अन्तरसरकारी वित्त समन्िय शाखामा बारम्बार सोधिने समस्याहरु

(FAQ):

ुँ ा सो समािान कसरी गने ?
१. SuTRA मा काययक्रमहरुको LMBIS मा स्रोत पररितयन भई आएको हद

Case I: खर्य नभएको अिस्थामााः

 पवहले भएको स्रोतको काययक्रमलाई बजेट धभत्र गई अनदान बाुँडफाुँडमा गएर सोवह वक्रयाकलाप छनोट
गने र प्रधत इकाई दरमा सो वक्रयाकलापमा हन पने बजेट राखख save गने ।

 अनदान बाुँडफाुँडमा बजेट घट गररसकेपधछ, सशतय अनदानमा गएर सोवह स्रोतको वक्रयाकलाप छनोट गरी
हनपने बजेट रकम राखख Save गने ।

 सशतय अनदानको काययक्रम स्िीकृत गने ।

 त्यसै गरी बजेट स्िीकृती र अखततयारी दिै स्िीकृत गने ।

Case II: खर्य भइसकेको अिस्थामााः

पवहलो र्रणमा (बजेट प्रविवि गने)

 नयाुँ स्रोतमा सशतय अनदानमा बजेट Entry गरी अनदान बाुँडफाुँड गने ।

 अनदान बाुँडफाुँड गररसकेपधछ, सशतय अनदानको काययक्रम स्िीकृत गने ।
 त्यसै गरी बजेट स्िीकृती र अखततयारी दिै स्िीकृत गने ।

 त्यसपधछ अनदान खाता र सं खर्त कोषमा धनकासा भएबमोखजम आम्दानी बाुँध्ने र खर्य खातामा रकम
ट्रान्सफर गरी धनकासा समेत गने ।

दोस्रो र्रणमा (खर्य समायोजन गने)

 पवहले को स्रोतको कन वक्रयाकलापमा कधत खर्य भएको हो, प्रधतिेदन हेरी एवकन गने ।
 हालसम्म भएको खर्य एवकन गरी उक्त रकमलाई दे हायबमोखजम एकमि रुपमा समायोजन गने,


डे. ब.ख. ...नयाुँ स्रोतको वक्रयाकलाप



क्रे.ब.ख.... पवहले खर्य भएको स्रोतको वक्रयाकलाप

तेस्रो र्रणमा (पवहले भएको स्रोतको बजेट घटाउने)

 पवहले भएको स्रोतको काययक्रमलाई बजेट धभत्र गई अनदान बाुँडफाुँडमा गएर सोवह वक्रयाकलाप छनोट
गने र प्रधत इकाई दरमा सो वक्रयाकलापमा हनपने बजेट राखख save गने ।

 अनदान बाुँडफाुँडमा बजेट घट गररसकेपधछ, सशतय अनदानमा गएर सोवह स्रोतको वक्रयाकलाप छनोट गरी
हनपने बजेट रकम राखख Save गने ।

 सशतय अनदानको काययक्रम स्िीकृत गने ।

 त्यसै गरी बजेट स्िीकृती र अखततयारी दिै स्िीकृत गने ।

र्ौथो र्रणमा (पवहले भएको धनकासा/आम्दानी घटाउने)

 पवहले को स्रोतमा प्राप्त भएको धनकासा रकम पधन घटाउन पने हन्छ, जसका लाधगाः



खर्य खातामा धनकासा घट भौर्र बनाउने ।(जस्तैाः डे. धनकासा- सम्बखन्ित स्रोत र क्रे. बैक...)
सं खर्त कोषमा ट्रान्सफर भौर्र घटाउने ।(जस्तैाः डे. बैं क... र क्रे. ट्रान्सफर(र्ाल/पखजगत)सम्बखन्ित स्रोत)




सं खर्तमा कोषमा आम्दानी भौर्र घटाउने ।(जस्तैाः डे. आम्दानी- सम्बखन्ित स्रोत र क्रे. बैक...)
त्यसै गरी अनदान प्राधप्त खातामा ट्रान्सफर भौर्र घटाउने ।(जस्तैाः डे. बैं क... र क्रे. ट्रान्सफरसम्बखन्ित स्रोत)



अनदान प्राधप्त खातामा आम्दानी भौर्र घटाउने ।(जस्तैाः डे. राजस्ि- सम्बखन्ित स्रोत र क्रे.
बैक...)

२. SuTRA मा खर्य भक्तानी Reverse कसरी गने ?
 विधनयोजन िा काययसंर्ालन कोष खातामा भक्तानी भइसकेको रकम ररभसय गनपय रे मा,

 र्ेक/EFT नम्बर दे हायबमोखजमको Screen मा Type गरी Show गररसकेपधछ भौर्रको वििरण खल्छ त्यस

पश्चात र्ेक रकम बराबरको रकम खर्य खशषयक बमोखजम Amount to be reversed मा Entry गने र सो
भौर्रबाट कट्टी रकम पधन Reverse गनप
य ने भएमा Credit Item मा छनोट गरर भौर्र Generate गनय
सवकन्छ ।

पनश्चाः र्ेक/EFT नम्बर Generate नभएका भौर्रहरु साधबकमा प्रयोग गररदै आएको ररभसय भौर्र बनाउने Tab

बाट बनाउन सवकन्छ । साथै विगतमा स्िीकृत भएका भौर्रहरु Unapproved गरी भौर्र Edit गनय सवकने
व्यिस्था हालका लाधग बन्द गररएको व्यहोरा जानकारीका लाधग अनरोि छ ।

