नेऩार सयकाय
अथथ भन्त्रारम

भहारेखा ननमन्त्रक कामाथरम

सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन याविम गोष्ठी
काठभाडौं घोषणाऩर, २०७४/०५/१८

नेऩार सयकायको सञ्चित कोषको सिारन, सॊ घीम फजेट कामाथन्त्र्मन तथा खर्थ व्मर्स्थाऩन, सयकायी
आनथथक कायोर्ायको अनबरेखन, रे खाङ्कन य प्रनतर्ेदन, आन्त्तरयक रे खाऩयीऺण, रे खा सभूहको
प्रशासन रगामतका सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी कामथहरू भहारे खा ननमन्त्रक कामाथरम य
अन्त्तगथत कामाथरमरफाट हॉदै आइयहे को छ ।

सयकायको सॊ यर्नाभा बएको ऩरयर्तथनफाट सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनका वर्नबन्न ऩऺभा ऩनथ जाने
प्रबार् व्मर्स्थाऩनका साथै र्तथभान आनथथक कामथप्रणारीभा यहे का सभसाभवमक वर्षमहरूभा सघन
छरपर गयी ऩरयर्नतथत सन्त्दबथभा सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनको बार्ी कामथददशा तमाय गने
उद्देश्म याञ्चख भहारे खा ननमन्त्रक कामाथरमफाट २०७४ बाद्र १६ दे खी १८ सम्भ आमोञ्चजत याविम
गोष्ठीभा ऩेश बएका वर्नबन्न कामथऩर, वर्ऻहरूफाट व्मक्त भन्त्तव्म तथा छरपरभा उठे का

वर्षमर्स्तहरूको सम्फोधन सवहत नेऩार सयकायको सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धभा
दे हामफभोञ्चजभको घोषणाऩर जायी गदै सम्फद्ध सफै ननकाम य ऩदानधकायीफाट मी घोषणाहरूको
प्रबार्कायी कामाथन्त्र्मन गने प्रनतफद्धता व्मक्त गदथछौं।
दे हामः
१. सॊ घीम सॊ यर्ना अनरूऩ सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनको ऩनसंयर्नाका रानग आनथथक
कामथवर्नध सम्फन्त्धी काननहरूको व्मर्स्थाऩन गयी भरे ननका य अन्त्तगथतको सॊ गठनात्भक
ऩनसंयर्ना गरयनेछ ।
२. सर्ै तहका सयकायहरुभा एउटै आनथथक सॊ केत तथा र्नगथकयण

(Charts of Account)

कामाथन्त्र्मन गरयनेछ ।
३. सर्ै तहका सयकायहरुरे राग गने गयी भ.रे .ऩ.पायाभहरु सॊ सोधन तथा ऩरयभाजथन गयी
स्र्ीकृत गयाइथ कामाथन्त्र्मनभा ल्माइनेछ ।
४. सयकायरे प्राप्त गने याजस्र् तथा सयकायफाट हने बक्तानी वर्द्यतीम भाध्मभफाट गनथ सवकने
गयी वर्द्यभान प्रणारीहरूभा सधाय गरयने छ । नसॊ हदयर्ाय बक्तानी केन्त्द्रफाट शरु गरयएको

बक्तानीको खाताभा सोझै यकभ जम्भा हने ( Electronic Fund Transfer)सम्फन्त्धी व्मर्स्थाराई
र्ार आनथथक र्षथभा काठभाडौं नबरका अन्त्म कोष तथा रे खा ननमन्त्रक कामाथरमभा सभेत
कामाथन्त्र्मनभा ल्माइनेछ ।

५. एकर खाता कोष

(TSA) प्रणारीको स्तयोन्नती य सदृढीकयण गरयनेछ । ऩरयभाञ्चजत
थ

कम््मटयभा आधारयत रेखा प्रणारी

(CGAS) को आ.फ. २०७४ /७५ फाट कोष तथा रे खा

ननमन्त्रक कामाथरमहरु य ञ्चशऺा भन्त्रारम अन्त्तगथतका ननकामहरुफाट कामाथन्त्र्मनगरयनेछ
।CGAS य TSA फीर् Inter-link कामभ गयी स्र्र्ानरत रूऩभा सूर्ना आदान प्रदान हने
व्मर्स्था गरयनेछ ।
६. सयकायका वर्नबन्न ननकामभा वर्कास य अर्रम्फन गरयएका सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन
सम्फन्त्धी वर्नबन्न प्रणारीहरूराइथ एकीकृत वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन सूर्ना प्रणारी

(IFMIS) भा

सभार्ेश गने कामथ प्रायम्ब गरयनेछ ।
७. स्थानीम तथा प्रदे श सयकायको रे खाङ्कन तथा प्रनतर्ेदनराई व्मर्ञ्चस्थत गयी मोजना तथा फजेट
तजभ
थ ा य कामाथन्त्र्नभा सहञ्चजकयण गनथ सूर्ना प्रवर्नधभा आधारयत प्रणारीको वर्कास गयी
कामाथन्त्र्मनभा ल्माइने छ ।

८. प्रदे श तथा स्थानीम सयकायको सॊ गठन तथा व्मर्स्थाऩन सबे ऺण स्र्ीकृत बइथ प्रदे श रोक
सेर्ा आमोगफाट छट्टै कभथर्ायी व्मर्स्थाऩन नबएसम्भको अर्नधराइथ सॊ क्रभणकारीन अर्नध
भानी प्रदे श तथा स्थानीम सयकायको सभग्र वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनका रानग भहारे खा ननमन्त्रक
कामाथरम य कोष तथा रे खा ननमन्त्रक कामाथरमफाट रे खा सभूहको कभथर्ायी खटाइथ आनथथक
प्रशासनको सिारनभा आर्श्मक सभन्त्र्म तथा सहञ्चजकयण गरयनेछ ।
९. आन्त्तरयक रे खाऩयीऺणराई प्रबार्कायी फनाउनआर्श्मक कानूनी एर्ॊ सॊ यर्नात्भक सूधायको
कामथ शरु गरयनेछ ।
१०. सॊ क्रभणकारीन व्मर्स्थाऩनको क्रभभा प्रदे श तथा स्थानीम सयकायको ऺभता वर्कास
नबएसम्भ सफै स्थानीम तहको आनथथक कायोर्ायको आन्त्तरयक रे खाऩयीऺण सम्फञ्चन्त्धत प्रदे श
रेखा ननमन्त्रक कामाथरमफाट एकीकृत रूऩभा कोष तथा रे खा ननमन्त्रक कामाथरमफाट हने
व्मर्स्थाका रानग आर्श्मक काननी तथा सॊ यर्नात्भक व्मर्स्थाऩन गनथ ऩहर गरयनेछ ।
११. आनथथक प्रशासन (रे खा सभूह) को

वर्द्यभान दयफन्त्दी नफढाइथ सयकायका वर्नबन्न

तह य

ननकामका रानग आर्श्मक जनशञ्चक्तको व्मर्स्थाऩन गरयनेछ ।
१२. सॊ घीमताको ऩूणथ कामाथन्त्र्मन बइथ सयकायका प्रशासननक इकाइथको ननधाथयण नहन्त्जेर हारका
कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाथरमहरूराइथ मथार्त याखी सिारन गने य
ननकामको सॊ ख्मा य आनथथक प्रशासनको कामथफोझ मवकन बएऩनछ

सफै तहभा यहने

सोही अनसाय जनशक्ती

व्मर्स्थाऩन गरयनेछ ।
१३. आनथथक प्रशासनको ऺभता अनबफृवद्ध गनथ आधायबूत तहको आनथथक प्रशासन सिारन तथा
वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन सूर्ना प्रणारीहरू सिारन सम्फन्त्धी वर्शेष तानरभ कामथक्रभहरू सिारन
गरयनेछ ।

१४. सफै ननकामहरूको नेऩार सार्थजननक ऺेर रे खाभान अनरूऩको वर्त्तीम प्रनतर्ेदन तमायी
गरयनेछ ।
१५. स्थानीम ननकामका रानग स्र्ीकृत बएको दयफन्त्दी अनरूऩ ऩदऩूनतथका रानग आर्श्मक
व्मर्स्था गरयनेछ ।

