मिम िः 207८/04/0१
विषयिः आमथिक िषि 207८/7९ को बजेट कायािन्ियन सम्बन्धी िार्िदर्िन सम्बन्धिा।
विय सहकारीज्यू,
विमनयोजन ऐन, 207८ बिोजजि आमथिक िषि 207८/7९ का लामर् सहकारीज्यू अन् रर् का
मनकायहरूका लामर् छु ट्टाइएको रकिको िचमल

कानुन बिोजजि खचि र्ने/र्राउने, लेखा राख्ने,

िम िेदन र्ने र लेखापरीक्षण र्ने/र्राउने सिे को जजम्िेिारी

हााँबाट हुने विश्वास मलएको छु ।

विमनयोजन ऐन, 207८ कायािन्ियनको सन्दर्ििा थप स्पष्ट ा सवह
जानकारीको लामर् िेवष

दे हायको िार्िदर्िन यहााँको

र्रे को छु ।

आमथिक िषि 207८/7९ को बजेट कायािन्ियनलाई िर्ािकारी बनाउन दे हाय बिोजजि व्यिस्था
मिलाइएको हुाँदा सो बिोजजि नै र्नुि र्राउनुहन
ु अनुरोध र्दि छु।
1.

िचमल

कानूनिा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए

ापमन विमनयोजन र्एको रकि िचमल

कानूनको

अधीनिा रही खचि र्ने अजत यारी यो ऐन िारम्र् र्एको ददन २०७८ साउन १ र् ेदेजख लेखा
उत्तरदायी अमधकारीलाई हुनेछ। िदे र् िन्रालयर्

बजेट सूचना िणाली (PLMBIS) िा सिािेर्

र्एको कायिक्रि त्यस् ो कायिक्रि कायािन्ियन र्ने ियोजनका लामर् स्िीकृ
अजत यारी िानी सम्बजन्ध

र खचि र्ने

िदे र् लेखा मनयन्रक/इकाई कायािलयहरूले कायािन्ियन इकाईलाई

बजेट मनकासा र्नेछन्।
2.

िदे र् िन्रालयर्

बजेट सूचना िणाली (PLMBIS) िा सिािेर् र्एका कुनै कायिक्रिलाई

सं र्ोधन र्नुप
ि ने र्एिा यस िन्रालयको सहिम
र्नुप
ि ने र्एिा सम्बजन्ध
सं र्ोधन

र्दाि

सामबकको

मलनुपनेछ।

र चौिामसक विर्ाजन सं र्ोधन

िन्रालयका सजचिस् रबाट सं र्ोधन र्नि सवकनेछ। यसरी कायिक्रि
बजेट

घट्ने

दे जखएिा

सम्बजन्ध

िदे र्

लेखा

मनयन्रक/इकाई

कायािलयबाट बजेट रोक्का राखेको पर िाप्त र्एपमछ िार सं र्ोधन र्ररनेछ।
3.

सरकारी खचििा मित्व्ययी ा अपनाउन सरकारी खचििा सर्ा, सम्िेलन, र्ोष्ठी, सेमिनार, अन् रवक्रया
जस् ा कायिक्रि सञ्चालन र्दाि सरकारी मनकायकै सर्ाहल ियोर् र्ने व्यिस्था मिलाउनु हुनेछ।
सम्बजन्ध

सं स्था िा सर्ाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अिस्थािा अमधक ि मि व्ययी हुने िकारले

कायिक्रि कायािन्ियन र्नुह
ि न
ु ेछ।
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4.

नयााँ कायािलयका लामर् राजखएको कायिक्रि िा एकिुष्ठ बजेटको बााँडफााँटको िस् ाि यस
िन्रालयबाट सहिम

मलई स्िीकृ कायिक्रि सवह

कायािलय स्थापना र्एको १० ददनमर्र खचि

र्नि अजत यारी िदान र्नुह
ि न
ु ेछ।
5.

िदे र् िन्रालयर्
स्िीकृ

बजेट सूचना िणाली (PLMBIS) िा िविवष्ट र्री विमनयोजन ऐन, 207८ िा

नर्एका आयोजना

विमनयोजज

था कायिक्रि कायािन्ियन र्नुह
ि न
ु े छै न। स्रो को सुमनजि

ा नर्री िा

बजेटर्न्दा बढी दावयत्ि सृजना हुने र्री सुरू र्ररएका खररद िवक्रया िा अन्य कायिबाट

मसजिना हुने दावयत्िका लामर् यस िन्रालयबाट थप मनकासा, रकिान् र, स्रो ान् र र्ररने छै न।
6.

मनयिानुसार कायिक्रि सं र्ोधन र्नुप
ि रे िा कायिक्रिको सं र्ोधनको िवक्रया, रकिान् र, स्रो ान् र,
थप मनकासा लर्ाय का िवक्रया पुरा र्री िदे र् िन्रालयर्
स्िीकृ

बजेट सूचना िणालीिा िविवष्ट

र्ररसकेपमछ िार खररद िवक्रया अर्ामड बढाउनु पनेछ। चालु आमथिक िषिको स्िीकृ

कायिक्रि र बजेटको आधारिा िहुिषीय ठे क्का/खररद र्नुप
ि रे िा पमछल्ला िषिहरूको स्रो
सुमनजि
7.

ाका लामर् अथि िन्रालयको पूिि सहिम

चालु खचि र्ीषिक अन् र्ि

विमनयोजज

मलनुपनेछ।

रकिको बााँडफााँट र्दाि

लब, िहं र्ी र्त्ता, पोर्ाक र्त्ता,

र्ाडा, पानी, मबजुली, सञ्चार िहसुल जस् ा अमनिायि दावयत्ििा पयािप्त रकि छु ट्टयाई बााँकी रकि
अन्य कायिका लामर् बााँडफााँड र्नुि र्राउनु हुनेछ। अमनिायि दावयत्ि िाप
कारणबाट सृजज
8.

दावयत्िका लामर् रकिान् र

बााँडफााँट कि र्रे को

था थप मनकासा हुने छै न।

खचि र्ीषिक नं. 28911- र्ैपरी आउने चालु खचि र खचि र्ीषिक नं 31511- र्ैपरी आउने
ाँ ीर्
पुज
िार

खचििा विमनयोजज
खचि

बजेट अथि िन्रालयबाट रकिान् र

र्नुह
ि न
ु ेछ।आमथिक

िषिको

दोस्रो

चौिामसक

था

बााँडफााँट स्िीकृ

अिमधसम्ि

पमन

र्राएर

सन् ोषजनकरूपिा

कायािन्ियन नर्एका िा हुन नसक्ने कायिक्रिको सम्पूणि बजेट चैर १ र् ेमर्र अमनिायिरूपिा
वफ ाि (सिपिण) र्नुह
ि न
ु ेछ।
9.

र्ण्डकी िदे र् आमथिक कायिविमध ऐन, २०७४ को दफा १८ र विमनयोजन ऐन, २०७८ को दफा
५ को उपदफा (६) बिोजजि िदे र्को आमथिक जस्थम
रकिलाई मबचार र्री अथि िन्रालयले िदे र् सजच
विमनयोजज

र िदे र् सजञ्च

कोषिा जम्िा रहे को

कोषिामथ व्ययर्ार हुने रकि बाहे कका

रकििा आिश्यक ा अनुसार जुनसुकै सियिा पूणि िा आंजर्करूपिा रोक्का िा

मनयन्रण र्नि सक्नेछ ।
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10. िावषिक बजेटले मलएको लक्ष्य उद्देश्य र िाथमिक ा बिोजजि उपलजब्ध र्ुणात्िकरुपिा सियिै
िामप्तका लामर् आमथिक िषिको पवहलो चौिामसक अिमधिा कायािन्ियनपूिक
ि ा सम्पूणि िकृया पूरा र्री
कायािन्ियनिा लैजान िन्रालय िा मनकायले िा ह का कायािलयिा कायिक्रि बााँडफााँट र्री
कायािन्ियनको लामर् पठाउनु पने र्एिा असोज िसान् मर्र पठाइसक्ने व्यिस्था मिलाउनु हुनेछ।
11. नेपाल सरकारको नीम -मनदे र्न, िाकृम क विपजत्त, विपद र विर्ेष अिस्थािा बाहे क दोस्रो
चौिामसक अिमधसम्ि/अधििावषिक बजेट सिीक्षासम्ि कुनै िकारका थप मनकासा/ रकिान् र
िार्लाई अथि िन्रालयबाट सम्बोधन नर्ररने हुाँदा विमनयोजज

बजेटको सीिामर्रै रही कायिक्रि

कायािन्ियन र्नु/
ि र्राउनु हुनेछ।
12. नेपाल सरकारबाट हस् ान् रर

सर् ि अनुदानका आयोजना

नेपाल सरकार, अथि िन्रालयको बजेट िार्िदर्िन

र आयोजना

था कायिक्रि सं र्ोधन र्नुप
ि रे िा
था कायिक्रिको उद्देश्य, बजेट

उपर्ीषिक र खचि जर्षिकिा पररि न
ि नहुने र्री यस िन्रालयबाट सं र्ोधन र्राउनु हुनेछ।
13. विमनयोजन ऐन, २०७८ को दफा 5 को उपदफा (२) बिोजजि र्ण्डकी िदे र् सरकारको कुनै
मनकायबाट कायािन्ियन हुने र्री रकि विमनयोजन र्एको कुनै योजना िा कायिक्रि कुनै स्थानीय
ह िाफि

कायािन्ियन र्नुप
ि ने र्एिा सम्बजन्ध

िसान् मर्रिा

अथि

िन्रालयिा

लेखी

पठाएिा

स्थानीय
िन्रालयले

कायािन्ियनका लामर् खचि र्ने अजत यारी ददने र्री सहिम

हको पूिि सहिम
त्यस् ो

योजना

मलई िाघ
िा

कायिक्रि

ददन सक्नेछ।

14. नेपाल सरकारबाट सर् ि अनुदानिा सिािेर् र्एको िैदेजर्क स्रो को खचिको वििरण सं घीय
सरकारको

सम्बजन्ध /विषयर्

िन्रालयिा

उपलब्ध

र्राई

सोधर्नािका

सहयोर्को व्यिस्था मिलाउनुहन
ु ेछ। यसैर्री यस् ा िकृम का कायिक्रि

लामर्

आिश्यक

था खचिको अमर्लेख राख्ने

व्यिस्था अमनिायि रूपिा पालना र्राउनु हुनेछ।
15. बजेट

था कायिक्रििा सिािेर् र्एका आयोजनाहरू/कायिक्रि साििजमनक खररद ऐन, 2063 र

मनयिािली, 2064 को िवक्रया पुरा र्दै २०७८ काजत्तक िसान् मर्र ठे क्का सम्झौ ा र्री कायि
सुरू र्नि कायािदेर् ददने व्यिस्था मिलाउनुहन
ु ेछ।
16. आयोजना

था कायिक्रिको कायािन्ियनको लामर् आिश्यक पने स्िीकृ

कायिविमध, मनदे जर्का र मनयिािली
र्नुह
ि न
ु ेछ। आयोजना

जुि
ि ा

कायिविमध बिोजजिको थप

था सं र्ोधनको कायि र्दौ १5 र् ेमर्र सम्पन्न

था कायिक्रि सम्पन्न र्ने अिमधर्रका लामर् स्पष्ट जनर्जि र सं रचना

सवह को व्यिस्था मिलाउनु पनेछ।
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17. बहुिषीय रूपिा अर्ाडी बढाउनुपने आयोजना

था कायिक्रिको लामर् आिश्यक ा, सरकारको

िाथमिक ा, िर्ाि, स्रो िामथ हुने दिाि, िध्यिकालीन खचि सं रचना, विकास पूिािधार मनिािण र
ु न, लार्ाजन्ि
लर्ानीिा सन् ल

ाँ ी मनिािणिा सहयोर्, राजस्ि पररचालनिा
जनसं तयाको आकार, पुज

योर्दान हुने जस् ा पक्षको सूचकांक, िचमल

अन्य कानुन र िहुिषीय ठे क्का बन्दोबस् ी सम्बन्धी

मनदे जर्का, 2075 सिे का आधारिा यस िन्रालयको पूिस
ि हिम
ाँ ीर्
18. पुज

खचि फि विमनयोजज

विमनयोजज
19. स्िीकृ

मलनुहन
ु ेछ।

ाँ ीर्
रकि चालु खचििा रकिान् र र्नि सवकने छै न। पुज

फि

बजेट जम सुकै रकिको र्ए पमन अथि िन्रालयबाट िार रकिान् र हुनेछ।

रकि एक बजेट उपर्ीषिकबाट अको बजेट उपर्ीषिक िा एक खचि र्ीषिकबाट अको

खचि र्ीषिकिा रकिान् र र्नुि परे िा घटाउने बजेट उपर्ीषिक िा खचि र्ीषिकिा िदे र् लेखा
मनयन्रक कायािलय/िदे र् लेखा इकाई कायािलयबाट बजेट रोक्का राखेको जानकारी पर र अथि
िन्रालयले मनददिष्ट र्रे को फारि अनुसारको वििरण सवह
20.

लब, र्त्ता, पोर्ाक, खाद्यान्न, पानी

रकिान् र िार् र्नुि र्राउनु हुनेछ।

था मबजुली, सं चार िहसुल आर्ािी िषिहरूको लामर् दावयत्ि

नसने र्री खचि व्यिस्थापन र्नुि र्राउनुहन
ु ेछ। यी खचि र्ीषिकहरूबाट अथि िन्रालयको स्िीकृम
नमलई अन्यर रकिान् र र्नि सवकनेछैन।
िार
21. स्िीकृ

ोवकएको मनकायबाट

लबी िम िेदन पारर

र्राएर

ु ानी र्नुह
लब, र्त्ता बाप को रकि र्ि
ि न
ु ेछ।
दरबन्दी, पदपूम ि र ररि अिस्था

था बजेटको पररमधमर्र रहे र िार से िा करारका

कििचारीहरूको व्यिस्थापन र्नुह
ि न
ु ेछ।
22. पानी, मबजुली, सं चार िहसुल, इन्धन, िसलन्द,

ामलि, र्ोष्ठी, सेिा र्ुल्क, भ्रिण खचि, क्षि ा

विकास जस् ा िर्ासमनक खचििा मि व्यवय ा अपनाई खचि र्नुप
ि नेछ। साथै, सर् ि अनुदानबाट
यस् ा कायिक्रिका लामर् बजेट िाप्त र्एकोिा दोहोरो नपने र्री मिलाउनु हुनेछ। स्थानीय
िम मनमध सिािेर् र्ररने कायिक्रि कायािन्ियन र्नि िुतयिन्री
सिन्िय र्री विषयर्

हका

था िजन्रपररषद्को कायािलयसाँर्

िन्रालयका मिल्दोजुल्दो कायिक्रिहरु एउटै सियिा सञ्चालन र्ने िबन्ध

मिलाउनुहन
ु ेछ ।
23. यस ऐन बिोजजि र्ण्डकी िदे र् सरकारको कुनै मनकायबाट कायािन्ियन हुने र्री रकि
ाँ ीर्
विमनयोजन र्एको पुज

फिको कुनै योजना िा कायिक्रि नेपाल सरकारको कुनै मनकाय िाफि

कायािन्ियन र्नुप
ि ने र्एिा नेपाल सरकारको सम्बजन्ध

िन्रालय र अथि िन्रालयको पूिि सहिम

मलई िाघ िसान् मर्रिा यस िन्रालयिा लेखी पठाएिा त्यस् ो कायिक्रि कायािन्ियनका लामर्
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खचि र्ने अजत यारी ददने र्री सहिम

ददन सक्नेछ।

र िर्ासमनक खचि

था चालु फिका

कायिक्रिको लामर् नेपाल सरकारका मनकायलाई कुनै पमन रकि उपलब्ध र्राउन सहिम

िार्

र्नुह
ि न
ु े छै न।
24. कुनै मनकायलाई एकर्न्दा बढी मनकायबाट खचि र्ने र्री रकि विमनयोजन र्एकोिा विमनयोजन
र्एको मनकायको ििुखले सम्ब ् 207८ साल असोज िसान् मर्र विमनयोजन र्एको सम्पूणि
रकि खचि र्ने मनकायलाई बााँडफााँट र्री त्यसको जानकारी िहालेखा परीक्षकको कायािलय, यस
िन्रालय र िदे र् लेखा मनयन्रक कायािलयलाई ददनु हुनेछ।
25. आमथिक िषि िारम्र् र्एपमछ नेपाल सरकारबाट िाप्त हुने कुनै पमन कायिक्रि र बजेटको हकिा
िाप्त र्एको मिम ले पन्र ददनमर्र रकिान् र/बााँडफााँटको िस् ाि िदे र् िन्रालयर्

बजेट सूचना

िणाली (PLMBIS) िविष्टी र्री स्िीकृम का लामर् अथि िन्रालयिा पठाइसक्नु पनेछ। यसरी
रकिान् र/बााँडफााँटबाट स्िीकृ

रकि िाप्त र्ने मनकायको ििुखलाई त्यस् ो रकि खचि र्ने

अजत यारी िाप्त र्एको िामननेछ।
26. िदे र् िन्रालयर्

बजेट सूचना िणाली (PLMBIS) िा सिािेर् र्एको िावषिक कायिक्रिको

चौिामसक विर्ाजनिा सं र्ोधन र्नुप
ि ने र्एिा िावषिक लक्ष्य नघट्ने र्री सम्बजन्ध
ह िामथको कायािलय ििुखको स्िीकृम

मलनु पनेछ।

र राजपरांवक

मनकायले एक

िथि श्रे णी िा 11 औ ं

हको कायािलय ििुखको हकिा मनज स्ियंले सं र्ोधन र्नि सक्नेछ।
27. िचमल

कानूनले व्यिस्था र्रे का समिम , कायिदल, पररषद्को न्यून िरुपिा पाजक्षक, िामसक,

चौिामसक, अधििावषिक िा िावषिक बस्नुपने र्री

ोवकएका बैठकिा िार बैठक र्त्ता खचि लेख्न

पाइनेछ। यस् ा िकृम का समिम , कायिदल, पररषद्को न्यून ि
दे जखएिा आिश्यक ा र औजचत्य खुलाई अथि िन्रालयको सहिम

ोवकए र्न्दा थप बैठक बस्नुपने
मलएर बैठक बस्न र बैठकको

खचि लेख्न सवकनेछ ।
28. आयोजना/ कायिक्रि कायािन्ियनका लामर् कायिविमध

जुि
ि ा पररिाजिन परािर्ि सेिा खरीद नर्री

सरकारी मनकायबाटै र्ने िबन्ध र िणाली अबलम्बन र्नुह
ि न
ु ेछ।
29. नयााँ स्थापना हुने कायािलय बाहे क सामबकको कायािलयको लामर् थप वफक्चसि, कम््युटर,
ल्यापटप, विन्टर, एसी, फोटोकपी िेमसन खररद नर्री सम्र्ि र्एसम्ि ििि
र्ने नीम

अिलम्बन र्नुि हुनेछ।
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सम्र्ार र्रे र ियोर्

30. सबै सरकारी मनकायले विमनयोजन बाहेकको आमथिक दावयत्ि मसजिना हुने विषयिा कुनै पमन मनणिय
र्दाि िा िजन्रपररषद्िा िस् ाि पेर् र्दाि अथि िन्रालयको सहिम
सहिम

नमलई हुने थप दावयत्ि मसजिनािा यस िन्रालय जिाफदे ही हुने छै न।

31. विमनयोजन ऐन, 207८ बिोजजि एक
िा कायिक्रि अको
िचमल

मलएर िार र्नुप
ि नेछ। पूिि

कानूनले

हको बजेट

था कायिक्रििा सिािेर् र्एको कुनै योजना

हबाट कायािन्ियन र्दाि रकि विमनयोजन र्एको
ोके

बिोजजिको

लेखा

राखी

आन् ररक

हको खचि इकाईको रुपिा
था

अजन् ि

र्राउनुपनेछ। योजना िा कायिक्रि कायािन्ियन र्ने

हले आमथिक वििरण

र्राई त्यस् ो आमथिक वििरण रकि विमनयोजन र्एको

हिा पठाउनुहन
ु ेछ।

32. राजस्ि

लेखापरीक्षण

यार र्री ििाजण

था खचिको ले खा रातदा िहालेखा मनयन्रक कायािलय र िदे र् लेखा मनयन्रक

कायािलयले

ोकेको कम््युटर िणालीबाट राख्ने व्यिस्था मिलाउनु हुनेछ।

33. सबै िन्रालयबाट िामसकरूपिा बजेट
था सिीक्षा र्री क्षेरर्

था कायिक्रिको कायािन्ियन अिस्थाको मनयमि

उपलब्धी सूचक सवह को िर्म

सिस्या र कारणहरू उल्लेख र्री िुतयिन्री

अनुर्िन

वििरण, कायािन्ियनिा आइपरे का

था िजन्रपररषद् कायािलय र अथि िन्रालयिा

पठाउने व्यिस्था मिलाउनु हुनेछ।
34. आमथिक िषि २०७८/7९ को बजेटसाँर् सम्बजन्ध

िकार्नहरू यस िन्रालयको िेिसाइट

moeap.gandaki.gov.np िा हे न ि र डाउनलोड र्नि सवकनेछ।
(रिेर्कुिार केसी)
िदे र् सजचि

श्री िदे र् सजचि, (बैठक
िुतयिन्री

था िर्ासन िहार्ाखा)

था िजन्रपररषद्को कायािलय,

र्ण्डकी िदे र्, पोखरा, नेपाल।
सं लग्न
विमनयोजन ऐन, २०७८

१ िम

आमथिक ऐन, २०७८
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आमथिक िषि २०७८/7९ को व्यय अनुिान

१ िम

आमथिक िषि २०७८/७९ को बजेट ििव्य

१ िम

आमथिक िषि २०७८/7९ को िावषिक विकास कायिक्रि
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