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विषम् आमथिक िषि २०७4/७5 को फजेट कामािन्िमन सम्फन्धी भार्िदर्िन।
विम सहकायीज्मू,
आमथिक िषि 2074/075 को सेिा य कामिहरुका रामर् िदे र् नॊ. ४ सञ्ित कोषफाट तहाॉ
भन्रारम/सञ्ििारमरे र्ने सेिा य कामिका मनमभत्त सॊ िैधामनक िािधान अनुरुऩ २०७५/०१/19 र्ते

िदे र् नॊ ४ को िदे र् सबाभा विमनमोजन विधेमक ऩेर् बइसकेको व्महोया महाॉराई अिर्त नै छ। उक्त
विधेमक ऐन फमनसकेऩमछ ऐनको अनुसूिी य व्मम अनुभानको विियणभा उञ्लरञ्ित यकभ ििि र्ने

अमधकाय िदे र् नॊ. ४ िदे र् आमथिक कामिविमध ऐन, २०७४ को दपा १६ फभोञ्जभ अमधकाय िाप्त
अमधकायीरे ििि र्नि सक्ने हुॉदा सो अनुसाय तहाॉका रामर् छु ट्याइएको यकभको ििमरत कानून फभोञ्जभ

ििि र्ने/र्याउने, रे िा याख्ने, िमतिेदन र्ने य रे िाऩयीऺण र्ने र्याउने सभेतको ञ्जम्भेिायी तहाॉफाट हुने
नै छ। तऩमसर फभोञ्जभका
(क)

भार्िदर्िनका आधायभा फजेट कामािन्िमन र्नुह
ि न
ु अनुयोध र्दिछु।

कामिक्रभ स्िीकृमत तथा फजेट फाॉडपाॉट

1.

ििि र्ने इकाई (Spending Unit)को रामर् तोवकएको विमनमोञ्जत फजेटििि र्ने अमधकाय िदे र्

2.

स्रोतको सुमनञ्ितता नबई कामिक्रभ स्िीकृमत िा सॊ र्ोधन नर्ने/नर्याउने व्मिस्था ऩारना र्नुि

3.
4.

विमनमोजन विधेमक, 2075 फभोञ्जभ अमधकाय िाप्त अमधकायीराई िाप्त हुनेछ।

र्याउनु हुनेछ।स्रोतको सुमनञ्ितता नबई र्ुरु र्एयएका िएयद िवक्रमा िा अन्म कामिफाट मसजिना
हुने दावमत्िका रामर् आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमफाट थऩ फजेट मनकासा र्एयने छै न।

ॉ ीर्त ििि)
िििर्ीषिकनॊ. २8९११(बैऩयी आउने- िारु ििि)य31511 (बैऩयी आउने- ऩूज
भाविमनमोञ्जत फजेट फाॉडपाॉट स्िीकृतर्याएय भारििि रेख्न' ु हुनेछ।

िाकृमतक िकोऩ,विऩञ्त्त य विर्ेष अिस्थाभा फाहेक कुनै ऩमन िकायका थऩ मनकासा/यकभान्तय
भार्राई आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमफाट सम्फोधन नर्एयने हुॉदा विमनमोञ्जत फजेटको
सीभामबर यही साधायण िर्ासनतपिको ििि व्मिस्थाऩन र्नि य विकास कामिक्रभ तपि ऩमन फजेट

5.
6.

सीभामबरै यही कामिक्रभ कामािन्िमन र्याउनुहन
ु ेछ।

भन्रारमभा उऩरब्ध कामिक्रभहरुभा विमनमोञ्जत यकभ ििि नर्यी नमाॉ कामिक्रभका रामर् थऩ
मनकासा भार् र्नुि हुने छै न।

आमोजनाको रार्त अनुभानमबर य ऩयाभर्ि सेिामबर सिायी साधन िएयद य िैदेञ्र्क भ्रभण सभािेर्

र्नुि हुने छै न। ऩयाभर्ि य साििजमनक मनभािणभा विमनमोञ्जत फजेटफाट िैदेञ्र्क भ्रभण तथा सिायी
साधन िएयद र्नि ऩाइने छै न।

7.

सॊ घीम विमनमोजन ऐन फभोञ्जभ अथि भन्रारमफाट अञ्ततमायी िाप्त बई मभमत 2075।01।18
सम्भ

बएको ििि यकभराई िदे र् विमनमोजन ऐन 2075 भा सभािेर् र्यी मभरान र्एयएको

उक्त मभमतसम्भ बएको ििि मसै फजेटभा सभािेर् र्यी मभरान र्नुह
ि न
ु ेछ ।
(ि)

फजेट मनकासा तथा फजेट कामािन्िमन व्मिस्था

8.

आमोजनाको तमायीका ियणहरू ऩूया र्यीिावषिक िएयद मोजना,विस्तृत मडजाइन य रार्त अनुभान

9.

कामिक्रभ/आमोजना कामािन्िमनका रामर् आिमक ऩने कामिविमध तथा मनदे ञ्र्काहरू तजुभ
ि ा तथा

तमाय र्यी जेष्ठ१५ र्ते मबर स्िीकृत र्यी फोरऩर आव्हान सभेत र्यी सक्नु हुनछ
े ।

सॊ र्ोधनको कामिजेष्ठ भसान्तमबर सम्ऩन्न र्नुह
ि न
े ।
ु छ

कामिक्रभ/आमोजना कामािन्िमनका रामर्

आमोजना कामािरमहरू स्थाऩना जनर्ञ्क्त मोजना सवहत आिमक अस्थामी दयफन्दीहरू आर्ाभी

आमथिक िषि २०७५/७६ को फजेट तथा कामिक्रभ ऩेर् र्नुऩ
ि ूि ि स्िीकृत र्याउने व्मिस्था मभराउने
छु ।

10. फजेटको िबािकायी कामािन्िमनको रामर् सभम सीभासवहतको कामिमोजना फनाई कामिसम्ऩादन र्ने

व्मिस्था मभराउनु हुनेछ। आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमरे फजेट कामािन्िमन ञ्स्थमतको
मनयन्तय अनुर्भन र्यी कभ िर्मत दे ञ्िएका आमोजनाहरूको रामर् विमनमोञ्जत फजेट विमनमोजन

ऐनको ऩएयमधमबर यही याम्रो िर्मत बएका अरू आमोजनातपि आिमकता अनुसाय यकभान्तय र्नि
सक्नेछ।

11. विऩद् व्मिस्थाऩन कोष,िोऩ कोष य अन्म कोषभा विमनमोजन बएको यकभ कोष सञ्चारन सम्फन्धी
कामिविमध य भाऩदण्ड स्िीकृत र्याई कामािन्िमन र्ने व्मिस्था मभराउनुहन
ु ेछ ।

(र्)
12.

13.
14.

15.

फजेट ििि, यकभान्तय तथा िमतिेदन
साििजमनक मनभािण, िस्तु तथा भारसाभान िएयद, ऩयाभसि सेिा िएयद िा अन्म सेिा िएयद र्दाि
हारराई साििजमनक िएयद ऐन २०६३ तथा साििञ्जनक िएयद मनमभािरी २०६४
र्नुह
ि न
ु ेछ ।

नै अफरम्िन

ॉ ीर्तििितपिविमनमोञ्जतयकभिारुिििभा यऩुज
ॉ ीर्त अनुदानभा विमनमोञ्जत यकभ िारु अनुदानभा
ऩुज
यकभान्तय र्नि सवकने छै न।

स्िीकृत यकभ एक फजेट उऩर्ीषिकफाट अको उऩर्ीषिक िा एक ििि र्ीषिकफाट अको ििि
र्ीषिकभा यकभान्तय र्नुि ऩये भा घटाउने फजेट उऩर्ीषिक िा ििि र्ीषिकभा िदे र् रेिा मनमन्रक
कामािरमफाट फजेट योक्का यािेको जानकायी ऩर सवहत यकभान्तय भार् र्नुि र्याउनु हुनेछ।

तरफ, बत्ता, ऩोर्ाक ,िाद्यान्न, ऩानी तथा मफजुरी, सॊ िाय भहसुर य बाडाभा आर्ाभी िषिहरूको रामर्
दावमत्ि नसने र्यी ििि व्मिस्थाऩन र्नुि र्याउनुहन
े । मी ििि र्ीषिकहरूफाट आमथिक भामभरा
ु छ

तथा मोजना भन्रारमको स्िीकृमत नमरई अन्मर यकभान्तय र्नि सवकने छै न।िदे र् रे िा
मनमन्रक कामािरमफाट तरफी िमतिेदन ऩाएयत र्याएय भार तरफ, बत्ता फाऩतको यकभ बुक्तानी
र्नुऩ
ि नेछ।

16. स्िीकृत दयफन्दी तथा फजेटको ऩएयमधमबर यहेय भार सेिा कयाय व्मिस्थाऩन र्नुह
ि न
ु ेछ। सेिा

कयायभा कामियत व्मञ्क्तहरुको ऩाएयश्रमभक/सेिा र्ुलक ििि र्ीषिक नॊ. 2241३ फाट भार ििि
रे तनुहन
ु ेछ।

17. फैठक बत्ता रर्ामतका विमबन्न िकायका बत्ताहरुको बुक्तानी र्दाि अमनिामि रुऩभा मनमभानुसायको
आमकय कट्टी र्ने व्मिस्था मभराउनुहन
ु ेछ।

(घ)
18.

वित्तीम ऩायदञ्र्िता, जिापदे वहता य अनुर्भन सम्फन्धी व्मिस्था ।
आमोजना/कामिक्रभको विस्तृत वक्रमाकराऩ, सम्ऩन्न र्नुऩ
ि ने अिमध, रार्त, उऩरञ्ब्ध सूिकय
ञ्जम्भेिाय कभििायी सवहतको आमोजना कामािन्िमन कामिमोजना (Project Implementation

Action Plan)जेष्ठ १५ र्तेमबर तमाय र्यी आमोजनास्थरभा य सम्फञ्न्धत भन्रारमको िेफसाइट
19.

भापित् साििजमनक र्नुह
ि न
ु ेछ।

साििजमनक मनभािण कामिको सम्फन्धभा मनभािण कामिस्थरभा सो काभसॉर् सम्फञ्न्धत विियणहरू
(आमोजनाको नाभ, रार्त, कामि र्ुरू बएको मभमत, कामि सम्ऩन्न हुने मभमत, ठे क्का अॊक, ठे क्का

मरनेको नाभ तथा ठे र्ाना, काभ सम्ऩन्न बएऩमछ हुने अऩेञ्ऺत ऩएयभाण िा उऩरञ्ब्ध) काभसम्ऩन्नन
बएसम्भ सििसाधायणरे दे तन सक्ने र्यी साििजमनक र्नुि ऩनेछ। रू.१०राि बन्दा फढीको रार्त

अनुभान बएभा मनभािणसॉर् सम्फञ्न्धत ठे क्काभा अमनिामिरूऩरे सो फभोञ्जभ र्ने र्यी फोरऩरको
कार्जातभा र्तिकोरूऩभा सभािेर् हुने व्मिस्था मभराउनुहन
ु ेछ
20.

िदे र् भन्रारम मनकाम य सयकायी कामािरमहरू य अनुदान जाने मनकामहरूको आम्दानी िििको

21.

िदे र् र्ौयिका य िाथामभकता िाप्त आमोजना/कामिक्रभहरुको कामािन्िमनको िर्मत सभीऺा

विियण भामसकरूऩभा िकार्न र्ने ब्मिस्था मभराउनु हुनेछ।

भाननीम आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रीको अध्मऺताभा ित्मेक दुई भवहनाभा र्एयने छ।

मस्ता आमोजनाहरुको वित्तीम य बौमतक िर्मत विियण ित्मेक भवहना सभाप्त बएको 7 ददनमबर
आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
22.

फजेट कामािन्िमनको मनममभत अनुर्भन तथा सभीऺा र्यी ऺेरर्त उऩरञ्ब्धसूिक सवहतको िर्मत

विियण, काभ सम्ऩन्न हुन नसकेभा आइऩये का सभस्मा य कायणहरू उलरेि र्यी आमथिक भामभरा
तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउने व्मिस्था मभराउनुहन
ु ेछ।

23.

सयकायी िििको दावमत्ि एवकन र्निको रामर् िमतिद्धता अमबरे ि यातने व्मिस्था र्नुह
ि न
ु यआमथिक
भामभरा तथा मोजना भन्रारम य िदे र् रेिा मनमन्रक कामािरमभा सभेत िमतिेदन र्ने व्मिस्था
र्नुह
ि न
ु ेछ। मस सम्फन्धी अन्म व्मिस्था िदे र् रेिा मनमन्रक कामािरमरे मभराउनेछ।

24.

ििमरत कानून फभोञ्जभ स्थामी रेिा नम्फय

मरनुऩने व्मञ्क्त, पभि िा सॊ स्थाराई रु.5000।-

बन्दा फढी बुक्तानी र्दाि अमनिामि रुऩभा स्थामी रेिा नम्फय

उलरे ि र्यी बुक्तानी र्ने य मस्तो

स्थामी रे िा नम्फयको जानकायी सम्फञ्न्धत िदे र् रेिा मनमन्रक कामािरमभा ऩठाउने बुक्तानी
आदे र्भा सभेत उलरेि र्ने व्मिस्थाको िबािकायी रुऩभा कामािन्िमन र्नुि हुनछ
े । तय तरफ,

बत्ता, दै मनक भ्रभण बत्ता य कामिक्रभ सॊ िारन र्निको रामर् मरइने ऩेकीहरुको बुक्तानीभा बने
स्थामी रे िा नम्फय आिमक ऩने छै न।
25.

नर्द कायोफाय र्दाि हुन सक्ने जोञ्िभ कभ र्निको रामर् तरफ बत्ता, सेिा कयाय सभेतको सफै

26.

औषमध उऩिाय, उऩदान, सञ्ित विदाको यकभ बुक्तानी र्दाि जमतसुकै यकभ बएऩमन A/C Payee

िकायका बुक्तानीहरू फैंक िाता भापित बुक्तानी र्ने व्मिस्था मभराउनु हुनछ
े ।
िेकभापित भार बुक्तानी र्ने व्मिस्था मभराउनु हुनछ
े ।

सॊ रग्न्

क) आमथिक िषि २०74/75 को फजेट िक्तव्म- 2 िमत

(विष्णु याज ढकार)

ि) आमथिक िषि २०७4/75 को व्मम अनुभान (ििि र्ीषिकर्त य स्रोतर्त सभेत)- 2 िमत
र्) आमथिक िषि २०७4 /75 को िावषिक कामिक्रभ - 2 िमत

सञ्िि

फोधाथि्

श्री भहारेिा ऩयीऺकको कामािरम, फफयभहर।

श्री भुतम भन्री तथा भञ्न्रऩएयषद्को कामािरम, िदे र् नॊ ४ ऩोिया।
श्री भहारेिा मनमन्रक कामािरम, फफयभहर ।

श्री िदे र् रेिा मनमन्रक कामािरम, िदे र् नॊ. ४ ऩोिया।

