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विषम : आमथिक िषि 2074/75 को फजेट कामााँन्िमन सम्फन्धी भागिदर्िन ।

विम सहकायीज्मू,
आमथिक िषि 2074/75 को सेिा य कामिहरुको रामग िदे र् नॊ. ५ िदे र् सॊ चित कोषफाट तहाॉ

भन्रारम/ सचििारमरे गने सेिा य कामिहरुको मनमभत्त खिि गने अमधकायका रामग िदे र् नॊ. ५ िदे र्

सबािाट िदे र् विमनमोजन ऐन , 2074 स्िीकृत बएको व्महोया महाॉराई अिगत नै छ । उक्त ऐनको
अनुसूचि य व्मम अनुभानको विियणभा उचलरचखत यकभ खिि गने अमधकाय िदे र् नॊ. ५, िदे र् आमथिक
कामिविमध ऐन, २०७४ को दपा १६ फभोचजभ अमधकाय िाप्त अमधकायीरे खिि गनि सक्ने
अनुसाय तहाॉको रामग छु ट्याइएको यकभको ििमरत कानून फभोचजभ खिि गने/गयाउने

हुॉदा सो

, रे खा याख्ने ,

िमतिेदन गने य रे खाऩयीऺण गने /गयाउने सभेतको चजम्भेिायी तहाॉफाट हुने नै छ । तऩसीर फभोचजभ
भागिदर्िनका आधायभा फजेट कामािन्िमन गनुि हुन अनुयोध गदिछु ।
(क)

कामिक्रभ स्िीकृमत तथा फजेट फाॉडपाॉड

1.

ॉ ीगत खिि तपि विमनमोचजत
िर्ासमनक खिि फाहेक िारु खिि तपि कामिक्रभगत खििहरु य ऩुज
यकभको वक्रमाकराऩगत विियण सवहत फावषिक कामिक्रभ मस भन्रारमफाट स्िीकृत गयाई
कामािन्िमन गनुि हुनेछ ।

2.

सॊ घीम विमनमोजन ऐन फभोचजभ नेऩार सयकाय, अथि भन्रारमफाट अचततमायी िाप्त बई मभमत

२०७४।१२।३० सम्भ बएको खिि यकभराई िदे र् विमनमोजन ऐन २०७४ भा सभािेर् गयी
मभरान गरयएको हुॉदा उक्त मभमत सम्भ बएको खिि मसै फजेटभा सभािेर् गयी मभरान गनुि
हुनेछ ।
3.

स्रोतको सुमनचि तता नबई कामिक्रभ स्िीकृमत िा सॊ र्ोधन नगने/नगयाउने व्मिस्था ऩारना गनुि

हुनेछ। स्रोतको सुमनचिच तता नबई र्ुरु गरयएका खरयद िवक्रमा िा अन्म कामिफाट मसजिना हुने
दावमत्िका रामग मस भन्रारमफाट थऩ फजेट मनकासा गरयने छै न।
4.

िाकृमतक िकोऩ, विऩद् य विर्ेष

अिस्थाभा फाहेक थऩ मनकासा/ यकभान्तय भागराई मस

भन्रारमफाट सम्फोधन नगरयने हुॉदा विमनमोचजत फजेटको सीभामबर यही साधायण िर्ासन तपिको

खिि व्मिस्थाऩन गनि य विकास कामिक्रभ तपिऩमन फजेट सीभामबरै यही कामिक्रभ कामािन्िमन
गयाउनुहन
ु ेछ।
5.

भन्रारम/सचििारमभा उऩरब्ध कामिक्रभहरुभा विमनमोचजत यकभ खिि नगयी नमाॉ कामिक्रभका
रामग थऩ मनकासा भाग गनुि हुने छै न ।

6.

फजेट तथा कामिक्रभभा सभािेर् बएको बएताऩमन फैदेचर्क भ्रभण गनुि ऩुि ि मस भन्रारमको
सहभमत मरनु हुनेछ ।

(ख)

फजेट मनकासा तथा फजेट कामािन्िमन व्मिस्था

7.

फजेटको िबािकायी कामािन्िमनको रामग सभमसीभा सवहतको कामिमोजना फनाई कामि सम्ऩादन
गने व्मिस्था मभराउनु हुनेछ। मस भन्रारमरे फजेट कामािन्िमन चस्थमतको मनयन्तय अनुगभन
गनेछ ।

8.

विऩद् व्मिस्थाऩन कोष, कृवष अनुदान कोष, सहकायी विकास कोष आदद कोषभा विमनमोजन
बएको यकभ कोष सञ्चारन सम्िन्धी कामिविमध य भाऩदण्ड स्िीकृत गयाई कामािन्िमन गने
व्मिस्था मभराउनु हुनेछ ।

9.

ॉ ीगत खिि)
खिि चर्षिक नॊ. २८९११ (बैऩयी आउने िारु खिि) य ३१५११ (बैऩयी आउने ऩूज

भा विमनमोचजत फजेट मस भन्रारमफाट फाॉडपाॉड स्िीकृत गयाई भार खिि गने व्मिस्था मभराउनु
हुनेछ ।
(ग)

फजेट खिि, यकभान्तय तथा िमतिेदन

10.

ॉ ीगत खिि तपि विमनमोचजत यकभ िारु खििभा य ऩुज
ॉ ीगत अनुदानभा विमनमोचजत यकभ िारु
ऩुज
अनुदानभा यकभान्तय गनि सवकने छै न।

11.

ऩदामधकायी य कभििायीको ऩारयश्रमभक , तरफ , बत्ता, ऩोर्ाक, साथै ऩानी तथा मफजुरी, सॊ िाय
भहसुरभा आगाभी िषिहरूको रामग दावमत्ि नसने गयी खिि व्मिस्थाऩन गनुि हुनेछ । मी खिि
र्ीषिकहरूफाट मस भन्रारमको स्िीकृमत नमरई अन्मर यकभान्तय गनि सवकने छै न

12.

स्िीकृत दयफन्दी तथा फजेटको ऩरयमधमबर यहेय भार सेिा कयाय व्मिस्थाऩन गनुह
ि न
ु ेछ। सेिा

कयायभा कामियत व्मचक्तहरुको ऩारयश्रमभक/सेिा र्ुलक खिि र्ीषिक नॊ. 2241३ फाट भार खिि
रे ख्न ु हुनेछ।
13.

विमबन्न िकायका बुक्तानी गदाि अमनिामि रुऩभा मनमभानुसायको आमकय कट्टी गने व्मिस्था
मभराउनुहन
ु ेछ।

(घ)

वित्तीम ऩायदचर्िता, जिापदे वहता य अनुगभन सम्फन्धी व्मिस्था

14.

तहाॉको खििको विियण भामसक रूऩभा िकार्न गने ब्मिस्था मभराउनु हुनेछ।

15.

तरफ, बत्ता, ऩारयश्रमभक, विजुरी, टे मरपोन जस्ता अमनिामि खिि फाहेक रु. ५० हजाय बन्दा
भामथको खिि बुक्तानी गनुअ
ि चघ Website भापित साििजमनक गने व्मिस्था मभराउनु हुनेछ ।

16.

फजेट कामािन्िमनको मनममभत अनुगभन तथा सभीऺा गयी ऺेरगत उऩरचब्ध सूिक सवहतको

िगमत विियण, काभ सम्ऩन्न हुन नसकेभा आइऩये का सभस्मा य कायणहरू उलरे ख गयी िदे र्
मोजना आमोग य मस भन्रारमभा ऩठाउने व्मिस्था मभराउनु हुनेछ।
17.

ििमरत कानून फभोचजभ स्थामी रे खा नॊ. (ऩान) मरनु ऩने व्मचक्त, पभि िा सॊ स्थाराई रु.

5000।- बन्दा फढी बुक्तानी गदाि अमनिामि रुऩभा ऩान नॊ. उलरे ख गयी बुक्तानी गने य मस्तो

ऩान नॊ. को जानकायी िदे र् रे खा मनमन्रक कामािरमभा ऩठाउने बुक्तानी आदे र्भा सभेत उलरे ख

गने व्मिस्थाको िबािकायी रुऩभा कामािन्िमन गनुि हुनेछ। तय तरफ, बत्ता, दै मनक भ्रभण बत्ता य
कामिक्रभ सॊ िारन गनिको रामग मरइने ऩेश्कीहरुको बुक्तानीभा बने स्थामी रे खा नॊ. (ऩान)
आिश्मक ऩने छै न।
18.

नगद कायोफाय गदाि हुन सक्ने जोचखभ कभ गनिको रामग तरफ बत्ता, सेिा कयाय सभेतको सफै
िकायका बुक्तानीहरू फैंक खाता भापित भार गने व्मिस्था मभराउनु हुनेछ।

19.

औषमध उऩिाय, उऩदान, सॊ चित विदाको यकभ बुक्तानी गदाि जमतसुकै यकभ बएऩमन

AC/Payee

िेकभापित भार बुक्तानी गने व्मिस्था मभराउनु हुनेछ।

श्री सचििज्मू
भुतमभन्री तथा भचन्रऩरयषद्को कामािरम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
िदे र्सबा सचििारम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम,िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
बौमतक ऩूिािधाय विकास भन्रारम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
साभाचजक विकास भन्रारम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
उद्योग, ऩमिटन, िन तथा िाताियण भन्रारम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।
बूमभ व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर ।

(थानेश्वय गौतभ)
सॊ रग्न्
क) आ.ि. २०74/75 को फजेट िक्तव्म

ख) आ.ि. २०७4 /75 को व्मम अनुभान (खिि र्ीषिकगत य स्रोतगत सभेत)
ग) िदे र् विमनमोजन ऐन २०७४ - 2 िमत
फोधाथि्
श्री भहारे खा ऩयीऺकको कामािरम, फफयभहर, काठभाण्डौं।

श्री भुतमभन्री तथा भचन्रऩरयषद्को कामािरम, िदे र् नॊ. ५, फुटिर रुऩन्दे ही ।
श्री भहारे खा मनमन्रक कामािरम, अनाभनगय, काठभाण्डौं ।
श्री िदे र् रे खा मनमन्रक कामािरम, रुऩन्दे ही बैयहिा ।

सचिि
- 2 िमत
- 2 िमत

