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उ�ेश्य र कारण 
 

आ�थर्क वषर् २०७9/080 को सेवा र कायर्को ला�ग सङ् घीय सिञ् चत 
कोषबाट केह� रकम खचर् गन� सम्बन्धी अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन 
गनर् वाञ्छनीय भएकोले �स्ततु �वधेयक पेश गनुर् परेको हो।  

�स्ततु �वधेयकले सङ् घीय सि�त कोषबाट खचर् गन� अ�धकार र �व�भ� 
�नकायले गन� सेवा तथा कायर्हरुको �न�म� �व�नयोजन गनर् सक्ने व्यवस्था 
गरेको छ।  
 

��व्यः यो अथर् सम्बन्धी �वधेयक हो। 
 

(जनादर्न शमार् '�भाकर') 
अथर् मन्�ी 
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आ�थर्क वषर् २०७9/०80 को सेवा र कायर्को ला�ग सङ् घीय सिञ् चत कोषबाट केह� 

रकम �व�नयोजन र खचर् गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 
 
�स्तावनाः  आ�थर्क वषर् २०७9/०80 को सेवा र कायर्को ला�ग सङ् घीय सिञ् चत 
कोषमा�थ व्ययभार हनेु रकम �व�नयोजन गन� र सो रकम खचर् गन� अ�धकार �दन 
वाञ्छनीय भएकोले,  
   सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 
  
१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ �व�नयोजन ऐन, २०७9”  रहेको 

छ। 
(२) यो ऐन संवत ्2079 साल साउन 1 गतेदेिख �ारम्भ हनेुछ। 
 

२. आ�थर्क वषर् २०७9/०80 को �न�म� सङ् घीय सिञ् चत कोषबाट खचर् गन� 
अ�धकारः  आ�थर्क वषर् २०७9/०80 को �न�म� अनसूुची-१ बमोिजम 
सङ् घीय सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनेु रकम बाहेक अनसूुची-२ को महल ३ 
मा उिल्लिखत �नकायले गन� सेवा र कायर्का �न�म� सोह� अनसूुचीको महल ४ 
मा उिल्लिखत चाल ुखचर्, महल ५ मा उिल्लिखत पुजँीगत खचर् र महल ६ मा 
उिल्लिखत �व�ीय व्यवस्थाको रकम समेत गर� महल ७ मा उिल्लिखत जम्मा 
रकम रू. 16,06,26,35,00,000।- (अक्षरे�प सो� खबर् छ अबर् छब्बीस 
करोड प�तीस लाख) मा नबढाई �न�दर्� ग�रए बमोिजम सङ् घीय सिञ् चत 
कोषबाट खचर् गनर् स�कनेछ।  

 
३. �व�नयोजनः (१) यस ऐन�ारा सङ् घीय सिञ् चत कोषबाट खचर् गनर् अ�धकार 

�दइएको रकम आ�थर्क वषर् २०७9/०80 को ला�ग अनसूुची-२ को महल ३ 
मा उिल्लिखत �नकायले गन� सेवा र कायर्को ला�ग �व�नयोजन ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनसूुची-२ को महल ३ मा उिल्लिखत 
�नकायले गन� सेवा र कायर्का �न�म� �व�नयोजन गरेको रकममध्ये कुनै 
अनदुान सङ्ख्यामा बचत हनेु र कुनै अनदुान सङ्ख्यामा अपगु हनेु देिखन 
आएमा नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले बचत हनेु अनदुान सङ्ख्याबाट अपगु 
हनेु अनदुान सङ्ख्यामा रकमान्तर गनर् सक्नेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम रकमान्तर गदार् जम्मा रकमको दश 
��तशतमा नबढ्ने गर� कुनै एक वा एकभन्दा बढ� अनदुान सङ्ख्याबाट अक� 
एक वा एकभन्दा बढ� अनदुान सङ्ख्यामा रकमान्तर गनर्, �नकासा र खचर् 
लेख् न, चाल ु तथा पुजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक 
�ोतबाट अक� �ोतमा रकमान्तर गनर् स�कनेछ।  

तर, 

(क) एउटै अनदुान सङ्ख्या�भ�का बजेट शीषर्क वा उपशीषर्कमा 
रकमान्तर गदार् ज�तसकैु रकम रकमान्तर गनर् स�कनेछ। 

(ख)  पुजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थातफर्  �व�नयोिजत रकम साँवा 
भ�ुानी खचर् र व्याज भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य 
चाल ु खचर् शीषर्कतफर्  रकमान्तर गनर् र �व�ीय व्यवस्था 
अन्तगर्त साँवा भ�ुानी खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम व्याज 
भ�ुानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य� रकमान्तर गनर् स�कने 
छैन।  

(४) �देश तथा स्थानीय तहका ला�ग अनदुान सङ्ख्या ७०१ र ८०१ 
मा �व�नयोजन भएको �व�ीय समानीकरण अनदुान रकम अन्य अनदुान 
सङ्ख्यामा रकमान्तर हनेु छैन। 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न अनदुान सङ्ख्या ५०१ देिख ६०२ सम्म �व�नयोजन भएको रकम जनु 
अनदुान सङ्ख्यामा �नकासा र खचर् हनेु हो सोह� अनदुान सङ्ख्यामा रकमान्तर 
गनर् तथा �नकासा र खचर् लेख् न बाधा पन� छैन। 

 
४. अन्तर-सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनदुान सङ्ख्या 

७०१ को रकम �देशले कानून बमोिजम खचर् गनर् पाउने गर� अनदुानको 
रुपमा �देश सिञ् चत कोषमा हस्तान्तरण ग�रनेछ। 

(२) अनदुान सङ्ख्या ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोिजम 
खचर् गनर् पाउने गर� अनदुानको रूपमा स्थानीय सिञ् चत कोषमा हस्तान्तरण 
ग�रनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको रकम मध्ये �व�ीय 
समानीकरण अनदुानको एक चौथाईले हनु आउने रकम महालेखा �नयन्�क 
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कायार्लयले सम्बिन्धत सिञ् चत कोषमा �त्येक वषर्को भा� २ गते, काि�क २ 
गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गर� चार �कस्तामा हस्तान्तरण गन�छ। 

(4) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न मलुकुमा 
�वपद् वा कुनै असामान्य प�रिस्थ�त उत्प� भई ल�य अनरुुप राजस्व सङ् कलन 
हनु नसकेमा उपदफा (३) बमोिजमको प�हलो �कस्ता बाहेक अन्य �कस्ता र 
सो बापतको रकम सङ् क�लत राजस्वको अनपुातका आधारमा नेपाल सरकारले 
पनुः �नधार्रण गर� हस्तान्तरण गन�छ। 

(५) उपदफा (३) बमोिजम �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट खचर् 
भएको रकमको �ववरण �देश तथा स्थानीय तहले �त्येक आ�थर्क वषर्को 
काि�क १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गते�भ� र वा�षर्क आ�थर्क �ववरण 
आगामी आ�थर्क वषर्को साउन मसान्त�भ� तथा उपदफा (४) बमोिजम नेपाल 
सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकमको खचर् �ववरण नेपाल सरकारले �नधार्रण 
गरेको समयमा सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमा बझुाउन ु
पन�छ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको �ववरण �ा� नभएसम्म �व�ीय 
समानीकरण अनदुान बापतको बाँक� रकम �देश वा स्थानीय तहको सिञ् चत 
कोषमा हस्तान्तरण ग�रने छैन। 

(७) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको अनदुान रकममध्ये सशतर् 
अनदुान रकमको एक�तहाईले हनु आउने रकम महालेखा �नयन्�क कायार्लयले 
सम्बिन्धत �देश वा स्थानीय तहको सिञ् चत कोषमा �त्येक वषर्को भा� २ गते 
हस्तान्तरण गन�छ। 

(८) �देश तथा स्थानीय तहले सशतर् अनदुान बापत हस्तान्तरण 
भएको रकम जनु �वषय क्ष�ेको योजना वा कायर्�मको ला�ग �ा� भएको हो 
सोह� योजना वा कायर्�मको ला�ग मा� खचर् गन� गर� कायार्न्वयन हनेु अव�ध, 
कायार्न्वयनको �कृया, खचर्को अनमुान स�हतको कायर्योजना, मा�सक नगद 
�वाहको �ववरण र सम्बिन्धत �देश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पा�रत 
गरेको राजस्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्त�भ� सम्बिन्धत कोष तथा 
लेखा �नयन्�क कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजमको कायर्योजना बमोिजम भौ�तक �ग�त 
तथा खचर् भएको रकमको �ववरण �देश तथा स्थानीय तहले �त्येक आ�थर्क 
वषर्को मिङ्सर १५ गते, चै� १५ गते, असार १५ गते�भ� र वा�षर्क आ�थर्क 
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�ववरण आगामी आ�थर्क वषर्को साउन मसान्त�भ� सम्बिन्धत कोष तथा लेखा 
�नयन्�क कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ।  

(१०) उपदफा (९) बमोिजमको खचर्को �ववरणको आधारमा 
महालेखा �नयन्�क कायार्लयले उपदफा (७) बमोिजम �देश वा स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण भएको सशतर् अनदुानको रकम समायोजन गर� बाँक� रकम 
सोधभनार् �नकासा �दन ुपन�छ। 

(1१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कायर्�व�ध बमोिजम महालेखा 
�नयन्�क कायार्लयले �देश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र �वशेष अनदुान 
रकम हस्तान्तरण गनुर् पन�छ। 

(१२) सशतर्, समपूरक र �वशेष अनदुानको रकम आ�थर्क वषर्�भ� 
खचर् नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बिन्धत �देश तथा स्थानीय 
तहले सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयमाफर् त आ�थर्क वषर् समा� 
भएको १५ �दन�भ� सङ् घीय  सिञ् चत कोषमा दािखल गनुर् पन�छ।  

(१३) उपदफा (१२) बमोिजम बचत रकम �फतार् दािखल नभएमा 
महालेखा �नयन्�क कायार्लयले अक� आ�थर्क वषर्मा हस्तान्तरण हनेु �व�ीय 
समानीकरण अनदुानबाट क�ा गर� समायोजन गन�छ। 

 
५. योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था:(१) यस ऐन 

बमोिजम नेपाल सरकारको कुनै �नकायबाट कायार्न्वयन हनेु गर� रकम 
�व�नयोजन भएको कुनै योजना वा कायर्�म �देश तथा स्थानीय तह माफर् त 
कायार्न्वयन गनुर् पन� भएमा नेपाल सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालयले �देश तथा 
स्थानीय तहबाट कायर्�म कायार्न्वयन गन� गर� �नणर्य गनुर् पन�छ।  

(२) यस ऐन बमोिजम �देश तथा स्थानीय तहमा सशतर् अनदुान माफर् त 
हस्तान्तरण भएका योजना वा कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग थप रकम माग 
गदार् नेपाल सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालय माफर् त माग गनुर् पन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम थप रकम माग भई आएमा नेपाल सरकार, 
अथर् मन्�ालयले त्यस्तो योजना वा कायर्�मको �ग�तको आधारमा थप रकम 
उपलव्ध गराउने �नणर्य गनर् सक्नेछ। त्यसर� थप �नकासा भएको रकम 
सम्बिन्धत स्थानीय तहको वा�षर्क बजेटमा समावेश गर� सम्बिन्धत �देश सभा, 
गाउँ सभा वा नगर सभाबाट अनमुोदन गराई लेखा�न तथा ��तवेदन गनुर् 
पन�छ। 
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(४) यो ऐन वा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�देश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कायर्�ममा समावेश भएको पुजँीगत 
तफर् को कुनै योजना तथा कायर्�म �देश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको 
सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त कायार्न्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल 
सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालय र नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त 
�लई त्यस्तो योजना वा कायर्�म नेपाल सरकारको सम्बिन्धत कायार्लयमाफर् त 
कायार्न्वयन गन� �नणर्य गनर् सक्नेछ।  

(५) उपदफा (1), (३) र (४) बमोिजमको �नणर्यको जानकार� नेपाल 
सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालय, महालेखा �नयन्�क कायार्लय, सम्बिन्धत �देश 
तथा स्थानीय तह, सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय र सम्बिन्धत 
�देश लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

(6) उपदफा (१) बमोिजम �देश तथा स्थानीय तहले कायार्न्वयन गन� 
वा उपदफा (३) बमोिजम थप रकम उपलव्ध गराउने �नणर्य �ा� भएमा 
सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले सो �नणर्यलाई खचर् गन� 
अिख्तयार� मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष �णाल�मा सम्बिन्धत 
�देश वा स्थानीय तहको कायार्लयलाई सङ् घीय �नकायको रुपमा कायार्लय 
कोड �दई सोह� कोडबाट �च�लत सङ् घीय कानून बमोिजम रकम �नकासा �दन ु
पन�छ।  

(७) उपदफा (४) बमोिजम नेपाल सरकारको सम्बिन्धत कायार्लय 
माफर् त योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयन गन� �नणर्य �ा� भएमा �देशको 
योजना तथा कायर्�मको हकमा �देश लेखा �नयन्�क कायार्लय वा �देश 
लेखा इकाई कायार्लयले सो �नणर्यलाई खचर् गन� अिख्तयार� मानी सम्बिन्धत 
�देशको एकल खाता कोष �णाल�मा नेपाल सरकारको सम्बिन्धत 
कायार्लयलाई �देश �नकायको रुपमा कायार्लय कोड �दई रकम �नकासा �दन ु
पन�छ। 

(८) उपदफा (४) बमोिजम स्थानीय तहको योजना तथा कायर्�म 
नेपाल सरकारको सम्बिन्धत कायार्लयमाफर् त कायार्न्वयन गन� �नणर्य भएमा 
स्थानीय तहले सङ् घीय �नकायको नाममा सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयमा  रहेको �व�वध खातामा जम्मा हनेु गर� �नकासा �दन ुपन�छ। 
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६. लेखा�न, ��तवेदन तथा आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) यस 
ऐन बमोिजम एक तहको बजेट तथा कायर्�ममा समावेश भएको कुनै योजना 
वा कायर्�म अक� तहबाट कायार्न्वयन गदार् रकम �व�नयोजन भएको तहको 
खचर् इकाईको रुपमा �च�लत कानूनले तोके बमोिजमको लेखा राखी आन्त�रक 
तथा अिन्तम लेखापर�क्षण गराउन ुपन�छ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजम योजना वा कायर्�म कायार्न्वयन गन� 
तहले आ�थर्क �ववरण तयार गर� �मािणत गराई सरुु �व�नयोजन भएको तहमा 
पठाउन ुपन�छ। 

(3) नेपाल सरकारबाट सशतर् अनदुान अन्तगर्तको वैदेिशक �ोत 
समावेश भएका कुनै योजना वा कायर्�म �देश तथा स्थानीय तहले 
कायार्न्वयन गन� गर� �व�ीय हस्तान्तरण गदार् बजेटको �ोत र भ�ुानी �व�ध 
समेत खलुाई पठाउन ु पन�छ। यसर� �ा� भएको वैदेिशक �ोतको रकम 
सम्बिन्धत �देश तथा स्थानीय तहले वा�षर्क बजेट तथा कायर्�ममा सोह� 
बमोिजमको �ोत कायम गर� कायार्न्वयन गनुर् पन�छ। 

(४) �देश वा स्थानीय तहले उपदफा (3) बमोिजमको सहायता 
प�रचालन गदार् सम्झौतामा �न�दर्� गरेको ढाँचामा �नधार्�रत समय�भ� नेपाल 
सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालय, सम्बिन्धत सोधभनार् माग गन� �नकाय र 
सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय तथा �देश लेखा �नयन्�क 
कायार्लयमा ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको ��तवेदन पेश नभएको कारणबाट खचर् 
भएको रकम सोधभनार् �ा� हनु नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बिन्धत �देश 
तथा स्थानीय तहमा अक� आ�थर्क वषर्मा हस्तान्तरण हनेु �व�ीय समानीकरण 
अनदुानबाट क�ा गर� �हसाब �मलान ग�रनेछ। 

 
७. �व�ीय अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �देश तथा स्थानीय तहले आफूले 

उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोिजम �ा� गरेको अनदुान कानून बनाई खचर् 
गनुर् पन�छ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कानून बनाउँदा देहायका �वषयलाई 
पालना हनेु गर� बनाउन ुपन�छ:…  

(क) नेपाल सरकारको आ�थर्क र �व�ीय नी�त अनशुरण गन�, 
(ख) सबै आय आफ्नो सिञ् चत कोषमा दािखल गन�, 
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(ग) अनदुानको रकम जनु �योजनको ला�ग �ा� भएको हो सोह� 
�योजनमा मा� खचर् गन�, 

(घ) पुजँीगत खचर्तफर्  �व�नयोिजत रकम चाल ुखचर्मा रकमान्तर 
नग�रने, 

(ङ) आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ 
तथा अन्य �च�लत सङ् घीय कानूनले �न�दर्� गरे बमोिजमको 
आय व्ययको वग�करण, लेखा�न तथा ��तवेदन �णाल� 
लागू गन�। 

 
८. अिख्तयार� तथा कायर्�म स्वीकृ�त सम्बन्धी व्यवस्था: (1) �च�लत कानूनमा 

जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयोजन भएको रकम �च�लत कानूनको 
अधीनमा रह� खचर् गन� अिख्तयार� यो ऐन �ारम्भ भएको �दनदेिख अ�धकार 
�ा� अ�धकार�लाई हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खचर् गन� अिख्तयार�को आधारमा कोष 
तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले सम्बिन्धत �नकायलाई �व�नयोजन भएको 
रकम �नकासा �दनेछ। 

(३) कुनै �नकायलाई एक भन्दा बढ� �नकायबाट खचर् गन� गर� रकम 
�व�नयोजन भएकोमा �व�नयोजन भएको �नकायको �मखुले संवत ्२०७9 साल 
असोज मसान्त�भ� �व�नयोजन भएको सम्पूणर् रकम खचर् गन� �नकायलाई 
बाँडफाँट गर� त्यसको जानकार� नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालय र सम्बिन्धत 
कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई �दन ुपन�छ।  

तर �व�नयोजन भएको उ� रकम कुनै मना�सब कारणले सो 
समयाव�ध�भ� बाँडफाँट गनर् नसकेमा त्यस्तो �व�नयोजन भएको �नकायको 
�मखुले सोको कारण खलुाई संवत ् २०७9 साल का�तर्क म�हना�भ� 
बाँडफाँटको ला�ग अनरुोध गरेमा नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले संवत ्
२०७9 साल पसु मसान्त�भ� बाँडफाँट गनर् सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको बाँडफाँटबाट रकम �ा� गन� 
�नकायको �मखुलाई त्यस्तो रकम खचर् गनर् अिख्तयार� �ा� भएको मा�ननेछ। 

(5) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समावेश भएको कायर्�मलाई बजेट 
कायार्न्वयन गन� �योजनको ला�ग स्वीकृत कायर्�म मा�ननेछ।     
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(6) उपदफा (5) बमोिजम मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा 
समावेश भएको कुनै कायर्�म संशोधन गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायले 
नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयको सहम�त �लई संशोधन गनर् सक्नेछ। 

 (7) उपदफा (6) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समावेश भएको कायर्�ममा उिल्लिखत 
��याकलापको वा�षर्क ल�य नघट्ने गर� नेपाल सरकारको �ोत तफर्  
सम्बिन्धत �नकायको लेखा उ�रदायी अ�धकृतले देहाय बमोिजम कायर्�म 
संशोधन तथा रकमान्तर गनर् सक्नेछः÷ 

(क) एकै बजेट उपशीषर्क�भ�को भइरहेको ��याकलापको 
प�रमाणात्मक ल�य थप घट गन� गर� कायर्�म संशोधन 
गनर्, 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम कायर्�म संशोधन गदार् रकमान्तर 
गनुर् पन� भएमा �ोत प�रवतर्न नहनेु गर� आ�थर्क कायर्�व�ध 
तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ को दफा २० को 
उपदफा (२) को अधीनमा रह� थप हनेु खचर् शीषर्कको 
शरुु �व�नयोजनको पच्चीस ��तशतसम्म रकमान्तर गनर्, 

(ग) एकभन्दा बढ� �नकायमा बाँडफाँट भएको एकै बजेट 
उपशीषर्क अन्तगर्तको एकै खचर् शीषर्कको रकम एक 
�नकायबाट घटाई अक� �नकायमा थप गनुर् पन� भएमा 
रकम घटाउने कायार्लयसँग सम्बिन्धत कोष तथा लेखा 
�नयन्�क कायार्लयको �नकासा रो�ा राखेको प�को 
आधारमा ��याकलाप प�रवतर्न नगर� कायर्�म संशोधन 
गनर्,  

(८)  उपदफा (७) बमोिजम सम्बिन्धत �नकायको लेखा उ�रदायी 
अ�धकृतले कायर्�म संशोधन तथा रकमान्तर गनुर्पन� भएमा देहायको खचर् 
शीषर्क�भ� रह� कायर्�म संशोधन तथा रकमान्तर गनुर् पन�छ:- 

22211, 22212, 22213, 22214, 22221, 
22231, 22291, 22311, 22312, 22313, 
22314, 22315, 22319, 22511, 22512, 
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22521, 22522, 22529, 22611, 22612, 
22619 र 22711 । 

 (९) उपदफा (6), (7) र (८) बमोिजमको कायर्�म संशोधन तथा 
रकमान्तर सम्बिन्धत �नकायको लेखा उ�रदायी अ�धकृतले मन्�ालयगत बजेट 
सूचना �णाल�मा ��व� गराउन ुपन�छ। 

  
9. �नद�िशका, कायर्�व�ध, मापदण्ड तथा मागर्दशर्न बनाउन सक्ने: (1) यस ऐनको 

कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले आवश्यक �नद� िशका, कायर्�व�ध वा मापदण्ड 
बनाउन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स्वीकृत 
वा�षर्क कायर्�ममा समावेश भई रकम �व�नयोजन भएका कायर्�मको 
कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� देिखएमा नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयको 
सहम�त �लई नेपाल सरकारको सम्बिन्धत मन्�ालयले कायर्�व�ध बनाउन 
सक्नेछ। त्यस्तो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको सात �दन�भ� वेबसाइटमा राख् न ु
पन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको �नद� िशका, कायर्�व�ध तथा मापदण्ड 
नेपाल राजप�मा �काशन गनुर् पन�छ ।  

(४) यस ऐन बमोिजम �व�नयोजन भएको रकम खचर् गन� सम्बन्धमा 
नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले आवश्यक मागर्दशर्न जार� गनर् सक्नेछ। 

१0. आवश्यक व्यवस्था गनर् सक्ने: (1) यस ऐनको कायार्न्वयन गदार् कुनै बाधा 
उत्प� भएमा नेपाल सरकारले आदेश जार� गर� आवश्यक व्यवस्था गनर् 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम जार� भएको आदेश नेपाल राजप�मा 
�काशन गनुर् पन�छ। 
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अनसूुची-1 

(दफा २ सँग सम्बिन्धत) 
नेपालको सं�वधान बमोिजम  

सङ् घीय  सिञ् चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकम 

रू.लाखमा 

1 2 3 4 5 6 
�. 
सं. 

अनदुान 
सङ्ख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् 
�व�ीय 
ब्यवस्था 

जम्मा 

1 101 रा�प�त 75 0 75 

2 102 उपरा�प�त 61 0 61 

3 103 �देश �मखुहरू 301 0 301 

4 202 सङ् घीय संसद 226 0 226 

5 204 अदालत 697 0 697 

6 206 अिख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 100 0 100 

7 208 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 27 0 27 

8 210 लोक सेवा आयोग 79 0 79 

9 212 �नवार्चन आयोग 85 0 85 

10 214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 71 0 71 

11 218 न्याय प�रषद् 41 0 41 

12 220 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 96 0 96 

13 222 रा��य म�हला आयोग 79 0 79 

14 224 रा��य द�लत आयोग 92 0 92 

15 226 रा��य समावेशी आयोग 71 0 71 

16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 75 0 75 

17 230 मधेशी आयोग 70 0 70 

18 232 थारू आयोग 72 0 72 

19 234 मिुस्लम आयोग 72 0 72 

20 502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भ�ुानी 437300 905923 1343223 

21 503 
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी 
(बहपुक्षीय) 

76113 329507 405620 

22 504 
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भ�ुानी 
(��पक्षीय) 

28037 95668 123705 

23 602 
अथर्  मन्�ालय- फैसला वा आदेश 
अनसुार �तनुर्पन� रकम 

800 0 800 

जम्मा 544640 1331098 1875738 
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अनसूुची-२ 

(दफा २ र ३ सगँ सम्बिन्धत) 
सङ् घीय  सिञ् चत कोषबाट �व�नयोजन हनेु रकम 

रू.लाखमा 
1 2 3 4 5 6 7 
�. 
सं. 

अनदुान 
सङ्ख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् पुजँीगत 
�व�ीय 
ब्यवस्था 

जम्मा 

1 101 रा�प�त 1162 189 0 1351 
2 102 उपरा�प�त 407 14 0 421 
3 103 �देश �मखुहरू 1666 51 0 1717 

4 202 सङ् घीय संसद 11402 320 0 11722 
5 204 अदालत 48110 20474 0 68584 

6 206 
अिख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग 

11572 2892 0 14464 

7 208 
महालेखा पर�क्षकको 
कायार्लय 

5750 308 0 6058 

8 210 लोक सेवा आयोग 8190 211 0 8401 
9 212 �नवार्चन आयोग 4649 1050 0 5699 

10 214 
रा��य मानव अ�धकार 
आयोग 

2479 34 0 2513 

11 218 न्याय प�रषद् 409 18 0 427 

12 220 
रा��य �ाकृ�तक �ोत 
तथा �व� आयोग 

798 21 0 819 

13 222 रा��य म�हला आयोग 892 23 0 915 
14 224 रा��य द�लत आयोग 234 9 0 243 

15 226 रा��य समावेशी आयोग 230 12 0 242 
16 228 आ�दवासी जनजा�त आयोग 232 13 0 245 
17 230 मधेशी आयोग 254 6 0 260 
18 232 थारू आयोग 334 21 0 355 

19 234 मिुस्लम आयोग 310 25 0 335 

20 301 
�धानमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषद्को कायार्लय 

37968 8110 0 46078 

21 305 अथर् मन्�ालय 226784 100744 0 327528 

22 307 
उ�ोग, वािणज्य तथा 
आपू�तर् मन्�ालय 

51020 53770 0 104790 

23 308 
उजार्, जल�ोत तथा 
�संचाई मन्�ालय 

44647 363799 0 408446 

24 311 
कानून, न्याय तथा संसद�य 
मा�मला मन्�ालय 

8660 207 0 8867 

25 312 
कृ�ष तथा पशपुन्छ� 
�वकास मन्�ालय 

441660 39943 0 481603 
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1 2 3 4 5 6 7 

�. 
सं. 

अनदुान 
सङ्ख्या 

शीषर्कको नाम चाल ुखचर् पुजँीगत 
�व�ीय 
ब्यवस्था 

जम्मा 

26 313 खानेपानी मन्�ालय 9478 191605 0 201083 
27 314 गहृ मन्�ालय 1748464 101881 0 1850345 

28 325 
संस्कृ�त, पयर्टन तथा 
नाग�रक उ�यन मन्�ालय 

42646 38104 0 80750 

29 326 पररा� मन्�ालय 52336 5999 0 58335 

30 329 
वन तथा वातावरण 
मन्�ालय 

80051 48382 0 128433 

31 336 
भ�ूम व्यवस्था, सहकार�  
तथा ग�रबी �नवारण 
मन्�ालय 

55586 14860 0 70446 

32 337 
भौ�तक पूवार्धार तथा 
यातायात मन्�ालय 

101273 1514401 0 1615674 

33 340 
म�हला बालबा�लका तथा 
जे� नाग�रक मन्�ालय 

11078 3615 0 14693 

34 343 
यवुा तथा खेलकूद 
मन्�ालय 

15622 8928 0 24550 

35 345 रक्षा मन्�ालय 468882 81513 0 550395 
36 347 शहर� �वकास मन्�ालय 32894 354500 0 387394 

37 350 
िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 
मन्�ालय 

603333 97200 0 700533 

38 358 
स�ार तथा सूचना ��व�ध 
मन्�ालय 

54027 31963 0 85990 

39 365 
संघीय मा�मला तथा 
सामान्य �शासन मन्�ालय 

99596 150748 0 250344 

40 370 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालय 

548428 145374 0 693802 

41 371 
�म, रोजगार तथा 
सामािजक सरुक्षा मन्�ालय 

19497 1306 0 20803 

42 391 रा��य योजना आयोग 9265 752 0 10017 

43 501 
अथर् मन्�ालय- �व�ीय 
व्यवस्था 

0 0 971079 971079 

44 601 
अथर् मन्�ालय- कमर्चार� 
स�ुवधा तथा सेवा�नवतृ 
स�ुवधा 

1428500 0 0 1428500 

45 602 अथर्  मन्�ालय- �व�वध 698614 420450 0 1119064 
46 701 �देश 1294606 0 0 1294606 
47 801 स्थानीय तह 3003716 0 0 3003716 

  जम्मा 11287711 3803845 971079 16062635 
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