उत्तरिायी गराउन िे हायबमोजजमको व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ:
(१)

“सजर्ासन (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन)
बमोजजम

राजनैर्तक

नेतत्ृ व

र

न, २०६४” र सजर्ासन (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) र्नयमावली, २०६५

कमुचारीबीच

कायु जजम्मेवारी

स्प� वकटान

गरी पररषद्बाट

स्वीकृत

गराउनजपनेछ।
५०.

पारिजर्ुतासम्बन्त्िी व्यवस्र्ा: स्र्ानीय र्नकायले आफूले गरे का काम कारवाहीलाई पारिर्ी ढं गले सञ्चालन गनु
िे हायबमोजजम व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ:
(१)

गाउँ ववकास सर्मर्तले िजई लाि र नगरपार्लका एवं जजल्ला ववकास सर्मर्तले पाँच लाि वा सोभन्त्िा बढी
लागत अनजमान भएका कायुक्रम वा आयोजनाहरूको आयोजनाको नाम, लागत अनजमान, सम्झौता र्मर्त, सम्पन्न
हजने र्मर्त, लाभाजन्त्वत जनसं ख्या, लागत सहभार्गताजस्ता वववरणसवहतको सूचना पाटी सवुसािारणले िे ख्न सक्ने
गरी योजनास्र्लमा राख्नज पनेछ।
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(२)

स्र्ानीय र्नकायबाट सञ्चार्लत कायुक्रम, आयोजना तर्ा बजेट सबैले िे ख्ने गरी सूचना पाटीमा टाँस्ने, सावुजर्नक
गने, स्र्ानीय सञ्चारका माध्यम एफ. एम. रे र्डयो माफुत् प्रचार प्रसार गने कायु गनजप
ु नेछ।

(३)

स्र्ानीय र्नकायले आफ्नो आम्िानी तर्ा िचु प्रत्येक चौमार्सक र वावषुक रूपमा ववर्भन्न माध्यमबाट
सावुजर्नक गनजप
ु नेछ।

(४)

स्र्ानीय र्नकायको ववत्तीय एवं भौर्तक प्रगर्तबारे सवुसािारण एवं सरोकारवालालाई सजसूजचत गराउनका लार्ग
एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्त, वडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना केन्त्र माफुत् आवश्यक सूचना प्रवाह गने
व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(५)

आयोजना सम्पन्न भइसकेपर्छ त्यस्ता आयोजनाको अनजसूची–२८ बमोजजम सावुजर्नक परीक्षण गराउनजपनेछ।
सावुजर्नक परीक्षण नभएसम्म अजन्त्तम वकस्ता भ जक्तानी सम्भाव्य छै न।

(६)

स्र्ानीय र्नकायले वडा नागररक मञ्च र नागररक सचेतना केन्त्र समेतको सहभार्गतामा सरोकारवाला सबै
पक्षको प्रर्तर्नर्ित्व रहेको भेला माफुत् कजम्तमा वषुको एक पटक सामाजजक परीक्षण गनजप
ु नेछ।सामाजजक
परीक्षण हजने स्र्ान र उपजस्र्र्तसम्बन्त्िी सूचना व्यापकरूपमा प्रचार–प्रसार गनजप
ु नेछ।

(७)

नगरपार्लका तर्ा जजल्ला ववकास सर्मर्तले िे हायका ववषयहरू आफ्नो वेभसाइटमा राख्नजका अर्तररक्त स्र्ानीय
वा रावष्ट्रय परपर्रका, एफ.एम. रे र्डयो लगायतका सञ्चार माध्यमहरूबाट सावुजर्नक गनजप
ु नेछ:

(क)

आवर्िक तर्ा वावषुक योजनाहरू,

(ि)

वावषुक कायुक्रम तर्ा बजेट,

(ग)

सबै प्रकारका आम्िानी, िचु र चौमार्सक र वावषुक प्रगर्त वववरणहरू,

(घ)

नगर र जजल्लाको वस्तजजस्र्र्त झल्कने ववर्भन्न वस्तजगत सूचनाहरू,

(ङ)

नगरपार्लका (बोडु), जजल्ला ववकास सर्मर्त (बोडु) नगरपररषद र जजल्ला पररषद्का सम्पूण ु र्नणुयहरू,

(च)

कायाुलयकोसँगनन सं रचना, र्ािागत जजम्मेबारी र सबै कमुचारीको नाम नामेसी र कायु वववरण,

(छ)

नगरपार्लका, जजल्ला ववकास सर्मर्त, नगरपररषि वा जजल्ला पररषदबाट पाररत ववर्नयम, कायुववर्ि र र्निे जर्का
आदि,

५१.

(ज)

आफ्नो क्षेरमा कायुरत ववकास साझेिार सं स्र्ाहरूको वववरण,

(झ)

अनजगमन तर्ा मूल्याङ्ककनका प्रर्तवेिनहरू,

(ञ)

ँ सम्बजन्त्ित र्नवेिनको ढाँचा तर्ा फारामहरू,
सेवा प्रवाहसग

(ट)

सामाजजक सजरक्षा भत्ता तर्ा बाल सं रक्षण अनजिान प्राप्त गरे का व्यजक्तहरूको नाम नामेसीसवहतको वववरण,

(न)

नागररक बडापर, र

(ड)

नगरपार्लका तर्ा जजल्ला ववकास सर्मर्तले आवश्यक नानेका अन्त्य वववरणहरू।

ववत्तीय सजर्ासन जोजिम (वफड्यजर्सयरी ररस्क) न्त्यूनीकरणसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा: स्र्ानीय र्नकायको सं स्र्ागत, आर्र्ुक, ववत्तीय
सजर्ासन एवं ववश्वसनीयता कायम गिदै  यससम्बन्त्िी जोजिमहरू न्त्यूनीकरण गनुका लार्ग िे हायबमोजजमको व्यवस्र्ा
गनजप
ु नेछ:
(क)

ँ ीगत रकमबाट लगानी र्नषेि गररएका क्षेरमा गररएको िचु र तोवकएको सीमा बावहर गरे को कजन्त्टन्त्जेन्त्सी
पजज
िचुको र्नणुय गने पिार्िकारीबाट कानूनबमोजजम सरकारी बाँकी सरह असजल उपर गररनेछ।

(ि)

उपभोक्ता सर्मर्तबाट सञ्चार्लत कायुक्रमको लेिा िजरूस्त राख्ने िावयत्व सम्बजन्त्ित उपभोक्ता सर्मर्तका प्रमजि,
कोषाध्यक्ष र सिस्य सजचवको हजनेछ।लेिा िजरूस्त नरािेको पाइएमा प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारबाही
हजनेछ।

(ग)

भए गरे को कामलाई नगरे को भनी तर्ा नगरे को कामलाई गरे को भनी र्सफाररस गने, नाप जाँच प्राववर्िक
सजपररवेक्षण गने र अजन्त्तम मूल्याङ्कन गने कमुचारीलाई प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारबाही हजनछ
े ।
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(घ)

यस कायुववर्िबमोजजम सञ्चालन हजने कायुक्रमको रकम िजरूपयोग भएको प्रमाजणत भएमा सम्बजन्त्ित
पिार्िकारीबाट असजल उपर गररनजको सार्ै, त्यस्तो र्नणुय गने अर्िकारीलाई प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारबाही
हजनेछ।

(ङ)

स्र्ानीय र्नकायको सावुजर्नक िररि प्रवक्रयालाई पारिर्ी र र्नयर्मत गराउन सावुजर्नक िररि

न र

र्नयमावलीको पूण ु पालना गिदै  ववद्यजतीय माध्यमबाट सञ्चालन गनु प्रोत्साहन गनजप
ु नेछ।ने क्काप�ा प्रवक्रयामा
हजनसक्ने अर्नयर्मतता, र्मलोमतो र जवरजस्ती गनेजस्ता कानून ववपररतका कायुहरू र्नरूत्सावहत गनु स्र्ानीय
प्रर्ासनले आवश्यक सहयोग गनजप
ु नेछ।
(च)

भौर्तक एवं ववत्तीय प्रर्तवेिन र्नयर्मत रूपमा उलधि गराउने, सावुजर्नक परीक्षण, लैं र्गक परीक्षण, सामाजजक
परीक्षण, आन्त्तररक लेिापरीक्षण, अजन्त्तम लेिापरीक्षण तोवकएबमोजजम सम्पर गराउने र तिनजरूप प्राप्त
सजझावको कायाुन्त्वयन गराउने जजम्मेवारी स्र्ानीय र्नकायका सजचवको हजनेछ।

(छ)

स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन

न, र्नयम, प्रचर्लत कानून र यस कायुववर्ि ववपररत कजनै पर्न कायुक्रम वा

वक्रयाकलाप र सेवा प्रवाहसम्बन्त्िी कायु सञ्चालन गनु पाइने छै न।
(ज)

कायुक्रम वा आयोजनाहरूको यस कायुववर्िमा उल्लेि भएबमोजजम र्नयर्मत रूपमा अनजगमन, प्रर्तवेिन तर्ा
समीक्षा गनजप
ु नेछ।

(झ)

नीर्तगत एवं कायुक्रम वा आयोजना कायाुन्त्वयनमा हजनसक्ने अर्नयर्मतता, ��ाचार र अजख्तयारको िजरूपयोग
लगायत र्नवहत स्वार्ुका लार्ग कायु गने उपर प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारबाही गररनेछ।

(ञ)

स्र्ानीय र्नकायको वहत ववपररत ने क्का भेररएसन गनु वा मूल्य समायोजन गनु वा स्वार्ु बाजझने काम गनु पाइने
छै न।

(ट)

ु वषुको वैर्ाि मसान्त्तपर्छ नयाँ आयोजना सम्झौता गनु वा पेश्की उपलधि गराउन पाइने
प्रत्येक आर्र्क
छै न।सार्ै, रकम विज नगने गलत मनसायले र्नयमभन्त्िा बढी पेश्की दिन वा अन्त्य िातामा रकमान्त्तर वा
स्र्ानान्त्तरण गरे को पाइएमा त्यस्तो गने कमुचारीलाई कानूनबमोजजम कारबाही हजनेछ।

(न)

आर्र्ुक वषुको अजन्त्तम मवहनामा पेश्की र्लने वा दिने, रकमान्त्तर गने, कायुक्रम सं र्ोिन गने–जस्ता कायुहरू
गरे को पाइएमा त्यस्तो गने कमुचारीलाई प्रचर्लत कानूनबमोजजम ववभागीय सजाय हजनेछ।

(ड)

स्र्ानीय र्नकायको पररषदबाट वावषुक कायुक्रम वा आयोजना स्वीकृत गिाु ववषय क्षेरगत रूपमा एकमज�
छज ट्याउने वा अवण्डामा नरािी आयोजनागत रूपमा बजेट बाँडफाड गनजप
ु नेछ।

(ढ)

स्र्ानीय र्नकायबाट सञ्चार्लत कायुक्रम वा आयोजनाको रकम उपभोक्ता सर्मर्त, ने केिार वा अन्त्य कायाुन्त्वयन
गने र्नकायबाट िजरूपयोग भएको पाइएमा वा अनजमार्नत लागतको तजलनामा गजणस्तरीय तवरबाट काम नभएको
वा कम पररमाणमा काम भएको पाइएमा त्यस्तो कायुमा सं लग्न प्राववर्िक कमुचारी, व्यजक्त, पिार्िकारी वा
र्नकायलाई ��ाचार र्नवारण

न, २०५९ एवं प्रचर्लत कानूनबमोजजम कारबाही हजनछ
े ।

ँ ीगत अनजिान कटौर्त वा रोक्का राख्न सवकनेः
५२. पजज
(१)

ँ ीगत अनजिान कटौर्त वा रोक्का गनु सक्नेछ:–
िे हायको अवस्र्ामा मन्त्रालयले स्र्ानीय र्नकायको पजज

(क)

कायुववर्िको िफा १३अनजसार लगानी गनु र्नषेि गररएका ववषय वा क्षेरमा बजेट ववर्नयोजन वा िचु गरे को
प्रमाजणत भएमा,

(ि)

कायुववर्िको िफा ५२ को प्रर्तकूल हजनग
े री काम कारबाही गरे को प्रमाजणत भएमा,

(ग)

कायुववर्िबमोजजम मन्त्रालयमा पनाउनज पने आयोजना लगानी वववरण तार्लका, मार्सक वा चौमार्सक एवं
वावषुक प्रगर्त प्रर्तवेिन र आन्त्तररक र अजन्त्तम लेिा परीक्षण प्रर्तवेिन तोवकएको समयमै नपनाएमा,

(घ)

वैर्ाि मसान्त्तपर्छ नयाँ कायुक्रम वा आयोजना स्वीकृत गने, रकम बाँडफाँड गने, सम्झौता गने वा पेश्की
दिनेजस्ता कायु गरे को पाइएमा,

(ङ)

प्रचर्लत कानूनको उल्लं घन गरे मा वा मन्त्रालयबाट समय समयमा भएको र्निे र्न पालना नगरे को पाइएमा,
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(च)

राजश्व बाँडफाँड अन्त्तगुत उपलधि हजने रकमबाट कजनै पर्न प्रकारको चालज िचु र्ीषुकमा रकम ववर्नयोजन गरी
िचु गरे को पाइएमा।

(२)

ँ रोक्का राख्नज नपने भए
मन्त्रालयले उपिफा (१) बमोजजम अनजिान रोक्का राख्नजपूव ु सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायसग
सोको जचत्तबजझ्िो जबाफ माग गनजप
ु नेछ।यसरी स्र्ानीय र्नकायबाट प्राप्त जबाफ समेतको आिारमा मन्त्रालयले
अनजिान रोक्का राख्ने र्नणुय गरे मा रोक्का राख्नजको कारणसवहतको व्यहोरा सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायलाई र्लजित
रूपमा जानकारी गराउनजका सार्ै, सावुजर्नक गनजप
ु नेछ।

(३)

नगरपार्लका र जजल्ला ववकास सर्मर्तको हकमा वावषुक रूपमा

मूल्याङ्कन हजने न्त्यूनतम सतु तर्ा कायुसम्पािन

मापनको नर्तजाका आिारमा र गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा न्त्यूनतम सतु मापन नर्तजाको आिारमा

र्नणुयबमोजजमको रकम कटौर्त गनु सवकनेछ।
(४)

ववकास साझेिार र सं घ सस्र्ाहरूबाट प्राप्त हजने ससतु तर्ा र्नःसतु अनजिान तोवकएका सतु बमोजजम उपयोग
नगरे को पाएमा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयले कजनै एक आर्र्ुक वषु वा कायुक्रम अवर्िभर नै आंजर्क वा पूरै
ससतु तर्ा र्नःसतु अनजिान रोक्का गरी कायुक्रम बन्त्ि गनु सक्नेछ।

पररच्छे ि – ११: ववषयगत क्षेरको ससतु अनजिानको कायाुन्त्वयनसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
५६.

ववषयगत क्षेरको ससतु अनजिानको कायाुन्त्वयन: ववकेन्त्रीकरणको भावनाअनजरूप स्र्ानीय स्वायत्त र्ासन प�र्तलाई
स्र्ावपत गनुका लार्ग ववषयगत क्षेरको र्नक्षेपण कायुक्रमको कायाुन्त्वयन िे हायबमोजजम गनजप
ु नेछ:
(१)

ववषयगत क्षेरको र्नक्षेपण प्रभावकारी कायाुन्त्वयनको लार्ग स्र्ानीय र्नकायले र्नक्षेवपत क्षेरसँग सम्बजन्त्ित
साझेिारहरूलाई र्नक्षेवपत कायुक्रम सञ्चालन गनु अर्भप्रेररत गनजप
ु नेछ।

(२)

र्नक्षेवपत कायुक्रम कायाुन्त्वयन गने र्नकाय, सेवा प्रिायक र सम्बजन्त्ित साझेिार सं स्र्ाहरू बीच कायुगत
समन्त्वय कायम गरी पररपूरक उपलजव्ि हार्सल गने व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(३)

ववषयगत क्षेरका ससतु अनजिानको लार्ग िे हायबमोजजमका स्रोतहरू व्यवस्र्ा गररनेछः

(क)

नेपाल सरकारले स्र्ानीय र्नकाय माफुत ववषयगत कायाुलयबाट कायुक्रम सञ्चालन हजने गरी उपलधि गराउने
र्नक्षेवपत कायुक्रमको रकम।

(ि)

स्र्ानीय र्नकायले आफ्नो स्रोतबाट ववषयगत कायुक्रमका लार्ग छज ट्याउने रकम।

(ग)

स्र्ानीय र्नकायहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ससतु र र्नःसतु अनजिानमध्येबाट ववषयगत कायुक्रमलाई
छज ट्याउने रकम।

(घ)

अन्त्य क्षेरबाट प्राप्त रकम।

(४)

ववषयगत क्षेरको ससतु अनजिान सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायको पररषदबाट स्वीकृत गररएका आयोजना वा
कायुक्रमहरूको कायाुन्त्वयनमा मार िचु गनु पाइनेछ।यससम्बन्त्िी िचु गनु सवकने क्षेरहरूको वववरण
अनजसूची–२९ मा दिइएको छ।

(५)

र्नक्षेवपत र्नकायलाई उपलधि गराइने ववषयगत ससतु अनजिान नमजना कायुक्रम सञ्चालन र्निे जर्का,
२०६६अनजसार कायुसम्पािन गनु सवकनेछ।

पररच्छे ि – १२: ववववि
५७.

गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकालाई अनजिान दिनेसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा: जजल्ला ववकास सर्मर्तले

नको िफा

२३०अनजसार जजल्ला ववकास कोषबाट गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकालाई ससतु वा र्नःसतु अनजिान उपलव्ि

गराउन सक्नेछ।यसरी अनजिान उपलव्ि गराउँिा सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाको जनसं ख्या, क्षेरफल,
भौगोर्लक ववकटता, आन्त्तररक आम्िानी, ववकासकोस्तर आदिका आिारमा सूरव� तररकाले ववर्नयोजन गनजप
ु नेछ।
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५९.

र्निे र्नको पालना: स्र्ानीय र्नकायले यस कायुववर्िका प्राविानहरूको अर्तररक्त बजेट अजख्तयारीमा तोवकएका सतुहरू,
मन्त्रालयबाट गररएका पररपर एवं र्निे र्न र न्त्यूनतम सतु तर्ा कायुसम्पािन मापन कायुववर्िमा उजल्लजित
प्राविानहरूको समेत पालना गनजु गराउनजपनेछ।

६०.

जजल्ला ववकास सर्मर्तको भूर्मका:
(१)

जजल्ला

ववकास

सर्मर्तको

भूर्मका

मूलतः

सहजकताु, र्नयामक,

अनजगमन

र

मूल्याङ्कनकताुको

रूपमा

ँ ै नगरर सम्बजन्त्ित ववषयगत
रहनेछ।कायुक्रम वा आयोजना कायाुन्त्वयन गिाु जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ
कायाुलय, गाउँ ववकास सर्मर्त, नगरपार्लका, गैर—सरकारी सं स्र्ा वा सामजिावयक सं स्र्ा माफुत् गनजु गराउन
प्रार्र्मकता दिनजपनेछ।

(२)

तीन लाि वा सोभन्त्िा कम लागत अनजमान भएका भौर्तक पूवाुिार, ववकास र्नमाुणसम्बन्त्िी कायुक्रम वा

आयोजनाहरूको कायाुन्त्वयन जजल्ला ववकास सर्मर्त आफैले नगरी गाउँ ववकास सर्मर्त, नगरपार्लका, ववषयगत

कायाुलय माफुत गराउनजपनेछ।यसरी कायाुन्त्वयन गराउँिा ससतु एवं र्नःसतु अनजिान, ववषयगत क्षेरको ससतु
अनजिान तर्ा कायुक्रम बजेटका माध्यमबाट उपलधि गराउन सवकनेछ।

१.१7 सामाजजक सजरक्षा कायुक्रम सञ्चालन कायुववर्ि, 2072
पररच्छे ि १
प्रारजम्भक
३.

ँ ले अको अर्ु नलागेमा यस कायुववर्िमा
पररभाषाः ववषय वा प्रसग
(क)

लजक्षत समूह भन्नाले यस कायुववर्िबमोजजम भत्ता पाउन योग्य रहे का सबै जेष्ट नागररक, एकल मवहला, अपाि,
लोपोन्त्मूि आदिवार्स जनजाती तर्ा बालबार्लका र नेपाल सरकारले समय समयमा सामाजजक सजरक्षा भत्ता
पाउने भनी तोकेका समूहलाइु समेत जनाउँछ।

(ि)

लाभग्राही भन्नाले यस कायुववर्िबमोजजम लजक्षत समूहमा परे का भत्ता पाउने सबै नागररकहरूलाई जनाउँछ।

(ग)

पररचयपर भन्नाले यस कायुववर्ि को िफा १० अनजसार अनजसूची-६ (क) र ६ (ि) बमोजजम जारी गररएको

(घ)

संरक्षक भन्नाले यस कायुववर्िबमोजजम भत्ता पाउन योग्य नहर भएका लाभग्राहीहरू मध्ये अपािता भएका

(ङ)

एमआई एस भन्नाले ववभागले लागज गरे को सूचना प्रववर्िमा आिाररत लाभग्राहीहरूको ववद्यजतीय सूचना

(च)

जेष्ट नागररक भन्नाले कणाुली अञ्चलमा वस्ने र अनजसूची–१ मा उल्लेि भएका िर्लत नागररकका हकमा ६०

सामाजजक सजरक्षा पररचयपरलाई जनाउँछ।

व्यजक्त र वालवार्लकाको हे रचाह तर्ा सं रक्षण गनु तोवकएको एक जना व्यजक्तलाई जनाउँछ।

प्रणालीलाई जनाउँछ।

वषु उमेर पूरा भएका एवं अन्त्य नागररकका हकमा ७० वषु उमेर पूरा भएका नेपाली नागररकलाइु जनाउँछ।

(छ)

ज आदिवासी जनजार्त भन्नाले अनजसूची–२ मा उल्लेि भएबमोजजमका लोपोन्त्मजि आदिवासी जनजार्तका
लोपोन्त्मि
सबै नागररकलाइु जनाउँछ।

(ज)

एकल मवहला भन्नाले सानी वषु उमेर पजगक
े ा वववाह नगरी बसेका वा सम्बन्त्ि ववच्छे ि भएका एकल
मवहलालाइु जनाउँछ।

(झ)

वविवा मवहला भन्नाले पर्तको मृत्यू भएका जजनसजकै उमेरका एकल मवहलालाइु जनाउँछ।

(ञ)

पूण ु अर्क्त अपािता भएका व्यजक्त भन्नाले जजल्लाजस्र्त मवहला तर्ा बालबार्लका कायाुलयबाट रातो रिको

अपािताको पररचयपर प्राप्त गरे का नागररकहरूलाइु जनाउँछ।
(त)

अर्त अर्क्त अपािता भएका व्यजक्त भन्नाले जजल्लाजस्र्त मवहला तर्ा बालबार्लका कायाुलयबाट र्नलो रिको
अपािताको पररचयपर प्राप्त गरे का नागररकहरूलाइु जनाउँछ।
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(र्)

बालबार्लका भन्नाले पाँच वषु ननाघेका नेपालभरका अनजसूची-१ मा उजल्लजित िर्लत पररवार र कणाुली क्षेरका
हजम्ला, जजम्ला, मजग,ज कार्लकोट र डोल्पा जजल्लाका एक आमाबाट जन्त्मेका बढीमा िजई बालबार्लकालाई
जनाउँछ।

(ि)
(ि)
(ण)

मन्त्रालय भन्नाले सं घीय मार्मला तर्ा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयलाइु जनाउँछ।
ववभाग भन्नाले केन्त्रीय पजञ्जकरण ववभागलाइु जनाउँछ।

स्र्ानीय र्नकाय भन्नाले जजल्ला ववकास सर्मर्त(जजववस), नगरपार्लका र गाउँ ववकास सर्मर्त( गाववस)लाइु

जनाउँछ।
(न)
४.

नगरपार्लका भन्नाले उपमहानगर तर्ा महानगरपार्लका समेतलाइु जनाउँछ।

भत्ता पाउने उमेरको गणनाः यस कायुववर्िबमोजजम भत्ता पाउन योग्य जेष्ट नागररक, एकल मवहला र बालबार्लकाको
उमेरको गणना िे हायबमोजजम हजनेछ।
(क)

नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको उमेरलाई आिार र्लइनेछ।

(ि)

जजन्त्मएको साल र मवहना िजलेको तर गते निजलेको भए उजल्लजित मवहनाको मसान्त्त र सालमार िजलेको भए
सो सालको चै र मसान्त्तलाई आिार मानी जन्त्म र्मर्त गणना गररनेछ।

(ग)

लजक्षत समूहको व्यजक्तको उमेरको गणना गिाु फरक परे मा वा वववाि उत्पन्न हजन गएमा र्नराकरणको लार्ग
सम्बजन्त्ित जजल्ला प्रर्ासन कायाुलयमा लेिी पनाउने र उक्त कायाुलयबाट प्रचर्लत कानूनअनजसार भएको
र्नणुयलाई अजन्त्तम मानी उमेर गणना गररनेछ।

(घ)

बालबार्लकाको हकमा जन्त्म िताु प्रमाणपरमा उजल्लजित उमेरलाई आिार र्लइनेछ। उमेरको गणना गिाु
जजन मवहनामा पाँच वषु उमेर पजग्ने हो सो मवहनाको पूरा अवर्ि गणना गरी उक्त मवहनाको पूरा भत्ता
दिइनेछ।

५.

भत्ता पाउने सजरु र्मर्त गणनाः यस कायुववर्िअनजसार भत्ता पाउने सजरु र्मर्तको गणना िे हायबमोजजम हजनेछः
(क)

जेष्ट नागररकका हकमा उमेर पजगेको पर्छल्लो चौमार्सकिे जि।

(ि)

एकल तर्ा वविवाको हकमा सम्बन्त्ि ववच्छे ि वा पर्तको मृत्यू िताु प्रमाण परसवहत िरिास्त दिएको
पर्छल्लो चौमार्सकिे जि।

(ग)

अपांिता भएको व्यजक्तको हकमा अपांिता पररचय परसवहत िरिास्त दिएको पर्छल्लो चौमार्सकिे जि।

(घ)

बालबार्लकाको हकमा जन्त्म िताु प्रमाण परसवहत िरिास्त दिएको पर्छल्लो चौमार्सकिे जि।

(ङ)

लोपोन्त्मजि आदिवासी जनजातीका बालबार्लका भए उपिण्ड (घ) अनजसार र अन्त्यका हकमा िरिास्त दिएको
पर्छल्लो चौमार्सकिे जि।

पररच्छे ि ३
लाभग्राहीको अर्भलेि
८.

सामाजजक सजरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू िे हायबमोजजम हजनछ
े न्
(क)

जेष्ट नागररक

(ि)

एकल मवहला

(ग)

वविवा

(घ)

पूण ु अपािता भएका व्यजक्तहरू

(ङ)

अर्त अर्क्त अपािता भएका व्यजक्तहरू

(च)

लोपोन्त्मजि आदिवासी जनजार्त

(छ)

बालबार्लका
तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त सं घ सं स्र्ाबाट मार्सक रूपमा तलब, भत्ता, पेन्त्सन वा
यस्तै प्रकारका अन्त्य कजनै मार्सक सजवविा पाइरहे का व्यजक्तहरूले सामाजजक सजरक्षा भत्ता पाउने छै नन्।
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९.

लाभग्राहीको अर्भलेिःगाउँ ववकास सर्मर्त वा नगरपार्लकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको फोटोसवहतको अनजसूची-५
बमोजजमको मजल अर्भलेि अद्यावर्िक गरी राख्नजपनेछ।

१०.

पररचय पर प्रिान गनेः ररतपूवक
ु िरिास्त दिइ नाम िताु भएका लाभग्राहीहरूलाइु सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त वा
नगरपार्लकाले अनजसूची-६ बमोजजमको पररचय पर जारी गनेछ। यस्तो पररचयपर लाभग्राहीले भत्ता पाउन सजरु गने
चौमार्सक भन्त्िा अजघल्लो चौमार्सकसम्ममा उपलधि गराइ सक्नजपनेछ।

११.

लगत क�ाा गने िे हायको अवस्र्ामा लाभग्राहीको नाम सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त वा नगरपार्लकाको मूल

अर्भलेिबाट क�ा गररनेछ। लगत क�ा गररएको व्यहोरा अर्भलेिमा स्प� जनाइ सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त वा
नगरपार्लकाका जजम्मेवार पिार्िकारीले प्रमाजणत गनजप
ु नेछ।
(क)

१२.

मृत्यज भएमा,

(ि)

बसाइँ सरी गएमा,

(ग)

एकल वा वविवा मवहलाले वववाह गरे मा,

(घ)

बालबार्लकाको हकमा पाँच वषु (सानी मवहना) उमेर पूरा भएमा,

(ङ)

नवीकरण नगरे मा,

(च)

एक आर्र्ुक वषुको कजनै पर्न वकस्ता रकम नबजझेमा,

(ज)

अयोग्य व्यजक्तले भत्ता प्राप्त गरे को प्रमाजणत भएमा।

लाभग्राहीको वववरण पनाउनेः
१.

नाम िताु र नवीकरणबाट आगामी आर्र्ुक वषुका लार्ग कायम हजन आएको लाभग्राहीको सं ख्यात्मक वववरण

प्रत्येक गाउँ ववकास सर्मर्त तर्ा नगरपार्लकाले पौष मसान्त्तर्भर अनजसूची-७ बमोजजम जजववसको कायाुलयमा
पनाउनजपनेछ। तर र्सिै अजख्तयारी पाउने नगरपार्लकाहरूले उक्त वववरण ववभागमा पनाइ जजववसलाइु

जानकारी दिनजपनेछ। तर एम.आई.एस. लागज भएका जजल्लाका गाउँ ववकास सर्मर्त तर्ा नगरपार्लकाको
हकमा माघ मसान्त्तर्भर एम.आई.एस.मा नाम िताु तर्ा प्रमाजणकरण र नवीकरणसमेत गरी अनजसूची-७
बमोजजमको एम.आई.एस. प्रर्तवेिन ववभागमा पनाउनजपनेछ।

२.

गाउँ ववकास सर्मर्त र जजववस माफुत र्नकार्ा प्राप्त गने नगरपार्लकाले प्रत्येक चौमार्सकमा लाभग्राहीको
अद्यावर्िक वववरण अनजसूची-८ बमोजजम जजववसमा पनाउनजपनेछ। अन्त्य नगरपार्लकाहरूले सोहीबमोजजमको
वववरण र्सिै ववभागमा पनाइ जजववसलाइु जानकारी दिनजपनेछ।

३.

जजववसको कायाुलयले उपिण्ड (१) अनजसार प्राप्त जजल्ला भरीको वववरण एकीकृत गरी गाउँववकास
सर्मर्त/नगरपार्लकागत रूपमा िजलाइु आगामी आर्र्ुक वषुका लार्ग कायम हजन आएका लाभग्राहीको वववरण
अनजसूची-७ बमोजजम माघ मसान्त्तर्भर ववभागमा पनाउनजपनेछ। तर गाववस वववहन जजल्लाका जजववसका हकमा
यो प्राविान लागज हजने छै न।

पररच्छे ि ४
भत्ता रकमको र्नकार्ा, ववतरण तर्ा लेिापरीक्षण
13.

लाभग्राहीले पाउने सजवविाः (१) सामाजजक सजरक्षा कायुक्रम सञ्चालन

कायुववर्ि, २०७२अनजसार िे हायबमोजजमका

लाभग्राहीहरूलाइु नेपाल सरकारबाट तोवकएबमोजजम िे हायका िरले भत्ता उपलधि हजनेछ।
(क)

जेष्ट नागररक मार्सक रु

१०००।-

(ि)

एकल/वविवा मार्सक रु

१०००।-

(ग)

पूण ु अपािता मार्सक रु

२०००।-

(घ)

अर्त अर्क्त अपािता मार्सक रु

(ङ)

लोपोन्त्मजि आदिवासी जनजार्त मार्सक रु

(च)

५ वषु मजनीका कणाुली तर्ा िर्लत बालबार्लका मार्सक रु

६००।२०००।-
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४००।-

(छ)

७० वषु पूरा भएका जेष्ट नागररक उपचार िचु मार्सक रु

१०००।-

(ज)

नेपाल भरका िर्लत र कणाुली अञ्चलमा नवजात जर्सजको जन्त्म
भएको र्मर्तले ३५ दिनर्भर जन्त्म िताु गनु आउने पररवारलाइु
प्रोत्साहन स्वरूप रु

१४.

१०००।-

रकम र्नकार्ाः
(१)

जजल्ला ववकास सर्मर्त, महानगरपार्लका र उपमहानगरपार्लकाबाट प्राप्त लजक्षत समूहको वववरणको आिारमा
नेपाल सरकारले केन्त्रीय पजञ्जकरण ववभाग माफुत आवश्यक रकम ससतु अनजिानका रूपमा उपलधि
गराउनेछ ।
तर ववभागले उपयजक्त नानेका नगरपार्लकाहरूलाइु पर्न प्राप्त लजक्षत समूहको वववरणका आिारमा र्सिै
अनजिान उपलव्ि गराउन सक्नेछ।

(२)

जजववस, महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका तर्ा तोवकएका नगरपार्लकाहरूबाट तोवकएबमोजजम लाभग्राहीको
यर्ार्ु वववरण र गत आर्र्ुक वषुको अनजसूची-८ बमोजजमको वावषुक प्रगर्त वववरण प्राप्त भएपर्छ ववभागले
श्रावण मवहनार्भर सामाजजक सजरक्षा कायुक्रमको बजेट अजख्तयारी पनाउनेछ।

(३)

कोष

तर्ा

लेिा

र्नयन्त्रक

कायाुलयले

सम्बजन्त्ित

जजववस, महानगरपार्लका, उपमहानगरपर्लका

वा

नगरपार्लकालाइु प्रचर्लत र्नयमानजसार चौमार्सक र्नकासा दिनेछ।
(४)

र्नकासा र्लएको रकम िचु गरी प्रचर्लत

न कानजन बमोजजम लेिापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी कोष तर्ा लेिा

र्नयन्त्रक कायाुलयबाट र्नकासा र्लने कायाुलयको हजनेछ।
(५)

सामाजजक सजरक्षा कायुक्रमको लार्ग र्नकासा भएको रकम सोही आर्र्ुक वषुमा िचु नभएमा विज हजनेछ। तर
बैंक माफुत भत्ता ववतरण हजने भएमा लाभग्राहीको िातामा आर्र्ुक वषु र्भर जम्मा भएको रकम विज हजने
छै न।

(६)

जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफूलाई प्राप्त अनजिान रकम सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त/नगरपार्लकाको लगत
(अनजसूची-८) को आिारमा सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त/नगरपार्लकालाई चौमार्सक रूपमा पेश्की उपलधि

गराउनेछ।

(७)

गाउँ ववकास सर्मर्त/नगरपार्लकाले अजघल्लो वकस्ताबाट ववतरण गरे को प्रगर्त वववरण अनजसूची-८ र भ जक्तानी
गरे को अनजसूची-९ बमोजजमको भपाुइको एक प्रर्त प्राप्त भएपर्छ जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयले
सम्बजन्त्ित गाववस/नगरपार्लकाको िातामा पन्त्र दिनर्भरमा अको वकस्ता रकम र्नकासा दिनजपनेछ। अजघल्लो
वकस्ताको पेश्की फ�ौट नभई अको वकस्ता र्नकासा दिईने छै न।

(८)

जजल्ला

ववकास

सर्मर्तले

रकम

र्नकासा

दिं िा

लाभग्राहीको

तथ्याङ्क

र

रकम

िजलाई

सम्बजन्त्ित

गाववस/नगरपार्लकालाई जानकारी दिनजपनेछ।
(९)

ववभागबाट अजख्तयारी प्राप्त गरे का जजववस, महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका तर्ा नगरपार्लकाले प्राप्त रकम
नपजग हजने भएमा िोस्रो वकस्ता ववतरणको प्रगर्त (अनजसूची-८) र पजष्ट्याइसवहत चै र मसान्त्तर्भर र्प रकम माग
गरी सक्नजपनेछ।

१५.

भत्ता रकम ववतरण व्यवस्र्ाः
(क)

गाववस/ नगरपार्लकाले प्रर्म चौमार्सक असोजको १ गतेबाट िोश्रो हप्तार्भर, िोस्रो चौमार्सक माघको १
गतेबाट िोश्रो हप्तार्भर र तेस्रो चौमार्सक जेनको १ गतेबाट िोश्रो हप्तार्भर भ जक्तानी गरी सक्नजपनेछ।

(ि)

भत्ता ववतरण गिाु सम्बजन्त्ित व्यजक्तलाइु मार ववतरण गनजप
ु नेछ वा र्नजको व्यजक्तगत नाममा िोर्लएको बैंक
िातामा उल्लेजित म्यािर्भर जम्मा गररदिनजपनेछ। अन्त्य व्यजक्तलाइु ववतरण गरे को पाइएमा यसरी ववतरण
गने र रकम बजझ्ने िजबैलाइु प्रचर्लत कानूनबमोजजम कायुवाही हजनेछ।
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तर भत्ता िाइपाई आएको कजनै व्यजक्तको मृत्यज भएमा मृत्यज भएको मवहनासम्मको भत्ता मृतकको नजजकको
हकवालालाई भ जक्तानी दिन र रातो काडु प्राप्त पूण ु अपािको भत्ता र्नजले इच्र्छ्याएको र्नजको सं रक्षकलाइु
वजझाउन सवकनेछ। सार्ै, बालबार्लकाको नामको रकम र्नजको आमा वा अर्भभावकलाइु बजझाउनज पनेछ।
(ग)

तोवकएको र्मर्तमा भत्ता ववतरण गनु गाववस/नगरपार्लकाका जनर्जक्तले मार नभ्याउने भएमा ववषयगत
कायाुलयका कमुचारीहरूको समेत सहयोग र्लई भ जक्तानी गने व्यवस्र्ा र्मलाउनज पनेछ।

(घ)

भत्ता पाउने व्यजक्तले सोही आर्र्ुक वषुर्भर रकम बजजझसक्नजपनेछ।
तर बैङ्कबाट भ जक्तानी पाउने लाभग्राहीले आफ्नो िातामा जम्मा भएको रकम चाहेको समयमा जझक्न
सक्नेछन्।

(ङ)

भत्ता रकम नगि भ जक्तानी गिाु िे हायको प्रवक्रया र्मलाई भ जक्तानी गने व्यवस्र्ा र्मलाउनजपनेछः

(अ)

प्रत्येक गाववस/नगरपार्लकामा भत्ता ववतरण गिाु वडा नागररकमञ्च तर्ा स्र्ानीय राजनैर्तक िल एवं समजिायमा
आिाररत सं घ–सं स्र्ाका प्रर्तर्नर्ि र स्र्ानीय भरभलाद्मीको रोहवरमा ववतरण गरे को मजच जल्का समेत तयार
गरी एक प्रर्त गाववस/नगरपार्लकाको कायाुलयको सूचना पाटीमा टाँस गने र एक प्रर्त लेिा परीक्षणको लार्ग
भपाुईसँग राख्नज पनेछ।

(आ)

भत्ता भ जक्तानी गिाुको समयमा कजनै व्यजक्त उपजस्र्त हजन नसकेको भए सोही आर्र्ुक वषुको अको चौमार्सकमा
भत्ता बजझाउन सवकनेछ। तर एक आर्र्ुक वषुको रकम अको आर्र्ुक वषुमा दिन र्मल्नेछैन।

(इ)

भत्ता रकम भ जक्तानी गिाु पररचयपरमा भ जक्तानी गररएको रकम र अवर्ि उल्लेि गरी प्रमाजणत गरी दिनजपनेछ।

(ई)

प्रत्येक चौमार्सकमा भ जक्तानी गरे को रकमको भपाुई िे हायबमोजजम पेश्की फर्छ्यौटको लार्ग सम्बजन्त्ित
कायाुलयमा पनाउनज पनेछः
पवहलो चौमार्सक कार्तुक मसान्त्तर्भर

(उ)

िोश्रो चौमार्सक

फागजन मसान्त्तर्भर

तेश्रो चौमार्सक

अषाढ २० गतेर्भर,

पेश्की प्रिान गने कायाुलयले पर्न प्राप्त वववरणको आिारमा पन्त्र दिनर्भर पेश्की फछुयौट गररसक्नजपनेछ।
तर तेस्रो चौमार्सकको पेश्की अषाढ २५ गतेर्भर फछुयौट गररसक्नजपनेछ।

पररच्छे ि ६
व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली
१७.

केजन्त्रकृत व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीको स्र्ापनाः ववभागले जजल्ला ववकास सर्मर्त, गाववस/नगरपार्लकाका सामाजजक
सजरक्षासम्बन्त्िी सूचनालाई व्यवजस्र्त गनु केजन्त्रकृत व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली कायाुन्त्वयनमा ल्याउनेछ।

१८

लाभग्राहीको अर्भलेिः
(क)

ववभागले भत्ता पाउने लाभग्राहीको सम्पूण ु वववरण व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीमा प्रववव� गराउनेछ।

(ि)

उक्त वववरण प्रवव�ी गने प�र्त क्रमर् सबै जजल्लामा लागज गररनेछ। यसका लार्ग ववभागले सम्बजन्त्ित
कमुचारीहरूलाइु तार्लम प्रिान गनेछ।

(ग)

उक्त प�र्त लागज भएपर्छ सबै वववरण सो प्रणालीमा प्रवव�ी गरी अद्यावर्िक गने जजम्मेवारी सामाजजक
सजरक्षाको अजख्तयारी पाउने सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायको हजनछ
े ।

१९.

वववरण प्रवव�ी भएको जानकारी दिनजपनेः वववरण प्रवव�ी र प्रमाजणकरण सम्प� गरी सोको जानकारी सम्बजन्त्ित स्र्ानीय
र्नकायले ववभागलाइु दिनजपनेछ।

२०.

अजख्तयारी पनाउनेः प्रवव�ी कायु सम्प� भएको जानकारी प्राप्त भएपर्छ सोही आिारमा ववभागले भत्ता रकमको
अजख्तयारी सम्बजन्त्ित जजववस वा नगरपार्लकालाइु पनाउनेछ।

२१.

पररचय पर व्यवजस्र्त गनेः वववरण प्रवव�ी भएपर्छ प्राप्त हजने नम्बरलाई नै पररचय पर नम्बर कायम गरर सम्बजन्त्ित
लाभग्राहीको पररचय पर व्यवजस्र्त गने कायु स्र्ानीय र्नकायले गनजप
ु नेछ।
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पररच्छे ि ७
बैंक माफुत भत्ता ववतरणसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
२२.

बैंक माफुत भत्ता ववतरणः

यस कायुववर्िमा अन्त्यर जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्ने िे हायको व्यवस्र्ा गरी बैंकबाट

भत्ता ववतरण गनु सवकनेछः
(क)
(ि)

नगरपार्लका क्षेरमा बैंक माफुत भत्ता ववतरण गररनेछ।

गाउँ ववकास सर्मर्तमा बैवकङ सजवविा भए सो क्षेरका लाभग्राहीहरूलाई पर्न बैकं माफुत भत्ता ववतरण गनु
सवकनेछ।

(ग)

बैंकमाफुत भत्ता ववतरण गनु सम्बजन्त्ित लाभग्राहीहरूको नाममा बैंकमा व्यजक्तगत बचत िाता िोर्लनेछ। तर
बालबार्लकाको हकमा आमा वा आमा नभए अर्भभावकको नाममा तर्ा र्ारीररक अर्क्तताका कारण बैङ्कसम्म
आफैं आउन नसक्ने पूण ु अपांगताको पररचय पर (रातो काडु) प्राप्त लाभग्राहीहरूको हकमा लाभग्राही र
ज नाममा िाता िोली कजनै एकको िस्तितबाट सो िाता सञ्चालन हजनछ
सं रक्षकको सं यक्त
े ।

(घ)

भत्ता ववतरण गनु तोवकएको बैंकले िण्ड (ग) अनजसार िोर्लएको सम्बजन्त्ित लाभग्राहीको नामको बचत िातामा
तोवकएको रकम जम्मा गनजप
ु नेछ।

२३.

बैंक छनौट व्यवस्र्ा
(क)

सामाजजक सजरक्षा भत्ता ववतरणको लार्ग नेपाल रा� बैंकको ईजाजत प्राप्त (क), (ि) वा (ग) वगुको वैक छनोट
गनजप
ु नेछ।

(ि)

नगरपार्लका क्षेरमा नगरस्तरीय सामाजजक सजरक्षा समन्त्वय सर्मर्तको र्सफाररसमा एउटा वडामा एक भन्त्िा
बढी बैंक नपने गरी नगरपार्लकाले बैंक छनौट गनजप
ु नेछ।

(ग)

गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा सामाजजक सजरक्षा जजल्ला समन्त्वय सर्मर्तको र्सफाररसमा एउटा गाउँ ववकास
सर्मर्तमा एक भन्त्िा बढी बैंक नपने गरी स्र्ानीय ववकास अर्िकारीले बैंक छनौट गनजप
ु नेछ।

(घ)

बैंक छनौट कायु सम्पन्न भएपर्छ नगरपार्लकाको हकमा नगरपार्लका कायाुलय र बैंक ववचमा दद्वपक्षीय र

गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा जजल्ला ववकास सर्मर्त, गाउँ ववकास सर्मर्त र बैंक ववच र्रपक्षीय सम्झौता
गनजप
ु ने छ।
(ङ)
२४.

बैङ्क छनोट भई सम्झौता भएको सात दिनर्भरमा सोको जानकारी ववभागमा पनाउनजपनेछ।

रकम र्नकासा र ववतरण व्यवस्र्ाः
(क)

बैंकमाफुत भत्ता ववतरण गनु गाववस/ नगरपार्लकाले लाभग्राहीहरूको अद्यावर्िक नाम नामेसी, ने गाना,
पररचयपर नम्बर, नागररकता/जन्त्म िताु प्रमाणपर नम्बरसवहतको वववरण सम्बजन्त्ित बैंकमा पनाउनजपनेछ।

(ि)

सम्बजन्त्ित बैंकले गाववस/ नगरपार्लकाको र्सफाररसमा लाभग्राहीहरूको नाममा व्यजक्तगत वचत िाता िोली

बैङ्क िाता नम्बरसवहतको वववरण गाववस/नगरपार्लकालाई पनाउनजपनेछ। गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा सोको
जानकारी जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई पर्न दिनजपनेछ।

(ग)

गाउँ ववकास सर्मर्तले वैकबाट प्राप्त वववरणअनजसार लजक्षत वगुअनजसारका लाभग्राहीहरूको नाम, िाता नं., भत्ता
रकमको िर, भत्ता पाउने अवर्ि िजलाई जजल्ला ववकास सर्मर्तमा पनाउनजपनेछ।

(घ)

िण्ड (ग) बमोजजमको वववरण प्राप्त भएपर्छ सो वववरण रूजज गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक िाता नम्वर र
जम्मा गने रकम िजलाई आवश्यक रकम जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयले चौमार्सक रूपमा सम्बजन्त्ित
बैंकमा पनाई सोको जानकारी गाउँ ववकास सर्मर्तलाई दिनजपनेछ।

(ङ)

िण्ड (ि) अनजसारको जानकारी बैंकबाट प्राप्त भएपर्छ सो वववरण रूजू गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक िाता
नम्वर र जम्मा गने रकम िजलाई आवश्यक रकम नगरपार्लकाले सम्बजन्त्ित बैंकलाई पनाउनजपनेछ।

(च)

िण्ड (घ) र (ङ) अनजसार रकम प्राप्त भएपर्छ सो बमोजजमको िातामा तोवकएको रकम बैंकले जम्मा गनजप
ु ने
छ।
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(छ)

बैंकले लाभग्राहीको िातामा रकम जम्मा भएको स्प� िे जिने गरी लाभग्राहीको नाम, बैङ्क िाता नम्बर र
जम्मा भएको रकमसवहतको वववरण चौमार्सक रूपमा सम्बजन्त्ित गाववस/नगरपार्लका र जजल्ला ववकास
सर्मर्तलाई अर्नवायु रूपमा पनाउनजपनेछ र यसै वववरणलाई रकम ववतरण भएको भरपाई मार्ननेछ।

(ज)

िाता सञ्चालनसम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्र्ा नेपाल रा� बैंकले तोकेको बैवकङ प्रणालीअनजसार हजने छ।

(झ)

एक आर्र्ुक वषु भरी कजनै कारोबार नगने लाभग्राहीको िाता रोक्का गरी बैंकले सोको जानकारी श्रावण
मसान्त्तर्भर सम्बजन्त्ित गाववस/नगरपार्लका र जजववसलाई दिनजपने छ। यस्तो जानकारी प्राप्त भएपर्छ

ँ
गाववस/नगरपार्लकाले तत्काल जाँचबजझ
गरी िाता सञ्चालन गररराख्नज पने नपने व्यहोरा १५ दिनर्भर
सम्बजन्त्ित बैंकलाई लेिी पनाउनजपनेछ।
२५.

र्ािारवहत बैंक माफुत भत्ता ववतरणः
(क)

ववभागले र्ािारवहत बैंक माफुत भत्ता ववतरणको व्यवस्र्ा र्मलाउन सक्नेछ। सो कायुका लार्ग ववभागले बैंक
छनोट गनेछ। तर मन्त्रालयले उपयजक्त नानेमा सम्बजन्त्ित लाभग्राहीले छनौट गरे को वैक माफुत भत्ता
उपलधि गराउने व्यवस्र्ा गनु सक्नेछ।

(ि)

र्ािारवहत बैंक माफुत भत्ता ववतरण गनु छनोट भएको बैंकले ववभाग वा सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायको
व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त ववद्यजतीय नामावलीका आिारमा प्रत्येक गाववस/नगरपार्लकाको वडामा गई
लाभग्राहीको िाता िोल्ने अर्भयान सञ्चालन गनजप
ु नेछ। उक्त अर्भयान सञ्चालन गिाु लाभग्राहीको जैववक
वववरण समेत सं कलन गनजप
ु नेछ।

(ग)

िण्ड (ि) बमोजजम अर्भयान सञ्चालन गनु कम्तीमा १५ दिन अगार्डिे जि स्र्ानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार
प्रसार गनजप
ु नेछ।

(घ)
(ङ)

िण्ड (ि) बमोजजम अर्भयान सञ्चालन गिाु बैकंले सम्बजन्त्ित स्र्ानीय र्नकायसँग समन्त्वय गनजप
ु नेछ।

बैकंले िण्ड (ि) बमोजजम लाभग्राहीको िाता िोली सकेपर्छ सोको वववरण गाउँ ववकास सर्मर्तको हकमा
जजववसलाई एवं नगरपार्लकाको हकमा सम्बजन्त्ित नगरपार्लकालाई उपलधि गराउनजपनेछ।

(च)

बैंकले िाता िोल्ने वित सं कलन गरे को लाभग्राहीको औ ंनाको जैववक छाप आफ्नो सफ्टवेयर प्रणाली
र्भरबाट रूजज गरी कजनै पर्न लाभग्राहीले िोहोरो भत्ता बजझ्न नसक्ने गरी लाभग्राहीको पवहचान सजर्नजचातत (Deduplication) गनजप
ु नेछ।

(छ)

बैंकको सफ्टवेयर प्रणालीले बालपोषण भत्ता बजझ्ने कजनै पर्न अववभावकले िजइ भन्त्िा वढी बालबार्लकाको भत्ता
बजझ्न नसक्ने व्यवस्र्ा सजर्नजचातत गनजप
ु नेछ।

(ज)

बैकंले लाभग्राहीलाई वैवङ्कि कारोवार गनु र्मल्ने काडु उपलधि गराउनजपने छ।

(झ)

भत्ता भ जक्तानी गिाु औ ंनाको जैववक छाप रूजज गनजु पनेः

(अ)

बैंकले लाभाग्राहीलाइु भत्ता रकम ववतरण गिाु लाभग्राहीको औनाको जैववक छाप रूजज गनजप
ु नेछ।

(आ)

कजनै लाभग्राहीको औनाको जैववक छाप रूजज हजन नसकेमा एजेण्टले तजरुन्त्त बैंक र्ािालाई र बैंक र्ािाले
जजल्ला ववकास सर्मर्त एवं बैंकको केन्त्रीय कायाुलय माफुत ववभागलाई जानकारी गराउनजपनेछ।

(ञ)

कजनै मृत लाभग्राहीको हकवालाले लाभग्राहीको िातामा जम्मा भएको रकम बजझ्न चाहेमा बैंकले हकवालालाई
उपलव्ि गराउनजपनेछ।

(ट)

प्रत्येक भ जक्तानी चक्र पूरा भएको १५ दिनमा एजेण्टले सम्बजन्त्ित नगरपार्लका वा गाउँ ववकास सर्मर्त तर्ा
बैंक र्ािालाइु, बैंक र्ािाले सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्त र बैंकको केन्त्रीय कायाुलयलाई र बैंकको
केन्त्रीय कायाुलयले ववभागलाइु भ जक्तानी प्रर्तवेिन पेर् गनजप
ु नेछ। भ जक्तार्न प्रर्तवेिनमा रकम बजझ्ने र रकम
नबजझ्ने लाभग्राहीहरूको छज �ाछज �ै नामावली समावेर् भएको हजनपज नेछ।

(न)

ज ाइको सं यन्त्र िडा
ज ाई गनजप
बैंकले लाभग्राहीको गजनासो सजनव
ु नेछ। यसका लार्ग बैंकले एउटा गजनासो सजनव
गनजप
ु नेछ।
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(ड)

लाभाग्राहीको नामावलीको आिारमा ववभागले सम्बजन्त्ित जजववस वा नगरपार्लकालाइु समेत जानकारी दिइ
आवश्यक रकम व्यवस्र्ापन बैंकलाइु प्रवाह गनेछ। यसरी प्रवाह हजने रकम सूचना प्रणाली (MIS) ले र्सजुना
गरे को Transaction Idसवहतको वववरणको आिारमा गररनेछ।

(ढ)

बैंकले सामाजजक सजरक्षा भत्ताको भ जक्तानीलाई र्मर्त र स्र्ानगत लाभग्राहीको नाम, नागररकता नम्वर, भ जक्तानी
गने मेजर्नको वववरण आदिको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सवकने गरी ववद्यजतीय अर्भलेि तयार गनजप
ु नेछ।
उक्त अर्भलेि ववभागमा स्र्ावपत व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली (MIS) मा (Reverse Feed) प्राप्त हजने गरी तयार
गनजप
ु नेछ।

(ण)
२६.

र्ािारवहत बैंक माफुत भत्ता ववतरणसम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्र्ा बैंकसँग भएको सम्झौताबमोजजम हजनेछ।

प्रववर्िमा आिाररत ववतरण व्यवस्र्ाः ववभागले आवश्यक नानेमा आिजर्नक प्रववर्िमा आिाररत ववर्भन्न तरीकाबाट भत्ता
ववतरण व्यवस्र्ापन गनु सक्नेछ।

पररच्छे ि ८
अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन र प्रर्तवेिन
२७.

र्नरीक्षण तर्ा अनजगमनसम्बन्त्िी व्यवस्र्ाः
(क)

मन्त्रालयले यस कायुक्रमको र्नयर्मत अनजगमन र्नरीक्षण गनेछ।

(ि)

ववभागले ववर्ेष सूचक समेत बनाइु यस कायुक्रमको अनजगमन तर्ा र्नरीक्षण गनेछ।

(ग)

जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयले सामाजजक सजरक्षा जजल्ला समन्त्वय सर्मर्तसँग समन्त्वय गरी भत्ता ववतरण
प्रवक्रयाको र्नरीक्षण तर्ा अनजगमन गनेछ।

२८.

कायुसम्पािन परीक्षण: ववभागले र्नजचातत मापिण्डका आिारमा छनोट भएका स्र्ानीय र्नकायहरूबाट सम्पादित सामाजजक
सजरक्षा कायुक्रमको कायुसम्पािन परीक्षण गनेछ। कायुसम्पािन परीक्षणका ववर्ि तर्ा सजचकहरू ववभागले तजजम
ु ा
गनेछ। कायुसम्पािन परीक्षणको वावषुक प्रर्तवेिन मन्त्रालयमा पेर् गनजप
ु नेछ।

२९.

प्रर्तवेिन पेर् गनजप
ु नेः
(क)

गाववस/नगरपार्लकाले आफ्नो क्षेरर्भर ववतरण गररएको भत्ताको चौमार्सक/वावषुक वववरण अद्यावर्िक गरी
अनजसूची–८ बमोजजमको ढाँचामा जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।

(ि)

गाववस/नगरपार्लकाले भ जक्तानी गरे को रकम बजझी र्लनेहरूको नामावली गाववस/नगरपार्लकाको कायाुलयमा
सावुजर्नक गरी एकप्रर्त जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलयमा पनाउनजपनेछ।

(ग)

गाववस/नगरपार्लकालाई

दिएको

र्नकासा

रकम

र

ववतरण

गरे को

लजक्षत

समूहको

सं ख्यासवहतको

चौमार्सक/बावषुक प्रगर्त अनजसूची-८ बमोजजमको ढाँचामा जजल्ला ववकास सर्मर्तले र्नयर्मत रूपमा ववभागमा
पनाउनजपनेछ।
(घ)

र्सिै अजख्तयारी प्राप्त गरे का नगरपार्लकाहरूले अनजसूची-८ बमोजजमको चौमार्सक/वावषुक प्रगर्त वववरण
ववभागमा पनाइु जजववसलाइु जानकारी दिनजपनेछ।

(ङ)

जजववसमा पनाउनज पने पवहलो चौमार्सक प्रगर्त वववरण मागु ७ र्भर, िोस्रो चौमार्सक प्रगर्त वववरण चै र
७र्भर र तेस्रो तर्ा वावषुक प्रगर्त वववरण श्रावण ७ गतेर्भर पनाइसक्नजपनेछ।

(च)

ववभागमा पनाउनज पने पवहलो चौमार्सक प्रगर्त वववरण मागु १५ र्भर, िोस्रो चौमार्सक प्रगर्त वववरण चै र
१५र्भर र तेस्रो तर्ा वावषुक प्रगर्त वववरण श्रावण १५ गतेर्भर पनाइसक्नजपनेछ।

३०.

पारिजर्ुता कायम गनजप
ु नेः
(क)

आगामी आर्र्ुक वषुको लार्ग बजेट/कायुक्रम तजजम
ु ाको र्सलर्सलामा अनजसूजच–१० बमाजजमको ढाँचामा
स्र्ानीय

समन्त्वय

सर्मर्तको

र्सफाररसका

आिारमा

गाववस/

नगरपार्लकाबाट

भत्ता

पाउनेहरूको

नामावलीसवहतको वववरण जजल्ला ववकास सर्मर्तमा पनाउनजपनेछ र यो वववरण सम्बजन्त्ित गाउँ/नगरपररषदमा
पेर् गनजप
ु नेछ।
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स्र्ानीय र्नकायले सञ्चालन गरे को कायुक्रमको चौमार्सक वा वावषुक रूपमा समीक्षा गिाु सामाजजक सजरक्षा

(ि)

कायुक्रममा भएको र्नकासा तर्ा िचुको पर्न समीक्षा गनजप
ु नेछ।
गाववस/नगरपार्लकाको कायाुलयले नयाँ नाम िताु गिाु, नवीकरण गिाु र सामाजजक सजरक्षा भत्ता ववतरण गिाु

(ग)

स्र्ानीय सामाजजक सं घसं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा, सामाजजक पररचालनमा सं लग्न सं स्र्ाहरू आदिको सहयोग
र्लएर अर्नवायु रूपमा प्रचारप्रसार गनजप
ु नेछ। जजल्ला ववकास सर्मर्तको कायाुलय तर्ा
यससम्बन्त्िी

सूचना

स्र्ानीय

एफ.एम.

लगायतका

सञ्चार

माध्यमहरूबाट

प्रचारप्रसार

नगरपर्लकाहरूले
गने

व्यवस्र्ा

र्मलाउनजपनेछ।
सामाजजक सजरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरूको नाम नामेसी सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्त/नगरपार्लकाको

(घ)

वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्र्ा र्मलाउनजपनेछ।

३१.

सावुजर्नक गनेः गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाले िे हायका ववषयहरू चौमार्सक/वावषुक रूपमा सावुजर्नक
गनजप
ु नेछः
(क)

नयाँ नाम िताु,

(ि)

चौमार्सक भत्ता ववतरण,

मृत्यज र बसाइँसराईको लगत क�ा/र्प

(ग)

1.१8 बजेट सर्मर्त, स्रोत सर्मर्त र मध्यमकालीन िचु कायु िलहरूसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
नेपाल सरकारको बजेटको कायाुन्त्वयन जस्र्र्तको अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन गने एवं आगामी आर्र्ुक वषुको बजेट प्रक्षेपण इत्यादि
ववषयहरूमा र्नणुय गनुको लार्ग रावष्ट्रय योजना आयोगको र्मर्त २०६४/८/१८ को माननीय उपाध्यक्षज्यूस्तर. को र्नणुयानजसार
िे हायअनजसार बजेट सर्मर्त, स्रोत सर्मर्त र कायुिलहरूको व्यवस्र्ा भएको छ जसअनजसार साववकको Resource Committee
को सं रचनामा केही फेरबिल गरी बजेट सर्मर्त नामाकरण गररएको छ भने बजेट सर्मर्तलाई अनजपोषण गनु छज �ै स्रोत सर्मर्त र
क्षेरगत मन्त्रालयहरूमा मध्यमकालीन िचु सं रचना (MTEF) सम्बन्त्िी कायुिल गनन गने व्यवस्र्ा गररएको छ।
१.१8.१ बजेट तर्ा स्रोत सर्मर्त (Budget and Resource Committee)
माननीय उपाध्यक्ष, रावष्ट्रय योजना आयोग

– अध्यक्ष

माननीय सिस्यहरू (आर्र्ुक व्यवस्र्ापन क्षेर हे न ु हजन)े

– सिस्य

रावष्ट्रय योजना आयोग

– सिस्य

गभनुर, नेपाल राष्ट्र बैंक

– सिस्य

सजचव, अर्ु मन्त्रालय

– सिस्य

सजचव, रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय

– सिस्य

महालेिा र्नयन्त्रक, महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलय

– सिस्य

महार्ािा प्रमजि, आर्र्ुक व्यवस्र्ापन महार्ािा, रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय

– सिस्य–सजचव

क्षेर अन्त्तगुतका कायुहरू एक भन्त्िा बवढ सिस्यहरूले हे रेको अवस्र्ामा ती कायुहरू हे ने सिस्य पर्न उक्त सर्मर्तको
सिस्य हजने।
सर्मर्तका कायुहरू
(क) आर्र्ुक पररसूचकहरूको ववश्लेषण गरी समव�गत आर्र्ुक सं रचना (Macroeconomic Framework) तयार गने।
(ि) आगामी तीन आर्र्ुक वषुहरूको बजेटको कजल सीमासवहतको मध्यमकालीन िचु सं रचना (medium-term
expenditure framework, MTEF) र्निाुरण गने। यसको लार्ग राजस्व, वैिेजर्क अनजिान र ऋण तर्ा आन्त्तररक
ऋणको प्रक्षेपण गने।
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ँ ीगत र ववत्तीय क्षेरको वहस्सा र्निाुरण गने।
(ग) कजल बजेटमा चालज, पजज
१.१8.२ मध्यमकालीन िचु संरचना कायुिलहरू:
मध्यमकालीन िचु सं रचनासम्बन्त्िी ववषयहरू हे ने गरी प्रत्येक केन्त्रीय र्नकायमा तत् तत् र्नकायहरूको योजना तर्ा बजेट
हेने गरी प्रत्येक केन्त्रीय र्नकायमा तत् तत् र्नकायहरूको योजना बजेट हेने महार्ािाको महार्ािा प्रमजिको अध्यक्षतामा
िे हायबमोजजमको बजेट तर्ा मध्यमकालीन िचु सं रचना कायुिल (MTEF Task Force) गनन हजने व्यवस्र्ा छ:
योजना तर्ा बजेट हे ने महार्ािा प्रमजि सबै केन्त्रीय र्नकायहरू

– अध्यक्ष

सम्बजन्त्ित र्नकायको आर्र्ुक प्रर्ासन र्ािा प्रमजि

– सिस्य

सम्बजन्त्ित र्नकाय अन्त्तगुतको ववभागीयस्तरको कायाुलयको प्रर्तर्नर्ि

– सिस्य

१.१9 बजेट प्रस्तजर्तको अवस्र्ामा एकैसार् पेर् हजने वविेयकहरू
िे हायका वविेयकहरू बजेट प्रस्ताव गिाु एकैसार् प्रस्तजत गररन्त्छ:
क.

ववर्नयोजन वविेयक,

ि.

पेश्की िचु वविेयक

ग.

रा� ऋण उनाउने वविेयक,

घ.

ऋण तर्ा जमानत वविेयक,

ङ.

आर्र्ुक वविेयक,

१.१9.१ ववर्नयोजन वविेयक
एक आर्र्ुक वषुमा सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने रकमको सीमा र सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु हजने रकमको
अर्िकारलाई प्रस्तजत वविेयकले र्नकायगत रूपमा सीमाङ्कन गरे को हजन्त्छ। यसको नमूना अनजसूची–६ मा दिइएको छ।
१.१9.२ पेश्की िचु वविेयक
ववर्नयोजन वविेयक व्यवस्र्ावपका सं सद्मा ववचारािीन रहेको अवस्र्ामा आर्र्ुक वषुको लार्ग अनजमान गररएको
व्ययको कजनै अंर् पेस्कीको रूपमा िचु गनुको लार्ग सं सद्मा पेस्की वविेयक प्रस्तजत गररन्त्छ। प्रस्ताववत आर्र्ुक वषु
सजरू हजन ज अगावै बजेट पाररत भएमा वा अध्यािे र्बाट बजेट पाररत गिाुको अवस्र्ामा यो वविेयक प्रस्तजत गनजप
ु िदै  न।
यसको नमूना अनजसूची–७ मा दिइएको छ।
१.१9.३ रा� ऋण उनाउने वविेयक
सं वविानको िारा 115(२) मा उल्लेि भएअनजसार सरकारले प्रत्येक वषु आन्त्तररक ऋण र्लनसक्ने रकमको सीमा
र्निाुरण गने प्रयोजनका लार्ग प्रस्तजत वविेयक पेर् गररन्त्छ। आन्त्तररक ऋण नर्लने अवस्र्ामा वा राजस्व वचत हजने
अवस्र्ामा यो

न प्रस्तजत गनु पिदै  न। यसको नमूना अनजसूची–८ मा दिइएको छ।

१.१9.४ ऋण तर्ा जमानत वविेयक
बाह्य ऋण र्लनजपरे मा वा जमानत वस्नजपरे मा र्नजचातत रकमको सीमा र्निाुरणका लार्ग यो वविेयक पेर् गररन्त्छ। यही
वविेयक पाररत भई

नको रूप र्लएपर्छ त्यसकै सीमार्भर रहेर नेपाल सरकारले वैिेजर्क ऋण उनाउने गिुछ।

बाह्य ऋणको सीमा र्निाुरण गिाु गत आर्र्ुक वषुको र्तनु बाँकी वैिेजर्क ऋण चालज आर्र्ुक वषुमा उनाउने ऋण
तर्ा आगामी वषुमा उनाइने अनजमार्नत बाह्य ऋण जोडी हजन आउने रकममा चालज आर्र्ुक वषुको वैिेजर्क ऋणको
सावाँ भ जक्तानी रकम घटाई िजि वैिेजर्क ऋणको अनजमान गनजु पिुछ। यस्तो अनजमान गिाु ववर्नमय िरमा हजने
उतारचढावलाई पर्न ध्यान दिनजपिुछ र सो आिारमा ऋण रकमको सीमा र्निाुरण गनु वविेयक तजजम
ु ा गनजु पिुछ।
यसको नमजना अनजसूची–९ मा दिइएको छ।
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१.१9.५ आर्र्ुक वविेयक
सं वविानको िारा 115(१) मा उल्लेि भएबमोजजम नेपाल सरकारले प्रत्येक आर्र्ुक वषुमा नेपाल सरकारले सं कलन
गने राजस्वको रकमहरूको िर र्नदिु� गरी प्रस्तावको रूपमा सं सद्मा आर्र्ुक वविेयक प्रस्तजत गररन्त्छ। यो वविेयक
पाररत भएपर्छ नेपाल सरकारले त्यस आर्र्ुक वषुका लार्ग ववर्भन्न करहरूको माध्यमबाट राजस्व सं कलन गने
अर्िकार प्राप्त गिुछ।

१.20 नेपाल रा� बैङ्क
७५.

न, २०५८ का सान्त्िर्भुक िफाहरू

नेपाल सरकारलाई जाने कजाु र सरकारी ऋणपरको िररि:
बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरे को अर्िववकषु कजनै पर्न समयमा नेपाल सरकारको अजघल्लो आर्र्ुक
वषुको राजस्व आयको पाँच प्रर्तर्त भन्त्िा बढी हजने छै न। यस्तो राजस्व आयको गणना गिाु ऋण सापटी,
आर्र्ुक अनजिान वा अन्त्य कजनै पर्न वकर्समका आर्र्ुक सहयोग तर्ा सम्पजत्त र्बक्रीबाट भएको आजुन समावेर्
हजने छै न।
अर्िववकषुको भ जक्तानी नेपाल सरकारले एक सय असी दिनर्भर प्रचर्लत बजार धयाजिरमा नगि वा बजार
योग्य ऋणपर माफुत गनजप
ु नेछ।
बैङ्कले नेपाल सरकारबाट िरीि गरी आफ्नो स्वार्मत्वमा र्लएको ऋणपरको कजल रकम अजघल्लो आर्र्ुक
वषुको राजस्व आयको िर् प्रर्तर्त भन्त्िा बढी हजने छै न।
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पररच्छे ि –२
आय तर्ा व्ययका र्ीषुकहरू वगीकरणको र्स�ाान्त्त तर्ा प्रचर्लत वगीकर
२.१ पृष्टभूर्म
बजेट तजजम
ु ा गिाु प्रचर्लत आय र व्ययका र्ीषुकहरूको वगीकरणको र्स�ान्त्त राम्रोसँग बजझ्नज आवश्यक छ।
वगीकरण राम्रोसँग बजझेर बजेट तजजम
ु ा गररएमा बजेट कायाुन्त्वयन गिाु आर्र्ुक वषुको सजरूमै रकमान्त्तर गनजप
ु ने वा
रकमान्त्तर गनु नर्मलेका कारण कायुक्रम नै अवरू� हजने जस्र्र्त आउिै न।
यस पररच्छे िमा बजेट तजजम
ु ा, कायाुन्त्वयन र लेिाङ्कन प्रयोजनका लार्ग आय व्यय वगीकरणको र्स�ान्त्त र प्रचर्लत
वगीकरणलाई प्रस्तजत गररएको छ।
आय वगीकरणको र्स�ाात:
सरकारी आयलाई प्रर्म तहको वगीकरण र्नम्नानजसार गररएको छ:


चालज राजस्व वैिेजर्क अनजिान समेत.



ँ ीगत राजस्व
पजज

चालज राजस्वलाई आयको प्रकृर्तको दृव�कोणबाट कर र अन्त्य कर राजस्वमा छज ट्याइएकोछ। प्रत्यक्ष रूपमा कजनै
सेवा वा वस्तज प्रिान नगरी कानूनबमोजजम नागररकहरूबाट असजल गररने रकम कर राजस्वमा पिुछ। अर्ाुत, कर
राजस्वको कारोवारमा “ववर्नमय” को अवस्र्ा रहिै न।


ँ कजनै वकर्समको “ववर्नमय” भएको हजन्त्छ। कजनै सेवा वा वस्तज वा
अकोर्तर अन्त्य कर राजस्वको रकमसग
अर्िकार वा लाभ प्रिान गरे वापत् वा कजनै वकर्समले उन्त्मजज क्त प्रिान गरे वापत् र्लइने र्जल्क वा िस्तजरहरू
गैरकर राजस्वमा पिुछन्।

ँ ीगत िजबै हजन सक्िछ। यदि सेवा
कर राजस्व सम्पूणत
ु ः “चालज” प्रकृर्तको हजन्त्छ। अन्त्य कर राजस्वमा चालज र पजज
वा कारोवारीय वस्तजहरू प्रिान गरे वापत् वा कजनै अर्िकार, वा लाभ वा उन्त्मजज क्त प्रिान गरे वापत् र्जल्क वा िस्तजर
र्लइएको हो भने त्यो चालज राजस्वमा पिुछ। हालको राजस्व वगीकरणका ११५११ िे जि १४५२१ सम्मका
र्ीषुकहरू चालज राजस्वका लार्ग छज ट्याइएको छ जसमध्ये हाल ११५११ िे जि १५११२ सम्मका र्ीषुकहरूमध्ये
१४५३१ को रकम र १५११०, १५१११, १५११२ को रकम घटाई बाँकी हजने राजस्व चालज राजस्व हो।
सरकारी उपयोगका सम्पजत्त/सामानहरू ववक्री गररएमा त्यसको र्नःसगु गिाुको वितको वकताबी मूल्यसम्मको रकम

ँ ीगत राजस्व हजन्त्छ। सरकारले कजनै र्नकाय का सावुजर्नक सं स्र्ानमा गरे को र्ेयर लगानीको रकम वफताु प्राप्त
पजज

ँ ीगत राजस्व हजन्त्छ। हालको राजस्व वगीकरणको सं केत १४५३१
गरे मा वा र्ेयर ववक्री गरे मा त्यो पजज
ँ ीगत राजस्व हो।
अन्त्तगुतको राजस्व पजज

वैिेजर्क सहायता अन्त्तगुत प्राप्त हजने दद्वपक्षीय र बहजपक्षीय सहयोग राजस्व अन्त्तगुत समावेर् हजन्त्छ। हालको राजस्व
वगीकरण १३००० अन्त्तगुतको सबै सहायता राजस्व अन्त्तगुत पिुछ।
राजस्व र्ीषुक वगीकरणको मजख्य आिार अन्त्तराुवष्ट्रय मजरा कोषको Government Finance Statistics Manual
2001 हजनछ
े । सोको सार्ै, ववर्भन्न िे र्को सरकारी राजस्व वगीकरणलाई पर्न आिार बनाउन सवकन्त्छ।

२.२ राजस्व सं केत तर्ा वगीकरण र व्याख्या
राजस्वको अनजमान गने र लेिांकन गने प्रयोजनका लार्ग सरकारी आम्िानी, िचु र लगानीको सं केत तर्ा वगीकरणलाई
अन्त्तरावष्ट्रय मापिण्डअनजरूप गराउने उिे श्यले सरकारी ववत्तीय तथ्याङ्क (Government Finance Statistic, 2001)सँग
मेल िाने गरी आर्र्ुक वषु २०६८।६९ िे जि नयाँ आर्र्ुक सं केत तर्ा वगीकरण लागज गररएको छ। सो बमोजजमका
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सबै उपर्ीषुकहरूको वगीकरण र व्याख्या तल प्रस्तजत गररएको छ। राजस्व र्ीषुकहरूको सं केत तर्ा वगीकरण कायम
गिाु मूल र्ीषुक आिार र्ीषुक र आम्िानी जनाउने र्ीषुक गरी ३ िण्डमा ववभाजन गररएको छ। सं केत नम्वरको
अन्त्तमा र्जन्त्य रहेका र्ीषुकहरूमा आम्िानीको लेिांकन गनजु हजँिैन। यस्ता र्ीषुकहरू मूल र्ीषुक र आिार र्ीषुकहरू
हजन। िण्ड, जररवाना, र्जल्क र व्याज कजन राजस्व र्ीषुक अन्त्तगुत लागेको हो सोही र्ीषुकमा नै आम्िानी जनाउनज
पिुछ।
राजस्व

र्ीषुक

वगीकरणको व्याख्या

संकेत
१००००

राजस्व तर्ा अनजिान

११०००

कर

फमु एवं व्यजक्तको आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

१११००
११११०
१११११

ँ ीगत
आय, मजनाफा तर्ा पजज

ँ ीगत लाभ कर वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा
आय, मजनाफा तर्ा पजज

लाभमा कर

रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

एकलौटी फमु तर्ा व्यजक्तगत

एकलौटी फमु एवं व्यजक्तगत आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम

आयमा लाग्ने कर

जम्मा गनु र्मल्िै न।

एकलौटी फमु तर्ा व्यजक्तगत

एकलौटी फमु तर्ा व्यजक्तगत आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

आयमा लाग्ने कर
११११२

पाररश्रर्मक कर

कजनै प्राकृर्तक व्यजक्तले रोजगारीबाट प्राप्त गरे को तलव, ज्याला, मजिजरी,
पाररश्रर्मक, भत्ता एवं सजवविा, अवकार् भ जक्तानी, रोजगारीका सम्बन्त्िमा गररएका
अन्त्य भ जक्तानी, अध्ययन, अध्यापन आदि ववर्भन्न स्रोतबाट हजने आयमा लाग्ने कर
यसमा पिुछ।

११११३

ँ ीगत लाभ कर – व्यजक्तगत
पजज

घर, जग्गा, र्ेयर आदि सम्पजत्तको र्बक्री, प�ा, हक हस्तान्त्तरण लगायत ववर्भन्न
ँ ीगत लाभमा व्यजक्त तर्ा एकलौटी फमुलाई
वकर्समका र्नःसगुबाट भएको पजज
लाग्ने कर यसमा पिुछ।

१११२०

र्नकायको आयमा लाग्ने कर

प्रर्तष्टान तर्ा सं स्र्ानको आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।

१११२१

र्नकायको मजनाफामा लाग्ने

नेपाल सरकारको पूण ु वा अर्िकांर् (५० प्रर्तर्त भन्त्िा बढी) स्वार्मत्व

कर— सरकारी सं स्र्ान

भएका सरकारी र्नकाय तर्ा त्यस्ता र्नकायको व्यवस्र्ापकीय र्नयन्त्रण भएको
र्नकायको आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

१११२२

र्नकायको मजनाफामा लाग्ने

कजनै ववर्ेष

कर— पजधलक र्लर्मटे ड कम्पनी

र नेपाल सरकारको ५० प्रर्तर्त भन्त्िा कम स्वार्मत्व भएका कम्पनीको

न वा कम्पनी

न अन्त्तगुत िताु भएका पजव्लक र्लर्मटे ड कम्पनी

आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।
१११२३
१११२४

र्नकायको मजनाफामा लाग्ने कर

कम्पनी

न अन्त्तगुत िताु भएका प्राइभेट र्लर्मटे ड कम्पनी तर्ा आयकर

न,

—प्राइभेट र्लर्मटे ड कम्पनी

२०५८ बमोजजम तोवकएको कम्पनीको आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

र्नकायको मजनाफामा लाग्ने कर

मार्र् उजल्लजित उपर्ीषुक १११२१ िे जि १११२३र्भर परे का बाहे क अन्त्य

— अन्त्य सं स्र्ा

सं स्र्ाहरुः साझेिारी फमु, सहकारी सं स्र्ा, ट्र�, यजर्नट ट्र�, सं घ/सं स्र्ा, वविे र्ी
कम्पनी एवं अन्त्य र्नकायको आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

१११२५

ँ ीगत लाभकर – र्नकाय
पजज

घर, जग्गा, र्ेयर आदि सम्पजत्तको र्बक्री, प�ा, हक हस्तान्त्तरण लगायत ववर्भन्न
ँ ीगत लाभमा र्नकायलाई लाग्ने कर यसमा
वकर्समका र्नःसगुबाट भएको पजज
पिुछ।
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१११३०
१११३१
१११३२

लगानीको आय तर्ा अन्त्य

मार्र् उजल्लजित र्ीषुक १११११ िे जि १११२४र्भर परे का बाहे क अन्त्य

आयमा लाग्ने कर

आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

सम्पजत्त बहाल तर्ा प�ा

घर, जग्गा, सवारी सािन तर्ा अन्त्य अचल सम्पजत्त बहाल वा प�ा वा

वापत्को आयमा लाग्ने कर

िीिुकालीन करारमा दिए वापत्को आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

धयाजमा लाग्ने कर

बैंक, ववत्त कम्पनी वा अन्त्य र्नकाय वा व्यजक्तबाट भ जक्तानी गररने वा प्राप्त हजने
धयाजमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

१११३३

लाभांर्मा लाग्ने कर

कजनै पर्न कम्पनी वा र्नकायमा लगानी गरे वापत् प्राप्त हजने लाभांर्मा लाग्ने
कर यसमा पिुछ।

१११३४

लगानीसम्बन्त्िी अन्त्य आयमा

लगानीसम्बन्त्िी अन्त्य आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

लाग्ने कर
१११३५

आकजस्मक लाभ कर

जजवा, जचठ्ठा, बाजी, उपहार, िान, अपजताली, सजराकी, पजरस्कार लगायतका आकजस्मक
लाभका स्रोतबाट प्राप्त आयमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

१११३६

अन्त्य आयमा लाग्ने कर

मार्र् उजल्लजित र्ीषुक नं. हरूमा नपरे का अन्त्य आयमा लाग्ने कर यसमा
पिुछ।

११२००

पाररश्रर्मकमा आिाररत

यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

सामाजजक सजरक्षा कर
११२१०

पाररश्रर्मकमा आिाररत

यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

सामाजजक सजरक्षा कर
११२११

पाररश्रर्मकमा आिाररत

कजनै प्राकृर्तक व्यजक्तले रोजगारीबाट प्राप्त गरे को तलव, ज्याला, मजिजरी,

सामाजजक सजरक्षा कर

पाररश्रर्मक, भत्ता एवं सजवविा, अवकार् भ जक्तानी, रोजगारीका सम्बन्त्िमा गररएका
अन्त्य भ जक्तानी, अध्ययन, अध्यापन आदि ववर्भन्न स्रोतबाट हजने समग्र आयमा
एकमज� रूपमा तोवकएबमोजजम र्लईने सामाजजक सजरक्षा कर यसमा पिुछ।

११३००

सम्पजत्त कर

सबै प्रकारको सम्पजत्तमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

११३१०

अचल सम्पजत्तमा लाग्ने कर

यसमा सबै प्रकारको अचल सम्पजत्तमा लाग्ने कर पिुछ। यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।

११३११

वावषुक सम्पजत्त कर

अचल सम्पजत्तमा वावषुक रूपमा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

११३४०

ँ ीगत कारोबारमा
ववत्तीय र पजज

ँ ीगत कारोबारमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
ववत्तीय र पजज

लाग्ने कर

गनु र्मल्िै न।

घर जग्गा रजज�ेर्नमा लाग्ने

घर जग्गा रजज�ेर्न िस्तजर वा चल अचल सम्पजत्तको रजज�ेर्न िस्तजर यसमा

कर

पिुछ।

वस्तज तर्ा सेवामा आिाररत कर

वस्तज तर्ा सेवाको उत्पािन, आयात, र्बक्री, ववतरण तर्ा हस्तान्त्तरण एवं अन्त्य

११३४१
११४००

कारोवारमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।
११४१०

मूल्य अर्भवृव� कर

मूल्य अर्भवृव� कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

११४११

मूल्य अर्भवृव� कर– उत्पािन

उत्पािनकताुले वस्तज उत्पािन गरी र्बक्री गिाु लाग्ने मूल्य अर्भवृव� कर
यसमा पिुछ।

११४१२

मूल्य अर्भवृव� कर– आयात

आयातकताुले मालसामान पैनारी गिाु भन्त्सार ववन्त्िजमै र्तनजप
ु ने मूल्य अर्भवृव�
कर यसमा पिुछ।

११४१३

मूल्य अर्भवृव� कर– वस्तज र्बक्री

र्ोक तर्ा िजरा र्बक्रेताबाट मूल्य अर्भवृव� कर वापत् र्तनजु पने रकम यसमा
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११४१४

र ववतरण

पिुछ।

मूल्य अर्भवृव� कर–परामर्ु

सबै प्रकारका ने क्का व्यावसाय तर्ा परामर्ु सेवामा लाग्ने मूल्य अर्भवृव� कर

तर्ा ने क्का

यसमा पिुछ। मूल्य अर्भवृव� कर लागज हजन ज अगार्ड असजल हजन बाँकी रहे का
ने क्का कर असजल भएमा यसैमा जम्मा गनजु पिुछ।

११४१५

मूल्य अर्भवृव� कर–पयुटन सेबा

पयुटन व्यवसायसँग सम्बजन्त्ित होटल, ट्राभल एजेन्त्सी, पियारा (ट्रेवकङ),
जलयारा (र्याजफ्टङ) समेतका व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अर्भवृव� कर यसमा
पिुछ। मूल्य अर्भवृव� कर लागज हजन ज अगार्ड असजल हजन बाँकी रहे का होटल
कर असजल भएमा यसैमा जम्मा गनजु पिुछ।

११४१६

मूल्य अर्भवृव� कर– सञ्चार,

सबै प्रकारका सञ्चार सेवा (सरकारी हजलाक सेवा बाहे क), वीमा र तोवकएका

बीमा, हवाई उडान र अन्त्य सेवा

अन्त्य सेवाको र्बक्रीमा लगाइने मूल्य अर्भवृव� कर र हवाई उडान कर
वापत्को रकम यसमा पिुछ। मूल्य अर्भवृव� कर लागज हजन ज अगार्ड असजल हजन
बाँकी रहे का मनोरन्त्जन कर असजल भएमा यसैमा जम्मा गनजु पिुछ।

११४१7

मूल्य अर्भवृव� कर वेिताुवालाले

नेपाल बावहरको िताु नभएको कजनै व्यजक्तबाट सेवा प्राप्त गिाु उनाउनज पने

सं कलन गने (ररभुस चाजु)

मूल्य अर्भवृव� कर, कान ववक्रीमा लगाइने मूल्य अर्भवृव� कर, स्र्ानीय
र्नकाय वा नेपाल जस्र्त अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ा वा र्नयोग वा नेपाल सरकार
वा मूल्य अर्भवृव� कर नलाग्ने वस्तजको कारोवार गने सावुजर्नक सं स्र्ानले
सं कलन/िाजिला गने मूल्य अर्भवृव� कर यसमा पिुछ।

११४२०

अन्त्तःर्जल्क

ववर्भन्न प्रकारका मालवस्तज उत्पािन गिाु लाग्ने अन्त्तःर्जल्क यसमा पिुछ।
यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

११४२१

सूर्तुजन्त्य पिार्ु

सबै प्रकारका सजतीजन्त्य पिार्ुको उत्पािनमा लाग्ने अन्त्तःर्जल्क, उत्पािन र
र्बक्री इजाजत िस्तजर र नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

११४२२

मदिरा

मदिरा (वाईन र हल्का पेय पिार्ु समेत)मा लाग्ने अन्त्तःर्जल्क रकम, उत्पािन
र र्बक्री इजाजत िस्तजर र नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

११४२३

ववयर

ववयरमा लाग्ने अन्त्तःर्जल्क रकम, उत्पािन र र्बक्री इजाजत िस्तजर र
नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

११४२४

अन्त्य औद्योर्गक उत्पािन

मार्र् उजल्लजित उपर्ीषुक ११४२१, ११४२२ र ११४२३ मा परे को
बाहेक अन्त्य औद्योर्गक उत्पािनमा लाग्ने अन्त्तःर्जल्क, उत्पािन र र्बक्री
इजाजत िस्तजर र नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

११४२५

अन्त्तःर्जल्क आयात

नेपालर्भर पैनारी हजने सामानमा भन्त्सार र्बन्त्िजमै तोवकएबमोजजम लाग्ने
अन्त्तःर्जल्क यसमा पिुछ।

११४४०

ववर्ेष सेवामा लाग्ने कर

तोवकएका ववर्ेष सेवामा लाग्ने कर वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा
रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

११४४१

वैिेजर्क रोजगार सेवा कर

वैिेजर्क रोजगारका लार्ग जनर्जक्त आपूर्तु गिाु लाग्ने सेवा कर यसमा
पिुछ।

११४४२

स्वास्र् सेवा कर

नेपाल सरकार तर्ा सामजिावयक अस्पतालले प्रिान गने स्वास्थ्य सेवा बाहे क
अन्त्य स्वास्थ्य सं स्र्ाले प्रिान गने स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने कर यसमा पिुछ।

११४४३

जर्क्षा सेवा र्जल्क–र्ैजक्षक सं स्र्ा

र्नजी र्ैजक्षक सं स्र्ाहरूले प्रिान गने तोवकएका र्ैजक्षक सेवाहरूमा लाग्ने जर्क्षा
सेवा र्जल्क यसमा पिुछ।

११४४४

जर्क्षा सेवा र्जल्क– वैिेजर्क

र्बिे र्मा अध्ययन गनु जाने ववद्यार्ीहरूले बजझाउनज पने जर्क्षण र्जल्कमा लाग्ने
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अध्ययन

सेवा र्जल्क वापत्को रकम यसमा पिुछ।

मालसामानको उपयोग तर्ा

सवारी सािनमा लाग्ने कर तर्ा तोवकएका मालसामान उपयोग तर्ा

उपयोगको अनजमर्तमा लाग्ने

उपयोगको अनजमर्तमा लाग्ने कर यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु

कर

र्मल्िै न।

११४५१

सवारी सािन कर

तोवकएको सवारी सािनमा तोवकएबमोजजम लाग्ने कर यसमा पिुछ।

११४५२

पूवाुिार सेवाको उपयोगमा

लोकमागु तर्ा र्हरी सडक एवं तोवकएका अन्त्य पूवाुिार सेवाको उपयोग गरे

लाग्ने कर

वापत् तोवकएबमोजजम लाग्ने कर यसमा पिुछ।

सडक ममुत र्प सजिार िस्तजर

वविे र्बाट नेपालमा पैनारी हजने पेट्रोल तर्ा र्डजेलमा सडक ममुत तर्ा सजिार

११४५०

११४५3

िस्तजर वापत् भन्त्सार ववन्त्िजमा लगाइने िस्तजर यसमा पिुछन्।
११४५4
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सडक र्नमाुण तर्ा सम्भार

सवारी सािन िताुका वित यातायात व्यवस्र्ा कायाुलयमा सवारी सािनको

िस्तजर

वकर्समअनजसार सं कलन गररने िस्तजर यसमा पिुछन्।

पूवाुिार कर

आयात हजने पेट्रोर्लयम पिार्ुमा पूवाुिार ववकासका लार्ग लगाइने कर यसमा
पिुछ।

११५००
११५१०

वैिेजर्क व्यापारमा आिाररत

वैिेजर्क व्यापारमा आिाररत कर वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम

कर

जम्मा गनु र्मल्िै न।

आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसजल

आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसजल वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम
जम्मा गनु र्मल्िै न।

११५११

भन्त्सार महसजल(आयात

नेपालमा आयात हजने मालवस्तजमा लाग्ने भन्त्सार महसजल तर्ा र्प महसजल
यसमा पिुछ।

११५१२

भारतीय अन्त्तःर्जल्क वफताु

भारतबाट डी.आर.पी. फाराम अन्त्तगुत नेपालर्भर आयात गररने मालवस्तजमा
भारत सरकारले असजल उपर गरी नेपाल सरकारलाई वफताु गने भारतीय
अन्त्तःर्जल्क रकम यसमा पिुछ।

११५१३
११५२०

आयातमा लाग्ने स्र्ानीय ववकास

तोवकएबमोजजम आयातमा लाग्ने स्र्ानीय ववकास र्जल्कको रकम यसमा

र्जल्क

पिुछ।

भन्त्सार महसजल(र्नयाुत

र्नयाुत गररने मालवस्तजमा लाग्ने भन्त्सार महसजल वापत्को रकम यसमा पिुछ।
यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

११५२१

भन्त्सार महसजल-र्नयाुत

नेपालबाट वविे र्मा र्नकासी हजने मालवस्तजमा लाग्ने भन्त्सार महसजल, छज ट
आम्िानी र सिर स्याहाको रकम यसमा पिुछ।

११५२२

र्नयाुत सेवा र्जल्क

नेपालबाट वविे र्मा र्नकासी हजने मालवस्तजमा लाग्ने र्नकासी सेवा र्जल्क, छज ट
आम्िानी र सिर स्याहाको रकम यसमा पिुछ।

११५६०

वैिेजर्क व्यापारमा आिाररत

मार्र् उजल्लजित र्ीषुक ११५१० र ११५२० मा परे का बाहे क अन्त्य

अन्त्य कर

वैिेजर्क व्यापारमा आिाररत कर वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम
जम्मा गनु र्मल्िै न।

११५६१

कृवष सजिार र्जल्क

ँ सम्बजन्त्ित
ज बाट आयात गररने कृवष उत्पािनसग
भारत तर्ा तेश्रो मजलक
मालवस्तजमा लगाइएको कृवष सजिार र्जल्क यसमा पिुछ।

११५६२

भन्त्सारसम्बन्त्िी अन्त्य आय

भन्त्सार प्रर्ासनका सन्त्िभुमा जफत गररएको मालवस्तज र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त
रकम, डेमरे ज (ववलम्ब र्जल्क), भन्त्सार एजेन्त्टको इजाजत िस्तजर एवं इजाजत
पर नवीकरण िस्तजर, वण्डेड वेयर हाउससम्बन्त्िी इजाजत िस्तजर एवं सोको
नवीकरण िस्तजर, भन्त्सार सेवा र्जल्क, प्रज्ञापनपर िस्तजर, र सोसम्बन्त्िी अन्त्य
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रकम यसमा पिुछ।
११६००

अन्त्य कर

मार्र् उजल्लजित करका आिारहरू बाहे क अन्त्य आिारहरूअनजसार लगाइने
कर राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

११६१०

व्यवसायहरूले भ जक्तानी गने

मार्र् उजल्लजित करका आिारहरू बाहे क अन्त्य आिारहरूअनजसार
व्यवसायहरूलाई लगाइने कर राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

११६११

कम्पनी रजजष्ट्रेर्न िस्तजर

कम्पनी

न अन्त्तगुत रजजष्ट्रेर्न हजने कम्पनीको रजजष्ट्रेर्न िस्तजर प्राइभेट

साझेिारी तर्ा पजव्लक फमु, कल कारिाना, उद्योगको रजजष्ट्रेर्न िस्तजर,
ट्रेडमाकु वापत्को रकम सोको नवीकरण वापत्को रकम यसमा पिुछ।
११६१२

एजेन्त्सी रजजष्ट्रेर्न िस्तजर

एजेन्त्सीको रजजष्ट्रेर्न िस्तजर तर्ा नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

११६२०

व्यवसाय बाहे क अन्त्यले भ जक्तानी

मार्र् उजल्लजित करका आिारहरू बाहे क अन्त्य आिारहरूमा व्यवसाय बाहेक

गने

अन्त्यलाई लगाइने कर राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

११६२१

सवारी चालक अनजमर्त

सवारी चालक अनजमर्त परको इजाजतपर िस्तजर, सवारीको िताु वकताब (धलू

परको(व्लू वजक) िस्तजर

वजक) िस्तजर, हवाईजहाज चालक अनजमर्त परको इजाजतपर िस्तजर, सवारी

इजाजतपर िस्तजर, सवारीको

जाँचपास िस्तजर र सोको नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

िताु वकताब
११६२२
१३०००

हातहर्तयारको इजाजत पर

बन्त्िजक, वपस्तौल आदि हातहर्तयारको रजजष्ट्रेर्न िस्तजर, इजाजतपर िस्तजर,

िस्तजर

नवीकरण िस्तजर यसमा पिुछ।

अनजिान

वैिेजर्क सरकारबाट प्राप्त अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

१३१००

दद्वपक्षीय वैिेजर्क अनजिान

वविे र्ी सरकारबाट प्राप्त दद्वपक्षीय अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।

१३११०

चालज अनजिान

वविे र्ी सरकारबाट प्राप्त चालज अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

१३१११

चालज अनजिान

वविे र्ी सरकारबाट प्राप्त चालज अनजिान यसमा पिुछ।

१३१२०

ँ ीगत अनजिान
पजज

ँ ीगत अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
वविे र्ी सरकारबाट प्राप्त पजज
गनु र्मल्िै न।

१३१२१

ँ ीगत अनजिान
पजज

ँ ीगत अनजिान यसमा पिुछ।
वविे र्ी सरकारबाट प्राप्त पजज

१३२००

बजहप
ज क्षीय वैिेजर्क अनजिान

अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त बजहप
ज क्षीय अनजिान यसमा पिुछ। यसमा

चालज अनजिान

अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त बजहप
ज क्षीय चालज अनजिान यसमा पिुछ।

१३२१०

रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।
१३२११

चालज अनजिान

१३२२०

ँ ीगत अनजिान
पजज

वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त बजहप
ज क्षीय चालज अनजिान यसमा पिुछ।

ँ ीगत अनजिान यसमा पिुछ। यसमा
वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त बजहप
ज क्षीय पजज
रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१३२२१

ँ ीगत अनजिान
पजज

ँ ीगत अनजिान यस र्ीषुकमा पिुछ।
वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त बजहप
ज क्षीय पजज

१३३००

अन्त्य अनजिान

अन्त्य अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१३३१०

चालज अनजिान

अन्त्य चालज अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।
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१३३११

चालज अनजिान

१३१११ र १३२११ मा परे का बाहेक अन्त्य वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त चालज
अनजिान यस र्ीषुकमा पिुछ।

१३३२०

ँ ीगत अनजिान
पजज

ँ ीगत अनजिान यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।
अन्त्य पजज

१३३२१

ँ ीगत अनजिान
पजज

१३१२१ र १३२२१ मा परे का बाहेक अन्त्य वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त

१४०००

अन्त्य राजस्व

मार्र् उजल्लजित मूल र्ीषुक नं. ११००० र १२००० अन्त्तगुतका

ँ ीगत अनजिान यस र्ीषुकमा पिुछ।
पजज

उपर्ीषुकहरूमा परे का बाहे क अन्त्य राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।
१४१००

सम्पजत्तबाट प्राप्त आय

सम्पर्तबाट श्रृजजत आय यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१४११०

धयाज

ऋण लगानीको धयाज वापत्को आय यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु
र्मल्िै न।

१४१११

ववत्तीय र्नकायबाट प्राप्त धयाज

बैंक तर्ा ववत्तीय प्रर्तष्टानमा गररएको ऋण लगानीबाट प्राप्त धयाज रकम
यसमा पिुछ।

१४११२
१४११३
१४११४
१४११५

धयापाररक र्नकायबाट प्राप्त

धयापाररक प्रर्तष्टानमा गररएको ऋण लगानीबाट प्राप्त धयाज रकम यसमा

धयाज

पिुछ।

औद्योर्गक र्नकायबाट प्राप्त

औद्योर्गक प्रर्तष्टानमा गररएको ऋण लगानीबाट प्राप्त धयाज रकम यसमा

धयाज

पिुछ।

सेवामूलक र्नकायबाट प्राप्त

सेवामूलक प्रर्तष्टानमा गररएको ऋण लगानीबाट प्राप्त धयाज रकम यसमा

धयाज

पिुछ।

अन्त्य र्नकायबाट प्राप्त धयाज

मार्र् नपरे का अन्त्य प्रर्तष्टानमा गररएको ऋण लगानीबाट प्राप्त धयाज रकम
यसमा पिुछ।

१४१२०

लाभांर्

र्ेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांर् वापत्को रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम
जम्मा गनु र्मल्िै न।

१४१२१

ववत्तीय र्नकायबाट प्राप्त लाभांर्

बैंक तर्ा ववत्तीय प्रर्तष्टानबाट प्राप्त लाभांर् यसमा पिुछ।

१४१२२

व्यापाररक र्नकायबाट प्राप्त

व्यापाररक प्रर्तष्टानबाट प्राप्त लाभांर् रकम यसमा पिुछ।

लाभांर्
१४१२३

औद्यौर्गक र्नकायबाट प्राप्त

औद्योर्गक प्रर्तष्टानबाट प्राप्त लाभांर् रकम यसमा पिुछ।

लाभांर्
१४१२४

सेवामूलक र्नकायबाट प्राप्त

सेवामूलक प्रर्तष्टानबाट प्राप्त लाभांर् रकम यसमा पिुछ।

लाभांर्
१४१२५

अन्त्य र्नकायबाट प्राप्त लाभांर्

मार्र् नपरे का अन्त्य प्रर्तष्टानबाट प्राप्त लाभांर् रकम यसमा पिुछ।

१४१५०

भाडा र रोयल्टी

सरकारी कायाुलयले सं कलन गरे को भाडा र रोयल्टी वापत्को रकम यसमा
पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१४१५१

सरकारी सम्पजत्तको वहाल तर्ा
अन्त्य आय

सरकारी जग्गा, भवन तर्ा अन्त्य सम्पजत्त वहाल, कोना तर्ा भोजनालय (रे �जराँ)
वहाल, मेच, पाल, र्रपाल, हवाईजहाज, वग्गी, वैण्डवाजा, इजन्त्जन, रोलर, वजलडोजर,

ट्याक्टर समेतका सरकारी सम्पजत्त प्रयोग गरे वापत् प्राप्त हजने भाडा तर्ा सेवा
र्जल्क रकमका सार्ै, चलजचर प्रिर्ुन र र्बक्री ववतरण गने इजाजतपर िस्तजर,
ववज्ञापन िस्तजर, अर्भलेि (रे कडु) र्बक्री, नेपाल सरकारको छापािानाको छपाई
िस्तजर, नेपाल राजपर एवं सरकारद्वारा प्रकाजर्त पजस्तक पजजस्तकाको र्बक्री तर्ा
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र्ललामबाट प्राप्त रकम यसमा पिुछ। सार्ै, मजरा तर्ा नापतौलको सामानः
ढक, तराजज समेतको प्रमाजणत िस्तजर, नवीकरण िस्तजर र टक्सारको अन्त्य आय,
नक्सा वप्रन्त्ट र्बक्री, िरिास्त फाराम तर्ा पाठ्यक्रम र्बक्री, औषर्ि र्बक्री तर्ा
अन्त्य मालसामान र्बक्रीबाट प्राप्त रकम समेत यसै मा पिुछ।
१४१५२

क्यार्सनोबाट प्राप्त रोयल्टी

क्यार्सनोबाट प्राप्त रोयल्टी रकम यसमा पिुछ।

१४१५३

िानी रोयल्टी

िानी िोद्दे अनजमर्तपर िस्तजर, सवेक्षण िस्तजर, आयोजना (प्रोजेक्ट) लाई ढज िा
ववक्री गिाु आएको रकम, िानीको रोयल्टी, िानीमा जाने गाडी तर्ा गाडी
आवत जावतको इजाजतपर िस्तजर समेतको रकम यसमा पिुछ।

१४१५४

जलस्रोत क्षेरको आय तर्ा

जलस्रोत क्षेरबाट प्राप्त रोयल्टी, ववद्यजत ् उत्पािन र्जल्क, ववद्यजत उत्पािन

रोयल्टी

इजाजत–पर िस्तजर र नवीकरण िस्तजर, ववद्यजत उत्पािन, प्रसारण र ववतरणको
सवेक्षण अनजमर्त पर िस्तजर तर्ा सोको नवीकरण िस्तजर, ववद्यजत र्बक्री,
आयोजना र्बक्री, जलश्रोतसम्बन्त्िी सम्पजण ु आय र सोसम्बन्त्िी िण्ड जररवाना
वापत् प्राप्त रकम यसमा पिुछ।

१४१५५

वन तर्ा वन पैिावार र्बक्री

वन तर्ा वन पैिावार र्बक्री वापत् प्राप्त आय, लकडी र्ललाम र्बक्री,

वापत् प्राप्त आय तर्ा वन

वन्त्यजन्त्तजसम्बन्त्िी आम्िानी, चरी चराई िस्तजर, वन्त्यजन्त्तज आरक्ष, र्नकजञ्ज सं रक्षण

रोयल्टी

क्षेरको प्रवेर् र्जल्क, जचर्डयािाना प्रवेर् र्जल्क, वनस्पर्तसम्बन्त्िी अन्त्य
आम्िानी, नहर वररपररको घाँस र्बक्री र सोसम्बन्त्िी िण्ड, जररवाना वापत् प्राप्त
रकम र वन क्षेरको रोयल्टी यसमा पिुछ।

१४१५६

अन्त्य रोयल्टी

मार्र् उजल्लजित र्ीषुक नं १४१५२ िे जि १४१५५ मा परे का बाहे क अन्त्य
रोयल्टीको रकम यसमा पिुछ।

१४२००
१४२१०
१४२११

वस्तज तर्ा सेवा र्बक्रीबाट प्राप्त

वस्तज तर्ा सेवाको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा

रकम

गनु र्मल्िै न।

वस्तज तर्ा सेवा र्बक्रीबाट प्राप्त

वस्तज तर्ा सेवाको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा

रकम

गनु र्मल्िै न।

कृवष उत्पािनको र्बक्रीबाट प्राप्त

भ जरा माछा तर्ा िाने माछा र्बक्री तर्ा र्ललाम, पोिरी र िोलामा माछा माने

रकम

जाल हाल्ने िस्तजर, िोला–पोिरीमा माछा माने ने क्का, घाँस र्बक्री, कजिजराको फजल
तर्ा चल्ला र्बक्री, सजं गरज तर्ा सजं गरज को वच्चा र्बक्री, िू ि, घ्यू तर्ा अन्त्य
िजग्िजन्त्य पिार्ुको र्बक्री, फलफूल र्बक्री, एण्टीरे ववज भ्याजक्सन र्बक्री, टोकरी
प्यावकि िस्तजर, ऊन तर्ा हाडिजर र्बक्री, फलफूल तर्ा फलफूलको वोट
र्बरूवा र्बक्री, वीउ ववजन तर्ा बेनाु र्बक्री, तरकारी तर्ा सागपात र्बक्री, िान,
मकै, गहजं तर्ा अन्त्य िाद्यान्न र्बक्री, जाम–जेली, अचार, र्ततौरा र्बक्री तर्ा
त्यस्ता सामानको र्ललामसम्बन्त्िी बोलपर िस्तजरको रकम यसमा पिुछ।

१४२१२

सरकारी सम्पजत्तको र्बक्रीबाट

टज टे फजटे का मेजर्नरी सामान र्बक्री, सवारी सािन र्ललाम र्बक्री, पूराना

प्राप्त रकम

मालसामान र्बक्री तर्ा अन्त्य सरकारी सम्पजत्तको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा
पिुछ।

१४२१३

अन्त्य र्बक्रीबाट प्राप्त रकम

मार्र् उजल्लजित उपर्ीषुक नं १४२११ र १४२१२ मा परे का बाहे क अन्त्य
वस्तजको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा पिुछ।

१४२१४

िूरसञ्चार सेवा र्जल्क

िू रसञ्चार सेवा र्जल्क वापत्को रकम यसमा पिुछ।

१४२१५

टे र्लफोन स्वार्मत्व र्जल्क

टे र्लफोन स्वार्मत्व वापत्को रकम यसमा पिुछ।
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१४२१६

र्नजी िारा वापत्को र्जल्क

र्नजी िारा रािे वापत् लाग्ने र्जल्क तर्ा महसजल, कालीगढ िस्तजर र
सोसम्बन्त्िी िण्ड, जररवाना समेतको रकम यसमा पिुछ।

नहर तर्ा कजलो उपयोग

जग्गा जमीनको र्सँचाइको लार्ग नहर तर्ा कजलोको उपयोग गरे वापत्

वापत्को र्जल्क

तोवकएबमोजजम प्राप्त र्जल्क यसमा पिुछ।

१४२१८

ववद्यजत सेवा र्जल्क

ववद्यजत सेवा उपभोग वापत्को महसजल, र्प िस्तजर, र्मटर जाँच समेतको सेवा

१४२२०

प्रर्ासर्नक सेवा र्जल्क

प्रर्ासर्नक सेवा वापत्को र्जल्क यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु

१४२१७

िस्तजर, कलेक्सन चाजु, नामसारी एवं नाउँसारी िस्तजर यसमा पिुछ।
र्मल्िै न।

१४२२१

न्त्यावयक िस्तजर

कोटु फी, बक्सौनी, िर्ौंि, ववर्ौंि नक्कल िस्तजर, समाव्हान् एवं इतलायनामा
िस्तजर, सूि, र्लफा िस्तजर, वटकट िस्तजर, पजनरावेिन एवं प्रर्तउत्तर पर िस्तजर,
वकालतसम्बन्त्िी इजाजतपर िस्तजर र न्त्यायसम्बन्त्िी अन्त्य राजस्व आम्िानी
यसमा पिुछ।

१४२२२

हजलाक सेवा र्जल्क

हजलाक वटकट र्बक्रीबाट प्राप्त रकम, हजलाक आिे र्को कर्मर्न, ववहरि वस्तज
ववतरण, वैिेजर्क पजर्लन्त्िा महसजलबाट प्राप्त रकम र हजलाकसम्बन्त्िी अन्त्य आय
यसमा पिुछ।

१४२२३

जर्क्षा क्षेरको आम्िानी

जर्क्षण र्जल्क (ट्यूर्न फी), प्रवेर् र्जल्क, प्रवेजर्का परीक्षा िस्तजर, लव्िाङ्क पर
(माकुर्सट) तर्ा प्रमाणपर िस्तजर, सँग्रहालय (म्यूजजयम) प्रवेर् िस्तजर,

पाठ्यक्रम, पजस्तक, पर्रका समेतको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम र जर्क्षा क्षेरको
अन्त्य आम्िानी यसमा पिुछ।
१४२२४

परीक्षा र्जल्क

लोक सेवा आयोग लगायत ववर्भन्न र्नकायले र्लने परीक्षा िस्तजर, अन्त्तवाुताु
िस्तजर, र्नवेिन तर्ा िरिास्त िस्तजर र पाठ्यक्रम र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा
पिुछ।

१४२२५

यातायात क्षेरको आम्िानी

हवाइुजहाज अवतरण िस्तजर, आश्रय िस्तजर, कजनै सडक राजमागुमा आवत
जावतको लार्ग इजाजत दिए वापत् प्राप्त (रोड परर्मट) रकम, जल तर्ा अन्त्य
ँ सम्बजन्त्ित आय र र्ूल्क यसमा पिुछ।
यातायातसग

१४२२६

आयात र्नयाुत इजाजत पर

आयात र्नयाुत इजाजत पर िस्तजर वापत् प्राप्त रकम यसमा पिुछ।

िस्तजर
१४२२७

अन्त्य प्रर्ासर्नक सेवा र्जल्क

ववर्भन्न मन्त्रालय, ववभाग तर्ा कायाुलयले र्लने वटकट वापत्को रकम, बोलपर
फाराम र्बक्रीको रकम, र्नवेिन िस्तजर, नो अवजेक्र्न सवटुवफकेट िस्तजर,
व्यबसावयक प्रमाण पर जारी तर्ा नवीकरण िस्तजर वापत् प्राप्त रकम यसमा
पिुछ।

१४३००
१४३१०
१४३११

ववलम्ब िस्तजर जररवाना र

ववलम्ब िस्तजर र जररवाना र जफत यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु

जफत

र्मल्िै न।

ववलम्ब िस्तजर जररवाना र

ववलम्ब िस्तजर र जररवाना र जफत यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु

जफत

र्मल्िै न।

अिालतको र्नणुयबाट र्लइएका

अिालतको र्नणुयबाट र्लइएका िण्ड जररवाना, जफत वापत्को रकम यसमा

र्जल्क र िण्ड, जररवाना एवं

जम्मा गनजु पिुछ।

जफत
१४३१२

प्रर्ासर्नक र्जल्क, िण्ड जररवाना

सबै प्रकारको ने क्काको िरौटी (अने� मनी) जफत, र्नमाुण र अन्त्य कामको
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र जफत

ने क्का प�ामा ने केिारहरूलाई गररएको िण्ड जररवाना, ने केिारहरूसँग बाँकी
रहेको रकमको धयाज र सम्बजन्त्ित र्ीषुकमा लेिीए बाहे क अन्त्य प्रर्ासर्नक
िण्ड जररवाना र जफतबाट प्राप्त रकम यसमा पिुछ।

१४४००

अनजिान बाहे कको स्वैजच्छक

सरकार तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रयसँगननहरू बाहे क अन्त्य श्रोतहरूबाट प्राप्त उपहार तर्ा

हस्तान्त्तरण

स्वैजच्छक अनजिान (Donation) को रकम यसमा पिुछ।यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।

१४४१०

अनजिान बाहे कको स्वैजच्छक
हस्तान्त्तरण

व्यजक्त, र्नजी गैर-सरकारी सं स्र्ाहरू, गैर-सरकारी प्रर्तष्टानहरू, सं स्र्ानहरू एवं

सरकार तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रयसँगननहरू बाहेक अन्त्य श्रोतहरूबाट प्राप्त उपहार तर्ा
स्वैजच्छक अनजिान (Donation) को रकम यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा
गनु र्मल्िै न।

१४४११

चालज हस्तान्त्तरण

यसमा सरकारलाई राहत प्रयोजनका लार्ग प्राप्त हजने िाद्यान, लत्ता कपडा,
औषर्ि जस्ता चालज प्रकृर्तका सहयोग समावेर् हजन्त्छन्।

१४४१२

ँ ीगत हस्तान्त्तरण
पजज

अस्पताल, ववद्यालय, सं ग्रहालय, नाचघर तर्ा सांस्कृर्तक केन्त्रहरू र्नमाुण वा
िरीिको लार्ग प्राप्त भएको हस्तान्त्तरणका सार्ै, उपहार स्वरूप प्राप्त घर वा
जग्गा तर्ा अदृश्य सम्पजत्तहरू, जस्तैः एकार्िकार पर वा प्रर्तर्लपी अर्िकारको
ँ ीगत के हो भन्ने कजरा
रकम यसमा पिुछ। यदि कजनै हस्तान्त्तरण चालज वा पजज
स्प� नभएमा त्यस्तो हस्तान्त्तरणलाई चालज प्रकृर्तमा वगीकरण गनजु पिुछ।

१४५००

ववववि राजस्व

ववववि राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१४५१०

प्रर्ासर्नक र्जल्क – भ्रमण तर्ा

भ्रमण तर्ा पयुटन वापत्को प्रर्ासर्नक आय यसमा पिुछ। यसमा रकम

पयुटन

जम्मा गनु र्मल्िै न।

राहिानी र्जल्क

राहिानी (पासपोटु) िस्तजर, सनाित िस्तजर, राहिानी नवीकरण वापत् प्राप्त रकम

१४५११

यसमा पिुछ।
१४५१२

र्भसा र्जल्क

प्रवेर्ाज्ञा (र्भसा), सोको म्याि र्प, पजनः प्रवेर्ाज्ञा आदि वापत् प्राप्त रकम यसमा
पिुछ।

१४५१३
१४५१४

पवुतारोहण र पियारा स्वीकृर्त

पवुतारोहण तर्ा पियारा (ट्रेवकि) इजाजत िस्तजर वापत् प्राप्त रकम यसमा

र्जल्क

पिुछ।

अन्त्य पयुटकहरूलाई लाग्ने

पयुटकले र्लएर आएको हातहर्तयारको अस्र्ायी अनजमर्त (लाइुसेन्त्स) िस्तजर,

र्जल्क

वृत्तजचर जिच्ने िस्तजर,चलजचर र्नमाुण र जिच्ने र्जल्क वापत् प्राप्त रकम यसमा
पिुछ।

१४५२०

अन्त्य राजस्व

यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१४५२१

अन्त्य राजस्व

मार्र्का सम्पूण ु र्ीषुक तर्ा उपर्ीषुकहरूमा नपरे का अन्त्य रकमहरू यसमा
पिुछ।

१४५३०

ँ ीगत राजस्व
पजज

ँ ीगत राजस्व यसमा पिुछ। यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।
पजज

१४५३१

सरकारी घर, जग्गा, गजडवील

सरकारी घर, जग्गा, गजडवील र सरकारी प्रर्तष्टान र्बक्रीबाट प्राप्त रकम यसमा

र्बक्रीबाट प्राप्त रकम

पिुछ।

गत वषुको नगि मौज्िात तर्ा

गत वषुको नगि मौज्िात रकम र बेरूजजसम्बन्त्िी रकम यसमा पिुछ। यसमा

बेरूजज

रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

गत वषुको नगि मौज्िात तर्ा

गत वषुको नगि मौज्िात रकम र बेरूजजसम्बन्त्िी रकम यस र्ीषुकमा पिुछ।

बेरूजज

यसमा रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१५०००
१५१००
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१५११०

गत वषुको नगि मौज्िात तर्ा

गत वषुको नगि मौज्िात रकम र बेरूजजसम्बन्त्िी रकम यसमा पिुछ। यसमा

बेरूजू

रकम जम्मा गनु र्मल्िै न।

१५१११

गत वषुको नगि बाँकी मौज्िात

गत वषुको नगि मौज्िात यस र्ीषुकमा िाजिला गनजु पिुछ।

१५११२

बेरूजज

राजस्व बाहेकको बेरूजज रकम यसमा िाजिला गनजु पिुछ। राजस्वसम्बन्त्िी
बेरूजज सम्बजन्त्ित राजस्व उपर्ीषुकमा नै िाजिला गनजु पिुछ।

नोटः
१.

िण्ड, जररवाना, र्जल्क र धयाज जजन राजस्व र्ीषुक अन्त्तगुत लगाइएको हो सोही र्ीषुकमा नै आम्िानी जनाउनज पिुछ।

२.

सं केत नं. को अन्त्तमा ३ वटा र्ू न्त्य भएका राजस्व र्ीषुकलाई आिार र्ीषुक, सं केत नं. को अन्त्तमा २ वटा र्ू न्त्य
भएका राजस्व र्ीषुकलाई मूल र्ीषुक, सं केत नं. को अन्त्तमा १ वटा र्ू न्त्य भएका राजस्व र्ीषुकलाई र्ीषुक र बाँकी
अन्त्य राजस्व र्ीषुकलाई उप-र्ीषुक भर्नएको छ। सार्ै, सामान्त्य रूपमा र्ीषुक भन्नाले आिार र्ीषुक, मूल र्ीषुक र
उप-र्ीषुक समेतलाई बजजझन्त्छ।

३.

राजस्व उप-र्ीषुकमा मार रकम जम्मा गनु र्मल्छ। जस्तै १११११, ११४१५ आदि।

२.२.१ राजस्व र्ीषुक र्प गने प्रवक्रया
यस पररच्छे िमा उल्लेि गररएको र्स�ान्त्तको अिीनमा रहेर गररएको राजस्व उपर्ीषुकगत वगीकरणमा कजनै अत्यन्त्तै
नवीन प्रकृर्तको राजस्व सं कलन गनजप
ु ने अवस्र्ा आएमा नयाँ उपर्ीषुक र्प गनु सवकन्त्छ। सम्बजन्त्ित मन्त्रालय स्वयंले
राजस्व उपर्ीषुक र्प गनु र्मल्िै न। राजस्व उपर्ीषुक र्प गनजु परे मा र्नम्नानजसार गनजु पिुछ:
सम्बजन्त्ित मन्त्रालय वा र्नकायले र्प गनजप
ु ने औजचत्यसवहतको अनजरोि अर्ु मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्र्ापन
महार्ािामा पनाउने।
अर्ु मन्त्रालयले औजचत्य र पजष्ट्याँईुसवहत महालेिा परीक्षकको ववभाग र महालेिा र्नयन्त्रकको राय तर्ा सहमर्त प्राप्त
गने।
सामान्त्यतया कजल राजस्व आयको १ प्रर्तर्त भन्त्िा बढी राजस्व असजली हजने क्षेरका लार्ग नयाँ राजस्व र्ीषुक वा
उपर्ीषुक दिइनेछ।
नयाँ उपर्ीषुक आर्र्ुक वषुको बीचमा र्प गनजु हजँिैन। नयाँ आर्र्ुक वषुको प्रारम्भिे जि लागज हजने गरी मार र्प गनजु
पिुछ।
२.२.२ कजनै राजस्व उपर्ीषुक आवश्यक नहजने अवस्र्ा आएमा त्यसको सं केत सं ख्या र्नष्कृय राख्नज पिुछ। त्यस्तो सं केत
सं ख्यामा नयाँ उपर्ीषुक िडा गनजु हजँिैन।

२.३ व्यय वगीकरणको र्स�ाान्त्
२.३.१ व्ययको मूल वगीकरण
ँ ीगत र ववत्तीय व्यवस्र्ा गरी तीन वकर्समले वगीकरण गररएको छ ।
बजेटलाई चालज, पजज
ँ ीगत िचु र ववत्तीय व्यवस्र्ा बाहेक सालबसाली रूपमा हजने िचुहरू पिुछन्। यस अन्त्तगुत
“चालज िचु” भन्नाले पजज
सालबसाली रूपमा गररने उपभोग िचु, िै र्नक रूपमा कायु सञ्चालनका लार्ग आवश्यक िचु, सरकारी र्नकायले

ँ ीगत
सावुजर्नक वहतका लार्ग प्रिान गने सेवा तर्ा त्यस्तो सेवा प्रिान गने र्नकायलाई दिइने सञ्चालन अनजिान, पजज
अनजिान, ऋणको व्याज भ जक्तानी िचु आयोजना र्नमाुण सम्पन्न भई सञ्चालन हजन ज पूवक
ु ो व्याज िचु बाहे क, वफताु िचु
जस्ता िचुहरू पिुछन्। सरकारी िचु प्रणालीमा बजेट उपर्ीषुकको पछार्डको ‘३’ सं केतले चालज िचुलाई जनाउँछ।

ँ ीगत िचु” भन्नाले जस्र्र सम्पजत्तहरू जस्तै, फर्नुचर तर्ा वफक्चसु, सवारी सािन, मेर्ीनरी औजार उपकरण आदि
“पजज
प्राप्त गनु भएको िचु, रणनीर्तक महत्त्व वा आपतकालीन समयको लार्ग व्यवस्र्ा गररएको मौज्िात, जग्गा, भवन
122
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िररि, सावुजर्नक उपयोगको सम्पजत्तहरू जस्तैः सडक, नहर, ववद्यजत गृह, वन, वृक्षारोपण, िानी उत्िननको कायु,

ँ ीगत कामका लार्ग गररने अध्ययन अनजसन्त्िान तर्ा प्राववर्िक परामर्ु सेवा, आयोजना र्नमाुण चरणमा
स्तरोन्नर्त, पजज

ँ ीगत िचुको क्षर्त वापत् दिइने मजआव्जा, जस्ता िचुहरू
गररने व्याज, बीमा, भाडा भरौट, भन्त्सार कर आदि िचु, पजज
ँ ीगत िचुलाई जनाउँछ।
पिुछन्। सरकारी िचु प्रणालीमा बजेट उपर्ीषुकको पछार्डको ‘४’ सं केतले पजज

“ववत्तीय व्यवस्र्ा” अन्त्तराुवष्ट्रय मापिण्डबमोजजमको सरकारको िजि िचुमा सावाँ भ जक्तानी रकम नपने भएपर्न सावाँ
भ जक्तानी िचुलाई छज �ै वगीकरण गररएको छ। आन्त्तररक ऋण तर्ा सेयर लगानी र त्यसबाट प्राप्त हजने सावा वफताु
लगानी, वववक्रबाट प्राप्त हजने आय, वैिेजर्क ऋण लगानी वफताु, वैिेजर्क सेयर लगानी, वैिेजर्क ऋण र सोको साँवा
भ जक्तानी ववत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तगुत पिुछ। सरकारी बजेट प्रणालीमा बजेट उपर्ीषुकको पछार्डको ‘५’ सं केतले सावाँ
भ जक्तानी िचुलाई जनाउँछ।

२.३.२ अनजिान सं केत
सं वैिार्नक र्नकाय, मन्त्रालय वा सो सरह क्षेरार्िकार भएका सजचवालय/आयोग आदिका कायु प्रकृर्त रसँगनन समेत
छज व�ने गरी तीन सं ख्याको सं केत दिइएको छ जसलाई “अनजिान सं केत” भन्ने गररन्त्छ। उिाहरणार्ु अनजिान सं केत

“३०५” ले अर्ु मन्त्रालय जनाउँछ भने ३१४ ले गृह मन्त्रालय जनाउँछ। हाल अनजिान सं केत १०१ िे जि सजरू गरी
६०२ सम्म कायम गररएको छ। जजन तल ववस्तृत रूपमा उल्लेि गररएको छ। मन्त्रालय र अन्त्तगुत र्नकायहरूलाई

ँ ीगत िचुमा ववर्नयोजन हजने रकम सोही अनजिान सं केतर्भर ववर्नयोजन गने र अजख्तयारी प्रिान गने तर्ा
चालज/पजज
लेिाङ्कन/प्रर्तवेिन गने गररन्त्छ।
अनजिान

र्नकायको नाम

संख्या

अनजिान

र्नकायको नाम

संख्या

101

राष्ट्रपर्त

331

जनसं ख्या तर्ा वातावरण मन्त्रालय

102

उपराष्ट्रपर्त

332

ववज्ञान तर्ा प्रववर्ि मन्त्रालय

202

व्यवस्र्ावपका - सं सि

336

भूर्मसजिार तर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

204

अिालत

337

भौर्तक पूवाुिार तर्ा यातायात मन्त्रालय

206

अजख्तयार िजरूपयोग अनजसन्त्िान आयोग

340

मवहला, बालबार्लका तर्ा समाज कल्याण मन्त्रालय

208

महालेिा परीक्षकको कायाुलय

343

यजवा तर्ा िेलकूि मन्त्रालय

210

लोक सेवा आयोग

345

रक्षा मन्त्रालय

212

र्नवाुचन आयोग

347

सहरी ववकास मन्त्रालय

214

रावष्ट्रय मानव अर्िकार आयोग

349

र्ाजन्त्त तर्ा पजनर्नुमाुण मन्त्रालय

216

महान्त्यायार्िवक्ताको कायाुलय

350

जर्क्षा मन्त्रालय

218

न्त्याय पररषद

352

सहकारी तर्ा गररबी र्नवारण मन्त्रालय

301

प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलय

356

सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालय

305

अर्ु मन्त्रालय

357

र्सँचाइ मन्त्रालय

306

आपूर्तु मन्त्रालय

358

सूचना तर्ा सञ्चार मन्त्रालय

307

उद्योग मन्त्रालय

365

सं घीय मार्मला तर्ा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालय

308

ऊजाु मन्त्रालय

370

स्वास्थ्य मन्त्रालय

कानून, न्त्याय तर्ा सं सिीय मार्मला
311

मन्त्रालय

371

श्रम तर्ा रोजगार मन्त्रालय

312

कृवष ववकास मन्त्रालय

391

रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय
123
123

313

िानेपानी तर्ा सरसफाइ मन्त्रालय

501

अर्ु मन्त्रालय- ववत्तीय व्यवस्र्ा

314

गृह मन्त्रालय

502

अर्ु मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भ जक्तानी

325

मन्त्रालय

503

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (बहजपक्षीय)

326

परराष्ट्र मन्त्रालय

504

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (दद्वपक्षीय)

327

पर्जपंक्षी ववकास मन्त्रालय

601

अर्ु मन्त्रालय- कमुचारी सजवविा तर्ा सेवार्नवृत सजवविा

329

वन तर्ा भू-सं रक्षण मन्त्रालय

602

अर्ु मन्त्रालय- ववववि

330

वाजणज्य मन्त्रालय

सँस्कृर्त, पयुटन तर्ा नागररक उड्डयन

कजनै मन्त्रालय प्रकृर्तको नयाँसँगनन स्र्ापना भएमा नयाँ अनजिान सं केत दिनज पिुछ। सं वैिार्नक र्नकाय बाहे क कजनै

मन्त्रालयमाफुत नेपाल सरकारमा सम्पकु राख्नज पने नयाँ आयोग/बोडु/केन्त्र/ सर्मर्त गनन भएमा नयाँ सं केत दिनज हजँिैन। सम्पकु
मन्त्रालयको सं केत अन्त्तगुत नै नयाँ बजेट उपर्ीषुक दिनजपनेछ।
२.३.४ सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने र सं घीय सजञ्चत कोषबाट ववर्नयोजन हजने िचुहरू
सरकारी िचुलाई सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने र सं घीय सजञ्चत कोषबाट ववर्नयोजन हजने गरी िजई भागमा
वगीकरण गररएको छ। सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने िचुहरूमा नेपालको सं वविानमा उल्लेजित िचुहरूलाई
मार समावेर् गने गररएको छ र यसलाई कम्प्यजटर प्रणालीर्भर तथ्याङ्कीय वगीकरणका लार्ग सं केत १ दिइएको छ
जसलाई अंग्रज
े ीमा Charged भर्नएको छ। यस्तो िचुलाई सं सिबाट अनजमोिन गराउन नपने हजनाले यसमा सामान्त्यतया

कम बजेट प्रस्ताव गने वा िचु कटौती गनजु हजँिैन। तर सावाँ धयाजको हकमा भने र्तनु बाँकी रकम र र्तनुसक्ने
क्षमताका आिारमा ववर्नयोजन गनु सवकनेछ। सार्ै, यस्तो िचु सिैं पवहलो प्रार्र्मकतामा पिुछ।
सं घीय सजञ्चत कोषबाट ववर्नयोजन हजने रकमका लार्ग कम्प्यजटर प्रणालीमा सं केत २ दिइएको छ यसलाई अंग्रज
े ीमा

Appropriated भनी उल्लेि गररएको छ।
नयाँ बजेट उपर्ीषुक सं केत दिं िा १ वा २ कजन अन्त्तगुत पिुछ यकीन गरी सं केत दिनज पिुछ। यो सं केत Software
को र्भरी भागमा रहे कोले बावहरबाट िे ख्न सवकंिै न।
२.३.५ आयोजना कायुक्रम सं केत
आयोजना वा कायुक्रम वा कायाुलयलाई जनाउन ७ सं केतको बजेट उपर्ीषुक दिइएको छ। पवहलो अंकले इकाईको
कायुक्षेर सं केत गनु प्रयोग हजन्त्छ। जस्तै : १ ले राष्ट्र प्रमजि, २ ले सं वैिार्नक र्नकाय र ३ ले मन्त्रालयलाई

जनाउँिछ। िोस्रो र तेस्रो अंकले मन्त्रालय, सं वैिार्नक र्नकाय, आयोग के हो त्यसको पवहचान गिुछ। उिाहरणको

लार्ग १०१ ले राष्ट्रपर्त, २०१ ले सं वविानसभा र ३०५ ले अर्ु मन्त्रालयलाई जनाउँिछ। चौंर्ो, पाँचौ र छै नौं अं कले

ँ ीगत र ५ अं कले ववत्तीय व्यवस्र्ालाई
ववभाग, कायाुलय र आयोजनालाई जनाउँिछ। सातौँ अंक ३ ले चालज, ४ ले पजज
जनाउँिछ। जस्तै :

मार्र्का सं केतलाई र्नम्न उिाहरणबाट प्र� गररएको छ:
३१२०११

कृवष मन्त्रालय

३१२०११३

कृवष मन्त्रालय – चालज बजेट

३१२०११४

ँ ीगत बजेट
कृवष मन्त्रालय – पजज

५०२००२५

अर्ु मन्त्रालय – ववत्तीय व्यवस्र्ा, सावाँ भ जक्तानी

२.३.६ बजेटको सेवा तर्ा कायुगत वगीकरण
बजेटको क्षेरगत ववभाजन के कस्तो छ भनी र्ाहा पाउन र लगानी तर्ा प्रर्तफलको मूल्याङ्कन समेत गने प्रयोजनका
लार्ग हाल १० वटा क्षेरगत वगीकरण गररएको छ जजन िे हायबमोजजम छः
124
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संकेत

कायुगत वगीकरणको नाम

संकेत

कायुगत वगीकरणको नाम

०१

सामान्त्य सावुजर्नक सेवा

०२

रक्षा

०३

सावुजर्नक र्ाजन्त्त सजरक्षा

०४

आर्र्ुक मार्मला

०५

वातावरण सं रक्षण

०६

आवास तर्ा सामजिावयक सजवविा

०७

स्वास्थ्य

०८

मनोरञ्जन, सं स्कृर्त तर्ा िमु

०९

जर्क्षा

१०

सामाजजक सजरक्षा

ँ ीगत र ववत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तगुतका उपर्ीषुकलाई उक्त वगीकरण मध्ये कजनमा पने हो त्यसको सं केत दिनज
चालज, पजज
ँ ीगत िचु जोडेपर्छ िजबैको जोड आयोजनागत/कायुक्रमगत िचु हजने भएकोले चालज र पजज
ँ ीगत
पिुछ। चालज र पजज

िचुको बजेट उपर्ीषुक िजबैलाई जजन क्षेरको हो सोही क्षेरको सं केत दिनजपछु। कम्प्यजटरमा एकपटक वगीकरण

गरे पर्छ यसमा बीचैमा अकारण पररवतुन गनु हजँिैन। यस्तो पररवतुनले प्रकाजर्त क्षेरगत बजेट र डाटावेसमा रहने
क्षेरगत बजेटमा फरक अं क िे जिन गई दद्ववविा र्सजुना गने भएकाले बीचैमा पररवतुन गनु सवकंिै न। क्षेरगत सं केत

पररवतुन गनजु पिाु आगामी बजेट तजजम
ु ाका बित गनु उपयजक्त हजन्त्छ। पररवतुन गरे को अवस्र्ामा वकन त्यस्तो पररवतुन
गनजु परे को हो? सोको कारण र पररवतुनपर्छ कजन क्षेरमा समावेर् गररएको हो सोको अर्भलेि कजम्तमा ३ वषुसम्म
रहने गरी राख्नजपिुछ। व्यय अनजमानको वववरणको सम्बजन्त्ित अनजसूचीको र�व्यमा पररवतुनको जानकारी दिनज पिुछ।
२.३.७ उपक्षेरगत सं केत
मार्र् प्रकरण २.१८ को क्षेरगत सं केतर्भर र्प उपक्षेरगत सं केत ववभाजन गररएको छ। यसबाट सम्बजन्त्ित
उपक्षेरको बजेट, िचु लेिाजोिा गनु सवकन्त्छ। उिाहराणार्ु जर्क्षा क्षेरलाई पूव ु प्रार्र्मक र प्रार्र्मक जर्क्षा,
माध्यार्मक जर्क्षा, तहमा वगीकरण नहजने जर्क्षा, जर्क्षाको लार्ग सहायक सेवाहरू पिुछन्।
२.३.८ ववभाग सं केत
ँ ननको प्रकार वा कामको प्रकारको आिारमा िजई अक्षरको ववभागको सं केत दिइएको छ।
कजनै मन्त्रालयर्भर सग

ँ ननअनजसार ववभागको वगीकरण गररएको छ भने भौर्तक योजना तर्ा र्नमाुण
उिाहरणार्ु गृह मन्त्रालय अन्त्तगुत सग
मन्त्रालय अन्त्तगुत कायुक्रमको प्रकृर्तको आिारमा राजमागु, सहायक मागु, पजल, ममुत सम्भार जस्ता ववभाग सं केत
दिइएको छ।

२.३.९ िातृ सं स्र्ाको सं केत वगीकरण
सम्झौताअनजसारको ऋण तर्ा अनजिान सहयोगको िचुको ववर्नयोजन, र्नकासा, िचु लेिाङ्कन तर्ा प्रर्तवेिन गनु सजजलो
होस् भन्नाका लार्ग ऋण तर्ा अनजिान उपलव्ि गराउने सं स्र्ा वा र्नकायलाई छज �ै सं केत दिइएको छ। नयाँ िाताबाट
बजेट व्यहोररने भएमा सबैभन्त्िा पर्छल्लो अंकबाट िाताको सं केत र नाम दिनजपछु। िाताको प्रकार दद्वपक्षीय वा

बजहप
ज क्षीय के हो स्प� हजने गरी उल्लेि गनजु पिुछ। कजनै िे र्ले र्सिै सहायता उपलव्ि गराउँछ भने त्यस्तो िातालाई

दद्वपक्षीय भर्नन्त्छ। िजई वा बढी िे र्ले कजनै अन्त्तराुवष्ट्रय सं स्र्ामाफुत लगानी गने गरी प्रस्ताव गिुछ भने त्यस्तो
सहायतालाई बजहप
ज क्षीय भर्नन्त्छ। िाताहरूको सं केत र नामको वववरण अनजसूचीमा सं लग्न गररएको छ।

ऋण तर्ा अनजिानको सम्झौता नम्बर सम्बजन्त्ित मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी वैिेजर्क सहायता समन्त्वय महार्ािाबाट
अर्नवायु रूपमा र्भडान गनजु पिुछ।
२.३.१० िचुको प्रकार
बजेट िचुका तीन प्रमजि स्रोत रहे को छ:
क.

नेपाल सरकार

ि.

वैिेजर्क अनजिान

ग.

वैिेजर्क ऋण।
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२.३.१०.१वैिेजर्क अनजिान
वैिेजर्क अनजिानको िचु चार प्रकारबाट व्यहोने गरी ववर्नयोजन गररन्त्छ:
वैिेजर्क अनजिानको िचु प्रकार

अनजिानको सं केत

नगि अनजिान

११

सोिभनाु अनजिान

१२

सोझै भ जक्तानी

१३

वस्तजगत सहायता

१४

बजेट ववर्नयोजन गिाु उपरोक्त प्रकार मध्ये कजनमा पने हो सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र वैिेजर्क सहायता समन्त्वय
ँ समन्त्वय गरी यवकन गनजु पिुछ।
महार्ािासग

२.३.१०.२ वैिेजर्क ऋण
वैिेजर्क ऋणको िचु तीन प्रकारबाट व्यहोने गरी ववर्नयोजन गररन्त्छ।
१

नगि ऋण

२१

२

सोिभनाु ऋण

२२

३

सोझै भ जक्तानी ऋण

२३

बजेट ववर्नयोजन गिाु उपरोक्तमध्ये कजन प्रकारमा पने हो सम्बजन्त्ित मन्त्रालय र वैिेजर्क सहायता समन्त्वय
ँ समन्त्वय गरी यवकन गनजु पिुछ।
महार्ािासग

सोिभनाु भन्नाले पवहले नेपाल सरकारको स्रोतबाट बजेट व्यहोरी िचु भएको रकमको प्रर्तवेिन िातृ सं स्र्ामा पनाई सो

िचुको पूर्तु प्राप्त गने व्यवस्र्ालाई जनाउँछ भने नगि भन्नाले सम्बजन्त्ित िाताले अर्ग्रम रूपमा ऋण वा अनजिान
उपलव्ि गराएको अवस्र्ा बजजझन्त्छ। यसै गरी सोझै भ जक्तानी भन्नाले ववर्ेष/इम्प्रे� िातामा रहे को रकमबाट िचु गररने
रकम वा सम्बजन्त्ित आयोजना कायाुलयको मागअनजसार िातृ पक्षबाटै सम्बजन्त्ित व्यजक्त, फमु, कम्पनी, सं स्र्ा वा

आपूर्तुकताुलाई सोझै भ जक्तानी दिने वा िातृ पक्षले सोझै भ जक्तानी गने प्रवक्रया सम्झनजपछु।
२.३.११ नयाँ उपर्ीषुक दिने
१.

कजनै नयाँ आयोजना स्वीकृत भई आर्र्ुक कायुववर्ि र्नयमावली, २०६४ को र्नयम (२२१) को अनजसूची – ३
बमोजजम आयोजना स्वीकृर्तको वववरण प्राप्त भएपर्छ मार नयाँ उपर्ीषुक दिनज पिुछ। नयाँ उपर्ीषुक दिं िा
र्नम्न कजराहरू समावेर् भएको फाराम भनजप
ु िुछ र सो आिारमा नयाँ उपर्ीषुक दिनजपिुछः

क.

नयाँ उपर्ीषुकसम्बन्त्िी वववरण

१.

आयोजना कायुक्रमको नाम नेपालीमा.:

२.

आयोजना कायुक्रमको नाम अंग्रज
े ीमा.:

३.

मन्त्रालय सं केत: xxx

४.

ँ ीगत, ववत्तीय व्यवस्र्ा.
िचु सं केत: X चालज, पजज

५.

कायुक्रम/आयोजना सं केत: xxx

६.

कायुगत सं केत: xx

७.

उपकायुगत सं केत: x x

८.

सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजन/े वा सं घीय सजञ्चत कोषबाट ववर्नयोजन हजने: x

९.

आयोजना सजरू हजने वषु:

१०.

आयोजना समाप्त हजने वषु:
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११.

आयोजनाको लागत:

१२.

आयोजनाको सं जक्षप्त वववरण:

ि.

रणनीर्त र प्रार्र्मकता सं केत

आर्र्ुक वषु:

xxx/xxx

बजेट उपर्ीषुक सं केत:
रणनीर्त सं केत:

xxx-xxx-x

xx

प्रार्र्मकता सं केत: xx
२.

कजनै आयोजना वा कायुक्रम समाप्त भएमा वा कायाुलय िारे ज भएमा त्यस्तो आयोजना/ कायाुलयलाई दिएको
बजेट उपर्ीषुक नयाँ आयोजनालाई नदिई र्नजष्क्रय राख्नजपिुछ।

२.३.१२ रणनीर्त सं केत
चौिौँ योजना २०73/74–075/76 रणनीर्त अन्त्तगुत ववर्नयोजन गरे को बजेट छज ट्याउन रणनीर्तलाई र्नम्न सं केत
दिइएको छ:
सं केत नं.

रणनीर्तको नाम

01

उत्पािन वृव�

02

पूवाुिार र्नमाुण

03

सामाजजक ववकास

04

सजर्ासन प्रविुन

05

अन्त्तरसम्बजन्त्ित ववकास

07

सािारण प्रर्ासन

२.३.१३ प्रार्र्मकता सं केत
आयोजनाको उ�ेश्य, ववकास क्षेर सन्त्तजलन लगायतका आिारमा बजेटमा परे का आयोजनालाई स्रोतको उपलव्िता

सजर्नजचातत गनु िे हायको प्रार्र्मकता सं केतको व्यवस्र्ा गररएको छ। ववकाससँग सम्बजन्त्ित कायुक्रम र सािारण

ँ सम्बजन्त्ित कायुक्रमका लार्ग तोवकएको आिारबाट आयोजनाको प्रार्र्मकीकरण गररएको हजन्त्छ। सोही
प्रर्ासनसग
प्रार्र्मकता नै सािन उपलव्िताको प्रार्र्मकता हो।
आयोजनाको प्रार्र्मकीकरण हरे क वषु गररने हजनाले प्रत्येक वषुका लार्ग आयोजना कजन प्रार्र्मकतामा परे को छ सोको
वववरण राव�य योजना आयोगबाट र्लई प्रत्येक वषु Budget Management Information System को Code
Maintenance बटन र्र्चेपर्छ आउने Priority & Objectives बटन िोली सो मा िे जिने बजेट उपर्ीषुकलाई राव�य
योजना आयोगबाट प्राप्त प्रार्र्मकताका आिारमा अद्यावर्िक गनजु पिुछ। एउटै आयोजनाको चालज िचु एउटा

ँ ीगत िचु अको प्रार्र्मकतामा पनु सक्िछन्। तर सं घीय सजञ्चत कोषमा व्ययभार हजने िचुका बजेट
प्रार्र्मकतामा र पजज
उपर्ीषुक सिैं पवहलो प्रार्र्मकतामा राख्नज पिुछ। प्रार्र्मकताको सं केत र नाम यसप्रकार छ:
संकेत
P1

प्रार्र्मकताको नाम

P2

िोस्रो प्रार्र्मकता

P3

तेस्रो प्रार्र्मकता

पवहलो प्रार्र्मकता
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२.४ िचु र्ीषुकको वगीकरण र व्याख्या
संकेत

िचु र्ीषुक

िचु र्ीषुकको व्याख्या
पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूलाई कजनै लेिा अवर्िमा कायुसम्पािन गरे

21000

ँ ी र्नमाुणको
वापत् प्रिान गररने कजल पाररश्रर्मकलाई यसमा राजिन्त्छ तर पजज

पाररश्रर्मक/सजवविा

र्सलर्सलामा गरे को कायुको पाररश्रर्मक भने समावेर् गररिै न।
यसमा पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूलाई प्रिान गररने सबै वकर्समका
21100

पाररश्रर्मक/सजवविा

पाररश्रर्मकसम्बन्त्िी िचुहरू पिुछन्। यसमा नगि वा जजन्त्सी िजबै प्रकारका
भ जक्तानीहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूले सेवा प्रिान गरे वापत् प्राप्त गने तलव,

21110

नगिमा दिइने पाररश्रर्मक र सजवविा

सबै प्रकारका भत्ता, सञ्चयकोष र्प, पेन्त्सन र्प, बीमा र्प, आदि रकम समावेर्
गररन्त्छ।

यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:
(क) पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूले सेवा गरे वापत् पाउने तलव, कमुचारी
सञ्चय कोष र्प, र्नवृजत्तभरणमा र्प, वावषुक ग्रेड वृव�, बीमा वापत्को र्प तर्ा
र्नजामती सेवा

नअनजसार दिइने पजरस्कारसम्बन्त्िी िचु।

(ि) आयोजना अवर्िभरको लार्ग वा स्वीकृत अस्र्ायी पिमा र्नयजजक्त भई
21111

तलव

काम गरे वापत्को ज्याला, मेहनताना र पाररश्रर्मक िचु। ववर्ेषज्ञ सेवा/
व्यवसावयक सेवा र्लए वापत्को भ जक्तानी 22411 मा र सो बाहे क अन्त्य
करार सम्झौताअनजसार सेवा र्लए वापत्को भ जक्तानी 22412 मा समावेर्
गनजप
ु नेछ।
(ग) बहालवाला कमुचारीहरूको सजञ्चत घर वविा, ववरामी वविा, स�ा वविा र
चाडपवु िचु वापत्को रकम।

21112

स्र्ानीय भत्ता

21113

महं गी भत्ता

21114

वफल्ड भत्ता

यसमा तोवकएको िजगम
ु क्षेरमा काम गरे वापत् पाउने स्र्ानीय भत्ताको रकम
समावेर् हजन्त्छ।
नेपाल सरकारको र्नणुयानजसार पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूलाई प्रिान गररने
महं गी भत्ताको िचु यसमा समावेर् गररन्त्छ।
नेपाल सरकारको र्नणुयानजसार कमुचारीहरूलाई प्रिान गररने वफल्ड भत्ताको
िचु यसमा समावेर् हजन्त्छ।
नेपाल सरकारले र्नयमानजसार तोकेका अन्त्यर उल्लेि नभएका सबै प्रकारका
भत्ताहरू यस अन्त्तगुत पिुछन्। जस्तोः कायुसम्पािनमा आिाररत प्रोत्साहन

21119

अन्त्य भत्ता

भत्ता, वैनक भत्ता, वैिेजर्क भत्ता, जर्र्ज स्याहार भत्ता, अर्तररक्त समय भत्ता, सार्ै,
िर्ैं र्तहार जस्ता पवुहरूमा िटाइएका कायाुलय सहयोगीलाई दिइने भत्ता
समेत यसमा समावेर् गररन्त्छ।

21120
21121

जजन्त्सी

वा

जजन्त्सी

पाररश्रर्मक र सजवविा
पोर्ाक

वापत् दिइने

यसमा पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूले सेवा प्रिान गरे वापत् जजन्त्सीमा प्राप्त
गने वा जजन्त्सी वापत् दिइने पाररश्रर्मक र सजवविाको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा पिार्िकारी तर्ा रा� सेवक कमुचारीहरूलाई प्रिान गररने सबै
वकर्समका पोर्ाक (बजट, जजत्ता,टोपी आदि समेत) हरू तर्ा र्नयमानजसार पाउने
128
128

र्सलाई िचु तर्ा वहमाली क्षेरमा रहँिा र्नयमानजसार पाउने लजगा भत्ता
आदिको िचु समावेर् गररन्त्छ।
21122

यसमा पिार्िकारी तर्ा राष्ट्र सेवक कमुचारीहरूलाई र्नयमानजसार उपलधि

िाद्यान्न

गराइने िाद्य पिार्ु, रसि वा सो वापत् दिइने नगि रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूलाई उपलव्ि गराइने स्वास्थ्य बीमाको

21123

औषर्ि उपचार िचु

र्जल्क, औषर्ि उपचार वापत् दिइने रकम तर्ा सोको लार्ग लाग्ने यातायात
िचु र कजरूवा िचु लगायतका रकम समेत समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी कायाुलयहरूलाई आवश्यक पने सेवा र सम्पजत्तहरू वहालमा
ँ ी र्नमाुणसग
ँ सम्बन्त्ि नभएको र्बक्री वा अन्त्य
र्लं िाको भाडा िचु र पजज

22000

मालसामान तर्ा सेवाको उपयोग

प्रयोजनका लार्ग उत्पािन गररने मालसामान तर्ा सेवाहरूको िचु समावेर्
गररन्त्छ। यसमा र्बक्रीका लार्ग िरीि गररने मालसामानको लागत पर्न
समावेर् गररन्त्छ।

22100

सेवा महसजल तर्ा भाडा

22110

सेवा महसजल

यसमा सरकारी कायाुलयहरूलाई आवश्यक पने सेवा र सम्पजत्तहरू वहालमा
र्लं िाको भाडा िचु पिुछ।
यसमा कायाुलयमा उपयोग हजने पानी, िारा, र्बजजली र सञ्चार सेवाको महसजल
तर्ा त्यससम्बन्त्िी सजवविाको िचु समावेर् गररन्त्छ
यसमा कायाुलयमा उपयोग हजने िारा तर्ा ढलको महसजल, ववद्यजत महसजल र

22111

पानी तर्ा ववजजली

तत्सम्बन्त्िी जडान िचु तर्ा कायाुलयमा उपभोग गररने िानेपानीको रकम
समेत समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सञ्चारसम्बन्त्िी यन्त्र उपकरण बाहेक टे र्लफोन, टे र्लग्राम, टे लेक्स,
इन्त्टरनेट, वेवसाइट होजस्टग महसजल र यस्तै अन्त्य सञ्चारसम्बन्त्िी िचुहरू

22112

सञ्चार महसजल

तर्ा पिार्िकारीहरूलाई दिइने यससम्बन्त्िी सजवविा समेत पिुछन। सार्ै,
यसमा जचट्टी, पासुल वटकट िचु, रजजष्ट्री, वफती रर्सिको िचु, कजररयर िचु
समेत समावेर् गररन्त्छ।

22120

यसमा सरकारी प्रयोजनको लार्ग भाडामा र्लइएको भवन, गोिाम जस्ता

भाडा

ँ ीगत सम्पजत्तको भाडा िचु समावेर् गररन्त्छ।
पजज
यसमा

कायाुलय

तर्ा

गोिाम

प्रयोजनको

लार्ग

तर्ा

सरकारी

पिार्िकारीहरूलाई दिइने आवार् सजवविाको लार्ग र्लइएको घर तर्ा जग्गा
22121

घर भाडा

भाडा वापत्को रकम समावेर् गररन्त्छ।सार्ै, सावुजर्नक र्नमाुण कायुका लार्ग
ँ ीगत िचुमा र जग्गाको भाडा
भ जक्तानी हजने भाडाको रकम भने सम्बजन्त्ित पजज
सं केत नं. २८१४१ मा समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी प्रयोजनको लार्ग सवारी सािन, मेर्ीनरी औजार लगायत

22122

ँ ीगत सम्पजत्त भाडामा र्लई प्रयोग गरे वापत्को भाडा िचु पिुछ।
अन्त्य पजज

अन्त्य भाडा

तर सावुजर्नक र्नमाुण कायुका लार्ग र्लइएको भाडाको रकम भने सम्बजन्त्ित
ँ ीगत िचु रकममै समावेर् गररन्त्छ।
पजज

22200
22210

ँ ीगत
पजज

सम्पजत्तको

सञ्चालन

र

सम्भार िचु
ँ ीगत
पजज

सम्पजत्तको

ँ ीगत सम्पजत्तहरू जस्तै ः सरकारी कामको र्सलर्सलामा
यसमा सरकारी पजज
प्रयोग हजने सवारी सािन, मेर्सनरी औजारको लार्ग आवश्यक पने चालज
िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।

सञ्चालन

र

यस अन्त्तगुत सरकारी कामको र्सलर्सलामा प्रयोग गररने सवारी सािनको
129
129

सम्भार िचु

लार्ग आवश्यक इन्त्िन, लजवव्रकेन्त्छैस, आदि तर्ा त्यस्ता सवारी सािनको
र्नयर्मत रूपमा ममुत सम्भार गिाु लाग्ने िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी काममा प्रयोग हजने सवारी सािनको र्नर्मत्त चावहने इन्त्िन,

22211

इन्त्िन

लजवव्रकेन्त्टस आदिको िचु समावेर् गररन्त्छ। तर लगत इव�मेटमा परे को
र्नमाुण सामग्री ओसाने सवारी सािनमा प्रयोग भएको इन्त्िन िचु सम्बजन्त्ित
बजेट रकममा नै समावेर् गररन्त्छ।
यसमा र्नयर्मत रूपमा कायाुलय प्रयोगमा रहेका सवारी सािन तर्ा मेर्ीनरी

ँ ीगत सामानहरूको ममुत सम्भार गनु चावहने सामान र
उपकरण जस्ता पजज
22212

सञ्चालन तर्ा ममुत सम्भार

ज्याला िचुहरू समावेर् गररन्त्छ। तर सवारी सािन तर्ा मेर्ीनरीको आयज वृदद्व
ँ ीगत िचुको सम्बजन्त्ित िचु र्ीषुकमा
हजने गरी फेररएको पाटुपूजाुको िचु पजज
समावेर् गनजप
ु िुछ। सवारी सािनको लार्ग चावहने व्याट्री लगायतका
सामानहरू र ज्याला िचुहरू समेत यसमा समावेर् गनजु पिुछ।
यसमा र्नमाुण भई सकेका सावुजर्नक सम्पजत्त, जस्तै ः सडक, पजल, नहर, ववद्यजत
गृह, भवन तर्ा मेर्ीनरी उपकरण आदिको बीमा िचु, सवारी सािनको बीमा

22213

बीमा

तर्ा तेश्रो पक्षको िावयत्व बीमा गिाु लागेको बीमार्जल्कसम्बन्त्िी िचु र
सवारी सािन नवीकरण र्जल्क समावेर् गररन्त्छ। तर र्नमाुण अवर्िको बीमा
िचु

ँ ीगत
पजज

भने

िचुको

सम्बजन्त्ित

बजेट

िचु

र्ीषुकमा

समावेर्

गनजप
ु िुछ।
22300

कायाुलय सामान तर्ा सेवाहरू

यसमा कायाुलय सामान तर्ा सेवाहरूको सार्ै, पजस्तक एवं सामग्रीहरूको
िरीि लागत समावेर् गररन्त्छ।
यसमा कायाुलय प्रयोजनका लार्ग आवश्यक पने सामानहरूको मूल्य,

22310

कायाुलय सामान तर्ा सेवाहरू

सेवासम्बन्त्िी िचु तर्ा पजस्तक एवं सामग्रीहरूको िरीि िचु समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:
(क) सरकारी सूचना, र्ललाम, ने क्का प�ा, घटाघट, बढाबढसम्बन्त्िी सूचना
प्रकार्नको िचु।

22311

कायाुलयसम्बन्त्िी िचु

(ि) बैंक िस्तजर, क्षर्तपूर्तु र अन्त्य यस्तै सेवा िचु।
(ग) कायाुलयको िै र्नक प्रयोगमा ल्याइने कागज, िाम, फाराम, रे कडु फाइल,
स्टे पलर, पजन्त्चि मेर्ीन पेनड्राइभ जस्ता मेर्ीन र वयनका लार्ग चावहने
आवश्यक अन्त्य सामानहरू एवं कलम, मसी, टोनर, जर्र्ाकलम आदि जस्ता
कायाुलयसम्बन्त्िी मसलन्त्ि सामानहरूको मूल्य।
(घ) एक वषुभन्त्िा कम वटकाउ हजने अरू कायाुलय मालसामानहरू र सजरक्षाका
मेर्ीनरी औजारका लार्ग आवश्यक ससाना सहयोगी सामग्री आदि, एक वषु
भन्त्िा बढी वटकाउ हजने सामान जस्तै पिाु जस्ता वस्तजहरू तर प्रर्त इकाइ रू

22311

कायाुलयसम्बन्त्िी िचु

िजई हजार भन्त्िा कम मूल्यका अरू कायाुलय मालसामानहरूको िचु।
(ङ) कायाुलयका लार्ग आवश्यक छपाईको िचु।
(च) परपर्रका तर्ा कायाुलयको िै र्नक कायु सञ्चालनमा आवश्यक पने
पजस्तकसम्बन्त्िी िचु।
(छ) सरकारी प्रयोगका सामानको ढज वानी िचु।

22312

पर्जपंक्षीहरूको आहार

यसमा पर्जपंक्षीहरूको आहारसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
130
130

यसमा सावुजर्नक ववद्यालयले र्नःर्जल्क रूपमा ववद्यार्ीहरूलाई ववतरण गने
22313

पजस्तक तर्ा सामग्री िचु

पजस्तक, िेलकूि एवं र्ैजक्षक सामग्री तर्ा सावुजर्नक पजस्तकालय प्रयोजनको
लार्ग िरीि गररएका पजस्तकको िचु समावेर् गररन्त्छ।
सरकारी काममा प्रयोग हजने मवटृ तेल, ग्यास, कोइला, िाउरा, मेर्सनरी औजारमा

22314

इन्त्िन – अन्त्य प्रयोजन

प्रयोग हजने इन्त्िन िचु र सबै प्रकारका व्याट्रीहरूसम्बन्त्िी िचु समावेर्
गररन्त्छ। तर सवारी सािनको लार्ग आवश्यक पने व्याट्रीसम्बन्त्िी िचु भने
िचु सं केत नं. २२२१२ मा समावेर् गररन्त्छ।

22320
22321
22400

र्नर्मुत सावुजर्नक सम्पजत्तको सम्भार

यसमा र्नमाुण भइसकेका सावुजर्नक सम्पजत्तहरूको र्नयर्मत ममुत सम्भार

िचु

िचु समावेर् गररन्त्छ।

र्नर्मुत सावुजर्नक सम्पजत्तको ममुत

यसमा र्नमाुण भइसकेका सावुजर्नक सम्पजत्त जस्तै सडक, पजल, नहर, ववद्यजत

सम्भार िचु

गृह, भवन आदिको र्नयर्मत ममुत सम्भार र रं गरोगन िचु समावेर् गररन्त्छ।

सेवा तर्ा परामर्ु िचु

यसमा सेवा तर्ा परामर्ु प्राप्त गनुको लार्ग भ जक्तानी गररने र्जल्क वा सेवा
र्जल्कसम्बन्त्िी िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी कामको र्सलर्सलामा आवश्यक पने परामर्ु तर्ा अन्त्य

22410

परामर्ु तर्ा अन्त्य सेवा र्जल्क

सेवाहरू प्राप्त वा िरीि गनुको लार्ग भ जक्तानी गररने र्जल्क तर्ा सेवा
र्जल्कसम्बन्त्िी िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:

ँ ीगत र्नमाुण अन्त्तगुत नपरे का वा त्यस्तो र्नमाुणसँग सम्बजन्त्ित
(क) पजज

22411

सेवा र परामर्ु िचु

नभएका अध्ययन, अनजसन्त्िान, आदिको पाररश्रर्मक।
(ि) छानववन, जाँचवजझ गराए वापत्को िचु, ववर्ेषज्ञबाट र्लइने परामर्ु सेवा
तर्ा ववज्ञ र सल्लाहकार सेवा आदिको पाररश्रर्मक
(ग) सफ्टवेयरको नवीकरण तर्ा अन्त्य सेवा र्जल्कसम्बन्त्िी िचु।
यसमा कायाुलय सजरक्षा गने, सरसफाइ गने, बगैंचा सम्भार गने, कायाुलयको
जचठ्ठी ओसारपसार गने, कृवष प्रसार, प्रार्र्मक स्वास्थ्य सेवाको सजवविा, सवारी

22412

अन्त्य सेवा र्जल्क

चलाउने, टे र्लफोन, फ्याक्स, कम्प्यूटर, फोटोकपी मेर्ीन जस्ता सामानहरूको
सञ्चालन र सम्भार आदि कायुको लार्ग आवर्िक वा पटके रूपमा करार
सम्झौता गरी सेवा र्लए वापत् दिइने सेवा र्जल्क समावेर् गररन्त्छ।
यसमा कच्चा पिार्ु तर्ा अन्त्य मालसामानमा श्रम तर्ा उत्पािनसँग
सम्बजन्त्ित अन्त्य िचु समेत प्रत्यक्ष रूपमा समावेर् भई सामानहरू उत्पािन

22500

कायुक्रमसम्बन्त्िी िचुहरू

गिाु लाग्ने सबै प्रकारका लागतहरू तर्ा सावुजर्नक गोष्टी, सावुजर्नक रूपमा
दिइने तार्लम सञ्चालन िचु, चेतनामूलक सूचना तर्ा ववज्ञापन िचु एवं

सेवाग्राही वगुलाई सेवा दिँिा लाग्ने स्रोत व्यजक्तको भत्ता िचु समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा
22510

तार्लम तर्ा गोष्टी

सरकारको

व्यजक्तहरूलाई

तफुबाट

प्रिान

गररने

कमुचारी

तर्ा

कमुचारी

बाहेकका

तार्लम

तर्ा

सञ्चालन

हजने

गोष्टी

अन्त्य
एवं

कायुर्ालासम्बन्त्िी िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी कमुचारीको वृजत्त ववकास तर्ा क्षमता वृव�का लार्ग दिइने
22511

कमुचारी तार्लम

तार्लम, गोष्टी, कायुर्ाला सञ्चालन वापत्को िचु तर्ा िै र्नक भ्रमण भत्ताको
िचु, प्रजर्क्षक, श्रोत व्यजक्तको भत्ता समेत समावेर् गररन्त्छ।
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यसमा सावुजर्नक रूपमा दिइने आय आजुन, सीप ववकास, सर्जक्तकरण,
सावुजर्नक चेतना जागरण जस्ता तार्लम सञ्चालनको िचु जस्तै प्रजर्क्षक,
22512

सीप ववकास र जनचेतना तार्लम

श्रोत व्यजक्तको भत्ता, सहभागीको भत्ता, मसलन्त्ि, िाजा िचु, हल भाडा तर्ा

तर्ा गोष्टीसम्बन्त्िी िचु

तालीमका सहभागीको स्वीकृत नमुस ् अनजसारको िै र्नक भत्ता तर्ा भ्रमण िचु
र स्वीकृत कायुक्रमअनजसारको कायुक्रम कायाुन्त्वयन गिाु लाग्ने भ्रमण िचु
समावेर् गररन्त्छ।

22520

उत्पािन सामाग्री/सेवा तर्ा अन्त्य
कायुक्रमसम्बन्त्िी िचु

र्बक्री ववतरण गररने उत्पािन सामग्रीको कच्चा पिार्ु, अन्त्य मालसामान तर्ा

ँ सम्बजन्त्ित अन्त्य िचुका सार्ै, कजनै बजेट रकमहरूमा नपरे का
उत्पािनसग
कायुक्रम िचुहरू यसमा समावेर् गररन्त्छ।
कच्चा पिार्ु तर्ा अन्त्य मालसामान आदि िरीि गरी त्यसमा श्रम तर्ा

ँ सम्बजन्त्ित अन्त्य िचु समेत गरी उत्पािन वा प्राप्त
प्रत्यक्ष रूपमा उत्पािनसग
हजने सामान पर्छ नगिमा र्बक्री ववतरण हजने अवस्र्ामा त्यस्तो सामान
उत्पािन गिाु लागेको कच्चा पिार्ु तर्ा अन्त्य मालसमानको मोल र

ँ सम्बजन्त्ित अन्त्य िचु यसमा समावेर् गररन्त्छ। जस्तैः हजलाक
उत्पािनसग
वटकट, पो� काडु, घरे ल ज सामानहरू, कीटनार्क औषर्ि, कृवष अन्त्तगुतका
िोपाया, चौपाया, मत्स्य पालन, च्याउ िेती, अन्त्य कृवषसम्बन्त्िी उत्पािन, नापी
कायु अन्त्तगुत नक्सा तयारी, कानूनी वकताब, सामानको पजनः उत्पािन, ववर्भन्न
22521

उत्पािन सामाग्री/सेवा

दृश्य तर्ा राव�य सम्पिाका पो� काडु, पररचय–पजजस्तका (ब्रोर्सयर) आदिको
िचु, सार्ै, नश्ल सजिारका लार्ग िरीि गररएका िोपाया चौपायाको मोल,
अस्पतालमा प्रयोग हजने एक वषु भन्त्िा कम अवर्ि वटकाउ हजने प्रकृर्तका
सामानहरूको िचु र यस्ता सामानहरूको ढज वानी गिाु लाग्ने यातायात तर्ा

ँ ीगत सामान
ढज वानीसम्बन्त्िी िचु आदि यसमा समावेर् गररन्त्छ। तर पजज

िरीि गरी कायाुलयसम्म पजर्याउँिा लागेको िचु सम्बजन्त्ित सामानकै
मूल्यमा जोडी जजन्त्सी वकताबमा मोल कायम गनजप
ु नेछ। र्बक्री ववतरणको
उ�ेश्यले उत्पािन गररने ववउ ववजन, ववरूवाको िचु यस र्ीषुकमा पिुछ तर
ँ ीगत िचु यसमा समावेर् गररिै न।
वृक्षारोपण गनुको लार्ग गररने पजज

यसमा २२५१२ मा पने सीप ववकास र जनचेतना तार्लम तर्ा गोष्टी
22522

कायुक्रम िचु

बाहे कका सबै वकर्समका कायुक्रम जस्तै स्वास्थ्य, जर्क्षा, कृवष, मवहला, पयुटन
लगायतका ववर्भन्न क्षेरमा सञ्चालन हजने उत्पािन तर्ा सेवा प्रवाह (र्बक्री हजने
बाहे क) सम्बन्त्िी कायुक्रम पिुछन।

२२५२९

ववववि कायुक्रम िचु

22530

औषर्ि िचु

यसमा िार्मुक, सांस्कृर्तक सं स्र्ाहरूको पूजा पान, यज्ञ, जप लगायतका
कायुक्रम र अन्त्य कजनै िचु र्ीषुकहरूमा नपरे का कायुक्रम पिुछन।
यसमा औषर्ि िरीिसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा अस्पताल, प्रार्र्मक स्वास्थ्य केन्त्र, आयजवेि औषिालय, आदि जस्ता

22531

औषर्ि िरीि

र्नकायबाट प्रिान गररने वा ववरामीको उपचारमा प्रयोग हजने औषर्ि िरीि र
सोको ढज वानीसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन कायुमा हजने िचु र सरकारी काम वा

22600

अनजगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण िचु

कायुक्रम कायाुन्त्वयन तर्ा सरूवाको र्सलर्सलामा स्विे र् वा वविे र्मा भ्रमण
गिाु र्नयमानजसार पाइने भ्रमण िचु, िै र्नक भत्ता, वासस्र्ान िचु, नेता भत्ता,
वविे र् जाँिाको लजगा भत्ता, फजटकर तर्ा भैपरी आउने िचुहरू समावेर्
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गररन्त्छ।
यसमा अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन कायुमा हजने िचु र सरकारी काम वा
कायुक्रम कायाुन्त्वयन तर्ा सरूवाको र्सलर्सलामा स्विे र् वा वविे र्मा भ्रमण
22610

अनजगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण िचु

गिाु र्नयमानजसार पाइने भ्रमण िचु, िै र्नक भत्ता, वासस्र्ान िचु, नेता भत्ता,
वविे र् जाँिाको लजगा भत्ता, फजटकर तर्ा भैपरी आउने िचुहरू समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन कायु, तत्सम्बन्त्िी प्रर्तवेिन तर्ा र्नरीक्षणको

22611

अनजगमन मूल्याङ्कन िचु

लार्ग हजने िचु र अनजगमन गने पिार्िकारी तर्ा कमुचारीहरूको िै र्नक भ्रमण
भत्त्ता लगायतका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:
(क) एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सरूवा भएको वा िरवन्त्िी
यर्ास्र्ानमा रािी काज सरूवा भएको कमुचारी र र्नजले र्नयमानजसार लै जान
पाउने पररवारको भ्रमण िचु र्निाुररत िरमा सवारी िचु र पैिल वहं डे वापत्
पाउने भ्रमण िचु। जस्तैः यातायात भाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्त्िी

22612

बीमा िचु र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भ्रमणसम्बन्त्िी फजटकर िचुहरू।

भ्रमण िचु

(ि) सरूवा भई जाने कमुचारी र र्नजको पररवारले र्नयमानजसार पाउने
िै र्नक भत्ता।
(ग) सरकारी काम वा कायुक्रम कायाुन्त्वयनको र्सलर्सलामा स्विे र् वा
वविे र्मा भ्रमण गिाु र्नयमानजसार पाइने भ्रमण िचु, िै र्नक भत्ता, वासस्र्ान
िचु, नेता भत्ता, वविे र् जाँिाको लजगा भत्ता, बीमा िचु, फजटकर तर्ा भैपरी
आउने िचुहरू।

22613

ववजर्�

व्यजक्त

तर्ा

प्रर्तर्नर्ि

मण्डलको भ्रमण िचु

22614

अन्त्य भ्रमण िचु

22700

ववववि िचु

22710

ववववि िचु

ववजर्� व्यजक्त तर्ा प्रर्तर्नर्ि मण्डलको लार्ग हजने यातायात भाडा, हवाई
उडान कर, भ्रमणसम्बन्त्िी बीमा िचु, िै र्नक भत्ता, वासस्र्ान, वविे र् जाँिाको
लजगा भत्ता, फजटकर तर्ा भैपरी आउने िचुहरू यसमा समावेर् गररन्त्छ।
नेपाल सरकार वािी हजने मज�ामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा जझकाइएको
व्यजक्तको भ्रमणसम्बन्त्िी िचु यसमा समावेर् गररन्त्छ।
यसमा ववर्भन्न वकर्समका ववववि िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी कामको र्सलर्सलामा आवश्यक पने ववर्भन्न वकर्समका
ववववि िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:
(क) स्वीकृत भएका मनोरञ्जन, प्रिर्ुन, जचयापान र भोजहरूसम्बन्त्िी िचु।

22711

ववववि िचु

(ि) सजरक्षासम्बन्त्िी आवश्यक िचु।
(ग) प्रर्तर्नर्ि मण्डलको स्वागत िचु र अर्तर्र् सत्कार िचु।
(घ) अन्त्य कजनै िचु र्ीषुकमा नपरे को ववववि िचु

22900

भैपरी आउने चालज िचु

यो र्ीषुक चालज िचुको बजेट एकमज� रूपमा प्रस्ताव गने प्रयोजनका लार्ग
मार व्यवस्र्ा गररएको हो।
िचुको बजेट तजजम
ु ा गने र्सलर्सलामा िचुका रकमहरू यवकन गरी बजेट

22910

भैपरी आउने चालज िचु चालज

ववर्नयोजन गनु सम्भव नभएको जस्र्र्तमा िचु गनजु अजघ सम्बजन्त्ित बजेट
रकमहरूमा बजेट बाँडफाँड गने सतुमा बजेट प्रस्ताव गने प्रयोजनको लार्ग
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मार व्यवस्र्ा गररएको हो।
चालज िचु बजेट तजजम
ु ा गिाु वकटानीसार् िचु र्ीषुकमा तोक्न सम्भव
नभएका रकमहरू बजेट तजजम
ु ा प्रयोजनका लार्ग मारै यस िचु र्ीषुकमा
22911

भैपरी आउने चालज िचु

प्रस्ताव गनु सवकनेछ। तर िचु गिाु बाँडफाँड गरर सम्बजन्त्ित िचु र्ीषुक
अन्त्तगुत नै समावेर् गरी िचु गनजप
ु िुछ। यो िचु र्ीषुकबाट िचु गने गरी
अजख्तयारी, र्नकासा र िचु लेख्न र्मल्िै न।

24000

व्याज,

सेवा

र्जल्क

24110

वैिेजर्क ऋणको व्याज

24111

वैिेजर्क ऋणको व्याज

24211

24212

आन्त्तररक

ऋणको

यसमा वैिेजर्क ऋणको व्याज तर्ा सेवा र्जल्कसम्बन्त्िी िचु समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा

नेपाल

सरकारले

र्लएको

वैिेजर्क

ऋणको

व्याज

तर्ा

सेवा

र्जल्कसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले र्लएको वैिेजर्क ऋणको व्याज तर्ा सेवा र्जल्क
भ जक्तानीसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
व्याज,

सेवा

र्जल्क तर्ा बैंक कर्मर्न

यसमा नेपाल सरकारले र्लएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्यहोनजु पने
व्याज, सेवा र्जल्क र बैंक कर्मर्न समावेर् गररन्त्छ।

आन्त्तररक ऋणको व्याज र सेवा यसमा नेपाल सरकारले र्लएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्यहोनजु पने
र्जल्क

व्याज िचु र सेवा र्जल्क समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले र्लएको आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटीमा व्यहोनजु पने

आन्त्तररक ऋणको व्याज

व्याज वापत्को िचु समावेर् गररन्त्छ।

आन्त्तररक ऋणको सेवा र्जल्क तर्ा
बैंक कर्मर्न

25100

सावुजर्नक सं स्र्ानहरूलाई सहायता
ववत्तीय

र्तनजप
ु ने सेवा र्जल्क र सरकारी कारोवार गरे वापत् वाजणज्य बैंकहरूलाई
यसमा नेपाल सरकारद्वारा सावुजर्नक सं स्र्ान र अन्त्य सं स्र्ाहरूलाई प्रिान

सहायता (Subsidies)

गैर

यसमा नेपाल सरकारले आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटी र्लिा केन्त्रीय बैंकलाई
दिनजपने कर्मसन वापत्को रकम समावेर् गररन्त्छ।

25000

25110

नेपाल सरकारले कजनै ववत्तीय सम्पजत्त वा कजनै दृश्य तर्ा अनजत्पादित
सम्पजत्तको प्रयोग वापत् भ जक्तानी गनजप
ु ने व्याज िचु यसमा समावेर् गररन्त्छ।

वैिेजर्क ऋणको व्याज

24210

बैंक

कर्मर्न

24100

24200

तर्ा

गररने चालज प्रकृर्तका सहायता समावेर् गररन्त्छ।

सावुजर्नक

सं स्र्ानहरूलाई सहायता

यसमा नेपाल सरकारद्वारा सावुजर्नक सं स्र्ानहरूलाई प्रिान गररने चालज
प्रकृर्तको सहायता समावेर् गररन्त्छ।
यस अन्त्तगुत सरकारका तफुबाट गैर ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानहरूलाई
दिइने चालज प्रकृर्तको सहायतालाई जनाउँिछ।

यसमा नेपाल सरकारको पूण ु वा आंजर्क स्वार्मत्व भएका गैर ववत्तीय
25111

गैर ववत्तीय सं स्र्ान चालज सहायता

सावुजर्नक

सं स्र्ानहरूलाई

चालज

प्रकृर्तको

िचुको

लार्ग

दिइने

सं स्र्ानलाई

ँ ीगत
पजज

सहायतासम्बन्त्िी िचु पिुछन्।
25112

ँ ीगत सहायता
गैर ववत्तीय सं स्र्ान पजज

25120

ववत्तीय सं स्र्ानहरूलाई सहायता

यसमा

नेपाल

सरकारले

गैर

ववत्तीय

सावुजर्नक

सम्पजत्तको िरीि र र्नमाुण कायुको लार्ग दिइने सहायताको रकम पिुछ।
यसमा नेपाल सरकारद्वारा ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानहरूलाई दिइने चालज
प्रकृर्तको सहायता समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारको पूण ु वा आंजर्क स्वार्मत्व भएका ववत्तीय सावुजर्नक

25121

ववत्तीय सं स्र्ान चालज सहायता

सं स्र्ानहरूलाई चालज प्रकृर्तको िचुको लार्ग दिइने सहायतासम्बन्त्िी िचु
समावेर् गररन्त्छ।
134
134

25122

ँ ीगत सहायता
ववत्तीय सं स्र्ान पजज

25200

व्यवसायहरूलाई सहायता

25210

गैर

ववत्तीय

ँ ीगत सम्पजत्तको
यसमा नेपाल सरकारद्वारा ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई पजज
िरीि र र्नमाुण कायुको लार्ग दिइने सहायताको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नोपल सरकारद्वारा र्नजी व्यवसायहरूलाई प्रिान गररने चालज प्रकृर्तको
सहायता समावेर् गररन्त्छ।

व्यवसायहरूलाई

सहायता

यस अन्त्तगुत सरकारले गैर ववत्तीय र्नजी व्यवसायहरूलाई प्रिान गररने चालज
प्रकृर्तको सहायतालाई जनाउँिछ।

यसमा नेपाल सरकारद्वारा गैर ववत्तीय र्नजी व्यवसायहरूलाई सञ्चालन
25211

गैर ववत्तीय व्यवसाय चालज सहायता

अनजिानको रूपमा प्रिान गररने चालज प्रकृर्तको सहायतासम्बन्त्िी िचु समावेर्
गररन्त्छ।

25212

25220
25221
25222

ँ ीगत
गैर ववत्तीय व्यवसायलाई पजज
सहायता

िरीि वा र्नमाुणसम्बन्त्िी िचुहरूको लार्ग दिने सहायता रकम समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारद्वारा ववत्तीय र्नजी व्यवसायहरूलाई प्रिान गररने चालज

ववत्तीय व्यवसायहरूलाई सहायता
ववत्तीय

व्यवसायहरूलाई

प्रकृर्तको सहायता समावेर् गररन्त्छ।

चालज यसमा नेपाल सरकारद्वारा ववत्तीय र्नजी व्यवसायहरूलाई सञ्चालन अनजिानको
रूपमा प्रिान गररने चालज प्रकृर्तको सहायतासम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।

सहायता
ववत्तीय

ँ ीगत सम्पजत्तको
यसमा नेपाल सरकारले गैर ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई पजज

व्यवसायहरूलाई

ँ ीगत
पजज

सहायता

ँ ीजगत सम्पजत्तको
यसमा नेपाल सरकारले ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई पजज
िरीि वा र्नमाुणसम्बन्त्िी िचुहरूको लार्ग दिइने सहायता समावेर् गररन्त्छ।
यसमा

26200

एक

सरकारी

इकाइबाट

अको

सरकारी

इकाई

वा

अन्त्तरावष्ट्रयसँगननलाई प्रिान गररने अनजिान सहायताको रकम समावेर्

अनजिान (Grants)

गररन्त्छ।
26210
26211

अन्त्तराुवष्ट्रय

सिस्यता

र्जल्क

सहयोग
अन्त्तराुवष्ट्रय

सिस्यता

र्जल्क

26310

स्र्ानीय र्नकाय चालज अनजिान

26320

26321

र्नकाय

र्नःसतु

यसमा नेपाल सरकारद्वारा स्र्ानीय र्नकायहरूलाई प्रिान गररने अनजिान रकम
सामावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारद्वारा स्र्ानीय र्नकायहरूलाई प्रिान गररने चालज प्रकृर्तको
अनजिान रकम समावेर् गररन्त्छ।
चालज

अनजिान
स्र्ानीय

र्नकाय

सःसतु

र्नकाय आफैले चयन गरी सञ्चालन गने कायुक्रमका लार्ग प्रिान गने र्नसतु

चालज यसमा

नेपाल

सरकारद्वारा

तोवकएको

कायुक्रम

सञ्चालन

गनु स्र्ानीय

र्नकायलाई दिइने अनजिान समावेर् गररन्त्छ।

ँ ीगत अनजिान
स्र्ानीय र्नकाय पजज

अनजिान

यसमा नेपाल सरकारद्वारा स्र्ानीय र्नकायलाई सञ्चालन िचु र स्र्ानीय
चालज अनजिान समावेर् गररन्त्छ।

अनजिान

स्र्ानीय

ज र अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सस्र्ालाई दिइने
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्त्य मजलक
सहयोग, चन्त्िा, सिस्यता र्जल्क एवं नवीकरणसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।

स्र्ानीय र्नकायहरूलाई अनजिान

26312

तर्ा

सहयोग

स्र्ानीय

ज
यसमा अन्त्य मजलक
र अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सं स्र्ालाई दिइने सहयोग, चन्त्िा,
सिस्यता र्जल्क एवं नवीकरणसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।

26300

26311

तर्ा

र्नकाय

र्नःसतु

ँ ीगत
पजज

ँ ीगत अनजिान
यसमा नेपाल सरकारले स्र्ानीय र्नकायहरूलाई प्रिान गने पजज
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले स्र्ानीय र्नकायलाई स्र्ानीय र्नकाय आफैले चयन

ँ ीगत कायुक्रमका लार्ग प्रिान गने र्नःसतु पजज
ँ ीगत
गरी सञ्चालन गने पजज
अनजिान समावेर् गररन्त्छ।
135
135

26322

स्र्ानीय

र्नकाय

सःसतु

ँ ीगत
पजज

अनजिान

ँ ीगत कायुक्रम सञ्चालन गनु स्र्ानीय
नेपाल सरकारको तफुबाट तोवकएको पजज
र्नकायलाई दिइने सःसतु अनजिान यसमा पिुछ।
यसमा सरकारी र्नकाय, सर्मर्त एवं बोडुहरू, अन्त्य सं स्र्ाहरूलाई चालज िचुको

26400

ज तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ
लार्ग दिइने र्नःसतु, सःसतु अनजिान र अन्त्य मजलक

सामाजजक सेवा अनजिान

सस्र्ालाई दिइने सहयोग, चन्त्िा तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सस्र्ाको सिस्यता
र्जल्क र नवीकरण र्जल्क तर्ा िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी र्नकाय, सर्मर्त एवं बोडुहरू, अन्त्य सं स्र्ाहरूलाई चालज िचुको

26410

ज तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ
लार्ग दिइने र्नःसतु, सःसतु अनजिान र अन्त्य मजलक

चालज अनजिान

सस्र्ालाई दिइने सहयोग, चन्त्िा तर्ा अन्त्तराुवष्ट्रय सं घ सस्र्ाको सिस्यता
र्जल्क र नवीकरण र्जल्क तर्ा िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायबमोजजमका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ: (क) नेपाल सरकारको

26411

सरकारी

र्नकाय,

सर्मर्त

एवं

बोडुहरूलाई र्नःसतु चालज अनजिान

तफुबाट सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त

न वा अन्त्य छज �ै

नद्वारा गनन

भएका र्नकाय समेत) तर्ा बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण सं स्र्ा, अस्पताललाई दिइने
र्नःसतु अनजिान।
यसमा नेपाल सरकारको तफुबाट सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त

२६४१२

सरकारी

र्नकाय,

सर्मर्त

एवं

अन्त्य छज �ै

न वा

नद्वारा गनन भएका र्नकाय समेत) तर्ा बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण

सं स्र्ा, अस्पताललाई तोवकएका कायुक्रमहरू सञ्चालन गनु दिइने सःसतु

बोडुहरूलाई सःसतु चालज अनजिान

अनजिान समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायबमोजजमका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:
(क)िै वी प्रकोप वा अन्त्य कारणले सं स्र्ालाई दिइने क्षर्तपूर्तुसम्बन्त्िी िचु।
(ि)गैर-सरकारी
26413

अन्त्य सं स्र्ालाई अनजिान— सःसतु

सामाजजक

क्षेरका

सेवामूलक

सं स्र्ाहरू, िार्मुक सं घ

सं स्र्ाहरूलाई दिइने अनजिानसम्बन्त्िी िचु।
(ग) नेपाल सरकारका तफुबाट सं घसं स्र्ालाई प्रिान गररने आर्र्ुक सहायता,
पजरस्कार आदिको िचु।
(घ) मार्र् र्ीषुकहरूमा नपरे का अन्त्य सं स्र्ागत अनजिानहरू।

26420

ँ ीगत र्नःसतु, सःसतु
यसमा सरकारी र्नकाय, सर्मर्त एवं बोडुहरूलाई पजज

ँ ीगत अनजिान
पजज

ँ ीगत िचुको लार्ग दिइने रकम समावेर्
अनजिान र अन्त्य सं स्र्ालाई पजज
गररन्त्छ।

26421

सरकारी

र्नकाय, सर्मर्त, बोडु

–

ँ ीगत र्नःसतु अनजिान
पजज

यसमा सरकारका तफुबाट सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त
छज �ै

नद्वारा गनन भएका र्नकाय समेत) तर्ा बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण सं स्र्ा,

ँ ीगत कायुको लार्ग दिइने र्नसतु अनजिान पिुछ।
अस्पताललाई पजज
यसमा सरकारको तफुबाट सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त

26422

सरकारी

न वा अन्त्य

र्नकाय, सर्मर्त, बोडु

–

ँ ीगत सःसतु अनजिान
पजज

छज �ै

न वा अन्त्य

नद्वारा गनन भएका र्नकाय समेत) तर्ा बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण सं स्र्ा,

ँ ीगत कायुक्रमहरू सञ्चालन गनु दिइने सःसतु
अस्पताललाई तोवकएका पजज

अनजिान समावेर् गररन्त्छ।
26423
27000

अन्त्य

सं स्र्ालाई

अनजिान
सामाजजक सजरक्षा

सःसतु

ँ ीगत
पजज

यसमा गैर-सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक सं स्र्ाहरू र मार्र् उल्लेि

ँ ीगत कायुको लार्ग दिइने अनजिान समावेर्
नभएका सं स्र्ाहरूलाई पजज
गररन्त्छ।
यसमा सामाजजक सजरक्षा प्रिान गने उ�ेश्यले नेपाल सरकारको तफुबाट नगि
136
136

वा जजन्त्सीको रूपमा व्यहोररने िचु रकमहरू समावेर् गररन्त्छ।
27100

सामाजजक सजरक्षा

यसमा तोवकएका नागररकहरूलाई सामाजजक सजरक्षा प्रिान गने उ�ेश्यले
नेपाल सरकारको तफुबाट नगि वा जजन्त्सीको रूपमा व्यहोररने िचु रकमहरू
समावेर् गररन्त्छ।

27110

सामाजजक सजरक्षा

यसमा नेपाल सरकारले प्रिान गने आर्र्ुक सहयोगको िचु समावेर् गररन्त्छ।

27111

सामाजजक सजरक्षा—सःसतु

यसमा िे हायबमोजजम िचु समावेर् गररन्त्छ (क) वृ�, असहाय, अपांग, वविवा
वा राज्यले िावयत्व व्यहोने र्नणुय गरे का व्यजक्तहरूलाई प्रिान गररने आर्र्ुक
सहायता वा अनजिान स्वरूप प्रिान गररने अनजिान रकम (ि) ववरामीका लार्ग
दिइने िाना िचुहरू।(ग)वन्त्िीहरूको लार्ग दिइने िाना, र्सिा, कपडा र
अन्त्य सहजर्लयतसम्बन्त्िी िचुहरू।

27112

अन्त्य सामाजजक सहायता— सःसतु

यसमा

िे हायबमोजजमका

िचुहरू

पिुछन्।(क)

राव�य

व्यजक्तत्व

तर्ा

सवुसािारणलाई दिइने औषर्ि उपचार िचु र मृत्यज वा अन्त्य कारणले
पीर्डतलाई दिइने आर्र्ुक सहायताको रकम।(ि) िै वी प्रकोप वा अन्त्य
कारणले व्यजक्तलाई दिइने क्षर्तपूर्तुको रकम।(ग) नेपाल सरकारका तफुबाट
प्रिान गररने आर्र्ुक सहायता, पजरस्कार आदिको िचु।
27200

छारवृजत्त

27210

छारवृजत्त

यसमा ववद्यार्ीहरूलाई प्रिान गररने सबै प्रकारका छारवृजत्तको अनजिान रकम
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा ववद्यार्ीहरूलाई प्रिान गररने सबै प्रकारका छारवृजत्तको अनजिान रकम
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा ववद्यालय, महाववद्यालय, ववश्वववद्यालय जस्ता सबै जर्क्षण सं स्र्ाहरूमा

27211

अध्ययन गने छारछाराहरूलाई छारवृजत्त स्वरूप दिइने अनजिान वापत्को

छारवृजत्त

नगि, जजन्त्सी

वा

सजवविाको

रकम

तर्ा सरकारी

सेवामा कायुरत

कमुचारीहरूलाई छारवृजत्त स्वरूप दिइने रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त कमुचारी तर्ा पिार्िकारीहरूलाई सजवविाहरू प्रिान गनुको

27300

सेवा र्नवृत्त सजवविाहरू

27310

सेवा र्नवृत्त सजवविाहरू

27311

र्नवृजत्तभरण तर्ा अर्क्त वृजत्त

27312

उपिान

27313

सेवा र्नवृत्तको सजञ्चत वविा

27314

सेवा र्नवृत्तको औषर्ि उपचार

लार्ग हजने िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त कमुचारी तर्ा पिार्िकारीहरूलाई सरकारले सेवा र्नवृत्त
सजवविाहरू प्रिान गनुको लार्ग हजने िचुहरू समावेर् हजन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीलाई प्रिान गररने र्नवृत्तभरण
सजवविा तर्ा अर्क्त वृजत्तको िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीको लार्ग गररने उपिान िचु
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीको लार्ग गररने सजञ्चत वविाको
िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीको लार्ग प्रिान गररने औषर्ि
उपचार िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा मृतक कमुचारीको सजवविा तर्ा र्नजको पररवारलाई उपलव्ि गराईने

27315

मृतक
सहायता

कमुचारीको

सजवविा

तर्ा सजवविा समावेर् गररन्त्छ:
(क) मृतक कमुचारीको पररवारलाई उपलव्ि गराएको सहायता वापत्को
रकम क.सं .कोषलाई सोिभनाु।
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(ि) मृतक कमुचारीलाई नेपाल सरकारको तफुबाट दिइएको र्प रकम भए
सो समेत।
28000

अन्त्य िचु

28100

सम्पजत्तसम्बन्त्िी िचु

28140

जग्गाको भाडा

यसमा नेपाल सरकारको तफुबाट गररने सबै प्रकारका वफताु िचुहरू तर्ा
जग्गा भाडा समावेर् गररन्त्छ।
यस अन्त्तगुत व्याज बाहे कको सम्पजत्तसम्बन्त्िी िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारको प्रयोजनका लार्ग जग्गा भाडामा र्लई प्रयोग गरे
वापत् भ जक्तानी गनजप
ु ने भाडाको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा भाडामा र्लई प्रयोग गरे वापत् जग्गा

28141

जग्गाको भाडा

िनीलाई भ जक्तानी गनजप
ु ने भाडा वा बालीनालीको क्षर्तपूर्तु वापत्को िचु
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारका तफुबाट गररने सबै प्रकारका वफताु िचुहरू समावेर्

28200

वफताु िचु

28210

वफताु िचु

28211

राजस्व वफताु

28212

न्त्यावयक वफताु

28213

अन्त्य वफताु

29000

ँ ीगत िचु
पजज

ँ ीगत िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारको सबै वकर्समका पजज

29100

जग्गा

ँ ीगत िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा जग्गा िरीिसम्बन्त्िी पजज

29110

जग्गा िरीि

गररन्त्छ।
यसमा न्त्यावयक र्नणुयअनजसार गररनज पने तर्ा भन्त्सार, लगायत अन्त्य सबै
वकर्समका करहरूसँग सम्बजन्त्ित वफताु िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।

यसमा नेपाल सरकारले वफताु गनजप
ु ने भन्त्सार, कर, अन्त्तः र्जल्क, मालपोत,
िण्ड जररवाना र अन्त्य वफताु िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले न्त्यावयक र्नणुयअनजसार गनजप
ु ने वफताु िचुहरू समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले वफताु गनजप
ु ने राजस्व तर्ा न्त्यावयक वफताु बाहेकका
अन्त्य वफताु (वैिेजर्क समेत) िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।

यसमा सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा िरीि वा अर्िग्रहण गिाु लाग्ने
सम्पूण ु वकर्समका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा जग्गा िरीि वा अर्िग्रहण गने र्सलर्सलामा लाग्ने मोल र सो

29111

जग्गा िरीि

वापत्को मजआधजा तर्ा जग्गा प्राप्त गिाु लाग्ने िस्तजर, कर र अन्त्य िचुहरू
यस िचु र्ीषुकमा समावेर् गररन्त्छ।

29200

भवन

29210

भवन िरीि

29211

भवन िरीि

29220

भवन र्नमाुण

ँ सम्बजन्त्ित पजज
ँ ीगत िचुहरू समावेर्
यसमा भवन िरीि वा र्नमाुणसग
गररन्त्छ।
ँ सम्बजन्त्ित पजज
ँ ीगत िचुहरू पिुछन्।
यस अन्त्तगुत भवन िरीिसग
यसमा तयारी भवन र त्यसले ओगटे को जग्गा समेत प्राप्त गिाु लाग्ने िचु र
सो वापत्को मजआधजा र करहरू समावेर् गररन्त्छ।
ँ सम्बजन्त्ित पजज
ँ ीगत िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा भवन र्नमाुणसग
यसमा भवन, गोन र टहरा र्नमाुण गनु लाग्ने र्नम्नअनजसारको सबै िचुहरू
समावेर् गररन्त्छ: (क)कायाुलय, आवास भवन र यसको कम्पाउण्डवाल

29221

भवन र्नमाुण

आदिको र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचु।(ि) भइरहे को भवनको कोना, तला र्प
गने िचु।(ग) भइरहे को भवनसम्बन्त्िी सं रचनाको आयज र्प हजने गरी गररने
ँ ीगत प्रकृर्तको िचु।
पजज

29230

ँ ीगत सजिार िचु
पजज

ँ ीगत सं रचनाको आयज र्प हजने गरी
यसमा सावजुर्नक र्नमाुण र अन्त्य पजज
138
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गररने िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
29231

ँ ीगत सजिार िचु—
पजज

यसमा भवनको आयज र्प हजने गरी गररने िचुहरू समावेर् गररन्त्छ तर
भवन

सं रचनाको क्षमता र्प गने वा भएको आकार वा लम्वाई र्प गनु लाग्ने िचु
सं केत नं. २९२२१ मा समावेर् गररन्त्छ।

29300

फर्नुचर

29310

फर्नुचर तर्ा वफक्चसु

ँ ीगत
यसमा सरकारी प्रयोजनका लार्ग िरीि गररने फर्नुचरसँग सम्बजन्त्ित पजज
िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
ँ सम्बजन्त्ित सबै
यसमा सरकारी प्रयोजनका लार्ग िरीि गररने फर्नुचरसग
ँ ीगत िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
वकर्समका पजज

यसमा सरकारी कायाुलयको प्रयोजनको लार्ग िरीि गररएका फर्नुचर,
29311

फर्नुचर तर्ा वफक्चसु

ँ तर्ा वफक्चसुको र्नम्नबमोजजमका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ। (क)
फर्नुर्सग

िरीि मोल, (ि) यससम्बन्त्िी ढज वानी भाडा, मागुस्र् बीमा, कर, भन्त्सारसम्बन्त्िी
िचु।

29400

सवारी सािन

29410

सवारी सािन

ँ ीगत प्रकृर्तको
यसमा सबै प्रकारका सवारी सािनहरू िरीि गिाुको पजज
िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
ँ ीगत प्रकृर्तका
यसमा सवारी सािनहरू िरीि गिाुको सबै प्रकारका पजज
िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िचु र्ीषुकमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ:(क) सवारीका
सािनहरू (जस्तै हवाईजहाज, हे र्लकप्टर, जीप, मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर

29411

सवारी सािन

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढज वानीसम्बन्त्िी काम गने ट्रयाक्टर, गाडा तान्ने
जनावरहरुः वयल, र घोडा आदि) को मोल।(ि) सवारी सािनको इन्त्जीन नै

बिली ममुत गरे मा सोको मोल र (ग) सवारी सािन वा इन्त्जीन जझकाउँिा
लागेको भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि िचुहरू।
२९५००

मेर्ीनरी औजार

२९५१०

मेर्ीनरी औजार

ँ ीगत प्रकृर्तका
यसमा सबै प्रकारका मेर्ीनरी औजारहरू िरीि गिाुको पजज
लागतहरू समावेर् गररन्त्छ।
ँ ीगत प्रकृर्तका
यसमा सबै प्रकारका मेर्ीनरी औजारहरू िरीि गिाुको पजज
लागतहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छः (क) ववर्भन्न वकर्समका भारी
मेर्ीनहरू, िेतीसम्बन्त्िी मेर्ीन र औजारहरू, ट्रयाक्टर (ढज वानीको काममा
प्रयोग हजने बाहेक), जेनेरेटर, ट्रान्त्सफरमर, कारिानाको सामान, र्नमाुणसम्बन्त्िी
मेर्ीन, सञ्चारका सामान, वैज्ञार्नक यन्त्र र सामान, नाप तर्ा तौलको सामान,
तस्वीर जिच्ने सामान, प्राववर्िक ड्राफ्टीिसम्बन्त्िी सामान, कायाुलय मेर्ीन र
औजारहरू जस्तै फ्याक्स, र्मर्मओग्राफ, कम्प्यूटर, वप्रन्त्टर आदि मेर्ीन र

२९५११

मेर्ीनरी औजार

औजारको मूल्य। (ि) यस्ता मेर्ीनरी औजारहरूको मजख्य भाग नै बिली
ममुत गनजु परे मा सोको िचु। (ग) सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क,
कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि िचुहरू। (घ) सरकारी कायाुलयको लार्ग
आवश्यक पने एक वषु भन्त्िा बढी वटकाउ हजन सक्ने वा प्रर्त इकाइ रू.
२,०००।– भन्त्िा बढी मोल पने िालका िे हायका सामानको मूल्य:
(अ)

अस्पतालका लार्ग चावहने औजारहरू।

(आ)

वहटर, पंिा, टे र्लफोन सेट, क्यालकजलेवटि मेर्ीन, चेक राइटर,

र्बजजलीको र्मटर, टचुलाईट, टे र्लफोन, सोलार, इन्त्भटुर
139
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(व्याट्री समेत),

यज.वप.एस. हाडु र्डस्क र सोको जडानसम्बन्त्िी िचु, आकार्वाणी तर्ा रे र्डयो,
टे र्लर्भजनका लार्ग आवश्यक पने सानार्तना प्राववर्िक सामानहरू आदि।
(इ) कृवष औजार, पर्ज जचवकत्सासम्बन्त्िी सानार्तना मालसामान, ड्रइि, र्डजाइन
लगायतका

प्राववर्िक

सामान आदि।(ई) सजरक्षा

र्नकायमा प्रयोग

हजने

सजरक्षासम्बन्त्िी यन्त्र, उपकरण लगायतका सामानहरू।
(इ)

तर प्रर्त इकाइ िजई हजार रूपैंया भन्त्िा कम मूल्यका सामान

िरीि गनजु परे मा र्ीषुक नम्बर २२३११, “कायाुलयसम्बन्त्िी िचु” मा िचु
लेख्न ज पनेछ। यस्तो सामानको प्रयोग कहां भएको छ भनी स्प� िे जिने गरी
लगत राख्नज पनेछ।
29600

सावुजर्नक र्नमाुण

29610

सावुजर्नक र्नमाुण

ँ ीगत िचुहरू समावेर्
यसमा सावुजर्नक र्नमाुण कायुसँग सम्बजन्त्ित पजज
गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारले गने सावुजर्नक र्नमाणुसँग सम्बजन्त्ित सबै प्रकारका
ँ ीगत िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
पजज

ँ ीगत सजिारसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ
यसमा सावुजर्नक र्नमाुण र पजज
जस्तै राजमागु, सडक, पजल, रज्जजमागु (रोपवे), हवाई मैिान, सञ्चार, ववद्यजत,् पानी,
नहर, वन, िानीसम्बन्त्िी आयोजना आदिको िचु समावेर् गररन्त्छ । सार्ै,
29611

सावुजर्नक र्नमाुण

िे हायका िचु समेत यस अन्त्तगुत समावेर् गररन्त्छ:
(क) र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचु।

(ि) र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन िचु।
(ग) नसुरी र्नमाुण र वृक्षारोपण जस्ता िचु।
(घ) सजरक्षा प्रयोजनका लार्ग बनाइने सजरक्षा घेरासम्बन्त्िी िचु।
29620

ँ ीगत सं रचनाको आयज र्प हजने गरी
यसमा सावजुर्नक र्नमाुण र अन्त्य पजज

ँ ीगत सजिार िचु
पजज

गररने िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
ँ ीगत सं रचनाको आयज र्प हजने गरी गररने
यसमा सावजुर्नक र्नमाुण र पजज

29621

ँ ीगत सजिार िचु —
पजज

िचुहरू समावेर् गररन्त्छ। तर सं रचनाको आकार वा लम्वाई र्प गनु लाग्ने

ँ ीगत र्नमाुणसम्बन्त्िी िचु रकम सं केत नं.२९६११ मा समावेर् गनजु
सावुजर्नक पजज

र्नमाुण

पिुछ। उिाहरणको लार्ग ५० वकलोर्मटर लामो ववद्यमान सडककोस्तर वृव�
गने िचु यस अन्त्तगुत पिुछ भने सो सडकको लम्वाई १० वकलोर्मटर र्प
गनजु पिाु लाग्ने िचु भने रकम सं केत २९६११ मा समावेर् गररन्त्छ।

29700

ँ ीगत अनजसन्त्िान तर्ा परामर्
पजज

यसमा र्नमाुण पूव ु वा र्नमाुणको िौरानमा हजने अध्ययन, अनजसन्त्िान तर्ा

ँ ीगत
परामर्ु सेवासम्बन्त्िी र सफ्टवेयर िरीि तर्ा र्नमाुणसम्बन्त्िी पजज
प्रकृर्तका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।

29710

ँ ीगत अनजसन्त्िान तर्ा परामर्ु
पजज

यसमा र्नमाुणपूव ु वा र्नमाुणको िौरानमा हजने अध्ययन, अनजसन्त्िान तर्ा

ँ ीगत
परामर्ु सेवासम्बन्त्िी र सफ्टवेर िरीि तर्ा र्नमाुणसम्बन्त्िी पजज
प्रकृर्तको िचुहरू समावेर् गररन्त्छ।
यसमा िे हायका िचुहरू समावेर् गररन्त्छ: (क) सम्भाव्यता अध्ययन िचु (ि)

29711

ँ ीगत अनजसन्त्िान तर्ा परामर्ु
पजज

सवेक्षण, र्डजाइन, ड्रइि िचु (ग) अन्त्वेषण उत्िनन र अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु
ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवासम्बन्त्िी
(घ) पजज

िचु।
29712

सफ्टवेयर र्नमाुण र िरीि िचु

यसमा सबै प्रकारका सफ्टवेयर र्नमाुण (परामर्ुिाताको िचु समेत), िरीि र
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सारभ जत रूपमा प्रभाव पाने गरी सफ्टवेयरमा स्तरोन्नर्त गिाुको लागत
समावेर् गररन्त्छ।
29800

ँ ीगत
भैपरी आउने – पजज

ँ ीगत िचुको बजेट एकमज� रूपमा प्रस्ताव गने प्रयोजनका लार्ग
यसमा पजज
मार यो र्ीषुकको प्रस्ताव गररएको हो।
ँ ीगत िचुको बजेट तजजम
पजज
ु ा गने र्सलर्सलामा िचुका रकमहरू यवकन गरी

29810

ँ ीगत िचु
भैपरी आउने – पजज

बजेट ववर्नयोजन गनु सम्भव नभएको जस्र्र्तमा िचु गनजु अजघ सम्बजन्त्ित
बजेट रकमहरूमा

बजेट

बाँडफाँड

गने

सतुमा

बजेट

प्रस्ताव

गने

प्रयोजनसम्मका लार्ग मार यो उपर्ीषुकको व्यवस्र्ा गररएको हो।
ँ ीगत िचु बजेट तजजम
पजज
ु ा गिाु वकटानीसार् िचु र्ीषुकमा तोक्न सम्भव
29811

ँ ीगत िचु
भैपरी आउने – पजज

नभएका रकमहरू बजेट तजजम
ु ा प्रयोजनका लार्ग मारै यसमा प्रस्ताव गनु
सवकनेछ। तर िचु गिाु बाँडफाँड गरर सम्बजन्त्ित िचु र्ीषुक अन्त्तगुत नै
पारी िचु गनजु पिुछ। यस र्ीषुकबाट िचु गने गरी अजख्तयारी वा र्नकासा
दिन वा िचु गनु र्मल्िै न।

30000

ऋण तर्ा लगानी व्यवस्र्ापन

यस अन्त्तगुतका सं केतहरूले सरकारी ऋण तर्ा लगानीको सार्ै, स्विे र्ी तर्ा
वैिेजर्क ऋण प्रार्प्त र ऋणको सावाँ भ जक्तानीको अवस्र्ालाई जचरण गिुछ।
यस अन्त्तगुतका सं केतहरूले सरकारी ववत्तीय नीर्तअनजरूप नेपाल सरकारले

31000

िजि लगानी (ऋण र र्ेयर)

गने ऋण तर्ा र्ेयर लगानीको जस्र्र्त र त्यस वापत् सरकारलाई प्राप्त हजने
सावाँ वफताु भ जक्तानी र लगानी र्बक्रीबाट प्राप्त हजने आय समेतको समग्र
जस्र्र्त प्र� गिुछ।
यसमा नेपाल सरकारले गने ऋण लगानीमा सरकारले ववगतमा गरे को ऋण

31100

िजि ऋण लगानी

लगानीहरूबाट सावाँ वफताु प्राप्त रकम समायोजन गिाु हजन आउने िजि अंक
उल्लेि गररन्त्छ।

31110

आन्त्तररक ऋण लगानी

यसमा नेपाल सरकारबाट गररने ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक
सं स्र्ालाई गररने ऋण लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक

31111

सं स्र्ानमा ऋण लगानी

जस्ता सरकारी सं स्र्ानहरूलाई गररने ऋण लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर्
गररन्त्छ।

31112

अन्त्य सं स्र्ामा ऋण लगानी

31120

वैिेजर्क ऋण लगानी

31121

वैिेजर्क ऋण लगानी

31130

आन्त्तररक ऋण लगानी वफताु

यसमा नेपाल सरकारबाट मार्र् समावेर् नभएका अन्त्य प्रकारका स्विे र्ी
सं स्र्ाहरूमा गररने ऋण लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट वविे र्मा गररने ऋण लगानीको रकम समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार वा सं घ सं स्र्ाहरूमा गररने ऋण
लगानीको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा ववर्भन्न स्विे र्ी सं स्र्ाहरूमा नेपाल सरकारबाट ववगतमा गररएको ऋण
लगानीको सावाँ वफताु स्वरूप प्राप्त रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा

31131

सं स्र्ानबाट ऋण लगानी वफताु

स्विे र्ी

ववत्तीय, व्यापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक प्रर्तष्टानहरूमा

सरकारबाट ववगतमा गररएको ऋण लगानीको साँवा वफताु स्वरूप प्राप्त रकम
समावेर् गररन्त्छ।

31132

अन्त्य सं स्र्ाबाट ऋण लगानी वफताु

यसमा सं केत नं. ३११३१ मा परे िेजि बाहे कका स्विे र्ी प्रर्तष्टानहरूमा
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सरकारबाट ववगतमा गररएको ऋण लगानीको सावाँ वफताु स्वरूप प्राप्त रकम
समावेर् गररन्त्छ।
31140

वैिेजर्क ऋण लगानी वफताु

31141

वैिेजर्क ऋण लगानी वफताु

यसमा नेपाल सरकारबाट अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार वा सं घ सं स्र्ाहरूमा गररएको
लगानी वफताु प्राप्त भएको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार वा सं घ सं स्र्ाहरूमा गररएको
लगानी वफताु प्राप्त भएको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा

31200

िजि र्ेयर लगानी

नेपाल

सरकारले

गने

लगानीमा

सरकारले

ववगतमा

गरे को

लगानीहरूको र्बक्रीबाट प्राप्त भएको आयको रकम समायोजन गिाु हजन
आउने िजि अंक उल्लेि गररन्त्छ।

31210

आन्त्तररक र्ेयर लगानी

यसमा नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक
सं स्र्ामा गररएको र्ेयर लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक

31211

सं स्र्ानमा र्ेयर लगानी

जस्ता सरकारी सं स्र्ानहरूलाई गररने र्ेयर लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर्
गररन्त्छ।

31212

अन्त्य सं स्र्ामा र्ेयर लगानी

31220

वैिेजर्क र्ेयर लगानी

31221

वैिेजर्क र्ेयर लगानी

31230

आन्त्तररक र्ेयर र्बक्री

यसमा नेपाल सरकारबाट मार्र् समावेर् नभएका अन्त्य प्रकारका सं स्र्ाहरूमा
गने र्ेयर लगानीसम्बन्त्िी रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा वविे र्ी कम्पनीहरूको र्ेयरमा गररने लगानीको रकम समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट वविे र्ी कम्पनीहरूको र्ेयरमा गररने लगानीको
रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा

ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक

सं स्र्ाहरूको

र्ेयरको

र्बक्रीबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, धयापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक

31231

सं स्र्ानको र्ेयर र्बक्री

जस्ता सरकारी सं स्र्ानहरूको िरीि गररएको र्ेयर र्बक्रीबाट प्राप्त रकम
समावेर् गररन्त्छ।

31232

अन्त्य सं स्र्ाको र्ेयर र्बक्री

31240

वैिेजर्क र्ेयर र्बक्री

31241

वैिेजर्क र्ेयर र्बक्री

32000

िजि आन्त्तररक तर्ा वैिेजर्क ऋण

32100

िजि वैिेजर्क ऋण

32110

वैिेजर्क ऋणको सावाँ भ जक्तानी

32111

वैिेजर्क ऋणको सावाँ भ जक्तानी

32120

वैिेजर्क ऋण प्रार्प्त

यसमा नेपाल सरकारबाट मार्र् समावेर् भएिे जि बाहे कका अन्त्य स्विे र्ी
सं स्र्ाको िरीि गररएको र्ेयर र्बक्रीबाट प्राप्त रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा वविे र्ी कम्पनीहरूको र्ेयर र्बक्रीबाट प्राप्त रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारबाट िरीि गररएको वविे र्ी कम्पनीहरूको र्ेयर
र्बक्रीबाट प्राप्त रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा आन्त्तररक तर्ा बाह्य ऋणहरूको सावाँ भ जक्तानी र ऋणको सावां वफताु
प्रार्प्तको िजि रकम उल्लेि गररन्त्छ।
यसमा बाह्य ऋण प्रार्प्त तर्ा बाह्य ऋणको सावाँ भ जक्तानीको िजि रकम
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा दद्वपक्षीय, बजहप
ज क्षीय रूपमा र्लइएको वैिेजर्क ऋणको सावाँ भ जक्तानी
समावेर् गररन्त्छ।
यसमा

दद्वपक्षीय, बजहप
ज क्षीय

रूपमा

र्लइएको

वैिेजर्क

ऋणको

सावाँ

भ जक्तानीसम्बन्त्िी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा नेपाल सरकारलाई बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हजने सबै वकर्समको ऋणको
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रकम समावेर् गररन्त्छ।
32121

वैिेजर्क ऋण प्रार्प्त

32200

िजि आन्त्तररक ऋण

32210

आन्त्तररक ऋणको सावाँ भ जक्तानी

32211

ट्रेजरी र्बलको सावाँ भ जक्तानी

३२२१२

बचत परको सावाँ भ जक्तानी

३२२१३

ववकास ऋण परको सावाँ भ जक्तानी

३२२१४

ववर्ेष ऋणपरको सावाँ भ जक्तानी

३२२२०

आन्त्तररक ऋण प्रार्प्त

32221

ट्रेजरी र्बलको ऋण प्रार्प्त

यसमा नेपाल सरकारलाई बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हजने बजहप
ज क्षीय र दद्वपक्षीय
ऋणको रकम समावेर् गररन्त्छ।

यसमा आन्त्तररक ऋण प्रार्प्त र आन्त्तररक ऋणको सावाँ भ जक्तानीको िजि
रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सबै वकर्समका आन्त्तररक ऋणहरूको सावाँ भ जक्तानीको िचु समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा ट्रेजरी र्बलको सावाँ भ जक्तानी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा रावष्ट्रय बचत पर, नागररक बचत पर, वैिेजर्क रोजगार बचत पर र
जस्ता आन्त्तररक ऋणको सावाँ भ जक्तानी िचु समावेर् गररन्त्छ।
ववकास ऋण पर जस्ता आन्त्तररक ऋणको सावाँ भ जक्तानी िचु समावेर्
गररन्त्छ।
यसमा ववर्ेष ऋणपरको सावाँ भ जक्तानी िचु समावेर् गररन्त्छ।
यसमा सबै वकर्समका आन्त्तररक ऋणपर जारी गरी नेपाल सरकारले प्राप्त
गने ऋणको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा ट्रेजरी र्बल जारी गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गने आन्त्तररक ऋणको
रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा रावष्ट्रय बचत पर, नागररक बचत पर, वैिेजर्क रोजगार बचत पर

३२२२२

बचत परको ऋण प्रार्प्त

जस्ता ऋण पर जारी गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गने आन्त्तररक ऋणको
रकम समावेर् गररन्त्छ।

३२२२३

ववकास ऋणपरको ऋण प्रार्प्त

३२२२४

ववर्ेष ऋणपरको ऋण प्रार्प्त

यसमा ववकास ऋण पर जारी गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गने आन्त्तररक
ऋणको रकम समावेर् गररन्त्छ।
यसमा कजनै क्षेर वा आयोजना ववर्ेषका लार्ग तोवकएरै ववर्ेष ऋणपर जारी
गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गने आन्त्तररक ऋणको रकम समावेर् गररन्त्छ।

िचु र्ीषुकमा संर्ोिन
१.

प्रचलनमा रहेका िचु र्ीषुकको सं र्ोिन गनजु परे मा महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलयको परामर्ु र्लई सो लाई महालेिा
परीक्षकको कायाुलयमा स्वीकृर्तका लार्ग पनाउनज पिुछ। महालेिा परीक्षकको कायाुलयबाट स्वीकृर्त प्राप्त भएपर्छ
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागज गनजु पिुछ। िचु र्ीषुक वगीकरणको मजख्य आिार अन्त्तराुवष्ट्रय मजरा कोषको
Government Finance Statistics Manual 2001 हजनछ
े । सोको सार्ै, ववर्भन्न िे र्को सरकारी िचु वगीकरणलाई पर्न
आिार र्लन सवकन्त्छ।

२.

कजल व्ययको १ प्रर्तर्त भन्त्िा बढी िचु हजने कामका लार्ग वा बजेट अनजर्ासन कायम राख्न वा पारिजर्ुताको वहसावले
छज �ै िे िाउन पने महत्त्वपूण ु कायुक्रमका लार्ग मार नयाँ िचु र्ीषुक दिइनेछ।

३.

नयाँ िचु र्ीषुक दिं िा वा िचु र्ीषुकमा सं र्ोिन गिाु आर्र्ुक वषुको बीचमा लागज हजने गरी गनु हजँिैन। आगामी बजेट
तजजम
ु ाका बित नयाँ िचु र्ीषुक र्प वा सं र्ोिन गनजु पिुछ।
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िचुका र्ीषुकहरूको तीन तहमा गररएको ववभाजनसम्बन्त्िी तार्लका
कजनै एक िचुको र्ीषुकर्भर एकै प्रकृर्तका ववर्भन्न LMBIS मा बजेट तजजम
ु ा गने प्रयोजनका लार्ग िचुका र्ीषुकहरू
िचु र्ीषुक

िचु

वक्रयाकलाप सं केत

वक्रयाकलाप संकेत र्ीषुक वववरण

1.1.1

स्र्ायी पिार्िकारी ,जर्क्षक तर्ा कमुचारीले सेवा गरे

र्ीषुक
1.1

तलब

२११११

स्र्ायी कमुचारी

वापत् पाउने तलब, ग्रेड, सञ्चय कोष र्प, वीमा वापत्को
र्प, चाडपवु वापत्को र्प रकम।
1.1

तलब

२११११

1.1.2

अस्र्ायी कमुचारी

अस्र्ायी वा र्नजचातत म्याि तेवकएका पिार्िकारी तर्ा
कमुचारीले सेवा गरे वापत् पाउने तलब, ज्याला वापत्को
रकम।

1.1

1.1

तलब

तलब

२११११

२११११

1.1.3

1.1.4

सजवविा वापत् पाउने

र्नयमानजसार कजनै पिार्िकारीलाई सजवविाको रूपमा प्रिान

पिार्िकारी /

गररने कमुचारी वापत्को तलब वा पाररश्रर्मक वापत्को

कमुचारीको तलव

रकम।

सजञ्चत वविा

सजञ्चत घर र्बिा, र्बरामी र्बिा, स�ा र्बिा वापत् प्रिान
गररने रकम।

1.2

भत्ता

२१११२

1.2.1

स्र्ानीय भत्ता

िजगम
ु क्षेरमा काम गरे वापत् प्रिान गररने
तोवकएबमोजजमको स्र्ानीय भत्ता वापत्को रकम।

1.2

भत्ता

२१११३

1.2.2

महं गी भत्ता

नेपाल सरकारको र्नणुयानजसार पिार्िकारी तर्ा
कमुचारीलाई प्रिान गररने महं गी भत्ता वापत्को रकम।

1.2

भत्ता

२१११४

1.2.3

वफल्ड भत्ता

नेपाल सरकारको र्नणुयानजसार पिार्िकारी तर्ा
कमुचारीलाई प्रिान गररने वफल्ड भत्ता वापत्को रकम।

1.2

भत्ता

२१११९

1.2.4

बैनक भत्ता

नेपाल सरकारको र्नयमानजसार बैनकमा छलफल वा भाग
र्लए वापत्को बैनक भत्ता रकम।

1.2

भत्ता

२१११९

1.2.5

वैिेजर्क भत्ता

नेपाल सरकारको र्नयमानजसार र्बिे र्मा बसी काम गरे
वापत्को वैिेजर्क भत्ता रकम।

1.2

भत्ता

२१११९

1.2.6

अर्तररक्त समय भत्ता

पिार्िकारी वा कमुचारीले कायाुलय समय बाहेक
अर्तररक्त समय काम गरे वापत् र्नयमानजसार प्रिान गररने
भत्ता, िर्ैं र्तहार जस्ता पवुमा िटाइएका कमुचारीलाई
दिइने भत्ता वापत्को रकम तर्ा कायाुलय समयको
अर्तररक्त काम गरे कोमा िाना/िाजा वापत्को रकम।

1.2

भत्ता

२१११९

1.2.7

प्रोत्साहन भत्ता

प्रोत्साहन भत्ता लागज भएका र्नकायमा कायुरत
पिार्िकारी तर्ा कमुचारीलाई प्रिान गररने प्रोत्सावहत
भत्ता वापत्को रकम।

1.2

भत्ता

२१११९

1.2.8

अन्त्य

उल्लेजित भत्ता बाहेक नेपाल सरकारको र्नयमानजसार
तोवकएका अन्त्य सबै प्रकारका भत्ताहरू वापत्को रकम।

1.3
1.3

पोर्ाक
पोर्ाक

21121
21121

1.3.1
1.3.2

पिार्िकारी एवं

पिार्िकारी वा र्नजामती कमुचारीको लार्ग यजर्नफमु

र्नजामती कमुचारी

पोर्ाक वापत् प्रिान गररने रकम।

सजरक्षाकमी

सजरक्षाकमीहरूलाई पोर्ाक, टोपी, बजट, जजत्ता जस्ता
यजर्नफमु वापत् प्रिान गनुको लार्ग िररि तर्ा र्सलाई
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गिाु लाग्ने रकम।
1.3

पोर्ाक

21121

1.3.3

जर्क्षक

जर्क्षकहरूलाई पोर्ाक प्रिानको लार्ग िररि गनु लाग्ने
रकम वा पोर्ाकको लार्ग दिने रकम।

1.3

पोर्ाक

21121

1.3.४

अन्त्य

यजर्नफमु पोर्ाक बाहेक पेर्ागत सेवा ववर्ेषको लार्ग
प्रिान गररने पोर्ाक िचु जस्तै स्वास्थ्य क्षेर वा
प्रयोर्ालामा,वहमाली क्षेरमा, र्नमाुण वा अन्त्वेषण कारिाना
जस्ता क्षेरमा, हजलाकी सेवामा, उत्पािनको कायुमा वा
यस्तै वकर्समको अन्त्य काम गरे वापत् कमुचारी वा
पिार्िकारी वा बन्त्िी, र्बरामीलाई पोर्ाक, टोपी, जजत्ता
जस्ता आदि सामान प्रिान गनुका लार्ग िररि गिाु
लाग्ने रकम।

1.4

िाद्यान्न

21122

1.4.1

सजरक्षाकमी

सजरक्षाकमीहरूलाई रासनको लार्ग िररि गनु लाग्ने वा
प्रिान गररने रकम।

1.4

िाद्यान्न

21122

1.4.2

अस्पताल

अस्पतालमा उपलधि गराउने िानाको लार्ग िररि गनु
वा प्रिान गररने लाग्ने रकम।

1.4

िाद्यान्न

21122

1.4.3

कारागार

कारागारमा प्रिान गररने बन्त्िीको र्सिा वापत्को रकम।

1.4

िाद्यान्न

21122

1.4.4

र्नजामती

र्नजामती कमुचारीहरूलाई रासनको लार्ग िररि गनु
लाग्ने वा प्रिान गररने रकम।जस्तै वन अन्त्तगुत रे न्त्जर
जस्ता रासन पाउने पिार्िकारहरूको रासन रकम।

1.4

िाद्यान्न

21122

1.4.5

अन्त्य

मार्र् उल्लेि गररए बाहे क रासन, िाद्यान्न वा रसि पानी
प्रिानको लार्ग लाग्ने वा सोको लार्ग दिइने रकम।

1.5

औषर्ि उपचार

21123

1.5.1

औषर्ि उपचार,

सेवामा रहे का पिार्िकारी, कमुचारीहरू वा जर्क्षकहरूले

सेवामा रहे काको

र्नयमानजसार पाउने औषर्ि उपचारको रकम ,ववरामी

(स्र्ायी)

अवस्र्ाको यातायात िचु, कजरूवा िचु लगायतका लार्ग
प्रिान गररने रकम।

1.5

औषर्ि उपचार

२११२३

1.5.2

औषर्ि उपचार,

सेवामा रहे का अस्र्ायी पिार्िकारी वा कमुचारीहरू वा

सेवामा रहे काको

जर्क्षकहरूले र्नयमानजसार पाउने औषर्ि उपचारको रकम,

(अस्र्ायी)

तर्ा सोको लार्ग लाग्ने यातायात िचु र कजरूवा िचु
लगायतका रकम।

1.5

औषर्ि उपचार

२११२३

1.5.3

औषर्ि उपचार,

पिार्िकारी, कमुचारीहरू वा जर्क्षकहरूले अवकार्

अवकार् हजनेको

पचातात र्नयमानजसार पाउने औषर्ि उपचार वापत्को
रकम।

1.5

औषर्ि उपचार

२११२३

1.5.4

स्वास्थ्य बीमा र्जल्क

पिार्िकरी वा कमुचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारको लार्ग
गररएको वीमा वापत्को वप्रर्मयम र्जल्क रकम।

2.1

पानी तर्ा

२२१११

2.1.1

िाराको महसजल

र्बजजली
2.1

पानी तर्ा

कायाुलयमा जडान गररएको िाराको महर्जल तर्ा नयाँ
िारा जडान वापत्को महर्जल रकम समेत।

२२१११

2.1.2

र्बजजली महसजल

र्बजजली

कायाुलयमा उपयोग गररएको र्बजजलीको महर्जल तर्ा
नयाँ ववजजली लाइुन जडान वापत्को महर्जल रकम
समेत।
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2.1

पानी तर्ा

२२१११

2.1.3

वपउने पानी

कायाुलयमा सेवारत कमुचारीहरूले िै र्नक रूपमा

र्बजजली

वपउनको लार्ग टैं कर, जार वा बोतलको पानी िररि गनु
लाग्ने रकम।

2.1

पानी तर्ा

२२१११

2.1.4

र्बजजली
2.2

सञ्चार महसूल

२२११२

2.2.1

सजवविा वापत्को पानी

र्नयमानजसार कजनै पिार्िकारीलाई सजवविाको रूपमा प्रिान

/ ववजजली महसजल

गररने पानी, र्बजजली महसजल वापत्को रकम।

टे र्लफोन महसजल

कायाुलयमा उपयोग गररने टे र्लफोन, मोवाइलको महर्जल
वापत्को रकम।

2.2
2.2

सञ्चार महसूल
सञ्चार महसूल

२२११२
२२११२

2.2.2
2.2.3

ईमेल/

कायाुलयको नामको इमेल, इन्त्टरनेट बेवसाइट वापत्को

इन्त्टरनेट/वेवसाइट

महर्जलको रकम।

सजवविाको सञ्चार िचु

र्नयमानजसार कजनै पिार्िकारीलाई सजवविाको रूपमा प्रिान
गररने टे र्लफोन, मोवाइलको महर्जल वापत्को रकम।

2.2
2.2
2.3

सञ्चार महसूल
सञ्चार महसूल
भाडा

२२११२
२२११२
२२१२१

2.2.4
2.2.5
2.3.1

हजलाक / कज ररयर

कायाुलयको जचठ्ठी पर, पासुल वटकट, रजजष्ट्री, वफर्तु रर्सि

िचु

जस्ता सञ्चार कायु स”चारू गिाु लाग्ने रकम।

सञ्चार से वा जडान

टे र्लफोन, फ्याक्स, इमेल, इन्त्टरनेट बेवसाइट जस्ता

िचु

सञ्चार प्रववर्ि जडानको लार्ग लाग्ने सम्पजण ु रकम।

कायाुलयको घर भाडा

कजनै पर्न सरकारी प्रयोजनको लार्ग र्लइने घरको वहाल
वापत्को रकम।

2.3

भाडा

२२१२१

2.3.2

सजवविाको घर भाडा

र्नयमानजसार कजनै पिार्िकारीलाई सजवविाको रूपमा प्रिान
गररने घर भाडा वापत्को रकम।

2.3

भाडा

२२१२२

2.3.3

सवारी सािनको भाडा

कायाुलयको कामको लार्ग र्लइने सवारी सािनको भाडा
वापत्को रकम।

2.3

2.3

भाडा

भाडा

२२१२२

२८१४१

2.3.4

2.3.5

मेजर्नरी औजार एवं

कायाुलयको काम ववर्ेषको लार्ग मेजर्नरी औजर, अन्त्य

भाडा

रकम।

जग्गाको भाडा

कायाुलय प्रयोजनको लार्ग जग्गा भाडामा र्लइए

ँ ीगत सम्पजत्तको
पजज

ँ ीगत सम्पर्त भाँडामा र्लिा लाग्ने
कजनै पर्न सामान वा पजज

वापत्को रकम।
2.3

भाडा

२८१४१

2.3.6

बालीनालीको क्षर्तपूर्तु

कजनै जग्गाको वालीनालीको क्षर्तपूर्तुको लार्ग प्रिान
गररने रकम।

2.3

भाडा

22121

2.3.7

गोिाम भाडा

गोिाम स्टोर प्रयोजनको लार्ग र्लइने वहाल वापत्को
रकम।

2.4

इन्त्िन

२२२११

2.4.1

कायाुलयको इन्त्िन

कायाुलयको सवारी सािनको प्रयोगका लार्ग कजनै पर्न
इन्त्िन, लजर्ब्रकेन्त्ट, कजर्लन जस्ता पिार्ु िरीि वापत्को
रकम।

2.4

इन्त्िन

२२२११

2.4.2

इन्त्िन, सजवविाका

र्नयमानजसार पिार्िकारीलाई सजवविाको रूपमा प्रिान

पिार्िकारीको

गररने कजनै पर्न इन्त्िन, लजर्ब्रकेन्त्टस, कजर्लन जस्ता पिार्ु
वापत्को रकम।

2.5

सञ्चालन तर्ा

२२२१२

2.5.1

सवारी सािन ममुत

कायाुलयको सवारी सािन ममुतका लार्ग प्रिान गररएको
ज्याला व्याट्री र सानार्तना सम्भारका पाटुपूजाु िरीि

ममुत सम्भार

वापत्को रकम।
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2.5

सञ्चालन तर्ा

२२२१२

2.5.2

ममुत सम्भार

मेजर्नरी उपकरण

कायाुलयको मेजर्नरी उपकरण ममुतका लार्ग प्रिान

ममुत

गररएको ज्याला र सानार्तना सम्भारका पाटुपूजाु िरीि
वापत्को रकम।

2.5

सञ्चालन तर्ा

२२२१२

2.5.3

अन्त्य ममुत

कायाुलयको सवारी सािन, र मेजर्नरी उपकरण बाहे क
अन्त्य ममुतको लार्ग लाग्ने सामान एवं पाटुपूजाु िरीि

ममुत सम्भार

वापत्को रकम।
2.6

बीमा

२२२१३

2.6.1

बीमा, भवन र गोिाम

कायाुलयको भवन तर्ा गोिामको वीमा गिाु लाग्ने
वप्रर्मयम वापत्को रकम।

2.6

बीमा

२२२१३

2.6.2

बीमा पूवाुिारको

सावुजर्नक सम्पजत्त जस्तै सडक, पजल, नहर, ववद्यजत गृह
जस्ता पूवाुिारको बीमा गिाु लाग्ने वप्रर्मयम वापत्को
रकम।(तेश्रो पक्ष बीमा हजने भएसो समेत)

2.6

बीमा

२२२१३

2.6.3

बीमा सवारी सािन

कायाुलयको सवारी सािनको बीमा तर्ा तेश्रो पक्ष बीमा
गिाु लाग्ने रकम।

2.6

बीमा

२२२१३

2.6.4

बीमा मेजर्नरी

कायाुलयको मेर्ीनरी उपकरणको बीमा तर्ा तेश्रो पक्ष

उपकरण

बीमा गिाु लाग्ने रकम।

2.6

बीमा

२२२१३

2.6.5

बीमा तेश्रो पक्ष

तेश्रो पक्ष लगायतको बीमा गिाु लाग्ने रकम।

2.6

बीमा

२२२१३

2.6.6

अन्त्य वीमा

मार्र् लेिीए बाहेक अन्त्य सावुजर्नक सम्पर्तको वीमा
तर्ा लगायतको बीमा गिाु लाग्ने रकम।

2.7

कायाुलयसम्ब

२२३११

2.7.1

न्त्िी िचु

कायाुलय मसलन्त्ि

कायाुलयको िै र्नक कायुका लार्ग आवश्यक पने कागज,

सामान िचु

कलम, िाम, मसी, स्टे पलर, पजन्त्चंग मेर्ीन, छाप, फायल
जस्ता मसलन्त्ि सामान सार्ै, एक वषुभन्त्िा कम वटकाउ
हजने उपकरण, टोनर, मेर्ीनरी औजार जस्ता
मालसामानहरू िररि गनु लाग्ने रकम।

2.7

कायाुलयसम्ब

२२३११

2.7.2

छपाई िचु

कायाुलयको लार्ग आवश्यक फाराम, िाम, रे कडु

न्त्िी िचु

फायल, प्याड, व्रोसर, पजजस्तका जस्ता कागज छपाई गनु
लाग्ने रकम।

2.7

कायाुलयसम्ब

२२३११

2.7.3

न्त्िी िचु
2.7

कायाुलयसम्ब

२२३११

2.7.4

परपर्रका तर्ा

कायाुलयको लार्ग आवश्यक परपर्रका तर्ा पजजस्तका

पजजस्तका

िररि गनु लाग्ने रकम।

ढज वानी िचु

कायाुलयको सामान ढज वानी वा ओसार पसार गिाु लाग्ने

न्त्िी िचु
2.7

कायाुलयसम्ब

रकम।
२२३११

2.7.5

न्त्िी िचु
2.7

कायाुलयसम्ब

२२३११

2.7.6

ववज्ञापन तर्ा सजचना

कायाुलयको ने क्का प�ा, घटाघट, बढाबढ जस्ता र्ललाम

प्रकार्न

सूचना, ववज्ञापन प्रकार्न गनु लाग्ने रकम।

िस्तजर तर्ा र्जल्क

बैंक िस्तजर, र्जल्क,र्जल्कसम्बन्त्िी क्षर्तपूर्तु ,जरीवाना, िण्ड

न्त्िी िचु
2.7

कायाुलयसम्ब

जस्ता सेवा वापत् लाग्ने रकम।
२२३११

2.7.7

अरू मालसामान िचु

न्त्िी िचु

मार्र् लेिीए बाहेक अन्त्य कायाुलय सञ्चालनको लार्ग
िै र्नक रूपमा प्रयोग आउने एक वषु भन्त्िा कम वटकाउ
वा प्रर्त गोटा रू िजइु हजार भन्त्िा कम मूल्यका पिाु,
रूमाल जस्ता ववववि

िै र्नक कायाुलयको प्रयोगमा

आउने सरसामान िररि वापत्को रकम।
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2.8

पर्जपंक्षीहरूको

२२३१२

2.8.1

आहार
2.9

पजस्तक तर्ा
पजस्तक तर्ा

22313

2.9.1

22313

2.9.2

सामाग्री िचु
2.9

पजस्तक तर्ा

22313

2.9.3

सामाग्री िचु
2.9

पजस्तक तर्ा

२२३१३

2.9.4

र्नःर्जल्क पाठ्यपजस्तक

र्नःर्जल्क प्रिान हजने आिारभूत तहको पाठ्य पजस्तक

आिारभूत तह

िररि गनु लाग्ने रकम।

र्नःर्जल्क पाठ्यपजस्तक

र्नःर्जल्क प्रिान हजने माध्यर्मक तहको पाठ्य पजस्तक

माध्यर्मक तह

िररि गनु लाग्ने रकम।

र्नःर्जल्क पाठ्यपजस्तक

अनौपचाररक जर्क्षा अन्त्तगुत र्नःर्जल्क प्रिान हजने पाठ्य

अनौपचाररक जर्क्षा

पजस्तक िररि गनु लाग्ने रकम।

पजस्तक पजस्तकालय

पजस्तकालयको लार्ग िररि गररएको पजस्तक वापत्को

सामाग्री िचु
2.9

पजस्तक तर्ा

पर्जपंक्षीको लार्ग आवश्यक आहार वापत् लाग्ने रकम।

आहार

सामाग्री िचु
2.9

पर्ज तर्ा पं क्षीहरूको

रकम।
२२३१३

2.9.5

सामाग्री िचु

र्ैजक्षक /िेलकज ि

पजस्तक बाहे क अन्त्य र्ैजक्षक सामाग्री ग्लोभ, नक्सा,

सामाग्री

सन्त्िभु सामग्री जस्तै र्धिकोष तर्ा िेलकजिसम्बन्त्िी

अर्तररक्त वक्रयाकलापसँग सम्बजन्त्ित सामग्री िररि गनु

लाग्ने रकम।
2.9

पजस्तक तर्ा

२२३१३

2.9.6

अन्त्य सामग्री

सामाग्री िचु
2.10

इन्त्िन - अन्त्य

र्ैजक्षक सामाग्री वापत्को रकम।
२२३१४

2.10.1

इन्त्िन- अन्त्य प्रयोजन

प्रयोजनको
2.11

र्नर्मुत

ँ सम्बजन्त्ित अन्त्य ववववि
मार्र् लेिीए बाहेक जर्क्षासग
कायाुलयको अन्त्य प्रयोजनको लार्ग म�ीतेल/ग्याँस/
िाउरा/कोइुला/र्ब्रकेट िररि गनु लाग्ने रकम।

२२३२१

2.11.1

सडक / पजल

सावुजर्नक

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका सडक वा पजलको सामान्त्य र
र्नयर्मत ममुत तर्ा रगं रोगन गनु लाग्ने रकम।

सम्पतीको
ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.2

नहर / बाँि

सावुजर्नक

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका नहर वा वाँिको सामान्त्य र
र्नयर्मत ममुत तर्ा रगंरोगन गनु लाग्ने रकम।

सम्पतीको
ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.3

ववद्यजत गृह

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका ववद्यजत गृहका सामान्त्य र

सावुजर्नक

र्नयर्मत ममुत तर्ा रगंरोगन गनु लाग्ने रकम।

सम्पतीको
ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.4

भवन

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका भवनका सामान्त्य र र्नयर्मत

सावुजर्नक

ममुत तर्ा रगंरोगन गनु लाग्ने रकम।

सम्पतीको
ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.5

सावुजर्नक

िार्मुक स्र्ल/

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका िार्मुक स्र्ल वा सं ग्राहलयका

सं ग्राहलय

सामान्त्य र र्नयर्मत ममुत तर्ा रगंरोगन गनु लाग्ने

सम्पतीको

रकम।

ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.6

िानेपानीसम्बन्त्िी
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र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका िानेपानीसम्बन्त्िी सामान्त्य र

सावुजर्नक

र्नयर्मत ममुत तर्ा रगंरोगन गनु लाग्ने रकम।

सम्पतीको
ममुत सम्भार
2.11

र्नर्मुत

२२३२१

2.11.7

अन्त्य

र्नमाुण सम्पन्न भइसकेका मार्र् लेिीएका बाहे कका

सावुजर्नक

साबुजर्नक सम्पजत्तको सामान्त्य र र्नयर्मत ममुत तर्ा

सम्पतीको

रगंरोगन गनु लाग्ने रकम।

ममुत सम्भार
2.12

सेवा र

२२४११

2.12.1

सेवा करार

फमु वा सं स्र्ा माफुत ववर्ेषज्ञ सेवा िरीि गररिा लाग्ने

परामर्ु िचु
2.12

सेवा र

रकम।
२२४११

2.12.2

व्यजक्त करार

परामर्ु िचु
2.12

सेवा र

गररिा लाग्ने रकम।
२२४११

2.12.3

परामर्ु िचु
2.13

अन्त्य सेवा

२२४१२

2.13.1

सफ्टवेयरको

कायाुलयले उपयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर नवीकरण गिाु

नवीकरण / अन्त्य

वा सफ्टवेयरलाई अिावर्िक गरी सामान्त्य ममुत गने

र्जल्क

जस्ता चालज प्रकृर्तका कायु वापत् लाग्ने रकम।

व्यजक्त करार

व्यजक्तलाई करारमा काम गराउँिा लाग्ने पाररश्रर्मक

र्जल्क
2.13

अन्त्य सेवा

वापत्को रकम।
२२४१२

2.13.2

कजनै फमु वा सं स्र्ासँग गररएको सेवा करार वापत् लाग्ने

सेवा करार

र्जल्क
2.14

तार्लम -

ँ ववर्ेषज्ञ वा सल्लाहाकार सेवा िरीि
व्यजक्त ववर्ेषसग

रकम।
२२५११

2.14.1

कमुचारी िक्षता वृव�

कायाुलयका कमुचारीलाई प्रमाणपर प्रिान गने गरी बृजत्त

सरकारी

तार्लम (प्रमाण पर

ववकास ,िक्षता अर्भवृव�को लार्ग दिइने छोटो तर्ा लामो

पिार्िकारी

दिने)

अवर्िको तार्लम वापत् लाग्ने रकम।

कमुचारी िक्षता वृव�

कायाुलयका कमुचारीलाई कजनै वकर्समको प्रमाणपर

सरकारी

तार्लम (प्रमाण पर

प्रिान नगने गरी िक्षता अर्भवृव�को लार्ग दिइने तार्लम

पिार्िकारी

नदिने)

वापत् लाग्ने रकम।

पजनताुजगी

कायाुलयका कमुचारीलाई दिइने पजनताुजगी तार्लम,

सरकारी

/अभीमजिीकरण जस्ता

अभीमजिीकरण वापत् लाग्ने रकम।

पिार्िकारी

तार्लम

,कमुचारी
2.14

तार्लम -

२२५११

2.14.2

,कमुचारी
2.14

तार्लम -

२२५११

2.14.3

,कमुचारी
2.15

कायुक्रम

२२५१२

2.15.1

उद्यमर्ीलता,

सावुजर्नक रूपमा लजक्षत वगु/समूह को उद्यमर्ीलता

रोजगारी मूलक/

ववकास, सीप ववकास, रोजगारीका लार्ग क्षमता अर्भवृव�

सर्जक्तकरण/ सीप

ँ सम्बजन्त्ित
को लार्ग गररने तार्लम जस्ता कायुक्रमसग

ववकास तर्ा क्षमता

िचु रकम।

अर्भवृव� तार्लम
2.15

कायुक्रम

२२५१२

2.15.2

गोवष्ट तर्ा कायुर्ाला

ज े
समूह/वगु लजक्षत वा र्नजचातत उ�ेश्य प्राप्ती गने हे तल
गररने गोवष्ट कायुर्ाला वापत्को रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.3

प्रचार प्रसार तर्ा

जनचेतनाको लार्ग, आम जनतालाई सजसजज चत गरी

सामाग्री उत्पािन तर्ा

सजगता अपनाउने जस्ता र्नजचातत उ�ेश्य प्रार्प्तको लार्ग

149

149

प्रकार्न र ववतरण

कायुक्रमका सार् गररने ववर्भन्न आह्वान, प्रचार प्रसार,
डकजमेन्त्ट्री, वृत्त जचर र्नमाुण, रे र्डयो नाटक, सडक नाटक
जस्ता वक्रयाकलाप वापत्को रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.4

गजणस्तर परीक्षण

कजनै पर्नस्तर र्निाुरणा र वस्तज वा सामानको गजणस्तर
परीक्षण वापत्को रकम।

2.15
2.15

कायुक्रम
कायुक्रम

२२५२२
२२५२२

2.15.5
2.15.6

अध्ययन /सवेक्षण /

ँ
चालज प्रकृर्तको अध्ययन/सवेक्षण/अनजसन्त्िानसग

अनजसन्त्िान

सम्बजन्त्ित िचु रकम।

प्रजर्क्षण

प्रजर्क्षकको प्रजर्क्षण गने र्सलर्सलामा सञ्चालन गररएका
तार्लम, छलफल वा गोष्टी जस्ता कायुक्रम सञ्चालन गरे
वापत्को रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.7

साक्षरता कायुक्रम

साक्षरता सीप प्रमाणीकरण गराए वापत्को लागत
रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.8

परीक्षा सञ्चालन िचु

पाठ्यक्रम तयार गने वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनु लाग्ने रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.9

िाद्यान्न/ दिवािाजा

वृ�, जर्र्ज, असक्त र्बरामी, कैिी वा कजनै पर्न स्वीकृत

/पौव�क आहार

नम्सुअनजसार दिवा िाजा उपलधि गराए वापत्को रकम।

ववतरण
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.10

राहत तर्ा

चालज प्रकृर्तको पजनस्र्ाुपना गनेसँग सम्बजन्त्ित िचु

पजनस्र्ाुपना / क्षर्तपूर्तु

रकम।

कायुक्रम
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.11

र्ैजक्षक कायुक्रम

र्नयर्मत जर्क्षा सेवासँग सम्बजन्त्ित चालज प्रकृर्तको
कायुक्रम सञ्चालन वापत्को रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.12

िेलकज ि तर्ा

िेलकजि प्रर्तयोर्गता गराए वापत्को लागत रकम।

अर्तररक्त वक्रयाकलाप
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.13

बाली ववकास

बाली ववकास कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

कायुक्रम
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.14

फलफूल ववकास

फलफूल ववकास कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

कायुक्रम
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.15

तरकारी ववकास

तरकारी ववकास कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

कायुक्रम
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.16

बाली सं रक्षण

बाली सं रक्षण कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.17

व्यवसावयक वकट

व्यवसावयक वकट ववकास कायुक्रम वापत्को लागत

ववकास कायुक्रम

रकम।

मत्स्यसम्बन्त्िी

मत्स्यसम्बन्त्िी कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.18

कायुक्रम
2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.19

पर्ज स्वास्थ्य

पर्ज स्वास्थ्यसम्बन्त्िी कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.20

पर्ज उत्पािन

पर्ज उत्पािनसम्बन्त्िी कायुक्रम वापत्को लागत रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.21

पर्जपंक्षी बजार

पर्जपंक्षी बजार व्यवस्र्ापन कायुक्रमसम्बन्त्िी िचु

व्यवस्र्ापन

रकम।

वनस्पर्त

वनस्पर्त सं रक्षणसम्बन्त्िी कायुक्रम िचु रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.22

150

150

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.23

भूसंरक्षण

भूसंरक्षणसम्बन्त्िी कायुक्रम िचु रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.24

वृक्षारोपण

वृक्षारोपणसम्बन्त्िी कायुक्रम िचु रकम।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.25

वातावरण सं रक्षण /

वातावरण सं रक्षण तर्ा सरसफाइ कायुक्रम वापत्को

सरसफाइ कायुक्रम

लागत रकम।

बाल स्वास्थ्य

वालवार्लकाको र्ारररीक तर्ा मानर्सक रूपले स्वस्र्

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.26

रािने उद्येश्यले गररने कजनै पर्न Preventive तर्ा
curetive स्वस्थ्य उपचारको लार्ग गररने कायुक्रम
वापत्को िचु।
2.15
2.15

कायुक्रम
कायुक्रम

२२५२२
२२५२२

2.15.27
2.15.28

मातृ तर्ा प्रजनन

मातृ तर्ा प्रजनन स्वास्थ्य अर्भवृव� गने उद्येश्यले गररने

स्वास्थ्य

कजनै पर्न कायुक्रम वापत्को िचु।

िोप

मानव स्वास्थ्य अर्भवृव� गने उद्येश्यले गररने कजनै पर्न
िोप कायुक्रम वापत्को िचु।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.29

सरूवा रोग र्नयन्त्रण

मानव स्वास्थ्य अर्भवृव�को लार्ग कजनै पर्न सरूवा रोग
एक स्र्ान वा व्यजक्त वा कजनै पर्न माध्ययमबाट अन्त्यत्र
सरूवा हजन नदिने उद्येश्यले गररने कजनै पर्न कायुक्रम
वापत्को िचु।

2.15

कायुक्रम

२२५२२

2.15.40

अन्त्य

मार्र् लेिीए बाहे क अन्त्य कायुक्रम सञ्चालन वापत्
लाग्ने रकम।

2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.1

सामाग्री/ सेवा

तयारी सामान िररि

तयारी समान नै ववक्री ववतरण गने उ�ेश्यले गररने

िचु

िरीि वापत् लाग्ने रकम।जस्तै हजलाक टीकट,
होलोग्राम, अन्त्तःर्जल्क स्टीकर

2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.2

सामाग्री/ सेवा

कच्चा पिार्ु र्बउ

कजनै पर्न सामान तयारी वा उत्पािन वा प्रव�ुन गरी

र्बजन तर्ा अन्त्य

र्बक्री ववतरण गनु आवश्यक पने कच्चा पिार्ु वा

सामग्री िररि िचु

सामाग्री वा वीउ वीजन वा Accessories िरीि वापत्को
रकम।

2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.3

ज्याला िचु

नयाँ सामान वा सेवा र्बक्री ववतरण गने उ�ेश्यले िररि
गररने कजनै काम वा सेवा िरीि वापत्को रकम।

सामाग्री/ सेवा
2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.4

सामाग्री/ सेवा
2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.5

सामाग्री/ सेवा
2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.6

वीउ ववजन िररि

उत्पािन गरी वा नगरी र्बक्री ववतरण गने उ�ेश्यले

िचु

िरीि गररने वीउ ववजन वापत् लाग्ने रकम।

ढज वानी/ज्याला/ बीमा

र्बक्री ववतरण गने उ�ेश्यले िरीि गिाु वा र्बक्री गिाु

िचु

लाग्ने ढज वानी वापत्को रकम।

प्रव�ुनसम्बन्त्िी िचु

उत्पािन सामाग्री/सेवा र्बक्री ववतरण गने उ�ेश्यले

सामाग्री/ सेवा
2.16

उत्पािन

गररएको प्रचार प्रसार गिाु लाग्ने रकम।
२२५२१

2.16.7

सामाग्री/ सेवा
2.16

उत्पािन

२२५२१

2.16.8

वस्तज उत्पािन तयारी

र्बक्री ववतरण गने उ�ेश्यले पाठ्यक्रम तयार गिाु लाग्ने

िचु

रकम।

अन्त्य

मार्र् लेिीए गररए बाहे क कजनै वस्तज वा सेवा र्बक्री
ववतरण गने उ�ेश्यले गररएको कजनै पर्न वक्रयाकलाप

सामाग्री/ सेवा

वापत् लाग्ने रकम।
2.17

अन्त्य कायुक्रम

२२५२९

2.17.1

कजनै िमु, सं स्कृर्तसँग सम्बजन्त्ित कजनै पर्न पान, पूजा,

पूजा पान
151

151

िचु
2.17

अन्त्य कायुक्रम

अनजष्टान वापत् लाग्ने रकम।
२२५२९

2.17.2

मेला आयोजना

िचु
2.17

अन्त्य कायुक्रम

कजनै मेला, प्रिर्ुनी आयोजना गनु वा भाग र्लने
वक्रयाकलाप सञ्चालन गनु लाग्ने रकम।

२२५२९

2.17.3

दिवससम्बन्त्िी िचु

िचु

ँ सम्बजन्त्ित
वावषुक रूपमा वा र्नजचातत दिवस मनाउनेसग
वक्रयाकलाप सञ्चालन गनु लाग्ने रकम।जस्तै ः जर्क्षा
दिवस, लोकतन्त्र दिवस, र्नजामती दिवस

2.17

अन्त्य कायुक्रम

२२५२९

2.17.4

उपहारसम्बन्त्िी िचु

स्वीकृत उपहार कायुक्रम वापत्को रकम।

२२५२९

2.17.5

ववववि कायुक्रम

ँ सम्बजन्त्ित
मार्र् लेिीए बाहेकका कायुक्रमहरूसग

िचु
2.17

अन्त्य कायुक्रम
िचु

2.18

औषर्ि िचु

वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनु लाग्ने रकम।
22531

2.18.1

औषर्िहरू िररि

ज े अस्पताल भनाु
सावुजर्नक स्वास्थ्य सेवा पजर्याउने हे तल
भए नभएका व्यजक्त /र्बरामीका लार्ग वा सावुजर्नक
ववतरणको लार्ग आवश्यक औषर्ि िररि गनु लाग्ने
रकम।

2.18

औषर्ि िचु

22531

2.18.2

औषर्िको ढज वानी िचु

ज े अस्पताल
सावुजर्नक रूपमा स्वास्थ्य सेवा पजर्याउने हे तल
स्वास्थ्य सं स्र्ासम्म औषर्ि ढज वानी गनु लाग्ने रकम।

2.18

औषर्ि िचु

22531

2.18.3

ज े िरीि गररने
सावुजर्नक स्वास्थ्य सेवा पजर्याउने हे तल

िोपहरू

िोपहरू वापत्को रकम।
2.18

औषर्ि िचु

22531

2.18.4

अन्त्य

मार्र् लेिीए बाहेक अन्त्य औषर्ि एवं साना र्तना
स्वास्थ्यसम्बन्त्िी रू २ हजार भन्त्िा कम मूल्यका एक
वषु भन्त्िा कम अवर्ि समय िपट हजने उपकण िचु
वापत्को रकम।

2.19

अनजगमन

22611

2.19.1

अनजगमन मूल्याङ्कन

अनजगमन, र्नररक्षण तर्ा मूल्याङ्कनको लार्ग गररने भ्रमण

मूल्याङ्कन र

तर्ा कायुक्रम

वापत् लाग्ने रकम।

भ्रमण िचु

कायाुन्त्वयन भ्रमण
िचु

2.19

अनजगमन

२२६१२

2.19.2

आन्त्तररक भ्रमण

एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सरूवा भएको वा

मूल्याङ्कन र

िरवन्त्िी यर्ास्र्ानमा रािी काज सरूवा भएको

भ्रमण िचु

अवस्र्ामा पाउने भ्रमण िचु, सवारी िचु, पैिल िचु,
हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्त्िी वीमा िचु र अन्त्य भ्रमण
वापत् लाग्ने रकम।

2.19

अनजगमन

२२६१२

2.19.3

वैिेजर्क भ्रमण

सरकारी काम वा कायुक्रम कायाुन्त्वयनको र्सलर्सलामा

मूल्याङ्कन र

वविे र्मा भ्रमण गिाु पाउने भ्रमण िचु, सवारी िचु, हवाई

भ्रमण िचु

उडान कर, भ्रमणसम्बन्त्िी वीमा िचु र अन्त्य भ्रमण वापत्
लाग्ने रकम।

2.19

अनजगमन

२२६१३

2.19.4

ववजर्� व्यजक्त तर्ा

ववजर्� व्यजक्� वा प्रर्तर्नर्ि मण्डलको लार्ग स्विे र्ी

मूल्याङ्कन र

प्रर्तर्नर्ि मण्डलको

यातायात भाडा, सवारी िचु, पैिल िचु, हवाई उडान कर,

भ्रमण िचु

भ्रमण (स्विे र्)

भ्रमणसम्बन्त्िी वीमा िचु र अन्त्य भ्रमण वापत् लाग्ने
रकम।

152

152

2.19

अनजगमन

२२६१३

2.19.5

ववजर्� व्यज� तर्ा

ववजर्� व्यजक्त्त वा प्रर्तर्नर्ि मण्डलको लार्ग वविे र्ी

मूल्याङ्कन र

प्रर्तर्नर्ि मण्डलको

यातायात भाडा, सवारी िचु, पैिल िचु, हवाई उडान

भ्रमण िचु

भ्रमण (वविे र्)

कर, भ्रमणसम्बन्त्िी वीमा िचु र अन्त्य भ्रमण वापत् लाग्ने
रकम।

2.19

अनजगमन

२२६१४

2.19.6

अन्त्य भ्रमण

मार्र् लेिीए बाहे क अन्त्य भ्रमण वापत् लाग्ने रकम।

२२७११

2.20.1

ववववि िचु

सजरक्षा प्रयोजनको लार्ग लाग्ने तर अन्त्यर नसमेवटएका

सजरक्षासम्बन्त्िी

रकम।

अर्तर्र् सत्कार तर्ा

जलपान, भोज जस्ता वक्रयाकलाप सञ्चालनका लार्ग

जलपान, भोज िचु

लाग्ने रकम।

अन्त्य ववववि िचु

मार्र् उल्लेजित बाहे क र बजेट िचु र्ीषुक छज टयाउन

मूल्याङ्कन र
भ्रमण िचु
2.20
2.20
2.20

ववववि िचु
ववववि िचु
ववववि िचु

२२७११
२२७११

2.20.2
2.20.3

सम्भव नभएका सम्पूण ु रकम। जस्तै नेपाल सरकारबाट
प्रिान गररने उपहार ,अन्त्तर जार्तय वववाह प्रोत्साहन
वापत्को रकम आदि।
2.21

भैपरी आउने

22911

2.21.1

-चालज िचु
3.1

वैिेजर्क

२४१११

3.1.1

ऋणको व्याज
3.1

वैिेजर्क

२४१११

3.1.2

भैपरी आउने -चालज

चालज तफु वकटानी सार् िचु र्ीषुक तोक्न नसकेको

िचु

अवस्र्ासम्मको लार्ग मार प्राविान गररएकोले यस

बजहपज क्षीय

नेपाल सरकारले बजहप
ज क्षीय र्नकायसँग र्लएको वैिेजर्क

दद्वपक्षीय

नेपाल सरकारले दद्वपक्षीय र्नकायसँग र्लएको वैिेजर्क

र्ीषुकबाट िचु हजँिैन।

ऋणको धयाज र्तनु लाग्ने रकम।

ऋणको व्याज
3.1

वैिेजर्क

ऋणको धयाज र्तनु लाग्ने रकम।
२४१११

3.1.3

अन्त्य

नेपाल सरकारले बजहप
ज क्षीय वा दद्वपक्षीय बाहे क अन्त्य

ँ र्लएको वैिेजर्क ऋणको धयाज र्तनु लाग्ने
र्नकायसग

ऋणको व्याज

रकम।
3.2

आन्त्तररक

२४२११

3.2.1

ऋणको व्याज

आन्त्तररक ऋणको

नेपाल सरकारले राव�य बचत पर ववकास ऋणपर,

व्याज

ववर्ेष ऋणपर, नागररक बचत पर, ट्रेजरी र्बल जस्ता
अन्त्य आन्त्तररक ऋण उनाए वापत् धयाज र्तनु लाग्ने
रकम।

3.3

आन्त्तररक

२४२१२

3.3.1

ऋणको सेवा

राव�य ऋणको से वा

नेपाल सरकारले ववर्भन्न आन्त्तररक ऋण उनाइ दिए

र्जल्क तर्ा कर्मसन

वापत्को सेवा र्जल्क, सरकारी कारोवार गरे वापत्

र्जल्क तर्ा

बैंकलाई दिने कर्मर्न वापत् लाग्ने रकम।

बैंक कर्मसन
4.1

सावुजर्नक

२५१११

4.1.1

सं स्र्ानलाई

गैर ववत्तीय सं स्र्ान

नेपाल सरकारको पूण ु वा आजँ र्क स्वार्मत्व भएका गैर

चालज सहायता

ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई चालज प्रकृर्तका र्नजचातत

सहायता

कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने सहायता वापत्को
रकम।

4.1

सावुजर्नक
सं स्र्ानलाई

२५११२

4.1.2

गैर ववत्तीय सं स्र्ान
ँ ीगत सहायता
पजज

153

153

नेपाल सरकारको पूण ु वा आजँ र्क स्वार्मत्व भएका गैर

ँ ीगत प्रकृर्तका र्नजचातत
ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई पजज

सहायता

कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने सहायता वापत्को
रकम।

4.2

ववत्तीय

२५१२१

4.2.1

सं स्र्ानलाई

ववत्तीय सं स्र्ान चालज

नेपाल सरकारको पूण ु वा आजँ र्क स्वार्मत्व भएका

सहायता

ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई चालज प्रकृर्तका र्नजचातत

सहायता

कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने सहायता वापत्को
रकम।

4.2

ववत्तीय

२५१२२

4.2.2

सं स्र्ानलाई

ववत्तीय सं स्र्ान

ँ ीगत सहायता
पजज

सहायता

नेपाल सरकारको पूण ु वा आजँ र्क स्वार्मत्व भएका

ँ ीगत प्रकृर्तका र्नजचातत
ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई पजज
कायुक्रम वा कायुको लार्ग लार्ग दिइने सहायता
वापत्को रकम।

4.3

व्यवसायलाई

२५२११

4.3.1

सहायता

गैर ववत्तीय व्यवसाय

नेपाल सरकारले गैर ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई चालज

चालज सहायता

प्रवकर्तका र्नजचातत कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने
सहायता वापत्को रकम।

4.3

व्यवसायलाई

२५२१२

4.3.2

सहायता

गैर ववत्तीय व्यवसाय
ँ ीगत सहायता
पजज

ँ ीगत
नेपाल सरकारले गैर ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई पजज
प्रकृर्तका र्नजचातत कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने
सहायता वापत्को रकम।

4.4

ववत्तीय

२५२२१

4.4.1

व्यवसायलाई

ववत्तीय व्यवसाय चालज

नेपाल सरकारले ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई चालज

सहायता

प्रकृर्तका र्नजचातत कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने

सहायता
4.4

ववत्तीय

सहायता वापत्को रकम।(Conditional)
२५२२२

4.4.2

व्यवसायलाई

ववत्तीय व्यवसाय

ँ ीगत सहायता
पजज

सहायता
5.1

5.1

चालज अनजिान

चालज अनजिान

ँ ीगत
नेपाल सरकारले ववत्तीय र्नजी व्यवसायलाई पजज
प्रकृर्तका र्नजचातत कायुक्रम वा कायुको लार्ग दिइने
सहायता वापत्को रकम।

26311

26311

5.1.1

5.1.2

स्र्ानीय र्नकाय

स्र्ानीय र्नकाय अन्त्तगुतका कमुचारीहरूको

र्न:सतु (कमुचारी

सजवविासम्बन्त्िी िचुको लार्ग दिइने र्नःसतु चालज अनजिान

सजवविा)

वापत्को रकम।(Non Conditional)

स्र्ानीय र्नकाय

स्र्ानीय र्नकायको लार्ग स्र्ानीय र्नकायको र्नयमानजसार

र्न:सतु (प्रर्ासर्नक

कजनै पर्न प्रर्ासर्नक कायुमा िचु गनु वा carry over

िचु)

गनु कजनै वन्त्िे ज नरािी विज नहजने गरी प्रिान गररने
र्नजचातत अनजिान रकम।(Non Conditional)

5.1

5.1

चालज अनजिान

चालज अनजिान

26311

26411

5.1.3

5.1.4

स्र्ानीय र्नकाय

स्र्ानीय र्नकायको लार्ग स्र्ानीय र्नकायको र्नयमानजसार

र्न:सतु (कायुक्रम

कजनै पर्न कायक्रुमको लार्ग िचु गनु प्रिान गररने

िचु)

अनजिान रकम।(Non Conditional)

सरकारी र्नकाय

सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त

सर्मर्त एवं

5.1

चालज अनजिान

26411

5.1.5

न वा अन्त्य छज �ै

नद्वारा गनन भएका र्नकाय समेत) बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण

बोडुहरूलाई र्न:सतु

सं स्र्ा, अस्पतालहरू जस्ता र्नकाय अन्त्तगुतका

(कमुचारी सजवविा)

कमुचारीहरूको सजवविासम्बन्त्िी िचुको लार्ग दिइने

सरकारी र्नकाय

र्नःसतु चालज अनजिान वापत्को रकम।(Non
Conditional)

सरकारी र्नकाय सर्मर्त एवं बोडुहरूको लार्ग उक्त
सम्बजन्त्ित सं स्र्ाको र्नयमानजसार कजनै पर्न प्रर्ासर्नक

सर्मर्त एवं
154

154

बोडुहरूलाई र्न:सतु

कायुमा िचु गनु वा carry over गनु कजनै वन्त्िे ज नराजि

(प्रर्ासर्नक िचु)

विज नहजने गरी प्रिान गररने र्नजचातत अनजिान
रकम।(Non Conditional)

5.1

5.1

चालज अनजिान

चालज अनजिान

26411

26413

5.1.6

5.1.7

सरकारी र्नकाय

सरकारी र्नकाय सर्मर्त एवं बोडुहरूको लार्ग उक्त

सर्मर्त एवं

सम्बजन्त्ित सं स्र्ाको र्नयमानजसार कजनै पर्न कायक्रुममा

बोडुहरूलाई र्न:सतु
(कायुक्रम िचु)

कायुमा िचु गनु प्रिान गररने अनजिान रकम।(Non
Conditional)

िै वी प्रकोप वा अन्त्य

िै वी प्रकोप वा अन्त्य कारणले सं स्र्ालाई दिइने क्षर्तपूर्तु

कारणले सं स्र्ालाई

वापत्को रकम।(Conditional)

दिइने अनजिान
5.1

चालज अनजिान

26413

5.1.8

गैर-सरकारी

गैर-सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक सं स्र्ा, िार्मुक

सामाजजक क्षेरका

सं घ सं स्र्ालाई दिइने अनजिान वापत्को

सेवामूलक सं स्र्ाहरू,

रकम।(Conditional)

िार्मुक सं घ
सं स्र्ाहरूलाई दिइने
अनजिान
5.1

चालज अनजिान

26413

5.1.9

नेपाल सरकारका

नेपाल सरकारका तफुबाट सं घसं स्र्ालाई प्रिान गररने

तफुबाट

आर्र्ुक सहायता, पजरस्कार आदिको िचु।(Conditional)

सं घसं स्र्ालाई प्रिान
गररने आर्र्ुक
सहायता, पजरस्कार
5.1

चालज अनजिान

26413

5.1.10

अन्त्य

मार्र् र्ीषुकहरूमा नपरे का अन्त्य सं स्र्ागत अनजिानहरू।

5.2

ँ ीगत
पजज

26321

5.2.1

स्र्ानीय र्नकाय

स्र्ानीय र्नकाय आफैले चयन गरी सञ्चालन गने

अनजिान (विज नहजने)

अनजिान वापत्को रकम।(Non Conditional)

सरकारी र्नकाय

सरकारी र्नकाय (ववकास सर्मर्त

अनजिान
5.2

ँ ीगत
पजज

26421

5.2.2

अनजिान

ँ ीगत
र्न:सतु पजज

सर्मर्त एवं

ँ ीगत
बोडुहरूलाइु पजज
र्नसतु(विज नहजने)

ँ ीगत
कायुक्रम/ वक्रयाकलापका लार्ग दिइने र्नःसतु पजज
न वा अन्त्य छज �ै

नद्वारा गनन भएका र्नकाय समेत) बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण
सं स्र्ा, अस्पतालहरू आफैले चयन गरी सञ्चालन गने

ँ ीगत अनजिान
कायुक्रमका लार्ग प्रिान गने र्नःसतु पजज
वापत्को रकम।(Non Conditional)

5.3

अन्त्तराुवष्ट्रय

26211

5.3.1

सिस्यता

अन्त्तराुवष्ट्रय सिस्यता

ज र अन्त्तरावष्ट्रय सं घ सस्र्ालाई दिइने
अन्त्य मजलक

र्जल्क तर्ा सहायता

सहयोग, चन्त्िा, सिस्यता र्जल्क एवं नवीकरण र्जल्क

र्जल्क तर्ा

वापत् लाग्ने रकम।

सहायता
6.1

सामाजजक

२७१११

6.1.1

सजरक्षा
6.1

सामाजजक

२७१११

6.1.2

सजरक्षा
6.1

सामाजजक
सजरक्षा

२७१११

6.1.3

सामाजजक सजरक्षा, जेष्ट

जेष्ट नागररकलाई प्रिान गररने सामाजजक सजरक्षा वापत्को

नागररक

रकम।

सामाजजक सजरक्षा,

असहाय भनी वगीकरण गरे कालाई प्रिान गररने

असहाय

सामाजजक सजरक्षा वापत्को रकम।

सामाजजक सजरक्षा,

एकल मवहला, वविवा भनी वगीकरण गरे कालाई प्रिान

एकल मवहला, वविवा

गररने सामाजजक सजरक्षा वापत्को रकम।

155
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6.1

सामाजजक

२७१११

6.1.4

सजरक्षा
6.1

सामाजजक

२७१११

6.1.5

सजरक्षा
6.2

सामाजजक

२७११२

6.2.1

सामाजजक सजरक्षा,

अपाि भनी वगीकरण गरे कालाई प्रिान गररने सामाजजक

अपाि

सजरक्षा वापत्को रकम।

सामाजजक सजरक्षा,

मार्र् उल्लेजित बाहे क प्रिान गररने अन्त्य सामाजजक

अन्त्य

सजरक्षा वापत्को रकम।

औषर्ि उपचार िचु

राव�य व्यजक्तत्व वा सवुसािारणलाई ऋतपूवक
ु दिइने

सजरक्षा, अन्त्य

औषर्ि उपचार वापत्को रकम।

सामाजजक
सहायता
6.2

सामाजजक

२७११२

6.2.2

सजरक्षा, अन्त्य

मृतक आर्र्ुक

राव�य व्यजक्तत्व वा कमुचारी वा सवुसािरण मृत्यज भएको

सहायता

अवस्र्ामा दिइने आर्र्ुक सहायता वापत्को रकम।

अन्त्य आर्र्ुक

मार्र् उल्लेजित बाहे कका अन्त्य कारणले पीर्डतलाई

सहायता

दिइने आर्र्ुक सहायता वापत्को रकम।

आिारभूत

यसमा आिारभूत तहमा अध्ययन गने छारछारालाई

सामाजजक
सहायता
6.2

सामाजजक

२७११२

6.2.3

सजरक्षा, अन्त्य
सामाजजक
सहायता
6.3

छारवृजत्त

27211

छारवृजत्त

27211

6.3.1

छारवृजत्त स्वरूप दिइने अनजिान वापत्को रकम।
6.3

6.3.2

माध्यर्मक

यसमा माध्यर्मक तहमा अध्ययन गने छारछारालाई
छारवृजत्त स्वरूप दिइने अनजिान वापत्को रकम।

6.3

छारवृजत्त

27211

6.3.3

उच्च माध्यर्मक

यसमा उच्च माध्यर्मक तहमा अध्ययन गने
छारछारालाई छारवृजत्त स्वरूप दिइने अनजिान वापत्को
रकम।

6.3

छारवृजत्त

27211

6.3.4

आवासीय

यसमा छारछारालाई आवासीय छारवृजत्त स्वरूप दिइने
अनजिान वापत्को रकम।

6.3

छारवृजत्त

27211

6.3.5

उच्च जर्क्षा

यसमा उच्च जर्क्षा तहमा अध्ययन गने छारछारालाई
छारवृजत्त स्वरूप दिइने अनजिान वापत्को रकम।

6.3

छारवृजत्त

27211

6.3.6

अन्त्य

मार्र् उल्लेजित बाहे कका अन्त्य छारवृजत्त स्वरूप दिइने
अनजिान वापत्को रकम।

6.4

सेवा र्नवृत्त

27311

6.3.1

सजवविा
6.4

सेवा र्नवृत्त

२७३१२

6.3.2

र्नवृत्तभरण तर्ा

सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीलाई प्रिान गररने

अर्क्त वृजत्त

र्नवृत्तभरण सजवविा तर्ा अर्क्त वृजत्त वापत्को रकम।

उपिान

सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीलाई प्रिान गररने

सजवविा
6.4

सेवा र्नवृत्त

उपिान वापत्को रकम।
२७३१३

6.3.3

सजञ्चत र्बिा

सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीको लार्ग गररने

सजवविा
6.4

सेवा र्नवृत्त

सजञ्चत र्बिा वापत्को रकम।
२७३१४

6.3.4

सजवविा
6.4

सेवा र्नवृत्त
सजवविा

२७३१५

6.3.5

औषर्ि उपचार से वा

सेवा र्नवृत्त पिार्िकारी वा कमुचारीको लार्ग प्रिान

र्नवृत्तको

गररने औषर्ि उपचार वापत्को रकम।

मृतक कमुचारीको

मृतक कमुचारीको पररवारलाई उपलव्ि गराएको

सजवविा तर्ा सहायता

सहायता वापत्को रकम र र्ैजक्षक वृजत्त क.सं .कोषलाई
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सोिभनाुको सार्ै, मृतक कमुचारीलाई नेपाल सरकारको
तफुबाट दिइएको र्प रकम।
7.1

वफताु िचु

२८२११

7.1.1

राजस्व वफताु

नेपाल सरकारले वफताु गनजप
ु ने भन्त्सार, कर, अन्त्तः र्जल्क,
मालपोत, िण्ड जररवाना र अन्त्य वफताु वापत्को रकम।

7.1

वफताु िचु

२८२१२

7.1.2

न्त्यावयक वफताु

नेपाल सरकारले न्त्यावयक र्नणुयअनजसार गनजप
ु ने वफताु
वापत्को रकम।

7.1

वफताु िचु

२८२१३

7.1.3

अन्त्य वफताु

नेपाल सरकारले वफताु गनजप
ु ने राजस्व तर्ा न्त्यावयक
वफताु बाहे कका अन्त्य वफताु(वैिेजर्क समेत) वापत्को
रकम।

8.1

जग्गा

29111

8.1.1

जग्गा िरीि/

जग्गा िररि वा अर्िग्रहण गने र्सलर्सलामा लाग्ने मोल

मजआव्जा

र सो वापत्को मजआधजा तर्ा जग्गा प्राप्त गिाु लाग्ने
िस्तजर, कर र अन्त्य वापत्को रकम।

8.1

जग्गा

29111

8.1.2

क्षर्तपूर्तु

जग्गा जस्र्त भौर्तक सं रचना वा लगाईएका बालीनाली
जस्ताको क्षर्तपूर्तु वापत्को रकम।

8.2

भवन

29211

8.2.3

भवन िरीि

तयारी भवन र त्यसले ओगटे को जग्गा समेत प्राप्त गिाु
लाग्ने िचु र सो वापत्को मजआधजा र कर वापत्को
रकम।

8.2
8.2
8.2
8.2

भवन
भवन
भवन
भवन

29221
29221
29221
29221

8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

भवन र्नमाुण

कायाुलय, प्रयोजनको लार्ग कजनै पर्न नयाँ भवन र्नमाुण

कायाुलय प्रयोजन

वापत्को रकम।

भवन र्नमाुण र्ैजक्षक

र्ैजक्षक प्रयोजनको लार्ग कजनै पर्न नयाँ भवन र्नमाुण

प्रयोजन

वापत्को रकम।

भवन र्नमाुण स्वास्थ्य

स्वास्थ्य प्रयोजनको लार्ग कजनै पर्न नयाँ भवन र्नमाुण

प्रयोजन

वापत्को रकम।

भवन र्नमाुण

सरकारी वा अन्त्य सं घसं स्र्ा माफुत सञ्चालन गने गरी

व्यवसाय प्रयोजन

व्यवसाय प्रयोजनको लार्ग नयाँ भवन र्नमाुण वापत्को
रकम।जस्तैः प्रर्ोिन तर्ा भण्डारण गृह, प्रिर्ुनी।

8.2

भवन

29221

8.2.8

भवन र्नमाुण आवास

कजनै पर्न आवास प्रयोजनको लार्ग नयाँ भवन र्नमाुण

प्रयोजन

वापत्को रकम।जस्तै कमुचारी आवास गृह, मोडेल
हाउस, सजकजम्बासीहरूको आवास गृह, वृ�ाश्रम, सटहल
आदि।

8.2
8.2

भवन
भवन

29221
29221

8.2.9
8.2.10

भवन र्नमाुण

सामजिावयक भवनको रूपमा र्नमाुण गररएको कजनै पर्न

सामजिावयक

भवन र्नमाुण वापत्को रकम।

अन्त्य

मार्र् उल्लेजित बाहे क अन्त्य प्रयोजनको लार्ग कजनै पर्न
नयाँ भवन र्नमाुण वापत्को रकम।

8.2

भवन

29231

8.2.11

ँ ीगत सजिार िचु
पजज

यसमा भवनको आयज र्प हजने गरी गरीने िचु सामावेर्
गररन्त्छ।

8.3

फर्नुचर तर्ा

29311

8.3.1

वफक्चसु
8.3

फर्नुचर तर्ा

29311

8.3.2

कायाुलयको लार्ग

सरकारी कायाुलयको प्रयोजनको लार्ग िररि गररने

फर्नुचर वफक्चसु

फर्नुचर, फर्नुर्सं ग तर्ा वफक्चसु वापत्को रकम।

अन्त्य प्रयोजनको

मार्र् उल्लेजित बाहे क अन्त्य प्रयोजनको लार्ग िररि

157
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वफक्चसु

लार्ग फर्नुचर

गररने फनीचर, फर्नुर्सं ग तर्ा वफक्चसु वापत्को रकम।

वफक्चसु
8.4

सवारी सािन

29411

8.4.1

हवाईजहाज/

हवाईजहाज /हेर्लकोप्टर वा सोको इजन्त्जनको मोल र

हे र्लकोप्टर िरीि

सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र्
बीमा वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.2

भारी सवारी सािन

भारी सवारी सािन वा सोको इजन्त्जनको मोल र
सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र्
बीमा वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.3

हलजका सवारी सािन

हलजका सवारी सािन वा सोको इजन्त्जनको मोल र
सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र्
बीमा वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.4

मोटर साइकल /

मोटरसाइकल/स्कूटर वा सोको इजन्त्जनको मोल र

स्कूटर

सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र्
बीमा वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.5

साइकल

साइकल िरीि र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट,
कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.6

एम्वजलेन्त्स

एम्वजलेन्त्स वा सोको इजन्त्जनको मोल र सोसम्बन्त्िी
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा
वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.7

िमकल

िमकल वा सोको इजन्त्जनको मोल र सोसम्बन्त्िी
आवश्यक भाडा भरौट, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा
वापत्को रकम।

8.4

सवारी सािन

29411

8.4.8

अन्त्य

मार्र् उल्लेजित बाहे क अन्त्य सवारी सािन वापत्को
रकम।

8.5

कायाुलय सञ्चालनसँग

ँ सम्बजन्त्ित उपकरण मेजर्नरी
िै र्नक प्रर्ासर्नक कायुसग

औजार िरीि

सम्बजन्त्ित यन्त्र,

औजारसम्बन्त्िी िरीि वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली

तर्ा जडान

उपकरण तर्ा मेर्ीन

ममुत गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक

औजार

भाडा भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि

मेर्ीनरी

29511

8.5.1

समेतको रकम।जस्तै ः कम्प्यूटर वा ल्यापटप वा वप्रन्त्टर
वा स्कानर वा क्यामरा वा प्रोजेक्टर आदि।
8.5

सजरक्षासँग सम्बजन्त्ित

सजरक्षासँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार

औजार िरीि

यन्त्र, उपकरण तर्ा

वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु परे मा सोको

तर्ा जडान

मेर्ीन औजार

िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क, कर,

मेर्ीनरी

29511

8.5.1

भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को रकम।
8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.2

स्वास्थ्य तर्ा

स्वास्थ्य तर्ा जचवकत्सासँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण

औजार िरीि

जचवकत्सासँग

तर्ा जडान

सम्बजन्त्ित यन्त्र,

ममुत गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक

उपकरण तर्ा मेर्ीन

भाडा भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि

औजार

समेतको रकम।
158
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तर्ा मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली

8.5

8.5

8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.3

कृवष - िेतीको सार्ै,

ँ ाइ वा पर्ज जचवकत्सासँग सम्बजन्त्ित
कृवष, िेती वा र्सच

औजार िरीि

र्सँचाइ प्रयोजन र

तर्ा जडान

पर्ज जचवकत्सासम्बन्त्िी

पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु परे मा सोको िचु र

उपकरण तर्ा मेर्ीन

सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार,

औजार

मागुस्र् बीमा आदि वापत्को रकम।

अनजसन्त्िान तर्ा

अनजसन्त्िान वा बैज्ञार्नक अन्त्वेर्णसँग सम्बजन्त्ित यन्त्र,

औजार िरीि

वैज्ञार्नक अन्त्वेषण

उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै

तर्ा जडान

प्रयोगर्ालाको

बिली ममुत गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी

प्रयोजनका उपकरण

आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा

तर्ा मेर्ीन औजार

आदि वापत्को रकम।

औद्योर्गक

औद्योर्गक उत्पािनसँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा

मेर्ीनरी

मेर्ीनरी

29511

29511

8.5.4

8.5.5

यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य

औजार िरीि

उत्पािनसँग

तर्ा जडान

सम्बजन्त्ित उपकरण

गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा

तर्ा मेर्ीन औजार

भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को

मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत

रकम।
8.5

8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.6

ववकास र्नमाुण तर्ा

ँ सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन
ववकास र्नमाुणसग

औजार िरीि

ववकाससँग सम्बजन्त्ित

तर्ा जडान

उपकरण तर्ा मेर्ीन

परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट,

औजार

र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को रकम।

नापतौलसम्बन्त्िी

नापतौलसँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन

औजार िरीि

उपकरण तर्ा मेर्ीन

औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु

तर्ा जडान

औजार

परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट,

मेर्ीनरी

29511

8.5.7

औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु

र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि समेतको रकम।
8.5

ड्रइं ग र्डजाइन

ँ सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन
ड्रइं ग र्डजाईनसग

औजार िरीि

नक्साकंन / नाप

औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु

तर्ा जडान

नक्सासम्बन्त्िी

परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट,

उपकरण तर्ा मेर्ीन

र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को रकम।

मेर्ीनरी

29511

8.5.8

औजार
8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.9

औजार िरीि

मजरणसम्बन्त्िी मेर्ीन

ँ सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार
मजरनसग

तर्ा औजार

वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु परे मा

तर्ा जडान

सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क,
कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को रकम।

8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.10

औजार िरीि

सञ्चारसम्बन्त्िी यन्त्र

सञ्चारसँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार

तर्ा उपकरण

वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु परे मा

तर्ा जडान

सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क,
कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि समेतको रकम।

8.5

उत्िनन तर्ा

उन्त्िनन तर्ा िानीसँग सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा

औजार िरीि

िानीसम्बन्त्िी

मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत

तर्ा जडान

प्रयोजनका मेर्ीन

गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी आवश्यक भाडा

तर्ा औजार

भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा आदि वापत्को

मेर्ीनरी

29511

8.5.11

159

159

रकम।
8.5

8.5

8.5

मेर्ीनरी

29511

8.5.12

र्बजजली एवं ववद्यजत

ँ सम्बजन्त्ित यन्त्र,
र्बजजली तर्ा ववद्यजत उत्पािनसग

औजार िरीि

उत्पािनसँग

तर्ा जडान

सम्बजन्त्ित उपकरण,

बिली ममुत गनजु परे मा सोको िचु र सोसम्बन्त्िी

सामान, औजार, यन्त्र

आवश्यक भाडा भरौट, र्जल्क, कर, भन्त्सार, मागुस्र् बीमा

आदि।

आदि समेतको रकम।

िानेपानीसम्बन्त्िी

ँ सम्बजन्त्ित यन्त्र, उपकरण तर्ा मेर्ीन
िानेपानीसग

औजार िरीि

यन्त्र,उपकरण तर्ा

औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै बिली ममुत गनजु

तर्ा जडान

मेर्ीन औजार

परे मा सोको िचु रकम।

अन्त्य उपकरण तर्ा

मार्र् उल्लेजित बाहे क अन्त्य मेर्ीनरी, इलेक्ट्रोर्नक

मेर्ीन औजार

उपकरण समेतको रकम।

कालोपरे सडक

कालोपरे सडक र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,

मेर्ीनरी

मेर्ीनरी

29511

29511

8.5.13

8.5.14

औजार िरीि

उपकरण तर्ा मेर्ीन औजार वा सोको मजख्य पाटुपूजाु नै

तर्ा जडान
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.1

र्नमाणु

र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा
अन्त्य िचु रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.2

र्नमाणु

ग्राभेल / िण्ड जस्मर्
सडक

ग्राभेल/िण्ड जस्मर् सडक र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको

सार्ै, र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन वापत्को
रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.3

कच्ची सडक

र्नमाणु

कच्ची सडक र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण
कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु
रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.4

र्नमाणु

नयाँ ट्रयाक िोल्ने
सडक

कजनै पर्न नयाँ ट्रयाक िोल्ने सडक र्नमाुणसम्बन्त्िी

लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित
इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.5

घाडे टो / गोरे टो/
ट्रेल/फजटपार्

र्नमाणु

घोडेटो / गोरे टो/ ट्रेल/फजटपार् र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन,
िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसग
सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.6

रोड फर्नुचर

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

सडकमा गररने फर्नुर्सं ग वापत्को रकम।
29611

8.6.7

ँ
पजल तयारसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसग

सडक पजल

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु रकम।
29611

8.6.8

झोलजँगे पजल

झोलजं गे पजल तयारसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण

29611

8.6.9

ट्रेल पजल

झोलजं गे बाहेकका ट्रेल पजल तयारसम्बन्त्िी लागत िचुको

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

रोड मावकांग सडक बत्ती, क्रस वाररयर, रोड साइन जस्ता

सार्ै, र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा

र्नमाणु

घेरा अन्त्य िचु रकम।
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.10

हवाई मैिान

हवाइु मैिान र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु

र्नमाणु

रकम।
160

160

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.11

हे र्ल प्याड

हे र्लप्यड र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु

र्नमाणु

रकम।
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.12

रे लमागु

रे लमागुको लार्ग र्लग र्बर्छ्याउनेसम्बन्त्िी लागत िचुको
सार्ै, र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा

र्नमाणु

घेरा अन्त्य िचु रकम।
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.13

र्नमाणु

ववद्यजत गृह

ववद्यजत गृह र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण

/सवस्टे र्न र्नमाुण

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु
रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.14

प्रसारण लाईन तान्ने

प्रसारण लाइुन ु र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,

29611

8.6.15

बाँि र्नमाुण

ँ
वाँि र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसग

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक
र्नमाणु

8.6

सावुजर्नक

र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

29611

8.6.16

र्नमाणु

िानेपानी तर्ा
सरसफाइ सं रचना

िानेपानी पाइप र्बर्छ्याउनेसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,
र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाुण
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.17

वोंररं गसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, वोररं ग कायुसँग

बोंररं ग

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
29611

8.6.18

ट्यजववेल र्नमाुण

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
29611

8.6.19

पानी प्रर्ोिन िचु

अगाुर्नक न्त्यूनीकरण कायुसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,

29611

8.6.20

फोहरमैला तर्ा ढल

फोहरमैला व्यवस्र्ापनसम्बन्त्िी र्नमाुण िचुको सार्ै, सो

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

ट्यजववेलसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, ल्पवटं ग कायुसँग

र्नमाणु

व्यवस्र्ापनसम्बन्त्िी

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
सो कायुसग
कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाुण कायु
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.21

र्नमाणु

कम्पाउण्ड वाल/
फेजन्त्सङ

कम्पाउण्ड तर्ा ररटे न्त्सन वाल र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य
िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसग
रकम।

8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.22

र्नमाणु

नसुरी वा धयाड
र्नमाुण /वायो

नसुरी वा धयाड र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,
र्नमाुण कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

इजन्त्जर्नयररि कायु
8.6

सावुजर्नक

29611

8.6.23

वृक्षारोपण

वृक्षारोपणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, वृक्षारोपण

29611

8.6.24

भूसंरक्षण कायु

भूसंरक्षणको लार्ग गररने र्नमाुण कायुसम्बन्त्िी लागत

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक
र्नमाणु

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य
िचुको सार्ै, र्नमाुण कायुसग
रकम।

8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.25

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.26

र्ग्रन हाउस / र्ेड

र्ग्रन हाउस / र्ेड हाउस /पोर्ल हाउस र्नमाुण िचुको

हाउस /पोर्ल हाउस

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
सार्ै, सो कायुसग

पो� हाभे � से वा

पो� हाभे � सेवा प्रणालीको र्नमाुण िचुको सार्ै, सो

161

161

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.27

पाकु र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित

पाकु र्नमाुण

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

अन्त्य रकम।
२९६११

8.6.28

पोिरी र्नमाुण

पोिरी र्नमाुणसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, र्नमाुण

२९६११

8.6.29

ताल सं रक्षण

ताल सं रक्षण िचुको सार्ै, सो कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक
र्नमाणु

8.6

सावुजर्नक

अन्त्य रकम।
२९६११

8.6.30

प्रिर्ुनी स्र्ल र्नमाुण

२९६११

8.6.31

िेलकज ि पूवि
ु ार

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्नमाणु

र्नमाुण

प्रिर्ुनी स्र्ल र्नमाुण कायुसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै,

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
सो कायुसग

िेलकजि मैिानको र्नमाुण कायुसम्बन्त्िी लागत िचुको

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।जस्तै
सार्ै, सो कायुसग
रं गर्ाला,कबडुहल,िेलकजि मैिान

8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.32

जग्गा ववकास कायु

जग्गा ववकास कायुसम्बन्त्िी लागत िचुको सार्ै, सो

२९६११

8.6.33

टावर र्नमाुण

टावर र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक
र्नमाणु

8.6

सावुजर्नक

अन्त्य रकम।
२९६११

8.6.34

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.35

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.36

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

२९६११

8.6.37

र्नमाणु

निी र्नयन्त्रणसम्बन्त्िी

निी / पवहरो र्नयन्त्रणसम्बन्त्िी कायु वापत्को िचुको

कायु

ँ प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
सार्ै, सो कायुसग

सतह र्सँचाइ

नहर र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित

प्रणालीको र्नमाुण

अन्त्य रकम।

भूर्मगत र्सँचाइ

भूर्मगत र्सँचाइ प्रणालीको र्नमाुण िचुको सार्ै, सो

प्रणालीको र्नमाुण

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

र्लफ्ट र्सँचाइ

र्लफ्ट र्सँचाइ प्रणालीको र्नमाुण िचुको सार्ै, सो

प्रणालीको र्नमाुण

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित इन्त्िन, सजरक्षा घेरा अन्त्य िचु
रकम।

8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.38

साना र्सँचाइ र्नमाुण

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
२९६११

8.6.39

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

२९६११

8.6.40

िार्मुक सं रचना

ँ प्रत्यक्ष
मजन्त्िर पोिरी र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसग

र्नमाुण

सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

सं ग्राहलय र्नमाुण

ँ प्रत्यक्ष
सं ग्राहलय र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसग

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।
२९६११

8.6.41

र्नमाणु
8.6

सावुजर्नक

ँ
साना र्सँचाइ प्रणालीको र्नमाुण िचुको सार्ै, सो कायुसग

२९६११

8.6.42

र्ौचालय / ववश्राम

र्ौचालय / ववश्राम स्र्ल र्नमाुण िचुको सार्ै, सो

स्र्ल

कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य रकम।

अन्त्य

मार्र् उल्लेजित बाहे कका र्नमाुण कायुसम्बन्त्िी लागत
िचुको सार्ै, सो कायुसँग प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित अन्त्य

र्नमाणु

रकम।
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

२९६2१

8.7.1

ँ ीगत
सडकको पजज
ममुत तर्ा सम्भार

सम्पजत्तको
162

162

सडक सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.2

सावुजर्नक

फजटपान/

फजटपान/गोरे टो/घोडेटो/ट्ररे ल बाटो सजिारसम्बन्त्िी लागत

गोरे टो/घोडे ट/

वापत्को रकम।

ँ ीगत ममुत
पजल पजज

पजलको सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.3

सावुजर्नक

तर्ा सम्भार

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.4

सावुजर्नक

ँ ीगत
हवाई मैिान पजज

हवाइु मैिान सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सजिार

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.5

सावुजर्नक

ँ ीगत
हे र्लप्याड पजज

हे र्लप्याड सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सजिार

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.6

रे लमागुसम्बन्त्िी

रे लमागुको सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.7

ववद्यजत गृह र्नमाुण

ववद्यजत गृह सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.8

प्रसारण लाईनको

प्रसारण लाइुन सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.9

िानेपानी र्नमाुण तर्ा

िानेपानी पाइप र्ब�ाउनेसम्बन्त्िी लागत वापत्को

सरसफाईसम्बन्त्िी

रकम।

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक
सम्पजत्तको

ँ ीगत सजिार
पजज

163

163

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.10

ँ ीगत सजिार
बोंररं ग पजज

बोररं ग सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.11

पोिरी र्नमाुणसम्बन्त्िी

पोिरी सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.12

कम्पाउण्ड

कम्पाउण्ड तर्ा ररटे न्त्सन वाल सजिारसम्बन्त्िी लागत

सावुजर्नक
सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

ँ ीगत
वालसम्बन्त्िी पजज

सम्पजत्तको

सजिार

वापत्को रकम।

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.13

फोहर मैला तर्ा

सावुजर्नक

ँ ीगत
ढलसम्बन्त्िी पजज

सम्पजत्तको

सजिार

फोहरमैला व्यवस्र्ापन गनु गररएको सं रचनाको सजिार
कायुसँग सम्बजन्त्ित िचु रकम।

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.14

सावुजर्नक

िेलकज ि पूवि
ु ार

िेलकजि मैिानको सजिार कायुसम्बन्त्िी लागत वापत्को

र्नमाुणसम्बन्त्िी

रकम।

भूसंरक्षणसम्बन्त्िीको

पवहरो न्त्यूनीकरण तर्ा सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.15

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

रकम।

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.16

नसुरी वा धयाडको

नसुरी वा धयाड सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.17

र्ग्रन हाउस/ र्ेड

र्ग्रन हाउस/र्ेड हाउस/पोर्ल हाउसको सजिारसम्बन्त्िी

हाउस/पोर्ल हाउसको

लागत वापत्को रकम।

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक
सम्पजत्तको

ँ ीगत सजिार
पजज

164

164

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.18

टावर र्नमाुणसम्बन्त्िी

टावर सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.19

ँ ीगत
वाँि र्नमाुण पजज

वाँि सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

सजिार

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.20

निी र्नयन्त्रणको

निी र्नयन्त्रणको सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.21

सतह र्सँचाइ

सतह र्सँचाइ प्रणालीसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक

ँ ीगत
प्रणालीको पजज

सम्पजत्तको

सजिार

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.22

सावुजर्नक

भूर्मगत र्सँचाइ
/र्लफ्ट र्सँचाइ

सम्पजत्तको

ँ ीगत
प्रणालीको पजज

ममुत तर्ा

सजिार

भूर्मगत र्सँचाइ प्रणालीको सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को
रकम।

सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.23

र्लफ्ट र्सँचाइ

सावुजर्नक

ँ ीगत
प्रणालीको पजज

सम्पजत्तको

सजिार

र्लफ्ट र्सँचाइ प्रणालीको सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को
रकम।

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.24

सावुजर्नक

अर्भले िहरूको

अर्भलेिहरूको सं रक्षणसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सं रक्षण

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक
सम्पजत्तको

२९६2१

8.7.25

िार्मुक सं रचना

मन / मजन्त्िर/गजम्बा/मजस्जि आदि सजिारसम्बन्त्िी लागत

र्नमाुणसम्बन्त्िी

वापत्को रकम।

ँ ीगत सजिार
पजज

165

165

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.26

सं ग्राहलयसम्बन्त्िी

सं ग्राहलय सजिारसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

२९६2१

8.7.27

सम्पिा सं रक्षण तर्ा

सम्पिा सं रक्षण तर्ा जजणोद्वारसम्बन्त्िी लागत वापत्को

जजणोद्वार

रकम।

पूराताजत्वक

पूराताजत्वक स्र्लहरूको अन्त्वेर्न, उत्िनन तर्ा

सावुजर्नक

स्र्लहरूको अन्त्वेर्न,

सं रक्षणसम्बन्त्िी लागत वापत्को रकम।

सम्पजत्तको

उत्िनन तर्ा सं रक्षण

सावुजर्नक

ँ ीगत सजिार
पजज

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत
सावुजर्नक
सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार

8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.28

ममुत तर्ा
सम्भार
8.7

र्नर्मुत

२९६2१

8.7.29

ँ ीगत सजिार
अन्त्य पजज

सावुजर्नक

मार्र् उल्लेजित बाहे कका सजिार कायुसम्बन्त्िी लागत
वापत्को रकम।

सम्पजत्तको
ममुत तर्ा
सम्भार
8.8

ँ ीगत
पजज

29711

8.8.1

सडकसम्बन्त्िी

सडक र्नमाुणसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययन िचु,

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

सवेक्षण, र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी र पजज

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।
8.8

ँ ीगत
पजज

29711

8.8.2

भवनसम्बन्त्िी

भवन र्नमाुणसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण,

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज
समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

8.8

ँ ीगत
पजज

29711

8.8.3

ववद्यजत उत्पािन तर्ा

ववद्यजत उत्पािन तर्ा ववद्यजत प्रसारण लाइुन सम्बजन्त्ित

अनजसन्त्िान

प्रसारण लाइुन

सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण, र्डजाइन, ड्रइि िचु,

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा

ँ ीगत
अन्त्वेषण उत्िनन र अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज

परामर्ु

र्नमाुणको लागतमा समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा
वापत्को रकम।

8.8

8.8

ँ ीगत
पजज

िानेपानी

ँ सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन िचु,
िानेपानीसग

अनजसन्त्िान

आपूर्तुसम्बन्त्िी

सवेक्षण, र्डजाइन, ड्रइि िचु,अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज

परामर्ु

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

पजलसम्बन्त्िी

पजलसँग सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण,

ँ ीगत
पजज

29711

29711

8.8.4

8.8.5

166

166

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज
समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

8.8

ँ ीगत
पजज

र्सँचाइसम्बन्त्िी

ँ सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण,
र्सँचाइसग

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

29711

8.8.6

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।
8.8

ँ ीगत
पजज

कृवषसम्बन्त्िी

कृवषसँग सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण,

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

29711

8.8.7

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज
समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

8.8

ँ ीगत
पजज

वनसम्बन्त्िी

ँ सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन िचु, सवेक्षण,
वनसग

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

29711

8.8.8

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।
8.8

8.8

ँ ीगत
पजज

उड्यन तर्ा

उड्यन तर्ा हवाईसँग सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता अध्ययन

अनजसन्त्िान

हवाईसम्बन्त्िी

िचु,सवेक्षण, र्डजाइन, ड्रइि िचु, अन्त्वेषण उत्िनन र

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा

ँ ीगत र्नमाुणको लागतमा
अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र पजज

परामर्ु

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

बैज्ञार्नक तर्ा

बैज्ञार्नक अनजसन्त्िान, अध्ययनसम्बन्त्िी िचु र यस

अन्त्वेषण उत्िनन

कायुको लागतमा समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा

ँ ीगत
पजज

29711

29711

8.8.9

8.8.10

अनजसन्त्िान

ँ ीगत अनजसन्त्िान
पजज

तर्ा परामर्ु

वापत्को रकम।

तर्ा परामर्ु
8.8

8.8

ँ ीगत
पजज

स्वास्थ्यसम्बन्त्िी

स्वास्थ्य तर्ा जचवकत्सासँग सम्बजन्त्ित सम्भाव्यता

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

अध्ययन, अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र सोको लागतमा

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवासम्बन्त्िी िचु।

र्ैजक्षक अनजसन्त्िान

र्ैजक्षक सम्भाव्यता अध्ययन, अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र

तर्ा परामर्ु

सोको लागतमा समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा

ँ ीगत
पजज

29711

29711

8.8.11

8.8.12

अनजसन्त्िान
तर्ा परामर्ु
8.8

8.8

ँ ीगत
पजज

वापत्को रकम।
रे लवेसम्बन्त्िी

रे ल/रे लमागुसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययन,

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र सोको लागतमा समावेर् हजने

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

नक्साङ्कन तर्ा नक्र्ा

नक्साङ्कन तर्ा नक्सा र्नमाुणमा समावेर् हजने प्राववर्िक

र्नमाुण वा नाप

परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

ँ ीगत
पजज

29711

29711

8.8.13

8.8.14

अनजसन्त्िान

नक्सासँग सम्बजन्त्ित

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा
परामर्ु
8.8

ँ ीगत
पजज

29711

8.8.15

फोहरमैला तर्ा ढल

फोहरमैला व्यवस्र्ापन गने सम्बन्त्िमा गनजप
ु ने

अनजसन्त्िान

व्यवस्र्ापनसम्बन्त्िी

सं रचनासम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययन, अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा

िचु र सोको लागतमा समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु

167

167

8.8

8.8

परामर्ु

सेवा वापत्को रकम।

निीसम्बन्त्िी

निी र्नयन्त्रण, वहाव पररवतुन र निीसम्बन्त्िी सम्भाव्यता

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

अध्ययन, अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र सोको लागतमा

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

समावेर् हजने प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

जल उत्पन्न

जल उत्पन्न प्रकोपसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययन,

अनजसन्त्िान

प्रकोपसम्बन्त्िी

अनजसन्त्िानसम्बन्त्िी िचु र सोको लागतमा समावेर् हजने

तर्ा परामर्ु

अनजसन्त्िान तर्ा

प्राववर्िक परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

ँ ीगत
पजज

ँ ीगत
पजज

29711

29711

8.8.16

8.8.17

परामर्ु
8.8

8.8

ँ ीगत
पजज

ँ ीगत
अन्त्य पजज

ँ ीगत प्रकृर्तका प्राववर्िक
मार्र् उल्लेजित बाहेक अन्त्य पजज

अनजसन्त्िान

अनजसन्त्िान तर्ा

परामर्ु सेवा वापत्को रकम।

तर्ा परामर्ु

परामर्ु

ँ ीगत
पजज

29711

29712

8.8.18

8.8.19

अनजसन्त्िान

सफ्टवेयर र्नमाुण

सफ्टवेयर र्नमाुण र सारभूत रूपमा प्रभाब पाने गरी

तर्ा परामर्ु

सफ्टवेयरमा स्तरोन्नर्तसम्बन्त्िी परामर्ु वापत्को रकम।

तर्ा परामर्ु
8.8

ँ ीगत
पजज

29712

8.8.20

सफ्टवेयर िरीि

सफ्टवेयर िररि र परामर्ु वापत्को रकम।।

29811

8.9.1

ँ ीगत
भैपरी आउने-पजज

ँ ीगत तफु वकटानी सार् िचु र्ीषुक तोक्न नसकेको
पजज

अनजसन्त्िान
तर्ा परामर्ु
8.9

11.1

भैपरी आउनेँ ीगत
पजज

आन्त्तररक

अवस्र्ासम्मको लार्ग मार प्राविान गररएकोले यस
र्ीषुकबाट िचु हजँिैन।
31111

11.1.1

ववत्तीय सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, सं स्र्ानलाई गररने

ऋण लगानी

ऋण लगानी वापत्को रकम।

औद्योर्गक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी औद्योर्गक,सं स्र्ानलाई गररने

ऋण लगानी

ऋण लगानी वापत्को रकम।

सामाजजक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी सामाजजकसं स्र्ानलाई गररने

ऋण लगानी

ऋण लगानी वापत्को रकम।

वविजत/ऊजाां

नेपाल सरकारबाट ववद्यजत तर्ा ऊजाु जन्त्य सं स्र्ानलाई

सं स्र्ानमा

सम्बजन्त्ित सं स्र्ानमा

गररने ऋण लगानी वापत्को रकम।

ऋण लगानी

ऋण लगानी

सं स्र्ानमा
ऋण लगानी
11.1

आन्त्तररक

31111

11.1.2

सं स्र्ानमा
ऋण लगानी
11.1

आन्त्तररक

31111

11.1.3

सं स्र्ानमा
ऋण लगानी
11.1

11.1

आन्त्तररक

आन्त्तररक

31111

31111

11.1.4

11.1.5

धयापाररक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी धयापाररक, सं स्र्ानलाई गररने

ऋण लगानी

ऋण लगानी वापत्को रकम।

पूवाुिार ववकासमा

नेपाल सरकारबाट पूवाुिार ववकाससँग सम्बजन्त्ित स्विे र्ी

सं स्र्ानमा

समजन्त्ित सं स्र्ानमा

सं स्र्ानलाई गररने ऋण लगानी वापत्को रकम।

ऋण लगानी

ऋण लगानी

सं स्र्ानमा
ऋण लगानी
11.1

11.1

आन्त्तररक

आन्त्तररक

31111

31112

11.1.6

11.1.7

अन्त्य सं स्र्ामा
168
168

नेपाल सरकारबाट मार्र् उल्लेि गरे बाहे क अन्त्य

11.2

12.1

सं स्र्ानमा

क्षेरका स्विे र्ी सं स्र्ानलाई गररने ऋण लगानी वापत्को

ऋण लगानी

रकम।

अन्त्तराुवष्ट्रय

नेपाल सरकारबाट

नेपाल सरकारबाट र्बिे र्ी सं घ सं स्र्ानमा गररएको ऋण

सं स्र्ानमा ऋण

अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार

लगानी वापत्को रकम।

लगानी

वा सं घ सं स्र्ामा

ववत्तीय

31121

31211

11.2.1

12.1.1

ववत्तीय सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, सं स्र्ानलाई गररने

र्ेयर लगानी

र्ेयर लगानी वापत्को रकम।

औद्योर्गक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी औद्योर्गक,सं स्र्ानलाई गररने

र्ेयर लगानी

र्ेयर लगानी वापत्को रकम।

वविजत/ऊजाां समजन्त्ित

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी सामाजजकसं स्र्ानलाई गररने

सं स्र्ानमा

सं स्र्ानमा र्ेयर

र्ेयरलगानी वापत्को रकम।

र्ेयर लगानी

लगानी

सं स्र्ानमा
र्ेयर लगानी
12.1

ववत्तीय

31211

12.1.2

सं स्र्ानमा
र्ेयर लगानी
12.1

12.1

ववत्तीय

ववत्तीय

31211

31211

12.1.3

12.1.4

सामाजजक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट ववद्यजत तर्ा ऊजाु जन्त्य सं स्र्ानलाई

र्ेयर लगानी

गररने र्ेयर लगानी वापत्को रकम।

धयापाररक सं स्र्ानमा

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी धयापाररक/सं स्र्ानलाई गररने

र्ेयर लगानी

र्ेयर लगानी वापत्को रकम।

पूवाुिार ववकाससँग

नेपाल सरकारबाट पूवाुिार ववकाससँग सम्बजन्त्ित स्विे र्ी

सं स्र्ानमा

समजन्त्ित सं स्र्ानमा

सं स्र्ानलाई गररने र्ेयर लगानी वापत्को रकम।

र्ेयर लगानी

र्ेयर लगानी

सं स्र्ानमा
र्ेयर लगानी
12.1

ववत्तीय

31211

12.1.5

सं स्र्ानमा
र्ेयर लगानी
12.1

12.1

12.2

ववत्तीय

ववत्तीय

31211

31212

12.1.6

12.1.7

अन्त्य सं स्र्ामा

नेपाल सरकारबाट मार्र् उल्लेि गरे बाहे क अन्त्य

सं स्र्ानमा

क्षेरका स्विे र्ी सं स्र्ानलाई गररने र्ेयर लगानी वापत्को

र्ेयर लगानी

रकम।

अन्त्तराुवष्ट्रय

31221

12.2.1

नेपाल सरकारबाट

नेपाल सरकारबाट वविे र्ी सं घ सं स्र्ानमा गररएको र्ेयर

सं स्र्ानमा

अन्त्तरावष्ट्रय सरकार

लगानी वापत्को रकम।

र्ेयर लगानी

वा सं घ सं स्र्ामा
र्ेयर लगानी

13.1

वैिेजर्क
ऋणको सांवा

32111

13.1.1

बजहपज क्षीय

नेपाल सरकारले बजहप
ज क्षीय र्नकायसँग र्लएको वैिेजर्क

दद्वपक्षीय

नेपाल सरकारले दद्वपक्षीय र्नकायसँग र्लएको वैिेजर्क

ऋणको साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

भ जक्तानी
13.1

वैिेजर्क

32111

13.1.2

ऋणको साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.1

वैिेजर्क

32111

13.1.3

अन्त्य

नेपाल सरकारले बजहप
ज क्षीय वा दद्वपक्षीय बाहेक अन्त्य
ँ र्लएको वैिेजर्क ऋणको साँवासम्बन्त्िी
र्नकायसग

ऋणको सांवा
भ जक्तानी

भ जक्तानी वापत्को रकम।
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13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.1

रावष्ट्रय बचत पर

नेपाल सरकारले रावष्ट्रय बचत पर उनाए वापत्को
साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.2

ववकास ऋण

नेपाल सरकारले ववकास ऋणपर उनाए वापत्को
साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.3

ववर्ेष ऋण पर

नेपाल सरकारले ववर्ेष ऋणपर उनाए वापत्को
साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.4

ट्रेजरी र्बल

नेपाल सरकारले ट्रैजरी र्बल उनाए वापत्को
साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.5

नागररक

नेपाल सरकारले नागररक बचतापर उनाए वापत्को
साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को रकम।

ऋणको सांवा
भ जक्तानी
13.2

आन्त्तररक

32211

13.2.6

अन्त्य

मार्र् उल्लेजित बाहेक नेपाल सरकारले अन्त्य आन्त्तररक

ऋणको सांवा

ऋण उनाए वापत्को साँवासम्बन्त्िी भ जक्तानी वापत्को

भ जक्तानी

रकम।
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पररच्छे ि ३
ु ा तार्लका, व्याख्या र बजेट तजजम
ु ा कायुमा
बजेट तजजम
सं लग्न र्नकायहरूको काम र कतुव्य
३.१ पृष्टभूर्म
बजेट तजजम
ु ा कायु र्नरन्त्तर चर्लरहने भएकोले बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुनको आवश्यकता महसजस भएको हो। बजेट र्नमाुण
कायुमा दद्ववविा नहोस्, बजेट यर्ार्ुपरक होस् र समयमै सम्बजन्त्ित र्नकायबाट आफ्नो कायु पूरा भई बजेट र्नमाुण
चक्रको कायु समयर्भरै पूरा होस् भन्ने उ�ेश्यले बजेट तजजम
ु ामा सं लग्न र्नकायहरूले कजन कायु कजन–कजन समयर्भर गरी
सक्नजपने भन्ने ववषयमा यो पररच्छे िमा स्प� गररएको छ।
यस पररच्छे िमा बजेटसम्बन्त्िी कामको वववरण, सोसँग सम्बजन्त्ित जजम्मेवार र्नकाय, र्नयर्मत कायु तार्लकाको आिारमा
ु ा कायुमा सं लग्न र्नकायहरूको
सम्पन्न गररसक्नज पने कायुववर्िलाई स्प� रूपमा व्याख्या गररएको छ। सार्ै, बजेट तजजम
काम र कतुव्यहरूलाई स्प� रूपमा उल्लेि गररएकोले प्रस्तजत दिग्िर्ुनको सहायताले बजेट तजजम
ु ा कायु समयमै सम्पन्न
हजने ववश्वास गररएको छ।
बजेट तजजम
ु ा कायुतार्लका
३.१.१. व्यवस्र्ावपका—सं सद्मा बजेट प्रस्तजत गिाुको कायुतार्लका:
१.

कजल बजेटको आकार सीमाङ्क तयार गने र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत
क्र.सं .

कामको वववरण

जजम्मेवार र्नकाय

1.

बजेटको आिार र्निाुरण

१.१

आगामी वषुको बजेटको प्रक्षेपण गनुको लार्ग

रावष्ट्रय योजना आयोग/

बजेटको सीमा तोक्नज भन्त्िा अगार्ड र्र—वषीय

अर्ु मन्त्रालय/

िचु प्रक्षेपण आिारमा ववर्भन्न मन्त्रालय/ र्नकाय,

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरू

सम्पन्न गररसक्ने कायु अवर्ि
काजत्तकको िोस्रो हप्ता

अर्ु मन्त्रालय र रावष्ट्रय योजना आयोगले नीर्तगत
छलफल र पजनरावलोकन गरी बजेट प्रक्षेपणको
प्रारजम्भक प्रर्तवेिन तयार गने अविारणा पर
बनाउने
१.२

स्रोत अनजमान सर्मर्तले िे र्को समव�गत आर्र्ुक

रावष्ट्रय

योजना

जस्र्र्त ववश्लेषण गरी स्रोत सािनको प्रारजम्भक

स्रोत सर्मर्त

आयोग

काजत्तकको तेस्रो हप्ता

प्रक्षेपण (मन्त्रालयगत र कायुगतसवहत) तयार गरी
बजेट सर्मर्तमा पेर् गने
१.३

बजेट

सर्मर्तले

केन्त्रस्तरको

कजल

बजेटको बजेट सर्मर्त/ रावष्ट्रय

आकार र सीमा र्निाुरण गने

मं र्सरको िोस्रो हप्ता

योजना आयोग/ बजेट
तर्ा कायुक्रम महार्ािा,
अर्ु मन्त्रालय

२.

बजेट तजजम
ु ा मागुिर्ुन र सीमा पनाउने

२.१

मन्त्रालयगत र कायुगत रूपमा बजेटको सीमा र

रावष्ट्रय योजना आयोग/

र्निे र्न तयार गरी बजेटको सीमा र र्निे र्न

अर्ु मन्त्रालय
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मं र्सरको तेस्रो हप्ता

पनाउने
२.2

प्राप्त बजेट सीमा र मागुिर्ुन आफू अन्त्तगुतका
ववभाग, जजल्ला

कायाुलय

र

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरू

मं र्सरको चौर्ो हप्ता

आयोजनाहरूमा

पनाउने
३.

कायुक्रम तर्ा बजेट तयार गरी पेर् गने (र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत)

३.१

प्राप्त बजेटको सीमार्भर रही बजेट तयार गरी

सम्बजन्त्ित

सोअनजसारको

कायाुलय/इकाई

बजेट ववषयगत

मन्त्रालय

बजेट

िचु

गने

पौषको िोस्रो हप्ता

सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रववव� गने:
३.१.१ वावषुक लक्ष्य प्राप्त हजने गरी बजेट तयार
गरी सोअनजसारको बजेट LMBIS मा प्रववव� गरर
सम्बजन्त्ित ववभागमा पनाउने।
३.१.२ आफ्नो
मा

LMBIS

ववभागको
प्रववव�

बजेट

गने

र

तयार

गरी

सम्बजन्त्ित ववभाग

पौष मसान्त्त

सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

माघको पवहलो हप्ता

मातहतका

कायाुलयहरू/आयोजनाहरूबाट LMBIS माफुत प्राप्त
भएको

बजेट

प्रस्ताव

उपर

छलफल

तर्ा

पजनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा पनाउने।
३.१.३ सम्बजन्त्ित मन्त्रालयमा समग्र कायुगत
नीर्त र मागुिर्ुनसवहत आवश्यकतानजसार िररि
गजरूयोजना र वावषुक िररि योजनाको आिारमा

ववभागहरूसँग बजेट तर्ा कायुक्रममा छलफल
गने।
३.१.४ मन्त्रालयस्तरबाट
मा

LMBIS

प्रववव�

केन्त्रीयस्तरका

आफ्नो
गरी

आयोजना/

बजेटलाई सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

जजल्लास्तर

र

कायाुलयहरू

र

माघको तेस्रो हप्ता

ववभागबाट LMBIS माफुत प्राप्त भएको बजेटलाई
पजनरावलोकन गरी मन्त्रालयहरूले अर्ु मन्त्रालय
र रावष्ट्रय योजना आयोगमा पनाउने
४.

कायुक्रम तर्ा बजेट उपर छलफल (र्र—वषीय
िचु प्रक्षेपणसवहत)

४.१

केन्त्र, प्रिे र् र स्र्ानीय तहको कायुक्रम तर्ा

अर्ु

बजेटको नीर्तगत छलफल (चालज िचु तफुको

सम्बजन्त्ित

ँ ीगत िचु र ववत्तीय व्यवस्र्ा
कायुक्रम िचु, पजज
४.२

मन्त्रालय

मन्त्रालयको

सहभार्गतामा

समेत)

योजना आयोग

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूले आगामी वषुको नीर्त

सम्बजन्त्ित

तर्ा

कायुक्रम

सं सिलाई
प्रिानमन्त्री

राष्ट्रपर्तबाट

सम्बोिन
तर्ा

गने

व्यवस्र्ावपका
प्रयोजनका

मजन्त्रपररषद्को

र

माघको

चौर्ो

हप्ता-

फागजनको िोस्रो हप्ता

रावष्ट्रय
मन्त्रालय

फागजनको तेस्रो हप्ता

—
लार्ग

कायाुलयमा

पनाई रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय र अर्ु
मन्त्रालयलाई जानकारी दिने
४.३

ँ ीगत र ववत्तीय
LMBIS माफुत प्राप्त चालज, पजज
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रावष्ट्रय योजना

फागजनको चौर्ो हप्ता – चै त

व्यवस्र्ासवहतको

बजेटको

र्ीषुकगत

छलफल

गने

आयोगसवहत सम्बजन्त्ित

मसान्त्त

मन्त्रालयको
सहभार्गतामा अर्ु
मन्त्रालय

४.४

बजेटको मस्यौिा तयारी

४.५

व्यवस्र्ावपका
सर्मर्तमा

अर्ु मन्त्रालय

(व्यवस्र्ावपका—सं सि)

बजेटको

र्स�ान्त्त

र

को

बैर्ािको पवहलो हप्ता

अर्ु अर्ुमन्त्री

बैर्ािको पवहलो हप्ता

प्रार्र्मकता

सम्बन्त्िमा छलफल
४.६

व्यवस्र्ावपका

सं सद्मा

राष्ट्रपर्तबाट

सरकारको

राष्ट्रपर्त

बैर्ािको िोस्रो हप्ता

नीर्त तर्ा कायुक्रम प्रस्तजत
४.७

मस्यौिा बजेट र कायुक्रमको रावष्ट्रय योजना अर्ुमन्त्री

बैर्ािको तेस्रो हप्ता

आयोगको बैनकमा प्रस्तजर्त र छलफल
४.८
४.९

बजेटले समेटेका नीर्त तर्ा कायुक्रमहरू रावष्ट्रय

अर्ुमन्त्री, रावष्ट्रय योजना

योजना आयोगको बैनकबाट स्वीकृत गने

आयोग

बजेट

अर्ुमन्त्री

र

कायुक्रमको

मस्यौिा

मजन्त्रपररषद्को

जेनको पवहलो हप्ता
जेनको िोस्रो हप्ता

बैनकमा प्रस्तजर्त
५

बजेट प्रस्तजत गने र व्यवस्र्ावपका—सं सिबाट पाररत गने

५.१

बजेट बक्तव्य

अर्ुमन्त्री

जेन 15 गते

5.2

बजेट कायाुन्त्वयनसम्बन्त्िी नीर्तगत मागुिर्ुन

अर्ु सजचव

जेन 16 गते

५.3

व्यवस्र्ावपका—सं सिबाट बजेट पाररत र स्वीकृर्त

व्यवस्र्ावपका—सं सि

जेन 16 गते िे जि असार
मसान्त्तसम्म

६

सबै मन्त्रालय/र्नकाय/आयोगलाई बजेट िचु गने
अजख्तयारी र कायुक्रम स्वीकृर्त

६.१

बजेट िचु गने अजख्तयारी प्रिान गने

अर्ु सजचव

ववर्नयोजन

वविेयक

पाररत

भए लगत्तै वा साउन १ गते
६.२
६.३

चौमार्सक ववभाजनसवहतको कायुक्रम स्वीकृर्त

रावष्ट्रय योजना आयोग/

अजख्तयारी

सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

दिनर्भर

िचु गने र्नकायहरूमा स्वीकृत कायुक्रमसवहत

सम्बजन्त्ित

अजख्तयारी प्राप्त भएको 15

बजेट िचु गने अजख्तयारी प्रिान गने

सजचव

दिनर्भर

सबै मन्त्रालय

प्रत्येक मवहनाको ७ गतेर्भर

७

अनजगमन, मूल्याङ्कन

७.१

बजेट

वक्तव्यमा

उल्लेजित

नीर्त

र

र्नकायका

प्राप्त

भएको

7

कायुक्रमहरूको प्रगर्त सम्बन्त्िमा प्रत्येक मवहना
मन्त्रालयस्तरमा छलफल गने
७.२

बजेट

वक्तव्यमा

उल्लेजित

नीर्त

र

कायुक्रमहरूको प्रगर्त सम्बन्त्िमा अर्ु मन्त्रालयमा

सम्बजन्त्ित

मन्त्रालय,

प्रत्येक

२

मवहनापर्छको

अर्ु मन्त्रालय

अको मवहनाको १५ गतेर्भर

प्रत्येक २/२ मवहनामा छलफल गने
७.३

गत आर्र्ुक वषुको बजेटको वावषुक मूल्याङ्कन

अर्ु मन्त्रालय

मं सीर मसान्त्तर्भर

७.४

बजेट कायाुन्त्वयनको मध्यावर्ि मूल्याङ्कन

अर्ु मन्त्रालय

माघ मसान्त्तर्भर
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३.१.२ जजल्ला पररषदबाट पाररत हजने जजल्लास्तरीय कायुक्रम
क्र.सं .

कामको वववरण

जजम्मेवार र्नकाय

सम्पन्न गने कायुअवर्ि

१

आगामी आर्र्ुक वषुको जजल्लास्तरीय बजेटको

रावष्ट्रय योजना आयोग

भिौ तेस्रो हप्ता

सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

काजत्तक पवहलो हप्ता

स्रोत

काजत्तक तेस्रो हप्ता

सीमा

र्निाुरण

गनु

सम्बजन्त्ित

मन्त्रालयसँग

वववरण माग गने र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत
२

सम्बजन्त्ित

मन्त्रालयले

जजल्लास्तरीय

बजेटको

प्रारजम्भक प्रस्ताव रावष्ट्रय योजना आयोगमा पेर्
गने
३

स्रोत

अनजमान

ँ
मन्त्रालयहरूसग

सर्मर्तले
छलफल

गरी

सम्बजन्त्ित
जजल्लास्तरीय

बजेट सीमा टजं गो लगाई बजेट सर्मर्तमा पेर् गने
४

बजेट

सर्मर्तले

कजल

जजल्लास्तरको

बजेटको

सर्मर्त

योजना

/रावष्ट्रय

आयोग/अर्ु

मन्त्रालय
बजेट सर्मर्त

काजत्तक तेस्रो हप्ता

रावष्ट्रय योजना आयोग

काजत्तक चौंर्ो हप्ता

सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

मं र्सर तेस्रो हप्ता

जजल्ला ववकास सर्मर्त

माघ चौंर्ो हप्ता

सम्बजन्त्ित मन्त्रालय

फागजन तेस्रो हप्ता

आकार र सीमा र्निाुरण गने
५

बजेट सर्मर्तबाट जजल्लास्तरीय बजेट सीमा टज िो
लागेपर्छ रावष्ट्रय योजना आयोगले सीमा तर्ा
मागुिर्ुन सम्बजन्त्ित मन्त्रालय पनाउने

६

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले प्राप्त सीमा र मागुिर्ुन
समेतको

अिीनमा

रही

ववस्तृत

रूपमा

आयोजनागत बजेट बाँडफाँड गरी मागुिर्ुनसवहत
जजल्ला ववकास सर्मर्तहरूलाई पररपर गने
७

जजल्ला पररषिबाट पाररत गररएको जजल्लास्तरीय
कायुक्रम र बजेट सम्बजन्त्ित मन्त्रालयमा पनाउने

८

जजल्ला पररषिबाट पाररत भएका जजल्लास्तरीय
बजेट

तर्ा

कायुक्रम

स्वीकृत

फाराम

भरी

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले अर्ु मन्त्रालय र रावष्ट्रय
योजना आयोगमा पनाउने

३.२ बजेट तजजम
ु ा कायुतार्लकाको व्याख्या
मार्र् कायुतार्लकामा उल्लेजित कामको वववरणको व्याख्या र्नम्नानजसार रहेको छ:
कजल बजेटको आकार सीमाङ्क तयार गने र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत
गत आर्र्ुक वषुको यर्ार्ु जस्र्र्त, चालज आर्र्ुक वषुको प्रक्षेवपत अवस्र्ा र मध्यमकालीन िचु सं रचना (MTEF) को
आिारमा सम्बजन्त्ित र्नकाय/मन्त्रालय, अर्ु मन्त्रालय र रावष्ट्रय योजना आयोगले नीर्तगत छलफल गरी आगामी आर्र्ुक
वषुको बजेट प्रक्षेपणको प्रारजम्भक प्रर्तवेिन तयार गनजप
ु नेछ। यो कायु गिाु सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूले सम्बजन्त्ित
मध्यमकालीन िचु सं रचना कायुिल (MTEF Task Force) को सं लग्नतामा कायुगत रूपमा रावष्ट्रय योजना आयोग र अर्ु
मन्त्रालयले समग्रमा पजनरावलोकन गरी अविारणापर तयार गनजप
ु नेछ। यो कायु काजत्तकको िोस्रो हप्तार्भर सम्पन्न गरी
सक्नजपनेछ।
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स्रोत अनजमान सर्मर्तले िे र्को समव�गत अर्ुतन्त्रको वतुमान जस्र्र्त, कजल गाहुस्थ्य उत्पािनको प्रक्षेपण, ववत्तीय जस्र्र्त,
ज न, बाह्य एवं आन्त्तररक ववत्तीय सािनको सम्भावना करको लचकता, राजस्व प्रक्षेपण,
र्ोिनान्त्तर जस्र्र्त, व्यापार सन्त्तल
कायुगत नीर्त र प्रार्र्मकताको आिारमा आगामी आर्र्ुक वषुको कजल बजेटको आकार र सीमाङ्क र्निाुरण गनु बजेट
सर्मर्त समक्ष काजत्तकको तेस्रो हप्तार्भर र्सफाररस प्रस्तजत गनजप
ु नेछ।
स्रोत अनजमान सर्मर्तले पेर् गरे को स्रोत सािनको अनजमान समेतलाई दृव�गत गरी बजेट सर्मर्तले आवर्िक योजना,
मध्यमकालीन िचु सं रचना, कायुगत रणनीर्त एवं प्रार्र्मकताको आिार तर्ा वतुमान पररवेर् समेतको आिारमा
आगामी आर्र्ुक वषुको कजल बजेटको आकार र सीमाङ्क र्निाुरण गनजप
ु नेछ। यो कायु मं र्सरको िोस्रो हप्तार्भर सम्पन्न
गरी सक्नजपनेछ।
बजेट सीमा र मागु िर्ुन पनाउने
स्रोत सर्मर्तले तयार गरे को बजेटको सीमार्भर रावष्ट्रय योजना आयोग र अर्ु मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र

ँ ीगत र ववत्तीय व्यवस्र्ासवहतको बजेटको सीमा र मागुिर्ुन तयार गने कायु मं र्सरको
कायुगत रूपमा चालज, पजज
तेस्रो हप्तार्भर सम्पन्न गनजप
ु नेछ।
मार्र् उल्लेि भएअनजसार तयार भएको मन्त्रालयगत बजेटको सीमा र मागुिर्ुन अर्ु मन्त्रालयले मं र्सरको
चौंर्ो हप्तार्भर LMBIS मा प्रववव� गरर सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूमा पनाई सक्नजपनेछ। सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले
आफू अन्त्तगुतका ववभाग, जजल्ला कायाुलय र आयोजनाहरूमा मागुिर्ुनसवहत बजेटको सीमा पजसको िोस्रो
हप्तार्भर LMBIS मा प्रववव� गरी पनाई सक्नजपनेछ। ववजर्� प्रकृजत्तको कायुमा सं लग्न मन्त्रालय/र्नकायहरूले
औजचत्यको आिारमा आफू मातहतका ववभाग/कायाुलयहरूलाई सीमाङ्क नपनाई आफैले सोको आिारमा LMBIS

मा प्रववव� गरी बजेट तजजम
ु ा गनु पर्न सक्नेछन्।
कायुक्रम तर्ा बजेट तयार गरी पेर् गने र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत
मन्त्रालयहरूले तयार गरी पनाएको सीमा र मागुिर्ुनर्भर रही सम्बजन्त्ित जजल्लास्तरीय कायाुलय र
आयोजनाहरूले पौषको िोस्रो हप्तार्भर र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहतको बजेट तयार गरर सम्बजन्त्ित ववभागमा
पनाउनजपनेछ।
उपरोक्तानजसार प्राप्त भएको बजेटको आिारमा आफ्नो समेत बजेट तयार गरर सम्बजन्त्ित ववभागहरूले LMBIS
मा प्रववव� गरर सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूमा पौषको मसान्त्तर्भर पनाउनजपनेछ।
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले यसरी LMBIS मा प्रववव� गरी प्राप्त हजन आएको बजेटमा आफ्नो बजेट समेत तयार गरी
LMBIS मा प्रववव� गनजप
ु नेछ र आफ्नो र अन्त्तगुतका जजल्लास्तर र केन्त्रीयस्तरका आयोजना/ र्नकायहरूको
बजेट उपर छलफल गरी अजन्त्तम टजगों लगाई माघको तेस्रो हप्तार्भर रावष्ट्रय योजना आयोग र अर्ु
मन्त्रालयमा LMBIS माफुत पनाउनजपनेछ।
कायुक्रम तर्ा बजेट उपर छलफल (र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत)
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयबाट तयार गरी पनाइएको बजेट अनजमान ववर्ेषत चालज िचु तफुको कायुक्रम िचु,
ँ ीगत िचु एवं ववत्तीय व्यवस्र्ासवहतको कायुगत र र्नकायगत रूपमा नीर्तगत छलफल रावष्ट्रय योजना
पजज

आयोगमा हजनेछ, जसमा अर्ु मन्त्रालयको अन्त्तराुवष्ट्रय आर्र्ुक सहयोग तर्ा समन्त्वय महार्ािा तर्ा बजेट तर्ा
कायुक्रम महार्ािा र सम्बजन्त्ित मन्त्रालय/र्नकायको सहभार्गता रहनेछ। यो कायु माघको चौर्ो हप्तािे जि
सजरू भई फागजनको िोस्रो हप्तार्भर सम्पन्न गररसक्नजपनेछ।
प्रिानमन्त्रीबाट व्यवस्र्ावपका—सं सिको बैनकमा सम्बोिन गने प्रयोजनार्ु सरकारको आगामी आर्र्ुक वषुको
नीर्त तर्ा कायुक्रम प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलयबाट माग हजने गिुछ। उक्त सम्बोिनमा

ँ सम्बजन्त्ित नीर्त तर्ा कायुक्रम सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले फागजनको
समावेर् नगरी नहजने आफ्नो मन्त्रालयसग
तेस्रो हप्तार्भर प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलयमा पनाई सक्नजपनेछ।
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ँ ीगत एवं ववत्तीय
रावष्ट्रय योजना आयोगमा भएको नीर्तगत छलफलको आिारमा र्नकायगत रूपमा चालज, पजज
व्यवस्र्ासवहतको बजेटको िचु र्ीषुकगत छलफल अर्ु मन्त्रालय बजेट तर्ा कायुक्रम महार्ािामा हजनेछ,
जसमा अन्त्तराुवष्ट्रय आर्र्ुक सहयोग तर्ा समन्त्वय महार्ािा, रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय र सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयको प्रर्तर्नर्ित्व रहनेछ। यो कायु फागजनको चौर्ो हप्तािे जि प्रारम्भ गरी चैर मसान्त्तसम्ममा सम्पन्न
भइसक्नजपनेछ।
मन्त्रालयगत रूपमा छलफल भई तय भएको सीमाङ्क, बजेट उपर्ीषुकगत िचु, िचु र्ीषुक र स्रोतका बारे
अर्ु मन्त्रालयले सम्बजन्त्ित मन्त्रालयलाई अजन्त्तम अं क बारे जानकारी दिने व्यवस्र्ा र्मलाउनेछ र सो अंकमा
सं र्ोिन गनु आवश्यक परे मा मन्त्रालयको परामर्ु र्लई वा जानकारी दिएर मार सं र्ोिन गनेछ।
ँ ीगत र ववत्तीय व्यवस्र्ासवहतको बजेटको छलफल
मार्र् उल्लेि भएबमोजजम र्नकायगत रूपमा चालज, पजज
टज विएपर्छ अर्ु मन्त्रालयले बैर्ािको पवहलो हप्तार्भर बजेटको मस्यौिा तयार गरी रावष्ट्रय योजना आयोग र
आवश्यकतानजसार सम्बजन्त्ित मन्त्रालय समेतको परामर्ुमा बैर्ािको तेस्रो हप्तार्भर बजेटको अजन्त्तम मस्यौिा
तयार गररसक्नजपनेछ।
व्यवस्र्ावपका—संसद्मा बजेटको प्रस्तजर्त र पाररत
बजेटको अजन्त्तम मस्यौिामा उल्लेजित आगामी आर्र्ुक वषुको समग्र बजेटको स्वरूप मजन्त्रपररषद्बाट र
ववकास कायुक्रम रावष्ट्रय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपर्छ राजस्व प्रक्षेपण, बाह्य सहयोगबाट प्राप्त हजने
अनजिान एवं ऋण सहायता, आन्त्तररक ऋणको प्रक्षेपणसवहत बजेटको उ�ेश्य, नीर्त, प्रार्र्मकता, िीघुकालीन एवं
योजनाले र्निाुररत गरे का आगामी वषु सञ्चालन गररने कायुक्रमहरूलाई समेत समेटी आउं िो आर्र्ुक वषुको
आय व्यय प्रक्षेपण बजेट वक्तव्य माफुत जेन १५ गते अर्ुमन्त्रीबाट व्यवस्र्ावपका—सं सद्मा पेर् हजनेछ।
व्यवस्र्ावपका—सं सद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तजत हजँिा सामान्त्यतया र्नम्नानजसारका वववरणहरू प्रस्तजत गनजु पिुछ:


व्यय अनजमानको िचु र्ीषुकगत र स्रोतगत समेत



मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण



सावुजर्नक सं स्र्ानहरूको लक्ष्य प्रगर्त वववरण



प्राववर्िक सहायतासम्बन्त्िी वववरण



ववर्नयोजन वविेयक



आर्र्ुक वविेयक



राष्ट्र ऋण उनाउने वविेयक



ऋण तर्ा जमानत वविेयक



पेश्की वविेयक

कजल ऋण सीमामा कजनै पररवतुन गनजु नपने अवस्र्ामा भने ऋण तर्ा जमानत वविेयक प्रस्तजत गनजु पिदै  न।
यसका लार्ग चालज आर्र्ुक वषुको अन्त्त्यसम्ममा भ जक्तानी गनु बाँकी रहने ऋण र अको आर्र्ुक वषुमा उनाइने
नयाँ ऋण तर्ा भ जक्तानी गररने रकम समायोजन गिाु कायम रहे को

नमा तोवकएको सीमा नाघ्ने अवस्र्ा छ,

छै न हेन ुज आवश्यक पिुछ। ऋणको प्रक्षेपण गिाु नेपाली रूपैयाँको वविे र्ी मजरासँगको ववर्नमय िरमा हजने
पररवतुन समेतलाई ख्याल गनजु पिुछ।

यसका सार्ै, रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालयबाट तयार भएका केन्त्रीयस्तर र जजल्लास्तरका ववकास
कायुक्रमहरूको िस्तावेजहरू पर्न व्यवस्र्ावपका—सं सद्मा पेर् गनजु पिुछ।
उपयजक्त
ु
वववरणहरूको आिारमा व्यवस्र्ावपका—सं सिको सिनमा बजेटमार्र् ववस्तृत रूपमा िफावार छलफल
भई

बजेट

पाररत

हजन्त्छ

र

यसरी

व्यवस्र्ावपका—सं सिबाट

पाररत

भएका

सं वविानबमोजजम राष्ट्रपर्तद्वारा प्रमाजणकरण भएपर्छ बजेट स्वीकृत भएको मार्नन्त्छ।
176
176

वविेयकहरूमा

नेपालको

बजेट कायाुन्त्वयनसम्बन्त्िी नीर्तगत मागुिर्ुन
अर्ु मन्त्रीबाट जेन १५ मा बजेट प्रस्तजत भइसकेपर्छ अर्ु सजचवबाट जेन १६ गते बजेट कायाुन्त्वयनको
लार्ग नीर्तगत मागुिर्ुन पनाउनजपनेछ।
पूरक अनजमान कायुववर्ि
नेपालको सं वविानको िारा 121बमोजजम चालज आर्र्ुक वषुको र्नर्मत्त ववर्नयोजन
अर्िकार दिइएको रकम अपयाुप्त भएमा वा त्यस वषुको र्नर्मत्त ववर्नयोजन

नद्वारा कजनै सेवाको लार्ग िचु गनु

नले अर्िकार नदिएको नयाँ सेवामा िचु

गनु जरूरत परे मा वा ववर्नयोजजत रकम भन्त्िा बढी िचु हजन गएमा पूरक अनजमान व्यवस्र्ावपका—सं सि समक्ष पेर् गनजु
पिुछ। पूरक प्रक्षेपण पेर् गिाु िे हायका कजराहरूमा ववचार पजर्याउनज पनेछः
ववर्नयोजन

नद्वारा ववर्नयोजजत रकम कजन सेवामा नपजग भएको हो, सोको आिारहरू तयार गनजु पिुछ।

पूरक अनजमान पेर् गिाु िचु व्यहोने स्रोत उल्लेि गनजु पिुछ।
पूरक ववर्नयोजन

नद्वारा ववर्नयोजजत रकमको िचु गिाु छज �ै स्रे स्ता राख्ने, प्रर्तवेिन गने र लेिापरीक्षण गराउने

व्यवस्र्ा गरी अजख्तयारी दिने, र्नकासा गने व्यवस्र्ा र्मलाउनज पिुछ।
उिारो िचुसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
प्राकृर्तक कारण वा बाह्य आक्रमणको आर्ंका वा आन्त्तररक ववघ्न वा अन्त्य कारणले गिाु स्र्ानीय वा राष्ट्रव्यापी
सं कटको अवस्र्ामा नेपालको सं वविानको िारा १19 को उपिारा १ अन्त्तगुत चावहने वववरण िजलाउन अव्यवहाररक
वा राज्यको सजरक्षा वा वहतको दृव�ले अवाञ्छनीय िे जिएमा अर्ुमन्त्रीले व्ययको वववरण मार भएको उिारो िचुको
वविेयक व्यवस्र्ावपका—सं सि समक्ष पेर् गनजु पिुछ। यस्तो बजेट तजजम
ु ाको प्रवक्रया र्नयर्मत बजेट तजजम
ु ाको प्रवक्रया
सरह नै हजनेछ।
बजेट िचु गने अजख्तयारी र कायुक्रम स्वीकृर्त
ववर्नयोजन वविेयक स्वीकृत भएपर्छ वा स्वीकृत भईनसकेको अवस्र्ामा पेस्की वविेयक स्वीकृत भएपर्छ अर्ु सजचवले
सम्बजन्त्ित सजचवलाई िचु गने अजख्तयारी पनाउनजपनेछ। अजख्तयारीमा उल्लेि भएको आिारको पररर्िर्भर रही
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले चौमार्सक ववभाजनसवहतको वावषुक कायुक्रम आफैंले वा रावष्ट्रय योजना आयोगबाट स्वीकृत
गराएर कायाुन्त्वयन गनजप
ु नेछ। चौमार्सक ववभाजनसवहतको वावषुक कायुक्रम साउनको पवहलो हप्तार्भर स्वीकृत भइ
सक्नजपने, अर्ु सजचवले सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूलाई बजेट िचु गने अजख्तयारी ववर्नयोजन वविेयक पाररत भए लगत्तै वा
साउन १ गते पनाई सक्नजपनेछ र सम्बजन्त्ित र्नकायका सजचवले िचु गने र्नकायमा अजख्तयारी प्राप्त भएको

15

दिनर्भर अजख्तयारी प्रिान गररसक्नजपनेछ। मार्र् जे सजकै लेिीएको भएता पर्न र्नक्षेपण भएका क्षेरहरूमा स्र्ानीय
र्नकायहरूलाई प्रिान गररने अनजिान रकमहरूको अनजिान सं ख्याअनजसार सम्बजन्त्ित मन्त्रालयको समन्त्वयमा अर्ु सजचवले
र्सिै स्र्ानीय र्नकायहरूलाई अजख्तयारी दिन सक्नेछ। यस्तो रकमको केन्त्रीय लेिा तयारी गने लगायत ववत्तीय
व्यवस्र्ापनको जजम्मेवारी सम्बजन्त्ित कायुगत मन्त्रालयको नै हजनेछ।

३.३ जजल्ला पररषदबाट पाररत हजने जजल्लास्तरीय कायुक्रम
जजल्लापररषदबाट पाररत हजने जजल्लास्तरीय कायुक्रमका लार्ग रावष्ट्रय योजना आयोगले भारको तेस्रो हप्तार्भर
र्र–वषीय िचु प्रक्षेपणसवहत आगामी आर्र्ुक वषुको बजेटको सीमा र्निाुरण गनु सम्बजन्त्ित मन्त्रालयसँग
वववरण माग गनजप
ु नेछ।
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले मार्र् उल्लेजित वववरणको प्रारजम्भक प्रस्ताव काजत्तकको पवहलो हप्तार्भर रावष्ट्रय योजना
आयोगमा पनाइ सक्नजपनेछ।
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राव�य योजना आयोगमा गदनत स्रोत सर्मर्तले सम्बजन्त्ित मन्त्रालयसँग छलफल गरी काजत्तकको तेस्रो हप्तार्भर
जजल्लास्तरीय बजेट सीमा टज िो लगाई बजेट सर्मर्तमा पेर् गनजप
ु नेछ, र सोही हप्ता बजेट सर्मर्तले
जजल्लास्तरको कजल बजेटको आकार र सीमा र्निाुरण गररसक्नेछ।
बजेट सर्मर्तबाट जजल्लास्तरीय बजेट सीमा टज िो लागेपर्छ राव�य योजना आयोगले सोको जानकारी सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयलाई काजत्तकको चौंर्ो हप्तार्भर दिनेछ। सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले प्राप्त सीमा र मागुिर्ुन समेतको
अिीनमा रही ववस्तृत रूपमा आयोजनागत बजेट बाँडफाँड गरी कायुगत मागुिर्ुनसवहत मं र्सरको पवहलो
हप्तार्भर जजल्ला ववकास सर्मर्तहरूलाई पररपर गनजप
ु नेछ।
जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो जजल्लास्तरीय कायुक्रमहरू जजल्ला पररषदबाट पाररत गराई माघको चौंर्ो
हप्तार्भर सम्बजन्त्ित मन्त्रालयमा पनाउनजपनेछ।
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले प्राप्त कायुक्रमहरूको ववश्लेषण गरी अर्ु मन्त्रालय र राव�य योजना आयोगमा फागजनको
िोस्रो हप्तार्भर पनाई सक्नजपनेछ। तर अध्यािे र् माफुत बजेट पेर् भएको अवस्र्ामा यस्तो वववरण चैतको
तेस्रो हप्तार्भर पनाइ सक्नजपनेछ।

३.४ बजेट तजजम
ु ा कायुमा सं लग्न र्नकायहरूको काम कतुव्य
स्र्ानीय र्नकायहरू
जजल्ला ववकास सर्मर्तको आफ्नै स्रोत र सािन, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हजने र्नसतु, ससतु र समपूरक म्याजचि
अनजिान, नेपाल सरकारका ववर्भन्न ववषयगत मन्त्रालयबाट, ववषयगत लगानी वापत् प्राप्त एकमज� सािन र अन्त्य
स्विे र्ी वा वविे र्ी सं स्र्ाहरूबाट प्राप्त सहयोग समेतको आिारमा प्रत्येक जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो
जजल्लाको ववकासका लार्ग वावषुक ववकास योजना तजजम
ु ा गनजप
ु नेछ।
ज ान र बजेट तजजम
राव�य योजना आयोगबाट स्रोत र सािनको पूवाुनम
ु ा तार्लकाको मागुिर्ुन प्राप्त भएपर्छ
समय सापेक्ष रूपमा योजनाको लक्ष्य हार्सल गनु जजल्ला ववकास सर्मर्तले ववषयगत र्नकाय, ववत्तीय सं स्र्ा,

उद्योग वाजणज्य सं घ, गैर-सरकारी सं स्र्ाका प्रमजि, नगरपार्लका प्रमजि तर्ा गाउँ ववकास सर्मर्त महासं घका
प्रर्तर्नर्ि समेत सहभागी गराई योजना तजजम
ु ा गोष्टीको आयोजना गनजप
ु नेछ।

ज ान र मागुिर्ुन समेतलाई ववचार गरी
गोष्टीबाट प्राप्त भएका सजझाव एवं ववत्तीय स्रोत र सािनको पूवाुनम

ँ र्मल्ने गरर सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास
सोअनजरूप गनजप
ु ने योजना तजजम
ु ा फाराम बजेट तजजम
ु ा तार्लकाको समयसग
सर्मर्त र नगरपार्लकालाई उपलधि गराइसक्नजपनेछ।

उपरोक्त बमोजजम प्राप्त फारममा सम्बजन्त्ित गाउँ ववकास सर्मर्त र नगरपार्लकाले बजेट तजजम
ु ा तार्लकाको
समयमा र्मल्ने गरी जजल्ला र केन्त्रस्तरबाट सञ्चालन हजने आयोजनाको ववषयगत क्षेरअनजसार प्रार्र्मकताक्रम
र्निाुरण गरी सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तमा पनाउनजपनेछ।
प्राप्त आयोजनाहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट प्राप्त हजने रकमबाट सञ्चालन हजने
आयोजनाहरूको छनौट गनजप
ु नेछ र प्रार्र्मकता र्निाुरण गनजप
ु नेछ। यसक्रममा ववषयगत योजना तजजम
ु ा
सर्मर्तले जजल्लास्तर र केन्त्रस्तरका आयोजनामा वगीकरण गरी त्यस्ता आयोजनाको प्रार्र्मकताक्रम पर्न
र्निाुरण

गरी

एकीकृत

योजना

तजजम
ु ा

गिाु

बजेट

तजजम
ु ा

तार्लकाको

ँ
समयसग

र्मल्ने

गरी

प्रस्तजत

गररसक्नजपनेछ।
एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तले ववषयगत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तबाट छनौट भएका आयोजनाका सम्बन्त्िमा
आयोजनामा छलफल गरी आयोजना बीच पररपूरक र पररपोषक सम्बन्त्िको आिारमा आवश्यकतानजसार
सं र्ोिन, र्पघट र प्रार्र्मकताक्रममा पररवतुन गनजप
ु नेछ। यसरी पररमाजुन गिाु बजेट तजजम
ु ा तार्लकाको
ँ र्मल्ने गरी जजल्ला ववकास सर्मर्तमा प्रस्तजत गररसक्नजपनेछ।
समयसग
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मार्र् उल्लेि भएबमोजजम एकीकृत योजना तजजम
ु ा सर्मर्तबाट र्सफाररस भइ आएका आयोजना अजन्त्तम रूप
दिनज अजघ जजल्ला ववकास सर्मर्तले नेपाल सरकारबाट प्राप्त नीर्त, मागुिर्ुन, आवर्िक योजनाको लक्ष्य, भू–
उपयोग नक्सा, गजरूयोजना, वस्तजगत वववरण, ववत्तीय सािन नक्सा, कायुक्षमता र कायुिक्षता, वातावरणीय प्रभाव
र इलाका–इलाका बीचको सन्त्तजलन आदि बारे को ववश्लेषण गनजप
ु नेछ। त्यसरी ववश्लेषण गिाु जजल्लास्तरमा
सञ्चालन गने आयोजना, केन्त्रीयस्तरबाट सञ्चालन हजने आयोजना र अन्त्य सं स्र्ाको सहभार्गतामा सञ्चालन हजनपज ने
आयोजनाको छज �ाछज �ै वगीकरण समेत गनजप
ु नेछ।
जजल्ला ववकास सर्मर्तले त्यस्ता आयोजनालाई अजन्त्तम रूप दिई ववषयगत वा कायुगत रूपमा प्रार्र्मकता
तोक्नज पने भए तोकी बजेट तजजम
ु ा तार्लकाको समयसँग र्मल्ने गरी जजल्ला पररषिमा पेर् गनजप
ु नेछ।

जजल्ला पररषद्ले जजल्ला ववकास योजना एवं बजेट पाररतको र्नणुय गरी सो र्नणुयको उतार तर्ा सम्ब�
कागजात बजेट तजजम
ु ा तार्लकाको समयमा र्मल्ने गरी रावष्ट्रय योजना आयोग र स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयमा

पनाउनजपनेछ। जजल्ला पररषदबाट पाररत जजल्ला ववकास योजनामा परे का कायुगत मन्त्रालय र र्नकायसँग
सम्बजन्त्ित र्नणुय त्यस्ता मन्त्रालय र र्नकायलाई पर्न सोही अवर्िर्भरै पनाइसक्नजपनेछ।

रावष्ट्रय योजना आयोग र नेपाल सरकारका ववर्भन्न मन्त्रालयले दिएको मागुिर्ुन र नीर्तर्भर रही जजल्ला
पररषद्ले स्वीकृत गरे का आयोजनालाई प्रार्र्मकतासार् सञ्चालन गनु जजल्ला ववकास सर्मर्तले आफ्नो कायुक्रम
र बजेटमा समावेर् गनजप
ु नेछ। रावष्ट्रय योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले पनाएको मागुिर्ुन र नीर्तमा
फरक हजने गरी पाररत भएका जजल्ला ववकास योजनाको हकमा रावष्ट्रय योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले

उपयजक्त आयोजना स्वीकृत गरी कायुक्रम र बजेट पनाउन सक्नेछ। यसरी कायुक्रम र बजेट पनाउँिा सोको
कारण पजष्ट्याँईसवहत सम्बजन्त्ित जजल्ला ववकास सर्मर्तलाई जानकारी गराउनजपनेछ।

कारणवस जजल्ला पररषद्को बैनक बस्न नसकी जजल्ला ववकास योजना पाररत हजन नसकेको अवस्र्ामा रावष्ट्रय
योजना आयोग र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले सम्बजन्त्ित जजल्लाका ववषयगत र्ािा कायाुलयले गरे को र्सफाररस
समेतका आिारमा जजल्ला ववकास सर्मर्तको अनजमोिनका लार्ग लेिी पनाएबमोजजमका कायुक्रम बजेट
स्वीकृत गरी पनाउनजपनेछ।
कायाुलय/आयोजनाहरू
प्रत्येक कायाुलय/आयोजनाहरूले अर्ु मन्त्रालयले पनाएको मागुिर्ुन एवं तालजक कायाुलयको र्निे र्न, पररपर
र बजेट सीमाको अिीनमा रही आगामी आर्र्ुक वषुको लार्ग बजेट तजजम
ु ा गनजु पिुछ।
सम्बजन्त्ित कायाुलय/आयोजनाहरूले बजेट तर्ा कायुक्रम तयार गरी LMBIS मा प्रववव� गिाु पजष्ट्याँई
वववरणहरू अर्नवायु रूपमा भनजु पनेछ।
बजेट तर्ा कायुक्रम LMBIS मा प्रववव� गिाु यस LMBIS प्रणाली सञ्चालन म्यानजअलमा उल्लेि गररएको
ढाँचाअनजसारका सबै वववरणहरू अर्नवायु रूपमा प्रववव� गनजप
ु नेछ।

ँ ीगत उपर्ीषुक मार रहने
बजेट तजजम
ु ा गिाु एउटा बजेट इकाईका लार्ग एउटा चालज उपर्ीषुक र एउटा पजज
गरी गनजु पिुछ।
उपरोक्तानजसार तजजम
ु ा गरे को बजेट र्नदिु� अवर्िर्भरै तालजक र्नकायमा पनाउनजपनेछ।
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरू/र्नकायहरू
बजेट

तर्ा

कायुक्रम

तयार

गिाु

बजेटको

सीमार्भर

रहे र

आवश्यक

बाँडफाँड

गरी

सीमा

तोकी

मन्त्रालयबाट

बजेट

मागुिर्ुनबमोजजम बजेट तयार गने गराउने कतुव्य सम्बजन्त्ित मन्त्रालय/तालजक र्नकायको हजनेछ।
सम्बजन्त्ित

मन्त्रालयहरू/र्नकायहरूले

आफू

अन्त्तगुत

रहेका

र्नकायहरूलाई

अर्ु

तजजम
ु ासम्बन्त्िी पररपर प्राप्त भएको ७ दिनर्भर बजेट तयार गनु र्निे र्न पनाउनज पिुछ।
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मन्त्रालयले ववभागहरूबाट प्राप्त भएको कायुक्रमको ववस्तृत रूपमा छलफल गरी टज गों लगाई LMBIS माफुत
प्रस्ताव गररएको बजेट अर्ु मन्त्रालय र रावष्ट्रय योजना आयोगमा पनाउनजपनेछ।
अन्त्तगुत ववभाग र कायाुलयहरूबाट बजेट प्रक्षेपण तर्ा वावषुक कायुक्रम प्राप्त भएपर्छ सो छानववन गरी बजेट
सीमा, आवर्िक योजनाको नीर्तअनजरूप भए वा नभएको, अर्ु मन्त्रालयबाट प्राप्त र्निे र्नबमोजजम भए नभएको र
फारामहरू पूण ु रूपमा भररएको वा नभररएको हेरी समग्र कायुगत नीर्तसँग मेल िान्त्छ िाँिैन सो समेत जाँची
पररमाजुन गनजप
ु ने भए सो समेत गरी अर्ु मन्त्रालयले तोकेबमोजजमको प्रवकया पूरा गरी LMBIS माफुत प्रस्ताव
गररएको बजेट र्निाुररत समयर्भरै पनाउने सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरू/ र्नकायहरूको कतुव्य हजनेछ।

बजेटलाई अजन्त्तम रूप दिँिा बजेट सीमाअनजरूप भए नभएको, उपलजधिमूलक भए नभएको प्र� गनजप
ु नेछ।
ववकास आयोजनाहरूको बजेट तजजम
ु ा गिाु प्रस्ताववत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्र्ुक प्राववर्िक
वातावरणीय तर्ा प्रर्ासकीय उपयजक्तताको आिारमा त्यसबाट हजने प्रर्तफल समेत ववचार गरी नेपाल
सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हजनपज िुछ।
र्निाुरण गररएको नीर्तगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेट सीमार्भर रही आफ्नो मन्त्रालय र अन्त्तगुत सञ्चालन हजने
कायुक्रमहरू अजख्तयारी परको अिीनमा रही सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले स्वीकृत गनजु गराउनजपनेछ।
स्वीकृत वावषुक कायुक्रम र िचु गने अजख्तयारी सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले अजख्तयारी प्राप्त भएको १५ दिनर्भर
पनाइ सक्नजपनेछ र यसको जानकारी रावष्ट्रय योजना आयोग, महालेिा परीक्षकको कायाुलय, अर्ु मन्त्रालय,
महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलय एवं सम्बजन्त्ित कोष तर्ा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयलाई समेत दिनजपनेछ।
प्रत्येक मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेजित नीर्त तर्ा कायुक्रमहरूको प्रत्येक मवहना समीक्षा गने, द्वैमार्सक तर्ा
मध्यावर्ि मूल्याङ्कनको लार्ग अर्ु मन्त्रालय तर्ा रावष्ट्रय योजना आयोगमा प्रर्तवेिन गने र अन्त्तगुतको
कायाुलयहरूको र्नयर्मत अनजगमन मूल्याङ्कन गनजप
ु छु।
अर्ु मन्त्रालय
आगामी आर्र्ुक वषुमा गनजप
ु ने सरकारी कामकाज तर्ा ववकास कायुक्रमको र्नर्मत्त तोवकएबमोजजम बजेट
तयार गने गराउने उत्तरिावयत्व अर्ु मन्त्रालयको हजनेछ।
बजेट तजजम
ु ा गने प्रयोजनका लार्ग बजेट तजजम
ु ा तर्ा प्रस्ताव गने ढाँचाहरू तर्ा प्रणाली तयार गने, स्रोत
सर्मर्तमा वववरणहरू प्रस्तजत गने, बजेट सीमा फाराम तर्ा मागुिर्ुन मन्त्रालय/ र्नकायहरूमा पनाउने,
मन्त्रालय/र्नकायहरूबाट LMBIS माफुत प्रस्ताव गररएको बजेट प्राप्त गने ववकास कायुक्रम सम्बन्त्िमा रावष्ट्रय
योजना आयोगमा हजने नीर्तगत छलफलमा प्रर्तर्नर्ित्व गने काम अर्ु मन्त्रालयको हजनेछ।
मन्त्रालय/र्नकायहरूबाट प्राप्त बजेट प्रक्षेपण मार्र् िचु र्ीषुकगत रूपमा छलफल गने, बजेटको मस्यौिा तयार
गने, त्यसलाई अजन्त्तम रूप दिने, आय व्ययसँग सम्बजन्त्ित वविेयकहरू र बजेट वक्तव्य तयार गरी
व्यवस्र्ावपका—सं सि समक्ष पेर् गने जजम्मेवारी अर्ु मन्त्रालयको हजनेछ।
अर्ु मन्त्रीबाट जेन १५ मा बजेट प्रस्तजत भइसकेपर्छ अर्ु सजचवबाट जेन १६ गते बजेट कायाुन्त्वयनको
लार्ग नीर्तगत मागुिर्ुन पनाउनजपनेछ।
बजेट स्वीकृत भएपर्छ वा वविेयक व्यवस्र्ावपका—सं सद्मा ववचारािीन रहे को अवस्र्ामा पेस्की िचु वविेयक
स्वीकृत भएपर्छ अर्ु सजचवले सम्बजन्त्ित र्नकायका सजचवहरूलाई ववर्नयोजन वविेयक पाररत भए लगत्तै वा
साउन १ गते बजेट िचु गने अजख्तयारी प्रिान गनजप
ु नेछ।
बजेट कायाुन्त्वयन सजरू भएपर्छ बजेटमा उल्लेजित नीर्त र कायुक्रमहरूको २/२ मवहनामा समीक्षा र
मध्यावर्ि मूल्याङ्कन गनजप
ु नेछ।
र्मरराष्ट्र र अन्त्तराुवष्ट्रय िातृसंस्र्ाहरूबाट अनजिान र ऋणस्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजने नगिी वा जजन्त्सी
सहायतालाई बजेटमा समावेर् गनजु गराउनजपनेछ। यसबाहे क अन्त्य प्रकारका सहायताको छज �ै वववरण बजेटसार्
व्यवस्र्ावपका-सं सद्मा पेर् गनजप
ु नेछ।
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गैर-सरकारी सं स्र्ा र स्र्ानीय र्नकायलाई प्राप्त हजने वैिेजर्क ऋण, अनजिान र सहयोगसम्बन्त्िी वववरण अर्ु
मन्त्रालयले व्यवस्र्ावपका-सं सि समक्ष पेर् गनजप
ु नेछ।
रावष्ट्रय योजना आयोग
रावष्ट्रय योजना आयोगले आगामी आर्र्ुक वषुका ववकास कायुक्रमहरूका सम्बन्त्िमा मं र्सर मसान्त्तर्भरमा
नीर्तगत लक्ष्य र्निाुरण गररसक्नजपनेछ। उपरोक्तानजसार लक्ष्य र्निाुरण गिाु आवर्िक योजनाको नीर्तलाई
मागुिर्ुनको रूपमा अवलम्वन गनजप
ु नेछ।

ँ समन्त्वय गरी बजेट सीमाको प्रारजम्भक प्रक्षेपण तयार गरी स्रोत सर्मर्त तर्ा बजेट सर्मर्तमा
अर्ु मन्त्रालयसग
पेर् गनजप
ु नेछ।

आगामी आर्र्ुक वषुको ववकास कायुक्रम सम्बन्त्िमा मागुिर्ुन तयार गने र अर्ु मन्त्रालयसँग समन्त्वय गरी
मन्त्रालयगत बजेट सीमा र्निाुरण गनजप
ु नेछ।
मन्त्रालयगत र कायुगत रूपमा तयार भएको बजेट अनजमान मार्र् नीर्तगत छलफल गनजप
ु नेछ।
चौमार्सक ववभाजनसवहतको वावषुक कायुक्रम स्वीकृत गनजप
ु नेछ।

ँ समन्त्वय गरी र्र-वषीय िचु प्रक्षेपण तयार तर्ा पररमाजुन गनजप
मन्त्रालयहरूसग
ु नेछ।

181
181

पररच्छे ि – ४
िचुको प्रार्र्मकीकरणका आिारहरू
क)

नयाँ आयोजनाको प्रार्र्मकीकरण र आयोजना कायाुन्त्वयनको पूव ु तयारी िाकाः

तह १ ववश्लेषणः प्रार्र्मकीकरणको लार्ग आयोजना छनौट गजणस्तर (Quality at Entry) का अर्नवायु पूवस
ु तुहरू
अर्नवायुरूपले पूरा गनजप
ु ने सतुहरू (Pre-requisites)

औजचत्यता (संक्षप
े मा)

१. औपचाररक अध्ययनबाट स्वीकृत
२. वातावरणीय स्वीकायुता -IEA/EIA बाट उपयजक्त नहररएका]_
३. मन्त्रालयको क्षेरगत उ�ेश्य प्रार्प्तमा योगिान
४. रावष्ट्रय लक्ष्यहरू (गररबी र्नवारण, रोजगारी, समावेर्ीकरण, लै विक समानता,
दिगो ववकास लक्ष्य, स्तरोन्नतl) प्रार्प्तमा सघाउ
५. प्रर्तफलको अवस्र्ा (आर्र्ुक प्रर्तफल िर/ववत्तीय प्रर्तफल िर/लागत
प्रभावकाररता मध्ये कजनै वा सबैको स्वीकायुता)
६. सं स्र्ागत र प्राववर्िक क्षमता
७. सरकारी सलं ग्नताको आवश्यकता

ि)

ववकास आयोजना/कायुक्रमहरूको प्रार्र्मकीकरणका आिारहरू (तह २ ववश्लेषण):

नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अन्त्तगुत सञ्चालन हजने ववकास आयोजना/कायुक्रमहरूको प्रार्र्मकीकरण तल उल्लेि गररएका
आिारहरूमा गररनेछ। आयोजना कायुक्रमहरूलाई प्रर्म प्रार्र्मकता प्राप्त P1, दद्वतीय प्रार्र्मकता प्राप्त P2 र तृतीय प्रार्र्मकता
प्राप्तलाई P3 गरी ३ वटा प्रार्र्मकतामा वगीकरण गररनेछ। प्रार्र्मवककरणको लार्ग सम्पूण ु ववकास आयोजनाहरूलाई
िे हायबमोजजम पाँचवटा क्षेरहरूमा वगीकरण गररएको छः
१.
२.

सामाजजक क्षेरः जर्क्षा, स्वास्थ्य तर्ा पोषण, मवहला वालवार्लका तर्ा समाज कल्याण, िानेपानी तर्ा सरसफाईं, सं स्कृर्त

पूवाुिार ववकास क्षेरः सडक तर्ा अन्त्य यातायात, र्हरी ववकास, र्सँचाइ, सूचना तर्ा सञ्चार, वातावरण ववज्ञान तर्ा
प्रववर्ि, ऊजाु, स्र्ानीय ववकास

३.

कृवष, भूर्मसजिार तर्ा वनः कृवष ववकास, भूर्मसजिार तर्ा व्यवस्र्ा, वन तर्ा भूसंरक्षण

४.

आर्र्ुक ववकासः उद्योग, वाजणज्य, पयुटन

५.

ववववि क्षेरः मार्र् उल्लेजित वगीकरणमा नपरे का अन्त्य सम्पूण ु क्षेरहरू

प्रार्र्मकीकरणका लार्ग सम्पूण ु क्षेरमा लागज हजने गरी पाँचवटा सामान्त्य आिारहरू तय गररएका छन् भने प्रत्येक क्षेरको लार्ग
तीनवटा छज �ाछज �ै आिारहरू तय गररएको छ। प्रत्येक आिारको लार्ग अलग अलग अं क भार छ�याइएको छ। प्रत्येक
आिारबाट आयोजनालाई अं क प्रिान गिाु र्नम्नानजसार अंक प्रिान गररनेछः
अङ्क
(१)

अर्त उत्तम

३

(२)

उत्तम

२

(३)

सन्त्तोषजनक / सामान्त्य

१

(४)

न्त्यून

०

(अ)

सामाजजक सेवा क्षेर

(जर्क्षा, स्वास्थ्य तर्ा पोषण, मवहला वालवार्लका तर्ा समाज कल्याण, िानेपानी तर्ा सरसफाइ क्षेर)
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(क)

सामान्त्य आिारहरू

१.

फरावकलो आर्र्ुक वृव� तर्ा प्रर्तव्यजक्त कजल राव�य आय वृव�मा योगिान पजर्याउनेः (२० अङ्क)

क

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

उत्पािन वृव�

–

आय वृव�

–

समतामूलक ववतरण

–

उत्पािका सािनहरूमा सजिार

अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

२.
क

गररबी र्नवारण र उत्पािनमूलक रोजगारीमा योगिान पजर ्याउनेः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

गररबी र्नवारण

–

रोजगारी तर्ा स्वरोजगारी वृव�

अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३.
क

सहभार्गताको अवस्र्ाः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

अर्त उत्तम

नागररक समाज, सामजिावयक सं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा,
उपभोक्ता समूह वा सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागीता रहने वा

–

स्र्ानीय र्नकायको सहभार्गता रहने वा

–

र्नजी क्षेरको सहभार्गता रहने

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

४.

समावेर्ीकरणमा योगिानः

(१० अङ्क)

(क) क्षेरीय समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘ग’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

अर्त उत्तम

ि

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘ि’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

उत्तम

ग

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘क’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरीय सन्त्तजलनमा स्प� योगिान नपजर्याउने आयोजना

न्त्यून

(ि) सामाजजक समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा बढावा दिने

अर्त उत्तम

ि

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

समावेर्ीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून
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(ग) लैंर्गक मूलप्रवाहीकरणमा योगिान

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय रूपमा योगिान दिने

अर्त उत्तम

ि

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

५.

आयोजनाको पूव ु कायुसम्पािन, सम्पन्न हजन लाग्ने समय तर्ा ममुत सम्भारको अवस्र्ाः (१० अङ्क)

(क) पूव ु कायुसम्पािन तर्ा सम्पन्न हजन लाग्ने समय
क

(भार ६० प्रर्तर्त)

पर्छल्लो आर्र्ुक वषुको िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ९०%

अर्त उत्तम

भन्त्िा मार्र् रहे को वा आगामी आर्र्ुक वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहे को
ि

पर्छल्लो आर्र्ुक वषुको िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ८०% िे जि

उत्तम

९०% को ववचमा रहे को वा आगामी तीन वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
ग

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०% िे जि

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

८०% को ववचमा रहे को वा आगामी पाँच वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहे को
घ

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%

न्त्यून

भन्त्िा कम रहेको वा आगामी पाँच वषुसम्ममा पर्न आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
नरहे को
(ि) ममुत सम्भारको व्यवस्र्ा

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष व्यवस्र्ा भएको

अर्त उत्तम

ि

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको आवश्यक व्यवस्र्ा भएको

उत्तम

ग

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष सामान्त्य व्यवस्र्ा भएको

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

ममुत सम्भारका लार्ग व्यवस्र्ा नभएको

न्त्यून

(ि) क्षेरगत आिारहरू
१. क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेश्य प्रार्प्तमा योगिान

(२० अङ्क)

क

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीययोगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्र्मा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्र्मा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
२. दिगो ववकास लक्ष्य प्रार्प्तमा योगिानः
क

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

सबैको लार्ग प्रार्र्मक जर्क्षा प्रार्प्त वा

–

प्रार्र्मक एवं माध्यर्मक तहमा छाराः छारको अनजपात वृव� वा

–

बालमृत्यजिर न्त्यूनीकरणमा योगिान वा

–

– मातृमत्ृ यजिर न्त्यूनीकरणमा योगिान वा मलेररया, क्षयरोग, HIV/ AIDS

अर्त उत्तम

र्नयन्त्रणमा योगिान
ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

184
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३. नेपाललाई अर्तकम ववकर्सत राष्ट्रको सूचीबाट ववकासर्ील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नर्त गनु आवश्यक सूचक मानव संर्ािन सूचक
(Human Asset Index) सजिारमा योगिानः
(१० अङ्क)
क

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने
–

माध्यर्मक तहको भनाुिर वृव� वा

–

साक्षरता वृव� वा

–

कजपोषण न्त्यूनीकरण वा

–

औषत आयज वृव�

अर्त उत्तम

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

(आ) कृवष भूर्मसजिार तर्ा वन क्षेर
(कृवष ववकास, भूर्मसजिार तर्ा व्यवस्र्ा, वन तर्ा भूसंरक्षण)
(क) सामान्त्य आिारहरू
१.
क

फरावकलो आर्र्ुक वृव� तर्ा प्रर्तव्यजक्त कजल रावष्ट्रय आय वृव�मा योगिान पजर ्याउनेः (२० अङ्क)
र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

उत्पािन वृव�

–

आय वृव�

–

समतामूलक ववतरण

–

उत्पािनका सािनहरूमा सजिार

अर्त उत्तम

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

२.
क

गररबी र्नवारण र उत्पािनमूलक रोजगारीमा योगिान पजर्याउनेः
र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

गररबी र्नवारण

–

रोजगारी तर्ा स्वरोजगारी वृव�

(१० अङ्क)
अर्त उत्तम

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३.
क

सहभार्गताको अवस्र्ाः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

– नागररक समाज, सामजिावयक सं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा, उपभोक्ता समूह वा
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागीता रहने वा
– स्र्ानीय र्नकायको सहभार्गता रहने वा
– र्नजी क्षेरको सहभार्गता रहने
ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

185
185

घ
४.

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

समावेर्ीकरणमा योगिानः

(१० अङ्क)

(क) क्षेरीय समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा "ग" वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

अर्त उत्तम

ि

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा "ि" वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

उत्तम

ग

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा "क" वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

सन्त्तोषजनक÷सामान्त्य

घ

क्षेरीय सन्त्तजलनमा स्प� योगिान नपजर्याउने आयोजना

न्त्यून

(ि) सामाजजक समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा बढावा दिने

अर्त उत्तम

ि

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

समावेर्ीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

(ग) लैविक मूलप्रवाहीकरणमा योगिान

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय रूपमा योगिान दिने

अर्त उत्तम

ि

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

५.

आयोजनाको पूवक
ु ायुसम्पािन, सम्पन्न हजन लाग्ने समय तर्ा ममुत सम्भारको अवस्र्ाः (१० अङ्क)

(क) पूव ु कायुसम्पािन तर्ा सम्पन्न हजन लाग्ने समय
क

(भार ६० प्रर्तर्त)

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ९०%

अर्त उत्तम

भन्त्िा मार्र् रहे को वा आगामी आर्र्ुक वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
ि

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ८०%

उत्तम

िे जि ९०% को ववचमा रहेको वा आगामी तीन वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
रहे को
ग

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

िे जि ८०% को ववचमा रहेको वा आगामी पाँच वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
रहे को
घ

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%

न्त्यून

भन्त्िा कम रहेको वा आगामी पाँच वषुसम्ममा पर्न आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
नरहेको
(ि) ममुत सम्भारको व्यवस्र्ा (भार ४० प्रर्तर्त)
क

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष व्यवस्र्ा भएको

अर्त उत्तम

ि

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको आवश्यक व्यवस्र्ा भएको

उत्तम

ग

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष सामान्त्य व्यवस्र्ा भएको

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

ममुत सम्भारका लार्ग व्यवस्र्ा नभएका

न्त्यून

186
186

(ि) क्षेरगत आिारहरू
क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेश् प्रार्प्तमा योगिान

१.

(२० अङ्क)

क क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेय प्रार्प्तमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेय प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेय प्रार्प्तमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

२.

कृवष उत्पािनको व्यवसायीकरण र ववववर्िकरणमा योगिान

(१० अङ्क)

क कृवष उत्पािनको व्यवसायीकरण र ववववर्िकरणमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि कृवष उत्पािनको व्यवसायीकरण र ववववर्िकरणमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

कृवष उत्पािनको व्यवसायीकरण र ववववर्िकरणमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

कृवष उत्पािनको व्यवसायीकरण र ववववर्िकरणमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
३.

िाद्य सजरक्षामा योगिान

(१० अङ्क)

क

िाद्य सजरक्षामा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

िाद्य सजरक्षामा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

िाद्य सजरक्षामा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

िाद्य सजरक्षामा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

(इ)

पूवाुिार ववकास क्षेर

(क) सामान्त्य आिारहरू
फरावकलो आर्र्ुक वृव� तर्ा प्रर्तव्यजक्त कजल रावष्ट्रय आय वृव�मा योगिान पजर्याउनेः (२० अङ्क)

१.
क

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

उत्पािन वृव�

–

आय वृव�

–

समतामूलक ववतरण

–

उत्पािनका सािनहरूमा सजिार

अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

२.
क

गररबी र्नवारण र उत्पािनमूलक रोजगारीमा योगिान पजर्याउनेः
र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

गररबी र्नवारण

–

रोजगारी तर्ा स्वरोजगारी वृव�

(१० अङ्क)
अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान न पजर्याउने

न्त्यून

187
187

३.
क

सहभार्गताको अवस्र्ाः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने
─

अर्त उत्तम

नागररक समाज, सामजिावयक सं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा, उपभोक्ता समूह वा सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष
सहभागीता रहने वा

─

स्र्ानीय र्नकायको सहभार्गता रहने वा

─

र्नजी क्षेरको सहभार्गता रहने

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

४.

समावेर्ीकरणमा

योगिानः

(१० अङ्क)

(क) क्षेरीय समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'ग' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

अर्त उत्तम

ि

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'ि' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

उत्तम

ग

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'क' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरीय सन्त्तजलनमा स्प� योगिान नपजर्याउने आयोजना

न्त्यून

(ि) सामाजजक समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा बढावा दिने

अर्त उत्तम

ि

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

समावेर्ीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

(ग) लैविक मूलप्रवाहीकरणमा योगिान

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय रूपमा योगिान दिने

अर्त उत्तम

ि

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

५.

आयोजनाको पूव ु कायुसम्पािन, सम्पन्न हजन लाग्ने समय तर्ा ममुत सम्भारको अवस्र्ाः

(क) पूव ु कायुसम्पािन तर्ा सम्पन्न हजन लाग्ने समय
क

(१० अङ्क)
(भार ६० प्रर्तर्त)

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ९०%

अर्त उत्तम

भन्त्िा मार्र् रहे को वा आगामी आर्र्ुक वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहे को
ि

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ८०% िे जि

उत्तम

९०% को ववचमा रहे को वा आगामी तीन वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
ग

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०% िे जि

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

८०% को ववचमा रहे को वा आगामी पाँच वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
घ

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%
भन्त्िा कम रहेको वा आगामी पाँच वषुसम्ममा पर्न आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत नरहेको
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न्त्यून

(ि) ममुत सम्भारको व्यवस्र्ा

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष व्यवस्र्ा भएको

अर्त उत्तम

ि

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको आवश्यक व्यवस्र्ा भएको

उत्तम

ग

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष सामान्त्य व्यवस्र्ा भएको

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

ममुत सम्भारका लार्ग व्यवस्र्ा नभएका

न्त्यून

(ि) क्षेरगत आिारहरू
क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेश् प्रार्प्तमा योगिान

१.

(२० अङ्क)

क क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
२.

बजारको पहजँच वृव�मा योगिान

(१० अङ्क)

क

बजारको पहजँच वृव�मा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

बजारको पहजँच वृव�मा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

बजारको पहजँच वृव�मा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

बजारको पहजँच वृव�मा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३.

जलवायज पररवतुनको अनजकूलन, प्रकोप न्त्यूनीकरणमा योगिान

(१० अङ्क)

क

जलवायज पररवतुनको अनजकूलन वा प्रकोप न्त्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

जलवायज पररवतुनको अनजकूलन वा प्रकोप न्त्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

जलवायज पररवतुनको अनजकूलन वा प्रकोप न्त्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/
सामान्त्य

घ

जलवायज पररवतुनको अनजकूलन वा प्रकोप न्त्यूनीकरणमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
घ.

आर्र्ुक क्षेर

(क) सामान्त्य आिारहरू
फरावकलो आर्र्ुक वृव� तर्ा प्रर्तव्यजक्त कजल रावष्ट्रय आय वृव�मा योगिान पजर्याउनेः

१.
क

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

उत्पािन वृव�

–

आय वृव�

–

समतामूलक ववतरण

–

उत्पािका सािनहरूमा सजिार

(२० अङ्क)
अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पज¥याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून
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२.
क

गररबी र्नवारण र उत्पािनमूलक रोजगारीमा योगिान पजर्याउनेः
र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने
–

गररबी र्नवारण

–

रोजगारी तर्ा स्वरोजगारी वृव�

(१० अङ्क)
अर्त उत्तम

ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३.

सहभार्गताको अवस्र्ाः
क

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने
─

अर्त उत्तम

नागररक समाज, सामजिावयक सं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा, उपभोक्ता समूह वा
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागीता रहने वा

─

स्र्ानीय र्नकायको सहभार्गता रहने वा

─

र्नजी क्षेरको सहभार्गता रहने

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

४.

समावेर्ीकरणमा योगिानः

(१० अङ्क)

(क) क्षेरीय समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'ग' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

अर्त उत्तम

ि

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'ि' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

उत्तम

ग

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा 'क' वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरीय सन्त्तजलनमा स्प� योगिान नपजर्याउने आयोजना

न्त्यून

(ि) सामाजजक समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा बढावा दिने

अर्त उत्तम

ि

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

समावेर्ीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

(ग) लैविक मूलप्रवाहीकरणमा योगिान

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय रूपमा योगिान दिने

अर्त उत्तम

ि

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून
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५.

आयोजनाको पूव ु कायुसम्पािन, सम्पन्न हजन लाग्ने समय तर्ा ममुत सम्भारको अवस्र्ाः (१० अङ्क)

(क) पूव ु कायुसम्पािन तर्ा सम्पन्न हजन लाग्ने समय
क

(भार ६० प्रर्तर्त)

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ९०%

अर्त उत्तम

भन्त्िा मार्र् रहे को वा आगामी आर्र्ुक वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
ि

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ८०%

उत्तम

िे जि ९०% को ववचमा रहेको वा आगामी तीन वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
रहेको
ग

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%

सन्त्तोषजनक/

िे जि ८०% को ववचमा रहेको वा आगामी पाँच वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत

सामान्त्य

रहेको
घ

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०%

न्त्यून

भन्त्िा कम रहेको वा आगामी पाँच वषुसम्ममा पर्न आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत
नरहे को
(ि) ममुत सम्भारको व्यवस्र्ा

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष व्यवस्र्ा भएको

अर्त उत्तम

ि

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको आवश्यक व्यवस्र्ा भएको

उत्तम

ग

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष सामान्त्य व्यवस्र्ा भएको

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

ममुत सम्भारका लार्ग व्यवस्र्ा नभएका

न्त्यून

(ि) क्षेरगत आिारहरू
क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष र उ�ेेश् प्रार्प्तमा योगिान

(२० अङ्क)

क

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

१.

नपजर्याउने
२.

आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाुत प्रव�ुनमा योगिान

(१० अङ्क)

क

आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाुत प्रव�ुनमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाुत प्रव�ुनमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाुत प्रव�ुनमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

आयात प्रर्तस्र्ापन र र्नयाुत प्रव�ुनमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३. वस्तज र सेवाको आन्त्तररक आपूर्तु व्यवस्र्ापनमा योगिान

(१० अङ्क)

क

वस्तज र सेवाको आन्त्तररक आपूर्तु व्यवस्र्ापनमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

वस्तज र सेवाको आन्त्तररक आपूर्तु व्यवस्र्ापनमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

वस्तज र सेवाको आन्त्तररक आपूर्तु व्यवस्र्ापनमा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

वस्तज र सेवाको आन्त्तररक आपूर्तु व्यवस्र्ापनमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने

191
191

ङ. ववववि क्षेर
(क) सामान्त्य आिारहरू
१. फरावकलो आर्र्ुक वृव� तर्ा प्रर्तव्यजक्त कजल राव�य आय वृव�मा योगिान पजर्याउनेः
र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

क

(२० अङ्क)
अर्त उत्तम

– उत्पािन वृव�
– आय वृव�
– समतामूलक ववतरण
– उत्पािनका सािनहरूमा सजिार
ि

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र्का कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

२. गररबी र्नवारण र उत्पािनमूलक रोजगारीमा योगिान पजर ्याउनेः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

क

अर्त उत्तम

– गररबी र्नवारण
– रोजगारी तर्ा स्वरोजगारी वृव�
ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३. सहभार्गताको अवस्र्ाः

(१० अङ्क)

र्नम्न कजराहरूमा प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

क

–

अर्त उत्तम

नागररक समाज, सामजिावयक सं स्र्ा, गैरसरकारी सं स्र्ा, उपभोक्ता समूह वा
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागीता रहने वा

– स्र्ानीय र्नकायको सहभार्गता रहने वा
–

र्नजी क्षेरको सहभार्गता रहने

ि

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अप्रत्यक्ष तर्ा सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र् उल्लेजित कजराहरूमा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

४. समावेर्ीकरणमा योगिानः

(१० अङ्क)

(क) क्षेरीय समावेर्ीकरणमा योगिान (भार ३० प्रर्तर्त)
क

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘ग’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

अर्त उत्तम

ि

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘ि’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

उत्तम

ग

समग्र सूचकाङ्कका आिारमा ‘क’ वगुमा पने जजल्लाहरूमा सञ्चार्लत आयोजना

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरीय सन्त्तजलनमा स्प� योगिान नपजर्याउने आयोजना

न्त्यून

(ि) सामाजजक समावेर्ीकरणमा योगिान

(भार ३० प्रर्तर्त)

क

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा बढावा दिने

अर्त उत्तम

ि

समावेर्ीकरणलाई प्रत्यक्ष तर्ा उल्लेख्य रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

समावेर्ीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

मार्र्का कजराहरूमा अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

192
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(ग) लैविक मूलप्रवाहीकरणमा योगिान

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय रूपमा योगिान दिने

अर्त उत्तम

ि

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर्ा उल्लेिनीय रूपमा योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अप्रत्यक्ष तर सामान्त्य रूपमा योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

लै विक मूलप्रवाहीकरणलाई अत्यन्त्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
५. आयोजनाको पूव ु कायुसम्पािन, सम्पन्न हजन लाग्ने समय तर्ा ममुत सम्भारको अवस्र्ाः (१० अङ्क)
(क) पूव ु कायुसम्पािन तर्ा सम्पन्न हजन लाग्ने समय
क

(भार ६० प्रर्तर्त)

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ९०%

अर्त उत्तम

भन्त्िा मार्र् रहे को वा आगामी आर्र्ुक वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहेको
ि

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ८०% िे जि

उत्तम

९०% को ववचमा रहे को वा आगामी तीन वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहे को
ग

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०% िे जि

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

८०% को ववचमा रहे को वा आगामी पाँच वषुमा आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत रहे को
घ

पर्छल्लो आर्र्ुक वषु को िोस्रो चौमार्सकसम्मको भौर्तक तर्ा ववत्तीय प्रगर्त ५०% भन्त्िा

न्त्यून

कम रहे को वा आगामी पाँच वषुसम्ममा पर्न आयोजना सम्पन्न हजने र्नजचातत नरहे को
(ि) ममुत सम्भारको व्यवस्र्ा

(भार ४० प्रर्तर्त)

क

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष व्यवस्र्ा भएको

अर्त उत्तम

ि

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको आवश्यक व्यवस्र्ा भएको

उत्तम

ग

आयोजना दिगोपन वृव� गनु ममुत सम्भारको प्रत्यक्ष सामान्त्य व्यवस्र्ा भएको

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

ममुत सम्भारका लार्ग व्यवस्र्ा नभएको

न्त्यून

(ि) क्षेरगत आिारहरू
१. क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेेश्य प्रार्प्तमा योगिा

(२० अङ्क)

क

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्प्तमा अप्रत्यक्ष र उल्लेख्य योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्र्मा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

क्षेरगत प्रार्र्मकता, लक्ष्य र उ�ेश्य प्रार्र्मा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान

न्त्यून

नपजर्याउने
२. सजर्ासन अर्भवृव�मा योगिान

(१० अङ्क)

क

सजर्ासन अर्भवृव�मा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

सजर्ासन अर्भवृव�मा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

सजर्ासन अर्भवृव�मा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

सजर्ासन अर्भवृव�मा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

३. र्ाजन्त्त सजरक्षा अर्भवृव�मा योगिान

(१० अङ्क)

क

र्ाजन्त्त सजरक्षा अर्भवृव�मा प्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

अर्त उत्तम

ि

र्ाजन्त्त सजरक्षा अर्भवृव�मा अप्रत्यक्ष र उल्लेिनीय योगिान पजर्याउने

उत्तम

ग

र्ाजन्त्त सजरक्षा अर्भवृव�मा अप्रत्यक्ष र सामान्त्य योगिान पजर्याउने

सन्त्तोषजनक/सामान्त्य

घ

र्ाजन्त्त सजरक्षा अर्भवृव�मा अर्त कम योगिान पजर्याउने वा योगिान नपजर्याउने

न्त्यून

193
193

194
2
1

ग

2
2

क
ख

3
ग

2

ननजी क्षेत्रको सहभानगता ०.३.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

क

1

186

महि १४ मा िै वङ्गक सं केत दििा िौङ्गक समानतामा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेिाई १, अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेिाई २ र तटस्थिाइ ३ दिनु पने छ।

3

महि १४ मा गररबी ननिारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेिाई १ र अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेिाई २ दिनु पने छ।

2

ख

5

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
क

महि १२ मा आयोजना तथा काययक्रमको प्राथनमकतािाई १, २ िा ३ गरर प्रस्तुत गनुय पने छ।

2

ग
3

3

4

3

ख
10

10

15

6

महि १२ मा प्राथनमकता क्रम ननर्ायरण गिाय महि १० मा प्राप् गरे को कुि प्राप्ाङ्किाई आर्ार मान्नु पने छ।

2
क

3

10

(०.३)

5

3

3
3

10

4

सबै आयोजना तथा काययक्रमहरूको प्राथनमकता क्रम ननर्ायरण गनुय पने छ।

3

3

3

2

2

नोटः

10

15

1

(ग) िैङ्गीकीकरण

ुँ ी ननमायण (०.४) (ख) श्रम
(क). मानि पुज
नसजयनामा योगिान (०.४.)

सामुिावयक सं स्था, गैरसरकारी सं स्था,
ख.

आयोजना/काययक्रमको प्राथनमकता क्रम

1
नमूना

गणनाको

अंक

भार (%)

विभागको नामः

मन्त्त्राियको नामः

क्षेत्रः

क्र.सं .
आयोजना तथा काययक्रमको नाम

शास्न्त्त प्रिर्द्यनमा योगिान पुर्याउने

पुर्याउने (क)क्षेत्रीय समािेशीकरण (०.४)

4.११ आयोजना/काययक्रमको अंक ननर्ायरण तानिका

पूणायङ्क **

गररिोन्त्मूख र िरावकिो आनथयक िृवर्द्िाई
योगिान पुर्याउने

दिगो विकासको िक्ष्य
समािेशीकरण तथा िैङ्गीकीकरणमा योगिान
(ख) सामास्जक समािेशीकरणमा योगिान
पुर्याउने (०.३)

जम्मा
पूणायङ्क **

उत्पािनमूिक रोजगारीमा योगिान पुर्याउने
प्रर्ान प्रविनर्को प्रयोग (०.२) (ग) रोजगारी

जम्मा

सहभानगता क. जनसहभानगता नागररक समाज,
उपभोक्ता समूह/िाभग्राही. ०.४.

स्थानीय ननकायको सहभानगता ०.३. ग.

जम्मा

ुँ ी ननमायणमा योगिान पुर्याउने
भौनतक पुज

िातािरणीय दिगोपनमा योगिान पुर्याउने क.

ख

प्रिुषण न्त्यूनीकरणमा योगिान दिने

2

०.२.

ग

ख. जििायु पररितयन अनुकुितामा योगिान
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8

पुर्याउने ०.२. ग. जैविक विविर्ताको

घ

सं रक्षणमा प्रिर्द्यन ०.२. घ. प्रकोप

3
ङ

न्त्यूनीकरण ०२. ङ. भू–स्खिन न्त्यूनीकरण

2

०२.

2
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3

क
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3
ख

आयोजनाका स्स्थनतक. पूि य कायय सम्पािन

3

०.२.

9

०.४. ख. समापनको स्स्थनत
ग

ग. पुनस्थापना तथा ममयत ०.४. ८ ८
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0
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0
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0
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गररबी सं केत
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५. आयोजनािो पूव ि िायि
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महल १५ मा रणनीर्त सं केत दििा तीन वषीय योजनाको रणनीर्तलाई आिार मान्नज पनेछ।

4.१२ अंक र्निाुरणको लार्ग जजल्लाहरूको वगीकरण
जजल्ला कोड

जजल्लाको नाम

जजल्ला कोड

जजल्लाको नाम

जजल्ला कोड

जजल्लाको नाम

01

ज
ताप्लेजि

26

नजवाकोट

51

मजस्ताि

02

पाँचर्र

27

कानमाडौं

52

मजग ज

03

इलाम

28

लर्लतपजर

53

डोल्पा

04

झापा

29

भक्तपजर

54

हजम्ला

05

ज ासभा
सं िव

30

काभ्रेपलान्त्चोक

55

जजम्ला

06

तेह्रर्जम

31

मकवानपजर

56

कार्लकोट

07

भोजपजर

32

रौतहट

57

रूकजम

08

िनकजटा

33

बारा

58

रोल्पा

09

सजनसरी

34

पसाु

59

प्यूनान

10

मोरि

35

जचतवन

60

िाि

11

सोलजिम्बज

36

नवलपरासी

61

सल्यान

12

िोटाि

37

रूपन्त्िे ही

62

बाँके

13

उियपजर

38

कवपलवस्तज

63

बदिुया

14

ओिलढज िा

39

अघाुिाँची

64

सजिेत

15

सप्तरी

40

पाल्पा

65

जाजरकोट

16

र्सराहा

41

गजल्मी

66

िै लेि

17

िनजषा

42

स्यािजा

67

कैलाली

18

महोत्तरी

43

तनहजँ

68

डोटी

19

सलाुही

44

गोरिा

69

अछाम

20

र्सन्त्िजली

45

मनाि

70

बाजजरा

21

रामेछाप

46

लम्जजि

71

बझाि

22

िोलिा

47

कास्की

72

जु ा
िाचल

23

र्सन्त्िजपाल्चोक

48

पवुत

73

बैतडी

24

रसजवा

49

बाग्लजि

74

डडेलिजरा

25

िादिि

50

म्याग्िी

75

कञ्चनपजर
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पररच्छे ि – ५
आय तर्ा व्यय प्रक्षेपणका आिारहरू
५.१ पृष्टभूर्म
बजेट प्रक्षेपणलाई यर्ार्ुपरक तजल्याउन सबै र्नकायले र्नजचातत मापिण्डका आिारमा आय र व्ययको प्रक्षेपण गनजु
आवश्यक हजन्त्छ। यसका लार्ग सै �ाजन्त्तक पक्षहरूको ज्ञान, तथ्यहरूको सं कलन र प्रवृजत्तगत ववश्लेषणबाट आय र व्यय

प्रक्षेपणलाई वास्तववकताको नजजक पजर्याउन सवकन्त्छ। यस पररच्छे िमा बजेट तजजम
ु ाको पक्षसँग गाँर्सएका आय–व्यय
प्रक्षेपणका केही आिारभूत ववषयमार्र् प्रकार् पाररएको छ।

५.२ सािन प्रक्षेपणका आिारहरू
राजस्व प्रक्षेपण गने तररका
राजस्व प्रक्षेपण गिाु राजस्वका प्रत्येक र्ीषुकहरूमा प्रक्षेपणको कजन तररका उपयजक्त हजन्त्छ, सो तय गरी राजस्वका
ववर्भन्न र्ीषुकहरूको अलग अलग प्रक्षेपण गनजु पिुछ। प्रत्येक र्ीषुकमा प्रक्षेपणको सै �ाजन्त्तक आिार स्प� गनजु पिुछ।
जस्तैः कजनै राजस्वको र्ीषुकको करािार (Tax base) स्र्ावपत आर्र्ुक सूचकहरूबाट र्नजचातत गनु सवकन्त्छ भने त्यही
सूचकलाई करािार कायम गनजु पिुछ। पैनारी महसजल र पैनारीमा लाग्ने मूल्य अर्भवृव� करको करािार आयात हजन
सक्िछ। िण्ड जररवानाको करािार ववगतको असजली प्रवृजत्त र ववजर्� िालका सूचनाहरू हजन सक्िछन्। कजनै राजस्व
र्ीषुकको करािार स्र्ावपत आर्र्ुक सूचकहरूबाट र्नजचातत गनु सवकंिै न भने मार कजल गाहुस्र् उत्पािन जस्ता मापनका
आिारबाट प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
राजस्व प्रक्षेपण गिाु ४ वटा तररकाहरूमध्ये करको प्रकृजत्तको आिारमा कजनै एक वा एक भन्त्िा बढी आिारमा ववश्लेषण
गनु सवकन्त्छ।
१.

प्रभावकारी कर िरको तररका
प्रचलनमा रहेको प्रत्येक करको िर र त्यसको करािारको प्रक्षेपणको गजणनफलबाट करको प्रक्षेपण गनजु
प्रभावकारी कर िरको तररका हो। प्रभावकारी िर र्नकाल्िा लगत्तै अजघल्लो आर्र्ुक वषुको जम्मा कर असजली
रकमलाई करािारको अं कले भाग गरी र्नकाल्न सवकन्त्छ। तर यदि लगत्तै अजघल्लो आर्र्ुक वषु त्यर्त
प्रर्तर्नर्िमूलक छै न भने ववगत ५ वा १० वा सो भन्त्िा बढी वषुहरूको औषत अङ्कलाई आिार बनाउन
सवकन्त्छ।
कर छज ट वा करिाताहरूको कर छल्न चाहने प्रवृजत्त वा कर प्रर्ासनको क्षमतामा कमीका कारण प्रभावकारी िर
र आर्र्ुक

नमा उल्लेि गररएका िर बीच फरक हजन सक्िछ। करािार, करका िर, कर प्रर्ासनको क्षमता,

करिाताको स्वेजच्छक सहभार्गता जस्ता कजराहरूले राजस्व असजलीमा प्रभाव पानु सक्िछ। तसर्ु, प्रभावकारी
करिरको वहसाव गिाु करािारको प्रक्षेपण गनु गररएका आर्र्ुक गर्तववर्ि र समायोजनका मान्त्यताहरू स्प�
उल्लेि गनजु पिुछ।
२.

कर लचकताको तररका
प्रत्येक करको करािारमा हजने वृव�अनजरूप सं कलन हजने राजस्वमा कर्त वृव� हजन्त्छ भन्ने आिारमा करको
लचकता र्नकाल्न सवकन्त्छ। करािारमा हजने वृव�को प्रक्षेपणलाई कर लचकताले गजणन गरी र कर सं रचनामा
हजनसक्ने पररवतुन, कर प्रर्ासनको क्षमता तर्ा करिाताहरूको स्वेजच्छक सहभार्गताको कारणबाट पनुसक्ने
असरको मोटामोटी प्रक्षेपण गरी राजस्वमा हजनसक्ने वृव�को प्रक्षेपण गनजु पिुछ। पारिजर्ुताको लार्ग राजस्व
प्रक्षेपण गिाु यस्ता तत्वहरूले पानु सक्ने प्रभावको अलग अलग ववश्लेषण गरी वहसाव गनजु उपयजक्त हजन्त्छ।
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३.

समव�गत अन्त्तरसम्बन्त्िमा आिाररत तररका (Mode-based Approach)
कजनै कजनै ववकर्सत िे र्हरूले समग्र कर प्रणाली र अर्ुतन्त्रका ववर्भन्न आर्र्ुक वक्रयाकलापहरूको अन्त्तर
सम्बन्त्िलाई ध्यानमा रािी राजस्वको प्रक्षेपण गने गिुछन् भने कजनै िे र्हरूले कर वववरणको आिारमा त्यस
करलाई असर पाने

न कानूनहरूको प्राविानको वास्तववक आिारमा सूक्ष्म–प्रयोग ववर्ि (Micro Simulation

Models) वनाई सबै तत्वहरूको अन्त्तरसम्बन्त्िको तथ्याङ्कीय ववश्लेषणका आिारमा राजस्वको प्रक्षेपण गिुछन्।
ज
प्रभावकारी करिर र कर लचकता िजबै र्स�ान्त्तको सं यक्त
आिारमा पर्न राजस्व प्रक्षेपण गने गररन्त्छ।
प्रभावकारी कर िर अर्वा कर लचकता र्स�ान्त्त अन्त्तगुत राजस्व प्रक्षेपण गिाु करका वतुमान नीर्तको
आिारमा प्रक्षेपण गररन्त्छ भने सूक्ष्म–प्रयोग ववर्िको तररका अन्त्तगुत राजस्व प्रक्षेपण गिाु कर पररवतुनले
राजस्वमा पाने प्रभावको आिारमा प्रक्षेपण गररन्त्छ। पारिजर्ुताको लार्ग कजन चाहीं तररकामा के कस्ता
सूचनाहरूको उपयोग भएको छ र कस्ता सूचकहरू (parameter Values) प्रयोग भएका छन् भन्ने कजरा स्प�
उल्लेि गनजु पिुछ।
४.

प्रवृजत्तगत ववश्लेषणमा आिाररत तररका
राजस्वका कर्तपय र्ीषुकहरू, िासगरी गैरकर राजस्वलाई र्नदिु� समव�गत आर्र्ुक सूचकहरूको आिारमा मार
प्रक्षेपण गनु गाह्रो पिुछ। गैरकर राजस्वलाई प्रक्षेपण गिाु ववगत वषुहरूको असजलीको प्रवृजत्त र प्रत्येक
गैरकरलाई प्रभाव पाने िास सूचनाहरूको ववश्लेषण गरी गैरकर राजस्वको प्रक्षेपण गररन्त्छ। पारिजर्ुताको लार्ग
कजन प्रवृजत्तबाट कसरी प्रक्षेपण गररएको हो र त्यस्तो प्रक्षेपणलाई प्रभाव पानु सक्ने तत्वहरू के के हजन ् स्प�
उल्लेि गनजु पिुछ। गैरकर राजस्व प्रक्षेपणका केही उिाहरणहरू िे हायबमोजजम प्रस्तजत गररएको छ:
क.

फमु रजज�ेर्न िस्तजरको प्रक्षेपण
ववगतका वषुहरूमा कर्त कम्पनीहरू िताु हजने गरे का र्र्ए, प्रत्येक कम्पनी िताुबाट औषत कर्त राजस्व
प्राप्त भएको र्र्यो, आगामी वषुमा कजनै कानूनी पररवतुनबाट कम्पनी िताु सं ख्या र र्जल्कमा पररवतुन हजने
सम्भावना छ, छै न भन्ने कजराको ववश्लेषण गरी प्रक्षेपण गनजु पिुछ।

ि.

परीक्षा िस्तजरको प्रक्षेपण
परीक्षा सञ्चालन गने र्नकायले ववगतका प्रत्येक वषुहरूमा उपजस्र्त परीक्षार्ी सं ख्याको प्रवृजत्त ववश्लेषण गरी
परीक्षा िस्तजरको िरमा हजने पररवतुनलाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपण गनजु पिुछ। सार्ै, कजनै कारणले कजनै
िास वषुमा पररक्षार्ी सं ख्यामा घटवढ हजने भएमा सोको समेत ववश्लेषण गनजु पिुछ।

ग.

राहिानी पासपोटु. िस्तजरको प्रक्षेपण
िस वषु अवर्िको म्याि नाघेका राहिानीहरू ववगतका प्रत्येक वषुहरूमा कर्त नवीकरण भएका छन्, कर्त
नयाँ राहिानी ववतरण भएको छ, वविे र् जाने व्यजक्तहरूको सं ख्यात्मक प्रवृजत्त समेतलाई ववश्लेषण गरी
राहिानी िस्तजरको प्रक्षेपण गनु सवकन्त्छ।

घ.

टे र्लफोन स्वार्मत्व तर्ा सेवा र्जल्क
टे र्लफोनको माग प्रर्तवषु कजन िरमा बढे को छ, मागमध्ये कर्त प्रर्तर्त टे र्लफोन उपलव्ि हजनसक्छ भन्ने
आिारमा सम्भाव्य सं ख्या र टे र्लफोन स्वार्मत्व र्जल्क िरलाई गजणन गरी टे र्लफोन स्वार्मत्व र्जल्कको
प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
त्यस्तै गरी ग्राहकले गने कलको औषत, ग्राहकको सम्भाव्य सं ख्या, सेवा र्जल्कको िर, िर पररवतुनको
सम्भावना, ग्राहकले गने कलको औषतमा हजने वृव� समेतको ववश्लेषण गरी सेवा र्जल्कको प्रक्षेपण गनजु
पिुछ।
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वैिेजर्क सहायता
बजेट ववर्नयोजनमा आन्त्तररक सािन पर्छ ववर्ेष महत्त्व राख्ने वैिेजर्क ऋण र अनजिानको प्रक्षेपणलाई वास्तववक
बनाउन अत्यावश्यक छ। सामान्त्यतया सम्झौता भइसकेका (Continuing Agreement) र सम्झौताको लार्ग प्रर्तब�ता
ँ लन गनजप
व्यक्त भएका (New Commitment) आयोजना/कायुक्रमको आिारमा वैिेजर्क ऋण र अनजिानको आक
ु ने

हन्त्छ। आगामी आर्र्ुक वषुको बजेट तजजम
ु ा गिाु प्रक्षेपण गने प्रयोजनको लार्ग र्नम्न अवस्र्ामा रहे को ऋण वा
अनजिान सम्झौताको आिार र्लनज पिुछ:
क.

सम्झौता प्रभावकारी हजन सम्झौताअनजसारको रकम प्रवावहत हजन राजिएको सबै सतुहरू पूरा भइसकेको
आयोजना, कायुक्रम वा कायुगत ऋण वा अनजिान सम्झौता अन्त्तगुत रकम र्नकासा (Disburse) भइरहे को,

ि.

सम्झौता भइसकेको हस्ताक्षर भइसकेको तर प्रभावकारी हजन पूरा हजनपने सतुहरू पूरा गने कारवाहीको
अवस्र्ाका सम्झौताहरू, र

ग.

िातृसंस्र्ाबाट प्रर्तव�ता व्यक्त गने क्रममा प्रवक्रया अगार्ड बवढरहेको, वाताु भइरहेको र आगामी आर्र्ुक
वषुर्भर सम्झौताहरू हस्ताक्षर भई रकम प्रवाह हजने अवस्र्ा पजग्ने पयाुप्त आिार भएको।

उपप्रकरण क, ि र ग अन्त्तगुत स्रोतको प्रक्षेपण गिाु र्नम्न कजराहरूको आिारमा प्रक्षेपण गनजु पिुछ:
कायाुन्त्वयन भइरहे का आयोजनाहरूका हकमा आयोजना व्यवस्र्ापनले पेर् गरे को कायु र बजेट िचु प्रक्षेपण,
आयोजना ववश्लेषण प्रर्तवेिनअनजरूप र्नम्न ववषयहरूको अवलोकन गनजु पिुछ:
१.

सम्झौताको िचु ववर्नयोजन अनजसूची (Allocation of Proceeds Schedule) अनुसार छ, छै न।

२.

िचु माग भएको र्ीषुकमा पयाुप्त रकम छ, छै न।

३.

कायु, मालसामान वा सेवा उपलजव्ि गनु ने क्काप�ासम्बन्त्िी कारवाहीको जस्र्र्त र रकम र्नकासा हजने आिारलाई
समय तार्लका बनाई प्रक्षेपण गररनज पिुछ।
क्षेर

(Sector)

वा

कायुक्रम

(Programme)

मा

आिाररत

सहायता

भए

रकम

र्नकासा

भइरहे को

(Disbursing) मा कजन वकस्ता (Tranche) हो र त्यस वकस्ता अन्त्तगुत आगामी वषु कर्त रकम र्नकासा हजन
बाँकी छ भनी प्रक्षेपण गनजप
ु छु। सोझै र्नकासा भइरहेको वकस्ता पर्छ अकदै  वकस्ता पर्न र्नकासा हजनलाई
सम्झौतामा उल्लेजित सतु पूरा गनजप
ु ने, कारवाही पूरा हजने अवस्र्ा पजग्छ भन्ने पयाुप्त कारणहरू भएमा त्यस्तो
रकम पर्न प्रक्षेपणमा समावेर्

गररनजपनेछ। यी प्राविानहरूलाई कायुक्रम आिाररत सहायताको रकम प्रक्षेपण

गिाु पर्न आिार र्लनजपिुछ।
उपप्रकरण ि को अवस्र्ाको सहायता रकम प्रक्षेपण गिाु िे हायका पक्षहरूमा ध्यान दिनज पिुछः
१.

नीर्तगत पररवतुन/सं र्ोिन वा नयाँ नीर्त र्नमाुण र कायाुन्त्वयनका सतुहरू।

२.

ँ नन िडा गनजप
ज
नयाँसग
ु ने वा पजनसांरचना गनजप
ु ने जस्ता सतुहरू पूरा गरे पर्छ मार प्रभावकारी हजने सतुयक्त

सम्झौताको हकमा र नेपाल सरकारद्वारा र्नणुय हजँिा कारवाही पूरा हजने समय तार्लका समेत सम्बजन्त्ित
मन्त्रालयको प्रर्तव�ता भएको अवस्र्ामा प्राप्त समय तार्लका र त्यस्तो सम्झौताको अन्त्य औपचाररकताहरू
जस्तै सम्झौता हस्ताक्षर हजन लाग्ने समय, हस्ताक्षर भएको सम्झौता उपर कानूनी राय पनाउने, पूरा गनु लाग्ने
समयलाई समेत प्रक्षेपण गरी समय तार्लका बनाई तिनजसार र्नकासा हजनसक्ने सम्भाववत रकमको प्रक्षेपण

समावेर् गनु सवकन्त्छ।
िातृपक्षलाई आयोजनामा नेपाल सरकारको प्रर्तव�ता व्यक्त गनु वा कायाुन्त्वयन हजने नोस आिारहरू भएको
अवस्र्ा,
उपप्रकरण ग को अवस्र्ाको सम्भाववत सम्झौता अन्त्तगुतको नयाँ आयोजनालाई बजेटमा समावेर् गररएकोमा
तिनजकजल नभई सम्झौता हजन नसकेको अवस्र्ामा आयोजनाको रकम पररचालन गनु नसकेको, सम्झौता नै
नभएको सहायता रकम िे िाएर बजेटको आकार बढाएको भन्ने आलोचना उव्जाउने सवकनेछ। आर्र्ुक
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वषुर्भर सम्झौता भएको अवस्र्ामा बजेटमा नपरे को कारण कायाुन्त्वयन सजरू गनु नर्मल्िो अवस्र्ा पर्न त्यजत्तकै

असजजलो हजन्त्छ। तसर्ु, यस्तो अवस्र्ाको आयोजना र िचु प्रक्षेपण समावेर् गनु सम्बजन्त्ित िातृपक्षसँग
परामर्ु गरी सकारात्मक आिार प्राप्त भएमा न्त्यूनतम कायुको लार्ग िचु प्रक्षेपण समावेर् गररनज पिुछ।

आन्त्तररक ऋण
आन्त्तररक ऋणलाई प्रत्येक वषु नपजग स्रोत (Resource gap) पूरा गने सं यन्त्रको रूपमा मार उपयोग गनजु हजँिैन।
ँ को अनजपातलाई मूल आिार बनाउनज पिुछ। आन्त्तररक ऋणको प्रक्षेपण
यसको प्रक्षेपण गिाु कजल गाहुस्र् उत्पािनसग
गिाु ववत्तीय जस्र्रता (Fiscal stability), र्नजी क्षेरको लगानीको सम्भाव्यता, आवश्यकता र त्यसबाट प्राप्त हजने प्रर्तफल,
नगि प्रवाहको प्रवृजत्त (Seasonal Variation) र ऋणको वकर्सम जस्ता पक्षहरूलाई आिारभूत रूपमा ववश्लेषण गरे र
हेनप
ुज छु।
बजेट सीमा र्निाुरणको प्रारजम्भक कारवाहीको क्रममा अनजिान पर्छको बजेट घाटा कजल गाहुस्र् उत्पािनको प्रचर्लत
मूल्यमा २ प्रर्तर्त भन्त्िा बढी हजन नदिन र िजि आन्त्तररक ऋण कजल गाहुस्र् उत्पािनको प्रचर्लत मूल्यको ०.५
प्रर्तर्तभन्त्िा बढी नहजनेतफु ववर्ेष चनािो हजन ज पिुछ। िजि आन्त्तररक ऋण भन्नाले कजनै आर्र्ुक वषुमा उनाउने ऋण
र भ जक्तानी वफताु गनजप
ु ने सावाँ बीचको फरक बजजझन्त्छ।

५.३ िचु अनजमान गने तररका
बजेट तजजम
ु ा गिाु र्नजचातत आिार वा Norms भएन भने यसले तिर्ुवािलाई प्रोत्साहन गिुछ। फलतः अत्यावश्यक
क्षेरमा रकमको अभाव हजने र अनावश्यक क्षेरमा रकम बढी ववर्नयोजन हजन गई रकमको सिजपयोग हजन नसक्ने
अवस्र्ा र्सजुना हजन जान्त्छ। यसलाई सजिार गनु नेपाल सरकारले बजेट तजजम
ु ा गिाु अपनाउनज पने कायु ववर्ि बारे
समय समयमा बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुन तयार गरी कायाुन्त्वयनमा ल्याएको ववषय सबैलाई ववदितै छ। यसो भएता पर्न
कजन कजन प्रकारका िचु के आिारमा प्रस्ताव गने भन्ने आिार नभएकोले ववगतमा एकै कामका लार्ग ववर्भन्न र्नकायले
माग गने बजेटमा फरक फरक अं क प्रस्ताव गरे को र बजेट माग गने र स्वीकृत गने सं स्र्ा बीचको मोलमोलाईका
आिारमा बजेट अंक र्निाुरण हजने अवस्र्ा सृजना हजन पजगक
े ो छ। यसमा समयसापेक्ष सजिार गने क्रममा बजेट माग
गिाु कजन आिारमा के कसरी माग गने भनी जानकारी दिने उ�ेश्यले ववर्भन्न िचु र्ीषुकहरूको बजेट तजजम
ु ाका
आिारहरू बारे उल्लेि गररएको छ। िचु माग गने तररकालाई िजई िण्डमा उल्लेि गररएको छ पवहलो िण्डमा
मन्त्रालयलाई प्राप्त समग्र बजेट सीमाङ्कलाई के आिारमा बाँडफाँड गने भन्ने उल्लेि छ भने िोस्रो िण्डमा प्रत्येक िचु
र्ीषुकमा के आिारमा प्रस्ताववत वषु र आगामी िजई वषुको बजेट अं क प्रस्ताव गने भन्ने उल्लेि छ। िोस्रो िण्डमा
बजेट प्रस्ताव गने तररकामा इकाई लागतलाई मजख्य जोड दिइएको छ जसमा सम्भव भएसम्मका िचु र्ीषुकका लार्ग
इकाई िर नै तोवकदिने, सम्भव नभएमा अनजमान गने वा एकमज� राख्ने वा ववगत वषुहरूका आिारमा प्रवृजत्तगत
ववश्लेषणका आिारमा बजेट प्रस्ताव गने ववषय समावव� छ। अध्ययन नै नभई बजेटमा आयोजना समावेर् गने
परम्परालाई र्नरूत्सावहत गनु अध्ययन भइसकेका र राव�य योजना आयोग र अर्ु मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त
आयोजनालाई मार बजेटमा समावेर् गने नीर्त अजघ साररएको छ।
पवहलो िण्ड: समग्र बजेट सीमाङ्कको आिारमा बजेट बाँडफाँड गने
१.

अर्ु मन्त्रालयबाट प्राप्त हजने आगामी ३ वषुको बजेट सीमाङ्कबाट सबभन्त्िा पवहले तलब भत्ता जस्ता “अर्नवायु
िावयत्व” को लार्ग रकम छज ट्याउनज पिुछ।

२.

अर्नवायु िावयत्वका लार्ग रकम प्रस्ताव गरे पर्छ कायाुलयको जर्रोभार िचु अर्ाुत कायाुलय सञ्चालनका लार्ग
िचुका मापिण्ड तोवकएको भए सो आिार र नतोकीएको भए ववगतको यर्ार्ु िचुको प्रवृजत्त, मूल्य वृव�को
सम्भावना र सम्भाव्य कायाुलय िचु बढ्न सक्ने आिारहरू प्रक्षेपण गरी रकम छज ट्याउनज पछु।
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३.

प्राकृर्तक वा िै वी प्रकोपबाट असर पनु सक्ने वा आर्र्ुक वषुको बीचमा सामान्त्यतः अनपेजक्षत वा आकजस्मक
काम आउन सक्ने िालका र्नकायहरू जस्तै निी र्नयन्त्रण, सडक र्नमाुण, बाली सं रक्षण जस्ता कायुमा सं लग्न
र्नकायहरूले प्राप्त बजेट सीमाङ्कबाटै यस्ता आकजस्मक कामको लार्ग आवश्यक रकम छज ट्याउनज पिुछ।

४.

“अर्नवायु िावयत्व र जर्रोभार” िचुहरू र िै वी प्रकोपको लार्ग आवश्यक िचु छज ट्याइसकेपर्छ बाँकी रकम
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले तीन वषुर्भर हार्सल गने लक्ष्य प्रत्येक वषुको छज �ाछज �ै िे जिने गरी र सो सम्भव नभए
तीन वषु पर्छ हजने उपलजधि िे जिने गरी तोकी प्रर्त इकाई लागतका आिारमा प्रस्ताववत वषु र आगामी २
वषुको बजेट प्रक्षेपण गनजु पिुछ।

५.

सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त सीमाङ्कर्भर प्रार्र्मकता समेतका आिारमा रकम छज ट्याइसकेपर्छ र्प
कायुक्रम गनजप
ु ने भए “सीमा बावहरको तर आगामी वषु सजरू गनजप
ु ने आयोजनाहरू” भनी प्रार्र्मकताका आिारमा
र्प आयोजना माग गनु सक्नेछन्। र्प आयोजना माग गिाु सम्भाव्यता अध्ययन भई रावष्ट्रय योजना आयोग र
अर्ु मन्त्रालयको स्वीकृर्त भई पर्छ आउने क्रममा (Pipeline) रहेका आयोजनाहरू मार समावेर् गनजु पछु।
यस्तो र्प आयोजना माग गिाु मन्त्रालयलाई स्वीकृत सीमाको १० प्रर्तर्त अंक बराबरको आयोजना मार
प्रस्ताव गनु सवकनेछ। तर मन्त्रालयले प्रस्ताववत वषुहरूमा आयोजना सञ्चालन गने गरी कजनै सम्झौता गरे को वा
सम्झौता अजन्त्तम चरणमा रहेका आिार सं लग्न गरी सो सीमाभन्त्िा बावहर पर्न बजेट माग गनु सक्नेछ।

६.

सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजनाको हकमा सम्भाव्यता अध्ययन गनु मार रकम माग गनु सवकनेछ र
सम्भाव्यता अध्ययन प्रर्तवेिनका आिारमा आयोजना स्वीकृर्तको कारवाही टजं गो लगाउनज पनेछ।

७.

रू. १ करोड भन्त्िा बढी लागत पने सडक, र्सँचाइ, ववद्यजत, िानेपानी, अस्पताल, ववद्यालय, ढल र्नमाुण, पाकु, उद्यान,
िू रसञ्चार आदि क्षेरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अर्नवायु रूपमा गररएको र रावष्ट्रय योजना आयोग/अर्ु
मन्त्रालयबाट स्वीकृर्त र्लएको हजन ज पछु।

८.

ँ ाइ, वन, िानेपानी, सडक, ग्रामीण ववद्यजत आदि क्षेरमा स्र्ानीय र्नकायले गने कायु
कृवष, जर्क्षा, स्वास्थ्य, र्सच
ँ
केन्त्रीयस्तरबाट सञ्चालन गने गरी प्रस्ताव गनजु हजँिैन। सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले जजल्ला ववकास सर्मर्तसग

जजल्लार्भरको स्र्ानीय र्नकाय माफुत सञ्चालन गने व्यवस्र्ा गनजप
ु नेछ।
९.

आयोजनाको कायाुन्त्वयन अवर्ि १ वषु िे जि ७ वषु बीचको हजनपज नेछ।

िोस्रो िण्ड: िचु र्ीषुकगत प्रक्षेपणका आिारहरू
िचु र्ीषुक

बजेट वषुका लार्ग प्रक्षेपण गने तररका

त्यसपर्छका

िजई

वषुको

लार्ग

प्रक्षेपण गने तररका
२११११

श्रे णीगत िरवन्त्िी सं ख्याXिाईपाई आएको तलवx १४.२

प्रत्येक वषुका लार्ग जम्मा

तलव

ग्रेड रकम प्रत्येक कमुचारीको र्नकाल्न नसवकएमा श्रे णीगत औषत

तलवलाई

ँ प्रस्ताववत प्रक्षेपण तजलना
र्नकाल्ने र अजघल्लो वषुको यर्ार्ु िचुसग

२.७५

प्रर्तर्तले

गजणा गरी हजन आउने रकम

गिाु २.७५ प्रर्तर्त भन्त्िा बढी हजन नहजने।

प्रस्ताव गने।

अस्र्ायी कमुचारीको लार्ग १४.२ को स�ा १३ मवहनाले गजणन गने

िरवन्त्िी र्पघट हजने योजना
भए

सोहीअनजसार

प्रक्षेपणमा

र्पघट गनु सवकनेछ।
२१११२

भत्ताको िर x भत्ता पाउने श्रे णीगत सं ख्या x १२

भत्ताको िरमा वृव� नभएमा

स्र्ानीय भत्ता

एक भन्त्िा बढी भत्ता भए सोही आिारमा र्नकाल्ने

प्रस्ताववत
िजई

वषुको

हजनेछ।
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प्रक्षेपणनै
लार्ग

आगामी
प्रक्षेपण

२१११४

भत्ताको िर x भत्ता पाउने श्रे णीगत सं ख्या x १२

भत्ताको िरमा वृव� नभएमा
प्रस्ताववत

वफल्ड भत्ता

िजई

प्रक्षेपणनै

वषुको

लार्ग

आगामी
प्रक्षेपण

हजनेछ।
२१११३

सम्बजन्त्ित जजल्लाको लार्ग तोवकएको वफल्ड भत्ता x भत्ता पाउने

भत्ताको िरमा वृव� नभएमा

महं गी भत्ता

कजल कमुचारी सं ख्या x१२

प्रस्ताववत प्रक्षेपण नै आगामी
िजई

वषुको

लार्ग

प्रक्षेपण

हजनेछ।
२१११९

भत्ताको िर x भत्ता पाउने श्रे णीगत सँख्या X१२

भत्ताको िरमा वृव� नभएको

अन्त्य भत्ता

बैनक भत्ताको लार्ग रकम प्रस्ताव गिाु बैनक गनजप
ु ने कारण र

प्रस्ताववत प्रक्षेपण नै आगामी

औजचत्य स्प� िजलाई बैनक सं ख्या प्रक्षेपण गनजु पिुछ र बैनकमा

िजई वषुको प्रक्षेपण हजनेछ।

सहभागी हजने सं ख्याको पजष्ट्याँई पर्न प्रस्तजत गनजु पिुछ। कायाुलय

रवन्त्िी

समयमा गररने बैनकका लार्ग बैनक भत्ता प्रस्ताव गनु पाइने छै न।

सोहीबमोजजम प्रक्षेपण र्पघट

कायाुलय समय अजघ पर्छ हजने बैनक, कानूनबमोजजम गदनत सर्मर्त,

गनु सवकनेछ।

र्पघट

भएमा

कायुिल आदिका लार्ग िे हायको Norms का आिारमा बैनक भत्ता
गणना गनजु पिुछ।
भत्ता िर
मन्त्रीस्तरले अध्यक्षता गने बैनकका पिार्िकारीलाई प्रर्त सिस्य रू.
2५००।–
सं वैिार्नक पिार्िकारी वा रा.प. ववजर्� श्रे णीले अध्यक्षता गरे को
बैनक प्रर्त सिस्य रू. 20००।–
अन्त्य पिार्िकारी वा व्यजक्तले अध्यक्षताको गरे को बैनक प्रर्त सिस्य
रू. 15००।–
बैनक भत्ता कायाुलयको र्नयर्मत कामका लार्ग दिइने छै न।
एउटै

र्नकाय र अन्त्तगुतका

पिार्िकारी, कमुचारी मार बस्ने

बैनकमा भत्ता प्रिान नगने
कजनै आयोजना ववर्ेषमा मन्त्रालयका सजचव वा ववभागीय प्रमजिको
अध्यक्षतामा गनन हजने र्निे र्न सर्मर्तमा भत्ता नदिने।
२११२१

पोर्ाक िरवन्त्िी x श्रे णीगत िरवन्त्िी सं ख्या x प्रर्त इकाई िर।

भत्ताको िरमा वृव� नभएको

पोर्ाक

यो सजवविाको गणना गिाु अस्र्ायी कमुचारी तर्ा करार सेवाका

प्रस्ताववत प्रक्षेपण नै आगामी

कमुचारीलाई समावेर् नगने।

२ वषुको प्रक्षेपण हजनछ
े ।

यस्तो सजवविा करार तर्ा ज्यालािारीमा कायुरतहरूलाई प्रिान गने
गरी सम्झौता नगने
२११२२

िरवन्त्िी सं ख्या Xअजघल्लो ६ मवहनाको प्रर्तदिनको यर्ार्ुिर X

प्रस्ताववत

वषुको

िाद्यान्न

१८२ दिन + िरवन्त्िी सं ख्या X अको ६ मवहनाको अनजमार्नत

प्रस्ताववत

प्रर्तदिन िर X १८३ दिन

मूल्य वृव� िरले हजन आउने

मूल्य वृव� िर चालज आर्र्ुक वषुको प्रक्षेवपत मूल्यवृव� प्रक्षेपणलाई

रकम जोडी र्नकाल्नज पछु।

वषुको

प्रक्षेपणमा
प्रक्षेवपत

आिार मान्नज पनेछ।
२११२३
औषर्ि

उपचार

अवकास हजनेको हकमा: वावषुक श्रे णीगत अवकार् सं ख्या र्नवृत्तभरण

बजेट वषुका लार्ग प्रक्षेपण

व्यवस्र्ापन कायाुलय, र्नजामती वकताबिाना, प्रहरी वकताबिाना,

गरे जस्तै सं ख्या प्रक्षेपण गरी
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िचु

जर्क्षक

वकताबिाना

र

सैर्नक

अर्भलेिालयबाट

र्लई

सोको

वावषुक

तलव

२.७५

आिारमा बजेट वषुका लार्ग सं ख्या प्रक्षेपण गरी २१ मवहना, १८

प्रर्तर्तले

बढ्छ

भन्ने

मवहना

आिारमा िचु प्रक्षेपण गने।

वावषुक औषिोपचार िचु भ जक्तानीको प्रक्षेपण: वावषुक सरिर १
प्रर्तर्त कमुचारीले सेवा अवर्िमै औषिोपचार िचु िावी गिुछन्
भन्ने प्रक्षेपणमा कमुचारी सं ख्याको गणना गरी भाररत औषत मार्सक
तलवले गजणन गरे र यस्तो औषिोपचार िचुको प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
भाररत औषत मार्सक तलव र्नकाल्िा श्रे णीगत सं ख्यालाई श्रे णीगत
मार्सक तलवमानले गजणन गरी कजल कमुचारी सं ख्याले भाग गनजु
पिुछ।
र्नकायगत रूपमा यो िचु र्ीषुक अन्त्तगुत बजेट व्यवस्र्ा गररने
छै न। गणना गने प्रयोजनका लार्ग मारै मन्त्रालय तर्ा र्नकायहरूले
वववरण अर्ु मन्त्रालयलाई उपलव्ि गराउनजपनेछ। अर्ु मन्त्रालयले
एकमज� रूपमा यसको बजेट उपर्ीषुक ६०१०१८ मा प्रस्ताव
गनेछ र १२ मवहनाको सजवविा पाउनेको सं ख्या प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
यसै को आिारमा सरिर तलव िर र्लई िचु प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
२२१११
पानी तर्ा ववजजली

क. िानेपानी तफु:

बजेट वषुको अनजमार्नत िरमा

प्रर्त व्यजक्त प्रर्तदिन सरिर िपत X२६ दिन Xिरवन्त्िी सं ख्या =

मूल्यवृव� हजने सम्भावनालाई

िपत र्लटर र्नकाल्ने।

आिार

प्रर्त मवहना िपत र्लटरलाई औषत िर प्रर्त िर् हजारको आिारमा

वषुको रकम प्रक्षेपण गने।

मानी

आगामी

िजई

हजन आउने रकमले गजणा गरी सोलाई १२ ले गजणा गने। अर्ाुत
िपत र्लटर/१०००० र्ल.X१२X प्रर्त िर्हजार र्लटरको िर गने
र सोमा र्मटर महसजल र्प गने
ि. ववद्यजत महसजल तफु
प्रर्त व्यजक्त िपत यजर्नट Xिरवन्त्िी सं ख्या Xप्रर्त यजर्नट महसजल
िर+र्मटर र्जल्के X१२
सजवविा पाउनेको हकमा = तोवकएको सजवविा X पिार्िकारी सं ख्या
X१२
२२११२

गत आर्र्ुक वषुको औषत मार्सक टे र्लफोन िचु X१२

बजेट वषुको अनजमार्नत िरमा

सञ्चार महर्जल

इन्त्टरनेट महसजल एकमज� सम्झौताअनजरूप

टे र्लफोन महसजल िरमा हजने

र्लज लाइुन: सम्झौताअनजरूप

घटबढ प्रक्षेपण गरी आगामी

पिार्िकारी सजवविा: सजवविा पाउने पिार्िकारीको श्रे णीगत सं ख्या X

िजई

सजवविा रकम X१२

गने।

वषुको

रकम

प्रक्षेपण

मोबाइल महसजल: मोबाईल पाउने पिार्िकारीको सं ख्या Xसजवविा
रकम X१२
२२१२१

प्रर्त कायाुलय X भाडा िर X १२ जजल्लागत रूपमा र्नकाली सबैको

प्रस्ताववत प्रक्षेपणमा सम्झौता

घर भाडा

जोड जम्मा गने।

र्मर्तले २ वषु पजगेमा १०

कायाुलय प्रयोजनका लार्ग घरभाडा र्लं िा प्रर्त कमुचारी सरिर

प्रर्तर्तले

१२० वगुवफटका िरले हजने आउने क्षेरफल बराबरको घर भाडामा

आउने रकम समावेर् गरी

र्लन सवकनेछ।

प्रक्षेपण गने।
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र्प

गरी

हजन

कायुक्रमअनजसार परामर्ुिातालाई कायाुलय कोना उपलधि गराउनज
पने भए सो समेत परामर्ुिाताको सं ख्याको आिारमा आवश्यक पने
मवहनाको लार्ग मार्र् उल्लेजित Normsअनजसार गने।
आवास सजवविा सजवविा पाउनेको हकमा ।
आवास सजवविा पाउने पिार्िकारीको श्रे णीगत सं ख्या X मार्सक रकम
X १२
आवास सजवविा:
सरकारी कायाुलयको सजरक्षा प्रयोजनका लार्ग कमुचारी सं ख्याको
वहसावले

हजने

क्षेरफलको

१०

प्रर्तर्त

वा

न्त्यूनतम

२५०

वगुवफटसम्म सजरक्षाकमी (पाले, पररचर वा रे ििे ि गनु बस्ने व्यजक्त)
बस्ने प्रयोजनलाई हजने गरी भाडामा र्लन सवकनेछ।
२२१२२
अन्त्य भाडा

सवारी सािन भाडा
मार्सक भाडा िर Xसवारी सािन सं ख्या X१२

प्रस्ताववत

प्रक्षेपणमा

सं म्झौताबमोजजम

पररमाजुन

प्रर्त घण्टा भाडा तोवकनेको हकमा जस्तै हे र्लकोप्टर भाडा, भाडा िर

हजने भएमा सम्झौताबमोजजम र

प्रर्त घण्टा Xर्लन चाहे को समय

पररमाजुन

ँ सम्बजन्त्ित ढज वानी भाडा यसमा पिदै  न)।
(र्नमाुण कायुसग

नहजने

भए

चालज

वषुकै प्रक्षेपणलाई आगामी २
वषुको प्रक्षेपण मान्ने।

२२२११

क.

इन्त्िन

सवारी सजवविा पाउनेको लार्ग इन्त्िन िचु
सजवविा

पाउने मार्सक

पिार्िकारी

इन्त्िनको िर वृव� नभएको

मार्सक

मोववल

पेट्रोल

र्डजल

ब्रे क

र्ल.

र्ल.

र्ल

र मार्सक
आयल

प्रर्त

एकमज�

३

कायाुलय

बमोजजम

प्रयोजनकै

सवारी

70

5

गनजु हजँिैन।

सजवविाको इन्त्िन िचु गणना

पजलमा

र्डजल

पेट्रोल

मोववल

सवारी

मार्सक

मार्सक

र

सािन

र्ल

र्ल

आयल

ब्रे क

राख्न

र्ल प्रर्त

पाइने

३
मवहना

सजवविा

पाउने 1

पिार्िकारी

बाहे क

100

75

5

100

75

5

कमुचारी

िरवन्त्िी भएकोमा
र्प ५० मा

अर्िकृतले

सािन प्रयोग गरे को भएमा

िरवन्त्िी सं ख्या

जना

र

5

कायाुलय प्रयोजनका सवारी सािन

३०

सजचव

100

श्रे णी
ि.

प्रक्षेपण हजनछ
े ।

सहसजचवस्तरका

कानून

सहसजचव

वषुको

प्रक्षेपण नै आगामी िजई वषुको

कायुरत

मन्त्री/सं वैिार्नक प्रचर्लत

सजचव/ववजर्�

प्रस्ताववत

राजिानी बाहेकका जजल्लामा

मवहना
पिार्िकारी

अवस्र्ामा

1
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त्यसपर्छको
र्प

1

100

75

5

१००

प्रर्त

िरबन्त्िीका लार्ग
ग.

प्रर्त मोटरसाइकल मार्सक १० र्लटर पेट्रोल

२२२१२ सञ्चालन क. सवारी सािनको र्नयर्मत ममुत सम्भार िचु प्रक्षेपण गिाु सवारी
तर्ा ममुत सम्भार

सािनको आयजलाई ध्यान दिई नयाँ िररि गिाु पने मूल्यको तल
उल्लेजित प्रर्तर्तको आिारमा प्रक्षेपण गनजु पिुछ।
सवारीको प्रकार

१–५

६–१०

११–२०

वषुको

वषुको

वषुको

हलजका सवारी –पेट्रोल

१

२

३

हलजका सवारी –र्डजल

२

४

६

मोटरसाइकल

२

ि. भवनको र्नयर्मत ममुत सम्भार िचु प्रर्त भवन वावषुक – भवनको
ह्रासक�ी गरे पर्छको मूल्यको आिारमा
भवनको प्रकार

१–५

६–१०

११–२०

२१ वषु

वषुको

वषुको

वषुको

भन्त्िा
मार्र्को

र्समेन्त्ट जोडाइ

१

१.५

२

२.५

माटोको जोडाइ

०.७५

१

१.२५

१.५०

कानबाट बनेको

०.९०

१.२५

१.५०

१.७५

ग. कायाुलयको फर्नुचर, मेर्ीनरी औजार तर्ा अन्त्य उपकरणको
र्नयर्मत ममुत सम्भार िचु प्रर्त कायाुलय एकमज� वावषुक रू.
स्र्ायी

वकताब

१–५

सम्पजत्तहरू

मूल्य

वषुको

६–१० वषुको

जम्मा
ममुत

ह्रास क�ी

सम्भार

पर्छको

िचु
१

१.५०

प्रर्तर्त

प्रर्तर्त

मेर्ीनरी

१

१.५० प्रर्तर्त

उपकरण

प्रर्तर्त

जम्मा
२२२१३

वीमा

िचु

यसमा र्नमाुण सम्पन्न भएका सावुजर्नक सम्पजत्त, मेजर्नरी उपकरण

वीमा

तर्ा सवारी सािनको वीमा र तेस्रो पक्षको वीमा िावयत्व, वीमा गिाु

हे रफेर भएमा सोहीबमोजजम र

लागेको

हे रफेर नभएमा चालज वषुकै

वीमा

र्जल्क

वास्तववक

वप्रर्मयमका

आिारमा

एकमज�

प्रस्ताववत गने

वप्रर्मयम

र्जल्कमा

प्रक्षेपण नै आगामी २ वषुको
लार्ग प्रक्षेपण गने।

२२३११

कामको प्रकृर्त र गत वषुमा भएको यर्ार्ु िचु समेतका आिारमा

कायाुलयसम्बन्त्िी

कायाुलयसम्बन्त्िी

िे हायका र्ीषुकमा िचु प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

जम्मालाई

िचु

कायाुलय तर्ा अरू मालसामान एकमज� प्रक्षेपण गने.

मूल्य
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िचुको

प्रस्ताववत
वृव�

वषुको

प्रक्षेपणको

हजलाक िचु सरिर मार्सक एकमज� X१२

आिारमा

ववज्ञापन िचु = ववज्ञापन िर Xसं ख्या प्रसार कायुक्रम बाहेकको.

गने।

र्प

गरी

प्रस्ताव

परपर्रका कायाुलय प्रयोजनार्ु:

कायाुलयस्तरमा – १ िै र्नक पर्रका, र पेर्ासँग सम्बजन्त्ित पर्रका – १
ँ सम्बजन्त्ित पर्रका – १
क्षेरीयस्तरमा – १ िै र्नक पर्रका र पेर्ासग
ववभागस्तरमा – महार्निे र्क/उपमहार्निे र्क

ँ सम्बन्त्िीत।
एउटा रावष्ट्रय िै र्नक र १ र्ान पेर्ासग
ववभागको पजस्तकालय प्रयोजनार्ु

सबै िै र्नक प्रकार्न १ र्ान अं ग्रज
े ी, नेपाली, पेर्ासँग सम्बजन्त्ित अन्त्य
प्रकार्न २ र्ान, अन्त्तराुवष्ट्रय प्रकार्न २ र्ान, प्रर्तदिन प्रकार्न हजने
साप्तावहक २ र्ान

पजस्तकालयले

ववभाग/कायाुलयसँग

सम्बजन्त्ित

समाचारको

कवटि

सम्बजन्त्ित समक्ष अर्नवायु पनाउने व्यवस्र्ा गने।
मन्त्रालयस्तर
मन्त्री: सबै रावष्ट्रय िै र्नक, िै र्नक प्रकार्न हजने २ वटा साप्तावहक,
अन्त्तराुवष्ट्रय प्रकार्नहरू कजनै २, पेर्ासँग सम्बजन्त्ित प्रकार्नहरू कजनै

२
सजचव: िजईवटा रावष्ट्रय िै र्नक, िै र्नक प्रकार्न हजने २ वटासम्म

साप्तावहक, अन्त्तराुवष्ट्रय प्रकार्न कजनै १, पेर्ासँग सम्बजन्त्ित प्रकार्न
कजनै १

सहसजचव: एउटा रावष्ट्रय िै र्नक, १ र्ान साप्तावहक, १ र्ान पेर्ासँग

सम्बजन्त्ित
पजस्तकालय प्रयोजनार्ु: सबै रावष्ट्रय िै र्नक प्रकार्न, प्रर्तदिन प्रकार्न

हजने कजनै ३ साप्तावहक, अन्त्तराुवष्ट्रय प्रकार्न ३, पेर्ासँग सम्बजन्त्ित
प्रकार्न कजनै ४,
छपाईमा एकमज� प्रक्षेपण गने र औजचत्य/पजष्ट्याँई प्रस्तजत गने
मालसामान ढज वानी भाडा र्नमाुण कायुको बाहे क सरिर प्रर्त के.जी.
िर Xकजल पररमाण
कजल पर्जपंक्षी X तोवकएको िरवन्त्िी X१२

२२३१२

िरवन्त्िी

हेरफेर

नभएको

पर्जपंक्षीहरूको

अवस्र्ामा चालज वषुकै प्रक्षेपण

आहार

आगामी

२

वषुका

लार्ग

प्रस्ताव गने।
२२३१३

पजस्तक

तर्ा सामाग्री िचु

र्नःर्जल्क पाठ्यपजस्तक: कक्षागत ववद्यार्ीको अनजमार्नत सं ख्यालाई

र्नःर्जल्क

पाठ्पजस्तक

प्रर्त सेट पजस्तकको मूल्यले गजणन गरी प्रक्षेपण गने।

छारबृजत्त

पाउनेका

सावुजर्नक पजस्तकालयका लार्ग िररि गनु चाहे को पजस्तक तर्ा

बढ्ने

घछैने

पाठ्य सामग्रीको सं ख्या Xसरिर प्रर्त इकाई िर।

आिारमा प्रस्ताव गने।

वा

वा
सं ख्या

प्रक्षेपणका

ववद्यालयको लार्ग अर्तररक्त पाठ्यसामग्री दिं िा कजन कजन प्रकारका
पाठ्य सामग्री दिन िोजजएको हो ती सबैको १ सेटको अनजमार्नत
इकाइ मूल्य Xववद्यालय सं ख्या।
२२३१४

इन्त्िन

प्रर्ासकीय कायुमा प्रयोग हजने मव�तेल, ग्यास, कोइला, िाउरा जस्ता
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मूल्य

वृव�का

आिारमा

अन्त्य प्रयोजन

अन्त्य इन्त्िन र सबै प्रकारका व्याट्रीहरू सवारी सािनको बाहे क.

सामान्त्य

एकमजष्ट लागत प्रस्ताव गने।

गने।

वृव�सवहत

प्रस्ताव

र्नजचातत प्रक्षेपणको आिार िजलाई बजेट प्रस्ताव गनु सवकने
२२३२१

र्नर्मुत

सडक, पजल, नहर, ववद्यजत, भवन आदि जस्ता सम्पजत्तको र्नयर्मत ममुत

चालज

वषुको

सम्भार िचुका लार्ग रे ििे ि कायु, ममुत कायु जस्ता छज �ाछज �ै

आिार

र्लई

कामको प्रयोजन िे जिने गरी रकम माग गनजु पिुछ। प्रत्येक िचुको

आिारमा आगामी २ वषुको

सम्भार िचु

प्रकृजत्त र पजष्ट्याँई सं लग्न गनजप
ु नेछ।

लार्ग िचु प्रस्ताव गने।

२२४११ सेवा र

परामर्ु सेवा िचु

आगामी वषुहरूमा र्लनज पने

सावुजर्नक
सम्पजत्तको

ममुत

परामर्ु िचु

ववर्ेषज्ञको सं ख्या × प्रर्त कायु दिन िर × सेवा र्लन चाहेको कायु दिन।
सेवा करारमा र्लं िा

सेवामा

नू लै

अवस्र्ामा

सेवा करारमा र्लन चाहे को काम र सोको लार्ग आवस्यक सं ख्या ×

प्रस्तावलाई
मूल्य

वृव�का

हे रफेर

नहजने

प्रस्ताववत

वषुको

प्रक्षेपणको आिारमा आगामी
िजई वषुको प्रक्षेपण राख्ने

सम्झौताअनजसारको मार्सक रकम × १२
व्यजक्त वा सेवा करारमा र्लं िा चाडपवु िचु तर्ा औषर्ि उपचार,
र्बिा वापत् आर्र्ुक िावयत्व पने गरी सम्झौता गनु वा नवीकरण

गनु हजँिैन।

अन्त्य मेर्ीनरी तर्ा उपकरणको ममुत सम्भार सेवाको लार्ग प्रर्त
भ्रमण िर (Per Visit Cost) × सेवा र्लन चाहे को भ्रमण सं ख्याको
आिार र्लने।
सफ्टवेयरको नवीकरण र्जल्क तर्ा सोको सेवा िचु समेत यसै िचु
र्ीषुकमा प्रस्ताव गने।
२२४१२

अन्त्य

सेवा र्जल्क

कायाुलय सजरक्षा, सरसफाइ, जचठ्ठी ओसार पसार, प्रार्र्मक स्वास्थ्य

करारमा

सेवा, सवारी चलाउने, टे र्लफोन , फ्याक्स, कम्प्यूटर, फोटोकवप मेर्सन

सतुबमोजजम

जस्ता

गने।

सामानको

सञ्चालन

तर्ा

सम्भारका

लार्ग

भएको

उल्लेजित
िचु

प्रस्ताव

करारबमोजजमको िचु प्रस्ताव गने।
२२५११

तार्लम सं ख्या Xसहभागी सं ख्या Xप्रर्त व्यजक्त िचु

स्वीकृत Norms मा पररवतुन

कमुचारी तार्लम

प्रत्येक प्रकारको तार्लम जस्तै ७ दिने, १५ दिने, ३० दिन वा सो

नभएसम्म

भन्त्िा बढी अवर्ि आदिको लार्ग प्रर्त तालम प्रर्त व्यजक्त िचु

आिारमा आगामी िजई वषुको

र्नकाल्नज पछु र प्रस्ताववत वषुमा त्यस्तो तार्लम कर्त वटा सञ्चालन

िचु प्रक्षेपण गनजु पछु।

गने प्रक्षेपण गनजप
ु छु।
तार्लममा के के िचु के कर्त िरमा पाउने भन्ने िर र्नकायगत
स्वीकृत

Norms

वा

अर्ु

मन्त्रालय

बजेट

तर्ा

कायुक्रम

महार्ािाको कायु सञ्चालन र्निे जर्कामा उल्लेजित ववश्लेषण तर्ा
र्नणुयको आिारमा र्नकाल्नज पछु।
तार्लम, सेर्मनार, सम्मेलनमा जाँिा पाउने िै र्नक भत्ता प्रचर्लत िर र
अवर्िलाई सहभागी सं ख्याले गजणा गरी हजन आउने रकम प्रस्ताव गनजु
पछु।
२२५१२
ववकास
जनचेतना

सीप
र

तार्लमको िचुको प्रक्षेपण गिाु अर्ु मन्त्रालय बजेट तर्ा कायुक्रम
महार्ािाको

कायु

सञ्चालन

र्निे जर्कामा

उल्लेजित

स्वीकृत

तार्लम

Normsको आिारमा कर्त अवर्िको तार्लमको कायुक्रम सञ्चालन

तर्ा गोष्टीसम्बन्त्िी

गने हो, प्रस्ताववत वषुको कायुक्रमको सं ख्यामा र्पघट हजने नहजने
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तार्लम

सं ख्याको

िचु

प्रक्षेपण गरी सो आिारमा प्रस्ताव गरी तार्लमको िचु प्रक्षेपण
गनजप
ु छु। त्यस्तो तार्लम कर्त वटा गने हो, सो आिारमा रकम
प्रस्ताव गनजप
ु छु। सहभागीको सं ख्या पर्न िजल्न आवश्यक छ।
गोष्टी िचुको प्रक्षेपण पर्न स्वीकृत ववभागीय Norms वा अर्ु
मन्त्रालयको कायु सञ्चालन र्निे जर्काको आिारमा गनजप
ु छु।
प्रचारप्रसार

कायुक्रमको

िचु

प्रक्षेपण

गनु

स्र्लगत

प्रववर्ि

हस्तान्त्तरण, रे र्डयो, वट.भी. वा सडक नाटक कायुक्रम, ववज्ञापन, पचाु,
पो�र आदि कजन आिारबाट गनु िोजेको हो, स्प� उल्लेि गनजु
पिुछ र त्यस्तो कायुक्रमको प्रर्त इकाई िचु वषु भररमा गररने
कायुक्रम सं ख्याको आिारमा प्रक्षेपण गनजप
ु छु।
२२५२१

प्रर्त इकाई उत्पािन लागतलाई अनजमार्नत उत्पािन सं ख्याले गजणन

उत्पािन लक्ष्य र्पघट हजने

उत्पािन

गरी रकम प्रक्षेपण गने र प्रर्त उत्पािन लागत र्नकाल्िा र्नम्न

आिारमा

सामाग्री/सेवा िचु

कजरामा ध्यान दिने:

तररकाअनजरूप प्रक्षेपण गने।

प्रस्ताववत

वषुकै

लागत = प्रत्यक्ष उत्पािन िचु + ववक्री ववतरण िचु + प्रर्ासर्नक
िचु।
एक भन्त्िा बढी वस्तज उत्पािन हजनेको हकमा प्रर्ासर्नक िचु
ववभाजन गिाु कजल लागतको आिारमा प्रत्येक उत्पािनको अंर् जर्त
प्रर्तर्त हजन आउँछ सोही प्रर्तर्तले प्रर्ासर्नक कजल िचुलाई गजणा
गरी आउने रकमलाई आिार र्लनजपछु।
२२५२२

सीप ववकास र जनचेतना तार्लम

तर्ा गोष्टी

बाहे कका

सबै

कायुक्रम िचु

वकर्समका स्वास्र्य, जर्क्षा, कृवष, मवहला, पयुटन लगायतका ववर्भन्न
क्षेरमा सञ्चालन हजने उत्पािन तर्ा सेवा प्रवाहसम्बन्त्िी कायुक्रमको
सं ख्या X प्रर्त इकाई िर को वहसावले लाग्ने रकम यसमा राख्ने।

२२५२९

ववववि

कायुक्रम िचु

मेला आयोजना, श्रव्य दृष्य कायुक्रम, िार्मुक सं स्र्ाको पूजापान, यज्ञ,

साल

वसालीको

जप आदि कामको लार्ग लाग्ने एकमजष्ट िचु प्रक्षेपण प्रस्ताव गने

सोहीबमोजजम

र

हकमा
अन्त्यको

हकमा कायुक्रममा पने भए
सामान्त्य

मूल्यवृव�का

आिारमा प्रस्ताव गने
२२५३१
िररि

औषर्ि

जीवन सजरक्षाको लार्ग राख्नज पने औषर्िको प्रकार र सं ख्याको

बजेट वषुका लार्ग प्रक्षेपण

आिारमा प्रक्षेपण गने।

गनु प्रयोग गररएकै आिारमा

िोप दिइने अनजमार्नत जनसं ख्या X प्रर्त िोप िचु।

प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

प्रर्त िोप िचुमा िोपको मूल्य, ढज वानी तर्ा िोपलाई चालज
अवस्र्ामा राख्न लाग्ने भण्डारण िचु समेत पिुछ।
झाडा, पिाला, ज्वरो, है जा

जस्ता

सरूवाजन्त्य

प्रकोपका

लार्ग

आवश्यक औषर्िको प्रक्षेपणको आिारमा राख्ने।
प्राकृर्तक प्रकोपबाट आउन सक्ने महामारीको कारण फैर्लने रोगको
र्निानका लार्ग आवश्यक औषर्िको प्रक्षेपण गने।
आयजवेि लगायत अन्त्य जचवकत्सा प�र्त प्रक्षेपणका आिारमा रकम
राख्ने।
२२६११

कायुक्रमको प्रकृर्तका आिारमा अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन कायु तर्ा
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प्रस्ताववत

वषुकै

आिारमा

अनजगमन मूल्याङ्कन

सोसम्बन्त्िी प्रर्तवेिन र र्नररक्षणको लार्ग हजने िचु प्रस्ताव गनु

आगामी

िचु

सवकन्त्छ, तर पयाुप्त पजष्ट्याँई प्रस्तजत गनजप
ु नेछ।

प्रस्ताव गने

अजघल्लो वषुको सरूवा सं ख्या िजई वषु सेवा अवर्ि पजगेका िजगम
ु

प्रस्ताववत वषुको प्रक्षेपणलाई

क्षेरको हकमा एक वषु पजगक
े ा. मध्ये सरूवा हजन सक्ने सम्भाव्य

बढीमा ३ प्रर्तर्त वृव� गरी

सं ख्याका आिारमा सरूवा हजने सं ख्या प्रक्षेपण गरी औषत प्रर्त

प्रस्ताव गने भ्रमण िचु तफु

कमुचारी िचुले गजणा गरी हजन आउने रकम प्रस्ताव गने।

रकम

सरकारी काम वा कायुक्रम कायाुन्त्वयनको र्सलर्सलामा स्विे र् वा

भएकोले

२२६१२

भ्रमण

िचु

२

वषुको

वृव�

हजन

िचु

सक्ने

वविे र्मा भ्रमण गिाु पाइने र्नयमानजसारको भ्रमण िचु, िै र्नक भत्ता,
वासस्र्ान िचु, नेता भत्ता, वविे र् जाँिाको लजगा भत्ता, भ्रमण वीमा
िचु, फजटकर तर्ा भैपरी आउने िचु प्रक्षेपण गरी एकमजष्ट प्रस्ताव
गने।
२२६१३

ववजर्�

ववजर्� व्यजक्त तर्ा प्रर्तर्नर्ि मण्डलको लार्ग हजने यातायात भाडा,

प्रस्ताववत वषुको प्रक्षेपणलाई

तर्ा

हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्त्िी वीमा िचु, िै र्नक भत्ता, वासस्र्ान,

बढीमा ३ प्रर्तर्त वृव� गरी

प्रर्तर्नर्ि मण्डलको

वविे र् जाँिाको लजगा भत्ता तर्ा फजटकर र भैपरी आउने िचु

प्रस्ताव गने भ्रमण िचु तफु

भ्रमण िचु

एकमज� प्रक्षेपण गरी प्रस्ताव गने।

रकम

व्यजक्त

वृव�

हजन

सक्ने

भएकोले.
२२६१४

अन्त्य

भ्रमण िचु

नेपाल सरकार वािी हजने मज�ामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा

चालज

वषुकै

प्रस्तावको

जझकाइने व्यजक्तको भ्रमण िचु एकमज� प्रक्षेपण गरी प्रस्ताव गने

आिारमा आगामी २ वषुको
समेत प्रस्ताव गने।

२२७११

ववववि आगन्त्तजक सत्कार

िचु

कायाुलय

मार्सक िर

जजल्लास्तरका कायाुलय

रू.५००।-

क्षेरीयस्तरका कायाुलय

रू.१०००।-

ववभागस्तरका कायाुलय

रू.३०००।–

मन्त्री

रू.५,०००।–

राज्यमन्त्री/सहायकमन्त्री

रू.४,०००।–

सजचव वा सो सरह

रू.३,०००।–

सहसजचव

रू.१,०००।–

सं वैिार्नक प्रमजि तर्ा सिस्य

रू ३,०००।–

तर्ा ववजर्� श्रे णी प्रर्त जना
२२९११

भैपरी

आउने चालज िचु

बजेट र्नमाुणको समयमा वकटानीसार् िचु र्ीषुकमा तोक्न सम्भव

चालज

नभएका रकमहरू मार बजेट तजजम
ु ा प्रयोजनको लार्ग यस र्ीषुकमा

आिारमा

प्रस्ताव गनु सवकनेछ।

प्रस्ताव गनु सवकने।

यो िचु र्ीषुकबाट िचु गने गरी अजख्तयारी, र्नकासा र िचु लेख्न
र्मल्िै न।
जम्मा बजेटको १ प्रर्तर्त भन्त्िा बढी रकम यस िचु र्ीषुकमा
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वषु

प्रस्ताव

गरे कै

पजष्ट्याईसवहत

अनजमान गनु र्मल्िै न।
२४१११ वैिेजर्क

र्लईसकेको र्तनु बाँकी सबै ऋणको धयाज समावेर् गने।

र्तनु

बाँकी

ऋण

र

ऋणको व्याज

चालज वषुको ६ मवहनाको उनाई सकेको ऋण र बाँकी ६ मवहनामा

मध्यमकालीन िचु सं रचनाको

उनाउने ऋण समेत प्रक्षेपण गरी आगामी वषुको र्तनु बाँकी ऋणमा

बाह्य ऋणको आिारमा धयाज

समावेर् गने।

प्रक्षेपण गने।

प्रस्ताववत वषुमा उनाइने ऋणको लार्ग ६ मवहनाको धयाज िरले हजन
आउने रकम समावेर् गने।
ववर्नमय िरको गणना सावाँ रकमको बजेट तजजम
ु ा गिाु गररए झैं
गने।
२४२११

र्लसकेको र्तनु बाँकी सबै ऋणको धयाज समावेर् गने।

र्तनु

बाँकी

ऋण

र

आन्त्तररक ऋणको

चालज वषुको ६ मवहनाको उनाई सकेको ऋण र बाँकी ६ मवहनामा

मध्यमकालीन िचु सं रचनाको

व्याज

उनाउने ऋण समेत प्रक्षेपण गरी आगामी वषुको र्तनु बाँकी ऋणमा

आन्त्तररक ऋणको आिारमा

समावेर् गने। यस्तो ऋण ववकास ऋण पर, नागररक वचत वा

धयाज प्रक्षेपण गने।

ट्रेजरी र्बल्समा के कर्त उनाउने प्रक्षेपण गरी सोको औषत धयाज
िरको आिारमा धयाज रकम समावेर् गने।
प्रस्ताववत वषुमा उनाइने ऋणको लार्ग ६ मवहनाको धयाज िरले हजन
आउने रकम समावेर् गने
गत आर्र्ुक वषुको समायोजजत कजल राजस्वमा सावाँ वफताु र
सरकारी सम्पजत्त ववक्री वापत् प्राप्त राजस्व कटाई हजन आउने.
राजस्वको ५ प्रर्तर्तसम्म अर्िववकषु रहन सक्छ भन्ने प्रक्षेपणमा
सोको आिा रकममा प्रचर्लत व्याजिर ट्रेजरी र्बलको औषत िर.
को आिारमा व्याज प्रक्षेपण गने।
२४२१२

नेपाल सरकारले आन्त्तररक ऋण तर्ा सापटी र्लं िा केन्त्रीय बैंकलाई

चालज आर्र्ुक वषुमा प्रस्ताव

आन्त्तररक ऋणको

र्तनजप
ु ने

गरे कै

सेवा

बैंकहरूलाई दिनजपने कर्मर्न रकम यवकन गरी एकमज� प्रस्ताव

र्जल्क

तर्ा

बैंक कर्मर्न
२५१११
ववत्तीय

सेवा

र्जल्क

र

सरकारी

कारोवार

गरे वापत्

वाजणज्य

गैर

तररकाका

आिारमा प्रस्ताव गने।

सं स्र्ान

गैर ववत्तीय सं स्र्ानलाई सञ्चालन सहायता दिं िा आय वृव� गिदै  जाँिा १.सञ्चालन अनजिान घटाउँिै लाने
सरकारी अनजिान घटाउँिै लैजाने नीर्त अवलम्वन गनजु पछु।

र्नकायले

पूणत
ु ः सरकारी सहायतामा आजश्रत स्वायत्त सं स्र्ानहरूलाई सञ्चालन

अनजिानको प्रक्षेपण गनजु पछु।

सहायता प्रस्ताव गिाु स्वीकृत िरवन्त्िीको लार्ग तलव, भत्ता र

२. अन्त्य र्नकायले ग्रेड वृव�

कायुक्रम सञ्चालन िचुको लार्ग सं स्र्ानले गनु िोजेको कायुक्रम र

प्रर्तर्तसम्मले बढाई प्रक्षेपण

सं स्र्ानको आय हेरी कायुक्रमको औजचत्य समेतका आिारमा केही

गनजप
ु नेछ।

नेपाल सरकारको स्वीकृर्त नभई सं स्र्ान स्वयं ले र्सजुना गरे को
िावयत्व वापत् सञ्चालन सहायता माग गनजु हजँिैन।

गैर

ँ ीगत प्रकृर्तका तर्ा
गैर ववत्तीय सं स्र्ानको कजल सम्पजत्त वृव� हजने पजज

सं स्र्ान

नेपाल सरकारको िावयत्व घछैने प्रयोजनको लार्ग सहायताको प्रक्षेपण
यस र्ीषुकमा गनजु पिुछ। यस र्ीषुकबाट सञ्चालन सहायता प्रक्षेपण
198
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अन्त्य

क्रममा

लगायत

गनजु पनाुको पजष्ट्याँई समेत उल्लेि हजन ज पिुछ।

ँ ीगत सहायता
पजज

घछैिो

कायाुलय सञ्चालनको न्त्यूनतम िचु मार व्यहोनजु पछु।

रकम प्रस्ताव गनु सवकन्त्छ। त्यस्तो कायुक्रमलाई सरकारले सहयोग

ववत्तीय

र

गने।

चालज सहायता

२५११२

सूर

िचुमा

३

ँ ीगत प्रकृर्तको सहायता माग गिाु सम्बजन्त्ित
गनु हजँिैन। पजज
सं स्र्ानले कजल माग मध्ये कर्त प्रर्तर्त आफ्नो आयबाट व्यहोने हो,
स्प� उल्लेि गनजु पिुछ। नेपाल सरकारको भववष्यको िावयत्व घछैने
िालका जस्तै : कमुचारी कटौर्त गिाु भ जक्तान गनजप
ु ने अवकास
सजवविा. िचु प्रक्षेपण गिाु सालवसाली प्रकृर्तका िचुहरू माग नगने,
एकपटक भ जक्तानी गिाु िावयत्व घछैने िालका िचु मार माग गनजु
पिुछ। त्यस्तै, कजनै सं स्र्ानले र्लएको ऋण भ जक्तान गने गरी िचु
प्रक्षेपण प्रस्ताव गिाु सावा मार भ जक्तान गने हो वा सािारण व्याज
वा पेनल धयाज सवहत, भ जक्तानी गनजप
ु ने हो, स्प� उल्लेि गनजु पिुछ।
सािारण व्याज वा पेनल धयाज र्मन्त्हा हजने भएमा यवकन गरी मार
िचु प्रस्ताव गनजु पिुछ। यस्तो सहायता माग गिाु आवश्यकतानजसार
िररि

गजरूयोजना

र

वावषुक

िररि

योजना

समावेर्

भएको

हजनपज नेछ।
२५१२१
सं स्र्ान

ववत्तीय
चालज

सहायता

गैर ववत्तीय सावुजर्नक सं स्र्ानलाई सञ्चालन सहायता दिं िा आय वृव�

गिदै  जाँिा सरकारी अनजिान घटाउँिै लैजाने नीर्त अवलम्वन गनजु
पछु।
पूणत
ु ः सरकारी सहायतामा आजश्रत स्वायत्त सं स्र्ानहरूलाई सञ्चालन
सहायता प्रस्ताव गिाु स्वीकृत िरवन्त्िीको लार्ग तलव, भत्ता र
कायाुलय सञ्चालनको न्त्यूनतम िचु मार व्यहोनजु पछु।
कायुक्रम सञ्चालन िचुको लार्ग सं स्र्ाले गनु िोजेको कायुक्रम र
सं स्र्ानको आय हेरी कायुक्रमको औजचत्य समेतका आिारमा केही
रकम प्रस्ताव गनु सवकन्त्छ। त्यस्तो कायुक्रमलाई सरकारले सहयोग
गनजु पनाुको पजष्ट्याँई समेत उल्लेि हजन ज पिुछ।
नेपाल सरकारको स्वीकृर्त नभई सं स्र्ान स्वयं ले र्सजुना गरे को
िावयत्व वापत् सञ्चालन सहायता माग गनजु हजँिैन

२५१२२
सं स्र्ान
सहायता

ववत्तीय

ँ ीगत
पजज

ँ ीगत प्रकृर्तका तर्ा
गैर ववत्तीय सं स्र्ानको कजल सम्पजत्त वृव� हजने पजज
नेपाल सरकारको िावयत्व घछैने प्रयोजनको लार्ग सहायताको प्रक्षेपण
यस र्ीषुकमा गनजु पिुछ। यस र्ीषुकबाट सञ्चालन सहायता प्रक्षेपण

ँ ीगत प्रकृर्तको सहायता माग गिाु सम्बजन्त्ित
गनु हजँिैन। पजज
सं स्र्ानले कजल माग मध्ये कर्त प्रर्तर्त आफ्नो आयबाट व्यहोने हो
स्प� उल्लेि गनजु पिुछ। नेपाल सरकारको भववष्यको िावयत्व घछैने
िालका जस्तै : कमुचारी कटौर्त गिाु भ जक्तान गनजप
ु ने अवकास
सजवविा. िचु प्रक्षेपण गिाु सालवसाली प्रकृर्तका िचुहरू माग नगने,
एकपटक भ जक्तानी गिाु िावयत्व घछैने िालका िचु मार माग गनजु
पिुछ। त्यस्तै, कजनै सं स्र्ानले र्लएको ऋण भ जक्तान गने गरी िचु
प्रक्षेपण प्रस्ताव गिाु सावां मार भ जक्तान गने हो वा सािारण व्याज
वा पेनल धयाज सवहत, भ जक्तानी गनजप
ु ने हो, स्प� उल्लेि गनजु पिुछ।
सािारण व्याज वा पेनल धयाज र्मन्त्हा हजने भएमा यवकन गरी मार
िचु प्रस्ताव गनजु पिुछ। यस्तो सहायता माग गिाु आवश्यकतानजसार
िररि

गजरूयोजना

र

वावषुक

िररि
199
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योजना

समावेर्

भएको

हजनपज नेछ।
२५२११
ववत्तीय

गैर
व्यवसाय

चालज सहायता

गैर ववत्तीय व्यवसायलाई सञ्चालन सहायता दिं िा आय वृव� गिदै 
जाँिा सरकारी अनजिान घटाउँिै लै जाने नीर्त अवलम्वन गनजु पछु।

पूणत
ु ः सरकारी सहायतामा आजश्रत स्वायत्त व्यवसायलाई सञ्चालन
सहायता प्रस्ताव गिाु स्वीकृत िरवन्त्िीको लार्ग तलव, भत्ता र
कायाुलय सञ्चालनको न्त्यूनतम िचु मार व्यहोनजु पछु।
कायुक्रम सञ्चालन िचुको लार्ग सं स्र्ानले गनु िोजेको कायुक्रम र
सं स्र्ानको आय हेरी कायुक्रमको औजचत्य समेतका आिारमा केही
रकम प्रस्ताव गनु सवकन्त्छ। त्यस्तो कायुक्रमलाई सरकारले सहयोग
गनजु पनाुको पजष्ट्याँई समेत उल्लेि हजन ज पिुछ।
नेपाल सरकारको स्वीकृर्त नभई सं स्र्ान स्वयं ले र्सजुना गरे को
िावयत्व वापत् सञ्चालन सहायता माग गनजु हजँिैन।

२५२१२ गैर

कजन व्यवसाय र के प्रयोजनमा सहायता उपयोग गररने हो र कजल

ववत्तीय

रकममध्ये सम्बजन्त्ित सं स्र्ान स्वयंले व्यहोने अंर् कर्त हो स्प�

व्यवसायलाई

उल्लेि गनजु पिुछ। नेपाल सरकारको भववष्यको िावयत्व कम

ँ ीगत सहायता
पजज

हजनेगरी िचु प्रक्षेपण गनु सवकनेछ। कायुसञ्चालन प्रकृर्तका सञ्चालन

सहायता यसबाट माग गनजु हजँिैन। यस्तो सहायता माग गिाु
आवश्यकतानजसार िररि गजरूयोजना र वावषुक िररि योजना समावेर्
भएको हजनपज नेछ।

२५२२१

ववत्तीय

कायुक्रम सञ्चालन िचुको लार्ग सं स्र्ाले गनु िोजेको कायुक्रम र

व्यवसायलाई चालज

सं स्र्ाको आय हे री कायुक्रमको औजचत्य समेतका आिारमा केही

सहायता

रकम प्रस्ताव गनु सवकन्त्छ। त्यस्तो कायुक्रमलाई सरकारले सहयोग
गनजु पनाुको पजष्ट्याँई समेत उल्लेि हजन ज पिुछ।

२५२२२

ववत्तीय

व्यवसायलाई

ँ ीगत सहायता
पजज

कायुक्रम सञ्चालन िचुको लार्ग सं स्र्ाले गनु िोजेको कायुक्रम र
सं स्र्ाको आय हे री कायुक्रमको औजचत्य समेतका आिारमा केही
रकम प्रस्ताव गनु सवकन्त्छ। त्यस्तो कायुक्रमलाई सरकारले सहयोग
गनजु पनाुको पजष्ट्याँई समेत उल्लेि हजन ज पिुछ।

२६२११

नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रको रूपमा सजम्मलन जनाएका अन्त्तराुवष्ट्रय

चालज वषुकै सूर र तररकाका

अन्त्तराुवष्ट्रय

सं घ

आिारमा प्रस्ताव गने।

सिस्यता

र्जल्क

सं स्र्ालाई

सम्भाव्य

सहयोग, चन्त्िा, सिस्यता

र्जल्क

एवं

नवीकरणसम्बन्त्िी िचु प्रर्त सं स्र्ा लाग्ने आवश्यक र्जल्क गणना

तर्ा सहयोग

गरी एकमजष्ट िचु प्रस्ताव गने।

२६३११ स्र्ानीय

र्नःसतु अनजिानको प्रक्षेपण नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत Normsको

र्नःसतु

र्नकाय

आिारमा गनजु पिुछ। र्नःसतु अनजिानको कजम्तमा िजई र्तहाई रकम

बजेट वषुका लार्ग गरे जस्तै

चालज अनजिान

र्नसतु

ँ ीगत अनजिानको रूपमा दिने गरी छज ट्याउनज पिुछ।
पजज

ँ सम्बजन्त्ित
र्नक्षेपण भएका कायुक्रमको हकमा र्नक्षेपणका ववषयसग

अनजिानको

प्रक्षेपण

गने।
र्नक्षेपण हजने कायुक्रम र्प

कमुचारी र कायाुलय सञ्चालन िचु माग गनजप
ु नेछ।

हजँिै

र्नक्षेपण कायुको कायुक्रम िचु जस्तै उत्पािन िचु वा प्रसार िचु

र्नक्षेपण

वा औषर्ि िररि वा यस्तै अन्त्य िचु वापत् कायुक्रमसवहत एकमज�

रकम समावेर् गने।

अनजिान माग गनजप
ु नेछ।

ससतु अनजिान दिने ववषयगत

र्नसतु सञ्चालन अनजिानको हकमा ववषयगत मन्त्रालयहरूले कायुक्रम

मन्त्रलयले आगामी वषुहरूमा
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गएमा
हजने

सो

आिारमा
कायुक्रमको

सञ्चालन िचु, कायाुलय सञ्चालन िचु र उपभोग िचुको छज �ै

त्यस्तो

अनजिान

जाने

पजष्ट्याँईु दिइ सो आिारमा एकमज� यस र्ीषुकमा माग गनजप
ु नेछ।

सम्भावना भए नभएको हे री

म्याजचि अनजिान माग गिाु गनु िोजेको कायुक्रम, सोको लार्ग

बजेट प्रस्ताव गने।

स्र्ानीय र्नकायले व्यहोने अंर्का आिारमा ववषयगत मन्त्रालयसँग

सम्पूरक

कायुक्रम सञ्चालनको सहमती/सम्झौता भइसकेपर्छ सरकारले व्यहोने

जाने आयोजनाको बाँकी कायु

अंर् माग गनजप
ु नेछ। स्र्ानीय र्नकायले व्यहोने अं र् वकटान

अवर्ि र नयाँ सम्झौता हजने

नभएको

चरणमा

रहेका

समेतको

आिारमा

सम्बजन्त्ित

पररषदबाट

अनजमोिन

नभएको.

समकोष

कायुक्रमका लार्ग रकम प्रस्ताव गनु सवकने छै न

(म्याजचि)

अनजिान

आयोजना
अनजिान

गने,
२६३१२ स्र्ानीय

नेपाल सरकारको तफुबाट तोवकएका कायुक्रम सञ्चालन गनु स्र्ानीय

र्नकाय ससतु चालज

र्नयकायलाई दिइने ससतु अनजिान।

अनजिान
२६३२१ स्र्ानीय

ँ ीगत प्रकृर्तका
स्र्ानीय र्नकायको कजल सम्पजत्त वृव� हजने िालका पजज

स्र्ानीय र्नकायलाई र्नक्षेपण

र्नकाय

िचु प्रक्षेपण यस र्ीषुकमा गररन्त्छ। कायु सञ्चालन प्रकृर्तका

हजने वा सो र्नकाय माफुत

सञ्चालन अनजिान यस र्ीषुकमा माग गनु र्मल्िै न। त्यस्तो अनजिान

सञ्चालन हजने कायुक्रम समेत

र्नसतु वा ससतु के हो स्प� उल्लेि गनजु पिुछ। र्नसतु अनजिानबाट

प्रक्षेपण

स्र्ानीय

वषुहरूको प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

र्नर्ुत

ँ ीगत अनजिान
पजज

र्नकाय

स्वयं ले

पररचालन

गरे का

कायुक्रम

सञ्चालन

म्याजचङ

अनजिानको

हकमा

प्रसार, प्रार्र्मक स्वास्र्का क्षेरमा िचु गने गरी प्रक्षेपण गनजु पिुछ।

स्र्ानीय

र्नकायले

व्यहोने

कजन

जजल्ला, गा.वव.स./नगरपार्लका

क्षेरमा

के

अंर् तय भई नेपाल सरकार

आिारमा उपयोग गररने हो सो समेत उल्लेि गनजु पिुछ। यस्तो

र स्र्ानीय र्नकायबीच भएको

ँ ीगत कायुको लार्ग रकम माग गिाु स्र्ानीय र्नकायले आफ्ना
पजज

आय स्रोतबाट व्यहोने अं र् स्प� उल्लेि गने। ससतु अनजिानको
प्रक्षेपण गिाु तोवकएका सतुहरूअनजसारको ववस्तृत वववरण सं लग्न गनजु
पिुछ।
२६३२२ स्र्ानीय

ँ ीगत कायुक्रम सञ्चालन गनु
नेपाल सरकारको तफुबाट तोवकएको पजज

र्नकाय

दिइने ससतु अनजिान। यस्तो अनजिान माग गिाु आवश्यकतानजसार

ँ ीगत अनजिान
पजज

िररि

गजरूयोजना

र

वावषुक

िररि

योजना

समावेर्

भएको

हजनपज नेछ।
२६४११ सरकारी

सामाजजक सेवा प्रिान गने र्नकायहरूलाई कमुचारीको तलव भत्ता,

र्नकाय, सर्मर्त एवं

न्त्यूनतम कायाुलय सञ्चालन िचु र कायुक्रमसँग सम्बजन्त्ित िचुहरू

वोडुहरूलाई र्नसतु

वापत् यस र्ीषुकबाट रकम प्रिान गररन्त्छ। तसर्ु नेपाल सरकारको

चालज अनजिान

स्वीकृर्तको आिारमा र्सजुना भएको िरबन्त्िी भन्त्िा बढी नहजने गरी
र कायुरत कमुचारीको तलव भत्ता, कायाुलय सञ्चालन िचु र
कायुक्रम िचुको छज �ै पजष्ट्याँईुका आिारमा एकमज� रकम माग
गने।
िाना, र्सिा कपडा: ववरामी तर्ा कैिीको िाना, र्सिा तर्ा कपडा
पर्न यसै र्ीषुक अन्त्तगुत पने भएकाले स्वीकृत Norms र व्यजक्तको
सं ख्याको आिारमा िचु प्रक्षेपण गनजु पिुछ।

२६४१२ सरकारी

आगामी

हजनेछन्। ससतु अनजिानबाट सामाजजक सजरक्षा, प्रार्र्मक जर्क्षा कृवष
सार्ै, अनजिान

र्सतु

गरी

नेपाल

सरकारकोतफुबाट

तोवकएका

कायुक्रम
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सञ्चालन

गनु

समझिारी

पर

समेतको

आिारमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

र्नकाय, सर्मर्त एवं

सामाजजक सं स्र्ालाई दिइने चालज अनजिान। आवश्यकतानजसार वावषुक

वोडुहरूलाई सर्ुत

िररि योजना समेतका आिारमा प्रक्षेपण गने।

चालज अनजिान
२६४१३

अन्त्य

गैह्र

सं स्र्ा

तर्ा

सं स्र्ाहरूलाई सम्भाव्य अनजिान तर्ा नेपाल सरकारको तफुबाट

व्यजक्तलाई

चालज

प्रिान गररने आर्र्ुक सहायता पजरस्कार जस्ता िचुहरू स्वीकृत िर

अनजिान–ससतु

सरकारी

सामाजजक

क्षेरका

सेवा

मूलक

सं स्र्ा, िार्मुक

तर्ा Normsअनजसार वहसाव गरी यस र्ीषुकमा प्रस्ताव गने।
िै वी प्रकोप सहायता: िै वी प्रकोपका लार्ग स्वीकृत Normsका
आिारमा।

२६४२१ सरकारी

नेपाल सरकारको तफुबाट सरकारी र्नकाय, ववकास सर्मर्त

र्नकाय,

अन्त्य छज �ै

वोडु

सर्मर्त,

ँ ीगत
–पजज

र्नसतु अनजिान

न वा

नद्वारा गनन भएका र्नकायहरू बोडु, सर्मर्त, जर्क्षण

ँ ीगत कायुको लार्ग उपलधि गराईने
सं स्र्ा, अस्पतालहरूलाई पजज
र्नसतु

अनजिान

यस

र्ीषुकमा

यर्े�

पजष्ट्याई

र

कायुक्रमको

आिारमा प्रस्ताव गनजु पिुछ।
२६४२२ सरकारी

नेपाल सरकारकोतफुबाट तोवकएका कायुक्रम सञ्चालन गनु सरकारी

र्नकाय,

र्नकाय सर्मर्त बोडुलाई दिइने चालज अनजिान। आवश्यकतानजसार

सर्मर्त,

ँ ीगत ससतु
वोडु–पजज
अनजिान

िररि गजरूयोजना तर्ा वावषुक िररि योजना समेतका आिारमा
प्रक्षेपण गने।

२६४२३

अन्त्य

ँ ीगत कायुक्रम सञ्चालन गनु
नेपाल सरकारको तफुबाट तोवकएको पजज

सं स्र्ालाई

ससतु

दिइने अनजिान। यस्तो अनजिान माग गिाु आवश्यकतानजसार िररि

ँ ीगत अनजिान
पजज
२७१११
सामाजजक

सजरक्षा

गजरूयोजना र वावषुक िररि योजना समावेर् भएको हजनपज नेछ।
जेष्ट नागररक, असहाय वविवा, अर्क्त अपाि भत्ता पाउने सं ख्या

तोवकएको

साववक + र्प हजने – घट हजने X मार्सक भत्ता िर X१२

नभएसम्ममा ववगतको प्रवृजत्त

ससतु अनजिान

िर

वृव�

समेतको आिारमा सं ख्या वृव�
हजने भए सोही आिारमा र्प
गरी

प्रक्षेपण

प्रस्ताववत

गने

वषुको

अन्त्यर्ा
प्रक्षेपण

राख्ने।
२७११२

अन्त्य

राव�य व्यजक्तत्व तर्ा सवुसािारणलाई दिइने औषर्ि उपचार िचु

चालज वषुकै सूर र तररकाका

सामाजजक सहायता

तर्ा वपर्डतहरूलाई दिइने आर्र्ुक सहायता वापत्को रकम यर्े�

आिारमा प्रस्ताव गने।

ससतु अनजिान

पजष्ट्याईका आिारमा िचु प्रस्ताव गने।

२७२११

नेपाल सरकारले ववद्यालय, महाववद्यालय, ववश्वववद्यालयमा अध्ययन गने

चालज वषुकै सूर र तररकाका

छारवृजत्त

छार छाराहरूलाई दिइने अनजिान रकम।

आिारमा प्रस्ताव गने।

२७३११
र्नवृजत्तभरण
अर्क्त वृजत्त

यस अन्त्तगुत र्नम्न िचुहरू पिुछन्:
तर्ा

चालज वषुकै सूर र तररकाका
आिारमा प्रस्ताव गने।

१. र्नवृजत्तभरण,
२. र्ैजक्षक तर्ा सन्त्तर्त वृजत्त,
३. पाररवाररक र्नवृजत्तभरण,
४. असािारण पाररवाररक वृजत्त,
५. अर्क्त वृजत्त,
मार्र् उल्लेि गररएका िचुहरूमध्ये र्नवृजत्तभरणको अं र् अत्यन्त्तै
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नू लो

हजन्त्छ।

र्नवृजत्तभरण

िचु

प्रक्षेपणका

लार्ग

र्नवृत्तभरण

व्यवस्र्ापन कायाुलय र रक्षा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट लगत्तै
अजघल्लो

आर्र्ुक

वषुको

असार

मसान्त्तसम्मको

र्नवृजत्तभरण

प�ािारीको सं ख्या, कजल र्नवृजत्तभरण िचु र सरिर प्रर्तव्यजक्त मार्सक
र्नवृजत्तभरण रकमको वववरण प्राप्त गनजु पिुछ। सार्ै, चालज आर्र्ुक
वषुमा अवकार् पाउनेको सं ख्या र आगामी आर्र्ुक वषुमा अवकार्
पाउनेको सं ख्या र्नजामती वकताबिाना, प्रहरी वकताबिाना, ववद्यालय
वकताबिाना र रक्षा लेिा र्नयन्त्रक कायाुलयबाट र्लई आगामी
आर्र्ुक वषुमा हजने कजल र्नवृजत्तभरण प�ािारीको सं ख्या प्रक्षेपण गनजु
पिुछ।

कजल

र्नवृजत्तभरण

प�ािारी

सं ख्यालाई

सरिर

मार्सक

र्नवृजत्तभरण रकमले गजणन गरे पर्छ मार्सक र्नवृजत्तभरण िचु प्रक्षेपण
गनु सवकन्त्छ।
यो अनजमानको पजष्ट्याई महालेिा र्नयन्त्रक कायाुलय/ र्नवृत्तभरण
व्यवस्र्ापन कायाुलय/ववद्यालय जर्क्षक वकताबिानाले गनेछन्।
२७३१२ उपिान

सेवा र्नवृत्त कमुचारीको सं ख्या Xउपिान वापत् पाउने रकम

२७३१३

सेवा

सेवा र्नवृत्त हजने कमुचारीको सं ख्याको वववरण वकताबिानाबाट र्लई

सजञ्चत

सजञ्चत भएको वविाको आिारमा गणना गिाु हजन आउने रकम

र्नवृत्तको
वविा

एकमज� प्रस्ताव गने।

२७३१४
र्नवृत्तको

सेवा

सेवा र्नवृत्त हजने कमुचारीको सं ख्याको वववरण वकताबिानाबाट र्लई

औषर्ि

सजञ्चत भएको वविाको आिारमा गणना गिाु हजन आउने रकम

उपचार

एकमज� प्रस्ताव गने।

२७३१५

मृतक

मृतक कमुचारी पररवारलाई ववर्ेष आर्र्ुक सहायता वापत् कमुचारी

चालज वषुकै सूर र तररकाका

कमुचारीको सजवविा

सञ्चय कोषले उपलधि गराइएको रकम कमुचारी सञ्चय कोषलाई

आिारमा प्रस्ताव गने।

तर्ा सहायता

सोिभनाु उपलधि गराउने रकम र मृतक कमुचारीलाई नेपाल
सरकारको तफुबाट र्प उपलधि गराइएको अन्त्य कजनै रकम भए
यस्तो रकम यो िचु र्ीषुकमा प्रस्ताव गने।

२८१४१

सरकारी प्रयोजनका लार्ग र्लइएको जग्गाको करारमा उल्लेजित

चालज वषुकै सूर र तररकाका

जग्गाको भाडा

भ जक्तानी गनजप
ु ने यर्ार्ु भाडा रकम प्रस्ताव गने

आिारमा प्रस्ताव गने।

मूल्याङ्कन/क्षर्तपूर्तु सर्मर्तले र्निाुरण गरे बमोजजम वालीनाली क्षर्तपूर्तु
वापत्को रकम यर्े� पजष्ट्याईका आिारमा प्रस्ताव गने।
२८२११

राजस्व

सरकारले वफताु गनजपु ने कर, भन्त्सार, अन्त्तर्जल्क, मालपोत, िण्डजररवाना

बजेट वषुकै प्रक्षेपण प्रस्ताव

वफताु

लगायतका वफताु गनजपु ने िचुहरू यो र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजु पिुछ।

गने।

२८२१२ न्त्यावयक

नेपाल सरकारले न्त्यावयक र्नणुयानजसार गनजप
ु ने वफताु िचु गत ववगत

बजेट वषुकै प्रक्षेपण प्रस्ताव

वफताु

वषुहरूको

गने।

ववर्नयोजन

र

िचु

तर्ा

न्त्यावयक

र्नकायहरूको

र्नणुयबमोजजमको रकम प्रक्षेपण गने।
२८२१३

अन्त्य

वफताु
२९१११
िररि

जग्गा

राजस्व वफताु तर्ा न्त्यावयक वफताु बाहे कका वैिेजर्क समेत. िचुहरू

बजेट वषुकै प्रक्षेपण प्रस्ताव

यर्े� पजष्ट्याइका आिारमा प्रस्ताव गने।

गने।

आवश्यक जग्गाको क्षेरफल र प्रर्त इकाई िर समेत िोली औजचत्य

एकभन्त्िा बढी वषुमा िररि

प्रष्ट्याई प्रस्ताव गने। अर्िग्रहण गरी र्लने/र्लएको भए राजपरको

गने गरी प्रस्ताव गररएको भए

सूचना समेत सं लग्न गने।

मार
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आगामी

प्रक्षेपणमा

अर्ु मन्त्रालयको पूवस्ु वीकृर्त नर्लई वा बजेटमा व्यवस्र्ा नगरी

उल्लेि गने।

अर्िग्रहण गनु सवकने छै न।
िररि गररसकेको अवस्र्ामा मूआधजा सर्मर्तको र्नणुय प्रर्तर्लवप
सं लग्न गने।
२९२११

भवन

िररि

नयाँ भवन िररिको लार्ग प्रस्ताव गिाु कायाुलयको लार्ग आवश्यक

नयाँ भवन र्नमाुणका लार्ग

स्फेर्सवफकेर्न तयार गरी प्रर्त कमुचारी १२० वगुवफटमा नबढ्ने

प्रस्ताववत

गरी भवन िररि प्रस्ताव गनु सवकने।

अवलम्वन गनजप
ु नेछ।

भवन र्नमाुण गनु लार्गएको कायाुलय भवन, आवास, गोिाम घरको

क्रमागत

भवनका

लागत प्रक्षेपण प्रस्तजत गनजु पिुछ।

प्रस्ताववत

वषुका

कायाुलय भवनको लार्ग प्रर्त कमुचारी सरिर १२० व.वफ. का

समेतलाई

ध्यानमा

िरको

क्षेरफल

हजनपज नेछ।

यो

मानिण्ड, अस्पताल, गोिामघर,

पजस्तकालय, अर्भलेिालय, सँग्रहालय आदि जस्ता र्नमाुणका लार्ग

वषुकै

आगामी

वषुहरूको

तररका
लार्ग
प्रक्षेपण
रािी
प्रक्षेपण

गनजप
ु नेछ।

लागज हजने छै न।
कमुचारीलाई आवास सजवविा उपलधि गराउने गरी भवन र्नमाुण
प्रस्ताव गनु पाइिै न।
पिाुल र्नमाुणको लार्ग समेत लागत प्रक्षेपण गरी माग गनजप
ु नेछ।
लागत अनजमान सं लग्न नभएको हकमा ववर्नयोजन प्रस्ताव गररने
छै न।
भवन र्नमाुण लागत हे री ३ वषुर्भर सम्पन्न हजने गरी प्रस्ताव गनु
सवकनेछ।
ँ ीगत
२९२३१ पजज

ँ ीगत सजिारको लार्ग रकम माग गिाु कजन प्रकृर्तको काम के
पजज

सजिार िचु–भवन

कर्त गने हो, सो प्रर्त इकाई लागत समेत िोली बजेट प्रक्षेपण गनजु
ँ ीगत सजिार गने सम्बन्त्िमा भएको अध्ययन
पिुछ। सार्ै, यस्तो पजज
प्रर्तवेिन र आर्र्ुक कायुववर्ि र्नयमावली, २०६४ को र्नयम
२२(३) बमोजजमको आयोजनाको स्वीकृर्तको आिार र सम्पन्न गने
अवर्ि

िजलेको

कागजात

समेत

सं लग्न

गनजप
ु नेछ।

सार्ै,

आवश्यकतानजसार िररि गजरूयोजना र वावषुक िररि योजना समावेर्
भएको हजनपज नेछ।
२९३११ फर्नुचर

आवश्यक फर्नुचर X प्रर्त इकाई िर।

नयाँ िररि गिाु साइज र

तर्ा वफक्चर

फर्नुर्सङ भए आवश्यक वगु वफट र प्रर्त इकाइ िर िोली बजेट

कजन पिार्िकारीका लार्ग हो

प्रस्ताव गने।

िजलाउनज पनेछ।

वफक्चसुको लार्ग लागत प्रक्षेपणअनजसार बजेट प्रक्षेपण गने।
अन्त्य आवश्यक िराज लगायतका वस्तज मौज्िात समेत हेरी माग
गने।
२९४११
सािन

सवारी

नयाँ सवारी:

प्रर्तस्र्ापन गनजप
ु ने वा नयाँ

सं वैिार्नक र्नकायका प्रमजि पिार्िकारी/मन्त्री – १६०० भन्त्िा मार्र्

कामको

२००० र्स.र्स.सम्मको Full Option को पेट्रोलबाट चल्ने गाडी।

बजेट प्रस्ताव गनु सवकनेछ।

सं वैिार्नक र्नकायका सिस्य/ववजर्� श्रे णी – १३०० िे जि १६००
र्स.र्स.सम्मको Full Option को पेट्रोलबाट चल्ने गाडी।
सहसजचव – १००० र्स.र्स.
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लार्ग

चावहने

भए

कायाुलय

प्रयोजनका

सवारी

सािन

आवश्यकतानजसार

– १३००

र्स.र्स.सम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडी सजरक्षा र्नकायहरू बाहे क।
र्डजेलबाट िररि गररने गाडीका लार्ग पेट्रोलका र्स.र्स. क्षमतालाई
घोडार्जक्तको आिारबाट हजन आउने र्स.र्स. मा पररवतुन गररनेछ।
नयाँ आयोजनाको लार्ग गाडी िररि गनु प्रस्ताव गररएको भए कजन
कजन प्रकारको गाडी िररि गनु लागेको हो सोको मूल्य समेत
िजलाउनज पछु।
भइरहे को गाडी र्ललाम गने सूचना प्रकाजर्त भएपर्छ मार अको
सवारी सािन िररि गनु माग गनजु पछु।
सवारी सािन प्रर्तस्र्ापन योजना:
सजवविा प्रयोग गनेलाई १५ वषु।
कायुक्रम/वफल्डस्तर १० वषु।
मौज्िात सवारी वववरण प्रर्तस्र्ापन योजना र िरीिको लार्ग
पजष्ट्याई रािी माग गनज पनेछ।
२९५११ मेजर्नरी

कायाुलयले आफ्नो आवश्यकताअनजरूप प्रर्त इकाइ लागत िजल्ने गरी

प्रर्तस्र्ापन

गनु

वा

औजार

मेर्ीनरी औजार र उपकरणका लार्ग रकम माग गनु सक्नेछ।

कामका लार्ग आवश्यक पने

स्पेयर पाटुसका हकमा माग गरे को पाछैसुको मौज्िातको अवस्र्ा

मेजर्नरी

अलग्गै िजलाउनज पनेछ।

गरी

पूराना मेजर्नरी औजार र्ललाम र्बक्री सजरू गरी नयाँ िररि गनु

तररकाअनजसार

बजेट माग गनु सवकनेछ।

गनजप
ु नेछ।

२९६११

सावुजर्नक र्नमाुणका सडक, पजल, िानेपानी, र्सँचाइ आदि जस्ता

नयाँ

सावुजर्नक र्नमाुण

आयोजनाका लार्ग बजेट माग गिाु आयोजनाको लक्ष्य, अजघल्लो

प्रस्ताववत

वषुसम्मको यर्ार्ु प्रगर्त, चालज वषुको लक्ष्यको सं र्ोर्ित प्रक्षेपण,

तररका अवलम्वन गनजप
ु नेछ।

आगामी वषुको लक्ष्य प्रक्षेपण र प्रर्त इकाई लागत िजलेको हजनपज छु।

क्रमागत आयोजनाको हकमा

सार्ै, आवश्यकतानजसार िररि गजरूयोजना र वावषुक िररि योजना

सम्पन्न

समावेर् भएको हजनपज नेछ।

औजारको
प्रस्ताववत

नयाँ
प्रक्षेपण
वषुकै
प्रक्षेपण

र्नमाुणका
वषुकै

लार्ग
आिार

र

भइसकेको

पररमाण,

प्रस्ताववत

वषुको

प्रक्षेपण

नयाँ आयोजनाको हकमा आर्र्ुक कायुववर्ि र्नयमावली २०६४ को

समेतका

आिारमा

आगामी

र्नयम २२(३) बमोजजम आयोजना स्वीकृत भएको हजनपज छु र सो

वषुहरूको

बजेट

प्रक्षेपण

बमोजजमका कागजात सं लग्न हजनपज छु।

गनजप
ु नेछ।

सालबसाली रूपमा गररने र्नमाुण कायु बाहे क आयोजना २ िे जि ७
वषुर्भर सम्पन्न गने गरी प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।
आयोजनाको प्रर्तफल स्प� उल्लेि हजन ज पिुछ र आर्र्ुक क्षेरका
आयोजनाको हकमा आन्त्तररक प्रर्तफल िर IRR कजम्तमा १२
प्रर्तर्त हजन ज पिुछ। सो अध्ययन नभएका आयोजना बजेटमा
समावेर् गररने छै न।
सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाका लार्ग बजेटमा समावेर्
गिाु सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग मार बजेट प्रस्ताव गनजु पछु।
सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही वषु सजरू गनजप
ु ने आयोजनालाई
सम्भाव्यता अध्ययनको प्रर्तवेिनको आिारमा राव�य योजना आयोग
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र अर्ु मन्त्रालयको स्वीकृर्त प्राप्त गरी सजरू गनु सवकनेछ।
ँ ीगत
२९६२१ पजज

ँ ीगत सजिारको लार्ग रकम माग गिाु कजन प्रकृर्तको काम के
पजज

सजिार

कर्त गने हो, सो प्रर्त इकाई लागत समेत िोली बजेट प्रक्षेपण गनजु

िचु

–

सावुजर्नक र्नमाुण

ँ ीगत सजिार गने सम्बन्त्िमा भएको अध्ययन
पिुछ। सार्ै, यस्तो पजज
प्रर्तवेिन

र

आर्र्ुक

कायुववर्ि

र्नयमावली,२०६४

को

र्नयम

२२(३) बमोजजमको आयोजनाको स्वीकृर्तको आिार र सम्पन्न गने
अवर्ि

िजलेको

कागजात

समेत

सं लग्न

गनजप
ु नेछ।

सार्ै,

आवश्यकतानजसार गजरू िररि योजना र वावषुक िररि योजना
समावेर् भएको हजनपज नेछ।
ँ ीगत
२९७११ पजज
अनजसन्त्िान

तर्ा

परामर्ु

आगामी २ वषुमा कजन कजन

सम्भाव्यता अध्ययन िचु
कजनै नयाँ आयोजना सजरू गनजु पूव ु सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग लाग्ने

काममा सम्भाव्यता अध्ययन

िचु यसमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ। यस्तो िचु माग गिाु आयोजनाको

गने वा परामर्ु सेवा र्लने हो,

उ�ेश्य, ओगछैने

सोको

क्षेर, लाभिायी

जनसं ख्या

समेत

आयोजनाको

प्रारजम्भक अविारणा उल्लेि गनजु पिुछ।

अविारणा

परसवहत

बजेट प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

ँ ीगत परामर्ु सेवा
पजज

सामान्त्यत र्नमाुण कायुका लार्ग भइरहे को जनर्जक्तबाटै काम लगाउने
गरी

ँ ीगत
पजज

परामर्ु

र्लन

हजँिैन।

तर

भइरहेका

प्राववर्िक

जनर्जक्तबाट सम्पन्न हजन नसक्ने कामका लार्ग मार अत्यावश्यक
िक्ष प्राववर्िक, आयोजनाको ड्रइि र्डजाइन वा र्नमाुण चरणमा
परामर्ु र्लन सवकनेछ।
िक्ष प्राववर्िकको परामर्ु सेवा र्लं िा कामको प्रकृजत्त समेतको
आिारमा नभई नहजने जनर्जक्त मार सावुजर्नक िररि
र्नयमावलीको

आिारमा

वकफायती

िरमा

बजेट

न तर्ा

प्रस्ताव

गनु

सवकनेछ।
आर्र्ुक क्षेरको आयोजनाको हकमा आन्त्तररक प्रर्तफल िर IRR िर
१२ प्रर्तर्त हजनपज छु।

ँ ीगत र्नमाुणको प्राववर्िक
सवेक्षण, र्डजाइन, अन्त्वेषण, ड्रइि तर्ा पजज
परामर्ु िचु समेत यर्े� पजष्ट्याईको आिारमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।
२९७१२
सफ्टवेयर

र्नमाुण

र िररि िचु

सफ्टवेयर र्नमाुण (परामर्ुिाताको िचु समेत) तर्ा िररि गनु र

चालज वषुकै सूर र तररकाका

सफ्टवेयरलाई सारभूत रूपमा प्रभाव पाने गरी स्तरोन्नर्त गिाुको

आिारमा िचु प्रस्ताव गने।

लागत यर्े� पजष्ट्याईका आिारमा प्रस्ताव गने।

ँ सम्झौता भएको भए सो समेतका आिारमा िचु
परामर्ुिातासग
प्रस्ताव गनु सवकने।

२९८११

भैपरी

ँ ीगत
आउने–पजज
िचु

बजेट र्नमाुणको समयमा वकटानीसार् िचु र्ीषुकमा तोक्न सम्भव

चालज

वषु

प्रस्ताव

नभएका रकमहरू मार बजेट तजजम
ु ा प्रयोजनको लार्ग यस र्ीषुकमा

आिारमा

प्रस्ताव गनु सवकनेछ।

प्रस्ताव गनु सवकने।

गरे कै

पजष्ट्याईसवहत

यो िचु र्ीषुकबाट िचु गने गरी अजख्तयारी, र्नकासा र िचु लेख्न
र्मल्िै न।
३११११

ऋण लगानी गने आयोजनाको हकमा त्यस्तो आयोजनालाई ऋण
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नयाँ

ऋण

लगानी

गने

सं स्र्ानमा

ऋण

लगानी

प्रिान गिाु सम्बजन्त्ित सं स्र्ाले गनु िोजेको कायुक्रम, आजुन गने

सम्बन्त्िमा

प्रस्ताववत

प्रर्तफल िर, र सं स्र्ाले नेपाल सरकारलाई र्तने धयाज िर समेतको

आिारमा प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

आिारमा बजेट प्रस्ताव गनजु पछु।

सम्झौता भई एकभन्त्िा बढी

ऋणमा रकम र्लने सम्बन्त्िमा सम्बजन्त्ित सं स्र्ाको अर्िकार प्राप्त

वषुमा

र्नकायबाट स्वीकृर्त भएको हजनपज छु।

ववषयमा

सं स्र्ानले ऋण र्लएपर्छ त्यसको ववत्तीय अवस्र्ामा पने असर

सम्झौता

नै

उल्लेि भएको हजन ज पछु।

आगामी

वषुहरूमा

ऋण

वषुकै

लगानी

गने

अनजिान/ऋण
उल्लेि

वक्रयाकलाप
आिारमा

गरी
गररने

समेतका
रकम

प्रक्षेपण

गनजप
ु नेछ।
३१११२

अन्त्य

सावुजर्नक सं स्र्ान बाहे कका अन्त्य प्रकारका स्विे र्ी सं स्र्ानहरूमा

सं स्र्ामा

ऋण

नेपाल सरकारले गने ऋण लगानीको रकम यस िचु र्ीषुकमा

लगानी

प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३११२१ वैिेजर्क

नेपाल सरकारबाट अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार वा सं घ सं स्र्ामा गररने ऋण

ऋण लगानी

लगानीको रकमलाई यस िचु र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३११३१

स्विे र्ी ववत्तीय, व्यापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक सं स्र्ानमा नेपाल

सं स्र्ानबाट

ऋण

लगानी वफताु

सरकारले ववगतमा गररएको ऋण लगानीको साँवा वफताु रकमलाई
यस िचु र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३११३२

अन्त्य

यसमा सं केत नं. ३११३१ मा परे िेजि बाहेकका स्विे र्ी अन्त्य

सं स्र्ाबाट

ऋण

सं स्र्ामा नेपाल सरकारबाट ववगतमा गररएको ऋण लगानीको सावाँ

लगानी वफताु

वफताु स्वरूप प्राप्त रकमलाई यस िचु र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३११४१ वैिेजर्क

नेपाल सरकारबाट अन्त्तराुवष्ट्रय सरकार वा सं घ सं स्र्ामा गररएको

ऋण लगानी वफताु

ऋण लगानी वफताु प्राप्त हजने भएमा यस र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३१२११

र्ेयर लगानीको लार्ग बजेट प्रस्ताव गिाु कजन सं स्र्ाको कजन

नयाँ

प्रकारको र्ेयरमा के कर्त लगानी गनु प्रस्ताव गरे को हो, प्रर्त

सम्बन्त्िमा

इकाई िरका आिारमा उल्लेि गनजप
ु नेछ।

आिारमा प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

लगानी गनु प्रस्ताव गररएको सं स्र्ा/कम्पनीको अर्िकृत र जारी

एकभन्त्िा बढी वषुमा र्ेयर

सं स्र्ानमा

र्ेयर

लगानी

ँ ीको वववरण सं लग्न गरी त्यस्तो सं स्र्ाको अर्िकारप्राप्त र्नकायले
पजज
नेपाल

सरकारलाई

र्ेयर

र्नष्कासन

गनु

प्रर्तव�ता

जनाएको

र्ेयर

लगानी
प्रस्ताववत

गने
वषुकै

लगानी गररने भए प्रस्ताववत
वषुमा वा र्ेयर लगानी गने

हजनपज नेछ।

ववषयमा

र्ेयर लगानीको कारणबाट सं स्र्ाको ववत्तीय जस्र्र्तमा के सजिार

सम्बजन्त्ित

आउने प्रक्षेपण गररएको हो, सोको ववश्लेषण गररएको हजन ज पछु।

समझिारी पर सं लग्न गरी

नेपाल

सरकार

सं स्र्ा

र

बीचको

सो आिारमा बजेट प्रक्षेपण
गनजप
ु नेछ।
३१२१२

अन्त्य

सावुजर्नक

सं स्र्ान

बाहे क

अन्त्य

प्रकारका

सं स्र्ाहरूमा

नेपाल

सं स्र्ामा

र्ेयर

सरकारले गने र्ेयर लगानी वापत्को रकम यस िचु र्ीषुकमा

लगानी

प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।

३१२२१ वैिेजर्क

नेपाल सरकारबाट वविे र्ी कम्पनीको र्ेयरमा गररने लगानीको रकम

र्ेयर लगानी

यस िचु र्ीषुकमा प्रस्ताव गनजप
ु नेछ।
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३१२३१
सं स्र्ानको

नेपाल सरकारबाट स्विे र्ी ववत्तीय, व्यापाररक, औद्योर्गक, सेवामूलक
र्ेयर

ववक्री

जस्ता सरकारी सं स्र्ानको िररि गररएको र्ेयर ववक्री बाट प्राप्त
रकम यस र्ीषुकमा समावव� गनजप
ु नेछ।

३१२३२

अन्त्य

नेपाल सरकारबाट सावुजर्नक सं स्र्ान बाहे क अन्त्य प्रकारका स्विे र्ी

सं स्र्ाको

र्ेयर

सं स्र्ाको र्ेयर िररि गररएको र्ेयर ववक्रीबाट प्राप्त रकमलाई यस

ववक्री

र्ीषुकमा समावव� गनजप
ु नेछ।

३१२४१ वैिेजर्क

नेपाल

र्ेयर ववक्री

ववक्रीबाट प्राप्त रकमलाई यस र्ीषुकमा समावव� गनजप
ु नेछ।

३२१११ वैिेजर्क

म्याि पजगेको सबै ऋणको भ जक्तानीको लार्ग बजेट माग गनजु पिुछ।

म्याि पजग्ने आिारमा रकम

ऋणको

वैिेजर्क मजराको नेपालीमा रूपान्त्तरण गिाु अन्त्तराुवष्ट्रय मजरा कोषले

प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

साँवा

सरकारबाट

िररि

गररएको

वविे र्ी

कम्पनीको

र्ेयर

प्रकार्न गरे को SDR तर्ा ऋण र्लएको र भ जक्तान गनजप
ु ने मजराको

भ जक्तानी

िरलाई आिार बनाई ववगतको मजरा ववर्नमय िर पररवतुनको आिार
समेत र्लई आगामी आर्र्ुक वषुमा हजन सक्ने ववर्नमय िरको प्रक्षेपण
गने।
३२१२१ वैिेजर्क
ऋण प्राप्ती

नेपाल सरकारलाई बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हजने बजहप
ज क्षीय र दद्वपक्षीय
ऋणको रकमलाई यस र्ीषुकमा समावव� गनजप
ु नेछ।

३२२११

म्याि पजगेको सबै ऋणको भ जक्तानीको लार्ग बजेट माग गनजु पिुछ।

म्याि पजग्ने आिारमा रकम

आन्त्तररक ऋणको

यो

प्रक्षेपण गनजप
ु नेछ।

साँवा भ जक्तानी

गराउनजपनेछ।

३२२२१

ट्रेजरी ववल, रावष्ट्रय वचत पर, नागररक वचतपर, ववकास ऋणपर,

आन्त्तररक
प्रार्प्त

ऋण

वववरण

म.ले.र्न.का.ले

अर्ु

मन्त्रालयलाई

उपलधि

ववर्ेष ऋण जस्ता आन्त्तररक ऋणहरू जारी गरी नेपाल सरकारले
प्राप्त गने रकमलाई यस र्ीषुकमा समार्ब� गनजप
ु नेछ।

208
221

पररच्छे ि – ६
ु ा फारामहरू
बजेट तजजम
ँ ीगत िचु र ववत्तीय
आर्र्ुक वषु २०६८/६९ िे जि लागज भएको आर्र्ुक सं केत तर्ा वगीकरणसँग मेल िाने गरी चालज िचु, पजज
व्यवस्र्ाको अविारणालाई ध्यानमा रािी बजेट प्रस्ताव गने फाराम र पजष्ट्याई फारामहरू तयार गररएकोमा बजेट अनजमानलाई
अझ बढी सरल, पारिर्ी र Web मा आिाररत प्रणालीबाट प्रस्ताव गने उ�ेश्यका सार् आर्र्ुक वषु 2070/71 िे जि Line
Ministry Budget Information System (LMBIS)

कायाुन्त्वयनमा ल्याइएको छ। यो प्रणालीबाट बजेट अनजमान तयार गिाु

अलग्गै Manual System बाट बजेट अनजमान तयार गरररहनज पिदै  न। यस प्रणालीबमोजजम बजेट अनजमान तयार गनुको लार्ग छज �ै
र्निे जर्का तयार गररएको छ। यो र्निे जर्का अर्ु मन्त्रालयको Website: www.lmbis.gov.np मा राजिएको छ।
Line Ministry Budget Information System (LMBIS) माफुत बजेट अनजमान तयार गिाु भनजप
ु ने फारामहरू online प्रवक्रयाबाट
प्रववव� गिदै  जाँिा स्वतः प्रणालीमा िे िापिुछ। यी फारामहरू कसरी भने/प्रववव� गने भ�े सम्बन्त्िमा Line Ministry Budget
Information System (LMBIS) र्निे जर्कामा स्प� रूपमा चचाु गररएकोले यहाँ जानकारीको लार्ग फारामहरूको नमूना मार
उल्लेि गररएको छ।
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3

तररका

5

सं ख्र्ा

सं ख्र्ा

4

पदपूर्ता

दरबन्दी

तलबको

6

शुरु स्केल

औसत

7

ग्रेड रकम

8

मवहना

9

मवहना

बीमा प्रर्त

11

लार्ि

आधारमा
10

ररक्त पदको

पदपूर्ताको

12

जम्मा रकम

13

दोश्रो वर्ा

आिामी ३ वावर्ाक वर्ाहरुको अनुमान

14

तेश्रो वर्ा

15

ववर्नर्ोजन

16

खर्ा

मवहनाको

६

र्ालु आ.व.को

5 महल नं.11=(महल4-महल5)X(महल 6+महल 7) X महल 8)+(महल4-महल 5)xमहल9) X12)

4 महल नं.10=(महल5X(महल 6+महल 7) X महल 8)+(महल 5Xमहल 9)X12

3 र्ालु आ.व. र ित वर्ाको र्थाथा खर्ाको महलमा श्रे णीअनुसारको रकम खुलाउन नसवकने भएमा एकमुष्ट रकम जम्मा हरफमा दे खाउने।

2 आिामी 2 वर्ाको अनुमान िना कुल दरबन्नी सं ख्र्ाको जम्मा तलब रकममा अघिल्लो वर्ाको 2.75 प्रर्तशतले वृवि िरे र हुन आउने रकम ।

1 महल नं.8 मा उल्लेख िररएको 14.2 मवहनाले तलब 12 मवहना, सोमा 10 प्रर्तशत सं र्र्कोर् थपले हुने 1.2 मवहना र दशै खर्ा १ मवहनाको जम्मा जनाउँ छ।

2

1

द्रष्टव्र्

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

21111 तलब

17

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

18

पररमाण

19

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

20

पररमाण

21

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा

22

पररमाण

23

लाित

ते श्रो र्ौमार्सक
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कार्ाक्रम

2

कम्पोनेन्ट

1

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

3

सं ख्र्ा

4

मार्सक पररमाण

5

मवहना

6

(3*4*5)

वावर्ाक पररमाण

7

दर

8

जम्मा (6*7)

9

दोश्रो वर्ा
10

तेश्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

22211 इन्धन

11

ववर्नर्ोजन

र्थाथा खर्ा
13

खर्ा
12

आ.व.को

ित

मवहनाको

६

र्ालु आ.व.को

14

पररमाण
15

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

16

पररमाण

17

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

18

पररमाण

19

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा
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कार्ाक्रम

2

कम्पोनेन्ट

1

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

3

दरबन्दी सं ख्र्ा

4

पदपूर्ता सं ख्र्ा

5

भत्ता दर

6

जम्मा (3*5)

7

दोश्रो वर्ा
8

ते श्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

9

ववर्नर्ोजन
10

खर्ा

६ मवहनाको

र्ालु आ.व.को

21112 स्थानीर् भत्ता

11

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

12

पररमाण
13

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

14

पररमाण

15

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

16

पररमाण

17

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा

233

4

*
5

*

जम्मा

6

(4*5*12मवहना)

महल 5 मा जग्िाको क्षेत्रफल, 6 मा सम्झौता अवर्ध, 7 मा मार्सक रकम

29221 भवन र्नमााण

महल 5 मा भवनको वकर्सम, 6 मा पररमाण, 7 मा प्रर्त इकाई दर

29712 सफ्टवेर्र र्नमााण र खरीद खर्ा
महल 5 मा सम्झौता अवर्ध, 6पररमाण, 7 मा प्रर्त इकाई दर

ँ ीित अनुसन्धान तथा परामशा
29711 पुज
महल 5 मा सम्झौता अवर्ध, 6पररमाण, 7 मा प्रर्त इकाई दर

28141 जग्िाको भाडा

7

दोश्रो वर्ा

महल 5 मा न्र्ुनतम महशुल, 6 मा मार्सक खपत, 7 मा प्रर्त इकाई दर

* खर्ा शीर्ाकसँि आवि इकाई तथा दर

3

*
8

ते श्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

26211 अन्तराविर् सदस्र्ता शुल्क तथा
महल सहर्ोि
5 मा मुद्राको नाम, 6 सदस्र्ता शुल्क, 7 मा ववर्नमर् दर

22111 पानी तथा र्बजुली

खर्ा शीर्ाक

2

1

नोटः

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

9

ववर्नर्ोजन
10

६ मवहनाको खर्ा

र्ालु आ.व.को

11

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

12

पररमाण
13

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

14

पररमाण

15

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

खर्ा शीर्ाक 22111, 26211, 28141, 29221, 29711 र 29712 को लार्ि दे हार्को फाराममा बजेट प्रस्ताव िना सवकन्छ

रु. हजारमा

16

पररमाण

17

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक

234

2

1

28213 अन्र् वफताा

28212 न्र्ावर्क वफताा

28211 राजस्व वफताा

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

3

रकम

जम्मा वफताा हुने

4

जम्मा रकम
5

दोश्रो वर्ा
6

तेश्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

7

ववर्नर्ोजन
8

६ मवहनाको खर्ा

र्ालु आ.व.को

9

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

10

पररमाण
11

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

खर्ा शीर्ाक 28211, 28212 र 28213 को लार्ि दे हार्को फाराममा बजेट प्रस्ताव िना सवकन्छ

12

पररमाण

13

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

रु. हजारमा

14

पररमाण

15

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक
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2

1

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर

22611 अनुिमन,मूल्र्ांकन खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा मवहना, 7 मा प्रर्त ब्र्घक्त लाित

22614 अन्र् भ्रमण खर्ा

27211 छात्रवृघत्त

22613 ववघशष्ट व्र्घक्त तथा प्रर्तर्नर्ध मण्डलको
महल भ्रमण
5 माखर्ा
सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर
महल 5 मा तार्लम सं ख्र्ा, 6 मा सहभािी सं ख्र्ा, 7 मा तार्लम खर्ा

22312 पशुपंक्षीहरुको आहार

22122 अन्र् भाडा

22511 कमार्ारी तार्लम

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा रहने मवहना, 7 मा दर

21122 खाद्यान्न

महल 5 मा पाउने सं ख्र्ा, 6 द/बै सं खर्ा, 7 मा प्रर्त इकाई लाित

7

दोश्रो वर्ा

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा ददन, 7 मा दर

6

(3*4*5)

जम्मा रकम

21114 वफल्ड भत्ता

5

*

21119 अन्र् भत्ता

4

*

* खर्ा शीर्ाकसँि आवि इकाई तथा दर

3

*

खर्ा शीर्ाक

नोटः

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

8

ते श्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

9

ववर्नर्ोजन

र्ालु आ.व.को

10

खर्ा

६ मवहनाको
11

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

12

पररमाण
13

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

14

पररमाण

15

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

रु. हजारमा

16

पररमाण

17

लाित

ते श्रो र्ौमार्सक

खर्ा शीर्ाक 21114, 21119, 21122, 22122, 22312, 22511, 22611, 22613, 22614 र 27211को लार्ि दे हार्को फाराममा बजेट प्रस्ताव िना सवकन्छ

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

236

कार्ाक्रम

2

कम्पोनेन्ट

1

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

3

सं स्थानको नाम

4

लाित

प्रर्त इकाइ

5

जम्मा रकम

6

दोश्रो वर्ा
7

ते श्रो वर्ा

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

8

ववर्नर्ोजन
9

खर्ा

६ मवहनाको

र्ालु आ.व.को

31111 सं स्थानमा ऋण लिानी

10

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

11

पररमाण
12

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

13

पररमाण

14

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा

15

पररमाण

16

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक

237

5

(3*4)

6

दोश्रो वर्ा
8

5 मा बाँकी साँवा रकम, 6 मा कर्मशन दर, 7 मा कर्मशन जम्मा
आन्तररक ऋणमा सेवा शुल्क तथा बैंक महल
कर्मसन
24212

9

खर्ा

६ मवहनाको

र्ालु आ.व.को

ववर्नर्ोजन

महल 5 मा बाँकी साँवा रकम, 6 मा ब्र्ाज दर, 7 मा ब्र्ाज जम्मा

7

ते श्रो वर्ा

24211 आन्तररक ऋणको व्र्ाज

* खर्ा शीर्ाकसँि आवि इकाई तथा दर

4

*

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

महल 5 मा बाँकी साँवा रकम, 6 मा ब्र्ाज दर, 7 मा ब्र्ाज जम्मा

3

*

जम्मा रकम

24111 वैदेघशक ऋणको व्र्ाज

खर्ा शीर्ाक

2

1

नोटः

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

10

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

11

पररमाण
12

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

खर्ा शीर्ाक 24111, 24211 र 24212 को लार्ि दे हार्को फाराममा बजेट प्रस्ताव िना सवकन्छ

13

पररमाण

14

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

15

पररमाण

16

लाित

तेश्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा

238

26322, 26411,

*

7

ते श्रो वर्ा
8

ववर्नर्ोजन

खर्ा शीर्ाकसँि आवि इकाई तथा दर

6

दोश्रो वर्ा

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा मार्सक खर्ा
महल 5 मा नववकरण अवर्ध, 6 मा मार्सक दर
महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त कार्ाालर् खपत दर
महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर
महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर
महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

22112 ;~rf< dx;"n

22121 #< efŠf

22212 ;~rfng tyf dd{t ;~ef<

22213 aLdf

22311 sfof{no;DaGwL

22313 k':ts tyf ;fdfu|L

22314 OGwg- cGo k|of]hg

22321 lgld{t ;fj{hlgs ;DklQsf] dd{t ;~ef<

22411 ;]jf < k<fdz{

9

खर्ा

६ मवहनाको

21123 cf}iflw pkrf<{

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त दर

5

(5*6)

र्ालु आ.व.को

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

4

*

आिामी वर्ाहरुको अनुमान

21121 kf]zfs

3

*

जम्मा रकम

21113 dxuL eQf

खर्ा शीर्ाक

2

1

नोटः

कार्ाक्रम

कम्पोनेन्ट

आर्ोजना/कार्ाालर् प्रमुखः

सब बजेट उपशीर्ाकः

बजेट उपशीर्ाकः

कार्ाालर्ः

10

र्थाथा खर्ा

ित आ.व.को

11

पररमाण

12

लाित

प्रथम र्ौमार्सक

29511, 29611, 29621, 29811 र 29911 को लार्ि दे हार्को फाराममा बजेट प्रस्ताव िना सवकन्छ

13

पररमाण

14

लाित

दोश्रो र्ौमार्सक

15

पररमाण

16

लाित

ते श्रो र्ौमार्सक

रु हजारमा

26412, 26413, 26421, 26422, 26423, 27111, 27112, 27311, 27312, 27314, 27315, 28311, 29111, 29211, 29231, 29311, 29411,

22531, 22612, 22711, 22911,25111, 25112, 25121, 25122, 25211, 25212, 25221, 25222, 26311, 26312, 26321,

खर्ा शीर्ाक 21113, 21121, 21123, 22112, 22121, 22311, 22313, 22314, 22321, 22411, 22412, 22512, 22521, 22522, 22529,
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महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा लाित
महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

22521 pTkfbg ;fdfu|L ;]jf

22522 cGo sfo{qmd

22529 ववववध sfo{qmd खर्ि

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा पररमाण, 6 मा प्रर्त इकाई खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

25112 u}< ljQLo ;:yfg k'h
�Lut ;xfotf

25121 ljQLo ;_:yfg rfn' ;xfotf

25122 ljQLo ;_:yfg k'h
�Lut ;xfotf

25211 u}< ljQLo Jyj;fo rfn'' ;xfotf

25212 u}< ljQLo Joj;fonfO{ k'h
�Lut ;xfotf

25221 ljQLo Joj;fonfO{ rfn' ;xfotf

25222 ljQLo Joj;fonfO{ k'h
�Lut ;xfotf

26311 :yfgLo lgsfo lgz{t rfn' cg'bfg

26312 :yfgLo lgsfo - ;zt{ cg'bfg

26321 :yfgLo lgsfo lgŸzt{ k'h
¤ Lut cg'bfg

26322 :yfgLo lgsfo ;zt{ k'h
�Lut cg'bfg

26411 ;<sf<L lgsfo,;ldlt Pj_ af]_Šx
{ ?nfO{ lgŸzt{ rfn' cg'bfg

26412 ;<sf<L lgsfo,;ldlt Pj_ af]_Šx
{ ?nfO{ ;Ÿzt{ rfn' cg'bfg

26413 cGo ;:yf tyf JolQmnfO{ rfn' cg'bfg - ;Ÿzt{

26421 ;<sf<L lgsfo,;ldlt.af]Š{ - k'h
¤ Lut lgŸzt{ cg'bfg

26422 ;<sf<L lgsfo,;ldlt Pj_ af]_Šx
{ ?nfO{ ;Ÿzt{ k"¤hLut cg'bfg

26423 cGo ;_:yfnfO{- ;Ÿzt{ k'h
¤ Lut cg'bfg

27111 ;fdflhs ;'<Iff -;Ÿzt{

27112 cGo ;fdflhs ;xfotf - ;Ÿzt{

27311 lgj[Qe<Ü tyf czQm j[lQ vr{

27312 pkbfg

27313 ;]jf lgj[Qsf] ;l_rt labf

27314 ;]jf lgj[Qsf] cf}iflw pkrf<

27315 d[ts sdrf<Lsf] ;'lawf tyf ;xfotf

28311 अन्र् खर्ि

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

25111 u}< ljQLo ;_:yfg rfn' ;xfotf

29211 ejg v<Lb

महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर

22911 e}k<L cfpg] rfn' vr{

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

महल 5 मा पररमाण, 6 मा लाित

22711 ljljw vr{

29111 hUuf v<Lb

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा प्रर्त ब्र्घक्त खर्ा

22612 e|d)f vr{

महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर

महल 5 मा पररमाण, 6 मा दर

22512 ;Lk ljsf; < hgr]tgf tflnd tyf uf]i&L;DaGwL

22531 cf}ifwL vl<b

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

22412 cGo ;]jf z'Ns

240

महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर
महल 5 मा सं ख्र्ा, 6 मा दर

29231 k'h
�Lut ;'wf< vr{- ejg

29311 kmlg{r< tyf lkmSr;{

29411 ;jf<L ;fwg

29511 d]lzg<L cf}hf<

29611 ;fj{hlgs lgdf{Ü

29621 k'h
�Lut ;'wf< vr{- ;fj{hlgs lgdf{)f

29811 e}k<L cfpg] œk'h
¤ Lut{ vr{�

29911 अन्र् खर्ि

241

2

1

3

OsfO

-s_k'h
F Lut vr{ cGtu{tsf
sfo{qmdsf]
hDdf
-cf_ rfn' vr{ cGtu{tsf

4

5

kl/df0f nfut

-c_ k'FhLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx¿ M

Smfo{s|d/ ls|ofsnfk

qm= ;+=
6

ef/

cfof]hgfsf] s"n
lqmofsnfksf]

-v_ j}b]lzs

%= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M–
^= :yfg M– -s_ lhNnf M
-v_ uf=lj=;=÷g=kf=÷j8f g+= M
&= cfof]hgf z'? ePsf] ldlt M–
*= cfof]hgf k"/f x'g] ldlt M–
(= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfdM–

7

;DkGg
kl/df0f
8

vr{
9

10
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11

Eff/

jflif{s

-!_ C0f M–
-@_ cg'bfg M–

13

14

ah]6 kl/df0f Eff/
12

-!_ g]kfn ;/sf/ M–
-@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–
-#_ hg;xeflutf M–

z'?sf]

ah]6 kmf=g+= ^=)$=)!
/f=of]=cf=-cd'_ kmf=g+= !
kfgf g+= !÷@

15

ah]6

16

kl/df0f

17

Eff/

18

ah]6

19

20

Eff/

21

ah]6
22

s}lkmot

-/sd ?= nfvdf_
t];|f] rf}dfl;s
kl/df0f

-@_ cg'bfg M–

-!_ C0f M–
-@_ cg'bfg M–
!@= ut cf=j= ;Ddsf] vr{ ?= -;f]em} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_
-s_ cfGtl/s
-!_ g]kfn ;/sf/ M–
-@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–
-#_ hg;xeflutf
-v_ j}b]lzs
-!_ C0f M–

-v_ j}b]lzs

-s_ cfGtl/s

!!= cfof]hgfsf] s"n nfut M–

=== === === === cf=j=sf] nIo
k|yd rf}dfl;s
bf];|f] rf}dfl;s

-!_ g]kfn ;/sf/ M–
-@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–
-#_ hg;xeflutf M–

efl/t kl/df0f
k|ult

;Dk"0f{ sfo{dWo] ut cf=j=
;Ddsf]

-3_ bft[;+:yf M–

-u_ ;6xL b/ M–

-s_ cfGtl/s

!)= jflif{s ah]6 ?= M–

-ah]6 th'{df;Fu ;DjlGwt cf=sf= lgodfjln @)-!_ adf]lhdsf] kmf/fd_

@= ah]6 pkzLif{s g+= M–
#= dGqfno M–
$= ljefu÷;+:yf M–

!= cf=j= M–
;+zf]lwt

ljsf; sfo{qmd
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2

1

3

OsfO
4

5

kl/df0f nfut
6

ef/
7

;DkGg
kl/df0f
8

vr{
9

10

efl/t kl/df0f
k|ult

;Dk"0f{ sfo{dWo] ut cf=j=
;Ddsf]

11

Eff/

jflif{s

12

13

14

ah]6 kl/df0f Eff/
15

ah]6

lqmofsnfksf] jflif{s kl/df0f -dxn !)_

rf}dfl;s kl/df0f -dxn !^_

ef/ dxn !& / @) sf] nflfu ;f]xL cg';f/ ef/ lgsfNg]

ef/ dxn !$ Ö

-u_ s"n vr{ tkm{sf] -dxn !@ sf] hDdf_

lqmofsnfksf] aflif{s ah]6 -dxn !@_

X

!))

dxn !! sf] ef/

X
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18

ah]6
19

X ;DjlGwt ef/ dxn ^
;DjlGwt lqmofsnfksf] s'n kl/df0f -dxn $_

aflif{s kl/df0f -dxn !!_

21

ah]6

X !))

20

Eff/

t];|f] rf}dfl;s
kl/df0f

-u_ s"n vr{ tkm{sf] -dxn % sf] hDdf_

lqmofsnfksf] nfut -dxn %_

17

Eff/

ef/ dxn !&, @) / @# sf] nflu ;fnj;fnL s} cfwf/df ef/ lgsfNg]

ef/ dxn !! Ö

ef/ dxn ^Ö

16

kl/df0f

=== === === === cf=j=sf] nIo
k|yd rf}dfl;s
bf];|f] rf}dfl;s

;fnj;fnL cfof]hgfn] dxn $–( ;Dd Hide ug{ ;lsg] t/ dxn g+= x¿ ;fljscg';f/sf] g} x'g'kg]{ .
k|To]s lqmofsnfk (Activity_ sf] ef/ lgwf{/0f ug]{ ;+lIfKt lalw M
;fnj;fnL cfof]hgfsf] nflu
cfjlws cfof]hgfsf] nflu

ef/ dxn !! Ö

gf]6 M
!=
@=

-v_ rfn' vr{ cGtu{tsf
sfo{qmdsf] hDdf
-u_ s"n vr{sf] hDdf -s + v_

sfo{qmdx?

Smfo{s|d/ ls|ofsnfk

qm= ;+=

cfof]hgfsf] s"n
lqmofsnfksf]

22

s}lkmot
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!
@
#
$
%

qm=;+=

!
@
#
$
%

qm=;+=

tof/ ug]{sf] gfd, kb / b:tvtM–
ldlt M–

ck]lIft k|ltkmn (Output)

4

nIo

jflif{s nIo

213

cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] b:tvt M–
ldlt M–

OsfO{

3

2
cfof]hgfsf] nIocg'?k rfn" cf=j=sf] ck]lIft k|ltkmn (Output):

cfof]hgf÷sfo{qmd ;DkGg ePkl5 xfl;n x'g] gtLhf -nlhsn k|m]djs{
cg';f/_
c;/ tyf k|efj -Outcome/Impact_

OsfO

laj/0f

cfof]hgfsf ck]lIft gtLhf ;"rsx?

5

rfn" cf=j= df yk x'g]
pknJwL

7

t];|f] rf}dfl;s nIo

k|dfl0ft ug]{sf] gfd, kb / b:tvt–
ldlt M

ut cfly{s jif{ ;Ddsf]
pknlJw

6

k|yd rf}dfl;s nIo bf];|f] rf}dfl;s nIo

ah]6 kmf=g+= ^=)$=)@
/f=of]=cf=-cd"_ kmf=g+= !
kfgf g+= @÷@

jflif{s ljsf; sfo{qmd kmf/fd eg]{ lgb]{lzsf
jflif{s ljsf; sfo{qmd kmf/fd @ j6f kfgfdf ljeflht 5 . kfgf ! df cfof]hgfsf] kl/rofTds ljj/0f cfof]hgfsf
lqmofsnfk tyf To;sf] jflif{s / rf}dfl;s ljefhg / lqmofsnfksf nflu lgwf{l/t ah]6 Pj+ ef/ ljj/0fx¿ 5g\ .
kfgf g+= @ df jflif{s ljsf; sfo{qmddf plNnlvt lqmofsnfkx¿sf]] sfof{Gjogaf6 xfl;n x'g] ck]lIft k|ltkmnx¿sf]
ljj/0f kmf/fdsf] v08 -c_ df / cfof]hgf sfof{Gjogdf dxTjk"0f{ e"ldsf v]Ng] t/ cfof]hgfsf k|d'v lqmofsnfkdf
gk/]sf] x'g ;Sg] 7]Ssfk6[f, sG;N6]G6 lgo'lQm, hUuf k|flKt, n]vf k/LIf0f l/kf]6{ / hgzlQm cfk"lt{;DaGwL ljj/0f v08
-cf_ df 5g\ . o;}u/L cfof]hgfsf] ;f]r tflnsfcg';f/sf] k|ltkmn / To;sf] nIo tyf k|ult ljj/0f v08 -O_ df /x]sf
5g\ . sfo{qmd th'{df ubf{ o; km/fdsf b'O{j6}] kfgfx¿ clgjfo{ ¿kdf eg'{kb{5 . of] kmf/fd eg]{ tl/sf o; k|sf/ 5M

kfgf g+= ! sf] dflyNnf] efu eg]{ tl/sfM
!=
@=
#=
$=
%=
^=

&=
*=
(=
!)=

!!=

!@=

cf=j= M
ah]6 pkzLif{s g+= M

sfo{qmd ;~rfng ul/g] cfly{s jif{ pNn]v ug]{] .
cy{ dGqfnoaf6 k|sflzt ah]6 lstfa -/ftf] lstfa_ sf] ah]6 pkzLif{s g+ pNn]v
ug]{] .
dGqfno M
;DalGwt dGqfnosf] gfd pNn]v ug]{] .
ljefu÷;+:yf M
;DalGwt ljefu÷;+:yfsf] gfd pNn]v ug]{] .
sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M
ah]6 lstfa -/ftf] lstfa_ df pNn]v ePcg';f/sf] sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd
pNn]v ug]{]
:yfg M
sfo{qmd ;~rfng x'g] vf; 7fpF lgDgfg';f/ pNn]v ug]{] .
-s_ lhNnf – ;DalGwt lhNnfsf] gfd pNn]v ug]{] .
-v_ uf=lj=;=÷g=kf=÷j8f g+=M–sfo{qmd ;~rfng x'g] uf=lj=;=÷g=kf= / j8f;d]t
pNn]v ug]{ .
cfof]hgf ;'¿ ePsf] ldlt M
cfof]hgf ;'¿ ePsf] ldlt pNn]v ug]{] .
cfof]hgf k"/f x'g] ldlt M
cfof]hgf;DkGg x'g] ldlt -Dofb yk ePsf] eP, ;+zf]wg ePcg';f/sf] clGtd ldlt
pNn]v ug]{]_ ;+zf]wg ePsf]df slt k6s ePsf] xf], ;f] ;d]t pNn]v ug]{] .
cfof]hgf÷
sfof{no k|d'vsf] gfd M
kmf/fd ebf{sf] ;dosf] cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd pNn]v ug]{] .
jflif{s ah]6 M
;DalGwt cf=j=sf] jflif{s ah]6sf] s'n cª\s pNn]v ug]{] .
s= cfGtl/s
g]!=kfn
g]kfn
;/sf/sf]
;/sf/ cfGtl/s ;|f]taf6 pknAw x'g] /sd pNn]v ug]{] .
@= :yfgLo
:yfgLo
lgsfo÷;+
lgsfo÷;+
:yfn]
:yfAoxf]g]{ /sd pNn]v ug]{] .
#= hg;xeflutf Aoxf]g]{ c+znfO{ /sddf pNn]v ug]{] .
hg;xeflutfaf6
v= j}b]lzs
j}!=b]lC0f
zssf] s'ndWo] C0f slt xf] ¿= df pNn]v ug]{] .
j}@=b]lcg'
zssf]
bfg s'ndWo] cg'bfg slt xf] ¿= df pNn]v ug]{] .
u= ;6xL b/
j}b]lzs ;xof]u /sdsf] ljb]zL d'b|fsf] ;6xL b/sf] xsdf Pk|]hndf plNnlvt ;6xL
b/ pNn]v ug]{] .
3= bft[;+:yf
cfof]hgfdf ;+nUg bft[ ;+:yfsf] gfd pNn]v ug]{] .
cfof]hgfsf] s'n nfut ¿=
cfof]hgfsf] ;Dk"0f{ sfo{ ;DkGg ug{ nfUg] s'n /sd -;'¿sf] cª\s / ;+zf]wg ePsf]
eP ;f];d]t pNn]v ug]{] -pNn]v ePsf] ljlgdo b/cg';f/_ .
s= cfGtl/s
!) g+ j'Fbfsf] s= df h:t} cfof]hgfsf] s'n nfutdWo] cfGtl/s ;|f]ttk{msf] g]kfn
;/sf/, :yfgLo lgsfo / hg;xeflutfaf6 Joxf]l/g] c+z /sd pNn]v ug]{] .
v= j}b]lzs
!) g+ j'+bfsf] v= df h:t} cfof]hgfsf] s'n nfutdWo] j}b]lzs ;|f]ttk{msf] C0f /
cg'bfgaf6 Joxf]l/g] c+z /sd pNn]v ug]{] .
ut cf=j=;Ddsf] vr{
cfof]hgf ;'¿ ePsf] ldltb]lv h'g jif{sf] nflu of] kmf/fd el/b}5 ;f]eGbf cl3Nnf]
-;f]em} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_ jif{ jf ut cf=j=;Dds]f vr{ pNn]v ug]{] .
s cfGtl/s
!) g+ j"+bfsf] s= df h:t}, cfof]hgfsf] s'n nfutdWo] cfGtl/s ;|f]ttk{msf] g]kfn
;/sf/, :yfgLo lgsfo / hg;xeflutfaf6 ;'?b]lv ut cf=j=;Dd ePsf] vr{
/sd pNn]v ug]{] .
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v= j}b]lzs

!) g+ j'+bfsf] s= df h:t}, cfof]hgfsf] s'n nfutdWo] j}b]lzs ;|f]ttk{msf] C0f /
cg'bfgaf6 ;'?b]lv ut cf=j=;Dd ePsf] vr{ /sd pNn]v ug]{] .

kfgf g+= ! sf] tNnf] efu eg]{ tl/sfM
-c_ k'hLut vr{ cGtu{tsf v08 -c_ df k'FhLut vr{ zLif{saf6 ;~rfng x'g] k|s[ltsf sfo{x¿nfO{ pNn]v
ug'{kb{5 .
sfo{qmdx¿
-cf_ rfn" vr{ cGtu{tsf v08 -cf_ df rfn' vr{ zLif{sjf6 ;~rfng x'g] sfo{x¿nfO{ pNn]v ug'{kb{5 .
sfo{qmdx¿
!=
qm|=;+=
cfof]hgfsf] ;Dk"0f{ lqmofsnfkx¿sf] qmd;ª\Vof pNn]v ug]{] .
@=
cfof]hgf cGtu{tsf ;a} lqmofsnfkx¿ (Activities) pNn]v ug'{k5{ . o;df
lqmofsnfk ljj/0f
cfof]hgfsf] lgwf{l/t p2]Zo xfl;n ug{ cfof]hgf cjlwleq ul/g] ef}lts sfo{x¿
(Physical works) cyjf cfof]hgfsf] ljleGg v08 (Component) cGtu{tsf
lqmofsnfkx¿ (Activities) pNn]v ug]{'k5{ . o; dxnsf lqmofsnfkx¿ pNn]v ubf{
cfof]hgf k|ltj]bg, cfof]hgfsf] nut Ol:6d]6 tyf Pk|]hn l/kf]6{sf] cfwf/df
ug'{k5{ . cfof]hgfs]f lsl;dcg';f/ To;sf lqmofsnfkx¿nfO{ gfKg ;lsg]
(Measurable) PsfOx¿df ljefhg ug'{k5{ .
#
PsfO
g+=@ dxndf plNnlvt lqmofsnfksf] kl/df0ffTds (Quantity), ;ª\VofTds cflb
PsfO hgfpg] ;ª\Vof, uf]6f, 3=ld=, ls=ld=, k|=z=, cflb pNn]v ug]{ . PsfO pNn]v
ubf{ æcfjZostfg';f/Æ ædfu ePcg';f/Æ h:tf clgZroaf]ws PsfO /fVg x'Fb}g .
$
cfof]hgf cGtu{tsf ;a} lqmofsnfkx¿ -dxn @ df plNnlvt lqmofsnfk_ sf] s'n
cfof]hgfsf] s'n lqmofsnfksf]
ef}lts kl/df0f÷;ª\Vof cflb pNn]v ug]{ .
kl/df0f
%
Pk|]hnsf] nfut cg'dfgcg';f/ cfof]hgf ;DkGg ug{ nfUg] hDdf /sdaf6 pkef]u
cfof]hgfsf] s'n lqmofsnfksf]
/ sfof{no ;~rfng -k|zf;lgs_ vr{ dxn -3_ / -ª_ df eg]{ / afFsLaf6 dfly g+=
nfut
@ df plNnlvt k|To]s lqmofsnfk (Activity) k"/f ug{ slt /sd nfUg] xf], ;f] o;
dxndf pNn]v ug]{ .
^
k|To]s lqmofsnfk (Activity) sf] ef/ lgwf{/0f ubf{ ;DalGwt lqmofsnfkx¿sf] dxn
cfof]hgfsf] s'n lqmofsnfksf]
%
df 5'6\ofOPsf] nfutnfO{ ;f]xL dxnsf] x/km -u_ sf] /sd -s"n sfo{qmdsf]
ef/
/sd_ n] efu u/L cfpg] c+znfO{ k|ltztdf /fVg] . pbfx/0fsf nflu l;FrfO
cfof]hgfsf] s'n nfut ¿= %% nfv 5 / ;f] nfutdWo] x]8jS;{ lgdf{0fsf nflu ¿=
#) nfv, gx/ lgdf{0fsf nflu ¿= !) nfv / kfOk sNe6{ lgdf{0fsf] nflu ¿= !)
nfv 5 / pkef]u vr{ / sfof{no ;~rfng vr{ -k|zf;lgs vr{_ df ¿= % nfv
5 eg] oL lqmofsnfkx¿sf] ef/ qmdzM
30
50

&

ut cf= a= ;Ddsf] ;DkGg
kl/df0f

*

ut cf=j= ;Ddsf] nfut

(

ut cf=j= ;Ddsf] efl/t k|ult

100

60,

10

100
50

20,

10

100
50

20

x'G5 .
;fnj;fnL cfof]hgfx¿sf] ef/ lgwf{/0f ubf{ ;f] cfof]hgf÷sfo{qmdnfO{ Ps aif]{
cfof]hgf dfGg] / jflif{s ah]6nfO{ cfof]hgfsf] s'n nfut dfgL pko'{Qmfg';f/ ef/
lgwf{/0f ug]{ .
cfof]hgf ;'¿ ePb]lv cl3Nnf] jif{ -ut cf=j=_ ;Dd ;DkGg ul/;s]sf ;DalGwt
lqmofsnfkx¿sf] kl/df0f, ;ª\Vof cflb pNn]v ug]{ . ut cf=j=;Ddsf] ;DkGg
kl/df0f ut cf=j=sf] jflif{s k|ult k|ltj]bgsf] dxn !@ df pNn]v x'g] ePsfn]
ToxL kl/df0f, ;ª\Vof cflbnfO{ g} o; dxndf ;fg'{k5{ . t/ cfof]hgfsf] klxnf]
jif{df dxn &, * / ( eg'{ kb}{g .
cfof]hgf ;'¿ ePb]lv ut cf=j=;Dd;DalGwt lqmofsnfksf nflu ePsf] vr{ /sd
pNn]v ug'{kb{5 .
ut cf=j= ;Dd ;DkGg eO;s]sf ;DalGwt lqmofsnfkx¿sf] k|ult cfof]hgf
cjlwe/sf nflu lgwf{l/t ef/sf cfwf/df slt k|ltzt xf], pNn]]v ug]{ . efl/t
k|ult lgsfNbf To; cjlw;Ddsf] k|ult / s'n lqmofsnfksf] cg'kftnfO{ To;
lqmofsnfksf] lgwf{l/t ef/n] u'0fg ug'{kb{5 . h:t} M x]8jS;{ lgdf{0fsf] s'n
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!)

jflif{s sfo{ nIo kl/df0f

!!

jflif{s sfo{ nIo ef/

lqmofsnfk -!))%_ dWo]sf] ut cf=j= ;Ddsf] k|ult %) k|=z= eof] / x]8jS;{sf]
ef/ ^) k|=z= 5 eg] ut cf=j= ;Ddsf] efl/t k|ultM
k|ultXef/ =%) x ^) = #) x'G5 .
nIo
!))
cyf{t\ ut cfly{s jif{sf] jflif{s k|ult k|ltj]bgsf] dxn g+=!% sf] cª\s o;
dxndf ;g{ hfG5 .
o;nfO{ o;/L klg u0fgf ug{ ;lsG5 .
dxn ( -efl/t k|ult_
Ö dxn & -;DkGg kl/df0f_X dxn ^ -ef/_
dxn $-kl/df0f_
Ps cf=j= eGbf a9L cjlwdf k"/f x'g] cfof]hgfsf] xsdf dxn $ df plNnlvt
lqmofsnfkx¿dWo] o; cf=j=df ul/g] lqmofsnfksf] -;ª\Vof, kl/df0f, cflb_ pNn]v
ug]{ . Ps} cf=j=df k"/f x'g] jf ;fna;fnL ¿kdf ;~rfng x'g] cfof]hgfsf] xsdf
To; cf=j=sf] nflu lgwf{l/t lqmofsnfkx¿sf] -;ª\Vof, kl/df0f cflb_ g} pNn]v
ug]{ .
Ps cf=j= eGbf a9L cjlwdf k"/f x'g] cfof]hgfsf] xsdf o; cf=j=df ul/g]
;DalGwt lqmofsnfkx¿sf] kl/df0fsf cfwf/df jflif{s ef/ pNn]v ug]{ . of] ef/
jflif{s ah]6sf] cª\ssf cfwf/df xf]Og, cfof]hgfs]f s'g} lqmofsnfksf] s'n
kl/df0fdWo] o; jif{ ul/g] kl/df0fsf cfwf/df lgsfNg'k5{ . cyf{t\ k|To]s
lqmofsnfksf] jflif{s sfo{nIosf] dxn !) sf] kl/df0fnfO{ dxn $ sf] ;DalGwt
lqmofsnfksf] kl/df0fn] efu lbg] / dxn ^ sf] ;DalGwt ef/n] u'0ff u/]/ dxn !!
sf] jflif{s ef/ lgsfNg] .
cyf{t\,
dxn !!-ef/_Ö dxn !) X dxn ^
dxn $
Ps} cf=j=df k"/f x'g] jf ;fna;fnL sfo{qmdsf] ef/ lgsfNbfM
To; jif{sf nflu :jLs[|t sfo{qmdsf] s'n ah]6 /sd x/km -u_ n] k|To]s
lqmofsnfkx¿sf nflu 5'6\ofPsf] /sdnfO{ efu u/L !)) n] u'0ff u/]/ ef/
lgsfNg] .
o;nfO{ o;/L klg ug{ ;lsG5
dxn !!-ef/_ Ö

!@

jflif{s ah]6

!#

k|yd rf}dfl;s kl/df0f

!$

k|yd rf}dfl;s ef/

!%

k|yd rf}dfl;s ah]6

!^

b]lv g+= @! ;Dd

X!))
dxn !@
dxn !@ sf] x/km u sf] /sd
dxn g+=!) df plNnlvt ljleGg lqmofsnfkx¿sf nflu o; cf=j=df 5'6\ofOPsf]
ah]6 /sd pNn]v ug]{ .
dxn g+= !) df plNnlvt jflif{s sfo{nIodWo] k|yd rf}dfl;s cjlwdf ;DkGg
ul/g] kl/df0f pNn]v ug]{ .
k|yd rf}dfl;sdf ul/g] lqmofsnfkx¿sf ef/ pNn]v ug]{ . ef/ lgsfNbf jflif{s
sfo{ nIodWo] k|yd rf}dfl;sdf slt sfd ul/g] xf], k|yd rf}dfl;s nIosf
cfwf/df lgsfNg] . k|To]s lqmofsnfksf] dxn !^ sf] kl/df0fnfO{ dxn !# sf]
kl/df0fn] efu lbg] / dxn !$ sf] ef/n] u'0ff u/]/ dxn !& sf] ef/ cª\s
lgsfNg] .

o;nfO{ o;/L klg ug{ ;lsG5
dxn !$ -ef/_ Ö dxn !#
X dxn !! sf] ef/
dxn !) sf] kl/df0f
dxn g+= !@ df plNnlvt ah]6dWo] k|yd rf}dfl;ssf nflu 5'6\ofOPsf] ah]]6
pNn]]v ug]{ .
qmdzM bf];|f] / t];|f] rf}dfl;s dxnx¿df jflif{s nIo / jflif{s ah]6dWo]af6 oL
rf}dfl;ssf nflu 5'6\ofOPsf] nIosf] kl/df0f, ef/ / ah]6 dxndf k|yd
rf}dfl;sdf pNn]v ul/Ph:t} lx;fj u/]/ pNn]v ug]{ .
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@%
x/kmtkm{

s}lkmot

x/km -s_ M

-cyf{t rf}dfl;s nIo kl/df0fXjflif{s ef/ = lqmofsnfksf] rf}dfl;s ef/_
jflif{s nIo kl/df0f
s}lkmot hgfpg'kg]{ cfjZos s'/f eP o; dxndf pNn]v ug]{] .
x/kmtkm{ ;a} sfo{s|d÷ls|ofsnfkx¿ pNn]v ul/;s]kl5 hf]8hDdf ug'{kb{5 .
-!_ v08 -c_ sf] dxn g+= #, $, &, !), !#, !^, !(, df plNnlvt ls|ofsnfkx¿sf]
PsfO / kl/df0fx¿sf] hDdf ug'{ gkg]{,
-@_ v08 -c_ sf] dxn g+= %, ^, *, (, !!, !@, !$, !%, !&, !*, @) / @! df
plNnlvt ls|ofsnfkx¿sf] nfut, ef/, ah]6 / vr{ /sdx¿sf] 7f8f] hf]8 u/L x'g
cfpg] cª\s pNn]v ug]{],
-!_ v08 -cf_ sf] dxn g+= #, $, &, !), !#, !^, !( df plNnlvt ls|ofsnfkx¿sf]
PsfO / kl/df0fx¿sf] hDdf ug'{ gkg]{,
-@_ v08 -cf_ sf] dxn g+= %, ^, *, (, !!, !@, !$, !%, !&, !*, @) / @! df
plNnlvt ls|ofsnfkx¿sf] nfut, ef/, ah]6 / vr{ /sdx¿sf] 7f8f] hf]8 u/L x'g
cfpg] cª\s pNn]v ug]{],
x/km -u_ M v08 -c_ sf] x/km -s_ / v08 -cf_ sf] x/km -v_ df ePsf] cª\s
hf]8]/ pNn]v ug]{] .
gf]6 M
!= kmf/fdsf] nx/(Row) tkm{ ;a} ljj/0f el/;s]kl5 hDdf u/L hDdf cª\s pNn]v
ug'{k5{ . o;/L hDdf ubf{ PsfO / kl/df0fsf dxnx¿sf] hDdf x'‘b}g . nfut -ah]6_
/ ef/ jf efl/t k|ultsf] dfq hf]8 u/L x'g cfpg] cª\s pNn]v ug]{'k5{ .

x/km -v_ M

kfgf g+ @ eg]{ tl/sf M
!
@

qm=;+=
ljj/0f

#

PsfO

$
%

Jflif{s nIo
k|yd rf}dfl;s nIo

^

bf];|f] rf}dfl;s nIo

v08 -c_M
sfo{qmd kmf/fdsf] kfgf g+ ! df plNnlvt lqmofsnfkx¿sf] sfof{Gjogaf6 xfl;n x'g]
k|ltkmnx¿ o; dxndf qmdzM -s_,
-v_ ==== u/L pNn]v ug]{ . ljleGg
lqmofsnfkx¿ (Activities tyf Sub–activities) x¿sf] sfof{Gjogaf6 k|fKt x'g] k|ltkmn
h:t} hUuf clwu|x0f ePsf] x'g], l;FrfO s'nf] dd{t ePsf] x'g], k|fylds lzIfs tflnd
ePsf] x'g], lgMz'Ns kf7ok':ts ljt/0f ul/Psf] x'g], % jif{ d'lgsf afnaflnsfnfO{
vf]k lbOPsf] x'g] h:tf cfof]hgf÷sfo{qmdsf] p2]Zocg';f/ xfl;n ul/g] k|ltkmn
;"rsx¿ o; dxndf pNn]v ug]{] . x/]s lqmofsnfksf] 5'§f5'§} k|ltkmn k|fKt gx'g
;S5, t;y{ jflif{s sfo{qmd -kfgf !_ df pNn]v ePsf ;a} lqmofsnfkx¿nfO{ o;df
k|ltkmn ;"rssf ¿kdf /fVg h¿/L x'Fb}g .
v08 -cf_M
o; v08sf] dxn @ df ljj/0f kmf/fddf g} pNn]v ul/Psf] x'gfn] o;df s]xL klg
eg'{ kb}{g .
v08 -O_M
cfof]hgfsf] nlhsn k|m]djs{ 5 eg] k|m]djs{df lbOPsf] k|ltkmn (output)cg';f/ o;
dxndf eg'kg]{5 . cfof]hgfn] ug]{ ljleGg lqmofsnfkjf6 xfl;n x'g] nlhsn
k|m]djs{df pNn]v ePsf k|ltkmnx¿sf] ljj/0f pNn]v ug]{], PsfOdf s] xf], ;f] pNn]v
u/L cfof]hgfsf] s'n cjlwdf slt ;+Vof xfl;n ug]{ nIo lnPsf] 5, ;f] ;ª\Vof
pNn]v ug]{ . nIodWo] ut cf=j= ;Dd xfl;n ePsf] kl/df0f 5 eg] ;f] ;ª\Vof
pNn]v ug]{ . nlhsn k|m]djs{ gx'g] cfof]hgfn] of] ljj/0f eg'{kb}{g .
v08 c /v08 O cGtu{tsf k|ltkmnnfO{ kl/df0fdf pNn]v ug]{ pko'Qm PsfO h:t}M
x]S6/, ls=ld=, ;ª\Vof, k|=z= cflbdf pNn]v ug]{ . v08 cf sf] PsfO kmf/fddf g}
pNn]v 5 .
PsfO;F+u d]n vfg] u/L cf=j= sf] jflif{s nIo kl/df0fdf pNn]v ug]{ .
dxn $ cg';f/sf] k|ltkmnsf] jflif{s nIo kl/df0fdWo] k|yd rf}dfl;sdf slt
kl/df0fdf nIo xfl;n ul/g] xf] ;f] nIo -kl/df0f_ pNn]v ug]{ .
dxn $ cg';f/sf] k|ltkmnsf] jflif{s nIo kl/df0fdWo] bf];|f] rf}dfl;sdf slt
kl/df0fdf nIo xfl;n ul/g] xf] ;f] nIo -kl/df0f_ pNn]v ug]{ .
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&

t];|f] rf}dfl;s nIo

dxn $ cg';f/sf] k|ltkmnsf] jflif{s nIo kl/df0fdWo] t];|f] rf}dfl;sdf slt
kl/df0fdf nIo xfl;n ul/g] xf] ;f] nIo -kl/df0f_ pNn]v ug]{ .
dxn %,^,& v08 O M cfof]hgfsf] sfof{Gjogjf6 o; cf=j=df xfl;n x'g] k|ltkmn / ut jif{;Dd xfl;n ePsf k|ltkmnx¿sf]
;ª\Vof pNn]v ug]{] .
jflif{s ljsf; sfo{qmdsf] kfgf ! / @ el/;s]kl5 kmf/fd tof/ ug]{, cfof]hgf÷sfof{no k|d'v / kmf/fdsf] ljj/0f k|dfl0ft ug]{
kbflwsf/Ln] gfd, kb pNn]v u/L b:tvt ug'{kb{5 .
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@

!

$

tof/ ug]{ clws[t
b:tvt
kb
ldlt

#
cg'dflgt
jf:tljs
cg'dflgt
jf:tljs
cg'dflgt
jf:tljs

%

cg'dflgt
nfut

^

vl/b
ljlw÷k|lqmof

&

Kofs]h
;+Vof

*

;Demf}tfsf]
lsl;d

af]nkq jf
b/efpkq
;DjGwL
sfuhft

(

tof/L ldlt

nfut
cg'dfg
l:js[t ldlt

!)

:jLs[tL ldlt

of]hgfdf
pNn]lvt
ldlt
bft[ lgsfoaf6 ;xdtL lng]
ldlt

!!

af]nkq k|:tfj

!@

!#

!$

!%

!*

sfo{ cf/De ug]{ ldlt

sfof{no k|d'v
b:tvt
kb
ldlt

!&

af]nkq :jLs[ltsf] cfzo /
l:js[t ldlt
s/f/ ;Demf}tf ug]{ ldlt

!^

sfo{ k'/f ug]{ ldlt

!(

@)

gfd

!=
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qmd;+Vof pNn]v ubf{ Pp6f vl/b sfo{ h:t} j:t' jf lgdf{0f sfo{sf] Ps cfly{s aif{ leqdf vl/b ug]{ sfo{x?sf] l;nl;n]jf/ gDa/ pNn]v ug]{ .

b|i6Jo M
k|:t't of]hgf a:t', k/fdz{ jf lgdf{0f sfo{ ;a}sf] nflu u'? vl/b of]hgfsf] cfwf/df tof/ ug'{kb{5 . of] of]hgf lgDg s'/fx? ;d]tnfO{ Wofgdf /fvL tof/ ug'{kb{5 .

j:t', lgdf{0f
sfo{sf]
ljj/0f

l;=g+=

cfJxfg ldlt

ah]6 pklzif{s g+= M

vf]lng] ldlt

dGqfno÷ljefu÷cfof]hgf÷sfof{no M

d'NofÍg
;DkGg ldlt
bft[ lgsfoaf6 ;xdtL
k|fKt ldlt

cf=j= M

7]sf]bf/
cfk'lt{stf{

@!

;Demf}tf g+=

a:t'÷lgdf{0f sfo{sf] aflif{s vl/b of]hgf

@@

;Demf}tf /sd
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dxn # df of]hgfdf pNn]lvt ldlt tyf ;donfO{ cg'dflgt / jf:tljsdf b'O{ x/km ljefhg u/] cg';f/ cg'dflgtdf of]hgf :jLs[t ubf{ cg' dfg u/]sf] ;do pNn]v
ug'{kb{5 eg] jf:tljsdf nlIft sfo{x? s'g s'g ldltdf ;DkGg eP ;f]xL cg';f/ pNn]v ug'{kb{5 .

dxn $ df cg'dfg tof/ eO;s]kl5 pNn]lvt kbflwsf/Laf6 :jLs[t eO;Sg] ldlt pNn]v ug'{kb{5 .

dxn @ df pNn]lvt k|To]s Kofs]hsf] nflu :jLs[t ePsf] nfut cg'dfgsf] /sd dxn % df pNn]v ug'{kb{5 .

dxn ^ df k|To]s lgdf{0f pkef]Qmf ;ldlt, u}/ ;/sf/L ;+:yf cflb s'g xf] ;f] pNn]v x'g'kb{5 .

dxn & df k|To]s vl/b sfo{x? k|To]s vl/b sfo{x? -dxn @ cg';f/_ sf] Kofs]h ;+Vof pNn]v x'g'kb{5 . Pp6} k|sf/sf] sfo{ klg km/s km/s Kofs]hdf x'g] eP ;f]
;d]t pNn]v ug'{kb{5 .

dxn * df k|To]s vl/b sfo{ k|s[lt cg';f/ h:t} lgdf{0f sfo{ eP OsfO{ b/, nfut ;f]wegf{ cflb tyf j:t'tkm{ Psd'i7 OsfO{ b/ cflb dWo] s] s:tf] k|sf/sf] ;D´f}tf
k|of]u ug]{ xf] ;f] pNn]v ug'{kb{5 .

dxn ( / !@) df af]nkq ;DaGwL sfuhft tof/ x'g] ldlt / dxn !) df ;f] sfuhft clwsf/ k|fKt clwsf/L -sfof{no k|d'v, ljefuLo k|d'v cflb_ af6 :jLs[t
eO;Sg] ldlt pNn]v ug'{kb{5 .

dxn !! df a}b]lzs ;xfotf ;dfj]z ePsf sfo{qmd÷cfof]hgfx?df bft[ lgsfoaf6 af]nkq tyf k|:tfj ;DaGwL sfuhft sfof{Gjog PsfO{n] :jLs[t ul/;s]kl5 bft[
lgsfox?af6 ;d]t ;xdlt lng'kg]{ eP ;f] ;xdlt k|fKt eO;Sg] ldlt pNn]v x'g'k5{ . g]kfn ;/sf/sf] dfq >f]t eP of] dxn eg'{ kb}{g .

dxn !@, !# / !$ df qmdzM af]nkqsf] ;"rgf kqklqsfdf k|sflzt eO{ ;+efJo af]nkqbftf jf k|:tfjbftfx? ;dIf cfJxfg x'g] ldlt, ;f] cfJxfgsf];"rgf cg';f/ k|fKt
af]nkq vf]lng] ldlt / pQm af]nkqx? d"Nof+sg ;DkGg ug]{ ldlt pNn]v ug'{kb{5 .

dxn !% df a}b]lzs ;xfotf ;dfj]z ePsf sfo{qmd÷cfof]hgfx?sf] ;Gbe{df af]nkqx?sf] d"Nof+sg k|ltj]bg k|fKt eO{ ;f] cfwf/df sfof{noaf6 af]nkqx? :jLs[t eO{
;s]kl5 bft[ lgsfox?af6 ;xdlt lng'kg]{ eP ;f] ;xdlt k|fKt eO;Sg] ldlt pNn]v x'g'k5{ . g]kfn ;/sf/sf] dfq >f]t eP of] dxn eg'{kb}{g .

#=

$=

%=

^=

&=

*=

(=

!)=

!!=

!@=
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dxn @ df s'g vl/b sfo{ ug]{ xf] h:t} a:t' jf lgdf{0f sfo{sf]k|To]s Kofs]h ;d]t 5'l§g] u/L pNn]v ug'{kb{5 . of] dxn ebf{ Pp6f vl/b sfo{sf] ljj/0f ;lsPkl5 dfq
csf]{ z'? ug'{k5{ . h:t} a:t' vl/bsf] sfo{x? hlt 5 ;f] sf] Kofs]h ;d]tsf]pNn]v eO{ ;s]kl5 lgdf{0f sfo{ / ;f] sf] ljj/0f ;lsPkl5 dfq j:t'sf] ljj/0f Kofs]h
;lxt pNn]v ug'{kb{5 .

@=

251

!

sfo{If]qut zt{ tof/L /
:jLs[t ldlt (TOR)

%

Nfut cg'dfg -?=nfvdf_

^

5gf}6sf] ljlw

&

(

;+lIfKt ;"rLsf] nflu
;"rgf k|sfzg ug]{
;+lIfKt ;"rLsf] d"Nof+sg
u/L k|ltj]bg lbg] ldlt

*

;+IfLKt ;"rLsf] :jLs[lt
ldlt

!)

!@

k|:tfj ;DaGwL sfuhft
:jLs[t ug]{ ldlg
k|:tfj ;DaGwL sfuhft
k7fpg] ldlg

!!

!$

!%

!^

;Demf}tf g+=

;Demf}tf ug]{ ldlt

k/fdz{bftfsf] gfd

b:tvt
kb
ldlt

!& !* !( @)

k|:tfj k|fKt ug]{ clGtd
ldlt
k|fljlws k|:tfjsf]
d"Nof+sg / :jLs[t ug]{
ldlt
Cfly{s k|:tfjsf] d"Nof+sg
ug]{ ldlt
k|:tfj :jLs[ltsf]
hfgsf/L lbg] ldlt
;Demf}tfsf] lsl;d

!#

@! @@

Sfd z'? ug]{ ldlt
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b|i6Jo M
!= bft[ ;+:yfaf6 s'g} ;xdlt lng'kg]{ eP To:tf] ;xdlt lng'kg]{ ldltsf] nflu cfjZostf cg';f/ dxn yk ug{ ;lsg] .
@= dxn g+= & df 5gf}6 ljlw pNn]v ubf{ u'0f:t/ ljlw jf Go"gtd nfut ljlwdWo] s'g xf] pNn]v ug'{kg]{5 .
#= dxn g+= !) df df}h'bf ;"rL cWofjlw g} /x]sf] cj:yfdf ;+lIfKt ;"rLsf] nflu ;"rgf k|sfzg ug{ gkg]{ x'Fbf df}h"bf ;"rL tof/ ePsf] ldlt g} pNn]v ug]{ / o; l:yltdf dxn
g+= * / ( df s]xL pNn]v ug'{ gkg]{ .
$= of] kmf/fd ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{noaf6 kl/dfh{g ;+zf]wg ePdf ;f]xL adf]lhd kl/jt{g x'g]5 .

b:tvt
kb
ldlt

#
$
cg'dflgt
jf:tljs
cg'dflgt
jf:tljs
cg'dflgt
jf:tljs
cg'dflgt
jf:tljs

@

l;=g+=

ah]6 pklzif{s g+= M
Nfut cg'dfg tof/L ldlt

dGqfno÷ljefu÷cfof]hgf÷sfof{no M

cf=j= M

ljj/0f÷k/fdz{bftfsf]
k|sf/ h:t}M lgdf{0f,
jftfj/0f, sfg"g cflb
k|To]ssf] nflu 5'§f5'§}
of]hgfdf pNn]lvt ldlt

k/fdz{ ;]jf vl/b of]hgf

sfd ;DkGg ug]{ ldlt

g]kfn ;/sf/
========================================================dGqfno
cg'udg tyf d"NofÍg of]hgf
cf=j=
!= dGqfno÷If]qut ;"rsx¿
!=! kl/ro -If]qut cj:yfsf ;fdfGo ljj/0fx¿_
!=@ k|efj tyf c;/

(Impact and Outcome Indicators)

;"rsx¿

k|efj tyf c;/ k|efj tyf c;/ ;"rsx¿ ;"rgfsf ;|f]tx¿ cfwf/ tYofÍ
-cf=j====_

nIo
-cf=j===_

!=# d'Vo -cGtl/d_ k|ltkmn ;"rsx¿
glthfx¿ sfo{qmd÷lqmofsnfkx¿

;"rsx¿ ;"rgfsf ;|f]tx¿ cfwf/ tYofÍ
-cf=j======_

nIo
-cf=j=====_

@= cg'udg tyf d"NofÍg lqmofsnfkx¿ – -klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt cfof]hgfsf] k|ltj]bg / dlj;;; a}7s_
@=! klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt sfo{qmd÷cfof]hgfsf k|ltj]bg
-s_ klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt sfo{qmd÷cfof]hgfsf ;"rL
qm=;+=

klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt sfo{qmd÷cfof]hgfx¿

-v_ :ynut e|d0f of]hgf – 5gf}6 ul/Psf klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt sfo{qmd÷cfof]hgfx¿
qm=;+= klxnf] / bf];|f] k|fyldstf k|fKt
sfo{qmd÷cfof]hgfx¿

e|d0fsf
p2]Zo

e|d0f
:yn

lhDd]jf/ cg'uds ;do
PsfO{1
-rf}dfl;s_

@=@ dGqfno:t/Lo ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldlt

1!=

(MDAC)

cg'udgsf
cf}hf/x¿

a}7s

lhDd]jf/ cg'uds PsfO{x? –-of]hgf cfof]u, dGqfno, ljefu, If]qLo sfof{no÷;+o'Qm -;fem]bf/ lgsfox¿_
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dlj;;; a}7ssf k|sf/

of]hgf ul/Psf] dlxgf / of]hgf ul/Psf] a}7s
ut]
Ph]08f

k|To]s @ dlxgfdf – ;d:of ;dfwfgsf nflu ;~rfng x'g]
a}7s
k|To]s $ dlxgfdf – k|ult hfgsf/L / ;dLIffsf nflu
;~rfng x'g] a}7s

#= Ifdtf ljsf; of]hgf

(Capacity Development – CD Plan)

#=! o; cf=j=sf Ifdtf ljsf;;DaGwL ;+lIfKt ljj/0f

#=@ ljQLo of]hgf – -o; cf=j=sf Ifdtf ljsf; sfo{sf nflu_

-?=xhf/df_

qm=;+= lqmofsnfkx¿ cf=j=@)&!÷&@ rfn" cf=j= ======== sf] nIo lhDd]jf/ lgsfo cg'dflgt nfut
sf] nIo
s= ;+:yfut Ifdtf ljsf; of]hgf

g]kfn
;/sf/
(Institutional Capacity Development Plan)

!
@
#
$
%
v= JolQmut Ifdtfclej[l4 of]hgf

(Individual Capacity Development Plan)

!
@
#
$
%
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cGo hDdf

पररच्छे ि – ७
बजेट तजजम
ु ाको कायुमा सं लग्न पिार्िकारी/
कमुचारीहरूको जजम्मेवारीसम्बन्त्िी ववर्ि
अत्यन्त्त सं वेिनर्ील र महत्त्वपूणु एवं व्यवस्र्ावपका–सं सिको अग्रार्िकार तर्ा ववर्ेषार्िकारको रूपमा रहे को राव�य बजेटसम्बन्त्िी तथ्याङ्कहरू
तर्ा सूचनाहरू माननीय अर्ुमन्त्रीले व्यवस्र्ावपका–सं सद्मा प्रस्तजत ् गनजभ
ु न्त्िा अगावै च जहावट हजन नदिन, बजेटसम्बन्त्िी कागजातको सजरक्षा गनु,
बजेट तजजम
ु ाको र्सलर्सलामा मन्त्रालयमा प्राप्त भएका ज्ञापनपर, माग पर तर्ा सजझाव परहरूको व्यवजस्र्त अर्भलेि राख्न, बजेट तजजम
ु ा
प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष सं लग्न हजने पिार्िकारीको जजम्मेवारी तर्ा आचार सं वहता र्निाुरण गनु र बजेटसम्बन्त्िी सूचना तर्ा तथ्याङ्क सावुजर्नक गने
Website मा राख्ने तर्ा Hard Copy ववतरण गने. र्निाुरण गने सम्बन्त्िमा व्यवस्र्ावपका–सं सिको सं सिीय छानववन ववर्ेष सर्मर्तका
सजझावलाई कायाुन्त्वयन गनु अर्ु मन्त्रालयको बजेट तजजम
ु ा दिग्िर्ुन र कायुसञ्चालन र्निे जर्कामा िे हायका ववषयहरू र्प गररएको छः
क.

बजेट तजजम
ु ामा सं लग्न पिार्िकारी र गररने प्रमूि कायुसम्बन्त्िी व्यवस्र्ा
१.

राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान तयार गनु प्रत्यक्षतः सं लग्न रहने राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािा र बजेट तर्ा कायुक्रम
महार्िाका सबै पिार्िकारीहरूको कामको वववरण सार् बजेट र्नमाुणमा सं लग्न प्रत्येक पिार्िकारी तर्ा कमुचारीले पालना
ज न्त्िा अजघ स्वीकृत गने।
गनजप
ु ने आचार सं वहता तोवकदिने। यस्तो आचार सं वहता बजेट छलफल सजरू हजनभ

२.

राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान तर्ा सम्ब� िस्तावेज छपाईसम्बन्त्िी सबै प्रवक्रया र जजम्मेवारी तोक्ने। आचार सं वहतासवहत
बजेटको कायु ववभाजन तार्लका अनजसूची (१) मा सम्पन्न गनजप
ु ने कायुका लार्ग जजम्मेवार अर्िकारी, सहयोगी कमुचारी र
प्रर्तवेिन गनजप
ु ने पिार्िकारी समेत िोर्ल स्वीकृत गराई कायाुन्त्वयन गने।

३.

राजस्व तर्ा व्यय अनजमान तर्ा बजेट वक्तव्य लगायत सम्ब� िस्तावेजहरू कवहले कजन कजन अवस्र्ासम्म गोप्य रहने हो र
कजन समयमा कसको आिे र्मा सावुजर्नक गने हो, सो उल्लेि गरी तार्लका वनाई उक्त वजंिा २अनजसार र्प हजने पररच्छे िमा
गोप्यतासम्बन्त्िी व्यवस्र्ार्भर राख्ने।
४. राजस्व र व्ययको वावषुक अनजमान तयारीको र्सलर्सलामा कजन कजन पिार्िकारीले कजन, कजन र के, कर्त वववरण, तथ्याङ्क
एवं सामग्री हे न ु सवकने, सच्याउन सवकने अर्िकार र र्तनीहरूको जजम्मेवारी समेत सजचवबाट र्नणुय गराई सोको जानकारी
सम्बजन्त्ित पिार्िकारीलाई गराउने।

५.

६

बजेटसँग सम्बजन्त्ित र्नम्न िस्तावेजहरू मन्त्रालयस्तरको र्नणुयले तोवकएको पररमाणमा मार छपाई गने
क.

बजेट वक्तव्य नेपाली भाषामा,

ि.

बजेट वक्तव्य अंग्रज
े ी भाषामा,

ग.

व्यय अनजमानको वववरण रातो वकताब,

घ.

आर्र्ुक वविेयक

राजश्व तर्ा व्यय अनजमान र बजेट वक्तव्य लगायत सम्ब� िस्तावेजहरू छपाईको र्सलर्सलामा कजन, कजन िस्तावेज छाप्न कजन
कजन पिार्िकारी छपाईको कजन कजन चरणमा रहने हो, सोको नामनामेसी वववरण, रहने समय, उक्त िस्तावेजहरू छाप्न पनाउन
अगार्ड नै मजरण ववभागमाफुत प्राप्त गने। छपाईको क्रममा सोअनजसार भए नभएको अनजगमन प्रर्ासन महार्ािाले गने।

७.

बजेट र्नमाुणको समयमा बजेट तर्ा कायुक्रम महार्ािा र राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािामा बावहरका व्यजक्तहरूको प्रवेर्को
लार्ग पूव ु स्वीकृत र्लनज पने व्यवस्र्ा गने। यी महार्ािाहरूमा आउने जाने पिार्िकारीको प्रवेर्को कारण र समय जनाई
अर्भलेि राख्नजको सार्ै, सोही अर्भलेि वकताबमा प्रवेर्को लार्ग स्वीकृर्त प्रिान गने महार्ािाका पिार्िकारीको िस्तित
गराउने गने।
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८.

अर्ुमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्य वाचन गररसकेपर्छ मार बजेटसम्बन्त्िी िस्तावेजहरू माननीय सिस्यज्यूहरूलाई उपलधि गराउने।
ज भएपर्छ मार वेबसाइटमा राख्ने। बजेटसम्बन्त्िी छावपएका पजस्तकहरू बजेट पेर् भएको
व्यवस्र्ावपका–सं सिको वैनकमा टे वल
अको दिनबाट मार सवुसािारणलाई ववतरण गने

९.

बजेट लेिनमा रहने पिार्िकारीहरू र र्तनीहरूको जजम्मेवारीको सम्बन्त्िमा र्लजित र्नणुय गरी अर्भलेि राख्ने व्यवस्र्ा गने।

१०. अर्ु मन्त्रालय जस्र्त कम्प्यूटर प्रणालीलाई िीघुकालीन दृव�कोणले दिगो, च जस्त र भरपिो बनाउन एक अध्ययन गराई सो
अध्ययनको आिारमा आवश्यक रणनीर्त अजख्यार गने।
११.

बजेटसँग सम्बजन्त्ित िस्तावेजहरू ओसार/पसार गिाु सजतलीले वाँध्नेमार नगरी प्यावकंगको व्यवस्र्ा गने।

१२.

व्ययको वावषुक अनजमान तयारीको र्सलर्सलामा सम्बजन्त्ित मन्त्रालय माफुत प्राप्त बजेट माग उपर छलफल गिाु माईन्त्यूवटं ग
गने व्यवस्र्ालाई अर्नवायु गने र एकरूपता कायम गने।

१३.

व्ययको वावषुक अनजमान तयारीको लार्ग सम्बजन्त्ित मन्त्रालय माफुत Line Ministry Budget Information System (LMBIS)
माफुत आउने प्रवक्रयालाइु आवश्यक तार्लमको व्यवस्र्ा गरी पूणरू
ु पमा कायाुन्त्वयनमा ल्याउने।

१४.

व्ययको वावषुक अनजमान सम्बन्त्िमा आवश्यक छलफलबाट टजं गो लार्ग अजन्त्तम गररसकेको व्ययको अंकमध्ये कायुक्रम
पजस्तकमा राख्न जरूरी रहे को अंकहरूमार बजेट तर्ा िचु र्ीषुकगत व्यय अनजमान वववरण कसले, कवहले, कसलाई उपलधि
गराएको हो सो भपाुई र्लने दिने गरी राव�य योजना आयोगलाई उपलधि गराउने। राव�य योजना आयोगले पर्न बजेटसम्बन्त्िी
डाटा र सूचनाहरूको गोप्यताको भरपिो व्यवस्र्ा गरी जजम्मेवारी तोक्ने।

१५.

राजस्वका िरहरू पररवतुन, िारे जी तर्ा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्र्ुक वविेयकलाई अजन्त्तम रूप दिने छलफलमा अर्ुमन्त्री, अर्ु
राज्यमन्त्री, अर्ु सजचव, राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािाका सहसजचव, भन्त्सार ववभाग, आन्त्तररक राजस्व ववभागका महार्निे र्कहरू
र राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािाका भन्त्सार र आन्त्तररक राजस्व हे ने उपसजचव बाहे क अन्त्य कजनै पर्न पिार्िकारीलाई सं लग्न
नगराउने।

१६.

बजेट तर्ा कायुक्रम महार्ािा र राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािा भन्त्िा बावहरका पिार्िकारीको प्रवेर्का लार्ग पूव ु स्वीकृत
र्लनज पने व्यवस्र्ा गने। उक्त महार्ािाहरूमा आउने जाने पिार्िकारीको प्रवेर्को कारण र समय जनाई अर्भलेि राख्नजको
सार्ै, सोही अर्भलेि वकताबमा प्रबेर्को लार्ग स्वीकृर्त प्रिान गने महार्ािाका पिार्िकारीको िस्तित गराउने व्यवस्र्ा गने।

१७.

बजेट र्नमाुणको क्रममा ववर्भन्न सजझाव तर्ा ज्ञापनको अलावा ववर्भन्न कायुक्रमहरू बजेटर्भर पानुका लार्ग माननीय मन्त्रीज्यू,
सजचवज्यू, बजेट महार्ािा एवं राजस्व व्यवस्र्ापन महार्ािामा प्राप्त र्नवेिनहरूलाई छज �ै वकताबमा िताु गरी अलग्गै फाइलमा
राख्ने। सो कायुका लार्ग महार्ािागत रूपमा कमुचारीहरू तोवक जजम्मा दिने।

ि.

वेवसाइट र्नमाुण र सजरक्षासम्बन्त्िी
१.

अर्ु मन्त्रालय जस्र्त वेवसाइटको सम्बन्त्िमा प्रमाजणकरण र्नयन्त्रण कायाुलयबाट परीक्षण गराई पजनर्डुजाइनका सार् पररमाजुन
गने। यस अलावा यसको सजरक्षामा ववर्ेष ध्यान दिन िे हाय बमोजमका उपायहरू अवलम्वन गनेः
उच्च प्राववर्िक क्षमतायजक्त जनर्जक्तसवहतको आफ्नै सभुरको व्यवस्र्ा गने।
सभुर Operting System लाई सजरजक्षत गनु र मजवजत Web Server को व्यवस्र्ा गने
De-Militarized Zone architecture को व्यवस्र्ा गने।
सजरजक्षत Coding प्रयोग गरी Web Application को ववकास गने।
ववर्ेष सजरक्षा अपनाई Web Application को Configuration गने।
Web Application मा कजनै िूष्प्रभाव पनु नदिन र्नयर्मत जाँच गने।
Web Server लाई नीक िजरूस्त राख्न र्नयर्मत अनजगमन गने।
सजरक्षाको लार्ग आवश्यक Application को Update गने।
यस कायुमा सं लग्न प्राववर्िक जनर्जक्तको जजम्मेवारी प्र� पररभावषत गरी सजचीकृत गने।

३.

छपाईको लार्ग तयार भएका बजेटसम्बन्त्िी िस्तावेजहरू सम्बजन्त्ित महार्ािाले मजरणको लार्ग प्रर्ासान महार्ािा अन्त्तगुत कसले,
कवहले कसलाई बजझाएको हो, सोको भपाुइ गरी बजझ्ने बजझाउने। बजेटसँग सम्बजन्त्ित सबै िस्तावेजहरूको छपाईको लार्ग प्रर्ासन
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र्ािालाई मजख्य जजम्मेवारी तोक्ने। मजरण र्बभागमा बजेटसम्बन्त्िी सामग्रीहरू छपाईको जजम्मा र्लए पचातात अजन्त्तम चरणसम्म कजन
कजन तहका कमुचारीहरू सं लग्न रहन्त्छन्, उनीहरूबाट सूचना च जहावट हजन नदिन के, कस्ता र्नयन्त्रणात्मक व्यवस्र्ा अवलम्वन
गररएको छ भन्ने सम्बन्त्िमा प्रर्ासन महार्ािाले मजरण ववभागबाट जवाफ र्लई तिनजकजलको र्नगरानी समेत राख्ने व्यवस्र्ा
र्मलाउने।
ग. सजिारका अन्त्य व्यवस्र्ाहरू
१.

बजेट तजजम
ु ा, कायाुन्त्वयन, अनजगमन, मूल्याङ्कन, बजेट पेर् गने र्मर्त, बजेट छलफलको कायुतार्लका, पाररत गने समय आदि
ववषयहरू समावेर् गरी बजेटसम्बन्त्िी छज �ै वविेयक तजजम
ु ा गरी व्यवस्र्ावपका सं सि समक्ष पेर् गनजप
ु ने।

२.

बजेट र्नमाुण, बजेट भाषण, राजस्व नीर्त, राजस्वका िरहरू र्निाुरण, रातो वकताबलाई अजन्त्तम रूप दिने लगायतको काम गनु
अर्ु मन्त्रालयमा छज �ै कक्ष स्र्ावपत गने उक्त कक्षमा Electronic Gate र्नमाुण गरी बजेट र्नमाुणमा सं लग्न सीर्मत सं ख्यामा
जजम्मेवार पिार्िकारीहरूलाई मार Electronic Key उपलधि गराउने। गोप्यता कायम गने पिार्िकारीहरूको नामावली सूचीकृत
गने।

३.

बजेट भाषण टाइप गने, राजस्व नीर्त र करका िरहरू टाइप गने र रातो वकताबका लार्ग Data Fit गने कम्प्यूटरमा Internet
access बन्त्ि गने, Pen Drive/Flash Drive चलाउन नपाउने व्यवस्र्ा

४.

गने।

बजेट र्नमाुणको गोप्य कक्षमा काम गने कमुचारीहरूले उक्त कक्षर्भर Landline Phone र Mobile प्रयोग गनु नपाउने व्यवस्र्ा
गने।

५.

बजेट भाषण हजने १ हप्ता अजघिे जि माननीय अर्ुमन्त्री, अर्ु राज्यमन्त्री, सजचव, बजेट, राजस्व र अन्त्तराुवष्ट्रय आर्र्ुक सहायता तर्ा
समन्त्वय महार्ािा प्रमजि, आर्र्ुक सल्लाहकारहरू र बजेट बक्तव्य लेिन टोलीमा रहने १ जना जजम्मेवार सह–सजचव बाहे क
अरू सबैको टे र्लफोन लाइुन बन्त्ि गने र मन्त्रालयर्भर मोवाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाउने।

६.

राजश्व र व्ययको वावषुक अनजमान तयार गनु सं लग्न हजने पिार्िकारीहरू र तीनको जजम्मेवारीलाई यसै प्रर्तवेिनको अनजसूची-१
िे जि ५सम्म उल्लेि गररएको छ। सोअनजसारको पररपालना अर्ु मन्त्रालय र सम्व� पिार्िकारी/कमुचारीहरूले अर्नवायु रूपमा
गने।
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अनजसूचीहरू
बजेटको कायु ववभाजन तार्लका
अनजसूची-१
र्स.नं र्मर्त

१

समय

वक्रयाकलाप

जजम्मेवार

सहयोगी

प्रर्तवेिन गनजप
ु ने

व्यजक्त

व्यजक्तहरू

पिार्िकारी

- सेवा र कायुहरूका लार्ग सं घीय सजञ्चत कोषबाट रकम जझक्ने
र िचु गने वविेयकका अंकहरूको अजन्त्तम रूजज गने
- बजेट वक्तव्यका अनजसूचीहरूको अंकहरू अजन्त्तम रूजू गने
- रातो वकताबका अंकहरू अजन्त्तम रूजू गने आर्र्ुक सभेक्षणको
वकताबका अंकलाई सन्त्िभु बनाउने

२

बजेट वक्तव्यमा उल्लेजित अंकहरू अजन्त्तम रूजू गने र्मर्त......

३

आर्र्ुक वविेयकलाई अजन्त्तम रूप दिने र हस्ताक्षरको लार्ग

४

समय
अर्ुमन्त्री समक्ष पेर् गने। र्मर्त ........... समय ...........
गते ववहान ७ वजेिेजि छपाई गनु प्रर्ासन महार्ािा माफुत
मजरण ववभागमा आवश्यक जनर्जक्त र लजजव�क र्मलाउने

५

बजेट वक्तव्य अनजवािका लार्ग वैिेजर्क सहयोग समन्त्वय

६

रातो वकताब, बजेट वक्तव्य अनजसूचीसवहत र वविेयक छपाइका

७

महार्ािाका सहसजचवलाई दिने
लार्ग प्रर्ासन महार्ािाका सहसजचवलाई हस्तान्त्तरण गने
अजख्तयारी परलाई अजन्त्तम रूप दिई वप्रन्त्ट र्नकाले र राख्ने

८

बजेट वक्तव्यको अंग्रज
े ी प्रर्त अन्त्तराुवष्ट्रय आर्र्ुक सहायता तर्ा

९

रातो वकताब, बजेट वक्तव्य, वविेयकहरू प्रेसमा प्रर्ासन

१०

समन्त्वय महार्ािाबाट प्राप्त गररसक्ने
महार्ािा माफुत पनाउने र छपाईको अनजगमन गने
छावपएका रातो वकताब, बजेट वक्तव्य र वविेयक रूजू गररसक्ने

११

व्यवस्र्ावपका सं सद्मा छावपएका वकताबहरू प्रर्ासन महार्ािा

१२

छावपएका कागजातहरू वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्र्ा र्मलाउने

१३

अनजगमन महार्ािाबाट परकार सम्मेलन वोलाएको अनजगमन गने

१५

सबै र्नकायका पिार्िकारीहरूलाई अजख्तयारी पर ववतरण

१४

१६

माफुत पजग/े नपजगक
े ो अनजगमन गने

अजख्तयारी पर प्राप्त गनु सबै र्नकायलाई पर पनाउने
गररसक्ने
अन्त्य

नोट: उल्लेजित कायु ववभाजन सांकेर्तक मार हो। बजेट तर्ा कायुक्रम महार्ािा र राजश्व व्यवस्र्ापन महार्ािाका सबै अर्िकृतहरू र
ज ा ............ बजेसम्म अर्नवायु महार्ािामा उपजस्र्त
कमुचारीहरू र्मर्त .......... िे जि ............. सम्म ववहान .............बजे िे जि बेलक
रहनजपनेछ। कारणवर् उपजस्र्त हजन नसकेको अवस्र्ामा महार्ािा प्रमजिलाई जानकारी गराउनजपनेछ।
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र्मर्त

........ मन्त्रालय
........ मन्त्रालय
........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – २

........ मन्त्रालय

सेक्टर – १

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ३
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........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ४

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ५

सेक्टरगत बजेट छलफल कायु तार्लका

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ६

आर्र्ुक वषु ............ को बजेट छलफल तार्लका

बजेट तर्ा कायुक्रम महार्ािा

अर्ु मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ७

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

........ मन्त्रालय

सेक्टर – ८

अनजसूची-२

प्रस्ताववत बजेटसम्बन्त्िी छलफल/परामर्ु तार्लका
अनजसूची-३
र्मर्त

समय

वक्रयाकलाप

जजम्मेवार पिार्िकारी

क्षेरगत रूपमा पूव ु बजेट छलफल/ अन्त्तरवक्रया
ववर्भन्न क्षेर/समूह/पेर्ा
राजनीर्तक िलहरूसँग छलफल
भूतपूव ु अर्ुमन्त्री, राव�य योजना आयोगका भूतपूव ु उपाध्यक्ष, भूतपूव ु
अर्ु सजचवसँग छलफल
अर्ुमन्त्री र ववभागीय मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरू बीच छलफल

आर्र्ुक वषु ........को रातो वकताब, बजेट वक्तव्य, आर्र्ुक वविेयक
र अन्त्य िस्तावेज छपाईसम्बन्त्िी कायुतार्लका
अनजसूची-४
र्मर्त

समय

जजम्मेवारी

जजम्मेवार पिार्िकारीहरू

व्यय अनजमान (रातो वकताब)
बजेट रूजज गने
प्रेसमा पनाउने
प्रेसमा रहने
प्रेस लान बाँकी वकताबहरू रूजज गने
प्रेसमा रहने
प्रेसमा रहने
कायाुलयमा रहने
प्रेसमा रहने
बजेट वक्तव्य (नेपाली)
प्लेट बनाउने, रूजज गने,
रूजज गने र छपाई कायु सजरू गने
फोजल्डि, वाइजन्त्डि/जस्टचीि, कवटि, स्टोरमा िाजिला गने
बजेट वक्तव्य

प्लेट बनाउने, रूजज गने,

(अंग्रज
े ी)
रूजज गने र छपाई कायु सजरू गने
फोजल्डि, वाइजन्त्डि/जस्टचीि, कवटि, स्टोरमा िाजिला गने
आर्र्ुक वविेयक
प्लेट बनाउने, रूजज गने,
रूजज गने र छपाई कायु सजरू गने

अन्त्य

229

261

262

वैिेजर्क प्राववर्िक सहायताका वववरणको अजन्त्तम

4

व्यवस्र्ावपका – सं सद्मा पूव ु बजेट प्रस्तजर्तको

6

तयारी

सं स्र्ानहरूको प्रगर्त वववरण अजन्त्तम मस्यौिा

अजन्त्तम मस्यौिा तयार गने

मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तर्ा प्रगर्त वववरणहरूको

8

9

व्यवस्र्ावपका – सं सद्मा पूव ु बजेट प्रस्तजर्त गने

7

तयारी

बजेट सजझाव सं कलन गररसक्ने

5

मस्यौिा तयारी

आर्र्ुक सभेक्षण नेपाली. अजन्त्तम मस्यौिा तयारी

िचुर्ीषुकगत छलफल।

र्ु मन्त्रालयमा बजेटमार्ीको कायुक्रम तर्ा

रावष्ट्रय योजना आयोगमा MTEFसवहत

बजेटको नीर्तगत र कायुक्रम मार्र्को छलफल

अध्ययन

ज ेर्न तर्ा
बजेट तजजम
ु ा फाराम, सं कलन, टे वल

वववरण

3

3

2

1

सम्पन्न गने

नं.

र्मर्त

कायु

र्स.

र्ा.अ.हरू

सबै उ.स. र

मन्त्रालय हे ने

सम्बजन्त्ित

उ.स. र

र्ा.अ.हरू
र्ा.अ.हरू

हे ने सबै

सबै उ.स. र

सम्बजन्त्ित

समन्त्वय

सहायता

वैिेजर्क

मन्त्रालय

230

ववषयक

आर्र्ुक कायु

मन्त्रालय हे ने

सम्बजन्त्ित

र्ा.अ.हरू

उ.स.र

सबै सेक्टर हे ने

कायुक्रम

बजेट तर्ा

प्रर्ासन

राजस्व

आर्र्ुक वषु ................... को बजेट तयारी कायु तार्लका

सर्मर्त

परामर्ु

राजस्व

कानून
समन्त्वय

सं स्र्ान

प्रगर्त

कायु

अनजसूची-५

263

वैिेजर्क सहायता सं लग्न आयोजनाको श्रोत

12

आर्र्ुक वविेयकको अनजसूचीहरूलाई अजन्त्तम रूप

24

27

व्यय अनजमानसम्बन्त्िी वकताब छपाईका लार्ग

26

सं स्र्ानको प्रगर्त वववरण सावुजर्नक गने

प्रेसमा दिने

स्रोत पजजस्तका छपाई नेपाली तर्ा अंग्रज
े ी

25

दिने

बजेट वक्तव्यको प्रारजम्भक मस्यौिा तयारी

पजजस्तकालाई अजन्त्तम रूप दिने

वैिेजर्क सहायता सं लग्न आयोजनाहरूको श्रोत

23

22

आर्र्ुक वविेयकको अनजसूचीहरूको मस्यौिा तयार

गने

सं स्र्ानको प्रगर्त वववरण छपाइ सम्पन्न गने

21

छपाई सम्पन्न गने

मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तर्ा प्रगर्त वववरणहरूको

20

19

आर्र्ुक सवेक्षण अंग्रज
े ी. प्रेसमा छपाईका लार्ग

18

पनाउने

आर्र्ुक सवेक्षण अंग्रज
े ी. अजन्त्तम मस्यौिा तयारी

वषीय िचु अनजमानसवहत

व्यय अनजमानको प्रारजम्भक मस्यौिा तयारी र्र—

अजन्त्तम मस्यौिा तयारी

व्यय अनजमान र िचु र्ीषुकगत िचु अनजमानको

छलफल

बजेटका सम्बन्त्िमा सम्माननीय सभामजिज्यूसँग

पनाउने

आर्र्ुक सवेक्षण नेपाली. प्रेसमा छपाईका लार्ग

17

16

15

14

13

प्राववर्िक सहायताको वववरण छपाई सम्पन्न गने

11

पजजस्तकाको मस्यौिा र्भडान गने

राजस्व परामर्ु सर्मर्तको प्रर्तवेिन प्रस्तज

10

माननीय
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बजेट वकताब छपाई सम्पन्न गने िचु र्ीषुकगत

31

आर्र्ुक सवेक्षण सावुजर्नक गने

ववर्नयोजन वविेयक, राष्ट्र ऋण उनाउने वविेयक,

33

34

सजचव

अर्ुमन्त्री तर्ा

माननीय

सजचव

अर्ुमन्त्री तर्ा

माननीय

सजचव

अर्ुमन्त्री तर्ा

माननीय

वैज्ञार्नक र गजणस्तरीय ढं गले सम्पािन गररनेछ।

232

ज को सं वविान, प्रचर्लत कानून, व्यवस्र्ावपका–सं सिको कायु व्यवस्र्ा सञ्चालनसम्बन्त्िी र्नयमावली लगायतमा उल्लेजित व्यवस्र्ामा आिाररत भई बजेट र्नमाुणको कायु समयको श्रृंिलासं गै
मजलक

प्रस्तजत गने

व्यवस्र्ावपका सं सद्मा बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य अंग्रज
े ी. प्रेर्मा दिने

36

37

रावष्ट्रय योजना आयोग र मजन्त्रपररषदमा र्ब्रवफङ

35

पेश्की िचु वविेयक छपाईको लार्ग प्रेस पनाउने

ऋण तर्ा जमानत वविेयक, आर्र्ुक वविेयक र

बजेट वक्तव्य नेपाली. छपाईको लार्ग पनाउने

32

प्रक्षेपण.

वववरण, व्यय अनजमानको वववरण र र्रवषीय िचु

सम्माननीय राष्ट्रपर्तज्यू कहाँ र्ब्रवफङ

वववरण तयार गने

सम्माननीय राष्ट्रपर्तज्यूमा जानकारी गराउने बजेट

महार्ािालाई उपलव्ि गराउने

राजस्व अनजमानका अंकहरू बजेट तर्ा कायुक्रम

30

29

28

अर्ुमन्त्री

अनजसूची - ६
(ववर्नयोजन वविेयकको ढाँचा)

वविेयक सं ख्या

ववर्नयोजन वविेयक

207...............
व्यवस्र्ावपका - सं सि सजचवालय
र्सं हिरबार, कानमाडौं

265
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उ�ेश्य र कारण

आर्र्ुक वषु ............ को सेवा र कायुहरूको लार्ग सं घीय सजञ्चत कोषबाट केही रकम िचु गने अर्िकार दिन र
सो रकम ववर्नयोजन गनु वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तजत वविेयक पेर् गनजु परे को हो।
प्रस्तजत वविेयकले सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु गने अर्िकार र ववर्भन्न सं वैिार्नक र्नकाय, मन्त्रालय तर्ा सजचवालयले
गने सेवा र कायुहरूको र्नर्मत्त ववर्नयोजन गनु सक्ने व्यवस्र्ा गरे को छ।

(.....................)
अर्ुमन्त्री
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आर्र्ुक वषु .............. को सेवा र कायुहरूको लार्ग सं घीय सजञ्चत कोषबाट केही रकम िचु गने र ववर्नयोजन गने
व्यवस्र्ा गनु बनेको वविेयक
प्रस्तावना: आर्र्ुक वषु ....... को सेवा र कायुहरूको लार्ग सं घीय सजञ्चत कोषबाट केही रकम िचु गने अर्िकार दिन
र सो रकम ववर्नयोजन गनु वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं वविानको िारा 296बमोजजमको व्यवस्र्ावपका–सं सिले यो
१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ: १. यस
२. यो

२.

नको नाम “ववर्नयोजन

न बनाएको छ।

न, ...........” रहेको छ।

न तजरून्त्त प्रारम्भ हजनछ
े ।

आर्र्ुक वषु ............... को र्नर्मत्त सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु गने अर्िकार: आर्र्ुक वषु ............. को र्नर्मत्त
अनजसूची—१ बमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजने रकम बाहेक अनजसूची—२ को महल ३ मा उल्लेजित
र्नकाय, मन्त्रालय तर्ा सजचवालयले गने सेवा र कायुहरूका र्नर्मत्त सोही अनजसूचीको महल ४ मा उल्लेजित चालज िचु
ँ ीगत िचु र ववत्तीय व्यवस्र्ा तफुको रकम समेत गरी महल ६ मा उल्लेजित जम्मा रू.
र महल ५ मा उल्लेजित पजज
..............।– (अक्षरे पी ..............) मा नबढाई र्नदिु� गररएबमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु गनु सवकनेछ।

३.

ववर्नयोजन: १. यो

नद्वारा सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु गनु अर्िकार दिइएको रकम आर्र्ुक वषु .......... को र्नर्मत्त

अनजसूची—२ को महल ३ मा उल्लेजित र्नकाय, मन्त्रालय तर्ा सजचवालयले गने सेवा र कायुहरूको र्नर्मत्त ववर्नयोजन
गररनेछ।
२. उपिफा (१) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न अनजसूची—२ को महल ३ मा उल्लेजित र्नकाय,
मन्त्रालय तर्ा सजचवालयले गने सेवा र कायुहरूको र्नर्मत्त ववर्नयोजन गरे को रकममध्ये कजनैमा बचत हजने र कजनैमा
नपजग हजने िे जिन आएमा नेपाल सरकारले बचत हजने र्ीषुकबाट नपजग हजने र्ीषुकमा रकम सानु सक्नेछ। यसरी रकम
सािाु एक र्ीषुकबाट सो र्ीषुकको जम्मा रकमको िर् प्रर्तर्तमा नबढ्ने गरी कजनै एक वा एक भन्त्िा बढी

ँ ीगत
र्ीषुकहरूबाट अको एक वा एक भन्त्िा बढी र्ीषुकहरूमा रकम सानु तर्ा र्नकासा र िचु जनाउन सवकनेछ। पजज

िचु र ववत्तीय व्यवस्र्ातफु ववर्नयोजजत रकम साँवा भ जक्तानी िचु र धयाज भ जक्तानी िचु र्ीषुकमा बाहेक अन्त्य चालज िचु
र्ीषुकतफु सानु र ववत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तगुत साँवा भ जक्तानी िचुतफु ववर्नयोजजत रकम धयाज भ जक्तानी िचु र्ीषुकमा बाहे क
अन्त्यर सानु सवकने छै न।
ँ ीगत िचु ववत्तीय व्यवस्र्ा समेत व्यहोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानु सवकनेछ।
तर चालज तर्ा पजज
३. उपिफा (१) र (२) मा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न अनजिान सं ख्या ५०१ िे जि ६०२ सम्म

ववर्नयोजन भएको रकम अनजिान सं ख्या १०१ िे जि ६०२ सम्म जजन जजन अनजिान सं ख्यामा र्नकासा र िचु हजने हो सोही
अनजिान सं ख्यामा जर्तसजकै रकम सानु तर्ा र्नकासा र िचु जनाउन बािा पने छै न।
४.

स्र्ानीय र्नकायलाई र्नसतु अनजिान दिने: प्रचर्लत कानूनमा जजनसजकै कजरा लेिीएको भए तापर्न स्र्ानीय र्नकायलाई
जाने र्नसतु अनजिानको अजख्तयारी अर्ु मन्त्रालयले स्र्ानीय र्नकायलाई दिनेछ। यस्तो रकमबाट भएको िचुको
अनजगमन र केन्त्रीय लेिा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालयले तयार गनजप
ु नेछ।
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अनजसूची — १
ँ सम्बजन्त्ित)
(िफा २ सग
नेपालको सं वविानबमोजजम
सं घीय सजञ्चत कोष मार्र् व्ययभार हजने रकम
1

2

3

4

5

६

चालज िचु

ववत्तीय व्यवस्र्ा

जम्मा

अनजिान
क्र.सं.

संख्या

र्ीषुकको नाम

1

101

राष्ट्रपर्त

2

102

उपराष्ट्रपर्त

3

202

व्यवस्र्ावपका - सं सि

4

204

अिालत

5

206

अजख्तयार िजरूपयोग अनजसन्त्िान आयोग

6

208

महालेिा परीक्षकको कायाुलय

7

210

लोक सेवा आयोग

8

212

र्नवाुचन आयोग

9

214

रावष्ट्रय मानव अर्िकार आयोग

10

502

अर्ु मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भ जक्तानी

11

503

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (बहजपक्षीय)

12

504

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (दद्वपक्षीय)

13

602

अर्ु मन्त्रालय - ववववि

14
15
16

502
503
504

अर्ु मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भ जक्तानी (ऋण तर्ा
लगानी व्यवस्र्ापन)
अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी-बहजपक्षीय (ऋण
तर्ा लगानी व्यवस्र्ापन)
अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी-दद्वपक्षीय (ऋण
तर्ा लगानी व्यवस्र्ापन)

जम्मा
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अनजसूची —२

ँ सम्बजन्त्ित
िफा २ सग
सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु हजने रकम
रु. हजारमा

1

2

3

4

क्र.सं .

अनजिान

र्ीषुकको नाम

चालज

सं ख्या

िचु

1

101

राष्ट्रपर्त

2

102

उपराष्ट्रपर्त

3

202

व्यवस्र्ावपका - सं सि

4

204

अिालत

5

206

अजख्तयार िजरूपयोग अनजसन्त्िान आयोग

6

208

महालेिा परीक्षकको कायाुलय

7

210

लोक सेवा आयोग

8

212

र्नवाुचन आयोग

9

214

रावष्ट्रय मानव अर्िकार आयोग

10

216

महान्त्यायार्िवक्ताको कायाुलय

11

218

न्त्याय पररषद

12

301

प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलय

13

305

अर्ु मन्त्रालय

14

306

आपूर्तु मन्त्रालय

15

307

उद्योग मन्त्रालय

16

308

ऊजाु मन्त्रालय

17

311

कानून, न्त्याय, तर्ा सं सिीय मार्मला मन्त्रालय

18

312

कृवष ववकास मन्त्रालय

19

313

िानेपानी तर्ा सरसफाइ मन्त्रालय

20

314

गृह मन्त्रालय

21

325

सँस्कृर्त, पयुटन तर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालय

22

326

परराष्ट्र मन्त्रालय

327

पर्जपन्त्छी ववकास मन्त्रालय

23

329

वन तर्ा भू-सं रक्षण मन्त्रालय

24

330

वाजणज्य मन्त्रालय

25

331

जनसं ख्या तर्ा वातावरण मन्त्रालय

26

332

ववज्ञान तर्ा प्रववर्ि मन्त्रालय

27

336

भूर्मसजिार तर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

28

337

भौर्तक पूवाुिार तर्ा यातायात मन्त्रालय

29

340

मवहला, बालबार्लका तर्ा समाज कल्याण मन्त्रालय

30

343

यजवा तर्ा िेलकूि मन्त्रालय

31

345

रक्षा मन्त्रालय
237
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5

ँ ीगत िचु
पजज

6

7

ववत्तीय

जम्मा

व्यवस्र्ा

1

2

3

4

क्र.सं .

अनजिान

र्ीषुकको नाम

चालज

सं ख्या

िचु

32

347

र्हरी ववकास मन्त्रालय

33

349

र्ाजन्त्त तर्ा पजनर्नुमाुण मन्त्रालय

34

350

जर्क्षा मन्त्रालय

35

352

सहकारी तर्ा गररबी र्नवारण मन्त्रालय

36

356

सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालय

37

357

र्सँचाइ मन्त्रालय

38

358

सूचना तर्ा सञ्चार मन्त्रालय

39

365

सं घीय मार्मला तर्ा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालय

40

370

स्वास्थ्य तर्ा जनसं ख्या मन्त्रालय

41

371

श्रम तर्ा रोजगार मन्त्रालय

42

391

रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय

43

501

अर्ु मन्त्रालय-ववत्तीय व्यवस्र्ा

44

601

अर्ु मन्त्रालय- कमुचारी सजवविा तर्ा सेवार्नवृत सजवविा

45

602

अर्ु मन्त्रालय - ववववि
hDdf
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5

ँ ीगत िचु
पजज

6

7

ववत्तीय

जम्मा

व्यवस्र्ा

अनजसूची-7

(पेश्की िचु वविेयकको ढाँचा)

वविेयक सं ख्या

पेश्की िचु वविेयक

207...............
व्यवस्र्ावपका - सं सि सजचवालय
र्सं हिरबार, कानमाडौं
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उ�ेेश्य र कार

आर्र्ुक वषु ..... को ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन अवस्र्ामा रहेको र सो वषुको र्नर्मत्त अनजमान
गररएको िचुको केही अं र् पेश्कीको रूपमा  सं घीय सजञ्चत कोषबाट जझक्ने र  िचु गने अर्िकार  दिन
वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तजत वविेयक पेर् गनजु परे को हो।

(.................)
                                      अर्ुमन्त्री

272
240

आर्र्ुक वषु ..... को सेवा र कायुहरूको केही अं र्का लार्ग सं घीय सजञ्चत कोषबाट पेश्कीको रूपमा केही
रकम जझक्ने र िचु गने अर्िकारको व्यवस्र्ा गनु बनेको वविेयक
प्रस्तावना: आर्र्ुक वषु ....... को ववर्नयोजन वविेयक ववचारािीन रहेको र सो वषुको र्नर्मत्त अनजमान
गररएको िचुको केही अं र् पेश्कीको रूपमा सं घीय सजञ्चत कोषबाट जझक्ने र िचु गने अर्िकार दिन
वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं वविानको िारा 296बमोजजमको व्यवस्र्ावपका–सं सिले यो
1.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ: १. यस
२. यो

2.

नको नाम “पेश्की िचु

न बनाएको छ।

न, .....” रहेको छ।

न तजरून्त्त प्रारम्भ हजनेछ।

आर्र्ुक वषु .... को र्नर्मत्त सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु गने अर्िकारः आर्र्ुक वषु ...... को र्नर्मत्त
अनजसूची—१ बमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषमार्र् व्ययभार हजनेछ। अनजसूची— २ को महल ३ मा उल्लेि
गररएका र्नकाय, मन्त्रालय तर्ा सजचवालयले गने सेवा र कायुहरूको र्नर्मत्त सोही अनजसूचीको महल ४ को

ँ ीगत िचु र ववत्तीय व्यवस्र्ा समेत गरी महल ६ मा उल्लेजित जम्मा रू.
चालज िचु र महल ५ को पजज

...... (अक्षरे पी ...........) सम्मको रकम र्नदिु� गररएबमोजजम सं घीय सजञ्चत कोषबाट जझक्न र िचु गनु
सवकनेछ।
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अनजसूची — १
ँ सम्बजन्त्ित
िफा २ सग
नेपालको सं वविानबमोजजम
सं घीय सजञ्चत कोष मार्र् व्ययभार हजने रकम
रू.हजारमा
1

2

3

4

5

६

क्र.सं.

अनजिान संख्या

र्ीषुकको नाम

चालज िचु

ववत्तीय व्यवस्र्ा

जम्मा

1

101

राष्ट्रपर्त

2

102

उपराष्ट्रपर्त

3

202

व्यवस्र्ावपका - सं सि

4

204

अिालत

5

206

अजख्तयार िजरूपयोग अनजसन्त्िान आयोग

6

208

महालेिा परीक्षकको कायाुलय

7

210

लोक सेवा आयोग

8

212

र्नवाुचन आयोग

9

214

रावष्ट्रय मानव अर्िकार आयोग

10

502

अर्ु मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भ जक्तानी

11

503

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (बहजपक्षीय)

12

504

अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी (दद्वपक्षीय)

13

602

अर्ु मन्त्रालय - ववववि

14
15
16

502
503
504

अर्ु मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भ जक्तानी (ऋण तर्ा
लगानी व्यवस्र्ापन)
अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी-बहजपक्षीय
(ऋण तर्ा लगानी व्यवस्र्ापन)
अर्ु मन्त्रालय- वैिेजर्क ऋण भ जक्तानी-दद्वपक्षीय
(ऋण तर्ा लगानी व्यवस्र्ापन)

जम्मा
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अनजसूची — २

ँ सम्बजन्त्ित
िफा २ सग
सं घीय सजञ्चत कोषबाट िचु हजने रकम
1

2

3

4

क्र.सं .

अनजिान

र्ीषुकको नाम

चालज िचु

सं ख्या

5

ँ ीगत िचु
पजज

6

7

ववत्तीय

जम्मा

व्यवस्र्ा

1

101

राष्ट्रपर्त

2

102

उपराष्ट्रपर्त

3

202

व्यवस्र्ावपका - सं सि

4

204

अिालत

5

206

अजख्तयार िजरूपयोग अनजसन्त्िान आयोग

6

208

महालेिा परीक्षकको कायाुलय

7

210

लोक सेवा आयोग

8

212

र्नवाुचन आयोग

9

214

रावष्ट्रय मानव अर्िकार आयोग

10

216

महान्त्यायार्िवक्ताको कायाुलय

11

218

न्त्याय पररषद

12

301

प्रिानमन्त्री तर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाुलय

13

305

अर्ु मन्त्रालय

14

306

आपूर्तु मन्त्रालय

15

307

उद्योग मन्त्रालय

16

308

ऊजाु मन्त्रालय

17

311

कानून, न्त्याय, तर्ा सं सिीय मार्मला मन्त्रालय

18

312

कृवष ववकास मन्त्रालय

19

313

िानेपानी तर्ा सरसफाइ मन्त्रालय

20

314

गृह मन्त्रालय

21

325

सँस्कृर्त, पयुटन तर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालय

22

326

परराष्ट्र मन्त्रालय

23

327

पर्जपन्त्छी ववकास मन्त्रालय

24

329

वन तर्ा भू-सं रक्षण मन्त्रालय

25

330

वाजणज्य मन्त्रालय

26

331

जनसं ख्या तर्ा वातावरण मन्त्रालय

27

332

ववज्ञान तर्ा प्रववर्ि मन्त्रालय

28

336

भूर्मसजिार तर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

29

337

भौर्तक पूवाुिार तर्ा यातायात मन्त्रालय

30

340

मवहला, बालबार्लका तर्ा समाज कल्याण मन्त्रालय

31

343

यजवा तर्ा िेलकूि मन्त्रालय

32

345

रक्षा मन्त्रालय

33

347

र्हरी ववकास मन्त्रालय
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1

2

3

4

क्र.सं .

अनजिान

र्ीषुकको नाम

चालज िचु

सं ख्या
349

र्ाजन्त्त तर्ा पजनर्नुमाुण मन्त्रालय

35

350

जर्क्षा मन्त्रालय

36

352

सहकारी तर्ा गररबी र्नवारण मन्त्रालय

37

356

सामान्त्य प्रर्ासन मन्त्रालय

38

357

र्सँचाइ मन्त्रालय

39

358

सूचना तर्ा सञ्चार मन्त्रालय

40

365

सं घीय मार्मला तर्ा स्र्ानीय ववकास मन्त्रालय

41

370

स्वास्थ्य तर्ा जनसं ख्या मन्त्रालय

42

371

श्रम तर्ा रोजगार मन्त्रालय

43

391

रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय

44

501

अर्ु मन्त्रालय-ववत्तीय व्यवस्र्ा

45

601

अर्ु मन्त्रालय- कमुचारी सजवविा तर्ा सेवार्नवृत
सजवविा

602

ँ ीगत िचु
पजज

6

7

ववत्तीय

जम्मा

व्यवस्र्ा

34

46

5

अर्ु मन्त्रालय - ववववि
जम्मा
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अनजसूची-8

(रा� ऋण उनाउने वविेयकको ढाँचा)

वविेयक सं ख्या:

रा� ऋण उनाउने वविेयक

२०7...........
व्यवस्र्ावपका — सं सि सजचवालय
र्सं हिरबार, कानमाडौं

277
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उ�ेेश्य र कार

आर्र्ुक वषु ......... को र्नर्मत्त नेपाल सरकारले अर्ुसम्बन्त्िी प्रस्तावहरूलाई कायाुन्त्वयन गनु नेपाल
सरकारले रा� ऋण उनाउन वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तजत वविेयक पेर् गनजु परे को हो।

(.......................)
अर्ुमन्त्री
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राष्ट्र ऋण उनाउने अर्िकारको व्यवस्र्ा गनु बनेको वविेयक

प्रस्तावना: आर्र्ुक वषु ........ को र्नर्मत्त नेपाल सरकारको अर्ुसम्बन्त्िी प्रस्तावहरूलाई कायाुन्त्वयन गनु
नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं वविान को िारा 296 बमोजजमको व्यवस्र्ावपका–सं सिले यो
४. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भः १. यस
२. यो
२.

नको नाम “राष्ट्र ऋण उनाउने

न बनाएको छ।

न, …......” रहे को छ।

न तजरून्त्त प्रारम्भ हजनेछ।
राष्ट्र ऋण उनाउने अर्िकारः १. आर्र्ुक वषु ....... को र्नर्मत्त नेपाल सरकारको अर्ुसम्बन्त्िी
प्रस्तावहरूलाई कायाुन्त्वयन गनु नेपाल सरकारले आर्र्ुक वषु ........... को अन्त्त्यमा अर्िववकषु वापत् र्तनु
बाँकी रकम र अन्त्य र्तनु बाँकी रकममा र्प रू. .................. (अक्षरे पी ............) मा नबढ्ने गरी
त्यर्तसम्म रकमको राष्ट्र ऋण उनाउन सक्नेछ।
तर यसरी उनाइने राष्ट्र ऋण रकममा नेपाल सरकारले प्रचर्लत कानूनबमोजजम पाउने अर्िववकषु रकम
समावेर् हजने छै न।
२. नेपाल सरकारले आर्र्ुक वषु ............ सम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र्तनु बाँकी अर्िववकषुलाई
नेपाल सरकारले ट्रेजरी र्बलमा पररणत गनु स्वीकृर्त दिन सक्नेछ।

५. यस िफा बमोजजम उनाइएको राष्ट्र ऋणको साँवा धयाज भ जक्तानी गने अवर्ि र सो ऋणको धयाजको िर
राष्ट्र ऋण

न, २०५९ बमोजजम हजनेछ।
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अनजसूची-9

(ऋण तर्ा जमानत वविेयकको ढाँचा)
वविेयक सं ख्या:

ऋण तर्ा जमानत वविेयक

२०7......
व्यवस्र्ावपका — सं सि सजचवालय
र्सं हिरबार, कानमाडौं

280
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उ�ेेश्य र कार

नेपाल सरकारले ववकास कायुको र्नर्मत्त सं घीय सजञ्चत कोष वा  अन्त्य  सरकारी कोष र्ितो रािी
आवश्यकतानजसार ऋण र्लन र जमानत दिन वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तजत वविेयक पेर् गनजु परे को हो।

  
    
(....................)
अर्ुमन्त्री
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ऋण तर्ा जमानत

प्रस्तावना: ऋण तर्ा जमानत

न, २०२५ लाई सं र्ोिन गनु बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको सं वविानको िारा

296बमोजजमको व्यवस्र्ावपका–सं सिले यो
१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ: १. यस
२. यो

२.

न, २०२५ लाई सं र्ोिन गनु बनेको वविेयक

न बनाएको छ।

नको नाम “ऋण तर्ा जमानत उन्नाइसौं सं र्ोिन.

न, .......” रहेको छ।

न तजरून्त्त प्रारम्भ हजनेछ।

ऋण तर्ा जमानत

न, २०२५ को िफा ३ मा सं र्ोिन: ऋण तर्ा जमानत

न, २०२५ को िफा ३ को

उपिफा (१) मा रहेका “.............” भन्ने र्धिहरूको स�ा “..........” भन्ने र्धिहरू राजिएका छन्।
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अनजसूची-१०

बजेटको सेवा तर्ा कायुगत वगीकरण
Code
01

02

03

04

05

English Description
GENERAL PUBLIC SERVICE
01.1 Executive and Legistative Organs, Financial and Fiscal Affairs, External
Affairs
0.1.2 Foreign Economic Aid
01.3 General Services
01.4 Basic Research
01.5 R&D General Public Services
01.6 General Public Services n.e.c.
01.7 Public Debt Transactions
01.8 Transfers of a General Character between Levels of Government
DEFENCE
02.1 Military Defence
02.2 Civil Defence
02.3 Foreign Military Aid
02.4 R&D Defence
02.5 Defence n.e.c.
PUBLIC ORDER AND SAFETY
03.1 Police Services
03.2 Fire-Protection Services
03.3 Law Courts
03.4 Prisons
03.5 R&D Public Order and Safety
03.6 Public Order and Safety n.e.c.
ECONOMIC AFFAIRS
04.1 General Economic, Commercial and Labour Affairs
04.2 Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting
04.3 Fuel and Energy
04.4 Mining, Manufacturing and Construction
04.5 Transport
04.6 Communication
04.7 Other Industries
04.8 R&D Economic Affairs
04.9 Economic Affairs n.e.c.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
05.1 Waste Management
05.2 Waste Water Management
05.3 Pollution Abatement
05.4 Protection of Biodiversity and Landscape
05.5 R&D Environmental Protection
251

283

Code
06

07

08

09

10

English Description
05.6 Environmental Protection n.e.c.
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES
06.1 Housing Development
06.2 Community Development
06.3 Water Supply
06.4 Street Lighting
06.5 R&D Housing and Community Amenities
06.6 Housing and Community Amenities n.e.c.
HEALTH
07.1 Medical Products, Appliances and Equipment
07.2 Out-Patient Services
07.3 Hospital Services
07.4 Public Health Services
07.5 R&D Health
07.6 Health n.e.c.
RECREATION, CULTURE AND RELIGION
08.1 Recreational and Sporting Services
08.2 Cultural Services
08.3 Broadcasting and Publishing Services
08.4 Religious and Other Community Services
08.5 R&D Recreation, Culture and Religion
08.6 Recreation, Culture and Religion n.e.c.
EDUCATION
09.1 Pre-Primary and Primary Educaiton
09.2 Secondary Education
09.4 Tertiary Education
09.5 Education not Definable by Level
09.6 Subsidiary Services to Education
09.7 R&D Educaiton
09.8 Education n.e.c.
SOCIAL PROTECTION
10.1 Sickness and Disability
10.2 Old Age
10.3 Survivors
10.4 Family and Children
10.5 Unemployment
10.6 Housing
10.7 Social Exclusion n.e.c.
10.8 R&D Social Protection
10.9 Social Protection n.e.c
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अनजसूची — ११

िातृसंस्र्ाको सं केत र नामको वववरण

Code
100000

English
Domestic Funds

Nepali

Government of Nepal

नेपाल सरकार

110100

Government of Nepal

नेपाल सरकार

110101

GoN

नेपाल सरकार

External Funds

वैिेजर्क स्रोत

Multilateral Agencies

बहजपजक्षय

210101

Asian Development Bank

एर्डर्ब

210101

ADB

एर्डर्ब

210102

ADB-APL

एर्डबी—एपीएल

210103

ADB-IPL

एर्डबी—आईपीएल

210104

ADB-RFS

एर्डबी—आरएफएस

210105

ADB-GRP

एर्डबी—जजआरवप

210106

ADB-PSM

एर्डबी—वपएसएम

210107

ADB-Pool Fund

ज कोष
एर्डबी—सं यक्त

International Development Association (World Bank)

आई डी ए (वल्र्ड बैंक)

210301

IDA

आई र्ड ए

210302

IDA-SAC

आई र्ड ए — एसएसी

210303

IDA-PRSC

आई र्ड ए — वपआरएससी

210304

IDA-TSC

आई र्ड ए — वटएससी

210305

IDA-Pool Fund

ज कोष
आई र्ड ए — सं यक्त

International Monetary Fund

आई एम एफ

IMF

आई एम एफ

International Finance Corporation

आई एफ सी

IFC

आई एफ सी

Nordic Development Fund

एन डी एफ

NDF

एन डी एफ

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fun

ओपेक

OPEC

ओपेक

United Nations

यज एन

210901

UN

यज एन

210902

UNDP

यज एन डी पी

210903

UNDP GEF

यज एन डी पी जी ई एफ

210904

UNCDF

यज एन सी डी एफ

110000

200000
210000

210300

210400
210401
210500
210501
210600
210601
210700
210701
210900

आन्त्तररक स्रोत
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210905

UNC ?

यज एन सी

210906

UNEP

यज एन ई पी

210907

UNESCO

यजनस्े को

210908

UNFPA

यज एन एफ पी ए

210909

UNOCHA

यज एन ओ सी एच ए

210910

UNCHR

यज एन सी एच आर

210911

UNICEF

यज नी सेफ

210912

UNMIN

अनमीन

210913

UNAIDS

यज एन एड्स

210914

UNIFEM

यजनीफेम

210915

UNESCAP

यजनेसकैफ

210916

UPU

यज पी यज

210917

UNHABITAT

यज एन हेर्बटाट

210918

UN –GEF

यज एन — जी इ एफ

210919

IFAD

आई फाड

210920

ILO

आई एल ओ

210921

FAO

एफ ए ओ

210922

OHCHR

ओ एच सी एच आर

210923

WHO

डधलज एच ओ

210924

WFP

डधलज एफ पी
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अनजसूची — १2

मजन्त्रपररषद्को बैनकमा हजने बजेट प्रस्तजर्तको ढाँचा
ववषय — सूची
१.

सामान्त्य पररचय

२.

चालज आर्र्ुक वषुको सं जक्षप्त आर्र्ुक लेिाजोिाको वववरण

३.

अर्ुतन्त्रमा िे िापरे का वतुमान च जनौती र समस्याहरू

४.

चालज आर्र्ुक वषुको उपलजधि र असफलताका सार्ै, घोवषत नीर्त भन्त्िा कजनै िास ववचलन भए सोको वववरण

५.

आगामी आर्र्ुक वषुको आय व्ययको वववरण

६.

बजेट तजजम
ु ा गिाु अवलम्बन गररएका उ�ेश्यहरू

७.

बजेट तजजम
ु ा गिाु र्लइएका प्रमजि आिारहरू

८.

प्रस्तजत बजेटमा गररएका मौर्लक पररवतुनहरू

९.

ँ ीगत बजेट बढ्नज वा घछैनजका प्रमजि कारणहरू
चालज वा पजज

१०. राजस्व समेतका स्रोत पररचालनमा अवलम्बन गररन लागेका नीर्त तर्ा र्स�ान्त्त
११. राव�य आर्र्ुक सूचकाङ्कहरू र र्ोिानान्त्तर जस्र्र्त
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अनजसूची – १२ मा प्रस्तजत गनजप
ु ने तार्लकाहरू
अनजसूची – क
MACRO ECONOMIC PERFORMANCE OF FISCAL YEAR ………
Budget
Estimates

BUDGET
A. Revenue and Grant: (1+2)
1. Revenue: (i+ii)
i)
-Tax
ii)
-Other Revenue
2. -Grants
B. Less Expenditure: (3+4)
3. -Recurrent
4. - Capital
C. Budget Surplus and Deficit: (AB)
D. Financing: (5+6+7+8)
5 Net Internal Loan: (iii-iv)
iii)
- Internal Loan
iv)
- Less Internal Refund
6. Net Investment: {(v+viI)-(vii+viii)}
v)
Domestic Share Investment
vi)
Foreign Share Investment
vii)
Sale of Domestic Share
viii) Sale of Foreign Share
7. External Net Borrowing (ix-x)
ix)
External Amortization
x)
Less External Borrowing
8. Domestic Net Borrowing (xi-xii)
xi)
Domestic Amortization
xii)
Less Domestic Borrowing
E. Over / Under (C-D)
Composition OF GDP*
Total
Agriculture
Non-Agriculture (of which
industry)
Trade

Exports
Imports
Trade Balance (-)

Growth Rats
Nominal

Amount

... ... ...

Revise Estimate

... ... ...

288
256

(Rs in Crore)
Percentage Changes

(Rs in Crore)
Percentage of R/E
to B/E

Real

Balance of Payments
Balance of Payments

... ... ...

... ... ...

(Rs in Crore)
Percentage Changes

Foreign Currency Reserve
Total
Convetible
Non-Convertiable

... ... ...

... ... ...

Percentage Changes

Rate of Inflation (Annual Average)

Total outstanding Debt (... ... ... )
Domestice
External
Debt servicing as % of Revenue
National Saving (2058/59)

... ... ...

Percentage
Changes

(Rs in Crore)
Percentage of Per Capita Percentage
Amount
GDP
Debt Burden Increase

Amount

Domestice
External

Interest Rates (... ... ... )

... ... ...

Existing

As Percentage of
GDP

(Rs in Crore)
Percentage
Increase/Decrease

Percentage
Increase/Decrease

Government Bonds &
Treasury Bills
Banks & Financial Institution
(average)
* At factor cost before deduction of banks service chage at 1994/95 price

289
257

अनजसूrL

Summary of Budget ... ... ... ... ...
Recurrent

Rs. in Crore

Revenue
Foreign Aid Grant Loan

Capital
Financing

Internal Borrowing

Total

Total

Descriptions

Aid % of Capital Expenditure
Aid % of Total Expenditure
Increase % of Current Expenditure Estimate to Estimate
Increase % of Capital Expenditure Estimate to Estimate
Increase % of Current Expenditure Estimate to Revised Estimate
Increase % of Capital Expenditure Estimate to Revised Estimate
Increase % of Total to Total Estimate
Increase % of Total to Revised Estimate
Increase % of Grants (Estimate to Estimate)
Increase % of Loans (Estimate to Estimate)
Increase % of Revenue (Estimate to Estimate)
Increase % Internal Borrowing (Estimate to Estimate)
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–3

Percentage

अनजसूची – १३

लजजकल िेमवकु ववर्ि
(Logical Framework Approach)
भूर्मका
लजजकल िेमवकु सं क्षेपमा 'लगिेम'लाई एउटा ववश्लेषणात्मक प्रववर्िको रूपमा र्लइन्त्छ जसले आयोजनाका लक्ष्यहरू, उ�ेश्यहरू,
प्रर्तफलहरू तर्ा र्तनीहरूबीचको कारण असर (cause–effect) सम्बन्त्िलाई पवहचान गनु सघाउ पजर्याउँिछ। यसले कजनै

आयोजनाको लक्ष्य तर्ा उ�ेश्य प्राप्त भए नभएको र्ाहा पाउन सवकने सूचकहरूको ववकास गछु, सार्ै यसले आयोजनाको
ज ान समेत गिुछ। यस
सफलता र असफलतालाई असर पाने बाह्य र्जक्तहरू र तीनले पानु सक्ने प्रभावहरूको बारे मा पूवाुनम
प्रकार लगिेमलाई आयोजना कायाुन्त्वयनको क्रममा प्रभावकारी अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कनलाई सजर्नजचातत गने आयोजना तजजम
ु ा
प्रववर्ि (Project Planning tools) को रूपमा स्वीकार गररन्त्छ।
नेपालमा ववकास आयोजनाको कायाुन्त्वयन पक्ष र्नकै कमजोर रहे को छ जसले गिाु सािनहरूको समजजचत उपयोग हजन नसवक
िेरै आयोजनाहरूबाट लजक्षत प्रर्तफल प्राप्त हजन सवकरहेको छै न। यसै सन्त्िभुमा आनौं योजनाले अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन
कायुलाई प्रभावकारी गनु सं स्र्ागत व्यवस्र्ा गर्यो भने नवौँ योजनाले पर्न ववद्यमान अनजगमन प्रणालीमा सजिार गनु तर्ा
आयोजना तजजम
ु ाकै अवस्र्ामा यसका कमजोरीहरूलाई हटाई आयोजना छनौट प्रवक्रयालाई व्यवजस्र्त गनु ववर्भन्न प्रयासहरू
गरे को र्र्यो जसअनजरूप आर्र्ुक वषु २०५७/५८ िे जि िातृसंस्र्ाको सहयोगमा सञ्चार्लत तर्ा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन हजने
सबै नयाँ आयोजनाहरूको आयोजना प्रस्तावहरूमा लगिेम तयार गरी सं लग्न गनजप
ु ने नीर्तगत व्यवस्र्ा गररयो। िर्ौँ योजना
तजजम
ु ामा व्यापक जनसहभार्गता तर्ा लगिेमको प्रयोग गररएको र्र्यो। सार्ै, गररबी र्नवारणसम्बन्त्िी रणनीर्तक िस्तावेजको

ँ आव� (Integrated) गरी यसबाट गररबीमा परे को
रूपमा रहेको यस योजनामा यसको कायाुन्त्वयनलाई गररबी अनजगमनसग
प्रभावको अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन गररने उ�ेश्य राजिएको र्र्यो।

आयोजना व्यवस्र्ापनमा लगिेमलाई र्नकै उपयोगी मार्नएकोले आजकाल व्यापक रूपमा यसको प्रयोग हजने गरे को पाइन्त्छ।
नेपालको सन्त्िभुमा यसको प्रयोग अझै सीर्मत नै िे जिएको छ भने वविे र्ी िातृ सं स्र्ाहरूले सामान्त्यतया यसको प्रयोग गने गरे को
पाइएको छ। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार्लत आयोजनाहरूको हकमा यसको सीर्मत उपयोगले गिाु आयोजना छनौट (Screening)
मै समस्या िे जिएको छ भने अनजगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई नर्तजामूलक बनाउन वािा पजगेकोछ। लगिेमको र्नमाुण आफैमा

एउटा जवटल प्रवक्रया हो र सरोकारवाला सबैसँगको सहभार्गतामूलक अभ्यासबाट नै यसलाई तयार गररन्त्छ। यसको लार्ग
सम्बजन्त्ित मन्त्रालयहरूले तार्लम इत्यादिको माध्यमबाट आ—आफ्नो र्नकायहरूमा क्षमता ववकासमा जोड दिनज पिुछ।सबै
आयोजना तजजम
ु ामा यसको उपयोगलाई अर्नवायु गनु पर्न जोड दिनज पिुछ।
लगिेमको संजक्षप्त पररचय: (Introducing Logframe in Brief)

लगिेम उ�ेश्यमूलक आयोजना तजजम
ु ा तर्ा व्यवस्र्ापनको लार्ग एउटा ववश्लेषणात्मक औजार (tools) हो। (Logframe is an
analystical tool for objective oriented project planning and management) यसले आयोजनाका उ�ेश्यहरू पवहचान गनु म�त
गिुछ र अनजगमन गनु सवकने सूचकहरूको र्निाुरण गिुछ। सार्ै, आयोजनाको क्षेर वावहरबाट यसको सफलतामा पनु सक्ने
ज ान गिुछ र जोजिमहरूलाई पवहल्याउँछ।
असरको बारे मा पूवाुनम

अर्ाुत यसको म�तले आयोजनाले प्राप्त गनु िोजेको लक्ष्यलाई सजरूमै पवहचान गनु र त्यस्ता लक्ष्य प्राप्त भए नभएको मापन गने
सािनहरूको सजरूमै ववकास गनु सवकन्त्छ।
यी सबै कजराहरूलाई सं क्षेपमा प्रस्तजत गने लगिेमको ढाँचा मजख्यतया ४X४ को एउटा म्यावट्रक्स (Matrix) मा आिाररत हजन्त्छ।
लगिेम प्रयोग गने ववर्भन्न िातृ र्नकायहरूले जस्तै ADB, GTZ, USAID, JICA इत्यादि। यसलाई छज �ा छज �ै ढाँचामा प्रस्तजत
गने गरे को पाइएको छ। तर नेपाल सरकारका आयोजनाहरूको सन्त्िभुमा एकरूपताको वहसाबले राव�य योजना आयोगले
तार्लका १ मा दिइएको ढाँचालाई लागज गने गरे को छ।
तार्लका १ मा दिएको ढाँचाले लगिेमका मार्र् उल्लेि गररएका सबै ववर्ेषताहरूलाई सं क्षेपमा प्रस्तजत गिुछ। यसमा हरे क
महल (Column) मा चार हरफहरू (Row) रहे का हजन्त्छन् जसमा पवहलो महलमा उल्लेि भएका लक्ष्य, उ�ेश्य, प्रर्तफल तर्ा
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ज ान
वक्रयाकलापहरू हरे कका लार्ग िोस्रो, तेस्रो र चौर्ो महलमा क्रमर्ः अलग अलग सूचकहरू, पजष्ट्याईका श्रोतहरू तर्ा पूवाुनम
तर्ा जोजिमहरूका लार्ग प्राविान राजिएको हजन्त्छ।

यसका महलहरूले लगानी, वक्रयालकलाप, उ�ेश्य र लक्ष्यहरू बीचको अन्त्तर सम्बन्त्िलाई िे िाउँछ र यसलाई नाडो तकु
(Vertical Logic) भर्नन्त्छ। ढाँचामा रहे का पंजक्तहरू (Row) ले वक्रयाकलापहरू तर्ा उपलजव्िहरू हार्सल भए नभएको हे ने
ज ान तर्ा जोजिमहरूलाई इं र्गत गछुन।
् यसलाई तेस्रो तकु (Horizontal
सूचकहरू, तीनको पजष्ट्याँईका माध्यमहरू र पूवाुनम
Logic) भर्नन्त्छ।
तार्लका –१
लजजकल िेमवकु
(Logical Framework)

आयोजनाको अवर्िः
(Life of Project)
आयोजना सजरू हजने आर्र्ुक वषु

आयोजनाको नामः

सम्पन्न हजने आर्र्ुक वषुमः

(Project Title)

आयोजनाको नामः
(Date Prepared)

वववरणात्मक सं क्षेप

कायुसम्पािन सूचकहरू

पजष्ट्याईका आिारहरू

अनजमान

(Narrative
Summary)

Objectively Verifiable
Indicators (OVI)

Means of
Verification (MOV)

(Assumptions)

लक्ष्य (Goals)
प्रयोजन (Purpose)
प्रर्तफल (Outputs)
वक्रयाकलाप (Activities)/ लगानी (Inputs)
लगिेम संरचनाका अंगहरू (Building Blocks of Logframe)
लगिेम ववर्िमा प्रयोग हजने आिारभूत अंगहरूको सं जक्षप्त वववरण र्नम्नानजसार छ:
लक्ष्य (Goal): लगिेममा आयोजनाका उ�ेश्यहरूको ववर्भन्न तहहरू हजन्त्छन् (Hierarchy of Objectives) र लक्ष्य सबभन्त्िा
मार्र्ल्लो तहको उ�ेश्य हो जसको प्रार्प्तमा आयोजना वा कायुक्रमले योगिान पजर्याउने अपेक्षा गररएको हजन्त्छ। यर्ार्ुमा लक्ष्य
आयोजनाको िीघुकालमा िे जिने प्रभाव नै हो। सािारणतया यस्ता लक्ष्य कजनै कायुक्रम वा क्षेरको उ�ेश्य हजन्त्छ। उिाहरणको
लार्ग कृवष उत्पािनमा वृव� भयो भने (उ�ेश्य) कृषक पररवारको आयमा वृव� हजन्त्छ लक्ष्य।
प्रयोजन(Purpose): आयोजनाको तत्कालीन उ�ेश्य (जसको प्रार्प्तको लार्ग आयोजना सञ्चालन गररएको हजन्त्छ) लाई नै प्रयोजन

(Purpose) भर्नन्त्छ। वास्तवमा यसले आयोजनाबाट प्राप्त गनु िोजजएको र्नदिु� पररणाम (Result) लाई जनाउँछ।
आयोजनाको आिारभूत प्रयोजन (Purpose) सकभर एउटै हजन ज उपयजक्त हजन्त्छ।
प्रर्तफल (Outputs): आयोजनाको ववर्भन्न वक्रयाकलापहरू तर्ा लगानीको व्यवस्र्ापनबाट हार्सल गनु िोजजएको िास िास
् प्रर्तफल यस्ता पररणामहरू हजन जसको लार्ग आयोजनामा व्यवस्र्ापन प्रत्यक्ष
पररणामहरू नै आयोजनाका प्रर्तफलहरू हजन।
रूपमा जवाफिे ही हजन्त्छ।
वक्रयाकलाप (Activities): आयोजनाले र्नदिु� गरे का प्रर्तफलहरू प्राप्त गने उ�ेश्यले सञ्चालन गररने ववर्भन्न गर्तववर्िहरूलाई

जनाउँछ यस्ता वक्रयाकलापहरूको पवहचान र सूचीव� गने कायु ज्यािै साविानीपूवक
ु गररन्त्छ।

लगानी (Inputs): आयोजनाको प्रर्तफल प्राप्त गनु सञ्चालन गररने वक्रयाकलापहरूको लार्ग चावहने आवश्यक सािन श्रोतहरू
्
यसका लगानी (Inputs) हजन। आयोजनाका लगानीहरू भन्नाले आवश्यक जनर्जक्त, बजेट सामग्री तर्ा सूचनाहरू हजन।
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वस्तजगत रूपले पजष्ट्याँई गनु सवकने सूचकहरू (Objectively Verifiable Indicators): यसलाई कायुसम्पािन सूचक पर्न
भर्नन्त्छ। यसले पररमाण, गजण, समय र लागतको वहसावले आयोजना सञ्चालनबाट अपेजक्षत पररणाम प्राप्त भइरहे को वा नरहे को
स्प� रूपमा सं केत दिने आिारहरू प्रस्तजत गिुछ। लगिेमको नाडोतकु (Vertical Logic) का हरे क तहको र्नर्मत्त छज �ै
सूचकहरू हजन्त्छन् यसबाट के कर्त प्रगर्त हार्सल भयो र के कर्त गनु बाँकी छ भन्ने यवकन गनु सवकन्त्छ र त्यसै अनजसार
वक्रयाकलापहरूलाई व्यबजस्र्त गनु सवकन्त्छ। यसमा के कजरालाई ध्यान दिनज पिुछ भने सूचकहरू मापन योग्य हजनपज िुछ र
जसमा आिार अंक (Baseline Value) तर्ा लजक्षत अंक (Target Value) र समय सीमा स्प� उल्लेि हजनपज िुछ। जस्तै ः
प्रर्त हेक्टर उत्पािन १.८ मे.टनबाट ३ मे.टन २ वषुमा पजग्ने यहाँ — के पर्न बजझ्नज पिुछ भने सूचकहरूले ववर्भन्न तहका
उ�ेश्यहरू (Hierarchy of Objectives) प्रार्प्तका लार्ग आवश्यक पने कायुसम्पािनस्तरलाई पररभावषत गरे का हजन्त्छन्,
सूचकहरू आफैमा अपेजक्षत पररणाम दिने आवश्यक पूव ु सतु भने होइनन्।

पजष्ट्याईका आिारहरू (Means of Verification): यो आयोजनाको अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कनसँग सम्बजन्त्ित छ। यसले पूव ु
र्निाुररत सूचकहरू (OVI) को आिारमा आयोजनाको सफलता वा असफलतालाई पजष्ट्याँई गने सािन (Means) लाई पवहले
नै स्र्ापना गररसकेको हजन्त्छ। यसमा प्रत्येक सूचकका लार्ग पजष्ट्याँईका उपयजक्त आिार पर्न तोवकएको हजनपज िुछ। यसको

लार्ग आवश्यक तथ्याङ्क वा सूचनाहरू कहाँ प्राप्त हजन्त्छ र त्यसका स्रोतहरू के हजन ् स्प� हजनपज िुछ।
अनजमान (Assumptions): यी यस्ता बाह्य तत्वहरू (Factors) हजन ् जो आयोजनाको प्रगर्त र सफलताको लार्ग अर्नवायु
सतुको रूपमा रहन्त्छन्। आयोजना तजजम
ु ा गिाु नै आयोजना कायाुन्त्वयनको सम्पूण ु अवर्िभर एउटा िास वकर्समको प्राकृर्तक,
ज ानहरू
राजनैर्तक, आर्र्ुक, सामाजजक तर्ा वातावरणीय अवस्र्ा ववद्यमान रहनेछ भन्ने अनजमान गररएको हजन्त्छ। यस्ता पूवाुनम
ज ान गररएको जस्र्र्तमा कजनै पर्न बाह्य कारणहरूले कजनै
आयोजनाको र्नयन्त्रण भन्त्िा बावहर हजन्त्छन्। यदि यस्ता पूवाुनम
पररवतुन हजन्त्छ र यो आयोजनाको र्नयन्त्रणमा भन्त्िा बावहर छ भने यसले आयोजनालाई प्रर्तकूल असर पानु सक्छ र अपेजक्षत
पररणाम प्राप्त नहजन सक्छ। यस्तो अवस्र्ामा सजरूमा गररएका यी अनजमानहरू आयोजनाको सफलतामा वािा पजर्याउने जोजिम
ज ानहरू सही साववत भए भएनन भन्नेमा र्नभुर गिुछ।
(Risks) हजन पजग्छन्। आयोजनाको लक्ष्य हार्सल हजने नहजने कजरा पूवाुनम
ज ानलाई उल्लेि गिाु यसलाई सकारात्मक जस्र्र्त (Positive Conditions) को रूपमा उल्लेि गनजप
लगिेममा पूवाुनम
ु िुछ।
लगिेमको प्रयोगबाट आयोजनाको ढाँचा तयार पाने कायु वास्तवमा यसका ववर्भन्न तहका उ�ेश्यहरू बीच कारण–असरको
ु िुछ:–
अन्त्तर सम्बन्त्ि बारे सामूवहक अभ्यासको पररणर्त हो। यसको लार्ग र्नम्न चरणहरू पार गनजप
१.

समस्या ववश्लेषण (Problem Analysis)

२.

आयोजनामा सरोकार राख्ने व्यजक्त वा समूहको ववश्लेषण (Stakeholders Analysis)

३.

कारण असर ववश्लेषण (Cause Effect Analysis)

४. उ�ेश्यहरूको ववश्लेषण (Objectives Analysis)
५.

ववकल्पहरूको ववश्लेषण (Alternatives Analysis)

उपरोक्त ववश्लेषण गने कायुमा ववर्भन्न सहभार्गतामूलक ववर्िहरू जस्तै Zeil Oriented ववर्ि, Participatory Rural Appraisal
(PRA) ववर्ि, सवल र कमजोर पक्ष ववश्लेषण (SWOT Analysis) इत्यादि प्रयोग हजन्त्छन्। यस प्रकार आयोजनाका उ�ेश्य,
ज ान गने तर्ा सूचकहरूको ववकास गने कायु गररन्त्छ र लगिेममा
प्रर्तफल, वक्रयाकलाप र्निाुरण गने, जोजिमहरूको पूवाुनम
समावेर् गररन्त्छ।
लगिेमका सीमाहरू (Limitations)
लगिेम ववर्ि आयोजना तजजम
ु ा तर्ा यसको कायाुन्त्वयनको अनजगमन मूल्याङ्कन गने ववर्भन्न औजारहरू मध्ये एउटा
महत्त्वपूण ु औजार हो तर यसले प्राववर्िक, आर्र्ुक, सामाजजक एवं वातावरणीय ववश्लेषण (Appraisals) हरूलाई
ववस्र्ावपत गिदै  न।

यो आय ववतरण, रोजगारीका अवसरहरूको र्सजुना, स्रोत सम्बन्त्िमा पहजँच जस्ता लक्ष्य प्रार्प्तमा र्नरपेक्ष (Neutral)
रहन्त्छ।
यसले व्यवस्र्ापकहरूको पेर्ागत योग्यता (Professional Qualification) र अनजभवलाई पर्न ववस्र्ावपत गिदै  न।
लगिेमबाट अर्िकतम लाभ र्लन सं लग्न व्यजक्तहरूलाई व्यवजस्र्त तार्लम दिनज अत्यावश्यक हजन्त्छ।
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