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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन तालिम प्रन्िक्षण सामग्री
भाग १: प्रन्िक्षण सामग्री लनमायणको आवश्यकता र औन्चत्य
१.१. सधदभय
स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनिे समेट्ने लबषयहरुको एकरुपता र यसमा सिं िग्न मानवीय श्रोतहरु लबच बुझाइमा

एकरुपता कायम गरी कायायधवयनमा सहजता ल्याउन आवश्यक भएको छ।सिं घीय िासन प्रणािी आत्मसात
गरी लसकाईिाई व्यवन्स्थत गदै अघी बढे को नेपािको लबकेधरीत िासन अभ्यासमा यससँग सम्वन्धित सवािहरुिे
सावयजलनक श्रोतको उन्चत पररचािन गरी समुदाय तहदे न्ि नै ववकास र सेवािाई सँगसँगै िैजान िोजेको छ।

कुनै पलन सिं स्थाको ववन्त्तय व्यवस्थापन सवि र सक्षम नभई सिं स्थािे उद्देश्य अनुरुप कायय गनय सक्दै न ।
नेपािको सिं वविान जारी भएपलछ स्थानीय तहको पुनसंरचना गरी लनवायचनको माध्यमबाि कररव ३७ हजार

जनप्रलतलनलिहरुिे स्थानीय सरकारको नेतत्ृ व वहन गरररहेका छन्।यो लसकाईिाई व्यवन्स्थत गनयका िालग
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगायतका कानूनी ीँ व्यवस्थाहरु भएका छन्।पलछल्िो समयमा स्थानीय
तहिाई कसरी आलथयक रुपमा सबि गराउन सवकधछ र सािनश्रोतिाई कसरी जनमुिी, नलतजामूिी र लमतव्ययी

बनाउन सवकधछ भन्नेमा ध्यान केधरीत गनय आवश्यक भएको छ। यस प्रयोजनाथय गाउँ पालिका र नगरपालिकाका

लनवायन्चत पदालिकारी र सिं िग्न कमयचारीहरुका साथै यस सबािमा सरोकार राख्ने जो कसैिाई पलन स्थानीय ववत्त
व्यवस्थापनका सम्वधिमा व्यवन्स्थत तबरबाि जानकारी प्रदान गनयका िालग यो तालिम सामग्रीको आवश्यकता
भएको हो।

१.२. उद्देश्य
सिं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहका जनप्रलतलनलिहरु तथा कमयचारीहरुको स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन सम्बधिी दक्षता
अलभबृविमा सघाउने अलभप्रायिे यो सामाग्री तयार गररएको हो । यो प्रन्िक्षणको प्रमुि उद्देश्य यस प्रकार रहको
छाः




स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन सम्वधिी आिारभूत लबषयहरुमा जानकार गराउने।

यससँग सम्वद्द कमयचारीहरुको काययदक्षता बढाउन साथै ऐन तथा लनयमहरुको सिं चािन स्तरमा दक्षता
हालसि गनय मद्दत पुयायउने ।




सिं घीय िासन प्रणािीमा स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनका सबािहरुमा सरोकारवािाहरुिाई जागरुक गराउने
आलथयक सािनहरुको पररचािनमा सुिार गरी स्थानीय आलथयक तथा सामान्जक गलतववलिहरुमा सुिार
ल्याउन योगदान ददने।

१.३. समेविएका लबषयहरु
यस प्रन्िक्षण सामग्रीमा लनम्न ववषयहरु समेविएका छन् :
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनको

पररचय (Introduction to Local Public Financial Management):

यसमा सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापन र स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनका लबषयहरु समेविएका।
बजेि लनमायण( Budget Preparation) सँग सम्वन्धित लबषयहरु।


बजेि काायायधवयन (Budget Execution)सँग सम्वन्धित लबषयहरु। यसमा सावयजलनक िररद र
अनुदान माफयत कायायधवयन जस्ता लबषयहरु समेविएको।




िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting) सँग सम्वन्धित लबषयहरु

लबन्त्तय पक्षहरुको अनगुमन, मूल्याङकन तथा िेिापरीक्षण( Monitoring, Evaluation, and Auditing)
सँग सम्वन्धित लबषयहरु।



सामान्जक उत्तरदावयत्वका लबलिहरु (Social Accountability Methods) सँग सम्वन्धित लबषयहरु।
यसमा

ु ाई, सावयजलनक परीक्षण र नागररक बडापत्रसँग सम्वन्धित लबषयहरु
सावयजलनक सुनव

समेविएको।


ववलतय सुिासन (Fiscal Good Governance) का लबषयहरु। यस अधतगयत ववन्त्तय पारदिीता, ववन्त्तय
अनुिासन, ववन्त्तय जोन्िमका लबषयहरु समेविएको।



आय व्यवस्थापन (Revenue Management) सँग सम्वन्धित लबषयहरु। यस अधतगयत आय प्रक्षेपण,
आयोको िेिा र नगद व्यवस्थापनका लबषयहरु समेविएको।




सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management) सँग सम्वन्धित लबषयहरु।
आधतररक ऋणको व्यवस्थापन (Internal Debt Management) सँग सम्वन्धित लबषयहरु।

१.४. यस प्रन्िक्षण सामग्रीको आवश्यकता र औन्चत्य
प्रदे ि र स्थानीय सरकारिाई सिं वविान तथा क्षेत्रगत कानुनिे तोकेका काययहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन

गनुग
य राउनुपने दवावमा यी लनकायहरु रहेका छन्। सङ्घीयताको पररवलतयत स्वरूप अनुसार प्रदे ि तथा स्थानीय
सरकारिे आफ्नो काययक्षेत्रमा नलतजामूिक तबरबाि अघी बढ्न ववन्त्तय व्यवस्थापनको पक्षमा िेरै नै लमवहनेत

गनुप
य रररहेको छ। यो लबषय क्षेत्रमा बुझाइको एकरुपतामा कमी र लबषयबस्तुको ज्ञानमा समेत कमी रहेको

महिुस भएको छ। यसको िालग लनवायन्चत पदालिकारी तथा प्रिासकीय सिं यधत्रका पदालिकारीहरूिाई

आवश्यक ज्ञान सीप प्रदान गरी काययक्षेत्रमा उत्प्रेररत गनय र क्षमतायुक्त बनाउन अपररहायय भएकोछ। यही
आवश्यकताको पूलतयका िालग स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित भै पाठ्यक्रमको लनिायरण गने, प्रन्िक्षण

पद्दलत तय गने, यससँग सम्वन्धित लसद्दाधतहरु र प्रचलित कानुन एविं काययक्रमहरूको आिारमा ववत्तीय
व्यवस्थापनका ववषयवस्तु तथा प्रन्िक्षण सामग्री तयार गररएको छ। यस सामग्रीिे स्थानीय तहहरुको
काययक्रम कायायधवयनमा सिं िग्नहरुको क्षमता ववकासका िालग सहयोग पुयायउने अपेक्षा गररएको छ।

१.५. यस सामग्रीको सीमा
यो प्रन्िक्षण सामग्री नेपाििे अविम्वन गरे को सिं घीयतामा आिाररत आलथयक प्रणािीको सञ्चािन र
व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित रहेको छ। ववत्त व्यवस्थापनका आिारभूत चररत्रहरु समेविएको यस सामग्रीमा
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नेपािका वविमान आलथयक कानूनहरु र सो को कायायधवयन पद्दलतमा आिाररत भै तयार गररएको छ। यसिे
स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनको िैन्क्षक लबषयक्षेत्र (academic content) िाई ववस्तृत रुपमा भने समेिेको छै न।
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भाग २: प्रन्िक्षण सामग्री
२.१. प्रन्िक्षकका िालग मागयदियन
यो सामग्रीको प्रयोग र सोसँग सम्वन्धित प्रन्िक्षकहरुिे लनम्नानुसारका लबषयहरुमा ध्यान ददनुहन
ु अनुरोि
छ।

क) श्रोत व्यन्क्त

ँ ा यससँग सम्वन्धित सत्र सञ्चािनका िालग ववन्त्तय व्यवस्थापनमा
यो एक ववत्त व्यवस्थापनको वविा भएको हुद
आिारभूत सैद्दान्धतक ज्ञानसीप भएको र नेपाि सरकारको आलथयक तथा बजेि प्रणािीको अनुभव प्राप्त व्यन्क्त
हुन जरुरी छ ।
ि) प्रन्िक्षणको पूव य तयारी

श्रोत व्यन्क्तिे प्रन्िक्षण गनुप
य ूव य लनम्न लबषयहरुमा केधरीत भै पूव य तयारी गनुप
य ने हुधछाः


प्रन्िक्षण कायय योजना, सिं चािन योजना तथा सुपररवेक्षण तथा अनुगमन योजनाहरू तयार गने ।



ददईएका काययक्रम तालिकािाई आवश्यकता अनुसार सामधय पररवतयन गरी अन्धतम रुप ददन
सवकने



सम्बन्धित सत्रहरूको गहन रुपमा अध्ययन गने र सधदभय सामग्रीहरुको अध्ययन राम्ररी गने।



लबषय सधदभय अनुसार केसहरु र उदाहरणहरु तयार गने ।



उपयुक्तताका आिारमा अभ्यासका िालग मालमिाहरु तयार गने



प्रन्िक्षणिाई लसकाईमूिक बनाउन िेि तथा अधय अभ्यासहरु गराउन ध्यान ददने।



मूल्याकिंनका िालग प्रश्नाविीहरू तयार गने ।



आवश्यकता र उपिव्ितािाई ध्यानमा रान्ि प्रस्तुलतकरणका िालग सामग्रीहरु तयार गने



स्थानको व्यवस्थापन र उपयुक्ततामा ध्यान ददने।



उद्देश्य र आयोजकको अपेक्षा बुझ्ने र सोसँग तािमेि गनय गराउन ध्यान ददने



तालिम समय तालिका सवहत गररने वक्रयाकिापको दै लनक र सत्रलभत्रको कायय तालिका तयार गने



सहभागीहरुको ज्ञानसीपको आकिन गरी उन्चत प्रन्िक्षण रणनीलत तय गने।

ग) प्रन्िक्षण सञ्चािनका िालग आवश्यक श्रोतहरु

प्रन्िक्षण सिं चािनका िालग दे हाय अनुसार सधदभयहरुमा आिाररत भै आवश्यक श्रोतहरु तयार गराउनुपदयछ।


तालिमको व्यानर र तालिम व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने स्िे िनरी, काययक्रम तालिका,
सहभागी बस्नका िालग प्रवधि, माइक िगायत आवश्यकता अनुसारका सामग्रीहरु



प्रोजेक्िर, लडस््िे बोडय, मेिाकाडय, ब्राउनपेपर र यस्तै अधय सामग्रीहरु आवश्यकता अनुसार



प्रन्िक्षणका िालग प्रस्तुलतकरण सामग्री
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अभ्यासका िालग मालमिा सवहतको सामग्री



अधय सधदभय समाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार

घ) अध्ययन सामग्री

प्रस्तुत सामग्रीमा समावेि गररएका अध्ययन सामग्रीहरु स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन सँग सम्वन्धित ववलभन्न
लनकायहरुका प्रकािन, प्रन्िक्षण सामग्री, नेपािको सिं वविान २०७२, स्थानीय सरकार सिं चािन ऐन
२०७४, का नीलतगत व्यवस्थाहरु आददिाई आिारमानी तयार गररएको छ । यी अध्ययन सामग्रीहरु
केवि सधदभय सामग्री मात्र हुन ् । वयनिाई समय समयमा अध्यावलिक गराइनु पदयछ ।

ङ) प्रन्िक्षण सेसर सञ्चािन


सत्र योजनामा ददइएका प्रवक्रया तथा क्रमबिता अनुसार सत्रिाई अगालड बढाउने । तर
सहभागीहरूको रुन्च तथा तत्कािीन न्स्थलत अनुसार प्रस्ताववत वक्रयाकिापहरूमा आवश्यक
पररवतयन गनय सवकधछ र गनुप
य ने हुधछ ।



सत्र योजनामा पररवतयन आवश्यक भए सत्र सिं चािन गनुय अगालड नै समायोजन गने ।



प्रत्येक सत्र प्रारन्म्भक वक्रयाकिापबाि प्रारम्भ गने ।



सत्रिाई सकभर चाििाग्दो र जीवधत बनाउने । यसको िालग वास्तववक र साधदलभयक उदाहरण,
तथ्य तथा ववचारहरू बढी भधदा बढी प्रस्तुत गने ।



सत्र योजनािाई समय समयमा हेदै सत्र अगालड बढाउने । तर सत्र योजनािाई पढे र सुनाउने
बानी अपनाउनु हुदैन ।



समय प्रलत सचेत हुने र सत्र योजनामा ददइएको समयलभत्र प्रस्ताववत वक्रयाकिापहरू पूरा गररसक्ने
। तर ददइएको समयिाई सामाधय लनदयिनको रुपमा मात्र लिने । तत्कािीन न्स्थलत अनुसार कुनै
वक्रयाकिापको समयमा थपघि गनय सवकधछ । यसरी थपघि गदाय अधय वक्रयाकिापका िाग्ने
समयिाई लमिाउन भने जरुरी छ । सत्रको िालग छु ट्याइएको कूि समयभधदा बढी समय लिनु
भने हुन्न ।



प्रस्ताववत ववलिहरूिाई नै सकभर प्रयोग गने । तर ववलिको हकमा पलन आवश्यकता अनुसार
पररवतयन गनय सवकधछ । पररवतयन गने भए सो सम्वधिी तयारी अगालड नै गररराख्नु पदयछ ।



ववलिको प्रयोग गदाय आवश्यक चरणहरू सबै अपनाउने ।



दृश्य सामग्रीहरूको प्रयोग गदाय अपनाउनु पने तररकाहरूिाई सही रुपमा अपनाउने ।



प्रत्येक सत्रमा सहभागीहरूिे लसकेका कुराहरूको मूल्याड्ढन गने ।
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री

२.२. प्रन्िक्षण योजना
क) प्रत्येक सेसनको प्रन्िक्षण योजना दे हाय अनुसारको ढाँचामा तयार गररनेछ।
मोड्युि
सेसनको लबषय
लमलताः

समयाः

स्थानाः
िन्क्षत समूहाः
सािरण उद्देश्याः
लनददयश्ि उद्देश्याः
......



.....



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः



........
.......

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



........
........

ि) यस स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन सम्वधिी तालिमकको मोड्यूि र सेसन योजना यस प्रकार तय गररएको
छ।जसमा ७ विा मोड्यूिहरु र ७ काययददनको काययक्रम हुने गरी तयार प्रस्तुत गररएको छ।

ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप
िुभारम्भ सत्र



औपचाररक उदघािन
पररचय, अपेक्षा
सिं किन,



थप मागयदियन
आयोजकको सल्िाहमा प्रन्िक्षकिे अपनत्व तथा स्वालमत्व
कायम हुने गरी समय पावधदीिाई ध्यान ददइ यो सत्रको
व्यवस्थापन गने

पूव य प्रन्िक्षण मूल्याकिंन

पवहिो मोड्युि एकाः स्थानीय ववत्तको पररचय (Introduction to Local Public Financial Management)
१

सावयजलनक ववत्त

व्यवस्थापन (Public
Financial Management)
सम्वधिी जानकारी

यसमा लनम्न क्षेत्रहरु समेविइनेछाः


सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको पररभाषा (Definition)



सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापन र ववन्त्तय नीलत (PFM
and Fiscal Policy)



यसको महत्व (Importance)
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन



यसको चक्र (PFM Cycle)

यसमा PFMका वृहद योगदान र आवश्यकताको बारे मा
समेविइने।
२

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन
(Local Public Financial
Management) सम्वधिी
जानकारी

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः




स्थानीय ववत्तका सवािहरु

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनको पररभाषा र महत्व

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनका वपिरहरु र यसको
जानकारी




स्थानीय तहका ववन्त्तय काययहरु
नेपािमा

स्थानीय

काययसम्वधि

तहको

व्यवस्था

र

ववन्त्तय

मोड्युि दुईाः बजेि लनमायण र कायायधवयन (Budget Preparation and Implementation)
३

बजेि तथा काययक्रम
लनमायण (Budget
Preparation)

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु मेविइनेछाः








बजेिको पररचय

बजेत तथा काययक्रमको सम्वधि

बजेि लनमायणका चरणहरु र बजेि चक्र
सहभालगतामूिक बजेि लनमायण पद्दलत
बजेि लसलिङ्ग र मागयदियन

स्थानीय तहको बजेि लनमायणको क्यािेण्डर

स्थानीय तहमा बजेि लनमायणका िालग सिं स्थागत
सिं रचना र न्जम्मेवारी


४

मध्यमकािीन िचय सिं रचना
र यसको व्यवस्थापन

ववलनयोजन ऐनको लनमायणर स्वीकृलत प्रवक्रया

यसमा लनम्न क्षेत्रहरु समेविइनेछाः




मध्यमकालिन िचय सिं रचनाको सधदभय र महत्व
MTEF, MTBF र MTFF मा लभन्नता

स्थानीय तहमा मध्यमकालिन िचय सिं रचनाको प्रयोग
र यसको ढाँचा

दोश्रो


५

आय प्रक्षेपण

यसका िालग भएका कानूनी प्राविानहरु

यसमा लनम्न क्षेत्रहरु समेविइनेछाः




आय प्रक्षेपण र यसको िाँका

आय प्रक्षेपणको ववलि र तररका

आय प्रक्षेपणका िालग भएका कानूनी र सिं स्थागत
व्यवस्थाहरु
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन


श्रोतका वकलसमहरु (आधतररक श्रोत, अनुदान र
अधय) र यसिाई व्यवस्थापन गदाय ध्यान ददनुपने
लबषयहरु



स्थानीय तहका आम्दानीका श्रोतहरु र यसको
ववश्लेषण तररका

६

अन्ततयारी प्रवक्रया र
न्जम्मेवारी

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः



बजेि कायायधवयनका िालग आवश्यक लबषयहरु

स्थानीय तहमा बजेि कायायधवयनका िालग भएका कानूनी
व्यवस्था



कायायधवयनमा न्जम्मेवार पदालिकारीहरु र भूलमका

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement
Management in Local Level)
७

सावयजलनक िररद र यसको
कानूनी व्यवस्था

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


सावयजलनक िररदको पररभाषा र लसद्दाधत,



साबयजलनक िररद ऐन/लनयमाविी सम्बन्धि आिारभूत
जानकारी





साबयजलनक िररद गुरुयोजना र बावषयक िररद योजना
साबयजलनक िररद योजना चक्र र िररद ईकाई

साबयजलनक िररदका प्रकार र िररद लबलि अनुसार
िररदको व्यवस्थापन

८

साबयजलनक िररदको िालग

मािसामान ,सावयजलनक लनमायण र परामिय सेवा तथा अधयसेवा

स्वीकृलत



िागत अनुमान तयारी र

सँग सम्वन्धित भै यसमालनम्न लबषय सवािहरुसमेविइनेछाः



तेश्रो

९

बोिपत्रबाि िररदसम्वधिी

वववरण तयारी

िागत अनुमान

िररदलबलि छनौि

यसमालनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः





बोिपत्रदाताको योग्यता,

बोिपत्रको प्रवकया र चरण ,

बोिपत्र सम्बन्धि कागजात तयारीसँग सम्वन्धित सवाि

बोिपत्रको आहान,बोिपत्र पेिगने तररका ,बोिपत्र वफताय

वा सिंसोिन ,बोिपत्र वफताय वा सिं सोिन , बोिपत्र
माधयहुने अबलि ,बोिपत्र िोल्ने लबषयहरु


बोिपत्रको परीक्षण
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन
बोिपत्रको मुल्यािंकन



बोिपत्र अन्स्वकृत गने वा िररद कारबाही रद्द गने



अवस्था

बोिपत्र स्वीकृलत गदाय ध्यान ददनुपने लबषयहरु


१०

परामिय सेवा िररद

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः



परामिय सेवा िररद सम्बन्धि व्यवस्थाहरु

िररद सुचीको तयारी ,िुल्िारुपमा आिय पत्रमाग गरर
सिं क्षप्त सुची तयारी



११

उपभोक्ता सलमलत तथा

िाभग्राही माफयत काम गने
तररका

प्रस्ताब माग गने

प्रववलिक प्रस्ताबको मुल्याकन र स्वीकृलत

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः



उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्रावह समुहवाि हुने िररद
िागत

अनुमान

गैरश्रममूिक

तयार

गने

तररका,

वक्रयाकिापहरुको

श्रममूिक

लनिायरण,

जनसहभालगताको अलभिेिािंकन र प्रलतवेदन


उपभोक्ता
लबषयहरु


१२

सावयजलनक िररद काययमा

करार व्यवस्थापन
(Contract Management)

सलमलत

व्यवस्थापनसँग

र

सम्वन्धित

अधय

गैरसरकारी सस्थासिंग काम गराउने तररका

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


िररद सम्झौताका सतयहरुमा समेट्नुपने लबषयहरु र
यसको प्रभाव




पेस्की ददने तररका,

लबि लबजकको सधदभय (भ्याि ,पानलबि,कर व्यवस्था),
लबिलबजकमा हुन ु पने कुरा



भ ुक्तानी सम्वधिी व्यवस्थाहरु (िरौिी एविं िरौिी कट्टी,bid

bond,perfarmance bond, advence payment

चौथो

bondआदद सम्बधिी जानकारी)







म्याद थप सम्बन्धि ब्यबस्था

भेररयसन हुने अवस्था र तररका

मुल्यसमायोजनको अवस्था र व्यवस्थापन

करारको अधत्य र उपचार, पुबय लनिायररत क्षलतपूलतय
वववाद समािान सम्बन्धि ब्यबस्था
कायायधवयनका अधय सवािहरु
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
ददन

सेसन
१३

लबषय/ वक्रयाकिाप
िररद सम्वधिी अधय
प्राविानहरु

थप मागयदियन
यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः
o
o
o
o

लबिेष पररन्स्थलतमा िररद

अमानतबाि कायय गराउने सम्वधिी व्यवस्था
सेवा करार सम्वधिी व्यवस्था

िररद कारबाहीको पुनराविोकन सम्वधिी व्यवस्था र सो
सम्वधिी न्जम्मेवारी

o

िररद काययमा सिं िग्न पिालिकारी र बोिपत्रदाताको
आचरण

o

सावयजलनक िररद अनुगमन कायायियको भूलमका र राय
परामिय प्रदान हुने लबषयहरु

o
o
१४

सावयजलनक िररद र
सुिासनको सम्वधि

लबिुलतय िररद प्रणािीको अविम्वन

कािोसूचीमाराख्ने र राख्नेर फुकुवा गने

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः





सावयजलनक िररद काययका राम्रा अभ्यासहरु
भ्रष्टाचार लनवारणर सुिासन

सावयजलनक िररदमा दे न्िएका जोन्िम क्षेत्रहरु

सावयजलनक िररदमा बारम्बार दोहोररने गल्तीहरु

मोड्युि चाराः स्थानीय तहमा िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting
System in Local Level)
१५

िेिा प्रणािी (Accounting

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः

System) -१






िेिा प्रणािीको पररचय

प्रोदभावी िेिा प्रणािीको जानकारी

नगदमा आिाररत िेिा प्रणािीको जानकारी

पररवलतयत सिं घीय सिं रचना अनुसार आलथयक काययप्रणािी
सम्वधिमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु



एवककृत आलथयक सिं केत तथा िचयको वगीकरणको
जानकारी



स्थानीय सन्ञ्चत कोष र यसको सिं घीय तथा प्रदे ि सन्ञ्चत
कोषसँगको सम्वधि



आम्दानी र िचयसँग सम्वन्धित म.िे.प. फारमहरुको
जानकारी

पाँचौ

१६

िेिा प्रणािी (Accounting

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः

System) -२



बजेि लनकासा र िचय िेिाङ्कन
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन




TSA र SuTRAको व्यवस्थापन र प्रयोग
लबभाज्य कोष र यसको व्यवस्थापन

स्थानीय तहमा हुने िेिाङ्कन अभ्यासमा दे न्िएका अधय
व्यवस्थापकीय लबषयहरु

१७

आय िेिा (Revenue
Accounting)

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः



अविारणा र कानूनी व्यवस्था

आय िेिाङ्कनका िालग ढाँचाहरु। यससँग सम्वन्धित
म.िे.प.फारमहरुको जानकारी



१८

आलथयक प्रलतवेदन प्रणािी
(Reporting System)

आय िेिाङ्कनको लबलि र ध्यान ददनुपने लबषयहरु

नगद व्यवस्थापनको तररका र ध्यान ददनुपने लबषयहरु

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


आलथयक प्रलतवेदनहरुको जानकारी र यसको महत्व एविं
प्रयोग





प्रलतवेदनसँग सम्वन्धित म.िे.प.फारमहरुको जानकारी
प्रलतवेदन सम्वधिी कानूनी व्यवस्थाहरु

लनयलमत रुपमा हुनपु ने प्रलतवेदन समय तालिका

मोड्यूि पाँचाः सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management)
१९

सावयजलनक िगानी

व्यवस्थापन (Public
Investment
Management)

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


सावयजलनक

िगानी

व्यवस्थापनको

व्यवस्थापनको तररका






पररचय

र

िगानीका क्षेत्रहरु लनिायरणको तररका र लनणयय प्रवक्रया
पररयोजना बैकको अविारणा र महत्व

पररयोजना बैक लनमायण सम्वधिी नमूना ढाँचा
पररयोजना बैकको उपयोगको तररका

िगानी योजनाको सिं भाव्यता अध्ययन र िगानी योजनाको
िाँका



िगानीका िालग श्रोत प्रवधि र मध्यमकालिन िचय
िाँकासँगको तादात्म्यता



सावयजलनक

िगानी

व्यवस्थापन

िेिाजोिा

(Public

Investment Management Assessment–PIMA) का
िालग सूचकको प्रयोग र िेिाजोिा प्रलतवेदन तयार गने
तररका
छै िौं


मोड्यूि छाः आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Debt Management)

13
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ददन

सेसन
२०

लबषय/ वक्रयाकिाप
स्थानीय तहको आधतररक

ऋण व्यवस्थापन (Internal
Borrowing for Local
Level)

थप मागयदियन
यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


सावयजलनक

वकलसममहरु



ऋण

सम्वधिी

अविारणा

र

यसका

आधतररक ऋणका प्रकारहरु र ऋण प्रालप्तको तररका

स्थानीय तहिे लिन सक्ने आधतररक ऋण सम्वधिी
कानूनी आिारहरु र प्रवक्रया






आधतररक ऋणबाि गनय सवकने िगानी क्षेत्रहरु
पररयोजना छनौिका आिारहरुको जानकारी
मुतय िेिाजोिा ववलिहरु

ऋण लिने लनकाय (स्थानीय तह) को ऋण योग्य
क्षमताको िेिाजोिा



२१

नगर ववकास कोषको ऋण

व्यवस्थापन प्रणािी (Town
Development Fund’s loan
management system)

पररयोजना छनौि लनणयय र सो पलछको व्यवस्थापन
ऋणका जोन्िमहरु र ध्यान ददनुपने सवािहरु

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः




नगर लबकास कोषको न्चनारी

कोषका िगानीका ितयहरुको जानकारी

कोषिे गने िगानीका क्षेत्रहरु, यसको ववलि, ऋण
भ ुक्तानीको

तररका

र

प्राविानहरुको जानकारी

अधय

लनयधत्रण

सम्वधिी

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)
२२

बजेि कायायधवयन अनुगमन
प्रणािी (Budget
Implementation
Monitoring System)

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


अनुगमन सम्वधिी अविारणा र सूचकमा आिाररत
अनुगमनको महत्व





बजेि कायायधवयन अनुगमन सम्वधिी कानूनी व्यवस्थाहरु
अनुगमन योजना ढाँचा र यसका सूचकहरु
चौमालसक

कायायधवयन

२३

िेिापरीक्षण

तथा

बावषयक

समीक्षा

सुझावहरुको

नलतजामूिक अनुगमन र तेश्रो पक्ष अनुगमन

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


र

िेिापरीक्षणको

पररचय,

यसका

िेिापरीक्षणको आवश्यकता एविं महत्व

वकलसम

र
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ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन



आधतररक िेिापरीक्षण (क्षेत्र, तररका, कानूनी व्यवस्था,
न्जम्मेवारी, प्रलतवेदन तथा सुझाब, सुझावहरुको सम्वोिन,
अलभिेि, समीक्षा)



अन्धतम िेिापरीक्षण (क्षेत्र, तररका, कानूनी व्यवस्था,
न्जम्मेवारी, प्रलतवेदन तथा सुझाब, सुझावहरुको सम्वोिन,
अलभिेि, समीक्षा)



२४

बेरुजु र बेरुजु फस्यौि

स्थानीय तहको बेरुजुका सवािहरु

दोहोररएका बेरुजुहरु र सुिारका क्षेत्रहरु

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः






बेरुजु र यसको सधदभय
बेरुजुको वकलसम

बेरुजुको अलभिेि र यस सम्वधिी समीक्षा
बेरुजुको असर

बेरुजु फस्यौि सम्वधिी व्यवस्थाहरु र फस्यौिको
न्जम्मेवारी

२५

सामान्जक लनगरानीका

लबलिहरु (Social Oversight
Tools)

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


परीक्षण सम्वधिी अविारणा



सातौं

ु ाई, सावयजलनक परीक्षण र सामान्जक
सावयजलनक सुनव
यस सम्वधिी कानूनी व्यवस्थाहरु

ु ाई, सावयजलनक परीक्षण र सामान्जक
सावयजलनक सुनव
परीक्षण काययको व्यवस्थापन प्रवक्रया



२६

ववन्त्तय अनुिासन,

पारदिीता र स्थानीय

तहको ववन्त्तय स्वास्थ्य
(Fiscal Discipline,
Transparency and Fiscal
Health of Local
Government)

यसको प्रलतवेदन

सामान्जक लनगरानीको महत्व र योगदान

यसमा लनम्न लबषय सवािहरु समेविइनेछाः


ववन्त्तय अनुिासन र पारदिीता सम्वधिी अविारणा,
आवश्यकता र महत्व




कानूनी व्यवस्थाहरु

ववन्त्तय पारदिीताका ववलिहरु र ववन्त्तय पारदिीताका
सूचकहरु



ववन्त्तय सुिासन जोन्िम धयूलनकरणको पररचय, ववन्त्तय
जोन्िमका क्षेत्रहरु र ववन्त्तय जोन्िमको िेिाजोिा



ववन्त्तय स्वास्थ्य सम्वधिी अविारणा र महत्व
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ददन

सेसन

लबषय/ वक्रयाकिाप

थप मागयदियन



ववन्त्तय स्वास्थ्य मापन गने ववलिहरु, ववन्त्तय स्वास्थ्य
मापनका सूचकहरु र िेिाजोिाको तररका



ववन्त्तय स्वास्थ्य मापन िेिाजोिा नलतजाको प्रयोग र
प्रभाव

समापन सत्र
समापनसत्र



तालिमको मूल्याकिंन
औपचाररक समापन
काययक्रम

आयोजकको सल्िाहमा प्रन्िक्षकिे लसकाई सीप परीक्षण गने

र सुिारका िालग सुझावहरु प्राप्त गने अलभप्रायमा आिाररत भै
समय पावधदीिाई ध्यान ददइ यो सत्रको व्यवस्थापन गने

नोिाः

क) प्रत्येक सेसन १ घण्िा ३० लमनेिको हुने गरी तय गररएको।
ि) एक ददनमा चार सेसन हुने गरी काययक्रम तय गररएको।

ग) यहाँ ७ बिा मोडेिमा रही ७ काययददनका िालग ववषय वस्तुहरु तय गररएको।

घ) यसिाई मोड्युि अनुसार छु ट्टाछु ट्टै रुपमा पिक पिक गरी काययक्रम सञ्चािन हुन आवश्यक भएमा
सो समेत सहज होस् भन्ने अलभप्रायिे सवाि तथा लबषयहरुिाई व्यवन्स्थत गररएको।

ङ) स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनका आिारभूत एविं अत्यावश्यक सधदभयहरुमा आिाररत भै सिंभव भएसम्म
कम अवलिका िालग लबषय सवािहरु समेविएको।

च) यसमा प्रवचन, प्रश्नोत्तर, समूह कायय, मन्स्तष्क मधथन, भूलमका लनवायह, िेि, मालमिा अध्ययन आदद
आवश्यकता अनुसार प्रन्िक्षण ववलिहरु प्रयोगतमा ल्याउनु पने।

छ) यसमा दै लनक रुपमा िुरुवात समय सवहत दै लनक समयाविी लनिायरण गरी िाजा समय, िाना समय
तथा अधय ब्रे क समय रािी तालिम सञ्चािन गनुप
य ने।

२.३. प्रन्िक्षण सत्र
२.३.१ सेसन एकाः सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापन (Public Financial Management)
मोड्युि

मोड्युि एकाः स्थानीय ववत्तको पररचय (Introduction to Local Public Financial
Management)

सेसनको लबषय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापन (Public Financial Management) सम्वधिी जानकारी

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र
प्रदे िका कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने ।
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लनददयश्ि उद्देश्याः

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापन र ववन्त्तय नीलतको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत रुपमा स्पष्ट



गराई यसमा अधतरलनवहत सवािहरुमा जागरुक हुन ् र यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट
हुनेछ।

सावयजलनक ववत्तको वृहद पक्षहरु र यसको महत्वको बारे मा सहभागीहरुिाई बोि भइय सो सम्बधिमा



काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।
आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास
बुँदाहरु िेख्न िगाउने ।



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय
सवािहरु स्पष्ट गराउने ।



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

आएको

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने ।
o

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क

छिफिका

मधथन

र

माध्यमबाि

स्िाईड २ सम्मको प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

पररचय तथा पररभाषा र उद्देश्यहरुको जानकारी गराउने
o
o

उदाहरण सवहत यसको अथय बुझाउदै पररचय ददने
पररभाषा ददई सो को अथय बुझाउने

सावयजलनक ववत्त नीलतसँगको सम्वधिको जानकारी गराउने
o
o

३० लमनेि

सावयजलनक ववत्त नीलतको जानकारी गराउने
यी दुई ववच रहने सम्वधि बताउने

प्रस्तुलतकरण र छिफि

गदै स्िाइड ६ सम्मको
प्रस्तुलत

१० लमनेि

प्रस्तुलतकरण र छिफिका
माध्यमबाि

स्िाईड

सम्मको प्रस्तुलत

८
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o

सहभागीहरुिाई सो सम्वधिमा कुनै न्जज्ञािाहरु भए प्रश्न
सोध्न अलभप्रेररत गदै पावर्वाइधि प्रस्तुत गदै जाने

o

यसको अधत्यमा सावयजलनक ववत्तको महत्व वकन रहधछ भन्ने
जानकारी ददने

सावयजलनक ववत्त चक्र र नेपािको सधदभयको जानकारी गराउने
o

सवै भधदा पवहिे मालथका सवािहरुमा केन्धरत भै के कस्ता

३० लमनेि

कामहरु गनुप
य ने रहेछ भनी सहभागीहरु ववच छिफि

छिफि

प्रस्तुलतकरणको

र

माध्यमबाि स्िाईड १०

गराउने र बुदाँ विपोि गनय िगाउने
o

समूह

सम्मको प्रस्तुलत

ँ ाहरुिाई सहभालगतामूिक छिफिको माध्यमबाि
प्राप्त बुद
क्िस्िररङ्ग गने

o

यो क्िष्टररङ्गिाई आफ्नो प्रस्तुलतकरणमा तादात्मयता गराइ
चक्रको बारे मा स्पष्ट गराउने

o

यस पलछ नेपािको सधदभयमा बुझाई कस्तो छ भनी स्िाईड
१० मा आिाररत भै स्पष्ट गराउने

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा

सावयजलनक

ववत्त

व्यवस्थापनको

बुझाईका

१० लमनेि

छिफि

सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२ सेसन दुईाः स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन (Local Public Financial Management)
मोड्युि

मोड्युि एकाः स्थानीय ववत्तको पररचय (Introduction to Local Public Financial
Management)

सेसनको लबषय

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन (Local Public Financial Management) सम्वधिी जानकारी

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र
प्रदे िका कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः स्थानीय ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः


स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन र यसका सवािहरुको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत रुपमा स्पष्ट
गराई यसमा अधतरलनवहत सवािहरुमा जागरुक हुन ् र यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट
हुनेछ।
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स्थानीय ववत्तको वृहद पक्षहरु र यसको महत्वको बारे मा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा



काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।
आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास
बुँदाहरु िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय
सवािहरु स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क

छिफिका

मधथन

र

माध्यमबाि

स्िाईड २ सम्मको प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

पररचय तथा पररभाषा र उद्देश्यहरुको जानकारी गराउने
o

स्थानीय तहको कामको उदाहरण दददै स्थानीय ववत्तको

सम्वधिमा यसको अथय बुझाउदै पररचय ददने र यसमा के
कस्ता लबषयहरु पछयन ् भनी जानकारी गराउने
o

यसमा रहने सवाि, यसका वपिरहरु र स्थानीय ववत्तका
काययहरु वुझाउने। ववच ववचमा समसामवयक उदाहरणहरु
पलन राख्ने । सवािहरुमा थप छिफि पलन गराउन
सवकधछ। तर समयको तयाि गने

o

स्थानीय ववत्तमा समेट्नुपने लबषय भनेको स्थानीय तहको
ववन्त्तय अलिकार र स्थानीय योजना प्रणािी हो। यसको

वारे मा जानकारी गराउने र यस लबषयिाई सावयजलनक

५० लमनेि

प्रस्तुलतकरण र छिफि

गदै स्िाइड ८ सम्मको
प्रस्तुलत
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ववन्त्तय व्यवस्थापनको लसद्दाधतसँग पलन link गराइ लबषयको
स्पष्टता गराउने
नेपािको स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसार ववन्त्तय कायय २० लमनेि

प्रस्तुलतकरण र छिफि

अनुसार न्जम्मेवारी हुने र स्थानीय ववत्त व्यवस्थापनको न्जम्मेवार

प्रस्तुलत

सम्वधिका बारे मा जानकारी गराउने। यसका िालग सिंरचना
लनकाय वयनै हुन ् भनी जानकारी ददने।

गदै स्िाइड ९ पलछका

नोिाः यहाँ अन्ततयारी प्रणािी जस्ता लबषयहरु अको सेसनमा

ववस्तृत रुपमा रान्िने जानकारी ददई त्यस्ता लबषयहरु अको
सेसनका िालग न्जम्मेवारी साने
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा

सावयजलनक

ववत्त

व्यवस्थापनको

बुझाईका

१० लमनेि

छिफि

सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.३ सेसन तीनाः बजेि तथा काययक्रम लनमायण (Budget Preparation)
मोड्युि

मोड्युि दुईाः बजेि लनमायण र कायायधवयन (Budget Preparation and Implementation)

सेसनको लबषय

बजेि तथा काययक्रम लनमायण (Budget Preparation

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय योजना पद्दलतसँग सरोकार राख्ने सिं घ
र प्रदे िका कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः बजेि तथा काययक्रम लनमायण सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

बजेि तथा काययक्रम सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।



स्थानीय वजेि प्रवक्रयाका सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः
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सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

बजेि तथा काययक्रमको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

यसका िालग प्रन्िक्षकिे थप कुनै न्चत्र वा मन्ष्तष्क
मधथनका सधदभयसामग्रीहरु राख्न सवकने

o

बजेिको पररभाषा, लबिेषताको बारे मा जानकारी गराई ३० लमनेि
यसमा लनवहत रहने तत्वहरुको जानकारी ददने

o

बजेिको लसद्दाधत र बजेिको वगीकरणको बारे मा बुझाएपलछ

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ९ सम्मको प्रस्तुलत

यी दुवै सधदभयिाई जोडेर बजेिमा के कस्ता लबषयहरु कसरी
समेविधछन् भनी राख्नुपने
o

यी सवै व्यहोराहरुको लनचोडको रुपमा बजेि र काययक्रमको
सम्वधििाई व्यातया गने । जसको िालग प्रस्तुलतकरणको
सम्वधि न्चत्रको प्रयोग गने

बजेि चक्र र स्थानीय तहको बजेि प्रणािी सम्वधिी
o
o

बजेि चक्रका सम्वधिमा छिफि गराउने

यसमा सामधय रुपमा मन्ष्तष्क मधथन समेत गराउँ दा
उपयुक्त हुने

o

बजेि चक्रको साथमा जोडेर सहभालगतामूिक योजनाका
चरणको लबषय राख्ने

o

यसपलछ स्थानीय तहको योजना पद्दलतमा प्रवेि गने र सोका
िालग गररने कायय चरणहरुको जानकारी गराउने

o

स्थानीय योजना पद्दलतमा समुदायको सिं िग्नताका सवािहरु
उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरररहने

४० लमनेि

स्िाइड ९ दे न्ि २२ सम्मको
प्रस्तुलत
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o

यसमा केकस्ता कानूनी प्राविानहरु छन्, बजेि सीमा कसरी

वधछ, यसको कायायधवयन सिं यधत्रहरु कस्तो हुधछ, के कस्ता
लबषयहरुमा ध्यानददनुपछय आदद प्रस्तुलतकरणमा रान्िएका
सधदभयहरु सहभागीिाई जानकारी गराउने
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.४ सेसन चाराः मध्यमकािीन िचय सिंरचना र यसको व्यवस्थापन
मोड्युि

मोड्युि दुईाः बजेि लनमायण र कायायधवयन (Budget Preparation and Implementation)

सेसनको लबषय

मध्यमकािीन िचय सिं रचना र यसको व्यवस्थापन

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः मध्यमकािीन िचय सिं रचना र यसको व्यवस्थापन सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

मध्यमकालिन िचय सिं रचनाको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने
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त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

o

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी १० लमनेि

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने

प्रस्तुलत

प्रश्नबाि
o

समय

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

आएको

केही

यो सेसनिाई अन्घल्िो सेसनका लबषयहरुसँग लििं क गरी

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको

प्रस्तुलत अगालड बढाउने
o

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

यसका िालग प्रन्िक्षकिे थप कुनै न्चत्र वा मन्ष्तष्क
मधथनका सधदभयसामग्रीहरु राख्न सवकने

o

यसको सधदभय र महत्विाई राख्ने। जसको िालग प्रस्तुलत १० लमनेि
स्िाइड राख्नु भधदा पवहिे सहभागीहरुिाई के कस्ता
योजनाका प्रकृलतहरु छन् भनी विपोि गनय िगाउने

o

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३को प्रस्तुलत

यसरी विपोिबाि आएका योजनाका प्रकृलतहरुिाई प्रस्तुलतमा
भए अनुसार mapping गराउने

o

यसपलछ मध्यमकालिन योजनािाई अधय योजना भधदा
कसरी फरक हो भनी भन्ने

o

फरक पवहचािन गरे पलछ MTEF के हो र यसको २० लमनेि
अधतरसम्वधि कस्तो हुधछ भनी राख्ने

o
o
o
o

यहाँ मह्तत्वको बारे मा चचाय गने
यसको कानूनी आिारहरु राख्ने

स्िाइड
प्रस्तुलत

४० लमनेि

यसको प्रयोग कहाँ र कसरी हुधछ भनी राख्ने

४

o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

सम्मको

स्िाइड ७ दे न्ि वाँकी र ढाँचाको

छिफि गराउने
सेसनको पलछल्िो पक्ष

६

प्रस्तुलतकरण र समूह छिफि गदै
प्रस्तुलत

सहभागीहरुिाई यसको ढाँचा दे िाई Buzz Group मा

दे न्ि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
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२.३.५ सेसन पाँचाः आय प्रक्षेपण
मोड्युि

मोड्युि दुईाः बजेि लनमायण र कायायधवयन (Budget Preparation and Implementation)

सेसनको लबषय

आय प्रक्षेपण

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः आय प्रक्षेपण सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

आय प्रक्षेपणको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण



प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने ।



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने ।



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

o

समय

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी ५ लमनेि

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने ।

प्रस्तुलत

प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

आएको

केही

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
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o

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने ।

o

यसका िालग प्रन्िक्षकिे थप कुनै न्चत्र वा मन्ष्तष्क
मधथनका सधदभयसामग्रीहरु राख्न सवकने।

o
o

आय प्रक्षेपण के हो र वकन भनी जानकारी गराउने

२० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

आय प्रक्षेपणको ववलि र तररका अधतगयत आय बढाउने २५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

उदाहरणहरु

प्रस्तुलत

र

छिफि

गदै

र

छिफि

गदै

यसो गदाय कानूनी आिार र यसिे पुयायउने योगदानको
बारे मा चचाय गनुप
य छय

o

स्िाइड

३ र ४ को प्रस्तुलत

साथै, यसमा आय प्रक्षेपण नगदाय आयमा हुने जोन्िमका
सवािहरु समेत राख्नुपछय

o

उपायको

बारे मा

जानकारी

ददनुपछय।

गराउँ दा

यसका

अनुभवहरुिाई समेत लिन सवकधछ
o

िालग

यस

सम्वधिी

सहभागीहरुका

स्िाइड

५

दे न्ि

७

सम्मको

आय सिं भावनाको ववश्लेषण गदाय मूिताः ३ लबषयहरुिे बढी
योगदान गने भन्ने कुरा स्ष्ि गराई प्रत्येकको उन्त्तकै महत्व
हुने व्यहोरा जानकारी गराउनुपछय

o

साथमा आयप्रक्षेपणको हािको अभ्यास र यसका िालग
गनुप
य ने कामहरुको जानकारी गराउनुपछय

o

आय प्रक्षेपणका कायय चरण र

सो सम्वधिमा

कानूनी तथा सिं स्थागत व्यवस्थाको जानकारी गराउने
o

भएका १५ लमनेि

स्थानीय तहको श्रोतहरु र यसको प्रकारको बारे मा जानकारी
आय प्रक्षेपणका िालग ववश्लेषण र सो सम्वधिी ढाँचाको १५ लमनेि
जानकारी गराई सामधय अभ्यास गराउने

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

स्िाइड
प्रस्तुलत

गराउने
o

प्रस्तुलतकरण

१० लमनेि

८ दे न्ि ११ सम्मको

प्रस्तुलतकरण

स्िाइड १२ को प्रस्तुलत
छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.६ सेसन छाः अन्ततयारी प्रवक्रया र न्जम्मेवारी
मोड्युि

मोड्युि दुईाः बजेि लनमायण र कायायधवयन (Budget Preparation and Implementation)

सेसनको लबषय

अन्ततयारी प्रवक्रया र न्जम्मेवारी
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लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

अन्ततयारी प्रवक्रया र न्जम्मेवारीको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

o

समय

सहभागीिाई सत्रका सािारण तथा ववन्िष्ट उद्देश्यहरू के १० लमनेि
के रहेका छन् भनी स्िाइडको माध्यमबाि प्रस्तुत गने ।
सत्रको अधत्यमा

सहभागीहरूिे के कुरा लसक्नेछन् भनी

o

अन्ततयारीको बारे मा बुझाउने ।

बजेि कायायधवयनका िालग आवश्यक लबषयहरु
चचाय गने ।

o

बारे मा

स्थानीय तहमा बजेि कायायधवयनका िालग भएका कानूनी
व्यवस्था र सम्बधिका बारे मा बताउने ।

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

प्रन्िक्षकिे प्रष्ट पाने ।
o

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री

३५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण
स्िाइड
प्रस्तुलत

र

छिफि

गदै

३ दे न्ि ९ सम्मको को

26

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री

o

अन्ततयारी तयारीमा ध्यान ददनुपने ववषय बारे मा जानकारी ३५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण

सहभागीहरुका अनुभवहरुिाई समेत लिन सवकधछ ।

को प्रस्तुलत

गराउँ दा यस सम्वधिी उदाहरणहरु ददनुपछय। यसका िालग
o
o

कायायधवयनमा न्जम्मेवार पदालिकारीहरु र भूलमका

स्िाइड

र

छिफि

गदै

१० दे न्ि १७ सम्मको

बजेि िचय ववलि र लबिेष र समपुरक अनुदान कायायधवयन
प्रवक्रयाको बारे मा समसमावयक छिफि गदै प्रष्ट पाने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.७ सेसन साताः सावयजलनक िररद र यसको कानूनी व्यवस्था
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

सावयजलनक िररद र यसको कानूनी व्यवस्था

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

सावयजलनक िररद र यसको कानूनी व्यवस्थाको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस



सम्वधिमा सहभागीहरुको िारणा प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर
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प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

o

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी १० लमनेि

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने

प्रस्तुलत

प्रश्नबाि
o

समय

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

आएको

केही

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको

जानकारी ददने
o

यसका िालग प्रन्िक्षकिे थप कुनै न्चत्र वा मन्ष्तष्क
मधथनका सधदभयसामग्रीहरु राख्न सवकने

o

सावयजलनक िररदकोबारे मा समुहगत छिफि गरी यसका ३५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण

सावयजलनक िररदको लसद्दाधतहरु, सावयजलनक िररदका िालग

प्रस्तुलत

बारे मा प्रष्ट बनाउने ।
o

कानूनी आिार, नेपािमा िररद कानूनको प्रयोगको सधदभय

स्िाइड

र

छिफि

गदै

र

छिफि

गदै

३ दे न्ि २६सम्मको

र िररद कानूनिे समेिेका क्षेत्रहरु तथा मुतय लबषयहरुका
बारे मा सहभागीहरूिाइय बुझाउने ।
o

मालथका ववषयहरूमा छिफि पलछ िररद व्यवस्थापन र

यसका मुतय पक्षहरु, सावयजलनक िररदका चरणहरु, िररद
योजना,

िररद

योजना

सम्वधिी

कानूनी

प्राविान र

सावयजलनक िररदका प्रकार समेत समूहगत छिफि र
उदाहरणहरूबाि प्रष्ट गने ।
o
o

िररद लबलिका बारे मा जानकारी गराउने ।
िररद

लबलि

अनुसार

िररदको

व्यवस्थापन

३५ लमनेि

( बोिपत्र, लसिबधदी दरभाउपत्र, सोझै िररद, रासन िररद,

o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको
पुनराबिोकन गने

स्िाइड
प्रस्तुलत

घर भाडा लिने आदद सम्वधिी( छिफि गदै प्रष्ट पाने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष

प्रस्तुलतकरण

१० लमनेि

छिफि

२७ दे न्ि ५८ सम्मको
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नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.८ सेसन आठाः साबयजलनक िररदको िालग िागत अनुमान तयारी र स्वीकृलत
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

साबयजलनक िररदको िालग िागत अनुमान तयारी र स्वीकृलत

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

साबयजलनक िररदको िालग िागत अनुमान तयारी र स्वीकृलतको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत



जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
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सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

प्रश्नहरु उन्व्जएका िागत अनुमानसँग सम्वन्धित केही २५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण

सहभागीहरूबाि पलन रहेका अधय सवािहरूको विपोि गनय

प्रस्तुलत

सवािहरूबाि

सेसनको

सुरूवात

गने

।यसमा

सवकने ।
o

स्िाइड

र

छिफि

गदै

र

छिफि

गदै

र

छिफि

गदै

३ दे न्ि ७ सम्मको

िागत अनुमानसँग सम्बन्धित प्रमुि कामका बारे मा बताउने
।

o

िागत अनुमान कसरी तयार गने र वववरण तयार गदाय
ध्यान ददनुपने लबषयहरुका बारे मा सहभागी मध्येबाि अनुभव
सुलन यस ववषयका बारे मा थप प्रष्ट पाने ।

o

अधय िास िाँका नतोवकएको वा नभएको अवस्थामा १५ लमनेि

प्रस्तुलतकरण

छिफि गने ।

प्रस्तुलत

वववरण तयार गनय प्रयोग गनय सवकने ढाँचाको बारे मा गहन
o

िागत अनुमान तयार गने आिार र तररकाबारे मा बताउने

स्िाइड

८ दे न्ि ११ सम्मको

।
o

िागत अनुमान तयार गने नम्सय के हुने र कसरी हुनेबारे मा ३० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

नतोवकएको अवस्थामा प्रयोग गनय सवकने िाँकाका बारे मा

प्रस्तुलत

समूहगत छिफि गदै प्रष्ट गने । र अधय अधयत्र ढाँचा
छिफि गने ।
o

स्िाइड

९ दे न्ि २१ सम्मको

मािसामनको िागत अनुमान स्वीकृलत र परामिय सेवाको
िागत अनुमानको स्वीकृलतका बारे मा बताउने ।

o

िररद लबलि छनौि सम्बधिमा छिफि गदै प्रष्ट पाने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको
पुनराबिोकन गने

१० लमनेि

छिफि

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.९ सेसन नौाः बोिपत्रबाि िररद सम्वधिी
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मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

बोिपत्रबाि िररद सम्वधिी

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

बोिपत्रबाि िररद सम्वधिी................................को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी



भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

केही

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

१० लमनेि

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका
माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत
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o

बोिपत्रदाताको योग्यता र सोको आवश्यकताका बारे मा

प्रस्तुलतकरण

बोिपत्र

प्रस्तुलत

समुहगत छिफि गदै मापदण्डका बारे मा पलन प्रष्ट पाने । ७० लमनेि
o

सम्बन्धि

कागजात

तयारीसँग

सम्वन्धित

ववषयहरूका बारे मा सहभागीहरूिाइय प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
o

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि ४३ सम्मको

बोिपत्रको आहान, बोिपत्र पेिगने तररका, बोिपत्र वफताय
वा सिं सोिन, बोिपत्र वफताय वा सिंसोिन , बोिपत्र माधयहुने

अबलि, बोिपत्र िोल्ने लबषयहरु, बोिपत्रको परीक्षण,
बोिपत्रको मुल्यािंकन, बोिपत्र अन्स्वकृत गने वा िररद
कारबाही रद्द गने अवस्था र बोिपत्र स्वीकृलत गदाय ध्यान

ददनुपने लबषयहरुको बारे मा आवश्यकता अनुसार समूहगत
छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१० सेसन दिाः परामिय सेवा िररद
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

परामिय सेवा िररद

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

परामिय सेवा िररदको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको



िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः



पावर्वाइधि
मेिाकाडय
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प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

परामिय सेवा िररद सम्बन्धि व्यवस्थाहरु, िररद सुचीको ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

तयारी, प्रस्ताब माग गने , प्रववलिक प्रस्ताबको मुल्याकन र

प्रस्तुलत

तयारी, िुल्िारुपमा आिय पत्रमाग गरर सिं न्क्षप्त सुची
स्वीकृलतका बारे मा आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि ३४ सम्मको

गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।

२.३.११ सेसन एघाराः उपभोक्ता सलमलत तथा िाभग्राही माफयत काम गने तररका
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

उपभोक्ता सलमलत तथा िाभग्राही माफयत काम गने तररका

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

उपभोक्ता सलमलत तथा िाभग्राही माफयत काम गने तररकाको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी



भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

पररचय तथा पररभाषा र उद्देश्यहरुको जानकारी गराउने
o
o
o

उदाहरण सवहत यसको अथय बुझाउदै पररचय ददने

२० लमनेि

पररभाषा ददई सो को अथय बुझाउने

उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्रावह समुहवाि हुने िररद, िागत ५० लमनेि
अनुमान तयार गने तररका, श्रममूिक र गैरश्रममूिक

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

स्िाइड ६ सम्मको प्रस्तुलत

गदै

प्रस्तुलतकरण र छिफि गदै बाकी
स्िाइडहरूको प्रस्तुलत
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
वक्रयाकिापहरुको लनिायरण, जनसहभालगताको अलभिेिािंकन
र प्रलतवेदन, उपभोक्ता सलमलत व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित
अधय लबषयहरु र गैरसरकारी सस्थासँग काम गराउने
तररका बारे मा आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै
प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१२ सेसन बाह्राः सावयजलनक िररद काययमा करार व्यवस्थापन (Contract Management)
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

सावयजलनक िररद काययमा करार व्यवस्थापन (Contract Management)

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

सावयजलनक िररद काययमा करार व्यवस्थापन (Contract Management)................................को



सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनछ
े ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः


सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री



सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

िररद सम्झौताका सतयहरुमा समेट्नुपने लबषयहरु र यसको ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

पानलबि,कर व्यवस्था(, लबिलबजकमा हुन ु पने

प्रस्तुलत

प्रभाव, पेस्की ददने तररका, लबि लबजकको सधदभय (भ्याि,

कुरा,

भ ुक्तानी सम्वधिी व्यवस्थाहरु (िरौिी एविं िरौिी कट्टी, bid
bond,perfarmance

bond,

advence

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २३ सम्मको

payment

bondआदद सम्बधिी जानकारी(, म्याद थप सम्बन्धि
ब्यबस्था,

भेररयसन

हुने

अवस्था

र

तररका,

मुल्य

समायोजनको अवस्था र व्यवस्थापन, करारको अधत्य र
उपचार, पुबय लनिायररत क्षलतपूलतय, वववाद समािान सम्बन्धि
ब्यबस्था

र

कायायधवयनका

अधय

सवािहरु

बारे मा

आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे
बुझाउने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा

सावयजलनक

ववत्त

व्यवस्थापनको

बुझाईका

१० लमनेि

छिफि

सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१३ सेसन तेह्राः िररद सम्वधिी अधय प्राविानहरु
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement
Management in Local Level)
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
सेसनको लबषय

िररद सम्वधिी अधय प्राविानहरु

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

िररद सम्वधिी अधय प्राविानहरु................................को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत



जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

केही

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

१० लमनेि

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत
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o

लबिेष पररन्स्थलतमा िररद, अमानतबाि कायय गराउने ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

कारबाहीको पुनराविोकन सम्वधिी व्यवस्था र सो सम्वधिी

प्रस्तुलत

सम्वधिी व्यवस्था, सेवा करार सम्वधिी व्यवस्था, िररद
न्जम्मेवारी,

िररद

बोिपत्रदाताको

काययमा

आचरण,

सिं िग्न

सावयजलनक

पिालिकारी

िररद

र

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २६ सम्मको

अनुगमन

कायायियको भूलमका र राय परामिय प्रदान हुने लबषयहरु,

ववद्युलतय िररद प्रणािीको अविम्वन र कािोसूचीमा राख्ने
र फुकुवा गने बारे मा आवश्यकता अनुसार समूहगत
छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१४ सेसन चौिाः सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधि
मोड्युि

मोड्युि तीनाः स्थानीय तहमा सावयजलनक िररद व्यवस्थापन (Public Procurement

सेसनको लबषय

सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधि

Management in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधि को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस



सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः





पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय

38

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री



माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधिको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधि र आवश्यकताको १५ लमनेि
बारे मा जानकारी गराउने
o

सावयजलनक िररद र सुिासनको सम्वधि ववश्लेषण गदै सोको
अलभप्राय सवहतको जानकारी ददने ।

o

प्रस्तुलतकरणका
स्िाईड
प्रस्तुलत

३

दे न्ि

माध्यमबाि

५

सम्मको

यसको आवश्यकताको बारे मा चचाय गदै , Good Goverance
प्रकाि पाने ।

o

जोन्िमसँग सम्बन्धित काययहरूको उदाहरणहरू ददँ दै प्रष्ट २५ लमनेि

छिफि

आलथयक

सम्मको प्रस्तुलत

पाने।
o

लबषयसँग

सम्वन्धित

जोन्िम

र

नलतजासँग

सम्वन्धित जोन्िमहरूका बारे मा जानकारी गराउने ।
o

र

प्रस्तुलतकरणका

माध्यमबाि स्िाईड ६ दे न्ि १२

स्िाईड ९ बाि िररदका चरणहरुको सामाधय पररचय

गराइय बढी जोन्िम दे न्िएका क्षेत्रहरुमा स्िाईड १० मा
छिफि गरी प्रष्ट पाने ।
o

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका माध्यमबाि दे िा परे का
जोन्िमका सवािहरुको व्यातया गने ।

o

सहभागीहरु मध्ये बाि सावयजलनक िररद काययका राम्रा ३० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

पश्चात उदाहरणहरू ददने ।

सम्मको प्रस्तुलत

अभ्यासहरुको बारे मा जानकारी गराउन िगाउने र सो

र

छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड १३ दे न्ि २२
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o

सावयजलनक

िररदमा वारम्वार दोहोरररहने

गल्तीहरुको

बारे मा क्रमि प्रवक्रयाको पािन र व्यवस्थापन, बोिपत्र

कागजात, सूचनाको अववि र गणनामा ,मूल्याङ्कन र िररद

छनौिको लनणयय प्रवक्रयामा हुने गल्तीहरूको बारे मा ववस्तृत
रूपमा आवश्यक छिफि गने र जानकारर
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१५ सेसन पधराः िेिा प्रणािी (Accounting System) -१
मोड्युि

मोड्युि चाराः स्थानीय तहमा िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting

सेसनको लबषय

िेिा प्रणािी (Accounting System) -१

System in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

िेिा प्रणािी (Accounting System)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनछ
े ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः


सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।
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सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

िेिा

प्रणािीको

पररचय,

प्रोदभावी

िेिा

प्रणािीको ७० लमनेि

जानकारी, नगदमा आिाररत िेिा प्रणािीको जानकारी,
पररवलतयत सिं घीय सिं रचना अनुसार आलथयक काययप्रणािी

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २६ सम्मको
प्रस्तुलत

सम्वधिमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु, एवककृत आलथयक
सिं केत तथा िचयको वगीकरणको जानकारी, स्थानीय सन्ञ्चत
कोष र यसको सिं घीय तथा प्रदे ि सन्ञ्चत कोषसँगको
सम्वधि,

आम्दानी

फारमहरुको

र

जानकारी

ँ
िचयसग

बारे मा

सम्वन्धित

आवश्यकता

समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।

म.िे.प.
अनुसार

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१६ सेसन सोह्राः िेिा प्रणािी (Accounting System) -२
मोड्युि

मोड्युि चाराः स्थानीय तहमा िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting

सेसनको लबषय

िेिा प्रणािी (Accounting System) -२

System in Local Level)

लमलताः ....................
स्थानाः

.........

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि
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िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

िेिा प्रणािी (Accounting System)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः





पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

बजेि लनकासा र िचय िेिाङ्कन, TSA र SuTRA को ७०
व्यवस्थापन र प्रयोग, लबभाज्य कोष र यसको व्यवस्थापन,

लमनेि

स्थानीय तहमा हुने िेिाङ्कन अभ्यासमा दे न्िएका अधय
व्यवस्थापकीय

लबषयहरु

बारे मा

आवश्यकता

समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष

प्रस्तुलतकरण

१० लमनेि

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २० सम्मको
प्रस्तुलत

अनुसार

र

छिफि
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o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको
पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१७ सेसन सत्राः आय िेिा (Revenue Accounting)
मोड्युि

मोड्युि चाराः स्थानीय तहमा िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting

सेसनको लबषय

आय िेिा (Revenue Accounting)

System in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

आय िेिा (Revenue Accounting)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
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सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

अविारणा र कानूनी व्यवस्था, आय िेिाङ्कनका िालग ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

जानकारी, आय िेिाङ्कनको लबलि र ध्यान ददनुपने लबषयहरु

प्रस्तुलत

ढाँचाहरु

र

यससँग

सम्वन्धित

म.िे.प.फारमहरुको

र नगद व्यवस्थापनको तररका र ध्यान ददनुपने लबषयहरु
बारे मा

आवश्यकता

प्रष्टरूपिे बुझाउने ।

अनुसार

समूहगत

छिफि

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि १७ सम्मको

गदै

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

र

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१८ सेसन अठाराः आलथयक प्रलतवेदन प्रणािी (Reporting System)
मोड्युि

मोड्युि चाराः स्थानीय तहमा िेिा तथा प्रलतवेदन प्रणािी (Accounting and Reporting

सेसनको लबषय

आलथयक प्रलतवेदन प्रणािी (Reporting System)

System in Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

आलथयक प्रलतवेदन प्रणािी (Reporting System)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस



सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः


पावर्वाइधि
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मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

आलथयक प्रलतवेदनहरुको जानकारी र यसको महत्व एविं ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

जानकारी,

प्रस्तुलत

प्रयोग,

प्रलतवेदनसँग
प्रलतवेदन

सम्वन्धित

सम्वधिी

म.िे.प.फारमहरुको

कानूनी

व्यवस्थाहरु

र

लनयलमत रुपमा हुनपु ने प्रलतवेदन समय तालिका बारे मा

र

छिफि

स्िाइड ३ दे न्ि २० सम्मको

आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे
बुझाउने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

गदै

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.१९ सेसन उन्नाइसाः सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management)
मोड्युि

मोड्यूि पाँचाः सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management)

सेसनको लबषय

सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management)
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लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

सावयजलनक िगानी व्यवस्थापन (Public Investment Management)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई



आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

सावयजलनक िगानी व्यवस्थापनको पररचय र व्यवस्थापनको ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

प्रवक्रया, पररयोजना बैं कको अविारणा र महत्व, पररयोजना

प्रस्तुलत

तररका, िगानीका क्षेत्रहरु लनिायरणको तररका र लनणयय

बैं क लनमायण सम्वधिी नमूना ढाँचा, पररयोजना बैं कको

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि ४० सम्मको
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उपयोगको तररका, िगानी योजनाको सिंभाव्यता अध्ययन र
िगानी योजनाको िाँका, िगानीका िालग श्रोत प्रवधि र

मध्यमकालिन िचय िाँकासँगको तादात्म्यता, र सावयजलनक
िगानी व्यवस्थापन िेिाजोिा (Public Investment
Management

Assessment–PIMA)

का

िालग

सूचकको प्रयोग र िेिाजोिा प्रलतवेदन तयार गने तररका
बारे मा

आवश्यकता

प्रष्टरूपिे बुझाउने ।

अनुसार

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

समूहगत

छिफि

गदै

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२० सेसन बीसाः स्थानीय तहको आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Borrowing for Local Level)
मोड्युि

मोड्यूि छाः आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Debt Management)

सेसनको लबषय

स्थानीय तहको आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Borrowing for Local Level)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

स्थानीय तहको आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Borrowing for Local Level)को सम्वधिमा



सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः
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सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

सावयजलनक ऋण सम्वधिी अविारणा र यसका वकलसममहरु, ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

स्थानीय तहिे लिन सक्ने आधतररक ऋण सम्वधिी कानूनी

प्रस्तुलत

आधतररक ऋणका प्रकारहरु र ऋण प्रालप्तको तररका,
आिारहरु र प्रवक्रया, आधतररक ऋणबाि गनय सवकने
िगानी

क्षेत्रहरु,

पररयोजना

छनौिका

र

छिफि

स्िाइड ३ दे न्ि २५ सम्मको

आिारहरुको

जानकारी, मुतय िेिाजोिा ववलिहरु, ऋण लिने लनकाय

(स्थानीय तह( को ऋण योग्य क्षमताको िेिाजोिा,
पररयोजना छनौि लनणयय र सो पलछको व्यवस्थापन र

ऋणका जोन्िमहरु र ध्यान ददनुपने सवािहरु बारे मा
आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे
बुझाउने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२१ सेसन एक्काइसाः नगर ववकास कोषको ऋण व्यवस्थापन प्रणािी (Town Development Fund’s loan
management system)
मोड्युि

गदै

मोड्यूि छाः आधतररक ऋण व्यवस्थापन (Internal Debt Management)
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सेसनको लबषय

नगर ववकास कोषको ऋण व्यवस्थापन प्रणािी (Town Development Fund’s loan
management system)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

नगर ववकास कोषको ऋण व्यवस्थापन प्रणािी (Town Development Fund’s loan management



system)को सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट
हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

केही

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

१० लमनेि

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

49

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री

o

सम्पन्त्तको

पररचय,

व्यवस्थापनका

सम्पन्त्त

उद्देश्यहरू,

व्यवस्थापन,

सम्पन्त्त

सम्पन्त्त ७० लमनेि

ब्यवस्थापनको

आिारभूत लसिाधत, सम्पन्त्त व्यवस्थापनको समग्र रणनीलतक
सम्पन्त्त

व्यवस्थापनको

चक्र,

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २५ सम्मको
प्रस्तुलत

स्वरूप, सम्पन्त्त व्यवस्थापन सम्बधिमा रहेका कानुनी
प्राविानहरू,

प्रस्तुलतकरण

सम्पलतको

िेिािंङकन, PAMS सम्बन्धि जानकारीहरू र सम्पन्त्त
व्यवस्थापन योजना तथा सवािहरू बारे मा आवश्यकता
अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२२ सेसन बाइसाः बजेि कायायधवयन अनुगमन प्रणािी (Budget Implementation Monitoring System)
मोड्युि

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)

सेसनको लबषय

बजेि कायायधवयन अनुगमन प्रणािी (Budget Implementation Monitoring System)

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

बजेि कायायधवयन अनुगमन प्रणािी (Budget Implementation Monitoring System)को सम्वधिमा



सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः
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सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

अनुगमन

सम्वधिी

अविारणा

र

सूचकमा

आिाररत ७० लमनेि

अनुगमनको महत्व, बजेि कायायधवयन अनुगमन सम्वधिी
कानूनी व्यवस्थाहरु, अनुगमन योजना ढाँचा र यसका

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २२ सम्मको
प्रस्तुलत

सूचकहरु, चौमालसक तथा बावषयक समीक्षा र सुझावहरुको
कायायधवयन र नलतजामूिक अनुगमन र तेश्रो पक्ष अनुगमन
बारे मा

आवश्यकता

प्रष्टरूपिे बुझाउने ।

अनुसार

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

समूहगत

छिफि

गदै

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२३ सेसन तेइसाः िेिापरीक्षण
मोड्युि

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)

सेसनको लबषय

िेिापरीक्षण

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु
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सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

िेिापरीक्षणको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण



प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

िेिापरीक्षणको
िेिापरीक्षणको

पररचय,

िेिापरीक्षणको

आवश्यकता

एविं

महत्व,

वकलसम

र ७० लमनेि

आधतररक

िेिापरीक्षण (क्षेत्र, तररका, कानूनी व्यवस्था, न्जम्मेवारी,
प्रलतवेदन तथा सुझाब, सुझावहरुको सम्वोिन, अलभिेि,

समीक्षा) र अन्धतम िेिापरीक्षण (क्षेत्र, तररका, कानूनी

व्यवस्था, न्जम्मेवारी, प्रलतवेदन तथा सुझाब, सुझावहरुको
सम्वोिन, अलभिेि, समीक्षा) बारे मा आवश्यकता अनुसार
समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २४ सम्मको
प्रस्तुलत

52

स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२४ सेसन चौलबसाः बेरुजु र बेरुजु फस्यौि
मोड्युि

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)

सेसनको लबषय

बेरुजु र बेरुजु फस्यौि

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

बेरुजु र बेरुजु फस्यौिको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको



िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

बेरुजु र यसको सधदभय, बेरुजुको वकलसम, बेरुजुको अलभिेि ७० लमनेि

प्रस्तुलतकरण

सम्वधिी व्यवस्थाहरु र फस्यौिको न्जम्मेवारी बारे मा

प्रस्तुलत

र यस सम्वधिी समीक्षा, बेरुजुको असर, बेरुजु फस्यौि
आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २२ सम्मको

बुझाउने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२५ सेसन पच्चीसाः सामान्जक लनगरानीका लबलिहरु
मोड्युि

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)

सेसनको लबषय

सामान्जक लनगरानीका लबलिहरु

लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

सामान्जक लनगरानीका लबलिहरुको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत जानकारी भै यस सम्वधिमा



सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः




पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री




सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

आएको

१० लमनेि

केही

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री
मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

ु ाई, सावयजलनक परीक्षण र सामान्जक ७० लमनेि
सावयजलनक सुनव

प्रस्तुलतकरण

ु ाई, सावयजलनक परीक्षण र
व्यवस्थाहरु, सावयजलनक सुनव

प्रस्तुलत

परीक्षण

सम्वधिी

अविारणा,

यस

सम्वधिी

कानूनी

सामान्जक परीक्षण काययको व्यवस्थापन प्रवक्रया, यसको

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २० सम्मको

प्रलतवेदन र सामान्जक लनगरानीको महत्व र योगदान बारे मा
आवश्यकता अनुसार समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे
बुझाउने ।

सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।
२.३.२६ सेसन छव्वीसाः ववन्त्तय अनुिासन, पारदिीता र स्थानीय तहको ववन्त्तय स्वास्थ्य (Fiscal Discipline,
Transparency and Fiscal Health of Local Government)
मोड्युि

मोड्युि साताः ववन्त्तय जवाफदे वहता (Fiscal Accountability)

सेसनको लबषय

ववन्त्तय
अनुिासन,
पारदिीता
र
स्थानीय
तहको
ववन्त्तय
(Fiscal Discipline, Transparency and Fiscal Health of Local Government)

स्वास्थ्य
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स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण सामग्री
लमलताः ....................

समयाः १ घण्िा ३० लमनेि

स्थानाः

.........

िन्क्षत समूहाः

स्थानीय तहका पदालिकारीहरु, कमयचारीहरु र स्थानीय ववत्तसँग सरोकार राख्ने सिं घ र प्रदे िका
कमयचारीहरु

सािरण उद्देश्याः सावयजलनक ववत्त सम्वधिमा आिारभूत जानकारी प्रदान गने
लनददयश्ि उद्देश्याः

ववन्त्तय अनुिासन, पारदिीता र स्थानीय तहको ववन्त्तय स्वास्थ्यको सम्वधिमा सहभागीहरुिाई आिारभूत



जानकारी भै यस सम्वधिमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुनेछ।

यस सम्वधिमा सहभागीहरुिाई बोि भै सो सम्वधिमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्नेछन्।



आवश्यक प्रन्िक्षण सामग्रीहरुाः






पावर्वाइधि
मेिाकाडय
प्रोजेक्िर

सफ्िबोडय
माकयर

प्रन्िक्षकिाई मागयदियनाः



सिं िग्न वक्रयाकिापमा आिाररत भै प्रस्तुलतकरण तयार गने।

सहभागीहरुिाई साधदलभयक लबषयहरुका सम्वधिमा न्जज्ञािा राख्ने र मेिाकाडयको प्रयोग गरी िास बुँदाहरु
िेख्न िगाउने



त्यस्ता िेिाईिाई बोडयमा क्िष्टररङ्ग गरी राख्ने र आफूिे तयार गरे को प्रस्तुलत दे िाउदै लबषय सवािहरु
स्पष्ट गराउने



सहभागीहरु सवक्रयता र न्जज्ञािािाई समय सीमामा रही व्यवस्थापन गदै जाने।
प्रन्िक्षण वक्रयाकिापाः
वक्रयाकिाप

समय

सावयजलनक ववत्त व्यवस्थापनको न्चनारी गराउने
o

सत्रको िुरुवातमा यस सम्वधिमा के बुझ्नुहधु छ भनी
प्रश्नबाि

िुरु

गरी

सो

सम्वधिमा

प्रलतलनलिमूिक बुँदाहरु बोडयमा विपोि गने
o

केही

मन्स्तष्क मधथन र छिफिका

माध्यमबाि स्िाईड २ सम्मको
प्रस्तुलत

वयनै बुँदामा आिाररत भै यो सेसनमा समेविने लबषयहरुको
जानकारी ददने

o

आएको

१० लमनेि

ववलि र प्रन्िक्षण सामग्री

ववन्त्तय

अनुिासन

आवश्यकता

र

र

पारदिीता

महत्व,

कानूनी

सम्वधिी

अविारणा, ७० लमनेि

व्यवस्थाहरु,

ववन्त्तय

पारदिीताका ववलिहरु र ववन्त्तय पारदिीताका सूचकहरु,
ववन्त्तय सुिासन जोन्िम धयूलनकरणको पररचय, ववन्त्तय

प्रस्तुलतकरण

र

छिफि

गदै

स्िाइड ३ दे न्ि २९ सम्मको
प्रस्तुलत
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जोन्िमका क्षेत्रहरु र ववन्त्तय जोन्िमको िेिाजोिा, ववन्त्तय
स्वास्थ्य सम्वधिी अविारणा र महत्व, ववन्त्तय स्वास्थ्य
मापन गने ववलिहरु, ववन्त्तय स्वास्थ्य मापनका सूचकहरु र

िेिाजोिाको तररका र ववन्त्तय स्वास्थ्य मापन िेिाजोिा
नलतजाको प्रयोग र प्रभाव बारे मा आवश्यकता अनुसार
समूहगत छिफि गदै प्रष्टरूपिे बुझाउने ।
o
o
सेसनको पलछल्िो पक्ष
o

अधत्यमा बुझाईका सम्वधिमा पुनाः प्रश्नहरु गरी सेसनको

१० लमनेि

छिफि

पुनराबिोकन गने

नोिाः यसका िालग प्रस्तुलतकरण िण्डमा भएको पावर्वाधि स्िाईडको प्रयोग गनुहय न
ु अनुरोि।

२.४. प्रस्तुलतकरण तथा श्रोत सामग्री
प्रस्तुत प्रस्तुलतकरण तथा श्रोत सामग्रीहरु स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन सँग सम्वन्धित ववलभन्न लनकायहरुका

प्रकािन, प्रन्िक्षण सामग्री, नेपािको सिं वविान २०७२, स्थानीय सरकार सिंचािन ऐन २०७४, का नीलतगत
व्यवस्थाहरु आददिाई आिारमानी तयार गररएको छ । यी अध्ययन सामग्रीहरु केवि सधदभय सामग्री

मात्र हुन ् । वयनिाई समय समयमा अध्यावलिक गराइनु पदयछ ।यसको ववस्तृत वववरण अनुसूची १
मा ददइयएको छ ।

२.५ दै लनक पृष्ठपोषण फाराम
स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण
दै लनक पृष्ठपोषण फाराम

लमलताः..................................
१. तपाईंिाई आजको प्रन्िक्षणमा सवै भधदा राम्रो के िाग्यो ?
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२. तपाईंिाई आजको प्रन्िक्षणमा सवै भधदा कदठन कुन ववषय िाग्यो ?

३. प्रन्िक्षणिाई अझ प्रभावकारी बनाउन केवह सुझाव छन् ?

नाम ...............................................

पद र सिं स्था .............................................
स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण
प्रन्िक्षण सुिारका िालग प्रश्नाविी

तिका प्रश्नहरुको आफूिाई ठीक िागेको उत्तरमा 

न्चधह िगाउनुहोस् ।

१( यस प्रन्िक्षणको ववषयवस्तु कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो

दठकै

नराम्रो

दठकै

नराम्रो

दठकै

नराम्रो

२( यस प्रन्िक्षणमा प्रन्िक्षकहरुको सहन्जकरण कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो

३( यस प्रन्िक्षणमा ववतरण गररएको सामाग्री कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो

४( यस प्रन्िक्षणमा छिफि गररएका ववषय भववष्यमा प्रयोगका वहसाविे कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो

दठकै

नराम्रो

दठकै

नराम्रो

५( यस प्रन्िक्षणको वविी तथा प्रकृया कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो
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६( यस तालिमको व्यवस्थापन (बसाई, िाना, िाजा, हि, आदद( कस्तो िाग्यो ?
उत्कृष्ट

अलत राम्रो

राम्रो

दठकै

नराम्रो

आगामी ददनमा यो प्रन्िक्षणिाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही सुझावहरु ददनुहोस् ।
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

सहयोगका िालग िधयवाद ।

२.६ प्रन्िक्षण अन्धतम मूल्याङकन फारम
स्थानीय ववत्त व्यवस्थापन प्रन्िक्षण

प्रन्िक्षण अन्धतम मूल्याङकन फारम
प्रन्िक्षण लमलत.......................................
कृपया तिका प्रश्नहरुमा आफूिाई उपयुक्त िागेको ववकल्पमा न्चधह िगाउनु होस ।
१. यो प्रन्िक्षणिाई तपाइं कसरी मूल्याङ्कन गनुह
य धु छ ?
(क( उत्कृष्ट

(ि( ज्यादै राम्रो

(ग( राम्रो

(घ( दठकै

(ङ( नराम्रो

सुझाव:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................
२. सहजकतायहरूिाई तपाइं कसरी मूल्याङ्कन गनुह
य धु छ ? ( ववषयवस्तुको ज्ञान, सञ्चार क्षमता, प्रस्तुतीकरण
िैिी आदद(

(क( उत्कृष्ट

(ि( ज्यादै राम्रो

(ग( राम्रो (घ( दठकै

(ङ( नराम्रो

सुझाव:..........................................................................................................................

............................................................................................................................. .....
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..................................................................................................................................
...............................................................................................
३. प्रन्िक्षणमा उपिब्ि गराइएका पाठ्य सामग्री÷सधदभय सामग्री तपाइंिाई कस्तो िाग्यो ? ( ववषयवस्तु
बुझ्नका िालग सहयोगी, भावी प्रयोजना िालग उपयुक्त आदद(
(क( उत्कृष्ट

(ि( ज्यादै राम्रो

(ग( राम्रो

(घ( दठकै

(ङ( नराम्रो

सुझाव:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................
४. प्रन्िक्षणका ववषयवस्तु तपाइंिाई कस्तो िाग्यो ? (कामसँग सम्बन्धित र उपयोगी, ज्ञानमा बृवि, सीप र
दक्षताको ववकासमा सहयोगी आदद (
(क( उत्कृष्ट

(ि( ज्यादै राम्रो

(ग( राम्रो

(घ( दठकै

(ङ( नराम्रो

सुझाव:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................
५. प्रन्िक्षणमा प्रयोग भएका प्रन्िक्षण ववलि तपाईंिाई कस्तो िाग्यो ? ( ववषयवस्तु बुझ्नका िालग सहयोगी
आदद(
(क( उत्कृष्ट

(ि( ज्यादै राम्रो

(ग( राम्रो

(घ( दठकै

(ङ( नराम्रो

सुझाव:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
................................................................................................
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13. सावयजलनक िररद ऐन २०६३
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अनुसूचीहरू

अनुसूची १: प्रस्तुलतकरण तथा श्रोत सामग्री

शुभारम्भ सत्र
स्थानीय वित्त व्यिस्थापन
प्रवशक्षण काययक्रम
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने

PFM Training Module for Local Level

शुभारम्भ

सत्रको पररचय तथा उद्देश्यहरु र प्रारुपको जानकारी गराउने तथा
काययक्रमको शुभारम्भ गने
– अध्यक्षता, आसन ग्रहण
– राशरिय गानबाट काययक्रमको सरु mिात गने
– प्रशिक्षणका औशित्य माशथ प्रकाि पादै सहभागीहरुलाई स्िागत गने

– िभु ारम्भ मन्तव्य

PFM Training Module for Local Level
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सहभागी पररचय

नाम .........
ठे गाना .....
पद ..
कायायलय ......

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षणका उद्देश्यहरु
 साधारण उद्देश्य
सहभागीहरुले साियजशनक शित्त सम्िन्िमा आिारभतू जानकारी प्रदान गने

वनवदयष्ट उद्देश्यहरु
• साियजशनक शित्त व्यिस्थापन र शिशत्तय नीशतको सम्िन्िमा सहभागीहरुलाई आिारभतू रुपमा स्पष्ट
गराई यसमा अन्तरशनशहत सिालहरुमा जागरुक हुन् र यस सम्िन्िमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुने
• साियजशनक शित्तको िहृ द पक्षहरु र यसको महत्िको बारे मा सहभागीहरुलाई बोि भर्य सो सम्बन्िमा
काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्ने न्
• बजेट तथा काययक्रम सम्िन्िमा सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुने
• स्थानीय िजेट प्रशक्रयाका सम्िन्िमा काययक्षेत्रमा आफ्ना िारणाहरु राख्न सक्ने न्
• मध्यमकाशलन खिय संरिनाको सम्िन्िमा सहभागीहरुलाई आिारभतू जानकारी भै यस सम्िन्िमा
सहभागीहरुको िारण प्रष्ट हुने
• अन्य स्थाशनय शित्त क्षेत्रहरू सम्बन्िमा आिारभतू िारणा प्रष्ट हुने
PFM Training Module for Local Level
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अपेक्षा संकलन

 यो सात वदनको बसाई र छलफलबाट
हजुरहरुले के अपेक्षा गनयुभएको छ ?

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षणका विषयिस्तहु रु (१/४)


पवहलो वदन







िभु ारम्भ सत्र
साियजशनक शित्त व्यिस्थापन (Public Financial Management) सम्िन्िी जानकारी
स्थानीय शित्त व्यिस्थापन (Local Public Financial Management) सम्िन्िी
जानकारी
बजेट तथा काययक्रम शनमायण (Budget Preparation)

दोश्रो वदन





मध्यमकालीन खिय संरिना र यसको व्यिस्थापन (Medium Term Expenditure
Framework & Its Management)
आय प्रक्षेपण (Income Projection)
अशख्तयारी प्रशक्रया र शजम्मेिारी (Authorization process and responsibilities)
साियजशनक खररद र यसको काननू ी व्यिस्था (Public Procurement & Its Legal
Provision)

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षणका विषयिस्तुहरु (२/४)


तेस्रो वदन







साबयजशनक खररदको लाशग लागत अनमु ान तयारी र स्िीकृशत
बोलपत्रबाट खररद सम्िन्िी (Preparation and Approval of Cost
Estimates for Public Procurement)
परामिय सेिा खररद (Procurement of Consulting Service)
उपभोक्ता सशमशत तथा लाभग्राही मार्य त काम गने तररका

चौथो वदन





साियजशनक खररद काययमा करार व्यिस्थापन (Contract Management)
खररद सम्िन्िी अन्य प्राििानहरु
साियजशनक खररद र सि
ु ासनको सम्िन्ि
लेखा प्रणाली (Accounting System) -१

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षणका विषयिस्तुहरु (३/४)


पााँचौ वदन







लेखा प्रणाली (Accounting System) -२
आय लेखा (Revenue Accounting)
आशथयक प्रशतिेदन प्रणाली (Reporting System)
साियजशनक लगानी व्यिस्थापन (Public Investment Management)

छै टौं वदन






स्थानीय तहको आन्तररक ऋण व्यिस्थापन (Internal Borrowing for Local
Level)
स्थाशनय तहको साियजशनक सम्पशत्त व्यिस्थापन (Public Assets Management
in Local Level)
बजेट कायायन्ियन अनगु मन प्रणाली (Budget Implementation Monitoring
System)
लेखापरीक्षण (Auditing)

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षणका विषयिस्तुहरु (४/४)


सातौं वदन






बेरुजु र बेरुजु र्स्यौट
सामाशजक शनगरानीका शबशिहरु
शिशत्तय अनि
ु ासन, पारदिीता र स्थानीय तहको शिशत्तय स्िास््य
(Fiscal Discipline, Transparency and Fiscal Health of Local
Government)
समापन सत्र
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समुह मान्यता







अरुको शििारको सम्मान गदै आफ्नो शििार राख् ौं
समयको पालना ग ौं
पालैपालो हात उठाएर बोल् ौं
लर्लमा सशक्रयतापिू यक भाग शलन् ौं
समय समयमा शसकाईउन्मख
ू मनोरञ्जन कायय ग ौ ौँ
मोिार्ल र्ोन silent Mode मा राख् ौं

 ===
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प्रवशक्षण व्यिस्थापन
प्रशिक्षणलाई सहभाशगमल
ू क बनाउनका लाशग
• दैशनक व्यिस्थापन,
• दैशनक प्रशतिेदन र पष्ठृ पोषण र
• मनोरञ्जन

PFM Training Module for Local Level
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प्रवशक्षण पिू य परीक्षण
• शितरण गररएको पिू य परीक्षण र्ारम अध्ययन गनयहु ोला
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प्रवतिेदकको भवू मका
 शदनभर लर्ल भएका शक्रयाकलापहरू नोट गने
 नोट गरे का कुराहरूलाई ु ट्टै नोट कपीमा प्रशतिेदनको रुपमा तयार पाने
 भोशलपल्ट शबहान सत्रको प्रारम्भमा प्रस्ततु गने र सो शदनको प्रशतिेदनको भशू मका पाउने
सहभागीलाई हस्तान्तरण गने

PFM Training Module for Local Level
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प्रवतिेदकका लावग मागयदशयन
 सत्र र सत्रका शिषयिस्तु समेट्ने

लर्लका मख्ु य मख्ु य बौँदु ाहरू न ु टाउने
 मख्ु य शसकार् उल्लेख गने
 सझु ाि के ही भए उल्लेख गने
 प्रस्तुशतका लाशग शिशभन्न शिशिहरू जस्तै, गीत, कशिता, लघु प्रििन, हाशजरीजिार्,
जस्ता कुनै सहभाशगतामल
ू क शिशिको प्रयोग गनय सशकने
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यहााँहरुको वजज्ञासाका लावग स्िागत गदयछौं
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सत्र – ०१
सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्थापि
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने

PFM Training Module for Local Level

यसमा समेनििे निषयहरु
•
•
•
•
•

साियजशनक शित्त व्यिस्थापनको पररभाषा (Definition)
साियजशनक शित्त व्यिस्थापन र शिशत्तय नीशत (PFM and Fiscal Policy)
यसको महत्ि (Importance)
यसको चक्र (PFM Cycle)
लफल
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सार्वजनिक नर्त्त (१/२)
• सरकारका शित्तीय गशतशिशिहरुको समग्र व्यिस्थापन नै साियजशनक शित्त व्यिस्थापन हो
सरकारका आशथयक गशतशिशिहरुमा श्रोतको प्राशि, श्रोतको शितरण, उपयोग र त्यसको
परीक्षण आशद पक्षहरु रहेका हुन् न्
• शित्तीय उत्तरदाशयत्िको प्रिर्द्नय , सि
ु ासनको सदृु ढीकरण तथा शदगो र प्रणालीगत सिु ार
माफय त समग्र शित्तीय व्यिस्थापनको सदृढीकरणलाई सशु नशित गने कायय नै साियजशनक
शित्तीय व्यिस्थापन हो
• सरकारको िजेट, राजस्ि, खचय, ऋण, लगानी, सोिभनाय, खररद व्यिस्था र अन्य महत्िपणू य
शित्तीय पक्षहरु जस्तैैः लेखाांकन, अशभलेखीकरण, शित्तीय प्रशतिेदन प्रणाली नै साियजशनक
शित्तीय व्यिस्थापन हो भन्न सशकन्
• हरे क साियजशनक शनकायले गने कायय र यसका लाशग पररचालन हुने श्रोतको पारदिी,
कुिल, शमतव्ययी तथा उत्तरदायी उपयोगलाई सशु नशित गदै शित्तीय सि
ु ासन कायम
गनेगराउने शिषय प्राथशमकतामा रहेको हुन्
PFM Training Module for Local Level
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सार्वजनिक नर्त्त (२/२)
• सरकारका शित्तीय गशतशिशिहरुको समग्र व्यिस्थापन नै साियजशनक शित्त व्यिस्थापन हो
सरकारका आशथयक गशतशिशिहरुमा श्रोतको प्राशि, श्रोतको शितरण, उपयोग र त्यसको
परीक्षण आशद पक्षहरु रहेका हुन् न्
• शित्तीय उत्तरदाशयत्िको प्रिर्द्नय , सि
ु ासनको सदृु ढीकरण तथा शदगो र प्रणालीगत सिु ार
माफय त समग्र शित्तीय व्यिस्थापनको सदृढीकरणलाई सशु नशित गने कायय नै साियजशनक
शित्तीय व्यिस्थापन हो
• सरकारको िजेट, राजस्ि, खचय, ऋण, लगानी, सोिभनाय, खररद व्यिस्था र अन्य महत्िपणू य
शित्तीय पक्षहरु जस्तैैः लेखाांकन, अशभलेखीकरण, शित्तीय प्रशतिेदन प्रणाली नै साियजशनक
शित्तीय व्यिस्थापन हो भन्न सशकन्
• हरे क साियजशनक शनकायले गने कायय र यसका लाशग पररचालन हुने श्रोतको पारदिी,
कुिल, शमतव्ययी तथा उत्तरदायी उपयोगलाई सशु नशित गदै शित्तीय सि
ु ासन कायम
गनेगराउने शिषय प्राथशमकतामा रहेको हुन्
PFM Training Module for Local Level
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सार्वजनिक नर्त्तका मुख्य क्षेत्र
साियजशनक शित्तलार्य शनम्न चार भागमा राखी अध्ययन गररएको हुन् ैः

सार्वजनिक राजस्र्

सार्वजनिक ॠण
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सार्वजनिक खर्व

वर्त्तीय प्रशासि
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सार्वजनिक नर्त्तको उद्देश्य (१/२)
• िृहद रुपमा मूलतः निम्ि तीि उद्देश्यहरु निनहत हुन्छि्
१. आशथयक सािनको प्रभािकारी तबरबाट शिनयोजन गने अथायत “शिशनयोजन
कुिलता (Allocation Efficiency) “
२. आशथयक लाभहरुको न्यायोतशचत तबरबाट पनु शियतरण गने अथायत “आयको
पनु शियतरण (Reallocation of Income)”
३. मल
ु ुकको समग्र आशथयक स्थाशयत्िका लाशग काम गने अथायत “समशिगत आशथयक
स्थाशयत्ि (Macro Economic Stability)”
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सार्वजनिक नर्त्तको उद्देश्य (२/२)
• उक्त उद्देश्यहरुलाई नर्स्तारमा निम्िािुसार उल्लेख ग ्िव सनकन्छः
– शित्तीय श्रोतहरुको प्रभािकारी बााँडफााँड र उपयोग गरी दीगो शित्तीय अिस्था
कायम गने र साियजशनक िस्तु तथा सेिाको दक्षता पिू यक प्रिाह गने
– शित्तीय उत्तरदाशयत्ि र पारदशियतामा सिु ार गरी साियजशनक श्रोतको सदपु योग गने
गराउने
– मल
ु ुककको आशथयक उर्द्श्े य हाशसल गनय शित्तीय स्रोतलाई जनजीशिकामा सिु ार
ल्याउनमा पररचालन गने
– राजश्व प्राशि आन्तररक तथा बाह्य ऋण लगायत अन्य तिरबाट साियजशनक शहतका
लाशग शित्तीय स्रोत जटु ाउने र पररचालन गने
– सरकारका शक्रयाकलापहरु प्रशत जनशिश्वास कायम राख्ने
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सार्वजनिक नर्त्तले समेि्िे क्षेत्रहरु
•
•
•
•
•
•

काययक्रम तथा बजेट तजयमु ा
राजश्व प्राशि र राजश्व व्यिस्थापन
िैदेशिक सहायता व्यिस्थापन
साियजशनक ऋण व्यिस्थापन
बजेट कायायन्ियन
शित्तीय व्यिस्थापन प्रशक्रया
– लेखाङ्कन तथा अशभलेखाङ्कन
– प्रशतिेदन प्रणाली र सचू नाको सप्रां ेषण
– व्यिस्थापनका लाशग सस्ां थागत प्रिन्ि (काननू ी सरां चनागत र काययशिशिजन्य अन्य शबषयहरु)
• लेखापरीक्षण र सझु ाबको सम्िोिन
• िाह्य शनगरानी तथा साियजशनक सरोकार व्यिस्थापन
• शजम्मेिारी र जिाफदेशहताको पालन
PFM Training Module for Local Level
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नर्नत्तय िीनत
• साियजशनक शित्त व्यिस्थापनसाँग सम्बशन्ित नीशतहरू शित्तीय नीशत हुन् यसलार्य शनम्नानसु ार बुझ्दा
सरल हुन् ैः
– यो साियजशनक आय, साियजशनक खचय र साियजशनक ऋण लाई मागयदियन गनय शनमायण गररने नीशत
हो
– साियजशनक क्षेत्रद्वारा सम्पाशदत आशथयक शक्रयाकलाप लाई व्यिशस्थत गराउने उदेश्यले शित्तीय
नीशतको शनमायण हुन्
– राजश्व व्यिस्थापन, साियजशनक खचय, िैदेशिक सहायता, सरकारी लगानी, साियजशनक ऋण,
अन्तर सरकारी शित्तीय हस्तान्तरण जस्ता शिषयहरू यसले समेट्
• शित्त नीशतले मल
ू त आशथयक िशि गने, आशथयक शस्थरता कायम गराउने, सामाशजक न्याय िा समानता
शदलाउने, पाँजू ी शनमायण गने, सािन पररचालन गने, रोजगारीको अिसर िशि गने, मल्ू य शस्थरता कायम
गने, प्रशतकुल भक्त
ु ानी सन्तल
ु न सच्याउने जस्ता उर्द्ेश्यहरु बोके को हुन्
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सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्थापिको महत्र्
• व्यिशस्थत साियजशनक शित्त प्रणालीले शनम्न शबषयमा सरकारलाई सघाउाँ ैः
– श्रोत प्राशि उशचत रुपमा हुने
– सािन पररचालन सही तबरबाट हुने
– सािनको पररचालन पिू ायनमु ानयोग्य र शिश्वसनीय हुने
– प्राि लाभको शितरण र उपभोगमा समन्याय कायम हुने
• सरकारका कामहरुलाई शनम्न पक्षहरुमा खास रुपमा सहज गराउाँ ैः
– प्रथाशमकता प्राि तथा रणनीशतक महत्िका क्षेत्रहरुमा सािनको पररचालन गनय गराउन
– शििादमा कमी ल्याई सिै नागररकहरुमा सन्तुशि शदलाउदै लैजान
– शिकासका गशतशिशिहरुमा शतव्रता शदन र सेिा प्रिाहमा सहजता ल्याउन
• शित्तीय अनि
ु ासनमा शदने योगदानैः
– आशथयक पारदिीता हुने
– प्रशक्रयागत र नशतजामल
ू क कायय भै जिाफदेहीता सशु नशित हुने
• सािन श्रोतको शितरण क्षमता र खचय गने क्षमतामा प्रभािकाररता आउने
PFM Training Module for Local Level
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सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्थापि चक्र
योजिा तथा िीनत
निमावण (Planning
/Policy)
िाह्य नि्रािी र
लेख गापरीक्षण
(Scrutiny and
Audit)

सार्वजनिक
श्रोतको उच्चतम्
सदुपयो्

लेख गापालि र प्रनतर्ेदि
(Accounting,
recording and
reporting) समेत

PFM Training Module for Local Level

िजेि तजवमु ा
(Budgeting) र
निणवय

िजेि कायाव न्र्यि
(Budget
implementation)

11

हाम्रो सन्दर्वमा सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्थापिका पाइलाहरु
१. योजिा तथा बजेट
२. निकासा प्रणाली
३. खररद व्यर्स्थापि

४. लेखापालि
५. आनथवक प्रनतर्ेदि
६. आन्तररक लेखापरीक्षण
७. बाह्य लेखापरीक्षण
८. सार्वजनिक परीक्षण तथा बाह्य निगरािी

PFM Training Module for Local Level
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सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्थापिले हानसल ्िवुपिे िनतजा
समनि्त आनथवक
स्थानयत्र् र आनथवक
अिुशासि

सार्वजनिक
सेर्ाको
प्रर्ार्काररता
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साधिको प्रर्ार्कारी
नर्नियोजि र
उपयो्
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यहााँहरुको नजज्ञासाका लान् स्र्ा्त ्दवछौं
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सत्र – ०२
स्थानीय वित्त व्यिस्थापन
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समे विने विषयहरु
•
•
•
•
•
•

स्थानीय शित्तका सिालहरु
स्थानीय शित्त व्यिस्थापनको पररभाषा र महत्ि
स्थानीय शित्त व्यिस्थापनका शपलरहरु र यसको जानकारी
स्थानीय तहका शिशत्तय काययहरु
नेपालमा स्थानीय तहको व्यिस्था र शिशत्तय कायय सम्िन्ि
लफल
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स्थानीय वित्तका सिालहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्थानीय तहको खर्यको आकलन कसरी गने ?
स्थानीय तहले सािन पररर्ालन कसरी ग य िा गने ?
स्थानीय तहको शिशत्तय काययहरुको प्राथशमशककरण कसरी गने ?
कायायन्ियन क्षमता कसरी प्रभािकारी गराउने ?
स्थानीय सहभाशगता र अपनत्िका तररकाहरुको व्यिस्थापन कसरी गने ?
माशथल्लो तहसँग आशथयक नीशत र काययक्रममा तादात्मयता कसरी स्थाशपत गने ?
योजना प्रणालीको व्यिस्थापन कसरी गने ?
स्थानीय सेिा प्रणालीको सिु ार कसरी गने ?
स्थानीय शित्त प्रणालीको व्यिस्थापनका लाशग सरं र्नाहरु र नीशतगत तथा काननू ी प्रिन्िहरु कसरी गने ?
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स्थानीय वित्तको सन्दर्भ
• स्थानीय तहका शनिायशर्त शनकायहरुले शिशत्तय नीशत तयार गरी स्थानीय शित्त पररर्ालन गदय न् स्थानीय
शित्त नीशतले स्थानीय तहका आम्दानी तथा खर्यहरु र ऋण सम्िन्िी कुराहरुको शि्ेषण गदय
• स्थानीय शित्त अन्तगयत मल
ू तः शनम्न कुराहरु पदय नः्
• आम्दानीः
– आन्तररक श्रोत (कर, दस्तरु , सेिा िल्ु क आशद)
– अनदु ान
• स्थानीय ऋण
• स्थानीय खर्य
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4

स्थानीय वित्त व्यिस्थापनका खम्िाहरू (Pillars)

कायभ विम्मेिारी र लागत अनमु ान (Expenditure
Responsibility)
राजस्ि शजम्मेिारी (Revenue Assignment)
अन्तरशनकाय शित्तीय स्थानान्तरण (Inter-governmental Fiscal
Transfer)
ऋण शलने व्यिस्था (Borrowing Provision)
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स्थानीय तहका विवत्तय कायभहरु
•
•
•
•
•
•
•
•

स्थानीय श्रोत प्राशि र पररर्ालन
योजना तथा काययक्रमको तजयमु ा
स्थानीय खर्य व्यिस्थापन
योजना कायायन्ियन
स्थानीय आशथयक तथा शिशत्तय नीशतको शनमायण र कायायन्ियन
स्थानीय सेिाको शितरण प्रिन्ि
आशथयक अनि
ु ासन कायम गने
शिशत्तय जिाफदेशहताको सशु नशितता
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स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दस्तरु सँग सम्िवन्ित (१/२)
• सङ्घीय/प्रदेि काननू को अिीनमा रही सम्पशत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रशजष्ट्रेिन
िल्ु क, सिारी सािन कर, सेिा िल्ु क दस्तरु , पययटन िल्ु क, शिज्ञापन कर, व्यिसाय कर,
भशू मकर(मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्िी नीशत, काननू , मापदण्ड, कायायन्ियन र
शनयमन
• स्थानीय पिू ायिार तथा सेिाको िल्ु क शनिायरण, सङ्कलन र व्यिस्थापन,
• जडीबटु ी, किाडी र जीिजन्तु कर शनिायरण तथा सङ्कलन,
• स्थानीय राजस्िको आिार शिस्तार तथा प्रिर्द्यन,
• ढुँगा, शगट्टी, िालिु ा, माटो, काठ दाउरा, जराजरु ी, स्लेट, खरीढुँगा आशद प्राकृशतक एिं
खानीजन्य िस्तुको शबक्री तथा शनकासी िल्ु क दस्तुर सङ्कलन,
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स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दस्तरु सँग सम्िवन्ित (२/२)
• रेशकङ्ग, कायाशकङ्ग, क्यानोशनङ्ग, बञ्जी जम्प, शजपफ्लायर र्याशफ्टङ्ग, मोटरबोट,
के िल
ु कार सेिा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्र्ालन हुने निीन पययटकीय
सेिा तथा साहशसक खेलको िल्ु क,
• शसफाररस, दताय, अनमु शत, निीकरण आशदको िल्ु क, दस्तुर शनिायरण र संकलन,
• स्थानीय राजस्ि प्रिर्द्यनका लाशग प्रोत्साहन, राजस्ि सर्ू नाको आदान प्रदान,
• सङ्घीय तथा प्रदेि काननू को अिीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्ि र्हु ािट शनयन्त्रण
सम्बन्िी नीशत, काननू , मापदण्ड र शनयमन,
• स्थानीय पिू ायिार सेिा र उपयोगमा सेिा िल्ु क दस्तरु सम्बन्िी नीशत, काननू , मापदण्ड र
शनयमन,
• मालपोत सङ्कलन र अन्य कायय
• आशद
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स्थानीय स्तरका विकास आयोिना तथा पररयोिनासँग सम्िवन्ित र्ै
योिना तिभमु ा र कायाभन्ियन
• सहभशगतामल
ू क योजना तजयमु ा प्रणाली
• शिकासात्मक काययहरुः
– भौशतक पबू ायिारको सरं क्षण, ममयत सम्भार, रे खदेख तथा व्यिस्थापन
– शिकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी नीशत, काननू , मापदण्ड, तजयमु ा, कायायन्ियन, अनगु मन,
मल्ू याङ्कन र शनयमन,
– सङ्घीय तथा प्रदेि कानूनको अिीनमा रही िहरी शिकास, बस्ती शिकास र भिन सम्बन्िी नीशत,
काननू , मापदण्ड तथा सो सम्बन्िी योजना तजयमु ा, आयोजना पशहर्ान, अध्ययन, कायायन्ियन र
शनयमन,
– सरु शक्षत बस्ती शिकास
– पययटन क्षेत्रको शिकास,
– आशद
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नेपालमा स्थानीय तहको व्यिस्था र विवत्तय कायभ
सम्िन्ि
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स्थानीय तहको सं रचना

विल्ला/गाउँसर्ा/नगरसर्ा

गाउँ/नगर कायभपावलका
विषयगत
विर्ाग/महाशाखा/शाखा/सेिा के न्र
िडा कायाभलय
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स्थानीय तहमा विवत्तय कायभ सम्िन्ि
• सभा
– काननू बनाउने
– करका दरहरु शनिायरण गने
– बजेट तथा काययक्रम स्िीकृत गने
– कायायन्ियन सम्िन्िमा समीक्षा गने गराउने र
आिश्यक शनदेिन शदने
• काययपाशलका
– योजना तथा काययक्रम शनमायण गने र सभामा
स्िीकृशतका लाशग पेि गने
– प्रर्शलत काननू र सभाबाट पाररत काययक्रम
अनसु ार कायायन्ियन गने गराउने मख्ु य
शजम्मेिारी
– कायायलयलाई अशख्तयारी शदने
– अनगु मन र समीक्षा जस्ता काययहरु माफय त
शिशत्तय अनि
ु ासन र नशतजा प्राशिको
सशु नशितता गराउने
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•

•

•

पाशलकाको कायायलय
– अशख्तयारी अनसु ार स्िीकृ त काययक्रमको कायायन्ियन गने
– अशभलेखांकन लेखांकन र अन्य व्यिस्थापनसँग सम्िन्िी
काययहरु गरी कायायन्ियनको शजम्मेिारी बहन गने
– आशथयक प्रशतिेदन तयार गरी समयमा नै साियजशनक गने र
यस्ता सर्ू ना तथा जानकारीहरु अध्यािशिक गराई राख्ने
– लेखापरीक्षण गराउने
बडा कायायलय
– अशख्तयारी अनसु ार स्िीकृ त काययक्रमको कायायन्ियन गने
– श्रोत पररर्ालन तथा संकलनका लाशग frontline मा रही
कायय गने
– समदु ाय स्तरमा भएका काययहरुमा सहजीकरण र सपु ररिेक्षण
गने
बाह्य सम्िन्िः
– संघ तथा प्रदेि सरकार
• आशथयक नीशत र मागयदियन प्राि गने
• अनदु ान तथा बजेट प्राि गने
• शिकास कायय तथा सेिा प्रिाहमा सहकायय
– अन्य साझेदारहरु
• कायायन्ियनमा साझेदारी
• श्रोतको उपलव्िता

12

यहाँहरुको विज्ञासाका लावग स्िागत गदभछौं
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सत्र – ०३
बजेट तथा कार्यक्रम निमायण
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने ।
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र्समा समेनटिे नबषर्हरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बजेटको पररचय
बजेट तथा काययक्रमको सम्िन्ि
बजेट शनमायणका चरणहरु र बजेट चक्र
सहभाशगतामल
ू क बजेट शनमायण पद्दशत
बजेट शसशलङ्ग र मागयदियन
स्थानीय तहको बजेट शनमायणको क्यालेण्डर
स्थानीय तहमा बजेट शनमायणका लाशग सस्ं थागत सरं चना र शजम्मेिारी
शिशनयोजन ऐनको शनमायण र स्िीकृशत प्रशक्रया
लफल
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बजेट
• “No Taxation without representation” भन्ने शसद्दान्तमा आिाररत
भै बजेट शनमायण र कायायन्ियन हुने
• तोशकएको समयािशिका लाशग अशग्रम रुपमा तयार गररने आयव्ययको
अनमु ाशनत शििरणलाई aजेट भशनन् ।
• यसका लाशग शनशदयष्ट शक्रयाकलापहरुलाई सचू ारु गनय आय र व्यय सशहतको
शिशिय योजना तयार गररन् ।
• बजेट व्यिस्थापनले शनम्न दईु शबषयलाई खास रुपमा सम्िोिन ग य ः
– सामाशजक आशथयक पररितयनका लाशग आिार
– व्यिस्थापकीय शनयन्रणको सािन
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बजेटमा रहिे निशेषताहरु
•
•
•
•
•
•

राजश्वको अनमु ान र खचयको शििरण हुने ।
शिद्याशयका/सभाबाट अनमु ोदन िा स्िीकृत हुनपु ने ।
खास अिशिको लाशग तयार गररने । (सामन्यता १िषय)
राजश्व प्राशि र खचय सम्िन्िी काययशिशिहरु शनिायरण गने ।
सरकारले सम्पन्न गरे का शिगतका काययहरु र भािी योजनहरुको जानकारी हुने ।
यसले सरकारको आशथयक योजनाको पथपदयिक र शिशिय योजनाको रुपरे खाको कायय
गने ।
• यो सरकारको बहृ द योजना र व्यिस्थाशपकाको स्िीकृशत प्राि गने औजारको रुपमा रहने।
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बजेटमा निनहत हुिे तत्िहरु
•
•
•
•
•
•

सकभर िास्तशिक ।
शनशित समय ।
स्पष्ट, सरल र बझ्ु न सक्ने ।
राशरिय कोषको रुपमा रहने ।
पररितयनिीलतामा आिाररत हुनपु ने ।
अशततयारीको आिारमा मार खचय गनय पाउने व्यिस्था ।
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बजेटका नसद्दान्तहरु
सन्तशु लत बजेटको शसद्धान्त

असन्तशु लत बजेटको शसद्धान्त

बचत बजेटको शसद्धान्त

घाटा बजेटको शसद्धान्त
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सरकारी बजेटको बर्गीकरण
१) उद्देश्यमल
ु क बगीकरण ।
२) काययगत बगीकरण ।
३) संगठनात्मक बगीकरण ।
४) आशथयक बगीकरण ।
५) काययक्रम तथा काययमल
ू क बगीकरण ।
६) सेिागत बगीकरण ।
७) भौगोशलक बगीकरण ।
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िजेटमा समािेश हुिु पिे कुराहरु

क) चालु िषयको
समीक्षा र आगामी
िषयको अनमु ान
ख) िजेटको
उद्देश्य, प्राथशमकता
र नीशत
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ग) आम्दानी र
खचयको अनमु ान
(यसका शिस्ततृ
शक्रयाकलापहरु
समेत)

बजेट र कार्यक्रमको सम्िन्ध
वित्तिय व्यिस्थापन र योजना प्रवियाको सम्िन्धलाई ननम्नानुसार तुलना गनन सवकन्छः
Financial management
Identify the resource
Invest for new things
Appropriateness
Other decisions aspects

Resource management
Budget release & control

Resource management
(internally)
Manage maintenance fund
Distribution of benefits
.......
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Planning

Initiating
phase

Ideas/conceptualization
Design
Ex-ante (Pre) Evaluation
Appropriateness
Detail design and approval

Implementing
phase

Action/activity plan
Human Resource management
Organizational setup
Monitoring

Sustaining
phase

Operation
Modify (in flexible way)
Maintenance
Clients satisfaction

बजेट चक्र र बजेट निमायणका चरणहरु
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बजेट चक्रको नबषर्लाई र्ोजिा तजयुमा सम्िन्धी प्रनक्रर्ाले मार्गयनिर्देश र्गरेको
हुन्छ।
आिश्यकता
कायायन्ियनका लाशग
सहयोगी संरचनाको
शनक्यौल

माग शसजयना र
आिश्यकताको
पशहचान

योजनाको प्रारुपलाई
अशन्तम रुप प्रदान

आिश्यकताको
शिश्लेषण

योजनाको प्रारुपमा
लफल र शनरकषय

आिश्यकताहरुको
प्राथशमशककरण

योजनाको प्रारुप
शनमायण
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प्राथशमकता अनसु ार
श्रोत शिभाजनको
अनमु ान

श्रोतको पशहचान

ah]6 rs|
श्रोतको
अनुमान
प्राथशमकताको
शनिायरण

लेखापरीक्षण

लेखाकंन र
प्रशतिेदन

िजेटको तजमुय ा

अशततयारी र
कायायन्ियन
• शनकासा
• खचय
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िजेटको
स्िीकृ शत

सहभानर्गतामूलक बजेट निमायण पद्धनत
बजेट ननर्ानणका पाइलाहरु

बजेटको पूि न तयारीका िर्र्ा

बस्ती तहरका योजना छनौटका
िर्र्ा

िडा तहरर्ा योजना छनौट तथा
प्राथनर्कीकरण
बजेट तथा कायनिर् तजुर्
न ा

गाउँ िा नगर कायनपानलकाबाट
बजेट तथा कायनिर् स्िीकृनत

सहरभागीताको तररका

स्रोतको अनुर्ान गर्ान र बजेट सीर्ा ननधानरण गर्ान सरोकारिालाहरुबाट
जानकारी संकलन गने र आिश्यक परार्र्न गरी अनुर्ान तथा नसर्ांकन
आकलन गने
सर्ुर्ाय तहरलाई बजेट ननर्ानण प्रवियार्ा सहरभागी गराई आिश्यकताको
सं कलन र योजनाको प्राथनर्वककरणर्ा सर्ािेर् गराउने
बडा तहरर्ा जनप्रनतनननधको नेतत्ृ िर्ा योजना छनौट र प्राथनर्वककरण गने
यस्तो कायनर्ा आिश्यक परार्र्न गरी र्ूलतः जनप्रनतनननधहरु सं लग्न हरुने

पानलका तहरर्ा क्षेत्रगत ुपर्ा योजना तजुर्
न ा कायनका लानग नबषयगत
सनर्नतहरु र सर्ग्र बजेट ननर्ानणको लानग उपप्रर्ुख िा उपाध्यक्षको
सं योजकत्िर्ा बजेट तथा कायनिर् तजुर्
न ा सनर्नत पररचालन हरुने। यस्तो
सनर्नतहरु र्ार्नत बजेट ननर्ानण कायन सहरभागीतार्ूलक हरुने
कायनपानलकार्ा छलर्ल भै बजेट तथा कायनिर् सभार्ा पेर् गने प्रयोजनाथन
स्िीकृत हरुने

गाउँ िा नगर सभाबाट बजेट तथा सभाका सिै सर्स्यहरुले छलर्ल गरी बजेट तथा कायनिर् स्िीकृत गने।
कायनिर् स्िीकृनत
यो चरणर्ा हरुने गनतविनध र ननणनय प्रवियार्ा जनचासोको सम्िोधन हरुने
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स्थािीर् र्ोजिा तजयुमा प्रनक्रर्ाका चरण र र्समा समुर्दार्को सहभानर्गता
•

पानलकालाई सं घबाट र प्रर्े र्बाट वित्तिय हरस्तान्तरण सम्िन्धी खाँका तथा नसर्ा प्रर्ान

•

पानलकाले िडालाई बजेट नसनलङ्ग र र्ागनर्र्नन प्रर्ान

•

िस्ती सर्ुर्ाय स्तरिाट योजना
कायनिर्को छनौट

•
•

बडास्तरर्ा योजना कायनिर्को
प्राथनर्वककरण

सवैको
सहभागिता

सामदु ाशयक सस्ं था
प्रतितिधित्व

पानलकाको बजेट तथा तजुर्
न ा
सनर्नतिाट योजना तथा
कायनिर्को र्स्यौर्ा तयार गरी
पानलकार्ा नसर्ाररर्

• पानलकाले बजेट तथा कायनिर्को अत्तन्तर्
र्स्यौर्ा स्िीकृत गरी सभार्ा पेर्
•

सभाबाट बजेट तथा
कायनिर्को स्िीकृनत
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बाल समहू

•
•
•
•
•

मशहला समहू
शप शडएको समदु ाय

अन्य

शबषयगत सशमशतहरुको प्रिन्ि
शबषयगत शनकायहरुको सल
ं ग्नता
श्रोत प्रदायक शनकायहरुको संलग्नता
काययपाशलकाका सदस्यहरुको संलग्नता
दबाब समूहहरुको शनगरानी र पैरिी

स्थािीर् तहको बजेट निमायणका लानर्ग कािूिी आधार
 नेपालको सशं ििान,

 स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४
 राशरिय प्राकृशतक स्रोत तथा शिि आयोग ऐन, २०७४
 अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन ऐन, २०७४
 संघीय र प्रदेि सरकारले जारी गरे का नीशत, काननू तथा मापदण्डहरु,
 बजेट तजयमु ा र कायायन्ियन सम्िन्िमा बनेका शनदेशिकाहरु

 संघ र प्रदेिका आिशिक शिकास योजनाले शलएका लक्ष्य तथा प्राथशमकताका काययक्रमहरु
 नेपाल सरकारले अन्तराशरिय जगतमा जनाएका प्रशतिद्धता अनसु ार गनयपु ने काययहरु
 संघ र प्रदेि सरकारले अिलम्बन गरे का अन्य आशथयक नीशत र मागयदियनहरु
 स्थानीय तह स्ियक
ं ो आिशिक एिं क्षेरगत योजना तथा रणनीशतहरु
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बजेट नसनलङ्र्ग र मार्गयर्दशयि
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बजेट नसनलङ्र्ग र मार्गयर्दशयि
• बजेट सीमा सम्िन्िमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी शिि
हस्तान्तरण ऐनले आिार तय गररशदएको
• बजेट सीमा शनिायरण, श्रोत अनमु ान कायय, राजश्व प्रक्षेपण कायय र बजेट शनमायणका लाशग
सहभाशगतामल
ू क पद्दशतका लाशग काननू ी प्रिन्ि भएको
• बजेट शनमायण र स्िीकृशतका लाशग समय ताशलकाको व्यिस्था रहेको
• बजेटका चरणहरुमा शनिायह गनयपु ने संस्थागत भशू मका स्पष्ट रहेको
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श्रोत अिुमाि तथा बजेट सीमा निधायरण सनमनत
स्थानीय तहको स्रोत अनमु ान तथा बजेट सीमा शनिायरण गनयका लाशग देहाय िमोशजमको स्रोत अनमु ान तथा बजेट
सीमा शनिायरण सशमशत गठनको ब्यबस्था गररएकोः

(क) अध्यक्ष िा प्रमख
ु

संयोजक

(ख) उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु

सदस्य

(ग) काययपाशलकाका सदस्यहरू मध्ये मशहला,
दशलत िा अल्पसङ्तयक समेतको प्रशतशनशित्ि हुने

गरी अध्यक्ष िा प्रमख
ु ले तोके को चार जना
(घ) प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृत

सदस्य
सदस्य सशचि

खण्ड (ग) बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यक्ष वा प्रमख
ु ले आफू सम्वद्ध रािनीजतक दल बाहेकको सदस्य
समेतलाई तोक्नु पनेछ।तर काययपाजलकामा अन्य रािनीजतक दलको प्रजतजनजित्व नभएको अवस्थामा यो
व्यवस्था लागू हुने छै न ।
PFM Training Module for Local Level

स्थािीर् राजस्ि परामशय सनमनत
रािश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको जवश्लेषण गरर आगामी आजथयक वषयमा प्राप्त हुन सक्ने रािस्वको अनमु ान
गनयका लाजग देहाय वमोजिमको स्थानीय रािस्व परामर्य सजमजत रहने व्यवस्था छ :
क) उपाध्यक्ष िा उप-प्रमख
ु
ख) प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृत
ग) काययपाशलकाले तोके को काययपाशलकाका सदस्यहरु मध्येबाट
१ मशहला सशहत २ जना
घ) शनजी क्षेरको उद्योग िाशणज्य सम्बन्िी मान्यताप्राि
सस्ं थाको गाउँ िा नगर तहको प्रमख
ु िा प्रशतशनिी
ङ) घरे लु तथा साना उद्योग सम्बन्िी मान्यता प्राि सस्ं थाको
गाउँ िा नगर तहको प्रमख
ु िा प्रशतशनशि
) काययपाशलकाको राजस्ि महािाखा/शिभाग/िाखा प्रमख
ु
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- सयं ोजक
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

- सदस्य
- सदस्य सशचि

स्थािीर् तहको बजेट निमायणको क्र्ालेण्डर
चरण १. बजेटको पूि न तयारी



चरणहरु

आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयांक सवहरतको वििरण सङ्घीय
सरकारर्ा पेर् गने ।

 सं घ र प्रर्े र्बाट बजेटको सीर्ा प्राप्त गने ।
चरण २. स्रोत अनुर्ान तथा बजेट सीर्ा ननधानरण
चरण ३. बस्ती तहरका योजना छनौट

सर्य सीर्ा
पौष र्सान्त नभत्र
चैत्र र्सान्त नभत्र
बैर्ाख १० नभत्र

िैर्ाख र्सान्त नभत्र

चरण ४. िडा तहरर्ा योजना छनौट तथा प्राथनर्कीकरण

जेष्ठ १५ नभत्र

चरण ५. बजेट तथा कायनिर् तजुर्
न ा

असार ५ नभत्र

चरण ६. गाउँ िा नगर कायनपानलकाबाट बजेट तथा कायनिर् स्िीकृनत

असार १० नभत्र

चरण ७. गाउँ िा नगर सभाबाट बजेट तथा कायनिर् स्िीकृनत



बजेट तथा कायनिर् प्रस्तुती

बजेट तथा कायनिर् स्िीकृनत
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असार १० नभत्र

असार र्सान्त नभत्र

स्थािीर् तहमा बजेट निमायण एिं कार्ायन्िर्िका लानर्ग संस्थार्गत
संरचिा र नजम्मेिारी
• सभा
– आशथयक काननू पाररत गने
– बजेट तथा काययक्रमको स्िीकृ शत
– कायायन्ियनको समीक्षा र आिश्यक शनदेिन

• काययपाशलका
– सहभाशगतामल
ू क प्रशक्रयाको अिलम्िन गरी
आशथयक काननू शनमायण एिं बजेट तजयमु ा गरी सभामा
पेि गने
– बजेट तथा नीशतको कायायन्ियनका लाशग मतु य
रुपमा शजम्मेिारी रहने

• पाशलकाको कायायलय
– बजेट शनमायण एिं अन्य तयारीका काययहरु गने
– अशततयारी प्राि गरी काननू ले तोके अनसु ार र
सभाले पाररत गरे का नीशतऽ योजना र
काययक्रमहरुको कायायन्ियन गने
– लेखापालन लगायतका कायायन्ियनसँग सम्िशन्ित
शजम्मेिारी रहने
– लेखापरीक्षण गराउने र सझु ािहरुको कायायन्ियन गने
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• िडा कायायलय
– िस्ती तथा समदु ाय स्तरबाट योजना नौट
प्रशक्रयालाई अघी बढाउने
– अशततयारी अनसु ार काययक्रम कायायन्ियन गने
– श्रोत पररचालनका लाशग front-deskको रुपमा
कायय गने
– सपु ररिेक्षण एिं सहजीकरण गरी योजना तजयमु ा र
कायायन्ियनमा संलग्न हुने

• बाह्य शनकाय
– संघ र प्रदेि
• आशथयक काननू र सो सम्िन्िी मापदण्ड एिं मागयदियन
• अनदु ान तथा अन्य शिशिय हस्तान्तरण
• प्राशिशिक सहयोग

– अन्य बाह्य शनकाय िा सस्ं था
• कायायन्ियनमा सहकायय
• आशथयक तथा प्राशिशिक सहयोग

निनिर्ोजि ऐिको निमायण र स्िीकृनत प्रनक्रर्ा
सामन्र् प्रनक्रर्ा
• सहभागीतामल
ू क प्रशक्रयाको अिलम्िन गरी तयार
गररएको बजेट तथा काययक्रम अनसु ार
काययपाशलकाबाट शिशनयोजन ऐनको मस्यौदा गररने
• व्यिस्थाशपकामा शिशनयोजन शबिेयक पेि हुने
• व्यिस्थाशपकाले त्यस उपर लफल गने
• आिश्यक पररमाजयन गनयपु ने भएमा
काययपाशलकालाई सुझाब गने
• व्यिस्थाशपकाले आफ्नो शनणयय प्रशक्रया अिलम्िन
गरी शबिेयक स्िीकृत गने
• त्यस्तो शबिेयकलाई प्रशक्रयाको अिलम्िन गरी
प्रमाशणत गरे पश ऐन हुने र कायायन्ियनमा जाने

स्थािीर् तहका लानर्ग भएको व्र्िस्था
•

•

•
•
•
•
•

PFM Training Module for Local Level

काययपाशलकाबाट स्िीकृ त भएको बजेट तथा काययक्रम
(बजेट) उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु ले सभामा पेि गने।
(उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु नभएमा काययपाशलकाले तोके को
कुनै सदस्यले प्रस्ततु गने )
यस्तो बजेट प्रस्तशु तमा गत बषयको राजश्व र व्ययको यथाथय
शििरण चालु आशथयक बषयको अशन्तमसम्ममा हुने आम्दानी
र खचयको सि
ं ोशित अनुमान आगामी आशथयक बषयको
योजना तथा काययक्रम र आय व्ययको अनुमाशनत शबबरण
रहने
सभाले काययताशलका बनाई लफल गने
१५ शदन शभर सभाले लफल सशकसक्ने
सभाले कुनै सझु ाब शदनपु ने भएमा काययपाशलकालाई सझु ाि
सशहत पठाउने
काययपाशलकाले सझु ाि प्राि गरेमा सो समािेि गने िा नगने
आिश्यक शनणयय गरी पररमाशजयत बजेट सभामा ५ शदनशभर
पुनः पेि गने
सभाबाट असार मसान्तशभर बजेट पाररत गररसक्ने

र्हााँहरुको नजज्ञासाका लानर्ग स्िार्गत र्गर्दयछौं
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सत्र – ०४
मध्यमकालिन खर्च सरं र्ना
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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1

यसमा समे लिने लिषयहरु
• मध्यमकाशिन खर्य संरर्नाको सन्दर्य र महत्ि
• यसका िाशग र्एका काननू ी प्राििानहरु
• स्थानीय तहमा मध्यमकाशिन खर्य संरर्नाको प्रयोग र यसको ाँार्ा
• िफि
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2

MTEF, MTBF र MTFF को पररर्य (१/४)
मध्यमकािीन खर्च सरं र्ना (Medium Term Expenditure Framework)
• MTEF िाईः
– मध्यम अिशि अथायत तीन बर्यको सरकारको (यह ाँ सघं , प्रदेश र स्थ नीय तहहरुको) खर्य
योजनाको रुपमा बशु िन्
– सरकारिे सामाशजक आशथयक तथा अन्य शिकासका प्राथशमकताहरुका िाशग बजेटिाई
प्राथशमशककरणका साथ कायय गरररहेको र्नी सशु नशितता शदिाउने अशर्प्रायिे व्यिहाररक
प्रयोगमा ल्याइएको हुन्
• योजनािाई बजेटसग र बजेटिाई काययसम्पादनसग जोड्ने औजारिाई मध्यमकािीन खर्य सरं र्ना
(MTEF) र्शनन्
• यसिे उपिव्ि श्रोत सािनको आकिन गने र त्यसिाई योजनाको प्राथशमकताको क्षेत्रमा मध्यम
अिशिको िाशग शिशनयोजन गने गराउने कायय गदय यसकारण सरकारको िाशर्यक बजेटिाई
आिशिक योजनासग र बजेटिाई काययसम्पादनसग जोड्ने गरी श्रोतको व्यिस्थापन गनय MTEF िे
सघाउद
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MTEF, MTBF र MTFF को पररर्य (२/४)
मध्यमकािीन खर्च सरं र्ना (Medium Term Expenditure Framework)......
• उपिब्ि सीशमत सािन स्रोत िाई राज्य सञ्र्ािन र शिकासका शिशर्न्न क्षेत्रमा बाडफाट
गने तीन िर्ीय र्शक्रय खर्य सरं र्ना हो यो आम्दानी र खर्यको अग्रीम योजना हो यस
शिशि अन्तरगत खर्यको आम्दानी र खर्यको तीन िर्े प्रक्षेपण गने गररन्
• नेपािमा मध्यकािीन खर्य संरर्नाको प्रयोग आ.ि. २०५९/६० देशख हुन थािेको हो
• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन र अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन ऐनिे
मध्यमकािीन खर्य सरं र्ना तयार गनयपु ने र्नी स्पष्टसग काननू मा व्यिस्था गरे को हुदा यसको
तयारी एक अशनिायय कायय समेत र्एको
• यस्तो खर्य संरर्ना हरे क बर्य अिािशिक गररन्
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MTEF, MTBF र MTFF को पररर्य (३/४)
मध्यमकालिन िजेि खााँका (Medium Term Budget Framework)
• MTBF िाईः
– सरकारको शिशिय नीशत सम्िन्िी दृशष्टकोणिाई बजेट प्रणािीसग आिद्द गराउने शिशिय प्रिन्ि (fiscal
arrangements) को रुपमा पररर्ाशर्त गनुयपने हुन्
– बजेट ताशिका अनुसार गररने काययहरु र यसबाट प्राप्त हुने नशतजाहरुिाई सदृाँ शबशिय योजनासग (sound fiscal
planning) आिद्द गराउने उपायको रुपमा शिइन्

• शदघयकाशिन सोर्, उद्देश्य र राष्ट्रको प्राथशमकतामा आिाररत र्ै बाशर्यक नीशत तथा काययक्रम र बजेटको
प्रस्तशु तिाई आिशिक योजनासग आिद्द गराउने काम MTBF िे गदय
• आशथयक सामाशजक शिकास र समन्याशयक शितरण जस्ता कुराहरुमा ध्यानशदई शिकास काययक्रम तथा
आयोजनाहरुको कायायन्ियन प्रर्ािकारी कसरी गराउने; र क्षेत्रगत नशतजाहरु (शिक्षा, स्िास््य, सामाशजक
सरु क्षा, पिू ायिार आशद) प्राप्त गने गराउने कायायन्ियन सरं र्नाका सिािहरु समेत यस खाकािे समेट्द
• तहगत सरकारहरु शिर्को बजेट बाडफाड गरी यसिाई बहृ द नशतजामा योगदान हुने गरी कायायन्ियन
गराउनु MTBF को उद्देश्य रहेको हुन् यस्तो बजेट सरं र्ना हरे क बर्य अिािशिक गररन्
PFM Training Module for Local Level

5

MTEF, MTBF र MTFF को पररर्य (४/४)
मध्यमकालिन आलथचक खााँका (Medium Term Fiscal Framework)
• MTFF िाईः
– आशथयक सािन पररर्ािनका िाशग श्रोत खर्य र यसमा रहने शर्न्नता को पशू तयका उपायहरु सशहतको
योजनाको रुपमा बुशिन्
– राजस्ि पररर्ानको संर्ाशित अनमु ानिे परु ा हुन नसक्ने शिशिय श्रोतको प्रिन्िमा ऋण तथा अन्य
सहायता पररर्ािन गने तीन बर्यको योजना खाको रुपमा शिनपु य
– यसिे बजेट तजयमु ा तथा कायायन्ियनका िाशग गररने प्रिन्ि र प्रशक्रयाहरुिाई एकआपसमा आिद्द गनय
सघाउ
• यसिे साियजशनक शििको कुिि, समन्याशयक र नशतजामि
ू क व्यिस्थापन गरी समशष्टगत आशथयक
स्थाशयत्ि कायम गनय सघाउ
• यस्तो समशष्टगत खाकामा साियजशनक क्षेत्रको िगानीका साथै नीशज र सहकारी क्षेत्रिाई समेत समेशटएको
हुन् जसको प्रर्ाििे िगानी, उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रर्ाि पादय
• यस्तो आशथयक खाका तथा संरर्ना हरे क बर्य अिािशिक गररन्
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मध्यमकालिन खर्च संरर्नाको सन्दर्च र महत्व
योजनाहरु शिशर्न्न शकशसमका हुन् न् जसिाई शनम्नानसु ार हेनयपु य ः
योजनाको प्रकार लवर्ाजनका आधार

प्रकारहरु

र्ौगोशिक आिारमा

• संघीय योजना
• प्रादेशिक योजना
• स्थानीय योजना

समयको आिारमा

• शदघयकाशिन योजना र आिशिक योजना
• मध्यमकाशिन योजना
• बाशर्यक योजना

उद्देश्यको आिारमा

• शनयशन्त्रत आशथयक योजना (Controlled Economic Planning)
• शनदेशित योजना (Indicative Planning)
• रणनीशतक योजना (Strategic Planning)

शबर्य क्षेत्रको आिारमा

• क्षेत्रगत योजना
• उपक्षेत्रगत योजना

यस अन्तगयत यहा मध्यमकाशिन योजना र सो सग सम्िशन्ित खर्य संरर्नाको र्र्ाय गररन्
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मध्यमकालिन खर्च सरं र्ना के हो ?
कायय शजम्मेिारी र िागत अनमु ान
(Expenditure Responsibility)

अन्तरशनकाय शििीय स्थानान्तरण
(Inter-governmental Fiscal Transfer)
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राजस्ि शजम्मेिारी (Revenue
Assignment)

अन्तरशनकाय शििीय स्थानान्तरण (Intergovernmental Fiscal Transfer)

8

आवलधक योजना, मध्यमकािीन खर्च सरं र्ना र िजेििीर्को नन्तररस्िन्ध
• दीघयकािीन सोर् अनरू
ु प आिशिक
योजनाको तजयमु ा,
• आिशिक योजना अनरू
ु प मध्यमकािीन
खर्य सरं र्ना
• मध्यमकािीन खर्य सरं र्ना अनरू
ु प
िाशर्यक काययक्रम र बजेट
• बजेट कायायन्ियनको नशतजािे आिशिक
योजना र दीघयकािीन योजनाका सोर्
हाशसि गनय सहयोग पग्ु ने

दीर्घकालीन सोच
(सोच, लक्ष्य, उद्देश्य)

आवधिक योजना
(सोच, लक्ष्य, नतिजा िथा
सार्व जतनक खचव )

मध्यमकालीन खचघ संरचचना
(नतिजा, प्राथतिकिा र स्रोि
अनिु ान)

वाधषघक बजेट तथा कायघ्म
(क्षेत्रगि/आयोजनागि बजेट र
प्रतिफल)
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तरहगतर सरकारको सन्दर्चमा आवलधक योजनाको स्वन्ध र मध्यमकालिन खर्च
सरं र्नामा ध्यान लदनपु ने सिािहरु
तरहगतर सरकारिीर् रहने योजनागतर स्वन्ध

•
संघीय आवलधक
योजना (रालरिय
िक्ष्य, प्राथलमकतरा)

स्थानीय आवलधक
योजना (स्थानीय
िक्ष्य, प्राथलमकतरा
र रणनीलतर)

प्रादेलिक आवलधक योजना
(प्रादेलिक िक्ष्य, प्राथलमकतरा
र रणनीलतर)
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•
•
•
•

•

मध्यमकालिन खर्च सरं र्नामा ध्यान लदनपु ने
सिािहरु
प्राथशमकता र शबर्यक्षेत्रहरु शबर् सर्ू नाको आदान
प्रदान
समग्र िक्ष्यमा योगदान
दोहोरोपनमा शनयन्त्रण
एक तह र अको तहको खर्यको खाकाको
जानकारी आदान प्रदान
सािनको उपिव्िताको आकिनका िाशग सर्ू ना
आदानप्रदान
दाशयत्ि र शजम्मेिारीको शसमांकन

10

मध्यमकालिन खर्च सरं र्नाको सन्दर्च र महत्व
• सन्दर्यः
– काननू िे नै अशनिायय रुपमा पािन गनयपु ने
– तीनै तहका सरकारहरुका िाशग अशनिायय
– यसका आिारमा बाशर्यक बजेट तय गनयपु ने अथायत बजेट तजयमु ा गदाय यो खर्य सरं र्नाको सशु नशितता र्एकै
हुनपु ने
• महत्िः
– योजनािाई बजेटसग र बजेटिाई कायय सम्पादनसग आबद्ध गरी सािनिाई उपिशब्िमि
ू क बनाउन
– आयोजनाहरूको प्राथशमकीकरण गनय
– प्राथशमकता प्राप्त आयोजनािाई सािनको सशु नशितता गरी कायायन्ियनमा सशु नशितता शदिाउन
– सीशमत सािन र असीशमत आिश्यकता बीर्को खाडि कम गनय खर्यको प्राथशमशककरण गनय
– कायायन्ियनमा सि
ं ग्न शनकायहरुको र्शू मका र शजम्मेिारी स्पष्ट गनय
– बहुिर्ीय रुपमा हुने कायायन्ियन प्रशक्रयािाई व्यिशस्थत गने र बहुबशर्यय खररद व्यिस्थापन गनय
– सरकारी खर्य व्यिस्थापनका कमी कमजोरी हटाउन आशद
PFM Training Module for Local Level
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यसका िालग र्एका काननू ी प्रावधानहरु
• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन २०७६ को दफा ६ मा मध्यमकाशिन
खर्य सरं र्ना तयार गनयपु ने व्यिस्था रहेको दफा १३ अनसु ार बजेट तयार गदाय
मध्यमकाशिन खर्य संरर्ना तयार गनयपु ने शबर्य समािेि र्एको
• अन्तरसरकारी शिि हस्तान्तरण ऐन २०७४ को पररच् े द ६ मा र्एको साियजशनक खर्य
व्यिस्था अन्तगयत रहेको दफा १७ मा सघं /प्रदेि र स्थानीय तहिे मध्यमकाशिन खर्य
शििरण तयार गनयपु ने व्यिस्था गरे को
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स्थानीय तरहमा मध्यमकालिन खर्च सरं र्नाको प्रयोग र यसको ाँााँर्ा
• स्थानीय तहको बजेट शनमायण शसकाई िेरै हदमा सकारात्मक रुपमा अघी बाँेको
• बजेट शनमायणका िाशग स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजयमु ा शदग्दियन २०७४ मा बजेट तजयमु ाका
िाशग खाका प्रस्तुत र्एको
• सघं र प्रदेि सरकारिे मध्यमकाशिन खर्य सरं र्नाको ाँार्ामा रशह बजेट पशु स्तका यसिाई समािेि
गने अभ्यास गरररहेका
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यहााँहरुको लजज्ञासाका िालग
स्वागतर गदचछौं
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सत्र – ०५
आय प्रक्षेपण
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटिने टिषयहरु
•
•
•
•

आय प्रक्षेपण र यसको खााँका
आय प्रक्षेपणको शिशि र तररका
आय प्रक्षेपणका लाशग भएका काननू ी र सस्ं थागत व्यिस्थाह
श्रोतका शकशसमह (आन्तररक श्रोत, अनदु ान र अन्य) र यसलाई व्यिस्थापन गदाय ध्यान
शदनपु ने शिषयह
• स्थानीय तहका आम्दानीका श्रोतह र यसको शिश्ले षण तररका
• लफल
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आय प्रक्षेपण
• गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकाले आगामी आ.ि.को लाशग के कशत कर र गैर कर क्षेत्रिाट आम्दानी
प्राप्त गनय सशकन् भनी गररने अनमु ानलाई यहााँ आय प्रक्षेपण भनेर िझ्ु नपु य
• शििमान काननू र स्थानीय तहको आयका क्षेत्र सम्िन्िमा शनम्न पक्ष नै मख्ु य आिार हुन्
– स्थानीय सरकारलाई सघं र प्रदेि सरकारिाट उपलब्ि हुने शिशभन्न अनदु ान तथा राजस्ि
िााँडफााँड िाहेक स्थानीय राजस्ि अशिकार अन्तगयत शिशभन्न कर तथा सेिा िल्ु क, पययटन िल्ु क
तथा दण्ड जररिाना जस्ता गैर कर लगाउने अशिकार प्रदान गररएको
– स्थानीय सरकारले अन्य स्िदेिी संघसंस्थािाट अनदु ान रकम प्राप्त गनयसनने,
– नेपाल सरकारको पिू यस्िीकृशत शलएर िैदेशिक अनदु ान िा सहयोग शलन सनने
– नेपाल सरकारको सहमशत शलएर शित्त आयोगले शसफाररस गरे को सीमाशभत्र रही आन्तररक ऋण
शलन सनने
– संिैिाशनक अशिकारशभत्र रही स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गाउाँपाशलका तथा
नगरपाशलकालाई आन्तररक आय पररचालन गनयसनने उल्लेख्य अशिकार शदएको
• स्थानीय तहले आन्तररक पमा पररचालन गने श्रोतको शिस्ततृ लेखाजोखा सशहत अन्य श्रोतह समेत
गरी आयको आकलन गनयपु ने सन्दभय आय प्रक्षेपणले समेट्
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आय प्रक्षेपण टिन ?
•
•
•
•
•
•
•

सभं ाशित श्रोतको पशहचान गनय
संभाशित क्षमताको आकलन गनय
सहमशत र सहकाययको िातािरण तयार गनय
शनणयय प्रशक्रयालाई िढी भरपदो र शिश्वसनीय गराउन
पारदशियता कायम गरी सिै सरोकारिालाह को अपनत्ि िढाउदै लैजान
श्रोतको शदगो उपयोगका लाशग
नगरपाशलकाको सेिा प्रिाह गने क्षमतालाई शदगो पमा अशभिशृ ि गदै लैजान
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आय प्रक्षेपणिो टिटि र तररिा
राजस्ि पररचालन िढाउने मल
ू तः शनम्न शतन िटा उपायह
श्रोत पररचालनको
दायरा िढाउने

प्राशप्तको दर
िढाउने

नः्
श्रोत पररचालनको क्षमता
(पररमाण) िढाउने

त्यसैले राजस्ि प्रक्षेपणका लाशग संभािनाको लेखाजोखा गदाय प्रत्येक श्रोतको देहाय अनसु ार शिश्ले षण गररन् ः
आिार
शिश्लेषण
(Base
Analysis)
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दर शिश्लेषण
(Rate
Analysis)

आय व्यिस्थापनका लाशग
व्यिस्थापकीय सक्षता
(Managerial
Efficiency)

5

आय प्रक्षेपणिो िततमान अभ्यास र िािो
आय प्रक्षेपणिो लाटि हाल भएिा अभ्यासहरु
• सहमशत कायम गने
• शिगतको प्राशप्तलाई हेने
• राजस्ि परामिय सशमशतको िैठक गरी नगरपाशलकालाई शसफाररि गने
• यसका लाशग शनिायशचत पदाशिकारीको नेतत्ृ िमा सशमशतले शिश्ले षण गने गरे को
आय प्रक्षेपणिा लाटि िे िनतपन ने हो
• काननू ले शदएको अशिकारको सीमामा रही नगरपाशलकाको श्रोतको संभािनाको पशहचान गनयपु ने
• श्रोत उपयोग तथा पररचालनको िारे मा अध्ययन तथा शिश्लेषण गने (यसमा श्रोतको पररचालन गदाय पने
असरह को आकलन समेत गनयपु ने)
• सभं ाशित श्रोतको क्षमताको आकलन गनय यथाथय सचू नाह सक
ं लन गनयपु ने
• श्रोत पररचालनको लाशग साझेदारह को पशहचान गनयपु ने
• साझेदारह शिच तथ्यमा आिाररत भै समझदारी स्थाशपत गनयपु ने
• िाशषयक तथा आिशिक पमा राजस्ि पररचालनको प्रक्षेपण गनयपु ने
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आय प्रक्षेपणिा लाटि िहााँिाि शनरु िने ?
• काननू िारा प्रित क्षेत्र अनसु ार नगरपाशलकाको संभाशित आन्तररक श्रोत पररचालनका
शिषयकह र क्षेत्रको पशहचान
• यसका सभं ाशित साझेदार र सक
ं लन शिन्दहु को पशहचान
• श्रोत पररचालनका लाशग पररमाणको आकलन
• श्रोत उपयोग तथा पररचालनको िारे मा अध्ययन तथा शिश्ले षण
• साझेदारह पररचालन गरी सिै क्षेत्रका सचू नाह खास ढांचामा सक
ं लन
• राजस्ि प्रक्षेपण सम्िन्िी कायययोजना सशहत शिश्ले षण प्रशतिेदन शनमायण
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आय प्रक्षेपणिा लाटि भएिा िाननू ी र सस्ं थाित व्यिस्थाहरु
• सशं ििान
– अनसु चू ी ८ र ९ मा भएका अशिकारका शिषयह
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
– दफा ११ को उपदफा २ को घ, उपदफा ४ को घ र ञ, र पररच् े द ९ को
नगरपाशलकाको शिशत्तय अशिकार क्षेत्र
• अन्तर सरकारी शिशत्तय हस्तान्तरण ऐन
• काययशिस्तशृ तकरण खााँका
• राजश्व परामिय सशमशत
• राजश्व िाखा तथा इकाई
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आय प्रक्षेपणिा लाटि िायत चरणहरु
मल
ू तः यसका लाशग शनम्न चरणह मा रही कायय गनयपु य ः
• प्रारशम्भक परामिय
• कायययोजना शनमायण र काययसमहू ह को गठन
• राजस्ि पररचालन सम्िन्िी शिगतको शििरण र श्रोत पररचालन सम्िन्िी अन्य
सचू नाह को सक
ं लन
• शिश्ले षण र प्रशतिेदन शनमायण
• लफल अशन्तम प्रशतिेदन शनमायण र आय प्रक्षेपणको लाशग आि्यक स्िीकृशत

नोटः उपरोक्त मल
ू भतू पक्षह समेशटने गरी कायय चरणमा आि्यकता अनसु ार थपघट गनय सशकने हुन्
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श्रोतिा टिटसमहरु (आन्तररि श्रोत, अनदन ान र अन्य)

PFM Training Module for Local Level

10

स्थानीय तहिा आम्दानीिा श्रोतहरु
संशििानले स्थानीय तहलाई शनम्नानसु ार राजस्ि अशिकार प्रदान गरे को ः
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यसिो टिश्ले षण र सोिो लाटि ढााँचा
• प्राशप्तको शस्थशत शनम्नानसु ार ताशलशककरण गनेः
आटथति िषत आयिो क्षेत्र

अननमाटनत रिम

यथाथत प्राटि

अटिल्लो िषतिो
तनलनामा िटृ ि

• शिश्ले षण गदाय शनम्नानसु ार शििरण राख्नेः
क्रस

श्रोतिो
टििरण

इिाई

आिार
प्रचटलत
हालिो
िषतमा
िजार
राजस्ििो
पररचाटलत मल्ू य प्रटत दररेि प्रटत
पररमाण
इिाइ रु इिाई रु
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टिश्ले षण पररचालन प्रटत इिाई
हुन सक्ने
लिाउन
सभ
ं ाटित सटिन दर
पररणाम
रु

12

यहााँहरुिो टजज्ञासािा लाटि
स्िाित िदतछौं ।
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सत्र – ०६
अख्तियारी प्रख्िया र ख्िम्मेवारी

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पनु प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेख्िने ख्िषयहरु
•
•
•
•
•

बजेट कायायन्ियनका लाशग आिश्यक शबषयहरु
स्थानीय तहमा बजेट कायायन्ियनका लाशग भएका काननू ी व्यिस्था
अशततयारी र यसको सम्िन्ि
कायायन्ियनमा शजम्मेिार पदाशिकारीहरु र भशू मका
लफल
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अख्तियारीको सन्दर्भ
• कुनै बस्तु िा सम्पशि आशदमा स्िाशमत्ि रहने गरी शदइएको अशिकार
• त्यस्तो अशिकार जसको आिारमा कुनै काम िा सो सँग सम्िशन्ित स्िाशमत्ि आफूसँगै रातने िा कुनै
तररकाबाट अरुलाई शदने िा अरुबाट शलने गनय सशकन्
• कसैलाई कुनै काम गनय शदइने अशिकार जसको आिारमा सो व्यशि िा शनकायले खास ितयको
अशिनमा रही तोशकएको कायय गदय
• साियजशनक प्रिासन सञ्चालनको सम्िन्िमा माशथल्लो तहबाट तल्लो तहमा शदइने अशिकारको
पञ्ु जको रुपमा यसलाई हेररने
• साियजशनक खचय व्यिस्थापनमा अशततयारी एक काननू ी प्रशक्रयाको रुपमा रहने यसका लाशग काननू ी
आिार र सम्पादनको तररका सशहत सो कायय एिं नशतजाका लाशग पणू यतः शजम्मेिार गराइने
• साियजशनक खचय व्यिस्थापन गनयका लाशग आशथयक अशिकार यसको अशभन्न अंगको रुपमा रहेको हुन्
• अशततयारी प्रदान गनयका लाशग खास प्रशक्रयाको अिलम्िन भएको हुनपु य
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ििेि कायाभन्वयनका लाख्ि आवश्यक ख्िषयहरु
•
•
•
•
•
•

स्िीकृत बजेट तथा काययक्रम ( यसका लाशग शिद्याशयका/सभाबाट स्िीकृत भएको)
कायायन्ियन मागयदियन र आशथयक काननू (यसमा काययशिशिजन्य शबषयहरु)
अशततयारी प्रदान
कायायन्ियन सयं न्र
कायायन्ियन मापदण्ड
शनयन्रण एिं सपु ररिेक्षण सयं न्र र प्रणाली
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स्थानीय िहमा ििेि कायाभन्वयनका लाख्ि र्एका कानूनी व्यवस्था (१/२)
• नेपालको संशििानको भाग १९ मा स्थानीय आशथयक काययप्रणालीको उल्लेख र स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ को पररच् े द १० मा गाँउपाशलका तथा नगरपाशलकाको आशथयक काययप्रणालीको व्यिस्था
भएको सो अनसु ारः
– प्रत्येक गाउँपाशलका तथा नगरपाशलकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सशञ्चत कोष रहने
– सो कोषमा देहायका रकमहरू रहने :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आफूले उठाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम,
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम,
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम
कुनै व्यशि, सङ्घ िा सस्ं थाबाट प्राप्त रकम,
राशरिय प्राथशमकताको आिारमा गाउँपाशलका तथा नगरपाशलकाको लाशग नेपाल सरकारले शिदेिी सरकार, शनकाय,
सङ्घ सस्ं था िा व्यशिबाट शलएको िैदशे िक सहायताबाट उपलब्ि गराएको रकम,
अन्य गाउँपाशलका तथा नगरपाशलकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
आन्तररक ऋणबाट प्राप्त रकम
अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम
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स्थानीय िहमा ििेि कायाभन्वयनका लाख्ि र्एका कानूनी व्यवस्था (२/२)
– स्थानीय कानून बमोशजम अथायत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार सभामा
प्रत्येक बषयका लाशग राजश्व र व्ययको अनमु ान पेि गरी पाररत गनयपु ने
– दफा ७१ अनसु ार खचय गने अशततयारी शदनपु ने
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स्थानीय िहमा खर्भ िने अख्तियारी प्रदान र सो सम्वन््ी कायभख्वख्् (दफा ७१)
• सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको सात शदनशभर प्रमख
ु िा अध्यक्षले प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृतलाई
बजेटको खचय गने अशततयारी प्रदान गनयु पने
• प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृतले अशततयारी प्राप्त भएको पन्र शदनशभर सम्बशन्ित महािाखा िा िाखा
प्रमख
ु र िडा सशचिलाई काययक्रम र बजेटसशहत खचय गने अशततयारी शदनु पने
• अशततयारी प्राप्त भएको रकम स्िीकृत बजेटको पररशिशभर रही प्रचशलत काननू बमोशजम खचय गने,
लेखा रातने िा रातन लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गने समेतको लेखा सम्बन्िी
सम्पणू य उिरदाशयत्ि अशततयार प्राप्त अशिकारीको हुने
• यसरी प्रदान हुने अशततयारी अनसु ार लेखा सञ्चालन सम्िन्िमा शनम्न व्यिस्था रहेको
– स्थानीय सशञ्चत कोषको सञ्चालन गाउँपाशलका िा नगरपाशलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृ त र लेखा प्रमख
ु ले
गनुयपने
– खचय खाताको सञ्चालन गाउँपाशलका िा नगरपाशलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृ त िा शनजले तोके को अशिकृ त
कमयचारी र लेखा प्रमख
ु िा शनजले तोके को लेखाको कमयचारीबाट हुने
– प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृ तले स्िीकृ त बजेट खचय गदाय शनयशमतता, शमतव्यशयतता, काययदक्षता, प्रभािकाररता र
औशचत्य कायम गने व्यिस्था शमलाउनु पने

• काययपाशलकाले सभाबाट स्िीकृत सीमा र िीषयक बाशहर गई खचय गनय नपाउने
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अख्तियारी र यसको सम्वन््
अशततयारीको सम्िन्ि शनम्न तीन पक्षसँग सम्िशन्ित भै बझ्ु नपु य ः
सर्ा प्रख्िको िवाफदेख्हिा

• सभाले स्िीकृ त गरेको बजेट
तथा काययक्रमको सीमामा रहने
• सभाको शनणययको कायायन्ियन
गने
• सभा प्रशत जिाफदेही हुने

अख्तियारी

आख्थभक कायभख्वख््को पालन

• आशथयक काययशिशिको आिारमा कायय
गने
• लेखापालनको प्रिन्ि शमलाउने
• आशथयक अनुिासन कायम रातने
• लेखापरीक्षण गराउने
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नख्ििाका लाख्ि ख्िम्मेवारी

• काययक्रमको लक्ष्य प्राशप्त गने
गराउने
• अशिकारको प्रयोगका लाशग
शजम्मेिार हुने
• नशतजा प्राशप्तका लाशग
जिाफदेही बन्ने
• साियजशनक शहतको सरु क्षा गने
• लाभहरुको समन्याशयक
शितरणको सशु नशितता गने
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अख्तियारीको ढााँर्ााः म.ले.प.फा ३०१
सङ्घ/ प्रदे श / स्थार्नीय िह
............... मन्त्रालय / विभाग / कायाचलय
कायाचलय कोड र्नं.:
बजेट खर्चको अख्तियारी पर

श्री ...........
कार्ाालर्को नाम
कार्ाालर् सङ्के
नं
(वििरण .............................................)

पत्र नं
ममत िः

विषय खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदार्न गरे को

वितनर्ोजन ऐन ...... था आचथाक कार्ाविचि ऐनको .......को र्दफा...... बमोख्जम पाईँलार्ा पमसल बमोख्जमको रकम (त्र्समा हुने थप घट समे
प्रर्दान गररएको छ । प्रिमल कानन
ु अनस
ु ार खिा गनग
ुा राउन हुन र तनर्मनस
ु ार लेखा राखी, प्रत िेर्दन गने र लेखा परीक्षण गराउनह
ु ोला ।
कायाचलय/कायचक्रम / आयोजर्नाको र्नामः
बजेट उपशीषचक र्नं
कायचक्रमको र्नामः

) खिा गने अख्त र्ारी

प्राथममकिा सङ्केि
लैङ्गगक सङ्केि
रणर्नीतिक सङ्केि
अख्तियारी रकम **

खर्च सङ्केि
१

खर्च सङ्केिको
वििरण
२

िावषचक बजेट रकम र्ने रू

र्नेपाल सरकार

३=(४+५+६+७+...)

दाि ृ तर्नकाय..( ऋण)
४

दाि ृ तर्नकाय..( अर्नद
ु ार्न)
५

....

६

७

जम्मा रकम
(जम्मा अख्तियारी रकम अक्षरमा ...................................................................................)
अख्त र्ारीका विशेष तनर्दे शन

था अन्र् थप विषर्हरू

बोधाथचः
१
२
३
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..................
सचिि
नाम
ममत
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अख्तियारी ियारीमा ध्यान ख्दनपु ने ख्वषय
• अशततयारी कामका लाशग भएको हुदाँ यसको सोझो सम्िन्ि काययक्रमसँग हुनपु य
• यस्तो काययक्रम आशिकाररक रुपमा स्िीकृत भएको हुनपु य
• अशततयारी कसले प्रदान गनय सक् र कसलाई प्रदान गने सशकन् िा गनयपु य भन्ने
सिाल आशथयक काययशिशि ऐनले शनिायरण गररशदएको हुन् यस अनसु ारको
प्राििानको पालनमा ध्यान शदनपु य
• अशततयारीमा काययक्रम, रकम, यसको श्रोत, खचय शिषयक/उपशिषयक र खचयका लाशग
मागयदियन स्पष्ट खल
ु ाउनु प य यसको अभािमा अशततयारी आफै मा कायायन्ियनका
लाशग अपणू य हुन् यसका अशतररि अशततयारीको ढाँचामा राशखएका व्यहोराहरु स्पष्ट
उल्लेख गनय ध्यान शदनपु य
• कायायन्ियन नै अशततयारीको खास ध्येय भएको हुदँ ा यसका लाशग पिू य तयारीहरु भए
नभएको र कायायन्ियनका लाशग आिश्यक अन्य सहायक काययशिशि आशद भए नभएको
यकीन गनयु प य
PFM Training Module for Local Level
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कायाभन्वयनमा ख्िम्मेवार पदाख््कारीहरु र र्ख्ू मका
जिम्मेवार पदाधिकारी

भूधमका

अध्यक्ष वा प्रमुख

•
•
•

सभाको अध्यक्षता गरी सभाबाट बिेट तथा काययक्रम पाररत गराउने
सभाबाट बिेट स्वीकृत गरे को ७ ददनधभत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अजततयारी प्रदान गने
कायायन्वयनका लाधग नीधतगत रुपमा जिम्मेवार र िवाफदे ही हुन

प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत

•
•
•
•

अध्यक्ष वा प्रमुखबाट बिेट खर्यको अजततयारी प्राप्त गने
आवश्यकता अनुसार महाशाखा वा शाखा प्रमुख र बडा सजर्वलाई अजततयारी प्रदान गने
सजित कोषको सिालन गने
बिेट खर्य गदाय धनयधमतता, धमतव्यययतता, काययदक्षता, प्रभावकाररता र औजर्त्य कायम गने व्यवस्था
धमलाउने
आवश्यक आधथयक धनयन्त्रण गने
समग्र आधथयक काययहरुको जिम्मेवारी र िबाफदे यहता बहन गने

•
•

महाशाखा वा शाखा
प्रमुख र बडा सजर्ब

•
•

अजततयारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बिेटको पररधिधभत्र रही प्रर्धलत कानून बमोजिम खर्य गने, लेखा
रातने वा रातन लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिु फर्छ्यौट गने समेतको लेखा सम्बन्िी सम्पूण य
उत्तरदाययत्व बहन गने
काययक्रम कायायन्वयनका लाधग आफ्नो जिम्मेवारीको काययहरु गरी कायायलयलाई सघाउने

आधथयक प्रशासन प्रमुख

•

सजित कोषको सिालन गने, लेखा राख्ने, लेखा श्रे स्ताको सुरक्षा गने, खर्य गदाय आधथयक कायययवधि
पालनको सुधनजितता गने गराउने, आन्तररक र अजन्तम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिु अधभलेख व्यवजस्थत
गने लगायतका आधथयक जिम्मेवारीहरु पालन गने

अन्य पदाधिकारी र
कमयर्ारी

•

काययक्रम कायायन्वयनका लाधग आफ्नो जिम्मेवारीको काययहरु गरी कायायलयलाई सघाउने
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ििेि खर्भ ख्वख्् (१/२)







बजेट तथा काययक्रम स्िीकृत हुनु पने
अशततयारी तथा फुकुिा हुनु पने
बजेट सम्बशन्ित खचय िीषयकमा रहेको हुनु पने
बजेट खचय गने अशिकार र सीमा सशु नशित हुनु पने
खचय गदाय प्रचशलत ऐन शनयम शनदेिनको पालना हुनु पने
स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने श्रोतको प्रकार अनसु ारका प्राििानमा आिाररत भै खचय गनयपु ने यसमा मल
ू तः शनम्न
श्रोतहरुको खचय गदायका प्रशक्रया र पालन गनयपु ने शबषयहरु के ही शभन्न हुन सक् न,् त्यसमा ध्यान शदनपु ने





आन्तररक श्रोतको हकमा खचय नभई बाँकी रहेको रकम स्थानीय सशञ्चत कोषमै रहने, खचयका काययक्षेरहरु
स्थानीय आशथयक काननू ले शनशित गरे अनसु ार हुन,े आशद शबषयहरु
समानीकरण अनदु ानको हकमा स्थानीय तहका लाशग प्राप्त मल
ू भतू मागयदियन एिं काननू ी आिारमा रही स्थानीय
तहको शजम्मेिारी परु ा गने क्षेरहरुमा खचय गनयपु ने, आशद शबषयहरु
सितय अनुदानको हकमा तोशकएको ितयको पररशिमा रही काययक्रम स्िीकृ त गनुयपने, खचय प्रशक्रयाको अिलम्िन
गनुयपने, खचय नभै बाँकी रहेको रकम शफताय गनुयपने, आशद शबषयहरु
शबिेष र समपुरक अनुदानहरु खास काययशिशिमा आिाररत हुने हुदँ ा सो को पालन गनुयपने शबषयहरु
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ििेि खर्भ ख्वख्् (२/२)






ऋण प्राप्त भएकोको हकमा सो को कायायन्ियन क्षेर, शफताय प्रिन्ि जस्ता शबषयहरुमा तोशकएको काययशिशि पालन
गरी गनयपु ने
बैदशे िक श्रोत समािेि भएको श्रोतको हकमा त्यस्तो श्रोतको फुकुिा, खचय गदाय पालन गनयपु ने ितयहरु, खचयको
प्रशतिेदन र सो सम्िन्िी अन्य तररकाहरु आशद पालन गनयपु ने शबषयहरु

खचय गरे पश शनयशमत रुपमा प्रशतिेदन गनयु पने
बेररतको खचय भएमा शजम्मेबार प्रमख
ु जबाफदेही हुनु पने
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ख्िशेष र समपुरक अनुदान कायाभन्वयन प्रख्िया
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ख्िशेष र समपरु क अनदु ान सम्वन््ी काननू ी प्राव्ानहरु (१/२)
• यी अनदु ानहरु नेपाल सरकारले प्रदेि िा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजनाका लाशग शदइने
• प्रदेिले प्रदेिको काननू अनसु ार स्थानीय तहलाई सोही अनसु ार योजनाका लाशग शदइने अनदु ान पशन पने
• सशं ििानको िारा ६० को उपिारा ६ मा भएको व्यिस्थाः
– नेपाल सरकारले सघं ीय सशञ्चत कोषबाट प्रदान गने सितय अनदु ान, समपरू क अनदु ान िा अन्य प्रयोजनका लाशग शदने
शििेष अनदु ान शितरण सम्बन्िी व्यिस्था सघं ीय काननू बमोशजम हुने

• अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्थाः
– दफा १० मा समपरु क अनदु ान सम्िन्िी व्यिस्था यसमा पिू ायिार शिकास सम्िन्िी योजना कायायन्ियनमा कुल लागतको
अनपु ातका आिारमा अनदु ान शदन सक्ने प्राििान रहेको
– दफा ११ मा शबिेष अनदु ान तोशकएको कुनै उदेश्य (शिक्षा, स्िास््य, खानेपानी जस्ता आिारभतू सेिाको शिकास र आपशू तय
गने; अन्तर प्रदेि िा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुशलत शिकास गने; शिभेदमा परेका िगय िा समदु ायको उत्थान िा शिकास
गने) राखी खास योजनाको कायायन्ियनका लाशग अनुदान शदन र कायायन्ियन गराउन सक्ने

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०४ को मा भएको व्यिस्थाः
– दफा ७१ अनसु ार बजेट पेि गरी सभाबाट स्िीकृ त भएको िजेट तथा काययक्रमको कायायन्ियन स्थानीय तहले गनयपु ने हुदँ ा
यस प्रकारका अनदु ानसँग सम्िद्द काययक्रमहरु पशन सोही अनसु ार स्िीकृ त गराउनपु ने

PFM Training Module for Local Level

15

ख्िशेष र समपरु क अनदु ान सम्वन््ी काननू ी प्राव्ानहरु (२/२)
• शबिेष अनदु ान सम्िन्िी काययशिशि, २०७५ र समपरु क अनदु ान सम्िन्िी काययशिशि, २०७५ मा भएको
व्यिस्था अनसु ारको प्रशक्रया अिलम्िन गरी कायायन्ियन गनयपु ने
• यसका अशतररि चालु आशथयक बषयको बजेटले गरे को व्यिस्थाको पालन गरी कायायन्ियन गनयपु ने
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ख्िशेष र समपुरक अनुदान अन्ििभिका पररयोिना प्रस्िावमा समेख्िनुपने
ख्िषयहरु
• पररयोजना प्रस्तािमा समेशटनपु ने शबषयहरुः
– समपरु क अनदु ानका लाशग
• काययशिशिको दफा ३ अनसु ारको क्षेरशभरका योजनाहरु र सो अनसु ारको लगानी सीमा िा रकमको सीमामा आिाररत
भै
• काययशिशिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोशजम शबषयहरु खल
ु ाई अनुसचू ी १ को ढाँचामा प्रस्ताि तयार गनुयपने

– शबिेष अनदु ानका लाशग
• काययशिशिको दफा ३ अनसु ारको क्षेर र आिार अनसु ार प्रस्ताि तयार गररएको
• काययशिशिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोशजम शबषयहरु खल
ु ाई अनुसचू ी १ को ढाँचामा प्रस्ताि तयार गररएको

• स्िीकृशत र कायायन्ियन
– प्रशक्रयागत व्यिस्थापनका लाशग काययशिशिले तय गरे बमोशजम
– कायायन्ियनका क्रममा पालन गनयपु ने अन्य शबषयहरु सम्िशन्ित आशथयक काययशिशि काननू अनसु ार
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यहााँहरुको ख्िज्ञासाका
लाख्ि स्वािि िदभछौं
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दातृ निकायको िाम र लोगो
[दातृ निकायको निषय]

सत्र – ०७
सािवजनिक खरिद ि यसको कािूिी व्यिस्था

यो प्रनिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थािीय िासि सहयोग काययक्रमद्वारा तयार गररएको हो, यसको पुि प्रयोग
तथा नितरणको अनिकार प्रदेि तथा स्थािीय िासि सहयोग काययक्रममा निनहत रहिे ।
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यसमा समेनििे निषयहरु
•
•
•
•
•
•
•

साियजनिक खररदको पररभाषा, नसद्दान्त र तररका
साियजनिक खररद ऐि/नियमािली सम्िनन्ि आिारभतू जािकारी
साियजनिक खररद चक्र
साियजनिक खररद गुरुयोजिा र िानषयक खररद योजिा ,
खररद ईकाई
साियजनिक खररदका प्रकार
खररद निनि अिसु ार खररदको व्यिस्थापि ( िोलपत्र, नसलिन्दी दरभाउपत्र, सोझै खररद, रासि खररद, घर
भाडा नलिे आनद सम्िन्िी)
• लफल
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सािवजनिक खरिदको परिभाषा, नसद्दान्त त ि तरिका
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3

साियजनिक खररदको पररचय
• खरिदः कुिै मालसामि, परामिय सेिा िा अन्य सेिा, निमायण कायय आनद गदाय गराउदा अको पक्षिाि मल्ू य
नतरी प्राप्त गियु ।
• यहााँ साियजनिक खररदलाई सम्िोिि गररन् ।
• साियजनिक खररद भन्िाले साियजनिक निकायले यस ऐि िमोनजम कुिै मालसामाि, परामिय सेिा िा
अन्य सेिा प्राप्त गिे िा कुिै निमायण कायय गिे िा गराउिे कायय सझझ िु प य ।
• साियजनिक निकायले गिे खररद साियजनिक खररद हो ।
• सरकारका सिै प्रकारका निकायहरु, सझस्थाि, सनमनत, स्थािीय निकाय, आयोग, सरकारिाि अिदु ाि प्राप्त
गिे सिै निकायहरु आनद साियजनिक निकाय हुि् ।
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निजी ि सािवजनिक खरिदमा फिक
निजी खरिद
 खास प्रनक्रया र काििू ललाई पालि गररराख्िु पदैि
 उनचत र लाभदायक मल्ू यमा खररद गरी अनिक लाभ िा
उपलव्िी प्राप्त गियु मख्ु य अनभप्राय रहेको हुन्
 तत्काल निणयय नलि र यसमा हुिे जोनखम आफै िहि गिे
सोच रहेको हुन्

सािवजनिक खरिद
 खररद गदाय खास प्रनक्रया र काििू को पालि गियपु य
 आनथयक नमतव्यनयता तथा लाभदायकता मात्र िहेरी
जिाफदेनहता, समाि व्यिहार, प्रनतस्पिायत्मकता,
सामानजक लाभ जस्ता पक्षहरु हेरी खररद गियपिे हुन्
 यसमा रानरिय प्रणालीका साथै अन्तरायनरिय नियम एिझ
असल अभ्यासहरुमा समेत ध्याि नदिपु िे हुन्
 सदैि साियजनिक नहतको सझरक्षण यसको के न्ममा रहन्
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सािवजनिक
 कुिै एक व्यनि िा निजी
सझस्थाको मात्र स्िानमत्ि हुदैि ।
 यसमा खररदकताय कुिै अमक
ु
व्यनि िभै साियजनिक निकाय
हुन् ।
 यसमा सरकारको उपनस्थनत रहन्
 यसमा खास व्यनि िा समहू को
मात्र नहत हेररदैि ।

5

साियजनिक खररदको नसद्दान्तहरु
अन्त य सािवजनिक खरिदका
नसद्दान्त तहरः
नमतव्यनयता (Economy),
काययदक्षता (Efficiency),
स्िच् ता (Fairness),
पारदनियता (Transparency

सार्वजनिक खरिद ऐिमा भएको करिा
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साियजनिक खररदले समेि्िे कुराहरु
•
•
•
•

मालसामि खररद
सिै प्रकारका साियजनिक निमायण
परामिय सेिा खररद
अन्य सेिा खररद

PFM Training Module for Local Level

7

साियजनिक खररद ऐि/नियमािली सम्िनन्ि आिारभतू जािकारी

PFM Training Module for Local Level

8

साियजनिक खररदका लानग काििू ी आिार (१/२)
१. साियजनिक खररद ऐि, २०६३

२. साियजनिक खररद नियमािली, २०६४
३. साियजनिक खररद अिगु मि कायायलयिाि जारी गररएका काययनिनि तथा निदेनिकाहरु
४. दातपृ क्षको श्रोतिाि गररिे खचयका लानग दाताको खररद निदेनिका (Procurement Guideline) अिसु ार
हुिे भनिएकोमा सो िमोनजम खररद गिे गरी भएको खररद प्रनक्रयाको हकमा त्यस्तो निदेनिका

५ . नक्रयाकलापसाँग सम्िनन्ित काययनिनि र मापदण्डहरु
६. नियमािली तथा काययनिनि ििाउि पाउिे साियजनिक निकायले प्रचनलत काििू को प्रनतकूल िहुिे गरी
आफ्िो प्रयोजिका लानग ििाएका नियम तथा काययनििीहरु (स्थािीय तहको हकमा स्थािीय सरकार
सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ७४ मा भएको व्यिस्था अिक
ु ु ल हुिपु िे)
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साियजनिक खररदका लानग काििू ी आिार (२/२)
खरिद कायवका लानि आधाि ि यसको श्रोतः

खरिद कायवलाई प्रभानित ििे अन्त य कािूिहरः

o कायायलयको उद्देश्य र उद्देश्य प्राप्त गररिे काययहरु

o आनथयक काययनिनि तथा निनतय उत्तरदानयत्ि ऐि,
२०७६

o काययका लानग नक्रयाकलाप खल
ु ेको काययक्रम र
व्यािसानयक योजिा -Business Plan_
o स्िीकृ त िानषयक िजेि तथा काययक्रम

o आनथयक काययनिनि तथा निनतय उत्तरदानयत्ि
नियमािली, २०७७

o खररद योजिा -Procurement Plan_

o करार ऐि

o मध्यस्थता ऐि
o िेपाल निमायण व्यािसायी ऐि र नियम
o िातािरण सरझ क्षण ऐि र नियम
o करसाँग सम्िनन्ित ऐि र नियमहरु, आनद
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िेपालमा खररद काििू को प्रयोगको सन्दभय
• ितयमाि िेपालको सझनििाि अिसु ार सझघीय सझरचिा अिसु ार िासि सञ्चालि भएको सन्दभयमा पनि सिै
तहका लानग साियजनिक खररद ऐि, २०६३ ाता ऐि कै रुपमा रहेको ।
• स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ७४ मा आिाररत भै स्थािीय तहहरुले खररद काििू को
पालि गरी साियजनिक खररद गियपु िे व्यिस्था रहेको ।
• खररदका लानग आिश्यक कागजातको िमिू ा र मागयदियि साियजनिक खररद अिगु मि कायायलयिाि
तयार हुिे भएकोले सो अिसु ार पालि गियपु िे ।
• खररद प्रनक्रयालाई पारदिी र भरपदो ििाउिका लानग नििनु तय खररद प्रणाली सञ्चालि काययनिनि
तयार गरी साियजनिक खररद अिगु मि कायायलयिाि िेपालमा सिै खररदहरुका लानग एक मात्र पोियल
सञ्चालिमा ल्याएको ।
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खररद काििू ले समेिेका क्षेत्रहरु तथा मख्ु य निषयहरु
(साियजनिक खररद ऐि, २०६३ मा आिाररत भै)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

यो खररद काििू लागू हुिे क्षेत्र र पररभाषा
खररद काययको नजम्मेिारी पनहचाि गररनदएको
खररद निनिहरुको व्यिस्था
लागत अिमु ाि तयार गिे तररका
िोलपत्रको प्रनक्रया र सो को व्यिस्थापिका
प्राििािहरु
िमिू ा िोलपत्र कागजात, प्रानिनिक िोि तथा
मागयदियि आनद सम्िन्िी व्यिस्था
खास अिस्थामा सोझै खररदका लानग व्यिस्था
गरे को
नििेष पररनस्थनतमा गररिे खररदका लानग व्यिस्था
गरे को
रािि खररद, घरभाडा नलिे र सेिा करार नलिे
सम्िन्िी व्यिस्था
स्िदेिी प्राथनमकता सम्िन्िी

•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्िीकृनतको तह र अनिकारको प्रिन्ि
खररद सम्झौता र यसको प्रिासि गिे तररका
खररद सम्झौताका प्रकारहरु
खररद कािायही िा निणययको पिु रािलोकिको
व्यिस्था
खररद सम्झौता अन्त्य र उपचारको व्यिस्था
आचरणको व्यिस्था
खररद काययको अिगु मिको व्यिस्था
कालो सच
ू ीमा राख्िे र फुकुिा गिे सम्िन्िी
व्यिस्था
नििनु तय खररद प्रणाली अपिाउिपु िे सम्िन्िी
प्राििाि

• यो खररद काििू लागू िहुिे अिस्था नकिािी गरे को
PFM Training Module for Local Level
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• चल िा अचल, सजीि िा
निजीि जिु सुकै नकनसमको िस्तु
को खररद कायय, र
• त्यस्तो खररद कायय गदायको
आपूनतय प्रनक्रयासाँग सम्िनन्ित
अन्य सेिा समेतको कायय

मालसामि

• सिारी सािि, उपकरण िा
मालसामि भाडामा नलिे कायय
• ढुिािी गिे कायय
• मालसामि ममयत सम्भार गिे
कायय
• आनद
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•

निमायण कायय
•

खरिद ििवनपिे
कनिाहर

अन्त य सेिा

कुिै सझरचिा िा कुिै कुराको निमायण गिे, पिु ः
निमायण गिे, भत्काउिे, ममयत सम्भार गिे िा
नजणोिार गिे काययसाँग सम्िनन्ित निमायण स्थल
तयार गिे, खन्िे, ठड्याउिे, ििाउिे, उपकरण िा
मालसामाि जडाि गिे, सजाउिे आनद जस्ता कायय
िक्िा ििाउिे, प्रयोगिाला परीक्षण गिे,
भउू पग्रहीय फोिो नखच्िे, भक
ू म्पीय परीक्षण गिे
जस्ता निमायण काययको आिषु ङ्नगक सेिा समेत

परामिय सेिा

• कुिै अध्ययि, अिुसन्िाि,
सभेक्षण, नडजाइि, ड्रईङ
सपु रीिेक्षण, तालीम, परीक्षण गिे
काम, सफ्ििेयरको निकास िा
यस्तै प्रकृ नतका अन्य िौनिक िा
पेिागत सेिा खररद कायय

13

खररद व्यिस्थापि र यसका मख्ु य पक्षहरु
मनख्य पक्ष

के कस्ता कायव यसमा समेनिन्त छि्

१. िजेि तथा काययक्रम निमायण

• खररद योजिा
• िजेि तजमयु ा र काययक्रम स्िीकृ त

२. खररद काययका लानग तयारी

• खररद कागजात तयारी
• खररद कागजातको स्िीकृ नत

३. सचू िा प्रकािि र व्यिस्थापि

• सचू िा तयारी र प्रकािि
• िोलपत्र कागजात नितरण र आिश्यक सचू िा सप्रझ षे ण
• िोलपत्र सक
झ लि र सो को सरु क्षा

४. िोलपत्रको मल्ू याकझि र िौि

• नस्क्रनिङ्ग
• मल्ू याकझि र िौिका लानग नसफाररि
• सम्झौता र सो को कायायन्ियि
• प्रानप्त
• भुिािी

५. सम्झौता र करार व्यिस्थापि

६. करारको समापि र हस्तान्तरण
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• कायय स्िीकार
• करार समापि
• दानयत्ि व्यिस्थापि
14

साियजनिक खररद चक्र
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साियजनिक खररदका चरणहरु
सािवजनिक खरिद कायव िदाव देहायका तीि चिणहर पनिा ििवपन छव ः

१. पूिव तयािी चिण
• खररद आिश्यकता
पनहचाि
• खररद पिू यको तथयाझक
सझकलि
• आनथयक श्रोत र साििको
पनहचाि
• खररद योजिा तथा खररद
गरुु योजिा निमायण
• िजेि श्रोत नििायरण

२. तयािी चिण
• लागत अिमु ाि तयारी र
स्िीकृनत
• खररद प्रनक्रया नििायरण
• िोलपत्र सम्िन्िी कागजात
तयारी र स्िीकृनत
• प्रस्ताि िा िोलपत्र
मल्ु याझकिका आिारहरु निमायण
र स्िीकृनत
• साियजनिक सूचिाको मसौदा
निमायण र सूचिा प्रकािि

३.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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खरिद चिण
िोलपत्र फाराम निक्री
िोलपत्र फाराम दताय
प्रनतस्पिाय हुिे अिस्था निमायण
िोलपत्र खोल्िे, मचु ल्ु का
गराउिे
िोलपत्र मल्ु याझकि
खररद निणयय
खररद सम्झौता
मालसामाि, सेिा िा
साियजनिक निमायण काययको
आपनू तय
गणु स्तर परीक्षण
भि
ु ािी र ममयतसम्भार
17

सािवजनिक खरिद िनरयोजिा ि िानषवक खरिद योजिा
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खरिद योजिा के हो ?
यो खरिद िरििे कायवहरको निस्ततृ निििण तथा जािकािी खल्न िे खााका हो
खरिद योजिालेः
• निकायले मालसामि, निमायण कायय तथा सेिा खररदका लानग के अनभप्राय राखेको भन्िे जािकारी
नदन्
• कस्तो खररदको प्रनक्रया िा तररका अिलम्िि गिे भिी जािकारी रहन्
• कुि खररद कनहले गिे, यसको लानग गियपु िे खररद प्रनक्रयासाँग सम्िनन्ित नक्रयाकलापहरु र सो
सम्िन्िी समय तानलकाको जािकारी नदन्
• आयोजिाको सफलताका लानग एक मागयदियकको रुपमा रहन्
खरिद योजिाको महत्िः
• खररद योजिा तयार गदाय िेरै चरणमा पनहले िै निनभन्ि exercise र लफल गररिे हुिाले खररदको
प्रनक्रयमा हुिे अन्यौलता हिाउि मद्दत गिे ।
• यसले निनित पररयोजिाको उिेश्य दक्षता र प्रभािकाररता पिू यक हानसल हुिे।
• कायय सम्पादिलाई प्रभािकारी व्यिस्थापि गिे क्रममा खररद काययलाई सही नदिामा निदेिि गिे ।
• नसनमत स्रोत साििलाई निनित समय नभत्र देनखएका अिरोि, कमजोरी र नढलासस्ु तीलाई सम्िोिि
गिय, हिाउि र समग्र कृयाकलापलाई निदेनित गिय मद्दत गिे।
PFM Training Module for Local Level
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खरिद योजिा सम्िन्त धी काििू ी प्रािधाि
• खररद योजिा तयार गियु पिे (साियजानिक खररद ऐि २०६३, दफा ६)
खरिद योजिाका प्रकाि (सा.ख. नियमािली नियम ७ ि ८)
१) खरिद िरन योजिा (Procurement Master Plan)
– एक िषय भन्दा िढी अिनिसम्म (िहुिनषयय) योजिा िा आयोजिा लानग खररद गदाय र
– िानषयक दि करोड रुपैंया भन्दा िढी रकमको खररद गदाय
२) बानषवक खरिद योजिा (Annual Procurement Plan)
– िानषयक दि लाख रुपैंया भन्दा िढी रकमको खररद गियु पिे भएमा
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खररद गरुु योजिा
खरिद िरन योजिामा उल्लेख ििवन पिे कनिाहर
 खररदको प्रकार, पररमाण र मोिामोनि अिमु ानित मल्ू य,
 खररद निनि
 अनिकतम प्रनतस्पिायको लानग खररदलाई िुक्राउिे िा प्याके ज ििाइिे भए सो सम्िन्िी व्यिस्था,
 समग्र खररद कारिाही परू ा गियको लानग गररिे सम्झौताहरुको मोिामोनि सख्झ या र त्यस्तो खररद
कारिाहीलाई प्रभानित पािय सक्िे मख्ु य मख्ु य काम,
 खररदको लानग पिू य योग्यताको कारिाही गियु पिे भए सो सम्िन्िी कुरा,
 खररद कारिाहीको मोिामोनि समय तानलका,
 PPMO ले गुरु खररद योजिामा समािेि गियु पिे भिी नििायरण गरे का कुरा
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बानषवक खरिद योजिा
• आगामी आनथयक िषयको अिमु ानित िानषयक काययक्रम
तथा िजेि तयार गदाय िानषयक खररद योजिा तयार गिुय
पिे ।
• खररद चक्रमा प्रत्येक चरणको लानग आिश्यक समय
सीमा तोक्िु पिे ।
• सम्िनन्ित साियजनिक निकायको प्रमख
ु ले तयार गिुय
पिे
• आगामी आनथयक िषयको अिुमानित िानषयक काययक्रम
तथा िजेि साथ एक एक प्रनत निम्ि नलनखत
निकायमा पठाउिु प य ।
• तालुक कायायलय
• अथय मन्त्रालय
• रानरिय योजिा आयोग (रानरिय योजिािाि
स्िीकृ त गराउिु पिे आयोजिाको हकमा) र
• दातृ निकाय (दातृ निकायको ऋण िा
अिुदाि सहयोगमा सचझ ालि हुिे
आयोजिाको हकमा) ।
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• चालु आनथयक िषयको स्िीकृ त काययक्रम तथा िजेि
प्राप्त भए पन तयार भएको िानषयक खररद योजिामा
स्िीकृ त काययक्रम तथा िजेि अिरुु प पररमाजयि गियु
प य।
• सम्िनन्ित साियजनिक निकायको प्रमख
ु ले उि खररद
योजिा स्िीकृ त गरी निम्ि निकायहरुमा एक एक प्रनत
पठाउिु प य ।
• तालुक कायायलय
• कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायायलय
• साियजनिक खररद अिुगमि कायायलय र
• दातृ निकाय (दातृ निकायको ऋण िा
अिुदाि सहयोगमा सचझ ालि हुिे
आयोजिाको हकमा) ।
• योजिामा उनल्लनखत कायय समयमा सम्पन्ि भए
िभएको अिगु मि तालक
ु निकायहरुले गियु पिे
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िानषयक खररद योजिामा उल्लेख गियपु िे कुराहरु







खररदको प्रकार सम्िन्िी नििरण
खररदको सम्भानित प्याके ज
खररद कारिाहीको समय तानलका
खररद निनि
खररदको लानग गररिे सम्झौताको नकनसम
PPMO ले खररद योजिामा समािेि गियु पिे भिी
नििायरण गरे का कुरा
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• खररद स्पेनिनफके िि तथा लागत अिमु ाि तयार
गिे समय
• खररद योजिामा उल्लेख काययहरुको समयािनि
• कागजात तयार गिे (अिस्था, खररद रकमको
आयति हेरी)
• सच
ू िा प्रकािि गिे
• प्रस्ताि िोलपत्र खोल्िे र पेि गिे
• प्रस्ताि िोलपत्र मल्ू याङकि गिे
• प्रस्ताि िोलपत्र स्िीकृनत गिे
• सम्झौता गिे
• कायय आरम्भ गिे
• कायय परू ा गिे (लागत अिमु ािमा उल्लेनखत समय
अिसु ार)
23

खरिद योजिासाि सम्िनन्त धत सिालहर
•
•
•
•
•

खररद योजिा नठक तररका साँग तयार गिे
अद्यािनिक गिे
खररद योजिालाई काििु ी रुपमा िजेि निकासा साँग आिि गिे
खररद योजिा तयार गिे काययलाई िोनझलो तथा झन्झनिलो काययका रुपमा नलिे
खररद योजिा र खररदकायय निचको सम्िन्ि
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खररद ईकाई
• ऐिको दफा ७ अिसु ार खररद इकाई तोक्िपु िे
• ऐिको दफा ७ र नियमािलीको नियम १६ अिसु ार खररद ईकाईको नजम्मेिारी हुिे
• काययिोझ र कायय प्रकृनतका आिारमा खररद महािाखा, िाखा िा इकाईको व्यिस्था गियपु िे
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साियजनिक खररदका प्रकार
(क) सोझै खररद (निमायण कायय, मालसामाि िा अन्य सेिा र परामिय सेिा खररदको लानग)
(ख) नसलिन्दी दरभाउपत्र (निमायण कायय, मालसामाि िा अन्य सेिा खररदको लानग
(ग) िोलपत्र (निमायण कायय, मालसामाि िा अन्य सेिा खररदको लानगः प्रीक्िानलनफके िि र पोष्ट
क्िानलनफके िि)
मानथ कै तररका अन्तगयत अन्य नभन्ि स्िरुपमा हुिे काययहरु
(१) एकै चोनि प्रस्ताि (प्रानिनिक र आनथयक प्रस्ताि) ( परामिय सेिा खररदको लानगः)
(२) आिय पत्र र प्रस्ताि (प्रानिनिक र आनथयक प्रस्ताि दिु ै) नभन्दा नभन्दै मागेर (परामिय सेिा खररदको
लानग)
(३) उपभोिा सनमनत माफय त काययन्ियि (श्रममल
ू क र लाभग्राहीको प्रत्यक्ष सझलग्ितामा हुिे काययहरु)
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खररद निनि










अन्तरायनष्टय स्तरमा खल्ु ला िोलपत्र आव्हाि गरी
रानष्टय स्तरमा खल्ु ला िोलपत्र आव्हाि गरी
सोझै खररद
एकमष्टु दर निनि
Catalog Shopping Method
Limited Tendering Method
Buy-Back Method
उपभोिा सनमनत िा लाभग्राही समदु ायलाई सहभागी गराई
अमाितिाि ।
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खररद निनि अिसु ार खररदको व्यिस्थापि
( िोलपत्र, नसलिन्दी दरभाउपत्र, सोझै खररद, रासि खररद, घर भाडा नलिे आनद
सम्िन्िी)
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१. सोझै खररद प्रकृया र यसका चरणहरु
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सोझै खररदसम्िन्िी व्यिस्था ( नियम ८५) (१/५)
• पााँच लाखसम्म लागत अिमु ाि भएको निमायण कायय, मालसामाि िा परामिय सेिा,
• तर िीस लाख रूपैयााँसम्मको औषनिजन्य मालसामाि िा िेपालमा उत्पानदत पन्र लाख
रूपैयााँसम्मको मालसामाि उत्पादकले रानरियस्तरको समाचारपत्रमा सचू िा प्रकािि गरी तोके को निक्री
मल्ू यमा सोझै खररद गिय सनकिे र यसरी सौझै खररद गदाय उपलब्ि भएसम्म िेपाल गुणस्तर नचन्ह प्राप्त
मालसामाि खररद गियु पिे
• निश्व स्िास्थय सङ्गठििाि पिू ययोग्यता प्राप्त एकमात्र औषनि उत्पादक कम्पिी भएकोमा त्यस्तो
उत्पादकिाि खररद गियु पदाय सोझै िाताय गरी जनतसक
ु ै रूपैयााँसम्मको भए पनि त्यस्तो औषनिजन्य
मालसामाि खररद गिय सनकिे
• एक आनथयक िषयमा एकै पिक िा पिक पिक गरी सीमाभन्दा िढी रकमको िा एउिै व्यनि, फमय, कम्पिी
िा सझस्थािाि एक पिकभन्दा िढी सोझै खररद गिय िसनकिे
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सोझै खररदसम्िन्िी व्यिस्था (२/५)
• िेपाल सरकारको निमन्त्रणामा िेपाल भ्रमणमा रहेका निदेिी मल
ु ुकको सरकार िा अन्तरायनरिय अन्तर
सरकारी सझस्थाको अनत निनिष्ट िा निनिष्ट व्यनिलाई आनतथयता र होिलिास सनु ििाको लानग पचास
लाख रूपैयााँसम्म सोझै खररद गिय सनकिे
• निदेि नस्थत िेपाली राजदतू ािास िा नियोग रहेको भिि िा अपाियमेन्िको ममयत गियु पदाय पच्चीस हजार
अमेररकी डलरसम्म सोझै खररद गिय सनकिे
• आपनू तय गिे अनिकार एउिा मात्र आपनू तयकतायसाँ ग भएको अिस्थामा त्यस्ता प्रोप्राइिरी मालसामाि िा
औषनिजन्य मालसामाि सो आपनू तयकताय िा निजका आनिकाररक निके् रता िा आनिकाररक एजेन्ि माफय त
खररद गिय सनकिे
• कुिै साियजनिक निकायलाई आिश्यक पिे मालसामािको उत्पादक िेपालमा एउिा मात्र भएको र
अन्य उपयुि निकल्प िभएमा खररद गिे साियजनिक निकायको प्रमख
ु ले सोही व्यहोरा अनभलेख गरी
उत्पादकसाँग सोझै खररद गिय सनकिे
• उत्पादकिाि सोझै खररद गदाय देहायका ितयहरु परू ा गरे को उत्पादकिाि गियु पिे ःः
(क) उत्पादकले आफ्िो उत्पादिको खमु ा तथा नडलर निक्री मल्ू यसच
ू ी रानरियस्तरको
समाचारपत्रमा प्रकािि गरे को
(ख) उत्पादकले स्थािीय नडलरलाई नदए सरहको ु ि खररद गिे साियजनिक निकायलाई नदएको
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सोझै खररदसम्िन्िी व्यिस्था (३/५)
• िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सचू िा प्रकािि गरी स्िदेिी घरे लु उद्योग भिी तोनकनदएको
घरे लु उद्योगिाि उत्पानदत पच्चीस लाख रूपैयााँसम्मको मालसामाि
• एक लाख रुपैयााँ भन्दा िढी रकमको सोझै खररद गदाय मौजदु ा सचू ीमा रहेका कम्तीमा तीिििा
प्रदायकिाि नलनखतरुपमा दरभाउपत्र िा प्रस्ताि माग गरी खररद गियु पिे
• प्रोपाइिरी मालसामाि सोझै खररद गदाय सानिक सम्झौता मल्ू यको तीस प्रनतित मल्ू यसम्म खररद गिय
सनकिे
• कुिै साियजनिक निकायिाि उत्पानदत िा नितररत कुिै मालसामाि िा सेिा खररद गियु परे मा त्यस्तो
मालसामाि िा सेिा उत्पादि िा नितरण गिे साियजनिक निकायको अनिकार प्राप्त अनिकारीिाि
नििायररत निक्री मल्ू यमा सोझै खररद गिय सक्िे घरे लु उद्योगसाँग खररद सम्झौता गरी सोझै खररद गिय
सक्िे
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सोझै खररदसम्िन्िी व्यिस्था (४/५)
• सोझै खररद गदाय
– रु १ लाख सम्मको िस्तु िा मालसामि, निमायण, र अन्य सेिा खररद गिय सनकिे
– एक लाख रुनपयााँभन्दा िढी रु. ५ लाखसम्म लागत अिमु ाि गररएको भिे सोझै खररद गिय सनकिे।
यसका लानग मौजदु ा सचू ीमा रहेका कम्तीमा ३ ििा आपनू तयकताय, निमायण व्यिसायी, परामियदाता िा
सेिा प्रदायकिाि नलनखत रूपमा दरभाउपत्र िा प्रस्ताि माग गरी खररद गियु पिे
(साियजनिक खररद नियमािली, २०६४ को नियम ८५ (१) (क) र नियम ८५ (४)

– िेपालमा उत्पानदत रु २० लाख सम्मको औषनिजन्य मालसामि र रु १५ लाखसम्मको मालसामि
रानरिय स्तरको समाचार पत्रमा सचू िा प्रकािि गरी तोके को निनक्र मल्ू यमा सोझै खररद गिय सनकिे
– िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सचू िा प्रकािि गरी स्िदेिी घरे लु उद्योग भिी तोनकनदएको घरे लु
उद्योगिाि उत्पानदत पच्चीस लाख रूपैयााँसम्मको मालसामाि साियजनिक निकायले त्यस्तो घरे लु
उद्योगसाँग खररद सम्झौता गरी सोझै खररद गिय सक्िे
– एक साियजनिक निकायले अको साियजनिक निकायसाँग सोझै खररद गिय सक्िे
– प्रोपाइिरी सामिको हकमा सोझै खररद गिय सनकिे
– नििेष पररनस्थनतमा सोझै खररद गिय सनकिे
33
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सोझै खररदसम्िन्िी व्यिस्था (५/५)
• सोझै खररद गदाय निम्ि कुराहरुमा ध्याि नदिपु िेः
– रु १ लाख भन्दा िढीको लानग लागत अिमु ाि तयार गररएको हुिपु िे
– प्रस्तािको मल्ू याङ्कि लगायतका निणयय प्रनक्रया एिझ सम्झौतासाँग सम्िनन्ित सिै
कुराहरु परु ा भएको हुिपु िे
– यसमा पत्रपनत्रकामा खल
ु ारुपमा सचू िा मात्र प्रकािि गियिु पिे तर मौजदु ा सचू ीमा
भएका कम्तीमा ३ ििासाँग नलनखत रुपमा प्रस्ताि मागेको र प्राप्त गरे को हुिपु िे
– एक आनथयक िषयमा एकै पिक िा पिक पिक गरी सीमाभन्दा िढी रकमको िा एउिै
व्यनि, फमय, कम्पिी िा सस्झ थािाि एक पिकभन्दा िढी सोझै खररद गिय िहुिे
– साियजनिक निकायसाँग खररद गदाय जमाित नलिु िपिे
– सोझै खररद गररएको कुराहरुको िारे मा साियजनिक रुपमा सचू िा प्रकािि गियपु िे
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सोझै खररद गदायको कायय चरण
चिण

काम

कसले ििे

एक

लागत अिमु ाि तयार गिे र सो को आिारमा खररद निनिको निक्यौल गिे
प्रस्ताि मल्ू याङ्किका लानग आिार र मापदण्ड तय गिे
यसरी तयार भएको दस्तािेज कायायलय प्रमख
ु िाि स्िीकृ त गराउिे

दइु

सचू ीकृ त भएका कामसाँग सम्िनन्ित कम्तीमा ३ ििा फमयसगाँ नलनखत रुपमा प्रस्ताि माग्िे खररद इकाईले

तीि

प्राप्त प्रस्तािहरुको तुलिात्मक नििरण सनहत मल्ू याङ्कि गिे र सो अिुसार उपयुि
प्रस्ताि िौिका लानग तयार गिे

खररद इकाईले

चार

मल्ू याङ्कि प्रनतिेदिका आिारमा कायायलय प्रमख
ु िाि प्रस्ताि स्िीकृ त गराउिे

खररद इकाईले

पााँच

स्िीकृ त प्रस्ताि अिुसार खररद आदेि िा कायायदिे िा काययसम्झौता गिे

खररद इकाईले

कायायन्ियि गराउिे र कामको अिुगमि गिे

सम्िनन्ित िाखा िा इकाईले

सात

कामको मल्ू याङ्कि गिे, कामको गणु स्तर सनु िनित गिे र काम सम्पन्ि भएको प्रमानणत
गिे, नजन्सी दानखला गियपु िेमा सो गिे

सम्िनन्ित िाखा िा इकाईहरुले

आठ

भुिािी गिे

आनथयक प्रिासि िाखाले
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सम्िनन्ित िाखा िा इकाईको
सहयोगमा खररद इकाईले
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२. दरभाउपत्रिाि खररद गिे प्रकृया र यसका चरणहरु
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नसलबन्त दी दिभाउपत्र ( नियमः ८४) (१/४)
• स्िीकृत काययक्रम र खररद योजिा अिसु ार िीस लाख रूपैयााँसम्म लागत अिमु ाि भएको
मालसामाि, निमायण कायय िा जिु सक
ु ै सेिा नसलिन्दी दरभाउपत्र आवानाि गरी खररद गिय सक्िे
• पचास लाख रूपैयााँसम्मको एक्सरे , इनसजी, औषनिजन्य मालसामाि, रोगको निदाि तथा
उपचारको लानग प्रयोग हुिे स्िास्थय सम्िन्िी उपकरणहरू खररद गदाय नसलिन्दी दरभाउपत्र आवानाि
गिय सनकिे
• तीिभन्दा कम नसलिन्दी दरभाउपत्र पेि हुि आएमा िा दरभाउपत्र पेि िै िभएमा कुिै कुरा उल्लेख िगरी
दोस्रो पिक सचू िा प्रकािि गियु पिे
• दोस्रो पिक सचू िा प्रकािि गदाय पनि आिश्यक सझख्यामा नसलिन्दी दरभाउपत्र पेि हुि िआएमा
पेि हुि आएका दरभाउपत्रमध्येिाि दरभाउपत्र स्िीकृत गिय सनकिे
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नसलबन्त दी दिभाउपत्र (२/४)
• नसलिन्दी दरभाउपत्र फाराम एक हजार रुपैंयााँ नतरी खररद गियु पिे
• दरभाउपत्रको फाराममा सम्िनन्ित निकायको प्रमख
ु िा निजले तोके को कमयचारीको दस्तखत भई ाप
लागेको हुिु पिे
• दरभाउपत्रको जमाित माग गदाय स्िीकृत लागत अिमु ाि रकमको दईु देनख तीि प्रनतित रकमको
सीमानभत्र रही निनित जमाित रकम उल्लेख गियु पिे
• जमाित रकम िगद िा िानणज्य िै ङ्किाि पचहत्तर नदिको मान्य अिनि रहिे गरी जारी भएको
िैङ्क जमाित (िैङ्क ग्यारे न्िी) दरभाउ पत्रसाथ पेि गियु पिे
• दरभाउपत्रको मान्य अिनि पझःैतालीस नदिको हुिे
• अनन्तम समय सनकएको लगतै तोनकएको स्थािमा सम्भि भएसम्म प्रनतनिनिको रोहिरमा
नसलिन्दी दरभाउपत्र फाराम खोल्िु पिे
• मल्ू याक
झ ि सनमनतले नसलिन्दी दरभाउपत्रको परीक्षण र मल्ू याङ्कि गिे
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नसलबन्त दी दिभाउपत्र (३/४)
• नसलिन्दी दरभाउपत्र खोलेको नमनतिाि पन्र नदिनभत्र स्िीकृत गियु पिे र सोको
जािकारी सिै नसलिन्दी दरभाउपत्रदातालाई नदिु पिे
• दरभाउपत्र स्िीकृत भएकोःे सात नदिनभत्र सम्िनन्ित दरभाउपत्रदातालाई खररद सम्झौता
गिय आउि सचू िा नदिु पिे
• सचू िा प्राप्त गिे नसलिन्दी दरभाउपत्रदाताले सो सचू िा पाएको नमनतले सात नदिनभत्र
कायय सम्पादि जमाित पेि गरी खररद सम्झौता गियु पिे
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नसलबन्त दी दिभाउपत्र (४/४)
• दरभाउपत्रिाि खररद गदायः
– रु २० लाख सम्मको निमायण कायय िा मालसमाि िा अन्य सेिा खररद गिय सनकिे
– रु ५० लाख रूपैयााँसम्मको एक्सरे , इनसजी, औषनिजन्य मालसामाि, रोगको निदाि तथा उपचारको
लानग प्रयोग हुिे स्िास्थय सम्िन्िी उपकरणहरू खररद गदाय नसलिन्दी दरभाउपत्र आवानाि गरी खररद
गिय सनकिे

• दरभाउपत्र माफय त खररद गदाय ध्याि नदिपु िे कुराहरु
•
•
•
•
•
•

नसलिन्दी रुपमा माग गियपु िे
कम्तीमा १५ नदिको समय नदइ सचू िा गियपु िे
एक पिक पेि भएको नसलिन्दी दरभाउपत्र नफताय िा सि
झ ोिि गिय िपाइिे
कम्तीमा ३ ििा दरभाउपत्र प्राप्त भएको हुिपु िे
दरभाउपत्र खोलेको १५ नदि नभत्र निणयय गररसक्िपु िे
परामिय सेिाको हकमा दरभाउपत्रको प्रिन्ि िभएको
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दरभाउपत्रिाि खररद गदायको कायय चरण (१/२)
चिण

काम

कसले ििे

एक

लागत अिुमाि तयार गिे र सो को आिारमा खररद निनिको निक्यौल गिे
प्रस्ताि मल्ू याङ्किका लानग आिार र मापदण्ड तय गिे
यसरी तयार भएको दस्तािेज कायायलय प्रमख
ु िाि स्िीकृ त गराउिे

सम्िनन्ित िाखा िा
इकाईको सहयोगमा खररद
इकाईले

दइु

रानरिय िा स्थािीय स्तरको पनत्रकामा कनम्तमा १५ नदिको सचू िा प्रकािि गिे

खररद इकाईले

समयमा कनम्तमा तीि ििा प्रस्ताि प्राप्त िभएमा िा कुिैपनि प्रस्ताि पेि हुि िआएमा
पुिः सचू िा प्रकािि गिुयपिे कम्तीमा १५ नदिकै सचू िा नदएर
दोस्रो पिक सचू िा प्रकािि गदाय पनि आिश्यक सख्झ यामा नसलिन्दी दरभाउपत्र पेि हुि
िआएमा पेि हुि आएका दरभाउपत्रमध्येिाि दरभाउपत्र स्िीकृ त गिय िािा िपिे
िोिः यस्तोमा स्िीकृ त लागत अिुमाि रकमको दईु देनख तीि प्रनतित रकमको सीमानभत्र रही निनित रकम तोकी
सचू िामा जमाित रकम उल्लेख गिुय पिे । यस्तो जमाित रकम िगद िा िानणज्य िैङ्किाि पचहत्तर नदिको मान्य अिनि
रहिे गरी जारी भएको िैङ्क जमाित (िैङ्क ग्यारेन्िी) नसलिन्दी दरभाउपत्र नदिे व्यनि, फमय, कम्पिी िा सस्झ थाले
नसलिन्दी दरभाउ पत्रसाथ पेि गिुय पिे । नसलिन्दी दरभाउपत्रको मान्य अिनि पैतालीस नदिको हुिे

तीि

प्राप्त प्रस्तािहरुको तुलिात्मक नििरण सनहत मल्ू याङ्कि गिे र सो अिुसार उपयुि
प्रस्ताि िौिका लानग तयार गिे
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दरभाउपत्रिाि खररद गदायको कायय चरण (२/२)
चिण
काम
चार
मल्ू याङ्कि प्रनतिेदिका आिारमा कायायलय प्रमख
ु िाि प्रस्ताि स्िीकृत
गराउिे
िोिः दरभाउपत्र खोलेको नमनतिाि पन्र नदिनभत्र स्िीकृत गियु पिे र सोको
जािकारी सिै नसलिन्दी दरभाउपत्रदातालाई नदिु पिे
दरभाउपत्र स्िीकृत भएको सात नदिनभत्र सम्िनन्ित दरभाउपत्रदातालाई
खररद सम्झौता गिय आउि सचू िा नदिु पिे
पााँच
स्िीकृत प्रस्ताि अिसु ार खररद आदेि िा कायायदेि िा काययसम्झौता गिे
कायायन्ियि गराउिे र कामको अिगु मि गिे

कसले ििे
खररद इकाईले

सात

सम्िनन्ित िाखा िा
इकाईहरुले

आठ

कामको मल्ू याङ्कि गिे, कामको गणु स्तर सनु िनित गिे र काम सम्पन्ि
भएको प्रमानणत गिे, दानखला गियपु िेमा सम्पनत्तको अनभलेनखकरण एिझ
दानखला गिे
भि
ु ािी गिे
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खररद इकाईले
सम्िनन्ित िाखा िा इकाईले

आनथयक प्रिासि िाखाले
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३ रानरिय स्तरको िोलपत्रिाि खररद गिे प्रकृया र यसका
चरणहरु
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िोलपत्रका सम्िन्िमा के ही ध्यािमा राख्िपु िे कुराहरु (१/२)
•
•
•
•
•

•

रु. २० लाखभन्दा मानथ रु. १० करोडसम्म लागत अिमु ाि भएको परामिय सेिा रानरिय परामियदातािाि आियपत्र र प्रस्ताि माग
गिे । रु. १० करोडमानथ अन्तरायनरिय स्तरको परामियदातािाि आियपत्र र प्रस्ताि माग गिे
यनद कुिै िस्तु िा सेिा देिनभत्रका उत्पादकिाि प्राप्त हुि िसक्िे भए अन्तरायनरिय निज्ञापि गिय सनकिे। िस्तु खररदको लानग
निदेिी उत्पादक िा उत्पादकले पनि भाग नलि सक्िे तर िेपाली िस्तल
ु ाई १५% सम्म िढी मल्ू य परे पनि प्राथनमकता नदिपु िे।
रु १ अिय भन्दा मानथको निमायण कायय र रु १० करोड भन्दा मानथको परामिय सेिाका लानग अन्तरानरिय िोलपत्र आिह्नाि गिे
पूिय योग्यता नििायरण गिुयपिे कुरामा ध्याि नदिे
िोलपत्रद्वारा खररद गदाय अपिाउिुपिे प्रनक्रया (दफा ११):
– पिू य योग्यता नििायरण गरी खल्ु ला रुपमा िोलपत्र आवानाि गिे,
– पिू य योग्यता नििायरण िगरी खल्ु ला रुपमा िोलपत्र आवानाि गिे
– खल्ु ला रुपमा आवानाि गररिे िोलपत्र एक िा दईु चरणमा आवानाि गिय सनकिे ।
निम्ि अिस्थामा दईु चरणमा िोलपत्र आवानाि गिय सनकिेः दफा २८
– खररद काययको प्रानिनिक पक्ष िा खररद सम्झौताका ितयहरु िोलपत्र आवानाि गदायका िखत पूणयरुपमा यनकि गिय सम्भि
िभएमा, िा
– कामको प्रकृ नत जनिल भई सोका निनभन्ि प्रानिनिक पक्ष िा खररद सम्झौता सम्िन्िी समस्या के कसरी समािाि गिय
सनकन् भन्िे निषयमा र त्यस्ता प्रानिनिक पक्ष र सम्झौताको ितय तथा त्यसिाि हुिे फाईदाका सम्िन्िमा िोलपत्रदातासाँग
लफल गियु परेमा
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िोलपत्रका सम्िन्िमा के ही ध्यािमा राख्िपु िे कुराहरु (२/२)
मल्ू याक
झ ि सनमनत
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िोलपत्रिाि खररद गदायको कायय चरण (१/२)
चिण
काम
एक
लागत अिमु ाि तयार गिे र सो को आिारमा खररद निनिको निक्यौल गिे
दइु
िोलपत्रसम्िन्िी कागजात तयार गिे दफा १४
प्रस्ताि मल्ू याङ्किका लानग आिार र मापदण्ड तय गिे
यसरी तयार भएको दस्तािेज कायायलय प्रमख
ु िाि स्िीकृत गराउिे
तीि
खल्ु ला रुपमा सचू िा प्रकािि गरी िोलपत्र आव्हाि गिे दफा १४
चार
प्राप्त प्रस्तािहरु ररतपक
ू य खोल्िे दफा २२ र मल्ू याकझि सनमनतमा पेि गिे
पााँच
िोलपत्र परीक्षण गिे दफा २३
• सारभतू रुपमा प्रभािग्राही भए िभएको
• ररत पगु े िपगु ेको
सारभतू रुपमा प्रभािग्राही भएका प्रस्तािहरुको तुलिात्मक नििरण सनहत
मल्ू याङ्कि गिे र उपयि
ु प्रस्ताि िौिका लानग नसफाररि गिे
सात
िोलपत्र स्िीकृत गिे
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कसले ििे
सम्िनन्ित िाखा िा
इकाईको सहयोगमा
खररद इकाईले
खररद इकाइ
खररद इकाइ
मल्ू याकझि सनमनत

मल्ू याकझि सनमनत
खररद इकाईले कायायलय प्रमख
ु िाि
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िोलपत्रिाि खररद गदायको कायय चरण (२/२)
चिण
काम
कसले ििे
आठ स्िीकृत प्रस्ताि अिसु ार खररद आदेि िा कायायदेि िा काययसम्झौता गिे खररद इकाईले
िौ

कायायन्ियि गराउिे र कामको अिगु मि गिे

दि

कामको मल्ू याङ्कि गिे, कामको गुणस्तर सनु िनित गिे र काम सम्पन्ि
भएको प्रमानणत गिे, दानखला गियपु िेमा सम्पनत्तको अनभलेनखकरण एिझ
दानखला गिे
भि
ु ािी गिे

एघार
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सम्िनन्ित िाखा िा
इकाईले
सम्िनन्ित िाखा िा
इकाईहरुले
आनथयक प्रिासि
िाखाले
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४. क्यािलि सनपङ्ि प्रकृया ि यसका चिणहर
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क्यािलि सनपङ्ि खरिद ििे निनध
• उत्पादक िा अनिकृत निक्रेताद्वारा नििायररत दरमा (क्यािलग सनपङ्ग) खररद गिे निनि
 कुिै मालसामाि निमायण गिे कम्पिीले उत्पादिको नििेषता, गणु स्तर र सनु ििाका आिारमा तय
गरे को निक्री मल्ू य सम्िनन्ित कम्पिीको िेभसाइि िा कागजात (ब्रोसर)मा साियजनिक गरे पन समाि
स्तरको मालसामाि उत्पादि गिे कम्पिीले तोके को मल्ू यमा प्रनतस्पिाय गराई गररिे खररद कायय
ऐिको दफा ८ को उपदफा ८ मा भएको व्यिस्था अिसु ार
 यसका लानग तोनकएको काययनिनि अपिाउिपु िे (PPMO Website)
 यो खररद निनि अिसु ार खररद गिय सनकिे कामका लानग खररद गियपु िू य आिश्यक तयारी गरी यस
निनिको िौि गियपु िे
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उत्पादक िा अनिकृत निक्रेताद्वारा नििाररत दरमा (क्यािलग सनपङ्ग)
निनििाि गररिे खररदको काययनिनि (नियमािलीको नियम ३१ख) (१/२)
• हेभी इनक्िपमेन्ि, सिारी सािि, औजार, मेनििरी, उपकरण, एक्सरे िा एमआरआई जस्ता स्िास्थय
सेिाको लानग आिश्यक पिे उपचारजन्य यन्त्र िा यस्तै अन्य यानन्त्रक मालसामािहरू त्यस्तो समाि
स्तरको मालसामाि उत्पादि िा नितरण गिे उत्पादक कम्पिी िा त्यसको आनिकाररक निक्रेतालाई
कम्तीमा सात नदिदेनख िढीमा पन्र नदिसम्मको नलनखत सचू िा नदई प्रनतस्पिाय गराई खररद गिय सक्िे
• उपरोि अिसु ार सचू िा प्रानप्त भएपन त्यस्तो मालसामाि निक्री गिय चाहिे उत्पादक कम्पिी िा त्यसको
आनिकाररक निक्रेताले उत्पादिको आनिकाररक स्पेनिनफके िि, गणु स्तर, मल्ू य र सनु ििा सनहतको
नििरण (क्यािलग िा ब्रोसर) सझलग्ि राखी त्यस्तो साियजनिक निकायमा नििेदि दताय गराउिु पिे। तर
यसरी नििेदि दताय गदाय िोलपत्र जमाित आिश्यक िपिे
• उत्पादक कम्पिी िा त्यसको आनिकाररक निक्रेताले पेि गरे को स्पेनिनफके िि, गणु स्तर, मल्ू य र सनु ििा
सनहतको नििरण (क्यािलग िा ब्रोसर) हेरी समाि स्पेनिनफके िि र गुणस्तर भएका उत्पादिहरूको
उत्पादक कम्पिी िा त्यसको आनिकाररक निक्रेताको सचू ी तयार गियु पिे
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उत्पादक िा अनिकृत निक्रेताद्वारा नििाररत दरमा (क्यािलग सनपङ्ग)
निनििाि गररिे खररदको काययनिनि (नियमािलीको नियम ३१ख) (२/२)
• प्राप्त सचू ीको आिारमा खररद गररिे मालसामािको पररमाण खोली उत्पादक िा अनिकृत निक्रेतािाि
तोनकएको मल्ू य र सनु ििा मध्ये मल्ू यमा ु ि िा सनु ििामा थप हुि सक्िे नििरण सनहतको आनथयक
प्रस्ताि माग गियु पिे
• प्रस्ताि प्राप्त भएपन मल्ू यमा पाइिे ु ि र सनु ििामा हुिे थप समेतको आिारमा मल्ू याङ्कि गरी न्यिू तम
मल्ू याङ्नकत सारभतू प्रभािग्राही प्रस्तािदाताको िौि गियु पिे
• िौि भएको प्रस्तािदातासाँग काययसम्पादि जमाित नलई खररद सम्झौता गियु पिे
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क्यािलग सनपङ्ग खररद गदायको कायय चरण
चिण
एक
दइु

काम

कसले ििे

तीि
चार
पााँच

सात
PFM Training Module for Local Level
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५. रािि खररद
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रासि खररद व्यिस्था (१/२)
• खररद ऐिको दफा ४२ र खररद नियमािलीको नियम ८८ देनख ९३ सम्म प्राििािहरु रहेको
• रािि खररद गदाय निम्िािसु ार काययनिनिको अिलम्िि गियपु य ः
(क) लागतअिमु ाि र सोको स्िीकृनत, (ख) मल्ू यिनृ ि, (ग) िोलपत्रदाताको ग्राहयता,
(घ) िोलपत्र जमाित, (ङ) िोलपत्रको दानखला, र (च) तोनकए िमोनजमको अन्य
निषय।
• लागत अिमु ािको तयारी र स्िीकृनतका लानग नियम ८८ को (१) मा आिारहरु रहेको । सो
अिसु ार निश्ले षण गियपु िे र उपनियम (२) अिसु ारको सनमनतिाि स्िीकृत गराउिपु िे
• लागत अिमु ाि तयारीका आिारहरुः
– िेपाल रारि िैंकिाि प्रकानित हुिे सम्िनन्ित क्षेत्रको उपभोिा मल्ू यसचू ी, कृनष उपजको मल्ू य
नििायरण गिे सरकारी निकायले प्रकानित गरे को मल्ू य सचू ी, सडक सनु ििा, स्थािीय िजार दर, गत
िषयको खररद सम्झौता दररे ि, साियजनिक खररद अिगु मि कायायलयिाि कुिै निदेनिका जारी भएको
भए त्यस्तो निदेनिकाले नििायरण गरे का आिारहरु
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रासि खररद व्यिस्था (२/२)
• प्रत्येक िषयको भाम मसान्त नभत्र लागत अिमु ाि स्िीकृत गररसक्िपु िे
• रािि खररदको िन्दोिस्त प्रत्येक िषय माघ १ गते देनख अको िषयको पसु मसान्त सम्मको
लानग गिे
• राििको िमिू ा राख्िपु िे र सो अिसु ार मल्ू याकझि कायय र खररद प्रिासि गियपु िे
• पेश्की नदिपु दाय किोल अक
झ को २५% मा ििढाई िैक जमाित राखी नदिपु िे। यस्तो पेश्की
आनथयक िषय नभत्रै फस्यौि गियपु िे।
• िैक जमाितको म्याद कम्तीमा ७ मनहिाको हुिपु िे र त्यसरी नदएको पेश्की रकम प्रत्येक
मनहिाको निलिाि ५०% का नहसािले कट्टी गदै जािपु िे।
• राििको सट्टा िगद उपलव्ि गराउि सम्िनन्ित के न्मीय निकायले निदेिि नदएमा नियम
९३ मा भएको व्यिस्थाको पररनिमा रही त्यस्तो व्यिस्था हुि सक्िे
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६. घरजग्गा भाडा नलिे सम्िन्िी
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घरजग्गा भाडा नलिे सम्िन्िी व्यिस्था (१/२)
• खररद ऐिको दफा ४३ र खररद नियमािलीको नियम ९४ मा यस सम्िन्िी प्राििाि रहेको
• घर जग्गा भाडामा नलिपु दाय साियजनिक सचू िा प्रकानित गरी प्रस्ताि माग गिे
• यस्तो सचू िामा मल
ू तः निम्ि व्यहोरा अनििायय रुपमा खल
ु ाउिेः
(क)सम्िनन्ित साियजनिक निकायको िाम र ठे गािा,
(ख)घर जग्गा आिश्यक भएको क्षेत्र िा स्थाि
(ग) भाडामा नलि खोजेको घर जग्गाको प्रकृनत, क्षेत्रफल र अन्य आिश्यक नििरण,
(घ) सनमनतले नििायरण गरे को दररे िमा मात्र घर जग्गा भाडामा नलइिे कुरा,
(ङ) घर जग्गाििीले प्रस्ताि पेि गिे तररका र त्यस्तो प्रस्तािका साथ पेि गियु पिे न्यिू तम नििरण,
(च) प्रस्ताि दानखला गिे स्थाि र अनन्तम नमनत,
( ) घर जग्गाको भाडा भि
ु ािीका ितयहरु र कर कट्टीको निषय, र
(ज) साियजनिक निकायले उपयि
ु ठािेका अन्य कुरा ।

PFM Training Module for Local Level

57

घरजग्गा भाडा नलिे सम्िन्िी व्यिस्था (२/२)
• प्राप्त प्रस्ताि घरभाडा नििायरण सनमनतमा पेि गरी निणयय गियपु िे
• प्रस्तािको मल्ू याकझि एिझ घरजग्गाको भाडा नििायरण गदाय मल
ू तः निम्ि आिारमा गियपु िेः
(क)घर जग्गा रहेको स्थाि र िािोको सनु ििा, (ख) घर जग्गाको ििािि र क्षेत्रफल, (ग) भौनतक सनु ििा,
(घ) घर जग्गाको पररसर, (ङ) घर जग्गा ििीले प्रस्ताि गरे को भाडा रकम, र (च) घरभाडाको
प्रचनलत दररे ि ।
• काठमाडौं उपत्यका नभत्र िानषयक रु पन्र लाख र काठमाडौं उपत्यका िानहर िानषयक रु पााँच लाख
रुपैयााँसम्म घरजग्गा भाडा नतियपु िे गरी घरजग्गा भाडामा नलिु परे मा सचू िा िमोनजम प्राप्त प्रस्तािमध्ये
उपयि
ु प्रस्तािमा सेिा, सनु ििा तथा भाडा रकम सम्िन्िमा घर जग्गा ििीसाँग सोझै िाताय गरी घरजग्गा
भाडामा नलि सक्िे
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यहााँहरुको नजज्ञासाका लानग स्िागत गदय ौं
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सत्र – ०८
सार्वजनिक खरिदको लागत अिमु ाि तयािी ि स्र्ीकृनत

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेनििे निषयहरु
• शििरण तयारी
• लागत अनमु ान
• खररद शिशि नौट
• लफल
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प्रश्नहरु उनजजएका लागत अिमु ािसँग सम्र्नधित के ही सर्ाल
–
–
–
–
–
–
–

लागत अनमु ान तयार नगरी खररद गररएको
शिल्ला दररे ट भन्दा िढी दरमा लागत अनमु ान तयार गरे को
खररदमा लागत अनमु ान तथा खर्यको औशर्त्य पशु ि नभएको
मालसामनमा लागत अनमु ान स्िाभाशिक भएको
लागत अनमु ान तयार गदाय उपयक्त
ु आिार नशलएको
लागत अनमु ान स्िीकृत गनयपु ने तह िा शनकायिाट हुनपु नेमा सो नभएको
अन्य ?
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प्रमुख काम
• निििण तयाि गिवपु र्व ।
– स्पेशिशफके न
– नक्सा
– शििेषता
– प्रशतफल, आशद
• लागत अनमु ान तयार गनयपु य
• यसलाई स्िीकृत गनयपु य
• अि खररद प्रशक्रयामा िानपु य र सो को लाशग आिश्यक तयारीहरु गनयपु य
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नर्र्िण तयाि गिवपु िे (१/२)
• ऐनको दफा ४ का आिारमा शििरण तयार गनयपु ने
• शििरण तयारीसँग सम्िशन्ित प्राििानः
– मालसामान, शनमायण कायय िा सेिा खररद गनयु अशि त्यस सम्िन्िी स्पेशिशफके िन, योिना,
नक्िा, शििाइन, शििेष आिश्यकता िा अन्य शििरणहरु तयार गनयु पने
– शििरण तयार गदाय त्यस्ता मालसामान, शनमायण कायय िा सेिाको सम्िद्घ िस्तुगत प्राशिशिक तथा
गुणस्तरिन्य शििेषता र कामको आिारमा तयार गनयु पने
– शििरण तयार गदाय मालसामान, शनमायण कायय िा सेिाको शििेषताहरु स्पि रुपमा िशु िने गरी
उल्लेख गने अको कुनै उपाय नभएको अिस्थामा िाहेक कुनै खास ब्राण्ि, ट्रेिमाकय , नाम, पेटेण्ट,
शििाइन, प्रकार, उत्पशि िा उत्पादकको नाम उल्लेख गनय नहुने
• तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अिस्थामा कुनै खास ब्राण्ि, ट्रेिमाकय , नाम, पेटेण्ट, शििाइन,
प्रकार, उत्पशि िा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने िब्दहरु उल्लेख गनय
सशकने
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नर्र्िण तयाि गिवपु िे (२/२)
– िोलपत्र िा पिू य योग्यता सम्िन्िी कागिातमा मालसामान िा शनमायण कायय िा अन्य सेिाको
प्राशिशिक िा गुणस्तरिन्य शििेषताहरुको शििरण र परीक्षण (टेशस्टङ), माशकिं ङ्ग, प्याके शिङ्ग,
लेिशलङ्ग िा पशु िकरणको प्रमाणपत्र (कनफरशमटी सशटयशफके ट) सम्िन्िी आिार िा सङ्के त िा
िब्दािली उल्लेख गदाय त्यस्तो मालसामान िा शनमायण कायय िा अन्य सेिाको कामसँग असम्िद्ध
हुने, योग्य िोलपत्रदातालाई खररद प्रकृयामा सहभागी हुन कुनै शकशसमले िािा पयु ायउने िा
औशर्त्य शिना प्रशतस्पिायलाई सीशमत गने गरी शििरण, आिार, सक
ं े त िा िब्दािली उल्लेख गनय
नसशकने
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नर्र्िण तयाि गदाव ध्याि नदिपु िे निषयहरु
• खररद आिश्यकताको िानकारी राम्ररी राख्नपु ने
• खररद गनय लाशगएको िा खोशिएको कायय िा िस्तु िा सेिा के प्रयोिनका लाशग हो भनी स्पि भै
यसको उपलव्िीको आकलन गने
• खररद गनय खोशिएको काययसँग सम्िशन्ित शक्रयाकलापहरु िा सम्िशन्ित िस्तु तथा सेिाहरु के के हुन् र
शतनको आपसी सम्िन्ि कस्तो हुन् भनी िानकार हुनपु ने
• शििरणको पणू यताको सम्िन्िमा तयार गदाय नै हेक्का राख्नपु ने
• शनिायरण गररएका शक्रयाकलाप िा िस्तुहरुको स्पेशिशफके िन िा शििाइन िा शििेष
आिश्यकताहरुको िारे मा शिस्ततृ रुपमा उल्लेख गनयपु ने र यसैको आिारमा आिश्यक पररमाण
आकलन गनयपु ने
• सो खास शििेषता िा आिश्यकता एिं सो पररमाण शकन आिश्यक भएको हो त्यसको िारे मा पिु ् याई
राख्नपु ने िा शिश्लेषण गरी राख्नपु ने
• यो शििरणमा भएका शिषयहरु नै खररद व्यिस्थापनको महत्िपणू य आिार हुने
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अधय खास खाँका ितोनकएको र्ा िभएको अर्स्थामा नर्र्िण तयाि
गिव निम्िािस
ु ाि ढाँचाको प्रयोग गिव सनकिे
• मालसामिको हकमा नर्र्िण तयाि गदावाः
क्र.स आर्श्यकता नर्श्ले षण
आर्श्यक सख्ं या
. (Required Specification)

नर्श्षलेषण तथा पुष्टयार्व

• पिामर्व सेर्ाको हकमा नर्र्िण तयाि गदावाः
क्र.स. आर्श्यक
आर्श्यक र्िपिु
नर्श्षलेषण तथा
नक्रयाकलापहरू नर्कल्प १ नर्कल्प २ नर्कल्प २ र्िपिु
पष्टु यार्व
(Input
Needed)
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लागत अिुमाि तयाि गिे आिाि ि तरिका
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मालसामिको लागत अिमु ाि
• शनयम ९ र ११ यसका लाशग मख्ु य आिार
• कायय गदाय शनम्न प्रश्नहरुमा ध्यान शदनपु नेः
o सम्पणू य कामका लाशग एउटै खररद शक ु ट्टा ु ट्टै खररद ?
o खररद पश को सेिा के हुने ?
o समयािशि कस्तो र कशत हुन सक् ?
o स्पेशिशफके िन कस्तो हो ?
o यसको दररे ट तय शक ै न ?
o दररे ट ै न भने कसरी रे ट तय गने ?
•
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पिामर्व सेर्ाको लागत अिमु ाि
लागत अिमु ािको आिाि
क सम्िशन्ित मन्त्रालयले परामिय सेिा सम्िन्िी नम्सय तयार गरे को भए त्यस्तो नम्सय,(नियम ९ र १२)
ख सम्िशन्ित परामिय सेिाको काययक्षेत्रगत ितय,
ग सम्िशन्ित साियिशनक शनकाय िा अन्य शनकायले र्ालू िा अशिल्ला िषयहरुमा सोही प्रकृशतको
खररद गदाय लागेको िास्तशिक लागत यस प्रयोिनको लाशग अशिल्लो िषय हरुको दरमा मल्ू य
समायोिन गरी लागत अनमु ान तयार गनयु प य
लागत अिमु ािमा देहायको खचवहरु खल
ु ाउिु पर्व
 मख्ू य िनिशक्त एिं िनिशक्तको पाररश्रशमक
 भ्रमण खर्य िनिशक्त िसोिास खर्य, कायायलय खर्य, आिश्यक मालसामान, उपकरण र सेिा खर्य,
प्रशतिेदन र अन्य कागिातको अनिु ाद, पाई खर्य
 परामिय दाताले ताशलम गोष्ठी िा भ्रमणको व्यिस्था गनयु पने भए त्यस्तो कामको लाशग लाग्ने खर्य र
अन्य खर्य
पिामर्व सेर्ाको लागत अिमु ािको ढाँचा (अिस
ु च
ू ी १क)
PFM Training Module for Local Level
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लागत अिमु ाि तयाि गिे िम्सव के हुिे? ि कसिी ?
लागत अनमु ान तयार गदाय शनम्न र्ार आिारमा गनयपु ने

१. साियिशनक शनकायले तय गरे को दर रे ट

३. यस्तै प्रकृशतको अन्य शनकायले खररद
गरे का िस्तु तथा सेिाको लागत

२. आफूले शिगतमा खररद गरे को िस्तु तथा
सेिाको लागत

४. प्रर्शलत ििार दरको शिश्ले षण
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मालसामिको लागत अिमु ाि तयाि गिवका लानग अधयत्र ढाँचा तोनकएकोमा सो अिस
ु ाि गिे
ि ितोनकएको अर्स्थामा निम्ि खाँकामा आिारित भै लागत अिुमाि तयाि गिव सनकिेाः
S.N.

Item

Unit

Quantity Rate per
Unit NPR

Amount (NPR)

Remarks

Item (A)

1
Sub-Total of (A)
Item (B)

0
0
0

2
Sub Total of (B)
Item ©
3
4

Sub Total of ©
Total Cost Estimate (1+2+3)
Other Cost (if Any)

5
6
7
8

Sub Total of Other Cost
Net Total Cost (4+5)
VAT (13%)
Total Cost Estimate including tax (1+2+3)
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0
0
0
0
0
0
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पिामर्व सेर्ाको लागत अिमु ािको तयाि गिवका लानग ढाँचा
सेर्ा खचव नर्षव क
(क)

र्काई
(ख)

नर्षव कको प्रनत
र्काई दि (ग)

नर्षव कको जम्मा
परिमाण (घ)

नर्षव कको जम्मा लागत
(ङ) = (गXघ)

नर्षव क (१) िनिशक्तको पाररश्रशमक (ङ१)
नर्षव क (२) भ्रमण, िसोिास, मालसामन िा उपकरण िा सेिा लगायतका िोिभनाय हुने खर्य
(ङ२)
नर्षव क (३) ताशलम, गोष्ठी, कागिात पाई िा अनिु ाद लगायतका अन्य फूटकर खर्य (ङ३)
िम्मा लागत अनमु ान (र्) = (ङ१+ङ२+ङ३)
कायायलय व्यिस्थापन खर्य ४% ( ) = (र्X०.०४)
कुल लागत अनमु ान (ि) = (र्+ )
ििेट व्यिस्थापन प्रयोिनका लाशगः
मल्ू य समायोिन कशन्टन्िेन्सी (१०% ले) (अ) = (र्X०.१)
शिशभन्न कर िापत (१०% ले) (आ) = (र्X०.१)
ििेट व्यिस्थापन प्रयोिन समेत िम्मा (इ) = (ि+अ+आ)

मल्ू य अशभिृशि कर (१३% ले) (ई) = (इX०.१३)
कुल ििेट व्यिस्थापन लागत (उ) = (इ+ई)
PFM Training Module for Local Level
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मालसामिको लागत अिमु ाि स्र्ीकृनत
•
•
•
•
•
•

शनयम १४

१ करोि रुपैया सम्मको रा. प. त.ृ श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
५ करोि रुपैया सम्मको रा. प. शव्दतीय श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
१० करोि रुपैया सम्मको रा. प. प्रथम श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
१० करोि भन्दा माशथ िशतसक
ु ै रकमको भए पशन शिभागीय प्रमख
ू िाट
आफै ँले स्िीकृत गनय नशमल्ने भएमा १ तह माशथको पदाशिकारीिाट स्िीकृत गराउनु प य
मन्त्रालयको सशर्ि िा संिैिाशनक शनकायका सशर्िले िशतसक
ु ै रकमको पशन स्िीकृत गनय सक् न
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पिामर्व सेर्ाको लागत अिमु ािको स्र्ीकृनत
•
•
•
•
•
•

१० लाख रुपया सम्मको रा. प. त.ृ श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
शनयम १४
२५ लाख रुपया सम्मको रा. प. शव्दतीय श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
५० लाख रुपया सम्मको रा. प. प्रथम श्रेणीको कायायलय प्रमख
ू िाट
५० लाख माशथ िशतसक
ु ै रकमको भए पशन शिभागीय प्रमख
ू िाट
आफै ँले स्िीकृत गनय नशमल्ने भएमा १ तह माशथको पदाशिकारीिाट स्िीकृत गराउनु प य
मन्त्रालयको सशर्ि िा संिैिाशनक शनकायका सशर्िले िशतसक
ु ै रकमको पशन स्िीकृत गनय सक् न
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खरिद निनि र्िौि
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खरिद निनि










अन्तरायशिय स्तरमा खल्ु ला िोलपत्र आव्हान गरी
राशिय स्तरमा खल्ु ला िोलपत्र आव्हान गरी
सोिै खररद
एकमिु दर शिशि
Catalog Shopping Method
Limited Tendering Method
Buy-Back Method
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई सहभागी गराई
अमानतिाट
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खरिद नर्नि र्िौिाः अर्स्था ि खरिद मूल्यको आिािमा
मालसामाि, निमावण कायव र्ा अधय सेर्ा खरिदाः

अन्तरायशरट्रय / राशरट्रय स्तरमा खल्ु ला िोलपत्र आहृिान (२० लाख भन्दा िढी)
शसलिन्दी दरभाउपत्र आहृिान (२० लाखसम्म)
सोिै खररद (५ लाखसम्म)
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई सहभागी गराई ( १ करोि सम्म)

अमानतिाट (सानाशतना ममयत सभं ारका काययहरु)
गैर सरकारीसंस्था (सर्ेतना मल
ू क काययक्रम आशद)
अन्य खररद शिशिहरु (एकमिु , शलशमटेि टेन्िररग, िाईव्याक आशद)
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खरिद नर्नि र्िौिाः अर्स्था ि खरिद मूल्यको आिािमा
पिामर्व सेर्ा खरिद गिवु पदावाः
प्रनतस्पिावत्मक प्रस्तार् माग गिीाः
• ५ देशख २० लाखसम्म मौिदु ासर्ू ी,
• १० करोिसम्म राशरट्रय,
• १० करोि माशथ अन्तरराशरट्रय,
प्रस्तार् र्िौि नर्निाः
• गुणस्तर र लागत शिशि,
• गुणस्तर शिशि,
• शनशित ििेट शिशि, िा
• न्यनू लागत शिशि
सोझै र्ाताविाि (५ लाख )
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खरिद नर्निको र्िोि गदाव ध्याि नदिुपिे कुिाहरु
 खररद काययको प्रकृशत (मालसामान,शनमायण कायय,परामिय सेिा)
 खररद मल्ु यको शसमा (लागत अनमु ानको आिारमा)
 खररद गने अिस्था (उत्पन्न पररशस्थशत र खररद गने समय शसमा)
 आपशु तयकतायको उपलव्िता (राशरट्रय, अन्तराशरट्रय)
 सरु क्षा एिं सामररक महत्िका अिस्थाहरु
 खररद कायय सम्पन्न गनयपु ने समय ताशलका (खररद योिना)
 खररद सम्िौताको प्रकृशत िा प्रकार, आशद
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यहाँहरुको शिज्ञासाका लाशग स्िागत गदय ौं
यहाँहरुको नजज्ञासाका लानग स्र्ागत गदवर्ौं
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सत्र – ०९
बोलपत्रबाट खरिद

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटटने टबषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बोलपत्रदाताको योग्यता,
बोलपत्रको प्रशकया र चरण ,
बोलपत्र सम्बशधि कागजात तयारीसँग सम्िशधित सिाल
बोलपत्रको आहान ,बोलपत्र पेिगने तररका ,बोलपत्र शिताय िा ससं ोिन ,बोलपत्र शिताय िा ससं ोिन ,
बोलपत्र माधयहुने अबशि ,बोलपत्र खोल्ने शबषयहरु
बोलपत्रको परीक्षण
बोलपत्रको मल्ु यांकन
बोलपत्र अशस्िकृत गने िा खररद कारबाही रद्द गने अिस्था
बोलपत्र स्िीकृशत गदाय ध्यान शदनपु ने शबषयहरु
लिल
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बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता
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योग्यता टकन आवश्यक ?
• बोलपत्रको माध्यमबाट खररद कायय गनयु एक व्यािसाशयक काम हो
• साियजशनक शनकायले प्राप्त गने शनमायण कायय िा बस्तु िा सेिा खास क्षमता र सीप भएकासँगबाट प्राप्त
हुने अपेक्षा गररध
• साियजशनक खररदमा गुणस्तरीयताऽ समय सीमाको पालन र उशचत मल्ू यलाई सँगसँगै हेररध यस्तो
शबषयको सशु नशितता खास क्षमता भएका व्यिसायीहरुबाट मात्रै सम्भब हुध
• प्राप्त गनयु पने बस्तु िा सेिाको प्रकृशत अनसु ार क्षमता र सीप िरक िरक हुध यसको मापन र काम
हुने सशु नशितताका लाशग संलग्न हुने व्यािसायी खास योग्यता भएको हुनु आियकयक प य
• योग्यताको शनिायरणले समान प्रकृशतको काममा शिगतमा हाशसल गरे को सीप र सो काम सम्पादन
गनयका लाशग आियकयक क्षमता भएको शिश्वास शदलाउँ
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (१/६)
• खररद सम्झौता प्राप्त गनय देहाय बमोशजमको योग्यता परू ा गरे को हुनपु नेेः–
– (क) बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत योग्यताका आिार िा खररदको लाशग पिू ययोग्यता
शनिायरणको कारबाही चलाइएकोमा पिू ययोग्यता सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत योग्यताका आिार, र
– (ख) प्रस्तािदाताले प्रस्ताि सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत योग्यताका आिार
• योग्यताका आिार उल्लेख गदायेः
– पेिागत र प्राशिशिक योग्यता, उपकरणको उपलब्िता, शिगतको काययसम्पादन, शबक्रीपश को सेिाको
व्यिस्था, जगेडा पाटपजू ायको उपलब्िता, काननू ी सक्षमता, शित्तीय स्रोत र अिस्था, पेिागत कसूर
गरे िापतको सजाय र यस्तै अधयआिारहरु उल्लेख गनयसशकने
• बोलपत्र कागजातमा राशखएको योग्यताको आिारमा मात्र मल्ू याकंन हुने िा मल्ू याकंन गनयपु ने
• योग्यताको आिारहरु तय गदाय प्रशतस्पिाय सीशमत हुने िा अधय कुनै प्रकारको भेदभाि हुने गरी रा्नु हुदैन
• कामको प्रकृशत अनसु ार र खररद काननू ले तोके को पररिीमा रही यस्तो योग्यताहरु शनिायरण गनयपु य
• यसका लाशग साियजशनक खररद ऐनको दिा १० र साियजशनक खररद शनयमािलीको शनयम २५ देशख ३० सम्म
भएका व्यिस्थाहरु अनक
ु ु ल रही गनयपु ने
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (२/६)
शनयम२५.
मालसामान आपशू तय गने बोलपत्रदाताको योग्यताका आिारेः
• यसमा योग्यताको आिार शनिायरण गदाय देहायका कुराहरु मध्ये आियकयकता अनसु ार कुनै िा सबै कुरालाई शिचार गरी शनिायरण गनय सक्ने ेः–
–

–

•

योग्यता र प्राशिशिक क्षमता प्रमाशणत गने कागजात मागगदाय साियजशनक शनकायले मालसामानको प्रकृ शत, पररमाण, महत्ि िा प्रयोग अनसु ार देहायका मध्ये
कुनै िा सबै कागजात माग गनय सक्नेेः—
–
–
–
–
–

•

प्राशिशिक क्षमता, मालसामान उत्पादन सम्बधिी शलखत (म्यानि
ु याक्चररङ रे कडय), मालसामानको प्राशिशिक स्पेशसशिके िन, आशथयक र शित्तीय क्षमता, मालसामान
जडान गनयपु ने भएमा जडान काययमा सल
ं ग्न हुने प्राशिशिकको दक्षता, आपशू तय हुने मालसामान खास अिशिसम्म सचू ारु रुपले सञ्चालन हुध भधने कुराको प्रत्याभशू त,
मालसामान ममयतसम्भारको व्यिस्था, सेिा र जगेडा पाटपजू ायको उपलब्िता,
जडान (इधस्टलेिन) समेत गनयपु ने गरी मालसामान आपशू तय गने आपशू तयकतायको हकमा शनजको सीप, शनपणू तय ा, अनभु ि र शिश्वसशनयता

शिगत तीनिषयको अिशिमा सरकारी शनकाय िा शनजी सस्ं थालाई आपशू तय गरे को मालसामानको प्रकृ शत, पररमाण, सम्झौता रकम, शमशत र त्यस्तो सरकारी शनकाय िा शनजी
सस्ं थाको नाम र ठे गाना,
खररद गररने मालसामान जशटल िा असािारण प्रकृ शतको भएमा सम्बशधित साियजशनक शनकाय आिै ले िा त्यस्तो शनकायको तिय बाट बोलपत्रदाता िा पिू ययोग्यताको
प्रस्तािदाता सस्ं थाशपत भएको देिको आशिकाररक शनकायले शनजको उत्पादन क्षमता जाँच गरे को कागजात,
आशिकाररक गणु स्तर शनयधत्रण सस्ं था िा माधयता प्राप्त शनकायले खररद गररने मालसामानको शनरीक्षण गरी त्यस्तो मालसामानको स्पेशसशिके िन रगणु स्तर सम्बधिमा
शदएको प्रमाणपत्र,
आपशू तय गररने मालसामानको आशिकाररकता प्रमाशणत गनय आियकयक पने नमनू ा, परू क शििरण िा िोटोहरु,
सि–कधरयाक्टरबाट गराउन चाहेको आपशू तय सम्बधिी कामको अनपु ात

नेपालशभत्र व्यापार व्यिसाय सञ्चालन नभएको प्रस्तािदाताले खररद सम्झौता प्राप्त गरेमा त्यस्तो सम्झौता बमोशजम आपशू तय गररएको मालसामान ममयत
सम्भार गने, शबक्री पिातको सेिा प्रदान गने तथा आियकयक जगेडापाटय पजू ाय मौज्दात राखी आपशू तय गने सम्बधिी दाशयत्ि शनिायह गनय सक्ने शनजको एजेधट िा
अशिकृ त शिक्रेता नेपालमा रहने कुरा प्रमाशणत गने कागजात पेिगनयु पने गरी ितय शनिायरण हुन सक्
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (३/६)
शनयम २६
टनमाु ण व्यवसायीको योग्यताका आधािः
• साियजशनक शनकायले दईु करोड रूपैयाँ भधदा माशथको शनमायण कायय सम्बधिी खररद कारबाहीमा भाग शलने बोलपत्रदाताको िा पिू य योग्यताको प्रस्तािदाताको योग्यताको
आिार शनिायरण गदाय देहायका कुरा मध्ये आियकयकतानसु ार कुनै िा सबै कुरालाई शिचार गरी शनिायरण गनय सक्नेेः
(क) म्य
ु ु् सम्झौताकताय (प्राईम कधरयाक्टर) भई एकलौटी रुपमा काम गरे को िा व्यिस्थापन सम्झौता गरी काम गरे को िा संयुक्त उपक्रमको साझेदार िा सि–
कधरयाक्टरको रुपमा काम गरे को सामाधय अनभु ि,
(ख) एकलौटी रुपमा काम सम्पधन गरे को िा संयक्त
ु उपक्रमको साझेदारको हैशसयतले काम गरे को समेत गरी बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पिू य योग्यता सम्बधिी
कागजातमा उल्लेख भएको सीमा िा सोभधदा बढी रकमको शनमायण काययको धयूनतम सरदर िाशषयक कारोिार, तर राशररयस्तरमा खल
ु ा बोलपत्र आह्वान गररएको
अिस्थामा दि िषयको कारोिार मध्येको कुनै तीन िषयको अशिकतम सरदर िाशषयक कारोिारलाई आिार शलइने
(ग) एकलौटी रुपमा िा व्यिस्थापन सम्झौता गरी िा संयुक्त उपक्रमको साझेदार िा सब– कधरयाक्टरको रुपमा बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पिू य योग्यता सम्बधिी
कागजातमा उल्लेख भएको धयूनतम रकम बराबरको शनमायण कायय माशसक िा िाशषयक रुपमा गरे को र प्रस्ताशित खररद सम्झौतासंग मेल खाने प्रकृ शत, जशटलता र
शनमायण प्रशिशिका खररद सम्झौता त्यस्तो कागजातमा उल्लेख भएको सं्यामा सिलतापिू यक सम्पधन गरे को शििेष अनभु ि,
(घ) खररद सम्झौता बमोशजमको शनमायण कायय िुरु गनयको लाशग आियकयक रकम भक्त
ु ानी नपाउने िा पाउन शढलाई हुने अिस्थामा प्रस्ताशित शनमायण कायय र सम्बशधित
बोलपत्रदाता िा पिू य योग्यताको प्रस्तािदाताले सञ्चालन गरी रहेको िा सञ्चालन गनय प्रशतिद्धता जाहेर गरे को अधय शनमायण कायय सम्पधन गनय आियकयक पने नगद
प्रिाहको व्यिस्था गनय सक्ने तरल सम्पशत, कजाय सुशििा र अधय शित्तीय स्रोत (कुनै खररद सम्झौता अधतगयतको पेयककी रकम बाहेक) उपलब्ि भएको िा त्यस्तो
सम्पशत्तको स्रोतमा पहुँच भएको आशथयक र शित्तीय क्षमता,
(ङ) बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पिू य योग्यता सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमका दक्ष जनिशक्त,
(च) बोलपत्रदाता िा पिू य योग्यताको प्रस्तािदाताको आफ्नै स्िाशमत्िमा रहेको िा खररद सम्झौतामा उशल्लशखत अिशिभर शनिायि रुपमा उपयोग गनय सक्ने गरी भाडा,
शलज, सम्झौता िा अधय व्यिसाशयक माध्यमबाट उपलव्ि हुने चालू हालतका बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पिू य योग्यता सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए
बमोशजमका मु्य उपकरण
• शनमायण व्यिसायीको प्राशिशिक क्षमता प्रमाशणत गने कागजात माग गदाय शनमायण काययको प्रकृ शत अनसु ार देहायका कुनै िा सबै कागजात माग गनय सक्नेेः
– शिगत दि िषयको अिशिमा शनजले सम्पधन गरे को शनमायण काययको मूल्य, शमशत र काययस्थलको शििरण,
– शनजले सि–कधरयाक्टर मापयmत गराउन चाहेको प्रस्ताशित कामको अनपु ात,
– प्रस्ताशित काम सम्पधन गनयका लाशग शनजसँग भएका प्राशिशिक जनिशक्त, उपकरण र प्लाधटको शििरण
– प्रस्ताशित शनमायण कायय सम्पधन गनय प्राशिशिक क्षमता प्रमाशणत गनय आियकयक शििरण
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (४/६)
शनयम २७.
परामिय सेिाको प्रस्तािदाताको योग्यताको आिारेः
• परामिय सेिा सम्बधिी खररद कारबाहीमा भाग शलने प्रस्तािदाताको योग्यताको आिार शनिायरण गदाय देहायका कुनै िा सबै कुरा शिचार
गरी शनिायरण गनय सक्ने
– प्रस्तािदाता व्यशक्त भए शनजको र िमय िा सस्ं था भए आियकयक सस्ं थागत कायय अनभु ि,
– प्रस्तािदाताको म्ु य म्ु य कमयचारीको आियकयक िैशक्षक योग्यता र उस्तै प्रकृ शतको काययको आियकयक अनभु ि,
– काययसम्पादन गने तररका, काययशिशि, काययक्षेतगत ितय प्रशतको प्रभािग्राशहता, प्रशिशि हस्ताधतरण र समय ताशलका,
– प्रस्तािदाताको व्यिस्थापन क्षमता,
– प्रस्तािदाताको आशथयक क्षमता,
– अधतरायशररयस्तरबाट प्रस्ताि माग गररएको भएमा स्िदेिी जनिशक्तको सहभाशगता, र
– प्रस्ताि सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको अधय कुरा
• प्रस्तािदाताको प्राशिशिक क्षमता प्रमाशणत गने कागजात माग गदाय प्रस्ताशित परामिय सेिाको प्रकृ शत अनसु ार देहायको कुनै िा सबै
कागजात माग गनय सक्नेेः
– शिगत दि िषयको अिशिमा प्रस्ताशित परामिय सेिासँग शमल्ने प्रकृ शतको परामिय सेिा प्रदान गरे को साियजशनक िा शनजी संस्था,
रकम र शमशत खल्ु ने शििरण,
– प्रस्ताशित काम सम्पधन गनयको लाशग प्रस्ताि गररएका म्ु य कमयचारीको योग्यता सम्बधिी शििरण,
– शनजको शिगत तीन िषयका व्यिस्थापकीय कमयचारी र सरदर िाशषयक जनिशक्तको शििरण, र
– सि–कधरयाक्टर मािय त प्रदान गनय चाहेको प्रस्ताशित परामिय सेिाको अंि
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (५/६)
शनयम २८.
संयक्त
ु उपक्रमको योग्यताका आिारेः
• कुनै खररद कारबाहीमा भाग शलने प्रयोजनको लाशग बोलपत्रदाताहरुले एक संयक्त
ु उपक्रम बनाई बोलपत्र पेि गनय सक्ने
तर एक बोलपत्रदाताले संयक्त
ु उपक्रमको साझेदार िा व्यशक्तगत मध्ये कुनै एउटा मात्र बोलपत्र पेि गनय सक्ने
• संयक्त
ु उपक्रममा रहने साझेदारको धयनू तम शहस्सा र म्ु य साझेदार र अधय साझेदारको धयनू तम योग्यता बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा तोक्न सक्ने
• संयक्त
ु उपक्रममा रहनेको योग्यता शनिायरण गदाय त्यस्तो उपक्रममा रहने साझेदारको सम्बधिमा देहायका कुरा शिचार गरी शनिायरण गनयु पनेेः
– शनजको सरदर िाशषयक कारोिार,
– शनजको शििेष अनभु ि र शनजले सम्पादन गरे को प्रमख
ु कायय,
– शनमायण कायय सञ्चालन गनय शनजसंग भएको नगद प्रिाह,
– शनजको जनिशक्त सम्बधिी क्षमता, र
– शनजको औजार िा उपकरण सम्बधिी क्षमता
• संयक्त
ु उपक्रमको साझेदारको व्यशक्तगत योग्यताको आिार शनिायरण गदाय देहायका कुरा शिचार गरी शनिायरण गनयु पनेेः
– सम्बशधित काममा शनजको सामाधय अनभु ि,
– अधय सम्झौता बमोशजम शनजले गरी रहेको िा गने काम सम्पधन गनय आियकयक पने स्रोतको पयायप्तता,
– शित्तीय सक्षमता, र
– शिगतका खररद सम्बधिी मद्दु ा माशमला र सोको नशतजा
• कुनै संयक्त
ु उपक्रमले बोलपत्र पेि गदाय बोलपत्र जमानत समेत पेि गनयु पने भएमा त्यस्तो बोलपत्र जमानत संयक्त
ु उपक्रमका सबै साझेदारको नाममा र
सबै साझेदारको दाशयत्ि हुने गरी जारी गररएको हुनु पने
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बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले पुिा गनुपने योग्यताका खास मापदण्ड (६/६)
शनयम ३०.
सब–कधरयाक्टरबाट काम गराउने सम्बधिी व्यिस्थाेः
• सब–कधरयाक्टरबाट समेत शनमायण कायय गराउन सक्ने गरी साियजशनक शनकायले बोलपत्र आह्वान गने भएमा
बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा देहायका कुरा उल्लेख गनयु पने
– शनजले सब–कधरयाक्टरबाट काम गराउन सक्ने कुरा,
– अशिकतम पच्चीस प्रशतितसम्म सि–कधराक्टरबाट कायय गराउन सशकने कुरा र सो को कायय
प्रकृशतको शििरण,
– आियकयकतानसु ार सब–कधरयाक्टरको योग्यताका आिार

• योग्यताको आिार उल्लेख गररएकोमा बोलपत्रदाताले खररद सम्झौता गनयु अशघ सब–कधरयाक्टरको
योग्यताको आिार पष्टु यांई गने कागजात पेि गनयु पने
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बोलपत्र कागजात तयािीसँग सम्वटधधत सवालहरु
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बोलपत्र कागजात तयािी (१/११)
• साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयबाट जारी गररएको नमनू ा बोलपत्र कागजातको प्रयोग गनयपु ने
• ितयहरु के कस्ता रा्ने िा रा्न सशकध भनी शनक्यौल गने
• पिू य योग्यता सम्िधिी कागजात तयार गनयपु ने भएका खररद ऐनको दिा १२ र खररद शनयमािलीको शनयम
३२ अनसु ारका शबषयहरु उल्लेख गने
• बोलपत्र सम्िधिी कागजात तयार गदाय खररद ऐनको दिा १३ र खररद शनयमािलीको शनयम ३७
अनसु ारका शबषयहरु उल्लेख गने
• बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्िधिी आिार र कागजात बोलपत्र पेि गदाय समािेि गनयपु ने
• मालसामनको प्राशिशिक शििरणको हकमा शनयम ४२ शनमायण काययको प्राशिशिक शििरणको हकमा
शनयम ४३ अधय सेिाको शििरणको हकमा शनयम ४४ र प्राशिशिक परामिय सेिाको हकमा शनयमािलीको
पररच् े द ६ मा भएको व्यिस्थाको आिारमा गनयपु ने
• शनयम ४५ अना बोलपत्र सम्िधिी कागजातमा समािेि गनयपु ने शबषयहरु र शनयम ४६ अनसु ार बोलपत्र
तयार गने र पेि गने शनदेिन शदन सशकने
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बोलपत्र कागजात तयािी (२/११)
शनयम ३२. - पिू य योग्यता सम्बधिी कागजातमा उल्लेख गनयु पने कुराेः
• पिू य योग्यता शनिायरण गरी बोलपत्र आह्वान गने भएमा त्यस्तो साियजशनक शनकायले बोलपत्र आह्वान गनयु
अशघ पिू य योग्यता सम्बधिी कागजात तयार गदाय देहायका शबषयहरु उल्लेख गनयु पनेेः
– प्रस्ताशित कामको लाशग आियकयक पने योग्यता र संयक्त
ु उपक्रमको हकमा साझेदारको योग्यता,
– प्रस्तािदाताले आफ्नो योग्यता र ग्राह्यता पशु ष्ट गनय पेि गनयु पने कागजात र जानकारी,
– मालसामान िा शनमायण काययको ु ट्टा ु ट्टै समहू िा प्याके ज बनाई खररद गनयु पने भएमा त्यस्तो समहू
िा प्याके ज,
– प्रस्ताि तयार गने तररका,
– पिू य योग्यताको प्रस्ताि मल्ू याङु्कन गने प्रशक्रया,
– खररद सम्झौताका म्ु य म्ु य ितय,
– साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयले पिू य योग्यता सम्बधिी कागजातमा उल्लेख गनयु पने भनी समय
समयमा शनिायरण गरे का अधय शिषय, र
– पिू य योग्यताको प्रस्ताि पेि गने तररका, स्थान, अशधतम शमशत र समय
PFM Training Module for Local Level
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बोलपत्र कागजात तयािी (३/११)
दिा १३.
बोलपत्र सम्बधिी कागजात तयार गनुय पनेेः
• साियजशनक शनकायले बोलपत्र आह्वान गनयु अशघ बोलपत्र सम्बधिी कागजात तयार गनयु पने
• बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा देहायका शबषयहहरु उल्लेख गनुय पने
(क) खररदको प्रकृ शत, खररद गनय लाग्ने समयािशि तथा सोको प्राशिशिक स्पेशिशिके िन,
(ख) पूिय योग्यता शनिायरण नगरी बोलपत्र आह्वान भएको भए बोलपत्रदाताको दिा १० बमोशजमको योग्यताका आिारहरु,
(ग) स्थलगत शनरीक्षण गनुय पने व्यिस्था भए सो सम्बधिी जानकारी,
(घ) बोलपत्र पेि गनयु अशघ कुनै बैठक गनयु पने भए त्यस्तो बैठक सम्बधिी जानकारी,
(ङ) बोलपत्र तयार गने र पेि गने शनदेिन, बोलपत्र पेि गने स्थान, बोलपत्र पेि गने अशधतम शमशत र समय तथा बोलपत्र खोल्ने शमशत, समय
र स्थान,
(च) मल्ू यको सरं चना (कम्पोनेधट अि प्राइस), बोल अङु्कको लाशग उल्लेख गनय सशकने मद्रु ा िा मद्रु ाहरु, बोलपत्र तल
ु ना गनय प्रयोग गररने
मुद्रा र सम्बद्ध शिशनमय दरको आिार र सोको शमशत,
( ) बोलपत्र मल्ू याङु्कन र बोलपत्रदाताको नौट गने आिार र तररका,
(ज) स्िदेिी मालसामान र स्थानीय शनमायण व्यिसायीलाई प्राथशमकता शदइने भए सो सम्बधिीेे व्यिस्था,
(झ) मालसामान िा शनमायण काययको ु ट्टा ु ट्टै समूह र प्याके ज बनाई खररद गनुय पने भएमा त्यस्तो समूह र प्याके ज र सोकोमूल्याङु्कन गने
तररका,
(ञ) प्राशिशिक स्पेशिशिके िनको शिकल्पको प्रस्ताि समेत माग गररएको अिस्थामा त्यस्तो शिकल्प मूल्याङु्कन गने तररका,
(ट) खररद गररने मालसामान, शनमायण कायय िा सेिाको कुनै अि
ं को लाशग मात्र पशन बोलपत्र पेि गनय पाईने भए त्यस्तो अि
ं िा अि
ं हरुको
शििरण,
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बोलपत्र कागजात तयािी (४/११)
(ठ) बोलपत्र माधय हुने अिशि,
(ड) बोलपत्र, काययसम्पादन िा अधय आियकयक कुराको लाशग शदनु पने जमानतको रकम, शकशसम, माधय ढा“चा र माधय अिशि (भेशलशडटी शपररयड),
(ढ) बोलपत्र जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अिशि बोलपत्र माधय हुने अिशि भधदा तीस शदन बढी अिशिको हुनु पने व्यहोरा,
(ढ१) बोलपत्रदाताले लागत अनमु ान भधदा पधर प्रशतितसम्म कम अङु्क कबल
ु गरे मा कबल
ु अङु्कको पाँच प्रशतित र लागत अनमु ानको पधर
प्रशतित भधदा बढी घटेर कबल
ु गरे को अिस्थामा पधर प्रशतित भधदा जशत रकमले घटी कबल
ु गरे को सोको पचास प्रशतितले हुन आउने रकम
कबल
ु अङु्ककोपाँच प्रशतितमा थप गरी काययसम्पादन जमानत रा्नु पने कुरा,
(ढ२) बोलपत्रदाताले कुनै साियजशनक शनकायमा बोलपत्र शदंदा िा सम्झौता गदाय पेि गरे को आशथयक र प्राशिशिक शििरण,
ढ३) बोलपत्रदाताले कुनै साियजशनक शनकायसँग सम्झौता गरी कुनै कायय प्रारम्भ गरे को भए त्यस्तो शनकाय, कामको शििरण, सम्झौताको रकम र कायय
प्रगशतको शििरण,
(ढ४) खण्ड (ढ३) बमोशजम कायय प्रारम्भ गरे को अिस्थामा दिा ७ को उपदिा (३) को खण्ड (ख) मा उशल्लशखत कागजातमा उल्लेख भए बमोशजम
कुनै साियजशनक शनकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको प्राशिशिक क्षमता त्यस्तो शनकायलाई आियकयक पने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको
प्राशिशिक क्षमता थप काययको लाशग गणना नहुने कुरा,
(ण) दिा ५२ बमोशजमको खररद सम्झौताका ितयहरु र सो सम्झौता लागू हुने तररका,
(त) स्िाथय बाशझने (कशधफ्लक्ट अि ईधरेस्ट) भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने िा जालसाजी िा भ्रष्टाचार गरे मा हुने काननू ी कारबाही सम्बधिी
जानकारी,
(थ) साियजशनक शनकायले बोलपत्र सम्बधिी कारबाही गदाय गरे को त्रुशट िा शनणयय शिरुद्ध पनु रािलोकनका लाशग बोलपत्रदाताले शनिेदन शदन सक्ने
व्यिस्था,
(द) प्राशिशिक क्षमतालाई प्रमाशणत गने कागजात तथा आशथयक प्रस्ताि (बोल अङु्क) एउटै खाममा पेि गनयु पने व्यहोरा, र
(ि) साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयले पिू य योग्यता िा बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख गनयु पने भनी शनिायरण गरे का शिषयहरु
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बोलपत्र कागजात तयािी (५/११)
शनयम ३७.
बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख गनयु पने शबषयहरुेः
• साियजशनक शनकायले बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा ऐनको दिा १३ मा उशल्लशखत कुराको अशतररक्त
आियकयकतानसु ार देहायका कुरा उल्लेख गनय सक्नेेः
– प्रस्ताशित कामको योजना, नक्िा,
– शिल अि क्िाशधटटीज,
– मालसामानको पररमाण,
– बोलपत्रदाताले गनयु पने भैपरी आउने काम,
– मालसामान आपशू तय गने, शनमायण कायय सम्पधन गने समय,
– िारे ण्टी तथा ममयत सम्भार सम्बधिी व्यिस्था,
– बोलपत्रदाताले प्रदान गनयु पने आियकयक तालीम र सुपररिेक्षणको शकशसम र पररमाण,
– आपशू तय गररने मालसामान िा जगेडा पाटयपजू ायहरु नयाँर सक्कली हुनु पने कुरा,
– प्रस्ताशित खररदको लाशग आियकयक पने रकम प्राप्त हुने स्रोत,
– साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयले शनिायरण गरे का अधय कुराहरू
PFM Training Module for Local Level
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बोलपत्र कागजात तयािी (६/११)
शनयम ४२.
मालसामानको प्राशिशिक शििरणमा उल्लेख गनुय पने शबषयहरुेः
• बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा मालसामानको प्राशिशिक शििरण उल्लेख गदाय साियजशनक शनकायले आियकयकता अनुसार
देहायका कुरा उल्लेख गनुय पनेेः
(क) प्रस्ताशित कामको योजना, नक्िा र शडजाइन,
(ख) शिल अि क्िाशधटटीज,
(ग) मालसामानको साधदशभयक भौशतक तथा रसायशनक शििेषता, अपेशक्षत काययसम्पादन सम्बधिी शििेषता,
(घ) प्राशिशिक बनािट (कशधिग्युरेिन),
(ङ) मालसामानको आयु अिशिभरको लाशग आियकयक पने जगेडा पाटयपूजाय र उशल्लशखत सेिा उपलब्ि हुने िा नहुने,
(च) बोलपत्रका साथ पेि गनुय पने मालसामानको शििरणात्मक पुशस्तका िा नमनू ा,
( ) अपेशक्षत काययसम्पादन तथा गुणस्तर प्रत्याभूशतको शििरण,
(ज) िारेण्टी तथा ममयत सम्भार सम्बधिी व्यिस्था,
(झ) मालसामानबाट िातािरणमा कुनै प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभाि र त्यस्तो प्रभाि कम गनय अपनाउनु पने मापदण्ड,
(ञ) आपूशतय भएको मालसामान बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भएको स्पेशसशिके िन बमोशजमकोभए नभएको कुरा
परीक्षण गनय अपनाइने मापदण्ड र तररका, र
(ट) साियजशनक शनकायले शनिायरण गरेको अधय आियकयक कुराहरु
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बोलपत्र कागजात तयािी (७/११)
शनयम ४३.
शनमायण काययको प्राशिशिक शििरणमा उल्लेख गनयु पने शबषयहरुेः
• बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा शनमायण काययको प्राशिशिक शििरण उल्लेख गदाय साियजशनक शनकायले आियकयकता अनसु ार देहायका कुराहरु उल्लेख गनयु
पनेेः
(क) प्रस्ताशित शनमायण काययको काययक्षेत्र र उद्देयकय,
(ख) शनमायण स्थलको भौशतक प्रकृ शत र अिस्था,
(ग) प्रस्ताशित शनमायण काययको शडजाइन, शनमायण, उपकरण जडान (इरे क्िन), उत्पादन, जडान ( इधस्टलेिन) जस्ता काययको शििरण,
(घ) शनमायण काययको हरे क एकाई आईटमको अनमु ाशनत पररमाण भएको शबल अि क्िाशधटशटज,
(ङ) शनमायण काययबाट िातािरणमा प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभािको शििरण र त्यस्तो प्रभाि कम गनय अपनाउनु पने मापदण्ड,
(च) मेकाशनकल, स्याशनटरी तथा प्लशम्बडु्ड र शिद्यतु जडान सम्बधिी काम समेत गनयु पने भए सो काम सम्बधिी शििेष प्राशिशिक स्पेशसशिके िन,
( ) आपशू तय गनयु पने उपकरण र पाटपजू ायको शिस्तृत शििरण,
(ज) अपेशक्षत काययसम्पादन िा गणु स्तरको प्रत्याभशू त सम्बधिी शििरण,
(झ) शनमायण काययको शिशभधन चरणमा गररने शनरीक्षण तथा परीक्षण,
(ञ) कायय सम्पधन परीक्षण (कम्प्लीसन टेष्ट),
(ट) शनमायण कायय सम्पधन भएपश शनमायण व्यिसायीले उपलब्ि गराउनु पने प्राशिशिक कागजात, शनमायण भए बमोशजमको दरुु स्त(एज शबल्ट) नक्िा,
आियकयकता अनसु ार उपकरण सञ्चालन पशु स्तका (अपरे शटडु्ड म्यानअ
ु ल),
(ठ) शनमायण कायय स्िीकार गनयको लाशग साियजशनक शनकायले गनयु पने शनरीक्षण र काययसम्पादन ( परिरमेधस) परीक्षण,
(ड) शनमायण कायय प्रारम्भ र सम्पधन गने समयको काययताशलका, र
(ढ) सम्बशधित साियजशनक शनकायले शनिायरण गरे को अधय आियकयक कुरा
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बोलपत्र कागजात तयािी (८/११)
शनयम ४४.
अधय सेिाको शििरणमा उल्लेख गनयु पने शबषयहरुेः
• बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा अधय सेिाको शििरण उल्लेख गदाय आियकयकता अनसु ार देहायका कुरा
खल
ु ाउनु पनेेः
(क) सेिाको प्रयोजन र काययक्षेत्र,
(ख) अपेशक्षत काययसम्पादन, सेिा प्रदायकले प्रदान गनयु पने काम र सेिा,
(ग) बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ उपलब्ि गराउनु पने शििरणात्मक पशु स्तका िा नमनू ा,
(घ) सेिा प्रदायकले पालना गनयु पने ितय,
(ङ) सेिा प्रदायकले प्रदान गरे को सेिा मल्ू याङु्कन गने आिार र तररका,
(च) काम िा सेिाको गुणस्तर परीक्षण र शनरीक्षण,
( ) काययसम्पादन र गुणस्तर प्रत्याभशू तको शििरण,
(ज) सेिा प्रदायकले प्रदान गनयु पने तालीम र सपु ररिेक्षणको शकशसम र पररमाण, र
(झ) साियजशनक शनकायले शनिायरण गरे का अधय आियकयक कुरा
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बोलपत्र कागजात तयािी (९/११)
शनयम ४०
बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बधिी आिार र कागजात उल्लेख गनुय पनेेः
• साियजशनक शनकायले बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (इशलशजशिशलटी) को आिार तथा त्यस्तो
आिार प्रमाशणत गनय बोलपत्रदाताले पेि गनुय पने कागजातको प्रशतशलशप समेत उल्लेख गनुय पने
• यस्तो आिार तथा कागजात देहाय बमोशजम हुनेेः
(क) िमय, सस्ं था िा कम्पनी दतायको प्रमाणपत्र,
(ख) व्यिसाय दतायको इजाजतपत्र,
स्पष्टीकरणेः यस खण्डको प्रयोजनको लाशग “व्यिसाय दतायको इजाजतपत्र“ भधनाले कुनै व्यिसायीले आफ्नो
व्यिसाय सञ्चालन गने उद्देयकयले प्रचशलत काननू बमोशजम प्रमाणपत्र िा इजाजतपत्र शलनु पने भए सो
बमोशजम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र िा इजाजतपत्र सम्झनु पने
(ग) मल्ू य अशभिृशि कर दताय प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा दताय नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र,
(घ) साियजशनक शनकायले तोके को अिशिसम्मको सम्बशधित शनकायबाट प्राप्त कर चक्त
ु ा गरेको प्रमाणपत्र िा आय
शििरण पेि गरेको प्रमाशणत कागजात िा आय शििरण पेि गनय म्याद थप भएको शनस्सा िा प्रमाण
(ङ) बोलपत्रदाताले खररद कारबाहीमा भाग शलन अयोग्य नभएको, प्रस्ताशित खररद कारबाहीमा आफ्नो स्िाथय
नबाशझएको र सम्बशधित पेिा िा व्यिसाय सम्बधिी कसरू मा आिूले सजाय नपाएको भनी शलशखत रुपमा गरेको
घोषणा,
(च) साियजशनक शनकायले आियकयक ठानेको अधय कागजात
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बोलपत्र कागजात तयािी (१०/११)
शनयम ४५.
बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा समािेि गनयु पने कागजात
• साियजशनक शनकायले खररद गररने मालसामान, शनमायण कायय िा अधय सेिाको प्रकृशतलाई शिचार गरी बोलपत्र
सम्बधिी कागजातमा आियकयकतानसु ार देहायका कागजात समािेि गनयु पनेेः
(क) बोलपत्र शनदेशिका तथा बोलपत्र िाराम,
(ख) बोलपत्र जमानतको ढाँचा,
(ग) काययसम्पादन जमानतको ढाँचा,
(घ) पेयककी भक्त
ु ानी जमानतको ढाँचा,
(ङ) खररद सम्झौताको ितय र नमनू ा,
(च) स्पेशसशिके िन र नक्सा,
( ) कायय प्रारम्भ र सम्पधन गने समयको कायय ताशलका, भक्त
ु ानी गररने मद्रु ा, सामग्री उपलव्ि हुन सक्ने स्रोत र स्थान,
(ज) बोलपत्रदाताले कुनै साियजशनक शनकायसँग सम्झौता गरी कुनै कायय प्रारम्भ गरे को भए त्यस्तो शनकाय, कामको
शििरण, सम्झौताको रकम र कायय प्रगशतको शििरण
(झ) बोलपत्रसाथ पेि गररएका कागजातको िैिताको शिषयमा सम्बशधित बोलपत्रदाता शजम्मेिार हुने शिषय, र
(ञ) साियजशनक शनकायले आियकयक ठानेका अधय कागजात
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बोलपत्र कागजात तयािी (११/११)
शनयम ४६.
बोलपत्र तयार गने र पेि गने शनदेिनेः
• साियजशनक शनकायले बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा बोलपत्र तयार गने र पेि गने शनदेिन शदँदा देहायका शिषयका सम्बधिमा शनदेिन शदन
सक्नेेः
(क) बोलपत्र तयार गने भाषा,
(ख) अधतरायशररय व्यापारमा प्रयक्त
ु हुने िव्दािली इधटरनेिनल कमशसययल टमयसु् (इधकोटु्म्स) अनसु ार मल्ू य अशभव्यक्त गने तररका,
(ग) संयक्त
ु उपक्रम बारे आियकयक जानकारी,
(घ) बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ पेि गनयु पने कागजातको सूची,
(ङ) बोलपत्रदाताले सम्बशधित साियजशनक शनकाय समक्ष पेि गनयु पने मालसामानको नमनू ा र नमनू ाको सं्या,
(च) मालसामान खररदको हकमा मालसामानको शनमायताले शसिाररस गरे को त्यस्तो मालसामानको जगेडा पाटपजू ायहरुको सचू ी तथा शनजसँग
रहेको प्रत्येक पाटयपजू ायको मौज्दात पररमाण, प्रशत इकाई मल्ू य र खररद सम्झौताको अिशि समाप्त भएपश त्यस्तो पाटयपजू ायको मल्ू य िढु्ने
निढु्ने सम्बधिी कुरा उल्लेख गनयु पने नपने,
( ) बोलपत्रदाताले आपशू तय गने मालसामानको उत्पादक, उत्पादन भएको देि, ब्राण्ड, मोडल र क्याटलग नम्िर बोलपत्रमा खल
ु ाउनु पने कुरा,
(ज) खररद कारबाहीका सम्बधिमा बोलपत्रदाताले साियजशनक शनकायसंग कुनै कुरा बझ्ु न परे मा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गनय साियजशनक शनकायबाट
तोशकएको सम्पकय कमयचारीको नाम, पद र ठे गाना,
(झ) बोलपत्रदाताले खररद सम्झौता बमोशजम साियजशनक शनकायका कमयचारीलाई तालीम प्रदान गनयु पने भए िा त्यस्तो शनकायलाई प्रशिशि
हस्ताधतरण गनयु पने भए सो सम्बधिी कुरा,
(झ१) कुनै साियजशनक शनकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको प्राशिशिक क्षमता त्यस्तो शनकायलाई आियकयक पने हदसम्म त्यस्तो
बोलपत्रदाताको प्राशिशिक क्षमता थप काययको लाशग गणना नहुने कुरा, (ऐनको दफा १३ को पददफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोजिम)
(ञ) दाशखला भएका बोलपत्र स्िीकृ त िा अस्िीकृ त गने अशिकार साियजशनक शनकायमा सुरशक्षत रहेको व्यहोरा, र
(ट) साियजशनक शनकायले आियकयक ठानेका अधय कुरा
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बोलपत्रको प्रटकया ि चिण
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बोलपत्र कागजात तयािी
चरण

गर्नप
ु र्े कार्ु

सो सँग सम्वन्धित प्रक्रिर्ा

१

आवश्र्कताको पक्रिचार्

• र्ोजर्ा तथा कार्ुिमको आिारमा अपेन्ित उपलव्िीको आकलर्
• खररद क्रववरण तर्ार गर्े

२

खररद र्ोजर्ा तर्ार

• खररद र्ोजर्ा र आवश्र्कता अर्नसार खररद गनरुर्ोजर्ा तर्ार गर्े

३

लागत अर्नमार् तर्ार र
खररद बिबि बर्िाुरण

• खररद कार्ुका लाबग लागत अर्नमार् तर्ार गर्े र स्वीकृत गर्े
• खररद बिबि छर्ौट गर्े

४

िोलपत्र कागजात तर्ार

• खररद ऐर् बर्र्मले गरे को व्र्वस्था र र्मूर्ा िोलपत्र कागजातका आिारमा िोलपत्र कागजात तर्ार गरी
स्वीकृत गर्े

५

सू चर्ा तर्ार

• िोलपत्र प्रकाशर्को लाबग सू चर्ा तर्ार गर्े

६

सू चर्ा प्रकाशर् र िोलपत्र
कागजातको उपलव्िता

• सू चर्ा प्रकाशर् गर्े
• बििनबतर् खररद प्रक्रिर्ा अवलम्वर्का लाबग सोिी अर्नसार व्र्वस्थापर् गर्े

७

क्रप्रबिड बमक्रटङ्ग

• क्रप्रक्रवड बमक्रटङ्गका लाबग ददर् र समर् तर् गर्े
• क्रप्रक्रवड बमक्रटङ्ग सञ्चालर् गर्े र िैठकको माइधर्ूट तर्ार गर्े
• आवश्र्क स्पष्टता ददर्नपर्े भएमा सो कार्ु गर्े र कनर्ै बिषर् सनिार गर्नप
ु र्े भएमा सनिार गर्े

८

िोलपत्र खोल्र्े

• तोक्रकएको ददर् र समर्मा िोलपत्र खोल्र्े
• िोलपत्र खोल्दा व्र्िोरा खनल्र्े गरी मनच नल्का गर्े
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बोलपत्र कागजात तयािी
चरण

गर्नप
ु र्े कार्ु

सो सँग सम्वन्धित प्रक्रिर्ा

९

िोलपत्र मूल्र्ाांकर्

• खोबलएको िोलपत्र मूल्र्ाकांर् सबमबतमा पठाउर्े
• िोलपत्रको पूणत
ु ाको परीिण गर्े
• पूणत
ु ा रिे का िोलपत्र मूल्र्ाकांर् प्रक्रिर्ामा समावेश गरी मूल्र्ाकांर् गर्े
• मूल्र्ाकांर् प्रबतवेदर् तोक्रकए अर्नसार ढाँचामा तर्ार गर्े
• मूल्र्ाकांर् सबमबतले ठोस बर्णुर् सक्रित सारभूत रुपमा प्रभावग्रािी िोलपत्रिरु मध्र्े कम लागतमा
प्रस्ताि भएको िोलपत्र स्वीकृबतको सम्वधिमा उल्लेख गरी प्रबतवेदर् पेश गर्े

१०

िोलपत्र स्वीकृत

• मूल्र्ाकांर् सबमबतको बसफाररशका आिारमा िोलपत्र स्वीकृतको बर्णुर् गर्े
•र्स सम्वधिमा आशर्को सू चर्ा ददर्े
• आशर्को सू चर्ा ददँ दा पर्ु आएका गनर्ासािरुको सम्वोिर् गरी उन्चत िोलपत्र स्वीकृत गर्े
• स्वीकृत िोलपत्रदातालाई सम्झौताका लाबग आव्िार् गर्े

११

खररद सम्झौता

• बर्र्मार्नसारका क्रववरण तथा कागजात बलई सम्झौता गर्े
• आवश्र्कता अर्नसार वाताु गर्े र कार्ाुदेश ददर्े

१२

सम्झौता अर्नसार खररद
कार्ु प्रशासर्

• सम्झौता अर्नसार करार प्रशासर् गरी खररद कार्ु गर्े गराउर्े
• बर्र्मको पररिीमा रिी कामको मूल्र्ाकांर् र भूक्तार्ी गदै जार्े

१३

खररद कार्ु सम्पन्न र
भनक्तार्ी

• खररद कार्ु भएपबछ गनणस्तरको सनबर्न्ितता सक्रित कार्ुसम्पन्न एवां कार्ु स्वीकार प्रबतवेदर् तर्ार गर्े
• कार्ुसम्पन्न भएपबछ कार्ुस्वीकार प्रबतवेदर्का आिारमा अन्धतम भूक्तार्ी व्र्वस्था गर्े

१४

दाक्रर्त्व व्र्वस्थापर्

• बर्र्मार्नसार defect liability सक्रितको दाक्रर्त्व व्र्वस्थापर् गर्े
• बर्र्मार्नसार िरौटी कट्टा गरी राख्ने प्रवधि गर्े

१५

करार समापर्

• दाक्रर्त्व पनरा भएपबछ कार्ु सम्पन्न प्रमाणपत्र बलई करार समापर् गर्े

१६

दाक्रर्त्व फरफारक

• करार समापर् भएपबछ बर्र्मार्नसार रिे का दाक्रर्त्विरुको फरफारक गररददर्े

•
िोलपत्रको परीिण
•
क्रवस्तृत मूल्र्ाकांर्
•
मूल्र्ाांङ्कर् प्रबतवेदर् सक्रित
बसफाररश

•
आशर्को सूचर्ा
प्रकाशर्
•
सम्झौताका लाबग
आव्िार्
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन
(बोलपत्रको आहान ,बोलपत्र पेशगने तरिका ,बोलपत्र टिताु वा संसोधन , बोलपत्र माधयहुने अबटध ,बोलपत्र खोल्ने टबषयहरु)
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन १(बोलपत्रको आव्हान) (१/४)
•
•
•
•

•
•

ऐनको दिा १४ र १५ एिं शनयमािलीको शनयम ४९क. अनुसार बोलपत्रको आव्हान गनुयपने
बोलपत्र िा पूिय योग्यता शनिायरणको प्रस्ताि आह्वानको सचू ना राशररय स्तरको दैशनक समाचारपत्रमा प्रकािन गनुय पने
अधतरायशररय स्तरको बोलपत्रको हकमा अधतरायशररय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकािन गनय सशकने
के धद्रीयस्तरको साियजशनक शनकायको हकमा सो शनकाय िा साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयको िेभ साईटमा रा्नु
पने
शजल्लास्तरीय साियजशनक शनकायको हकमा त्यस्तो सचू ना सो शनकाय िा साियजशनक खररद अनुगमन कायायलयको िेभ
साईटमा रा्न सशकने
बोलपत्र िा पूिय योग्यताको प्रस्ताि आह्वानको सचू नामा देहायका कुराहरु खल
ु ाउनु पने
(क) बोलपत्र आह्वान गने साियजशनक शनकायको नाम र ठे गाना,
(ख) खररद काययको प्रकृ शत र समय सीमा, मालसामान आपूशतय गनुय पने, सेिा प्रदान गनुय पने िा शनमायण कायय गनुय पने
स्थान,
(ग) बोलपत्र जमानत आियकयक पने भए सोको रकम र माधय अिशि,
(घ) बोलपत्र जमानत आियकयक पने भए बोलपत्रको माधय हुने अिशि,
(ङ) बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पूिय योग्यता सम्बधिी कागजात पाईने स्थान, प्राप्त गने तररका र सो िापत लाग्ने
दस्तुर,
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन १(बोलपत्रको आव्हान) (२/४)

•

•

•

(च) बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्ताि पेि गने िा पठाउने स्थान, तररका, अशधतम शमशत र समय,
( ) बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्ताि खोल्ने शमशत, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता िा
शनजको अशिकार प्राप्त प्रशतशनशिलाई आमधत्रण गने कुरा, र
(ज) तोशकए बमोशजमका अधय कुराहरु
राशररयस्तरको बोलपत्र िा पिू य योग्यता शनिायरणको प्रस्ताि आह्वानको सचू नाको हकमा कम्तीमा तीस शदन र
अधतरायशररयस्तरको बोलपत्र िा पिू य योग्यता शनिायरणको प्रस्ताि आह्वान को सचू नाको हकमा कम्तीमा पैंतालीस शदनको
अिशि शदनु पने
बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्ताि पेि गनय शदइएको अिशिशभत्र कुनै बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्ताि
नपरेमा िा परे पशन सारभूत रुपमा प्रभािग्राही नभई पुनेःबोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्ताि आह्वान गनुय परेमा
साियजशनक शनकायलेआियकयकता अनुसार राशररयस्तरको बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्तािको हकमा कम्तीमा
पधर शदन र अधतरायशररय स्तरको बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी प्रस्तािको हकमा कम्तीमा एक्काइस शदनको समयािशि
शदई पुनेः बोलपत्र िा पूिय योग्यता शनिायरण प्रस्ताि आह्वान गनय सक्ने
रु. २ करोडसम्म लागत अनुमान भएको शनमायण काययको लागत अनुमान सचू नामा खल
ु ाउनुपने
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन १ (३/४)
•
•
•

•

बोलपत्र सम्बधिी कागजात िा पूिय योग्यता सम्बधिी कागजात पाईने स्थान खल
ु ाउँदा दईु िा दईु भधदा बढी साियजशनक
शनकायमा त्यस्तो कागजात पाईने व्यिस्था गनुय पने
प्रस्ताि पेि गने िा पठाउने स्थान खल
ु ाउँदा एउटै साियजशनक शनकायमा मात्र पेि गने िा पठाउने व्यिस्था गनुय पने
अधतरायशररयस्तरको बोलपत्र मािय त गने खररदमा नेपाली उद्यमी तथा ब्यिसाशयलाई तोशकए बमोशजम घरेलु प्राथशमकता
(डोमेशस्टक प्रेिरेधस) शदन सक्ने र यसरी घरेलु प्राथशमकता शदने भएमा सो कुरा बोलपत्र आह्वानको सचू ना र बोलपत्र सम्बधिी
कागजातमा उल्लेख गनुय पने
देहायका अिस्थामा अधतरायशररयस्तरको बोलपत्र आह्वान गनयु पने
(क) साियजशनक शनकायको माग अनुरुपको मालसामान िा शनमायण कायय प्रशतस्पिायत्मक मल्ू यमा नेपाल राज्यशभत्रका एक
भधदा बढी शनमायण व्यिसायी िा आपूशतयकतायबाट प्राप्त नहुने भएमा,
(ख) मालसामान, शनमायण कायय िा अधय सेिा खररदका लाशग राशररयस्तरमा बोलपत्र आह्वान गदाय कुनै बोलपत्र नपरी
शिदेिबाट प्राप्त गनुय पने भएमा,
(ग) दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोशजम िैदशे िक सहायता श्रोतबाट शिदेिी मालसामान िा शनमायण कायय खररद गनुय पने
भएमा,
(घ) शििेष तथा जशटल शकशसमको मालसामान िा शनमायण कायय भएकोले अधतरायशररय स्तरको बोलपत्रबाट खररद गनुय पने
भनी साियजशनक शनकायले प्रमाशणत गरेकोमा
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन १ (४/४)
•
•
•
•
•
•

अधतरायशररयस्तरको बोलपत्र आह्वानको सचू ना अग्रं ेजी भाषामा प्रकािन गनुय पने र बोलपत्र िा पूिय योग्यता सम्बधिी सबै
कागजात अग्रं ेजी भाषामा उपलब्ि गराउनु पने
बोलपत्र कागजातमा कुनै दशु ििा देशखएमा स्पष्ट गरी सो को जानकारी बोलपत्रदातालाई शदनुपने
बोलपत्र पेि गने अशधतम शमशत स्पष्ट खल
ु ाउनुपने
बोलपत्र पेि गने तररका र सो सम्िधिी व्यिस्थाहरु स्पष्टसँग सचू नामा खल
ु ाउने
शबिशु तय खररद प्रशक्रयाको अिलम्िनका सम्िधिमा समेत सचू नामा प्रष्ट खल
ु ाउने
बोलपत्र आह्वानको सचू नामा देहाय बमोशजमका थप कुरा समेत खल
ु ाउनु पने
– राशररय िा अधतरायशररयस्तरको बोलपत्रको जानकारी, पूिययोग्यता, योग्यतासशहत िा योग्यतारशहत बोलपत्रको जानकारी,
बोलपत्र आह्वान गररएको खररद शिशिको जानकारी, शिद्यतु ीय बोलपत्र दाशखला गने तररकाको जानकारी, शनयम ३१क.
को उपशनयम (१) बमोशजम लागत अनुमानको रकम, सीशमत बोलपत्र भए त्यस्तो सीशमत बोलपत्रदातालाई शदनुपने
सचू ना, स्िदेिी बोलपत्रदाताले मात्र भाग शलन पाउने भएमा सो कुरा, स्िदेिी शनमायण व्यिसायीसँगको सयं ुक्त उपक्रमले
प्राथशमकता पाउने भएमा सो कुरा, (कालोसचू ीमा परेको व्यशक्त, िमय, सस्ं था िा कम्पनीका सञ्चालकले नयाँ िमय,
कम्पनी िा सस्ं था खोली कारोबार गरेको भए त्यस्तो व्यशक्त, िमय, सस्ं था िा कम्पनीले बोलपत्र पेि गनय नसक्ने कुरा,
साियजशनक शनकायले आियकयक ठानेका अधय कुरा
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन २
( बोलपत्र पेश गने तरिका ि बोलपत्र टिताु वा संशोधन)
• बोलपत्र पेि गने तररकाको सम्िधिमा सूचनामा नै स्पष्ट भएको हुनपु ने
• शिद्यतु ीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेि गररने बाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आिूले पेि गरे को बोलपत्र शिताय
शलन िा संिोिन गनय चाहेमा बोलपत्र पेि गनय तोशकएको अशधतम समय समाप्त हुनभु धदा चौबीसघण्टा अगािै
शसलबधदी शनिेदन शदनु पने
• शनमायण स्थलको भ्रमण गनयपु नेमा सो को लाशग आियकयक प्रिधि शमलाउनपु ने
• बोलपत्र पेि गनयु पिू यको बैठकेः
– बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सम्बधिी कागजात, प्राशिशिक स्पेशसशिके िन, शनमायणस्थल िा अधय यस्तै कुरा
सम्बधिी जानकारी गराउन बोलपत्र पेि गने अशधतम शदनभधदा राशररयस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको
हकमा कम्तीमा दि शदन र अधतरायशररयस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पधर शदन
अगािै बोलपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गनय सक्ने
– यस्तो बैठकमा बोलपत्रदाताले साियजशनक शनकाय समक्ष खररद कारबाही सम्बधिी कुनै प्रश्न िा शजज्ञासा
रा्न सक्ने र त्यस्तो शनकायले प्रश्नकतायहरुको श्रोत उल्लेख नगरी सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश्न िा
शजज्ञासाको जिाि र बैठकको माइधयूट यथािीघ्र उपलब्ि गराउनु पने
– बैठकबाट बोलपत्र सम्बधिी कागजातको कुनै प्राशिशिक िा व्यापाररक पक्षमा हेरिे र गनयु पने देशखएमा
साियजशनक शनकायले सो कागजातमा सोही बमोशजम संिोिन गरी बोलपत्र सम्बधिी कागजात खररद गने
सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो संिोिन गररएको व्यहोरा त्यस्तो बैठक भएको पँच शदनशभत्र पठाउनु पने
PFM Training Module for Local Level

31

बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन ३

(बोलपत्र माधयहुने अबटध ि बोलपत्र खोल्ने सम्वधधी अधय टबषयहरु) (१/३)
• बोलपत्र माधय हुने अिशि बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजम हुने
• माधय हुने अिशिको गणना बोलपत्र पेि गने अशधतम शमशतबाट प्रारम्भ हुने
• बोलपत्र खोलेपश बोलपत्र माधय हुने अिशि बढाउनु पने भएमा सोको कारण खल
ु ाई आियकयकतानसु ार बोलपत्र
माधय हुने अिशि बढाउन सक्ने र यसरी अिशि बढाउँ दा सम्बशधित बोलपत्रदाताको मञ्जुरी शलनु पने
• बोलपत्र माधय हुने अिशि बढाउन मञ्जुर गने बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको अिशि बोलपत्र माधय हुने अिशि
बढाए जशत्तकै अिशि बढाउनु पने र मञ्जुरी नशदने बोलपत्रदाताको जमानत शिताय गनयु पने
• बोलपत्र पेि गने अशधतम शमशत र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही शदन बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत
समय र स्थानमा बोलपत्र खोल्नु पने
• बोलपत्र िा परामिय सेिाको प्रस्तािको माधय हुने अिशि उल्लेख गदाय देहाय बमोशजमको अिशि उल्लेख गनयु पने
– दि करोड रुपैंयाँसम्म लागत अनमु ान भएको बोलपत्र िा परामिय सेिाको प्रस्तािको लाशग – नब्बे शदन
– दि करोड रुपैंयाँभधदा जशत सुकै बढी लागत अनमु ान भएको बोलपत्र िा परामिय सेिाको प्रस्तािको लाशग –
एक सय बीस शदन
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन ३ (२/३)
•

बोलपत्र खोल्दाेः
– खररद अशिकारीको सयं ोजकत्िमा बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्न कम्तीमा दईु जना सदस्य रहने सशमशत गठन गरी
बोलपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशिको रोहिरमा पूियशनिायररत समयमा बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्न लगाउनु पने
तर बोलपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशि उपशस्थत नभएको कारणले मात्र बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्न बािा पने ै न
– बोलपत्र खोल्नु अशघ साियजशनक शनकायले म्याद नाघी प्राप्त हुन आएको बोलपत्रको खाम, बोलपत्र शिताय िा
सि
ं ोिन गनयको लाशग शदइएको शनिेदनको खाम र रीतपिू यक दताय भएका बोलपत्रको खामलाई ु टु्याई म्याद नाघी
प्राप्त हुन आएका बोलपत्र नखोली सम्बशधित बोलपत्रदातालाई शिताय गनयु पने
– यसरी शिताय गदाय सोको व्यहोरा, शमशत र समय समेत खल
ु ाई खररद कारबाहीको प्रशतिेदन तयार गनुय पने
– शिताय गनुयपने बोलपत्र शिताय गरेपश बोलपत्रदाताले शिताय गनय माग गरेको बोलपत्रको खाम खोली त्यस्तो
बोलपत्रदाताको नाम पढेर सनु ाउनु पने र त्यसपश बोलपत्र सि
ं ोिन गनयको लाशग शदइएका सबै खाम खोली त्यस्ता
खामशभत्र रहेको व्यहोरा पढेर सनु ाउनु पने
– व्यहोरा पढी सके पश साियजशनक शनकायले दाशखला भएका बोलपत्र क्रमैसगं खोली त्यस्तो बोलपत्रको देहायको
कुरा पढेर सनु ाई सोको मचु ुल्का तयार गनुय पने र त्यस्तो मचु ुल्कामा उपशस्थत बोलपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशिको
दस्तखत गराउनु पनेेः
(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठे गाना,
(ख) बोलपत्रको कबोल अङु्क,
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बोलपत्र कायुको प्रटियागत व्यवस्थापन ३ (३/३)
(ग) बोलपत्रमा कुनै ु ट शदन प्रस्ताि गररएको भए सोको व्यहोरा,
(घ) प्राशिशिक स्पेशसशिके िनको शिकल्प प्रस्ताि गररएको भए सोको कबोल अङु्क,
(ङ) बोलपत्र जमानत भए िा नभएको,
(च) अङु्क र अक्षरका बीच शभधनता भए सो शभधनताको शििरण,
( ) बोलपत्र िाराम (लेटर अि शबड) र मल्ू य सचू ी (प्राइस सेडु्युल) मा बोलपबदाता िा शनजको प्रशतशनशिको
हस्ताक्षर भए िा नभएको,
(ज) बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा सच्याइएको िा के रमेट गरेकोमा के रमेट गरी उल्लेख गरेको रकम र व्यहोरा,
(झ) के रमेट भएको िा सच्याइएको स्थानमा बोलपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशिको हस्ताक्षर भए िा नभएको,
(ञ) बोलपत्र िाराममा बोलपत्रदाताले कुनै कै शियत उल्लेख गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट शििरण माग गरेको
भए सोको शििरण, र
(ट) साियजशनक शनकायले उपयक्त
ु ठानेको अधय आियकयक कुरा
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बोलपत्रको मुल्यांकन (१/७)
•
बोलपत्र खोशलसके पश बोलपत्र मल्ू याङु्कन सशमशतमा पेि गनयु पने
बोलपत्र परीक्षणेः
•
बोलपत्र मल्ू याङु्कन गनयु अशघ मल
ू ययाकंन सशमशतले देहायका कुराहरु शनक्र्यौल गनय बोलपत्रको परीक्षण गनयु पनेेः
(क) बोलपत्रदाता बोलपत्र पेि गनय काननू बमोशजम योग्य भएको पष्टु ु्याई गने कागजातहरु पेि भए िा नभएको,
(ख) बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा बोलपत्रदातालाई शदइएको शनदेिन अनरुु प बोलपत्र पणू य भए िा नभएको र बोलपत्रदाता िा शनजको अशिकार प्राप्त प्रशतशनशिको सही ाप भए
िा नभएको,
(ग) बोलपत्र साथ जमानत पेि गनयु पने भए बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको शकशसम, अिशि र रकमको जमानत सल
ं ग्न भए िा नभएको,

•

•
•

(घ) बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत प्राशिशिक स्पेशिशिके िन र सोही कागजातमा सल
ं ग्न खररद सम्झौताका ितय अनरुु प बोलपत्र सारभतू रुपमा प्रभािग्राही भए िा
नभएको
बोलपत्रको पणू तय ाको परीक्षण गदाय देहायका कुराहरु परीक्षण गनयु पने
(क) बोलपत्रदाताको अशिकार प्राप्त प्रशतशनशि िा स्थानीय एजेधटलाई शदएको अश्तयारनामाको कागजात पे ि भए िा नभएको,
(ख) सयं क्त
ु उपक्रम सम्बधिी सम्झौता आियकयक भए सो पेि भए िा नभएको,
(ग) बोलपत्रदाताको र शनजले उल्लेख गरे को मालसामानको ग्राह्यता (ईशलशजशिशलशट) प्रमाशणत गने कागजात पेि भए िा नभएको,
(घ) बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बधिी आियकयक कागजात पेि भए िा नभएको,
(ङ) बोलपत्र सम्बधिी कागजात बमोशजम दर शिश्ले षण पेि गनयु पने भए त्यस्तो दर शिश्ले षण पेि भए िा नभएको,
(च) तोशकए बमोशजमका अधय कुरा
बोलपत्रको परीक्षण गने शसलशसलामा बोलपत्रदातासँग आियकयक जानकारी माग गनय सक्ने तर बोलपत्रको मल्ू य िा अधय सारभतू कुरा पररितयन िा हेरिे र नहुनेगरी मात्र गनयपु ने
बोलपत्र परीक्षण गदाय बोलपत्रमा कुनै अङु्कगशणतीय त्रशु ट पाइएमा साियजशनक शनकायले त्यस्तो त्रशु ट सच्याउन सक्ने र त्यसरी त्रशु ट सच्याँउदा इकाइ दर र कूल रकममा शभधनता
भएमा इकाइ दर माधय हुने र सोही दर बमोशजम कूल रकम सच्याउनु पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (२/७)
•

•

•
•
•

•

बोलपत्रको पणू यताको परीक्षण गदाय मल्ू याङु्कन सशमशतले देहायका कुराको समेत परीक्षण गनयु पने
(क) बोलपत्रदाता व्यशक्तगत रुपमा िा संयक्त
ु उपक्रमको साझेदारको रुपमा एक भधदा िढी बोलपत्रमा संलग्न भए िा नभएको,
(ख) बोलपत्रदाता खररद कारबाहीमा भाग शलन अयोग्य भए िा नभएको,
(ग) सम्बशधित साियजशनक शनकायबाट िा साियजशनक शनकायले तोके को अधय शनकायबाट शबक्री भएको बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा
बोलपत्र पेि भए नभएको,
(घ) सम्बशधित व्यशक्त, िमय, संस्था िा कम्पनी आिै ले खररद गरे को बोलपत्र सम्बधिी कागजात भरी पेि गरे िा नगरे को
देहायको रीत नपगु ेको बोलपत्र उपर कारबाही नहुनेेः
(क) शसलबधदी भई नआएको,
(ख) म्यादशभत्र पेि हुन नआएको,
(ग) दिा १९ बमोशजम शिताय शलएको बोलपत्र,
(घ) दिा २३ को उपदिा (२) बमोशजम नभएको,
(ङ) दिा २६ को उपदिा (६) बमोशजम आपसमा शमलोमतो गरी दाशखला भएका बोलपत्र,
(च) दिा २३ को उपदिा (७) बमोशजम रद्द भएको बोलपत्र
कारबाही नहुने भनी ु टु्याईएका बोलपत्र बाहेक दाशखला भएका अधय बोलपत्र मल्ू याङु्कनको लाशग समािेि गनयु पने
बोलपत्र अस्िीकार गनयु नपने गरी प्राशिशिक स्पेशिशिके िन, शििरण, शििेषता आशद जस्ता कुराहरुमा सानाशतना िरक पाईएमा सम्भि भएसम्म
सोको मल्ू य शनकाली बोलपत्र मल्ू याङु्कन गदाय समािेि गनयु पने
सानाशतना िरकको मल्ू य बोलपत्रदाताको बोल अङु्कको पधर प्रशतित भधदा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभतू रुपमा अप्रभािग्राही भएको
माशनने र त्यस्तो बोलपत्रलाई मल्ू याङु्कनमा समािेि नगररने
मल्ू याङु्कन सशमशतले धयनू तम मल्ू याङु्शकत सारभतू रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको मल्ू याङु्कनको आिार र तररका समेत खल्ु ने गरी मल्ू याङु्कन
प्रशतिेदन तयार गरी साियजशनक शनकाय समक्ष पेि गनयु पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (३/७)
•

बोलपत्रको मल्ू याङु्कन गदायेः
– अधतरायशररयस्तरको बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा बोलपत्रको मल्ू य शिशभधन मद्रु ामा उल्लेख गनय सशकने
व्यिस्था भएमा त्यस्तो बोलपत्रहरुका मल्ू यलाई सोही कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको शिशनमयदर र मद्रु ा अनुसार
एउटै मल्ू यमा पररितयन गरी बोलपत्रको मल्ू याङु्कन र तल
ु ना गनयु पने
– बोलपत्रको मल्ू याङु्कन र तल
ु ना गदाय मल्ू य अशभिृशद्ध कर बाहेकको कबोल अङु्क कायम गरी तल
ु ना गनयु पने
– मल्ू याङु्कनको लाशग समािेि भएका बोलपत्रको मल्ू याङु्कन गदाय त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा
उल्लेख भएको आिार र तररका अनसु ार गनयु पने
– बोलपत्रको मल्ू याङु्कन गदाय बोलपत्रको प्राशिशिक, व्यापाररक र आशथयक पक्षको मल्ू याङु्कन गनयु पने
– बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेशखत क्षेत्र, गणु स्तर, शििेषता, ितय, काययसम्पादन िा अधय कुनै आियकयकतामा
ताशत्िक िरक र गम्भीर असर नपने साियजशनक शनकायलाई स्िीकायय सानाशतना िरक भएका बोलपत्रहरुलाई
सारभूतरुपमा प्रभािग्राही बोलपत्र माशनने र त्यस्ता बोलपत्रको मल्ू याङु्कन गदाय लागतमा कुनै प्रभाि पने भएमा त्यस्तो
प्रभािको मल्ू य समान आिारमा कायम गरी बोलपत्रको कबोल अङु्कमा समायोजन गरी बोलपत्रको मल्ू याङु्शकत रकम
शनकाल्नु पने
– बोलपत्रको मल्ू याङु्शकत रकम बोलपत्रको तल
ु ना गने प्रयोजनको लाशग मात्र प्रयोग हुने र खररद सम्झौताको मल्ू यमा
समािेि गनय नपाइने
– मल्ू याङु्कन सशमशतले सानाशतना िरकको मल्ू य कायम गदाय सम्बशधित कामको लागत अनमु ान िा प्रचशलत बजार मल्ू य
िा ब्याजदरको आिारमा कायम गनुय पने त्यस्तो लागत अनुमान, प्रचशलत बजार मल्ू य िा ब्याज दर शनशित नभएको
अिस्थामा सोही आइटमको अधय सारभूत रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रमा उल्लेख भएको मल्ू यको औसतका आिारमा
कायम गनुय पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (४/७)
बोलपत्रको प्राशिशिक पक्षको मल्ू याङु्कनेः

•

बोलपत्रको प्राशिशिक पक्षको मल्ू याङु्कन गदाय देहायका कुराको मल्ू याङु्कन गनुय पने
– (क) मालसामान आपशू तय, शनमायण कायय िा अधय सेिाको क्षेत्र,
– (ख) म्ु य म्ु य मालसामान, शनमायण कायय िा अधय सेिाको प्राशिशिक स्पेशसशिके िन र कायय सञ्चालन तथा काययसम्पादन (अपरेशटडु्ड एण्ड
पिय मेधस) शििेषताहरु, र
– (ग) िारेशण्टको समयािशि

बोलपत्रको व्यापाररक पक्षको मल्ू याङु्कनेः
• बोलपत्रको प्राशिशिक पक्षको मल्ू याङु्कन भएपश मल्ू याङु्कन सशमशतले व्यापाररक पक्षको मल्ू याङु्कन गदाय देहायका कुराको
मल्ू याङु्कन गनुय पने
–
–
–
–
–
–

(क) मालसामान, शनमायण कायय िा अधय सेिा आपशू तय िा सम्पधन गने अिशि,
(ख) भक्त
ु ानीको ितय,
(ग) बोलपत्रदाताले समयमा काम सम्पधन नगरे िापत शतनयु पने पिू यशनिायररत क्षशतपशू तय तथा समय अगािै कायय सम्पधन गरे िापत पाउने बोनस,
(घ) प्रत्याभशू त सम्बधिीबोलपत्रदाताको दाशयत्ि, (ङ) बोलपत्रदाताले परू ा गनयु पने दाशयत्ि,
(च) बोलपत्रदाताले प्रस्ताशित खररद सम्झौतामा अधय कुनै ितय थप गरेको भए त्यस्तो ितय
मल्ू याङु्कन गदाय बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत कुरा र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कुरा जाँची कुनै शभधनता पाइएमा
मल्ू याङु्कन सशमशतले सो शभधनता समेत उल्लेख गनयु पने
– शभधनताको मल्ू य कायम गदाय बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए बमोशजमको आिार र तररका बमोशजम गणना गरी कायम गनयु पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (५/७)
बोलपत्रको आशथयक पक्षको मल्ू याङु्कन
• बोलपत्रको प्राशिशिक र व्यापाररक पक्षको मल्ू याङु्कन भएपश त्यस्तो बोलपत्रको आशथयक पक्षको
मल्ू याङु्कन गनयु पने
• आशथयक पक्षको मल्ू याङु्कन गदाय प्राशिशिक र व्यापाररक पक्षका कुराहरु मध्ये आियकयक कुराहरुको र
आियकयकतानसु ार देहायका कुरा समेतको बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भएको आिार र तररका
बमोशजम मल्ू य शनिायरण गरी बोलपत्रको मल्ू यांशकत रकम कायम गनयु पने
– (क) आधतररक ढुिानी खचय,
– (ख) प्राशिशिक शििेषता
• स्िदेिी मालसामान र स्थानीय शनमायण व्यिसायीलाई प्राथशमकता शदइने कुरा उल्लेख भएकोमा
बोलपत्रको आशथयक पक्ष मल्ू याङु्कन गदाय मल्ू याङु्कन सशमशतले स्िदेिी मालसामान िा शनमायण
व्यिसायीलाई शदइने प्राथशमकताको रकम गणना गरी त्यस्तो रकम शिदेिी बोलपत्रदाताको कबोल
अङु्कमा जोडी मल्ू याशं कत अङु्क कायम गनयु पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (६/७)
शनमायण काययको बोलपत्रको शििेष मल्ू याङु्कन
• शनमायण काययको बोलपत्र मल्ू याङु्कन गदाय मल्ू याङु्कन सशमशतले अधय शबषयहरुका अशतररक्त देहायका कुराको मल्ू याङु्कन गनयु पने
(क) शनमायण काययको कायय योजना, काययसम्पादन ताशलका र पररचालन समय बोलपत्र सम्बधिी कागजातमा उल्लेख भए अनसु ारको भए िा
नभएको,
(ख) बोलपत्रदाताले शबल अि क्िाशधटटीमा संलग्न आइटमको लाशग उल्लेख गरे को प्रशत एकाइ दर शिश्वसनीय भए िा नभएको,
(ग) कबोल अङु्क देहायको कारणले असधतशु लत भए िा नभएकोेः
(१) खररद सम्झौताको प्रारशम्भक चरणमा गनयु पने कामको आइटमको लाशग बोलपत्रदाताले अस्िाभाशिक उच्च दर उल्लेख गरे कोले,
िा
(२) बोलपत्रदाताले शबल अि क्िाशधटटीको कुनै आइटममा धयनू अनमु ान भएको भनी शिश्वास गरे को आइटमको लाशग शनजले
अस्िाभाशिक उच्च दर उल्लेख गरे कोले
(घ) बोलपत्रदाताले पेि गरे को शििरण अनरू
ु प सो शनमायण कायय सम्पधन गनय सक्ने शनजको प्राशिशिक क्षमता भए िा नभएको
• बोलपत्रदाताले सधतोषजनक रुपमा काम सम्पधन गनय नसक्ने गरी धयनू कबोल अङु्क उल्लेख गरे को िा शनमायण काययको क्षेत्र िा प्राशिशिक
स्पेशसशिके िन गलत रुपमा बशु झ िा नबशु झ अस्िाभाशिक धयनू कबोल अङु्क उल्लेख गरे को िा प्रारशम्भक चरणमा गररने शनमायण काययको लाशग
बढी दरले उल्लेख गरे को (फ्रधट लोशडडु्ड) , ै न भधने कुरा मल्ू याङु्कन सशमशतले जाँच गनयु पने
• धयनू कबोल अङु्क उल्लेख गरे को अिस्थामा मल्ू याङु्कन सशमशतले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर शिश्लेषण सशहतको स्पष्टीकरण माग गनयु पने
• मागेको स्पष्टीकरण सधतोषजनक भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग शनजको कबोल अङु्कको आठ प्रशतितले हुने रकम बराबरको थप काययसम्पादन
जमानत शलई बोलपत्र स्िीकृ त गने शसिाररस गनय र त्यस्तो स्पष्टीकरण सधतोषजनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्िीकृ त गनय साियजशनक
शनकायलाई शसिाररस गनय सक्ने
• थप काययसम्पादन जमानत अशधतम शबल भक्त
ु ानी भएपश शिताय गनयु पने
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बोलपत्रको मुल्यांकन (७/७)
मल्ू याकंन प्रशतिेदन
• मल्ू याङु्कन सशमशतले परीक्षण तथा मल्ू याङु्कनको शिस्ततृ शिश्ले षण र देहायका कुरा खल
ु ाई सोको प्रशतिेदन
तयार गनयु पने
(क) बोलपत्रदाताको नाम र ठे गाना,
ख) बोलपत्रदाताहरुको कुल कबोल रकम र मद्रु ा,
(ग) त्रटु ी सच्याइएको भए त्यस्तो त्रटु ी सच्याई कायम भएको कुल कबोल रकम र मद्रु ा,
(घ) बोलपत्रदाताले कुनै ु ट शदन प्रस्ताि गररएको कुरा आशथयक प्रस्ताि खोलेको मचु ल्ु कामा उल्लेख भएको
भए मल्ू याङु्कन सशमशतले त्यसरी ु ट शदन प्रस्ताि गररएको रकम समायोजन गरे को कुरा,
(ङ) बोलपत्र तल
ु ना गनय प्रयोग भएको मद्रु ा र उशल्लशखत शमशतको शिशनमय दरको आिारमा कायम भएको
रकम,
(च) परीक्षण गदाय पाइएका आिारहरु,
( ) धयूनतम मल्ू याङु्शकत सारभतू रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको मल्ू याङु्कनको आिार र तररका
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बोलपत्र अटस्वकृत गने वा खरिद कािबाही िद्द गने अवस्था
•

•
•
•

•
•

साियजशनक शनकायले देहायको अिस्थामा सम्पूणय बोलपत्र अस्िीकृ त गनय िा खररद कारबाही रद्द गनय सक्नेेः
– प्राप्त बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभािग्राही नभएमा,
– आियकयक प्रशक्रया अपनाउँदा पशन बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसके मा,
– धयूनतम मल्ू याङु्शकत सारभूत रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको बोल अङु्क लागत अनुमान भधदा सारभूत रुपमा बढी
भएमा, िा
– माग गररएको मालसामान, शनमायण कायय, परामिय सेिा िा अधय सेिा आियकयक नभएमा
एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभािग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्िीकृ त गनय िा पुनेः बोलपत्र आह्वान गनय
सशकने ै न
बोलपत्र अस्िीकृ त भएको िा खररद कारबाही रद्द भएको कारण सशहतको सचू ना सिै बोलपत्रदातालाई शदनु पने
बोलपत्र अस्िीकृ त िा रद्द भएको सचू ना शदएको ३० (तीस) शदनशभत्र कुनै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्िीकृ त भएको
िा खररद कारबाही रद्द भएको आिारको जानकारी माग गरेमा शनजलाई साियजशनक शनकायले त्यस्तो जानकारी शदनु पने
बोलपत्र आह्वानगदाय कुनै बोलपत्र नपरी िा सम्पणू य बोलपत्र अस्िीकृ त िा खररद कारबाही रद्द भई पनु ेः बोलपत्र आह्वान
गदाय त्यसरी बोलपत्र अस्िीकृ त िा खररद कारबाही रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी आियकयकतानुसार बोलपत्र सम्बधिी
कागजात, प्राशिशिक स्पेशिशिके िन, लागत अनुमान तथा खररद सम्झौताका ितयहरुमा हेरिे र समेत गनुय पने
कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा शमलोमतो गरी बोलपत्र दाशखला गरेको प्रमाशणत भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुने
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बोलपत्र स्वीकृटत गदाु ध्यान टदनुपने टबषयहरु
•
•
•
•
•

सारभतू रुपमा प्रभािग्राही भए नभएको
प्रशक्रयाको पालन भए नभएको
शमलेमतो लगायतका आचरणगत पक्षहरुमा ध्यान शदएको
समय मै खररद कायय गनय आियकयक व्यिस्थापनका पक्षहरु
शनयधत्रणका लाशग गररएका प्राििानहरु अनक
ु ु ल भए नभएको र सो काययको प्रिासन गनयका लाशग
समयको पयायप्तता रहे नरहेको
• खररदका लाशग तयार गररएको कागजात र सोसँग सम्िशधित आिारहरु अनक
ु ु ल मल्ू याङु्कन भएको र
सम्झौताका लाशग राशखने प्राििानहरु समेत सोही अनक
ु ु ल रहेको सशु नशितता
• अधय कामसँग सम्िशधित भै साियजशनक शनकायलाई उशचत लागेका शबषयहरु
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यहाँहरुको टजज्ञासाका लाटग स्वागत गदुछौं
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सत्र – १०
परामर्श सेवा खररद

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटिने टिषयहरु
•
•
•
•
•
•

परामिय सेिा खररद सम्बशधि व्यिस्थाहरु
खररद सचु ीको तयारी
खल्ु लारुपमा आिय पत्रमाग गरर सशं क्षप्त सचु ी तयारी
प्रस्ताब माग गने
प्रशिशिक प्रस्ताबको मल्ु याकन र स्िीकृशत
लफल
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पररभाषा र प्रावधान
खररद ऐनको दफा २ ङ मा भएको व्याख्या

परामिय सेिा भधनाले कुनै अध्ययन, अनसु धिान, सभेक्षण, शिजाईन, ड्रईङ, सपु ररिेक्षण, ताशलम, परीक्षण
गने काम, सफ्टिेयरको शिकास िा यस्तै प्रकृशतका अधय बौशिक िा पेिागत सेिा बझ्ु नु प य
परामिय सेिाको खररदका लाशग काननू ी प्राििानहरु

• खररद ऐनको पररच् े द ४ मा (दफा २९ देशख ३९ सम्म)
• खररद शनयमािलीको पररच् े द ६ मा (शनयम ६९ देशख ८३ सम्म)
• सम्झौता कायायधियन एिं भक्त
ु ानीको हकमा खररद सम्झौता सम्िधिी प्राििान अनसु ार नै
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परामर्श सेवाको खररद टवधी
कसरी परामर्श सेवाको खररद गनशपन र्श वा गनश सटकन्र्ः
१ प्रशतस्पिायत्मक प्रस्ताि माग गरी
२ सोझै िातायबाट
यस्तो सेिा खररद गदायाः
(१) एकै चोशट प्रस्ताि (प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि) ( परामिय सेिा खररदको लाशगाः)
(२) आिय पत्र र प्रस्ताि (प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि दिु )ै शभधदा शभधदै मागेर (परामिय सेिा खररदको
लाशग)

नोटः प्रतिस्पर्धा तितिि हुने गरी टुक्रध टुक्रध पधरी खररद गना हुदुँ ैन ।
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परामर्श सेवा खररद सम्िन्धी व्यवस्थाहरु
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परामर्श सेवा खररद गदाश के के गनशपन र्श ?
क. सियप्रथम काययक्षेत्रगत ितय ( TOR) तयार गने
१. आियपत्र माग गरी (रु. बीस लाखभधदा बशिको खररदको
हकमा)
आियपत्रको सच
ू ना पधर शदनको हुने
२. आियपत्र माग नगरी प्रस्ताि आह्वानको सधदभयमा सोही
बमोशजम गने
ख. प्रस्ताि माग गने (प्रस्ताि मल्ु याङ्कनको अङ्कभार उल्लेख
गनयपु ने) आियपत्र माग गरे को खण्िमा आियपत्रमध्येबाट
प्रस्ताि माग गने यसको समयािशि तीस शदनको हुने
ग. प्रस्ताि खोल्ने
पशहले प्राशिशिक प्रस्ताि खोल्ने र प्राशिशिक प्रस्तािमा उशतणय
हुनेको आशथयक प्रस्ताि खोल्ने उशतणय नहुनेको आशथयक
प्रस्ताि शफताय शदने
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घ. प्रस्ताि मल्ु याङ्कन गने
यसको लाशग शनम्न शबशि अिलम्बन गनय
सशकने कुरा ऐनको दफा ३१ को उपदफा (४)
मा उल्लेख
१. गणु स्तर र लागत शिशि
२. गणु स्तर शिशि
३. शनशित बजेट शिशि
४. धयनू लागत शिशि
ङ. प्रस्तािदाताको नौट गने
आशथयक र प्राशिशिक प्रस्तािको मल्ु याङ्कनको
संयक्त
ु अङ्कको आिारमा नौट गने
(शनयम ८१)
च. आिश्यक प्रशक्रया पयु ायई खररद सम्झौता गने

6

कायशक्षेत्रगत र्तश र यसमा रहननपने टिषयहरु
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Terms of Reference
• TOR is a written document presenting the purpose and scope
of the work to be done, the methods to be used, the standard
against which performance is to be assessed or , the resources
and time allocated, and reporting requirements.
• TOR is a selection as well as a communication tool between
the Employer and the consultant
• TOR is also a follow up and monitoring tool during the
execution of the contract.
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Considerations for Preparation of Terms of Reference
(TOR)

 TOR should be adequate

and clear for the understanding of
the assignment and subsequently its correct execution.

 TOR should explains the objectives, scope of work, activities,
tasks to be performed, responsibilities of Client & Consultant,
expected results and deliverables of the assignment.

 TOR

should contain sufficient background information on
the assignment to enable consultants to present responsive
proposals.
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कायशक्षेत्रगत र्तश र यसमा रहनपन ने टिषयहरु
• खररद शनयमािलीको शनयम ६९ मा कायय क्षेत्रगत ितय तयार गनयु पने व्यिस्था रहेको
• साियजशनक शनकायले परामिय सेिा खररद गनयको लाशग देहायका कुरा सशहतको कायय क्षेत्रगत ितय तयार गनयु पने
(क) परामियदाताले गनयु पने कामको पष्ठृ भशू म र उद्देश्य,
(ख) परामियदाताको काययक्षेत्र र शनजले सम्पादन गनयु पने काम,
(ग) कामसँग सम्बशधित अध्ययन तथा आिारभतू तथयांक उपलब्ि भए सोको शििरण,
(घ) परामियदाताले साियजशनक शनकायलाई कुनै ज्ञान िा िीप हस्ताधतरण गनयु पने भए सो सम्बधिी शििरण,
(ङ) तालीम प्रदान गनयु पने भए तालीम शदनु पने कमयचारीको संख्या,
(च) परामियदाताको मख्ु य जनिशक्तको काम तथा योग्यता र शनजले गनयु पने कामको लाशग लाग्ने अनमु ाशनत
समय,
( ) परामियदाताले काम िरुु गने र सम्पादन गररसक्नु पने समय,
(ज) साियजशनक शनकायले परामियदातालाई उपलब्ि गराउने सचू ना, भौशतक सशु ििा, उपकरणको शििरण, र
(झ) परामियदाताले पेि गनयु पने प्रशतिेदन, तथयांक, नक्सा, सभे प्रशतिेदन आशदको शििरण
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प्रस्तावदाताको योग्यता
ऐन १०
• प्रस्तािदाताले प्रस्ताि सम्बधिी कागजातमा उशल्लशखत योग्यता परु ा गरे को हुनु प य
• प्रस्ताि सम्बधिी कागजातामा योग्यताका आिारहरु उल्लेख गदाय पेिागत िा प्राशिशिक योग्यता
शिगतको काययसम्पादन काननू ी सक्षमता, शिशिय श्रोत र अिस्था पेिागत कसरू गरे बापतको सजाय
जस्ता आिारहरु उल्लेख गनय सशकने
• खास परामियदाता िा सेिा प्रदायकले मात्र भाग शलन नपाउने ब्यबस्था गनय नहुने
• पिू ययोग्यता सम्बधिी कागजात र प्रस्ताि माग सम्बधिी कागजातमा उल्लेशखत आिारमा मात्र
मल्ू याङ्कन हुने
• प्रस्तािदाताले पेि गरे को योग्यता सम्बधिी शििरण झट्टु ा िा सारभतू रुपमा अपरु ो भएमा कुनैपशन बेला
अयोग्य हुन सक्ने
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खनल्ला रुपमा इच्र्ापत्र माग गरी सटं क्षप्त सूटि  तयार गनशन पने
ऐन दफा ३०

• २० लाख भधदा माशथको परामिय सेिा खररद गनयु परे मा कम्तीमा १५ शदनको सचू ना शदई राशरिय
स्तरको समाचार पत्रमा सचू ना प्रकािन गनयु पने
• सम्बशधित मधत्रालय िा साियजशनक खररद अनगु मन कायायलयको िेबसाईटमा राख्न सक्ने,
• २० लाख भधदा बिी १० करोि सम्म लागत अनमु ान भएको परामिय सेिा खररद गनयु परे मा
रारिीयस्तरको आियपत्रदाताबीच मात्र प्रशतस्पिाय गराई आियपत्र माग गनयपु ने
• देहायको अबस्थामा अधतरराशरिय स्तरको आियपत्र माग गनयु पदय
 सामाधयतया रु १० करोि भधदा माशथको,
 माग अनसु ारको परामिय एक भधदा बिीबाट प्रशतस्पिायत्मक मल्ू यमा प्राप्त हुन नसक्ने भएमा,
 राशरिय स्तरमा प्रस्ताि माग गदाय नपरे मा,
 दातृ पक्षसगं सम्झौता भएको अबस्थामा सम्झौता बमोशजम,
• योग्यता अनभु ि र क्षमताको मल्ू याङ्कन गरी ३ देखी ६ को सशं क्षप्त सशू च तयार गने
• रु २० लाख भधदा कमको परामियको हकमा मौजदु ा सशू चमा भएका ब्यशक्त फमय िा कम्पनीबाट
प्रस्ताि माग गरी गराउन सक्ने
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आर्यपत्र माग गने सि 
ू नामा खनलाउनन पने कनराहरु
•
•
•
•
•

•
•
•
•

साियजशनक शनकायको नाम र ठे गाना
शनयम ७०
प्रस्ताशित काम िा आयोजनाको सामधय शििरण
प्रस्ताशित कामको खचय ब्यहोने श्रोत
आियपत्र दाताको योग्यता
आियपत्रदाता फमय िा कम्पनी भएमा
o फमय िा कम्पनीको शििरण संगठन र कमयचारी,
o जे शभ हुने भएमा मख्ू य भई काम गने फमय िा कम्पशनको नाम,
o परामिदाता फमय िा कम्पशन भएमा शिगत ७ बर्यमा गरे को समान प्रकृशतको काम र स्थानको शििरण,
o प्रमख
ू जनिशक्तको िैयशक्तक शििरण,
ब्यशक्तगत परामियको हकमा ४ बर्यमा गरे को समान प्रकृशतको काम र स्थान तथा शनजको व्यशक्तको शििरण
प्रस्ताशित कायय सम्पधन गनय लाग्ने अनमु ाशनत समय
आियपत्रदाताले पेि गनयु पने कागजातहरु
आियपत्र पेि गने अशधतम शमशत र समय र साियजशनक शनकायसगं सम्पकय गने ठे गाना र सम्पकय ब्यशक्त
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इच्र्ापत्रदाताको र्नौि
•
•
•
•
•

शनयम ७०
योग्यता अनभु ि र क्षमता समेतको मल्ू याँङ्कन गरी नौट गने
अधतरराशरिय स्तरको नौट गदाय मल
ु क
ु पष्ठृ भशू म र स्थानीय एजेधट रहेको फमय िा कम्पशन नौट गने
आिय पत्र पेि नगरे पशन ख्याशत प्राप्त कम्पशन ु टेको अिस्थामा सशक्षप्त सशू चमा समािेि गनय सशकने
कशम्तमा ३ िटा आियपत्र नौट हुन नसके मा पनु सचू ना प्रकािन गरी माग गने
पनु सचू ना माग गदाय पशन ३ िटा नौट हुन नसके मा जशत पनय आएका न सोही मात्रको सचू ी कायम
गने
• सबै आियपत्रदातालाई यस शनयमबमोशजम कायम भएको सचू ीको जानकारी शदनु पने

PFM Training Module for Local Level

14

प्रस्ताव माग गने
• सशं क्षप्त सशू चमा परे का आियपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताि सम्बधिी कागजात पठाई
कशम्तमा ३० शदनको समय शदई प्रस्ताि माग गने
• प्रस्ताि सम्बधिी कागजातमा उल्लेख गनयु पने कुराहरु

दफा ३१ शनयम ७१

 साियजशनक शनकायको नाम र ठे गाना
 खररद गनयु पने सेिाको प्रकृशत सेिा प्रदान गनयु पने अिशि, स्थान, सेिाको काययक्षेत्रगत ितयहरु,
सम्पधन गनयु पने कायय र अपेशक्षत पररमाण
 प्रस्ताि तयार गने प्रस्तािदाताहरुलाई शनदेिन
 प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि सम्बधिी कुराहरु
 प्राशिशिक तथा आशथयक मल्ू याङ्कन भार
 प्रस्ताि मल्ू याङ्कन तल
ु ना गने आिार र अङ्क भार
 खररद सम्झौताका ितयहरु
 प्रस्ताि पेि गनयु पने शमशत र समय स्थान, प्रस्ताि नौट गने शििी, भ्रष्टाचार स्िाथय बाशझने कुरा र
काननू ी कारिाही सम्बधिी कुराहरु, पनु रािलोकन र शनिेदन गनय सक्ने कुराहरु
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प्रस्ताव माग गदाश उल्लेख गनशन पने थप कनराहरु
शनयम ७१
• प्रस्ताि माग पत्र
• प्रस्तािदाताले प्रस्ताि गरे को प्रमख
ू जनिशक्तले आफ्नो हालसालैको बैयशक्तक शििरण सत्य र पणू य
रहेको कुरा प्रमाशणत गरे को हुनु पने ब्यहोरा
• प्राशिशिक प्रस्ताि मल्ू याङ्कन पिात मात्र आशथयक प्रस्ताि खोल्ने कुरा
• प्राशिशिक प्रस्तािमा प्रस्तािदाताले प्राप्त गनयु पने उशिणायङ्क
• प्रस्तािदाताले सम्बशधित कामको लाशग ु ट्टै कायययोजना िा जनिशक्त प्रस्ताि गनय सक्ने िा नसक्ने
• प्रस्तािदाताको काययक्षेत्रगत ितयमा शटप्पणी गनय सक्ने िा नसक्ने
• प्रस्ताशित कायय गनय आिश्यक पने रकम ब्यहोने श्रोत
• मल्ू याङ्कनको अंकभार के कशत रहने भधने कुरा खल
ु ाउने
• शनशित बजेट शिशि अपनाउदा बजेट उल्लेख गनयु पने
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प्रस्ताव माग गदाश मूल्याङ्कनका आधारहरु खोल्नन पने
•
•
•
•
•

परामियदाताले गनयु पने काम सम्बधिी परामियदाताको अनभु ि
परामियदाताले कायय सम्पादन गने प्रस्ताशित तररका (मेथोिोलोजी) को गुणस्तर,
प्रस्ताशित मख्ू य जनिशक्तको योग्यता,
ज्ञान तथा प्रशिशि हस्ताधतरणको व्यबस्था,
अधतरराशरिय स्तरको प्रस्तािको हकमा काम सम्पादन गनय प्रस्ताशित मख्ू य नेपाली जनिशक्तको
शििरण,
• प्रस्ताि नौट शििी उल्लेख गनयु पने,
o गुणस्तर र लागत शििी (QCBS)
o गणु स्तर शििी (QBS)
o शनशित लागत शििी (FBS)
o धयनू लागत शििी (LCS)
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परामर्शदाता र्नौि गनश अंकभार टनधाशरण कसरी?
शनयम ७१ को र उपशनयम ६,७,८र९

शबबरण

अक
ं भार

(क) प्रस्तािदाताको खास कामको अनभु ब

कुल अक
ं को २५% सम्म

(ख) कायय सम्पादन गने तररका र काययक्षेत्रगत ितय प्रशतको
प्रभािग्राह्यता

कुल अक
ं को २०% देशख ३५% सम्म

(ग) मख्ु य जनिशक्तको योग्यता र अनुभब

कुल अक
ं को ३०% देशख ६०% सम्म

(घ) प्रशिशि हस्ताधतरण र ताशलम

कुल अक
ं को १०% सम्म

(ङ) स्िदेिी जनिशक्तको सहभाशगता

कुल अक
ं को १०% सम्म

जम्मा
कुल अक
ं १००
• NCB को हकमा खण्ि (ङ) मा लेशखएको कुरा लागू नहुने
• यसलाई ३ बटा उपआिारमा शबभाजन गरी सो बापतको अक
ं शनिायरण गनयपु ने
• उशिणायङ्क समेत उल्लेख गनयपु ने
• QCBS को हकमा कुल अक
ं भार मध्ये प्राशिशिक प्रस्ताबको अक
ं भार ७०% देशख ९०% सम्म र आशथयक प्रस्ताबको
अक
ं भार ३०% देशख १०% सम्म राख्नपु ने
• QBS, Fixed Cost, Least Cost शबशिको हकमा प्राशिशिक प्रस्ताबको कुल अक
ं भार १०० हुने
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प्रस्ताव तयार गनश टदईने टनदेर्नमा उल्लेख गनशन पने टिषयहरु शनयम ७३
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

प्राशिशिक र आशथयक प्रस्तािको िाँचा
प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि तयार गने र पेि गने तररका
कामका चरण र थप काम शदन सशकने नसशकने कुरा
कागजातका सम्बधिमा कुनै जानकारी शलनु पने भए जानकारी शलन सशकने तररका
सब कधि्याक्टमा शदन सशकने नसशकने कुरा
साियजशनक शनकायबाट उपलब्ि हुने सेिा उपकरण र सचू ना सम्बधिी जानकारी
प्रस्ताि पेि गनय अशघ बैठक हुने नहुने कुरा
प्रस्ताि माधय अिशि
Conflict of Interest का कुरा
कर र अधय कुरा
प्रस्तािको भार्ा
सि
ं ोिन सम्बधिी काययशििी
पेि गने र खोल्ने तररका र गोपनीयता सम्बधिी ितय
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मौजनदा सूटि मा रहेका परामर्शदाताहरुिाि प्रस्ताव माग गरी सेवा खररद गनश
सक्ने
• रु २० लाख भधदा कम रकमको परामिय सेिा शलन सशकने
• कायायलयमा तयार गररएको मौजदु ा सशू चमा रहेका परामियदाताहरुबाट शलशखत रुपमा प्राशिशिक र
आशथयक प्रस्ताि माग गरी
• संभि भए सम्म ६ िटा र कशम्तमा ३ िटा परामियदातालाई प्रस्ताि सम्बधिी कागजात पठाई
प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि ु ट्टा ु ट्टै माग गनयु पने
• उक्त प्रस्तािहरु गुणस्तर र लागत शिशि अनसु ार नौट गने
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प्रस्ताव खोल्ने

दफा ३२ र नियम ७५

•
•
•
•

अशधतम म्याद समाप्त भए पश प्रस्ताि खोल्ने र प्राशिशिक र आशथयक प्रस्ताि ु ट्ट्याउने,
प्राशिशिक प्रस्ताि खोल्ने र आशथयक प्रस्ताि सरु शक्षत राख्ने,
प्रस्तािदाता िा शनजको प्रशतशनशिको रोहिरमा,
म्याद नाघी आएको प्रस्ताि र रीतपिू यक परे का प्रस्ताि ु ट्याई म्याद नाघी आएको शफताय गने र
रीतपिू यक परे को खोली ब्यहोरा रपष्ट लेख्ने ,
• प्राशिशिक प्रस्तािको खाम खोली शनम्न कुराहरु पिेर सनु ाउने र मचु ल्ु का तयार गने,
 प्रस्तािदाताको नाम ठे गाना ,
 प्रस्तािमा प्रस्तािदाताको हस्ताक्षर भएको नभएको,
 प्रस्ताि सम्बधिी कागजातमा सच्याईएको िा के रमेट गरे कोमा प्रस्तािदाता िा शनजको
प्रशतशनशिले हस्ताक्षर गरे नगरे को,
 साियजशनक शनकायले उपयक्त
ु ठानेको अधय कुराहरु,
• मचु ल्ु कामा उपशस्थत प्रस्तािदाता र प्रशतशनशिको दस्तखत गराउने र यथाशिघ्र मल्ू याङ्कन सशमशतमा
पठाउने
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परामर्श सेवा सम्िन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गने अटधकारी शनयम ८१ क
•
•
•
•
•
•

रु १० लाख सम्मको रा. प. तृ श्रेणीका कायायलय प्रमख
ू बाट
रु ५० लाख सम्मको रा. प. शव्द श्रेणीका कायायलय प्रमख
ू बाट
रु १ करोि सम्मको रा. प. प्रथम श्रेणीका कायायलय प्रमख
ू बाट
रु १ करोि भधदा बिीको शिभागीय प्रमख
ू बाट
आफुले प्रस्ताि स्िीकृत गनय नशमल्ने भए १ तह माशथको अशिकारीबाट स्िीकृत गराउनु प य
मधत्रालयका सशचि सम्िैिाशनक शनकायका सशचि िा सो सरहका पदाशिकारीले जशतसक
ु ै रकमको
पशन प्रस्ताि स्िीकृत गनय सक् न

स्थानीय तहको हकमा शनणययको तह???
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सोझै वाताशिाि र अन्य टवधी

टनयम ८२ र ८३

• साियजशनक शनकायलाई आिश्यक पने ताशलम गोष्ठी र सेशमनार जस्ता शबर्यमा सेिा शलन परे मा ५
लाख रुपया सम्मको परामिय सेिामा प्रमख
ू आफै ँले र सो भधदा माशथको हकमा एक तह माशथको
अशिकारीको स्िीकृशत शलई सोझै िातायबाट खररद गनय सशकध
• अधय शिशि अधतरगत देहायको अिस्थामा कुनै परामियदातालाई योग्यताका आिारमा शनयक्त
ु गनय
सशकध
o कुनै काम गनय उच्चस्तरको शबिेर्ज्ञता आिश्यक परे मा
o परामिय ोटो समयका लाशग आिश्यक परे मा िा शनयशु क्त गने समय धयनू भएमा
o आिश्यक कायय सम्पधन गनय के ही परामियदाता मात्र योग्य भएमा
o परामियदाता नौट गनय िेरै समय लाग्ने भई समय अपयायप्त भएमा
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प्रटवटधक तथा आटथशक प्रस्तािको मनल्याकन र स्वीकृटत
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प्राटवटधक प्रस्तावको मल्ू याकंन
• प्राशिशिक प्रस्तािको मल्ू याकंन गदाय प्रस्ताि सम्िधिी कागजातमा उल्लेख भएका आिारहरुमा बमोशजम
गनयपु ने
• प्राशिशिक प्रस्तािको मल्ू याङ्कन गने तररका यस प्रकार हुनेाः
– प्राशिशिक प्रस्ताि मल्ू याङ्कन गदाय मल्ू याङ्कन सशमशतका प्रत्येक सदस्यले ु ट्टा ु ट्टै रुपमा तोशकएका
आिार बमोशजम मल्ू याङ्कन गरी प्रस्तािदाताले प्राप्त गरे को अङ्क यशकन गनयु पने
– मल्ू याङ्कन सशमशतले प्राशिशिक प्रस्तािको मल्ू याङ्कन गनयको लाशग सहयोग पयु ायउन सम्बशधित शिज्ञहरू
सशहतको तीन सदस्यीय उपसशमशत गठन गनय सक्ने
– प्रस्तािदाताले प्राप्त गरे को अङ्क यशकन भएपश सो सशमशतको प्रत्येक सदस्यले प्रदान गरे को अङ्क
गणना गरी सो सशमशतले त्यस्तो प्रस्तािले प्राप्त गरे को और्त अङ्क शनकाल्नु पने
– यसरी मल्ू याङ्कन भएपश मल्ू याङ्कन सशमशतले प्राप्ताङ्क सशहत प्रस्तािदाताहरुको सूची तयार गनयु पने
– सच
ू ी तयार गदाय उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदातादेशख क्रमैसंग तयार गनयु पने
• मल्ू याङ्कन सशमशतले प्राशिशिक प्रस्तािको मल्ू याङ्कनको कायय समाप्त नहु्जेल आशथयक प्रस्ताि खोल्न नहुने
• सफल प्रस्तािदाताको मात्र आशथयक प्रस्ताि खोशलने
• सफल हुन नसके का प्रस्तािदाताको आशथयक प्रस्ताि नखोली सम्बशधित प्रस्तािदातालाई शफताय गनयु पने
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आटथशक प्रस्तावको मल्ू याकंन (१/२)
•
•

•

प्राशिशिक प्रस्तािबाट योग्य भएकाहरुको मात्र आशथयक प्रस्ताि खोल्नुपने
आशथयक प्रस्तािको मल्ू याङ्कन देहाय बमोशजम गनुयपनेाः
क) प्रस्तािको नौट गनय गुणस्तर र लागत शिशि अपनाईएकोमा प्राशिशिक प्रस्ताि र आशथयक प्रस्तािको सयं ुक्त
मल्ू याङ्कन गरी सबै भधदा बिी अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको प्रस्ताि तोशकए बमोशजम नौट गनुय पने
(ख) प्रस्तािको नौट गनय गणु स्तर शिशि अपनाईएकोमा प्राशिशिक प्रस्तािमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको
मात्र प्रस्ताि नौट गनयु पने
(ग) प्रस्तािको नौट गनय शनशित बजेट शिशि अपनाईएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमा भधदा बिी लागत भएको प्रस्ताि रद्द
गररने र त्यस्तो बजेटको सीमाशभत्र परी प्राशिशिक प्रस्तािमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको प्रस्ताि नौट
गनुय पने
(घ) प्रस्तािको नौट गनय धयून लागत शिशि अपनाईएकोमा प्राशिशिक प्रस्तािमा सफल हुन तोशकएको धयूनतम अङ्क
प्राप्त गने प्रस्तािदाताहरुमध्ये सबै भधदा कम लागत भएको प्रस्तािदाताको प्रस्ताि नौट गनुय पने
प्राशिशिक प्रस्तािमा सफल प्रस्तािदाताको आशथयक प्रस्ताि खोल्नुपने यसरी खोल्दा अधय सिालहरुका अशतररक्त शनम्न
शबर्यहरु प्रष्ट हुने गरी मचु ुल्का गनुयपनेाः
(क) प्रस्तािदाताको नाम र ठे गाना,
(ख) प्रस्ताशित सेिा िल्ु क,
(ग) प्रस्ताशित सेिा िल्ु कमा कुनै ु ट शदन प्रस्ताि गररएको भए सोको व्यहोरा,
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आटथशक प्रस्तावको मल्ू याकंन (२/२)

•

•

•

(घ) अङ्क र अक्षरका बीच शभधनता भए सो शभधनताको शििरण,
(ङ) आशथयक प्रस्तािमा प्रस्तािदाता िा शनजको प्रशतशनशिको हस्ताक्षर भए नभएको,
(च) आशथयक प्रस्तािमा कुनै कुरा िा व्यहोरा के रमेट गरेको भए सो ठाउँमा प्रस्तािदाता िा शनजको प्रशतशनशिले हस्ताक्षर गरे
नगरेको तथा के रमेट गरेको रकम र व्यहोरा,
( ) साियजशनक शनकायले उपयुक्त ठानेको अधय आिश्यक कुराहरु
आशथयक प्रस्तािको मल्ू याङ्कन प्रयोजनको लाशग सो प्रस्तािमा मल्ू य अशभिृशि कर बाहेक प्रचशलत कानून बमोशजम
परामियदातालाई लाग्ने कर तथा परामियदाताको भ्रमण, सम्बशधित कागजातको अनुिाद, प्रशतिेदन पाई िा शिरोभार खचय
जस्ता सोिभनाय हुने खचय समेत शनजको सेिा िल्ु कमा समािेि गररएको माशनने
मल्ू याङ्कन गदाय प्रस्तािमा कुनै अङ्क गशणतीय त्रटु ी पाइएमा साियजशनक शनकायले त्यस्तो त्रटु ी सच्याउन सक्नेऽ त्यसरी त्रटु ी
सच्याउँदा एकाई दर र कुल रकममा शभधनता भएमा एकाइ दर माधय हुने र सोही दर बमोशजम कुल रकम सच्याउनु पने
त्यसरी त्रटु ी सच्याइएको भएमा सोको जानकारी सम्बशधित प्रस्तािदातालाई शदनु पने
प्रस्ताशित कबोल अङ्कमा प्रस्तािदाताले कुनै ु ट शदन प्रस्ताि गररएको कुरा आशथयक प्रस्ताि खोलेको मचु ुल्कामा उल्लेख
भएको भए मल्ू याङ्कन सशमशतले त्यसरी ु ट शदन प्रस्ताि गररएको रकम समायोजन गनुय पने
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मल्ू याकंन प्रटतवेदन
• मल्ू याकंन सशमशतले खररद शनयमािलीको शनयम ७७ मा आिाररत भै आफ्नो प्रशतिेदन तयार गनयपु ने
• गणु स्तर तथा लागत शबशि अनसु ार हुने परामिय सेिा खररदका लाशग शनयम ८१ मा आिाररत भै
मल्ू याकंन गरी सफल प्रस्तािदाताको नौट गनयपु ने
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प्रस्ताव अस्वीकृत गने वा खररद कारिाही रद्द गने
देहायका अिस्थामा साियजशनक शनकायले सम्पणू य प्रस्ताि अस्िीकृत गनय िा खररद कारबाही रद्द गनय सक्नेाः
(क) प्राप्त सम्पणू य प्रस्ताि काययक्षेत्रगत ितयहरु अनसु ार सारभतू रुपमा प्रभािग्राही नभएमा,
(ख) लागत अनमु ान र उपलब्ि बजेट भधदा नौट भएको प्रस्तािदाताको लागत सारभतू रुपमा बिी
भएमा,
(ग) परामिय सेिा आिश्यक नपने भएमा, िा
(घ) प्रस्तािदाताले आपसमा शमलोमतो गरी प्रस्ताि शदएको प्रमाशणत भएमा
तर शमलोमतो नगरे का प्रस्तािदाताको प्रस्ताि उपर कारबाही गनय सशकने
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परामर्श सेवा खररद गदाश ध्यान टदनपन ने थप टिषयहरु (१/४)
• प्रस्ताि नौट शिशि तय गदायाः
– देहायको कामको लाशग परामिय सेिा खररद गदाय गणु स्तर शिशि नौट गरी खररद गनय सक्ने
(क) देिको आशथयक िा क्षेत्रगत अध्ययन, िहुक्षेत्रीय (मल्टी सेक्टरल) सम्भाव्यता अध्ययन, घातक
फोहरमैला व्यिशस्थत गने एिं तह लगाउने संयधत्रको शिजाइन, िहरी गरुु योजनाको शिजाइन, शििीय
क्षेत्र सुिार जस्ता परामियदाताबाट अपेशक्षत कायय स्पष्टरुपमा यशकन गनय नसशकने प्रकृशतको र
साियजशनक शनकायले परामियदाताबाट खोजपणू य प्रस्तािको अपेक्षा गरे को काम,
(ख) ठूला बाँि िा प्रमख
ु पिू ायिार शनमायणको सम्भाव्यता अध्ययन िा संरचनात्मक इशधजशनयररि्ि
शिजाइन, राशरिय महत्िका नीशत सम्बधिी अध्ययन, ठूला सरकारी शनकायको व्यिस्थापन अध्ययन
जस्ता उच्च दक्षता आिश्यक पने र भशिरयमा गम्भीर तथा दरू गामी प्रभाि पाने शकशसमको काम,
(ग) व्यिस्थापन परामिय, क्षेत्रगत (सेक्टरल) तथा नीशतगत अध्ययन जस्ता सेिाको मल्ू य कामको
गणु स्तरमा शनभयर हुने िा व्यशक्त, संस्था शपच् े सारभतू रुपमा अलग अलग तररकाबाट सम्पादन गनय
सशकने र प्रशतस्पिी प्रस्तािको लागत तल
ु ना गनय नसशकने शकशसमको काम
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परामर्श सेवा खररद गदाश ध्यान टदनपन ने थप टिषयहरु (२/४)
– उपरोक्त बमोशजम गणु स्तर शिशि नौट गनय शिभागीय प्रमख
ु को स्िीकृशत शलनु पने
– लेखापरीक्षण, सामाधय इशधजशनयररि्ि शिजाइन तथा खररद एजेधट जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसके का, शनयशमत
प्रकृशतका र कम लागत लाग्ने कामका लाशग धयून लागत शिशि नौट गनय सशकने
• प्रस्तािदातासँग िाताय गनयपु नेाः
– नौट भएको प्रस्तािदातासँग कायय क्षेत्रगत र प्रस्ताशित सेिाको काययक्षेत्र, प्रगशत प्रशतिेदन, साियजशनक शनकायले
उपलब्ि गराउनु पने सुशििाका शिर्यमा िाताय गनय सशकने
– गणु स्तर शबशि अनसु ार गररने सेिा खररदमा बाहेक आशथयक प्रस्तािका सम्बधिमा पेिाशिदह् रुको पाररश्रशमक
सम्बधिमा िाताय हुन नसक्ने तर सोिभनाय हुने प्रकृशतका खचय सम्बधिमा िाताय गनय सशकने
– िाताय गदाय साियजशनक शनकाय र प्रस्तािदाता दिु ैलाई स्िीकायय हुने सहमशत हाशसल हुन नसके मा साियजशनक
शनकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ि (क), (ख) र (ग) को प्रस्तािकको हकमा त्यसपश को उच्चतम
अङ्क प्राप्त गने र खण्ि (घ) को प्रस्तािको हकमा त्यसपश को सिैभधदा कम लागत भएको अको
प्रस्तािदातासँग क्रमैसँग िाताय गनयु पने
• प्रस्ताि खोल्ने तररका
– यसमा प्रस्ताि खोल्ने तररकाऽ मचु ल्ु कामा समािेि गनयपु ने शबर्यहरु आशदमा शनयममा भएको व्यिस्थामा ध्यान
शदनपु ने
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परामर्श सेवा खररद गदाश ध्यान टदननपने थप टिषयहरु (३/४)
• प्रस्तािदातालाई सूचना शदने सम्िधिी शबर्यहरु
– प्राशिशिक प्रस्ताि मल्ू याङ्कन गदाय नौट भएको प्रस्तािदातालाई सूचना शदनु पने
• यसरी सचू ना शदँदा सफल भएका प्रस्तािदातालाई आशथयक प्रस्ताि खोल्ने स्थान, शमशत र समय
उल्लेख गरी सो शमशत र समयमा उपशस्थत हुन सूचना शदनु पने
• यस्तो सूचना शदंदा राशरियस्तरको प्रस्तािको हकमा कम्तीमा सात शदन र अधतरायशरियस्तरको
प्रस्तािको हकमा कम्तीमा पधर शदनको अिशि शदनु पने
• सफल नभएका प्रस्तािदातालाई शनजको प्राशिशिक प्रस्ताि नौट हुन नसके को कारण खल
ु ेको
सूचना सशहत शनजको आशथयक प्रस्ताि शफताय शदनु पने
– यस शनयमािली बमोशजम प्रस्तािदाता नौट गदाय कुनै प्रस्तािदाताले आफूले प्राशप्त गरे को अङ्क र
नौटमा पनय नसके को कारण साियजशनक शनकायसँग माग गरे मा पाँच शदनशभत्र शनजले प्राप्त गरे को अङ्क र
नौट हुन नसके कोकारण प्रस्तािदातालाई शदनु पने
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परामर्श सेवा खररद गदाश ध्यान टदनपन ने थप टिषयहरु (४/४)
• परामिय सेिाका अधय शिशि
– देहायको अिस्थामा कुनै परामियदातालाई शििेर्ज्ञता र योग्यताको आिारमा शनयुक्त गनय सशकने
(क) कुनै काम गनय उच्चस्तरको शििेर्ज्ञता आिश्यक परे मा िा,
(ख) परामिय ोटो समयको लाशग आिश्यक परे मा िा परामियदाता शनयुक्त गने समय धयनू भएमा िा,
(ग) आिश्यक कायय सम्पधन गनय के ही परामियदाता मात्र योग्य भएमा िा,
(घ) परामियदाताको नौट गनय िेरै समय लाग्ने भई समय अपयायप्त भएमा
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परामर्श सेवाका लाटग प्रस्ताव माग गने कागजातको खाका
Request for Proposal
Section 1:
Section 2:
Section 3:
Section 4:
Section 5:
Section 6:

Letter of Invitation (LOI)
Information to Consultants (ITC)
(including the Data Sheet)
Technical Proposal - Standard Forms
Financial Proposal - Standard Forms
Terms of Reference (TOR); and
Standard Form of Contract (including
General Conditions of Contract (GCC),
Special Conditions of Contract (SCC),
and Appendices)
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यहाहरुको टजज्ञासाका
लाटग स्वागत गदशर्ौं
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सत्र – ११
उपभोक्ता समिमि वा लाभग्राही सहभामििािा खरिद

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसिा सिेमिने मिषयहरु
• उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राशह समहु िाट हुने खररद
• लागत अनमु ान तयार गने तररका, श्रममल
ू क र गैरश्रममल
ू क शक्रयाकलापहरुको शनिायरण, जनसहभाशगताको
अशभलेखाांकन र प्रशतिेदन
• उपभोक्ता सशमशत व्यिस्थापनसँग सम्िशधित अधय शिषयहरु
• गैरसरकारी सस्थासँग काम गराउने तररका
• लफल
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परिभाषा ि अर्थ
• “उपभोक्ता सशमशत” भधनाले शनमायण काययिाट प्रत्यक्ष लाभ
पाउने व्यशक्तहरुले कुनै शनमायण काययको शनमायण, सञ्चालन,
ममयत सम्भार गनयको लाशग आफूहरुमध्येिाट गठन गरे को
सशमशत सम्झनु प य भनी खररद शनयमािलीले पररभाशषत
गरे को
• खररद व्यिस्थापनको सधदभयमा लाभग्राहीहरुलाई यसै
पररशिमा ल्याई िुझ्नपु ने
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उपभोक्ता समिमि परिचालनसँि सम्वमधिि सवालहरु
सवाल…….
उपभोक्ता समिमि िार्फि
गराउने काि?

काि गराउनका लामग
बनेको विमि?

मनयन्त्रण प्रणाली?

Gap मलू तः शनम्न तीन कुराहरुमा रहेकोः
1. कामको प्रकृशत, लागत आिार र सहभाशगताको व्यिस्था
2. कायायधियनको शिशि ( ऐन शनयम तथा काययप्रणाली, अशभलेख व्यिस्था र शनयधत्रण), र
3. काम भएको व्यहोराको प्रमाणीकरण (कामको मल्ू याकांन, शिलभपायई, गणु स्तर)
4. अधय........?
के कस्ता शिषय हुध न?्
–
–
–
–
–
–

कस्तो काममा उपभोक्ता सशमशत िधन सक्
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायको गठन शिशि
उपभोक्ता सशमशतको रुपमा कस्ता अधय सस्ां थाले काम गनय िा गराउन सशकएला भधने कुरा
उपभोक्ता सशमशतको सशु चकरण
कायायधियन तथा व्यिस्थापन
काम सम्पधन भएपश िा भक्त
ू ानी भएपश के गने
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उपभोक्ता समिमि वा लाभग्राही सिुदायिाि काि ििाउने कायथमवमि (१/४)
•
•
•
•

•
•

साियजशनक खररद शनयमािलीको शनयम ९७ ले काननू ी आिार शदएको
रु. एक करोड रुपैंयाँसम्म लागत अनमु ान भएको शनमायण कायय िा सो सम्िधिी सेिा उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायिाट
गराउन िा प्राप्त गनय सशकने
उशल्लशखत रु. एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मल्ू य अशभिृशि कर, ओभरहेड कशधटजेशधस रकम र जनसहभाशगताको
अि
ां समेतको रकम समािेि हुने
उपभोक्ता सशमशत माफय त हुने खररद काययका लाशग सम्िशधित काम िा सेिाको प्रकृ शत, पररमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता सशमशत िा
लाभग्राही समदु ायले व्यहोने िा व्यहोनुय पने रकम र अधय आिश्यक कुराहरु खल
ु ाई साियजशनक शनकायले साियजशनक सचू ना
प्रकािन गरी प्रस्ताि माग गनय िा त्यस्तो सशमशत िा समदु ाय आफैं ले प्रस्ताि िा शनिेदन पेि गनय सक्ने
साियजशनक शनकाय र त्यस्तो उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले आिश्यकतानुसार लफल, िाताय िा शनमायण स्थलको भ्रमण
गरी त्यस्तो काम िा सेिाका सम्िधिमा खररद सम्झौता गनुय पने
सम्झौता गदाय देहायको कुराहरु उल्लेख गनयु पनेः
(क) शनमायण कायय िा सेिाको प्रकृ शत, पररमाण, लागत अनमु ान, उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले व्यहोने िा व्यहोनयु पने
रकम, कायय िा सेिा सम्पधन गनयु पने अिशि, (क१)साठी लाख रुपैयाँभधदा िढी लागत अनमु ान भएको काययमा प्रत्येक कायय
इकाईमा उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले गनयु पने योगदान,
(ख) साियजशनक शनकायले सम्िशधित काययको शडजाइन, लागत अनुमान तयार गने, स्िीकृ त गने, प्राशिशिक सल्लाह शदने, नापजाँच
गने, जाँचपास गने र अधय आिश्यक प्राशिशिक सहयोग उपलब्ि गराउने, सपु ररिेक्षण, गुणस्तर शनयधत्रण गने,
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उपभोक्ता समिमि वा लाभग्राही सिुदायिाि काि ििाउने कायथमवमि (२/४)

•
•
•
•
•
•

(ग) शनमायण कायय िा सेिा साियजशनक शनकाय र उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायको सहभाशगतामा सम्पधन िा उपलब्ि हुने,
(घ) सम्पधन शनमायण काययको सञ्चालन िा ममयत सम्भार उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले गनुय पने,
(ङ) साियजशनक शनकायले उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई उपलब्ि गराइने पेश्की  रकम,
(च) सम्पधन शनमायण कायय िा सेिाको भुक्तानीको ितय र तररका, र
( ) अधय आिश्यक कुराहरु
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई शनमायण कायय िा सेिाको काम शददां ा लागत अनमु ानमा रहेको मल्ू य अशभिृशि कर,
ओभरहेड कशधटधजेधसी रकम र जनसहभाशगताको अि
ु ानी शदनु पने
ां कट्टा गरेर मात्र भक्त
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले हरेक शकस्ताको कामको प्राशिशिक मल्ू याङ्कन, शिल, भरपाई र खचय प्रमाशणत गने अधय
कागजात त्यस्तो सशमशत िा समदु ायको िैठकिाट अनुमोदन गराई सम्िशधित साियजशनक शनकायमा पेि गनुय पने
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले आफूले प्रत्येक शकस्ताका गरेको खचयको सचू ना साियजशनक टाँस गनुयपने र आफूले गरेका
कामकारिाहीको सम्िधिमा तोके को प्रशक्रया िमोशजम तोके को अिशिशभत्र सामाशजक लेखापररक्षण गनुयपने
साियजशनक शनकायले उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई सम्िशधित कामको लाशग प्राशिशिक सहयोग उपलब्ि गराउन
नसक्ने भएमा सो कामको लाशग आिश्यक प्राशिशिक जनिशक्त सो सशमशत िा समदु ाय आफै ले करारमा शनयुक्त गनय सक्ने
त्यसरी शनयक्त
ु गररएको प्राशिशिकलाई शदनु पने पाररश्रशमक साियजशनक शनकायले कट्टा गरेको कशधटधजेधसीिाट भक्त
ु ानी गनयु पने
तर त्यस्तो पाररश्रशमक लागत अनमु ानको तीन प्रशतित भधदा िढी हुने ै न
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उपभोक्ता समिमि वा लाभग्राही सिुदायिाि काि ििाउने कायथमवमि (३/४)
•
•
•

•

•
•

उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायिाट सञ्चाशलत हुने शनमायण काययमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर शिटुशमन
शडस्रीव्यटु र, शिटुशमन ब्िाइलर जस्ता हेभी मेिीनहरु प्रयोग गनय सशकने ै न
तर लागत अनुमान तयार गदायको समयका हेभी मेिीन प्रयोग गनुय पने जशटल प्रकृ शतको कायय भनी उल्लेख भएको रहे भने
सम्िशधित प्राशिशिकको शसफाररसमा साियजशनक शनकायिाट सहमशत शलई त्यस्ता मेिीन प्रयोग गनय सशकने
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले पाएको काम आफै ले सम्पधन गनुय पने र कुनै शनमायण व्यिसायी िा सि–कधरयाक्टरिाट
गराउन सशकने ै न कुनै कारणिि सो सशमशत िा समदु ाय आफै ले समयमा सो काम सम्पधन गनय नसक्ने भएमा सो कुराको सचू ना
साियजशनक शनकायलाई शदनु पने त्यसरी सचू ना प्राप्त भए पश साियजशनक शनकायले सो सम्िधिमा आिश्यक जाँच गरी सो सशमशत
िा समदु ायसँग भएको सम्झौता तोडी िाँकी  काम ऐन र यस शनयमािली िमोशजम गराउनुपने

उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले शनमायण कायय सम्पधन गररसके पश सम्िशधित साियजशनक शनकायले खटाएको प्राशिशिक
कमयचारीिाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो शनकायिाट प्राप्त रकम र जनसहभाशगतािाट व्यहोररएको श्रम, नगद िा शजधसी
समेट कूल खचयको शििरण सो शनकायमा पेि गनयु पने
शनमायण कायय सम्पधन भएपश साियजशनक शनकायले सोको रेखदेख, ममयत सम्भार गने शजम्मेिारी समेत तोकी  आयोजनाको स्िाशमत्ि
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई नै हस्ताधतरण गनयु पने
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायले आफूले प्राप्त गरेको कुनै रकम दरुु पयोग गरेको पाइएमा सम्िशधित साियजशनक शनकायले
ानशिन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता सशमशतका पदाशिकारीहरुिाट दामासाहीले सरकारी िाँकी  सरह असल
ु उपर गनुय पने
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उपभोक्ता समिमि वा लाभग्राही सिुदायिाि काि ििाउने कायथमवमि (४/४)
•

•

उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा शनमायण व्यिसायीलाई सांलग्न गराइएको पाइएमा साियजशनक शनकायले उक्त
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समदु ायलाई भशिष्यमा त्यस्तो
शकशसमको कुनै काम गनय नशदने अशभलेख राखी सो काम गने शनमायण व्यिसायीलाई कालो सूचीमा राख्न साियजशनक खररद अनुगमन कायायलयमा
शसफाररस गनुय पने
उपभोक्ता सशमशत िा लाभग्राही समुदायले हस्ताधतररत आयोजनाको सेिा उपयोग गरे िापत उपभोक्ताले शतनुय पने सेिा िुल्क तोक्न सक्ने र त्यस्तो
िुल्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषिाट त्यस्तो शनमायण कायय सञ्चालन तथा ममयत सम्भार गनुय पने
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उपभोक्ता समिमििाि खरिद कायथ िदाथ देमखएका िुख्य सिस्याहरू
• उपभोक्ता सशमशत पररचालन गरी गराउन सशकने काम शनमायण कायय र शनमायणसँ ग सम्िशधित काययहरु मात्र हो तर यस
भधदा िाहेकका काययहरुमा पशन उपभोक्ता सशमशत माफय त खररद गनय खोशजदा प्रशक्रयागत र अधय सिालहरु शसजयना भएका
देशखध न्
• लागत सहभाशगताको शििरण र सो िाट भएको काययको अशभलेख व्यिशस्थत नभएको कारण समस्या आउने गरे को
देशखध
• सशमशतले कायय गदाय राख्ने कामको शििरण र सो को पष्टु ् याईका प्रमाण एिां शिलभपायई काननू सम्मत नहुने कारण समस्या
परे को देशखध
• रोजगारी शसजयना भएको अशभलेख शिश्वसनीय नभएको
• हेभी मेशिनरीहरु प्रयोग काननू को प्राििान शिपररत भएको कारण समस्या भएको
• उपभोक्ता सशमशत माफय त काम गदाय शनमायण व्यिसायीलाई नै अघोशषत रुपमा contracting out गररएका कारण शसशजयत
समस्या
• सञ्चालन तथा ममयत सांभारको प्रिधि नगररएको कारण देशखएका समस्याहरु
• समयमा नै प्राशिशिक सपु ररिेक्षण र शनदेिन हुन नसक्दा गणु स्तर कायम नभएको अिस्था
• उपभोक्ता सशमशतको क्षमता कमी भएकोमा सोको लाशग पयायप्त क्षमता शिकासका कायय तथा कायय सरलीकरणका कामहरु
नहुदँ ा शसशजयत समस्या
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सवाल सम्वोिनका के ही िरिकाहरु (१/२)
• उपभोक्ता सशमशत पररचालनसँग सम्िशधित समस्याहरुको सम्िोिनको तररका शनम्न शिषयहरुमा शनभयर
हुन आिश्यकः
– उपभोक्ता सशमशत पररचालनको शसद्दाधत (भेलािाट शनणयय, काम नसके सम्म शनरधतर,
सहभाशगतामल
ू क काययअभ्यास, आयोजना हस्ताधतरण, आशद) को पालन हुने गरी काययशिशिको
शनमायण गने
– पारदिी अशभलेख प्रिधि र शनगरानीको शिश्वसनीय प्रिधि गने, जस्तैः योजना खाताको प्रयोग
– सहभाशगतामल
ू क समीक्षा र कायायलयको अनगु मन माफय त श्रोत सदपु योगको सशु नशितता
– लागत अनमु ान र िास्तशिक खचय शिचको शभधनतामा सके सम्म कम फासला राख्ने प्रिधि
शमलाउने
– अधय……. …?
• लागत अनमु ान तयार गदाय कर लाग्ने(Taxable) र कर नलाग्न(े Non Taxable) item ु रट्टने गरी
तयार गने
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सवाल सम्वोिनका के ही िरिकाहरु (२/२)
• सो item हरु मध्ये श्रममल
ु क item हरुको िारे मा समेत उल्लेख गने
• उपभोक्ता सशमशतले व्यहोनयपु ने लागत सहभाशगता (नगद िा श्रमदान िा िस्तुगत) र यसको गणना िा
अशभलेख तररका
• आयोजना सचां ालन सम्िधिी शििरणको अशभलेख राख्नेगरी एक आयोजना खाता(Project Book)
तयार गरी उपलब्ि गराउनु पने
• सो आयोजना सम्िि सिै शक्रयाकलापहरुको जानकारी सोही खातामा राख्ने
• आयोजना सम्पधन भई सके पश साियजशनक शनकायमा अशभलेख जनाई राख्नपु ने
• मेशिनरी औजार प्रयोग गदाय गराउँदा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान शदनपु लाय भधने कुराहरु
• आयोजनाको शदगोपन र ममयत सभ्भारको तररका कस्तो र कसरी गने भनी तय गनयपु ने
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िैि सिकािी सस्ं र्ािाि खरिद िने प्रमिया ि यसका चिणहरु
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सवाल सम्वोिनका के ही िरिकाहरु
• गैर सरकारी सांस्थािाट काम गराउन सशकनेः
ऐनको दफा ४६
– जनचेतना सम्िधिी तालीम, अशभमशु खकरण, सिलीकरण, मल
ू प्रिाहीकरण जस्ता कायय गैरसरकारी
सस्ां थािाट गराँउदा श टो ररतो, प्रभािकारी र शमतव्ययी हुने भएमा साियजशनक शनकायले गैरसरकारी
सांस्थािाट तोशकए िमोशजमको प्रशक्रया अपनाई त्यस्तो कायय गराउन िा सेिा प्राप्त गनय सक्ने
शनयमः९९
– काययक्षेत्रगत ितय र लागत अनमु ानः गैर सरकारी सांस्थािाट काम गराउनको लाशग त्यस्तो कामको
आिश्यकता, शकशसम, समयािशि, कामको गणु स्तर, जनिशक्त, कायय सञ्चालन शिशि सशहतको
काययक्षेत्रगत ितय र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनमु ान तयार गनयु पने
– दताय र सचु नाः तोशकएको काम गने उद्देश्य राखी प्रचशलत काननू िमोशजम दताय भएको र मौजदु ा
सचू ीमा समािेि भएका गैर सरकारी सस्ां थालाई कम्तीमा पधर शदनको अिशि शदई राशष्रयस्तर िा
स्थानीयस्तरको दैशनक समाचारपत्रमा सचू ना प्रकािन गरी सो सस्ां थािाट प्रस्ताि माग गनयु पने
प्रश्नः गैससले परामियसेिा गनय पाउने नपाउने, करमा दताय हुन पने नपने????
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साझेदािी िार्थि कायथ िदाथको लामि कसिी खरिद िने भधने सवाल?
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साझेदािी िार्थ ि कायथ
• सिाल
– साझेदारीको प्रकारको जानकारी
– साझेदारीका लाशग अिलम्िन गनयपु ने प्रशक्रया (के यो एक प्रकारको खररद हो?)
• साझेदारीको प्रकार
1. लगानी र व्यिस्थापनमा दिु ैको सांलग्नता
2. लगानी साियजशनक शनकायको, सेिाको उत्पादन/शितरण/व्यिस्थापनमा दोश्रो पक्षको सांलग्नता
3. लगानी र व्यिस्थापन दिु ै दोश्रो पक्षको, लाभमा दिु ैको साझेदारी
4. साियजशनक शनकायको सािन पररचालन गने हक समेत हस्ताधतरण गरी लगानी दोश्रो पक्षिाट हुने
5. …….
• सम्िोिनको तररकाः
– खररदका शिशिहरु आकशषयत हुध न्
– के ही व्यिस्थापकी य पक्षहरुको र सञ्चालन व्यिस्थापनको लाशग काननू तथा काययशिशिको शनमायण
– साियजशनक शहतका लाशग innovation को रुपमा समेत काम हुने भएकोले साियजशनक सरोकारसँग
सम्िशधित भै शनणयय गने िैलीको अिलम्िन
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यहाँहरुको मिज्ञासाका लामि स्वािि िदथछौं
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सत्र – १२
सार्वजनिक खरिदमा किाि व्यर्स्थापि

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेनििे निषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

खररद सम्झौताका सतयहरुमा समेट्नपु ने शिषयहरु र यसको प्रभाि
पेस्की शदने तररका,
शिल शिजकको सन्दभय (भ्याट ,पानशिल,कर व्यिस्था), शिलशिजकमा हुनु पने कुरा
भक्त
ु ानी सम्िन्िी व्यिस्थाहरु (िरौटी एिं िरौटी कट्टी,bid bond,perfarmance bond, advence
payment bondआशद सम्िन्िी जानकारी)
म्याद थप सम्िशन्ि ब्यिस्था
भेररयसन हुने अिस्था र तररका
मल्ु यसमायोजनको अिस्था र व्यिस्थापन
करारको अन््य र उपचार, पिु य शनिायररत क्षशतपशू तय
शििाद समािान सम्िशन्ि ब्यिस्था
कायायन्ियनका अन्य सिालहरु
लफल
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खरिद सम्झौता
• शलने र शदने दईु पक्ष शिच गररने करार हो
• खररद प्रिासनका लाशग मख्ु य आिार सम्झौता हो
• “खररद सम्झौता” भन्नाले साियजशनक शनकाय र आपशू तयकताय िा शनमायण व्यिसायी िा परामियदाता िा
सेिाप्रदायक िीच दफा ५२ िमोशजम भएको खररद सम्िन्िी सम्झौता सम्झनु प य भनी ऐनको
पररभाषा खण्डले समेटेको
• साियजशनक शनकायले यस ऐन िमोशजम फुटकर खररद िाहेक अन्य खररद गदाय यस दफा िमोशजम
खररद सम्झौता गनयु पने दफा ५२ को प्राििान रहेको
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खरिद सम्झौता ि यसमा समार्ेश हुिपु िे निषयहरु
खरिद सम्झौतामा िोलपत्र सम्िन्धी कागजात, प्रस्तार् सम्िन्धी
कागजात र्ा नसलिन्दी दिभाउ पत्र सम्िन्धी फािाममा िानखिे
शतवहरु सम्झौताको प्रकृनत अिुसाि देहाय िमोनजम हुि
सक्िेछि्ः–
(क) खररद सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठे गाना, फोन, फ्याक्स नम्िर र
सम्झौता कायायन्ियनका लाशग सम्पकय राख्ने व्यशक्त,
(ख) खररद सम्झौताको कायय क्षेत्र,
(ग) खररद सम्झौतामा रहेका शलखतहरुको शििरण र प्राथशमकताको
क्रम,
(घ) कायय सम्पादन ताशलका,
(ङ) आपूशतय समय, कायय सम्पादन गनुय पने समय िा म्याद थप गनय
सशकने नसशकने व्यिस्था,
(च) खररद सम्झौताको रकम िा सो शनिायरण गने तररका,
( ) मालसामान, शनमायण कायय िा सेिा स्िीकार हुने ितयहरु,
(ज) शिदेिी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका ितय र तररका,
(झ) कािु िाशहरको पररशस्थशत (फोिय मेजर),
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(ञ) मल्ू य समायोजन गनय सशकने भए सोको व्यिस्था,
(ट) खररद सम्झौता संिोिन र भेररएसन आदेि जारी
गनय सशकने भए सोको व्यिस्था,
(ठ) िीमा आिश्यक भएमा सो सम्िन्िी व्यिस्था,
(ड) आिश्यक पने जमानत,
(ढ) शनिायररत अिशिमा कायय सम्पादन हुन नसके
िापतको पिू य शनिायररत क्षशतपशू तय (शलशक्िडेटेड
ड्यामेजेज),
(ण) शनिायररत अिशि भन्दा अगाशड नै काययसम्पादन
भएमा शदने िोनस सम्िन्िी व्यिस्था,
(त) खररद सम्झौता रद्द गनय सक्ने व्यिस्था,
(थ) सि कन्रयाक्ट गनय सशकने िा नसशकने व्यिस्था,
(द) शििाद समािानको संयन्त्र,
(ि) लागू हुने काननू , र
(न) तोशकए िमोशजमका अन्य कुराहरु

4

किाि र्ा सम्झौता गदाव ध्याि नदिपु िे कुिाहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

के कामका लाशग को को शिच हुने
यसका शक्रयाकलाप र लागत सहमशत भएका कुराहरु
पक्षहरु शिचको शजम्मेिारी र दाशय्ि
यसको सरं क्षण तथा सशु नशितताका लाशग गररनपु ने कुराहरु (जस्तैैः शिड सरु क्षण, शिमा आशद)
सामन्य ितयहरु
कामसंग सम्िशन्ित खास ितयहरु
पेश्की तथा अन्य भक्त
ु ानी सम्िन्िी कुराहरु
सम्झौताको अिशि र काम नभएमा के हुने भन्ने सम्िन्िमा
अन्य व्यिस्थापनसंग सम्िशन्ित कुराहरु (ऐनको दफा ५२ तथा ५३ र शनयमािलीको पररच् े द ११
अन्तगयतका शिषयहरु )
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खरिद सम्झौता गदाव यस्तो सम्झौताका प्रकािहरुमा ध्याि नदिपु िे्ः
• मालसामन िा अन्य सेिाको लाशग
(अनसु चू ी ३):
–
–
–
–
–
–

खास मालसामन िा अन्य आपशू तय सम्झौता
संरचना्मक िा एकाईदर सम्झौता
िहुिशषयय सम्झौता
शडजाइन, आपशू तय र जडान सम्झौता
टनय शक सम्झौता
शडजाइन, आपशू तय, जडान सम्झौता र ममयत संभार
सम्झौता

• परामिय सेिा खररदका लाशग (अनसु चू ी ५):
–
–
–
–
–

एकमष्टु रकम सम्झौता
समयिद्द सम्झौता
काययसम्पन्नताका आिारमा िल्ु क शदइने सम्झौता
प्रशतितमा आिाररत सम्झौता
सेिा समय शनशित नभएको सम्झौता
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•

निमावण कायवका लानग (अिुसूची ४):
– एकाई दर सम्झौता
– एकमष्टु रकम सम्झौता
– लागत सोिभनाय सम्झौता
– समय र सामग्री दर सम्झौता
– शडजाइन र शनमायण सम्झौता
– व्यिस्थापन सम्झौता
– काययसम्पादनमा आिाररत ममयत सभं ार र व्यिस्थापन
सम्झौता
– शपसिकय सम्झौता
– शनमायण र ममयत सभं ार सम्झौता
– टनय शक सम्झौता

6

भक्त
ु ािी ि यसका प्रनिया
ऐिको दफा ५७
ि
नियमार्लीको
नियम ११०,
११३, ११४,
११५, १२२,
१२३, १२४

• काययसम्पादन जमानत पेि गदाय िोलपत्र सम्िन्िी कागजातमा उल्लेख
भएको ढााँचामा म्यादशभत्र र्ानणज्य िैङक तथा नर्निय सस्ं थािाट
जारी भएको कायवसम्पादि जमाित पेि गनयु पने
• खररद सम्झौतामा रकम नखल्ु ने सम्झौताको हकमा साियजशनक
शनकायले िोलपत्र सम्िन्िी कागजातमा तोकी शदएको काययसम्पादन
जमानत राख्नपु ने
• काययसम्पादन जमानतको मान्य अिशि ्यस्तो सम्झौतामा उशल्लशखत
मालसामान आपशू तय िा हस्तान्तरण गनयु पने अशन्तम अिशि िा
प्र्याभशू त (िारे न्टी) को अिशि िा शनमायण काययको त्रटु ी सच्चाउने
दाशय्ि (शडफे क्ट लायशिशलशटज) को अिशि भन्दा कम्तीमा एक
मनहिा िढी अर्नधको हुनु पने
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मोनर्लाइजेशि (पेश्की) नदिे ि फछव यौि गिे सम्र्न्धमा (१/४)
ऐनको दफा ५२ क र
शनयमािलीको शनयम ११३
अनुसार गनुयपने

रािन खररदको हकमा पेश्की
शदाँदा जमानत शलनुपने शनयम
९२ को व्यिस्था

रािनको शनशमत्त अन्य
व्यिस्था गनय सशकने शनयम
९३ को प्राििान

• िैंक जमानत शलई खररद सम्झौता रकमको िीस प्रशतितमा निढ्ने गरी पेश्की शदन सक्ने
• पशहलो पटकमा स्िीकृत पेश्की रकमको आिामा निढ्ने गरी र िााँकी रकम कायय प्रगशतका
आिारमा शदन सशकने
• पेश्की रकम सम्झौता भएको काययकोलाशग ु ट्टै खोशलएको िैंक खाता माफय त मात्र भक्त
ु ानी
हुने
• पशहलो पटक पेश्की प्राप्त गरे को शमशतले तीस शदनशभत्र कायय प्रारम्भ गररसक्नु पने
• पेश्की रकम जम्मा भएको िैंकको खाता र खचयको प्रयोजन खल्ु ने माशसक शििरण
आपूशतयकताय, शनमायण व्यिसायी िा सेिा प्रदायकले साियजशनक शनकायलाई शदनुपने
• िैङ्क जमानत नर्देशी िैङकले जारी गरे को भए नेपाल शभत्रको िाशणज्य िैङ्कले प्रशत
प्र्याभशू त (काउन्टर ग्यारे ण्टी) शदएको हुनुपने
• िैङ्क जमानतको मान्य अिशि पेश्की फ यौट गनयु पने अिशि भन्दा कम्तीमा एक मशहना
भन्दा िढी अिशिको हुनु पने
• पेश्की रकम सम्झौतामा उल्लेख भए िमोशजम प्र्येक रशन· शिल िा अन्य शिल िीजकिाट
कट्टा गदै जानुपने
• रािनको हकमा पेश्की शदनपु दाय कम्तीमा सात मशहनाको मान्य हुने अिशि भएको िैङ्क
जमानत शलई किोल अङ्कको पच्चीस प्रशतितसम्म पेश्की शदन सक्ने यस्तो रकम
प्र्येक मशहनाको शिलिाट पचास प्रशतितको शहसािले कट्टी गरी चालू आशथयक िषयको
अन्तसम्ममा सम्पूणय पेश्की रकम असल
ु गरी सक्नु पने
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मोनर्लाइजेशि (पेश्की) नदिे ि फछव यौि गिे सम्र्न्धमा (२/४)
• शदएको पेश्की खररद सम्झौतामा उल्लेख भए िमोशजम प्र्येक रशनङ्ग शिल िा अन्य शिल िीजकिाट कट्टा गदै
जानपु ने
• समयािशिशभत्र सम्पादन नगरे को कारणले पेश्की फछ्यौट हुन नसके मा िैङ्क जमानतको रकम सम्िशन्ित िैङ्किाट
प्राप्त गरी पेश्की फछ्यौट गनयु पने र शनजिाट ्यस्तो पेश्की रकमको सयकडा दि प्रशतित ब्याज समेत असल
ु उपर गनयु
पने
• प्रशततपत्रद्वारा मालसामान शझकाउाँदा कायायलयमा मालसामान प्राप्त भएको शमशतले तीस शदनशभत्र प्रशततपत्र खोलेको
पेश्की रकम फछ्र्यौट गनयु पने
• मालसामान उपलब्ि गराउने सम्िशन्ित आपूशतयकतायिाट मालसामान उपलब्ि हुन नसके कोमा िा मालसामान
उपलब्ि गराउन शनिायररत समयशभत्र मालसामान प्राप्त हुन नसके मा सािारणतया प्रनततपत्र िद्द गिवु पिे र सो िापत
िैङकमा जम्मा भएको िकम नफताव नलई प्रशततपत्र खोलेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनयु पने
• शिदेििाट खररद गररने मालसमानको शप्रशसपमेन्ट शनरीक्षण गनयु पने भएमा साियजशनक शनकायले सो देिमा आफ्नो
प्रशतशनशि शनयक्त
ु गरी ्यस्तो शनरीक्षण गराउन सक्ने
• आपूशतय गररएका मालसामान सम्झौतामा उशल्लशखत प्राशिशिक स्पेशसशफके िन र गणु स्तर िमोशजमका भए नभएको
शनरीक्षण िा परीक्षण गनयु गराउनु पने
• शनरीक्षण िा परीक्षण गने प्रयोजनका लाशग एक िा एक भन्दा िढी शनकाय िा अशिकारी तोक्न िा सम्िशन्ित
मालसामान सम्िन्िी िढीमा तीनजना शिज्ञ रहेको एक सशमशत गठन गनय सक्ने
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मोनर्लाइजेशि (पेश्की) नदिे ि फछव यौि गिे सम्र्न्धमा (३/४)
•

मालसामान शनरीक्षण िा परीक्षण गदाय शनरीक्षण िा परीक्षण गने शनकाय, अशिकारी िा सशमशत र आपशू तयकताय िीच कुनै
शििाद उ्पन्न भएमा ्यस्तो शििाद खररद सम्झौतामा उल्लेख भएको शििाद समािानको प्रशक्रया िमोशजम समािान गनयु
पने
• अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन पच्चीस हजाि रुपैंयााँसम्मको मालसामान साियजशनक शनकायको भण्डार
िाखाको प्रमख
ु ले आिश्यक शनरीक्षण िा परीक्षण गरी िशु झशलन सक्ने
• शिल िा शिजकमा के के कुरा उल्लेख हुनपु नय भन्ने कुरा शनयम १२२ मा गररएको यसमा ध्यान शदनपु ने
• रशनङ शिल िा अन्य कुनै शिल शिजकको भुक्तािी गदाव करारका ितय िमोशजम देहायका कुिै र्ा सिै आधाि िमोनजम
गनय सक्ने कुरा उल्लेख गनय सशकनेैः
– माशसक आिारमा,
– प्राशिशिक नापजााँच गरी नापी शकताि (मेजरमेन्ट िक
ु ) मा उल्लेख भएको िास्तशिक काययसम्पादनको आिारमा,
– खररद सम्झौतामा सम्पन्न कायय मापन गने सचू काङ्क तोशकएकोमा ्यस्तो सचू काङ्क प्राप्त भएपश र ्यस्तो
सचू काङ्क नतोशकएकोमा सम्पन्न भएको काययको आिारमा,
– हस्तान्तरण गररएको िा पूरा गररएको काययको पररमाणको आिारमा, र
– प्रशततपत्रको ितयको आिारमा
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मोनर्लाइजेशि (पेश्की) नदिे ि फछव यौि गिे सम्र्न्धमा (४/४)
•
•
•
•
•
•
•
•

पेि भएको रशनङ शिल िा अन्य कुनै शिल शिजक र कागजात सम्िशन्ित अशिकारीले ३० (तीस) नदिनभत्र स्िीकृत गरी
खररद सम्झौता अनुसार साियजशनक शनकायले ्यस्तो शिल िा शिजकको सोही अिशिशभत्र भक्त
ु ानी समेत गनयु पने
ररटेन्सन मनी िापत रशनङ िा अन्य शिल िा शिजकमा उशल्लशखत रकमको पााँच प्रशतित रकम कट्टा गरी राख्नु पने
तर खररद सम्झौतामा ररटेन्सन मनी कट्टा गनयु नपने व्यिस्था भएमा ्यस्तो रकम कट्टा गररने ै न
भक्त
ु ानी खररद सम्झौतामा उशल्लशखत अिशिशभत्र शदनु पने सो अर्नधनभत्र भुक्तािी िनदएमा खरिद सम्झौता
िमोनजमको ब्याज भुक्तािी गिवु पिे
सम्झौता िमोशजम सम्पन्न भएको कायय साियजशनक शनकायले स्र्ीकाि गिेपनछ करारका ितय िमोशजम अशन्तम भक्त
ु ानी
शदनु पने
अशन्तम भक्त
ु ानी नददं ा निमावण कायवको हकमा त्रिु ी सच्चाउिे अर्नध समाप्त भएपनछ कायवसम्पादि जमाित ि
कट्टा गरिएको रििे न्सि मिी िकमको पचास प्रनतशत िकम शफताय गनयु पने
रििे न्सि मिीको िााँकी पचास प्रनतशत िकम कि नर्र्िण पेश गिेको प्रमाण कागजात पेश गिे पनछ भक्त
ु ानी शदनु
पने
त्रटु ी सच्चाउने अिशिशभत्र सम्िशन्ित शनमायण व्यिसायीले त्रटु ी नसच्याएमा साियजशनक शनकायले ररटेन्सन मनी िा जमानत
िापतको रकम प्रयोग गरी त्रटु ी सच्याउन सक्ने
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म्याद थपसाँग सम्र्नन्धत कुिाहरु

ऐिको दफा
५६ ि
नियमार्ली
को नियम
१२० अिस
ु ाि
गिवपु िे

• खररद सम्झौताको अिशि थप सम्िन्िी व्यिस्था सम्िशन्ित खररद सम्झौतामा
उल्लेख भए िमोशजम हुने
• खररद सम्झौताको अिशि थप गनयपु ने भएमा कारण खल
ु ाई म्याद सशकनु कम्तीमा
एक्काइस नदि अगािै शनिेदन शदनु पने
• अशिकार प्राप्त अशिकारीले सो सम्िन्िमा आिश्यक जााँचिझु गने गराउने
• कारण मनाशसि देशखएमा
• िरुु सम्झौता अिशिको १५% सम्म िोलपत्र स्िीकृत गने अशिकारीले
• २५% सम्म शिभाशगय प्रमख
ु ले
• सो भन्दा िढी मन्त्रालयको सशचिले
• िरुु सम्झौताको ५०% भन्दा िढी म्याद थप्न नपाइने
• तर २०७७ िैिाख १५ अघी खररद सम्झौता भै काम नसके काको हकमा
सशचिले कारण सशहत थप आशथयक भार नपने गरी िढीमा एक िषयको लाशग
काम सम्पन्न गने गरी म्याद थप गनय सक्ने
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भेरियसि ि सो को व्यर्स्थापि (१/२)

ऐनको दफा ५४ र शनयमािलीको शनयम ११८
अनसु ार गने
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भेरियसि ि सो को व्यर्स्थापि (२/२)
• खररद सम्झौता गदायका िखत पिू ायनमु ान गनय नसशकएको पररशस्थशत सम्झौता कायायन्ियनको क्रममा
सजृ ना भएमा सोको स्पष्ट कारण खल
ु ाई भेररएिन आदेि जारी गनय सक्ने
– पााँच प्रशतितसम्मको भेररएिन सम्िशन्ित साियजशनक शनकायको राजपत्राङ्शकत शद्वतीय श्रेणी िा सो
सरहको प्रमख
ु ले,
– दि प्रशतितसम्मको भेररएिन साियजशनक शनकायको राजपत्राङ्शकत प्रथम श्रेणी िा सो सरहको प्रमख
ु ले,
– पन्र प्रशतितसम्मको भेररएिन शिभागीय प्रमख
ु ले,
– पन्र प्रशतित देशख माशथ पच्चीस प्रशतितसम्मको भेररएिन सम्िशन्ित मन्त्रालयको सशचि िा सो सरहको
सम्िशन्ित शनकायको प्रमख
ु ले,
– पच्चीस प्रशतित भन्दा माशथको भेररएिन नेपाल सरकार मशन्त्रपररषदल
् े,
– संस्थानऽ कम्पनीऽ सशमशतऽ िोडय आशदको हकमा पन्र प्रशतित देशख माशथको भेररएिन सो शनकायको
सिोच्च काययकारी शनकायले

• २५ प्रशतित भन्दा माशथ भेररएिन आदेि गदाय शििेषज्ञहरुको समहू गठन गरी सो समहू माफय त
आिश्यक जााँचिझु गराई प्राप्त शसफाररस सशहत सम्िशन्ित मन्त्रालयको प्रस्तािमा नेपाल सरकार,
मशन्त्रपररषदल
् े भेररएसन आदेि जारी गनय सक्ने
• लागत अिुमाि स्र्ीकृत गिे अनधकािी भन्दा तल्लो तहको अनधकािीले भेरिएशि आदेश
जािी गिव िहुिे
• साठीलाख रुपैयााँसम्मको खररद काययको पन्र प्रशतित भन्दा माशथको भेररएिन आदेि शिभागीय
प्रमख
ु ले जारी गनय सक्ने
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मूल्य समायोजि सम्र्न्धी व्यर्स्था (१/२)

ऐनको दफा ५५ र
शनयमािलीको
शनयम ११९
अनसु ार गने

• खररद सम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा िाहेक िाह्र मशहना भन्दा िढी
अिशिको खररद सम्झौता कायायन्ियन गने क्रममा मल्ू य समायोजन गनय
आिश्यक देशखएमा मल्ू य समायोजन गनय सक्ने
• तर साियजशनक शनमायण कायय खररद गदाय राशररयस्तरको िोलपत्र आह्वान भई
खररद सम्झौता भई सके को अिस्थामा अप्र्याशसत रुपमा कुनै शनमायण
सामग्रीको मल्ू य साशिक मल्ू यको दि प्रशतित भन्दा िढी घटिढ भएमा ्यसरी
घटेको िा िढेको रकममा दि प्रशतित कट्टा गरी तोशकए िमोशजम मल्ू य
समायोजन गररने
• व्यािसायीको शढलाई भएको िा समयमा काम सम्पन्न नभई िढी समय
लागेको िा एकमष्टु कायय सम्पादन (लम्प सम कन्राक्ट) िा शनशित िजेटको
आिारमा खररद सम्झौता भएकोमा मल्ू य समायोजन गनयु नहुने
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मूल्य समायोजि सम्र्न्धी व्यर्स्था (२/२)
•
•

•
•
•

मल्ू य समायोजन गनय सशकने िा नसशकने भन्ने कुरा खररद सम्झौतामा उल्लेख गनयु पने
सम्झौतामा मल्ू य समायोजनको व्यिस्था गनयपु ने भएमा सो अिस्था उल्लेख गनयपु नेैः
– मल्ू य समायोजन गने अिस्था,
– शनिायरण गने सत्रू ,
– यस खण्ड िमोशजम सत्रू
– मल्ू य समायोजनको अशिकतम रकम,
– सत्रू मा प्रयोग गररने मल्ू यको सरं चना (श्रम, उपकरण, सामग्री, इन्िनको मल्ू य आशद),
– प्र्येक मल्ू य सरं चनाको मल्ू य समायोजन गनय प्रयोग गररने सम्िद्ध मल्ू य सचू ी (इन्डीसेज)
– मल्ू य सचू ी उल्लेख गनय प्रयोग गररने मद्रु ा र भक्त
ु ानी शदन प्रयोग गररने मद्रु ा िीचको शिशनमय दरको घटिढ मापन गने
तररका,
– मल्ू य समायोजन सत्रू प्रयोग गनय शलइने आिार शमशत (िेसलाइन डेट),
– मल्ू य समायोजन सत्रू लागू हुने समयको अन्तराल, र
– मल्ू य समायोजन सत्रू को प्रयोगिाट देशखनु पने न्यनू तम मल्ू य िृशद्ध र मल्ू य समायोजन सम्िन्िी प्राििान लागू हुन पूरा
हुनु पने अन्य ितय तथा िन्देज
मल्ू य समायोजनको अशिकतम रकम सामान्यतया िरुु सम्झौता मल्ू यको पच्चीस प्रशतित भन्दा िढी हुन नहुने
र्ाताव र्ा अन्य उपायद्वािा खचव घिाउि सनकिे भएमा त्यस्तो उपायको अर्लम्र्ि गिवपु िे
खास शिशि िा प्रशक्रयाको अिलम्िन नगरी मल्ू य समायोजन गने भनी ितय राख्ने र मल्ू य समायोजन गने कुरामा ध्यान
शदनपु ने
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किािको अन्त्य ि उपचाि, पुिव निधावरित ्षतनतपूनतव
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्षतनतपूनतव ि यसको सम्र्न्ध
शनयम १२१
अनसु ार
पिू शय निायररत
क्षशतपशू तय
शलने
अिस्था

• आपशू तयकताय, परामियदाता, सेिा प्रदायक िा शनमायण व्यिसायीको शढलाईको
कारणले खररद सम्झौता िमोशजमको काम सो सम्झौतामा तोशकएको म्यादमा
सम्पन्न हुन नसके मा सम्झौता रकमको दश प्रनतशतमा ििढिे गिी
सािारणतया प्रनत नदि सम्झौता िकमको ०.०५% पिू य शनिायररत क्षशतपशू तय शदनु
पने
• तर शनजको कािु िाशहरको पररशस्थशत परी िा कुनै गशल्त िा हेलचेक्र्याई नभई
काययसम्पादन िा आपशू तय गनय शढला भएमा ्यस्तो क्षशतपशू तय शतनय नपने
• पिू य शनिायररत क्षशतपशू तय शतदैमा सम्िशन्ित आपशू तयकताय, परामियदाता, सेिा
प्रदायक िा शनमायण व्यिसायी खररद सम्झौता िमोशजमको काययसम्पादन गने
दाशय्ििाट मक्त
ु हुन नसक्ने
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सम्झौता िद्द हुिे अर्स्था ि सो को व्यर्स्थापि (१/२)
ऐनको दफा ५९
र
शनयमािलीको
शनयम १२७
अनसु ार गनयपु ने

•
•
•
•

खररद सम्झौतामा सो सम्झौता अन््य गनय सशकने अिस्थाहरु खल
ु ाउनु
प य
सेिा प्रदायकले सम्झौता िमोशजम कायय सम्पादन नगरे मा िा आचरण
पालना नगरे मा िा पेश्कीको दरुु पयोग गरे मा साियजशनक शनकायले खररद
सम्झौता अन््य गनय सक्ने
साियजशनक शनकायले साियजशनक शहतको लाशग सशु िस्ताको आिारमा
खररद सम्झौताको अन््य ( टशमयनेसन िाई कशन्भनेन्स) गनय सक्ने
कािू िाशहरको पररशस्थशतमा खररद सम्झौता अन््य गनय सशकने
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मूल्य समायोजि सम्र्न्धी व्यर्स्था (२/२)
• खररद सम्झौता अन््य गदाय शित्तीय फरफारक गने र क्षशतपशू तय शलनेशदने व्यिस्था गनयपु ने
– स्िीकायय रुपमा सम्पन्न भई सके का कायय, आपूशतय िा सेिा िापत गनुय पने भुक्तानी िााँकी रहेको भए सोको भुक्तानी गने
– खररद सम्झौता िमोशजमको काम सेिा प्रदायकले नगरेको कारणिाट साियजशनक शनकायले सो काम गनय िा गराउनका लाशग लाग्ने
थप खचय िापत शनजले व्यहोनुय पने
– सेिा प्रदायकको कुनै त्रशु ट (शडफल्ट) शिना साियजशनक शनकायले खररद सम्झौता अन््य गरेको कारणले शनजले व्यहोनयु परेको
िास्तशिक हाशन नोक्सानीको रकम शतनुयपने

• खररद सम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा िाहेक साियजशनक शनकायले साियजशनक शहतका लाशग
सशु िस्ताको आिारमा खररद सम्झौताको अन््य गनय सक्ने
• सशु िस्ताको आिारमा खररद सम्झौता अन््य भएकोमा साियजशनक शनकायले सो सम्झौता अन््य हुनु
भन्दा अशघ सम्पन्न भइसके का िााँकी रहेको भक्त
ु ानी, कुनै खचयको भक्त
ु ानी सोिभनायको रुपमा शदने
व्यिस्था भएकोमा िास्तशिक रुपमा भएको ्यस्तो खचय, सम्झौता अन्तगयत शििेष रुपमा िनाइएका
मालसामानको मल्ू य, गमु ेको नाफा आशद
• खररद सम्झौता गनेले साियजशनक शनकायलाई पिू य जानकारी नशदई सम्झौता तोड्न नपाउने
• सम्झौता अन््य भएमा ्यस्तो सम्झौता िमोनजम िााँकी िहेको कायव पूिा गिवका लाशग दफा २५
िमोनजम छिौि भएका िोलपत्रदाताहरु मध्येिाट पन्र नदिको म्याद शदई तोशकए िमोशजम आनथवक
प्रस्तार् माग गिी सम्झौता गनय सशकने (खल
ु ा िोलपत्रको माध्यमिाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र)
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गुिासो तथा नर्र्ादको व्यर्स्थापि (१/२)
• पनु रािलोकन सम्िन्िमा ऐनको परर े द ६ र शनयमािलीको
पररच् े द १० अनसु ार
• ऐनको दफा ५८ अनसु ार शििाद समािानको संयन्त्र र शनयम
१२९ एिं १३५ अनसु ार शििाद समािान
• शनयमािलीको शनयम १२८ अनसु ार सम्झौता उलंघन हुदाँ ाको
उपचार
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गुिासो तथा नर्र्ादको व्यर्स्थापि (२/२)
• साियजशनक शनकाय र शनमायण व्यिसायी आपशू तयकताय, सेिा प्रदायक िा परामियदाता िीच खररद
सम्झौता कायायन्ियनको शसलशसलामा उ्पन्न हुने कुनै शििाद आपसी सहमशतिाट समािान गनयु पने
• आपसी सहमशतिाट शििाद समािान हुन नसके मा प्रचशलत काननू िमोशजम मध्यस्थताको
माध्यमिाि नर्र्ाद समाधाि गिे कुिा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गिवु पिे
• आपसी सहमशतिाट शििाद समािान गनयु पने शिषय, शििाद समािानको लाशग शनिेदन शदने प्रशक्रया,
आपसी सहमशतको लाशग हुने िैठक तथा शनणययहरूको प्रशक्रया समेत खररद सम्झौतामा उल्लेख गिी
्यस्तो शििाद समािान गनयु पने
• खररद सम्झौता कायायन्ियनको शिषयमा साियजशनक शनकाय र शनमायण व्यिसायी, परामियदाता िा
सेिाप्रदायक िीच उ्पन्न भएको शििाद आपसी सहमशतिाट समािान हुन नसके मा मध्यस्थको
माध्यमिाि त्यस्तो नर्र्ाद समाधाि गिे काििाही शुरु गिवु पिे
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कायावन्र्यिका अन्य सर्ालहरु
•
•
•
•
•
•
•
•

काययसम्पादन सचू कको शनिायरण (KPIs)
सपु ररिेक्षण एिं अनगु मन र कामको गुणस्तरको सशु नशितता
प्रगशत मापन र समीक्षा
सहशजकरण र सम्िन्ि व्यिस्थापन
शिशत्तय व्यिस्थापन
िीमा गराउने
नशतजा हाशसल
काययसम्पन्न र हस्तान्तरण
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यहााँहरुको
नजज्ञासाका लानग
स्र्ागत गदवछौं
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सत्र – १३
खरिद सम्वन्धी अन्य प्रावधानहरु

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटिने टिषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

शििेष पररशस्थशतमा खररद
अमानतिाट कायय गराउने सम्िन्िी व्यिस्था
सेिा करार सम्िन्िी व्यिस्था
खररद कारिाहीको पनु रािलोकन सम्िन्िी व्यिस्था र सो सम्िन्िी शिम्मेिारी
खररद काययमा सल
ं ग्न पिाशिकारी र िोलपत्रदाताको आचरण
साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयको भशू मका र राय परामिय प्रदान हुने शिषयहरु
शिद्यशु तय खररद प्रणालीको अिलम्िन
कालोसचू ीमा राख्ने र फुकुिा गने
लफल
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टिशेष परिटथिटिमा खरिद ि यससँग सम्वटन्धि व्यवथिा
• “शििेष पररशस्थशत” भन्नाले (दफााः२(ढ))
– सख्ु खा, अनािशृ ि, अशतिशृ ि, भक
ू म्प, िाढी,
पशहरो, आगलाशग िस्ता प्राकृशतक िा दैिी
प्रकोप तथा आकशस्मक िा अप्रत्याशित
शििेष कारणिाट सशृ ित पररशस्थशत तथा
“महामारी ”सम्झनु प य र
– सो िब्दले यद्ध
ु िा आन्तररक द्वन्द िस्ता
पररशस्थशत समेतलाई िनाउने

शििेष पररशस्थशत उत्पन्न भई तत्काल खररद नगदाय साियिशनक शनकायलाई थप हाशन नोक्सानी हुने अिस्था
आई परे मा साियिशनक शनकायले तत्काल खररद गनय िा गराउन सक्ने
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टवशेष परिटथिटिमा खरिद गने सम्िन्धी व्यवथिा (दफा ६६)
 शििेष पररशस्थशत उत्पन्न भई तत्काल खररद नगदाय साियिशनक शनकायलाई थप हाशन नोक्सानी हुने अिस्था
आई परे मा साियिशनक शनकायले तत्काल खररद गनय सक्ने
 साियिशनक शनकायका प्रमख
ु ले शििेष पररशस्थशत र तत्काल गनयु पने खररद सम्िन्िी शिस्ततृ शििरणको
िानकारी एक तह माशथको अशिकारीलाई शदनु पने
 स्िच् र उशचत मल्ू यको लाशग िाताय गरी खररद गनयु पने
 कागिात अशभलेखमा राख्नु पनेाः—
(क) शििेष पररशस्थशत सम्िन्िी शििरण,
(ख) तत्काल खररद नगदाय साियिशनक सरु क्षा, शहत तथा सामदु ाशयक स्िास्मयमा पने सक
ं ट,
(ग) खररदका अन्य शिशि अपनाउन नसशकने कारण र आिार
 शििेष पररशस्थशतमा साियिशनक शनकायले दिलाख रुपैयााँ भन्दा िढी रकमको खररद गरे को भएमा त्यस्तो
शनकायले त्यसरी खररद भएको शििरणको साियिशनक सचू ना प्रकािन गनयु पने र सोको िानकारी
साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयलाई पठाउनु पने
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अमानििाि कायय गिाउने सम्वन्धी व्यवथिा

टनयमः९८

• अमानतिाट काम गनय एक तह माशथको अशिकारीको पिू य स्िीकृशत
शलनु पने
• सो कामको लाशग आिश्यक पने प्राशिशिक सेिा र शनमायण सामग्री
साियिशनक खररद ऐन र शनयमािलीको प्रशक्रया िमोशिम खररद गरी
ज्यालामा काम गराउनु पने
• अमानतिाट शनमायण कायय गनयु परे मा त्यस्तो काम एकलाख रुपैंयााँ मा
निढाई खण्ड खण्ड गरी िातायिाट गराउन िा शनमायण सम्िन्िी काम
आिश्यक शनमायण सामग्री उपलब्ि गराई ज्यालामा शदन सशकने
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मौजुदा सूची(थिाटन्िङ्ग टिष्ट) ियाि गने व्यवथिा(दफा ६क, टनयमः१८) (१/२)
• मौिदु ा सचू ी तयार गनयु पनेाः प्रत्येक साियिशनक शनकायले खररदको प्रकृशत अनसु ार आपशू तयकताय, शनमायण
व्यिसायी, परामियदाता, गैर सरकारी संस्था िा सेिा प्रदायकको योग्यताको आिारमा ु ट्टा ु ट्टै सचू ी तयार
गनयु पने
– योग्यिाका आधािः पेिागत र प्राशिशिक योग्यता, उपकरणको उपलब्िता, शिगतको कायय सम्पादन,
शिक्री पश को सेिाको व्यिस्था, िगेडा पाटपिू ायको उपलब्िता, काननू ी सक्षमता, शित्तीय स्रोत र
अिस्था, पेिागत कसरू गरे िापतको सिाय र यस्तै अन्य आिारहरु उल्लेख गनय सशकने (दफा
१०(२))
• शनिेदन शदनपु नेाः आपशू तयकताय, शनमायण व्यिसायी, परामियदाता, गैरसरकारी सं स्था िा सेिा प्रदायकले
सचू ीमा समािेि हुन चाहेमा तोशकएको कागिात सशहत शनिेदन शदनपु ने
• मौिदु ा सचू ी अद्यािशिक गने शिम्मेिारी सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको हुने
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मौजुदा सूची(थिाटन्िङ्ग टिष्ट) ियाि गने व्यवथिा(दफा ६क, टनयमः१८) (२/२)
• मौिदु ा सचू ीमा दताय हुन िा अद्यािशिक हुन चाहने व्यशि, सस्ं था, आपशू तयकताय, शनमायण
व्यिसायी, परामियदाता, गैर सरकारी संस्था िा सेिा प्रदायकले कागिातको प्रशतशलशप संलग्न गरी
शनिेदन शदनु पने (शनयम १८)
(क) सस्ं था िा फमय दतायको प्रमाणपत्र,
(ख) स्थायी लेखा नम्िर िा मल्ू य अशभिृशद्ध कर दतायको प्रमाणपत्र,
(ग) कर चि
ु ा प्रमाणपत्र, र
(घ) आिश्यकता अनसु ारको व्यिसाशयक इिाितपत्र

• प्राप्त भएको शनिेदनमा आिश्यक िााँचिुझ गरी दताय शनस्सा शनिेदकलाई शदनु पने
• शनकायले ु ट्टा ु ट्टै मौिदु ा सचू ीको शििरण अशभलेख राखी प्रत्येक आशथयक िषयमा अद्यािशिक गनयु
पने
• मौिदु ा सचू ीको शििरण शिल्ला शस्थत कोष तथा लेखा शनयन्त्रक कायायलय र शिल्ला प्रिासन
कायायलयको सचू नापाटीमा टााँस गरी िा सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको िेिसाइटमा राख्नु पने
(अिय िाशषयक रुपमा प्रकािन गने)
• मौिदु ा सचू ीमा नरहेका िोलपत्रदाता िा प्रस्तािदातालाई साियिशनक शनकायिाट आह्वान भएको
शसलिन्दी दरभाउपत्र, िोलपत्र िा प्रस्तािमा भाग शलन िशचचत गनय नपाइने
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सेवा किाि सम्वन्धी व्यवथिा (१/२)
• खररद शनयमािलीको शनयम ९५ ले आिार शदएको
• कायायलय सरु क्षा, शचठ्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेशलफोन, शिद्यतु र िाराको सचचालन तथा रे खदेख,
पिस्ु िास्मय तथा कृशष प्रसार कायय, िगैंचाको सम्भार र रे खदेख, टाईशपङ िा कम््यटु र टाईप, ड्राईशभङ
िस्ता साियिशनक शनकायको दैशनक कायय सचचालन गनय आिश्यक पने सेिा करारमा शलनु परे मा
साियिशनक शनकायले कुनै व्यशि, फमय, संस्था िा कम्पनीसाँग करार गरी त्यस्तो सेिा करारमा शलन सक्ने
• सेिा करारमा शलंदा त्यस्तो सेिाको आिश्यकता, शकशसम, समयािशि, गुणस्तर, सेिा सचचालन शिशि,
लाग्ने मोटामोटी खचय र कायय क्षेत्रगत ितय तयार गरी सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको प्रमख
ु िाट स्िीकृत
गराउनु पने
• पााँच लाख रुपैंयााँसम्म सेिा िल्ु क लाग्ने सेिा साियिशनक शनकायले िाताय गरी खररद गनय सक्ने सो रकम
भन्दा िढी सेिा िल्ु क लाग्ने सेिाको हकमा पन्र शदनको अिशिको सचू ना प्रकािन गरी माग गनय सक्ने
• सचू नामा खल
ु ाउनु पने शिषयहरुाः
(क) सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको नाम र ठे गाना,
(ख) सेिाको प्रकृशत, पररमाण, ितय र अन्य आिश्यक कुरा,
(ग) सेिा प्रदान गनयु पने स्थान र अिशि,
(घ) प्रस्तािदाताले प्रस्तािसाथ पेि गनयु पने न्यनू तम कागिात र शििरण,
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सेवा किाि सम्वन्धी व्यवथिा (२/२)
(ङ) प्रस्ताि दाशखला गनयु पने अशन्तम शमशत र स्थान,
(च) सेिा िल्ु क भि
ु ानीका ितय र कर कट्टीको शिषय, र
( ) अन्य आिश्यक कुरा
• प्राप्त प्रस्तािहरुको मल्ू याङ्कन गदाय कायय क्षेत्रगत ितय परू ा गरी सिैभन्दा घटी सेिा िल्ु क प्रस्ताि गने
प्रस्तािदाताको प्रस्ताि स्िीकृत गरी सेिा करार सम्झौता गनयु पने
• शनयममा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन शनिामती सेिा ऐन, २०४९ िमोशिम सहायक कायय
गने श्रेणी शिहीन पदहरुिाट सम्पादन गररने कायय न्यनू तम पाररश्रशमक तोकी व्यशि िा सस्ं थासाँग करार गरी
सेिा करारिाट सम्पादन गनयु पदाय सोही ऐन िमोशिम हुने गरी प्राििान रहेको
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खरिद काििाहीको पनु िाविोकन सम्वन्धी व्यवथिा ि सो सम्वन्धी टजम्मेवािी (१/५)
• खररद ऐनको पररच् े द ६ र खररद शनयमािलीको पररच् े द १० मा यस सम्िन्िी व्यिस्था रहेको
• साियिशनक शनकायले खररद कारिाही िा शनणयय गदाय कुनै त्रशु ट गरे को िा पालना गनयु पने कतयव्य पालना
नगरे कोले आफूलाई क्षशत पग्ु ने िा पग्ु न सक्ने कारण खल
ु ाई कुनै िोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले त्यस्तो त्रशु ट
िा शनणययको पनु रािलोकनका लाशग सम्िशन्ित साियिशनक शनकायका प्रमख
ु समक्ष शनिेदन शदन सक्ने
यो नै खररद कािायहीको पनु रािलोकनको पशहलो चरण हो
• यस्तो पनु रािलोकनको शनिेदन खररद सम्झौता हुनु भन्दा अशघको कारिाहीका सम्िन्िमा सीशमत हुने
• पनु रािलोकनको शनिेदन पेि गनयको लाशग कुनै अिशि तोशकएको भए त्यस्तो अिशिशभत्र र त्यसरी अिशि
नतोशकएकोमा साियिशनक शनकायले खररद कारिाही सम्िन्िी त्रशु ट गरे को िा कतयव्य पालना नगरे को कुरा
िोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले थाहा पाएको शमशतले सात शदनशभत्र शनिेदन शदनु पने
• प्राप्त भएको शनिेदनका सम्िन्िमा ानशिन गदाय खररद कारिाहीमा कुनै त्रशु ट देशखए, साियिशनक शनकायले
पालना गनयु पने कतयव्य पालना गरे को नदेशखए िा त्यस्तो शनणयय काननू शिपरीत देशखएमा साियिशनक
शनकायका प्रमख
ु ले खररद कारिाही शनलम्िन गरी सो शनिेदन प्राप्त भएको पा“च शदनशभत्र कारण खल
ु ाई
शलशखत शनणयय गनयु पने
PFM Training Module for Local Level
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खरिद काििाहीको पनु िाविोकन सम्वन्धी व्यवथिा ि सो सम्वन्धी टजम्मेवािी (२/५)
• रु. २ करोड भन्दा िढी रकमको खररद कारिाहीका सम्िन्िमा साियिशनक शनकायका प्रमख
ु ले गरे को शनणयय
उपर पनु रािलोकनको लाशग पनु रािलोकन सशमशत समक्ष शनिेदन शदन सशकने
• खररद पनु रािलोकन सन्ु ने प्रयोिनका लाशग नेपाल सरकारले देहाय िमोशिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको
साियिशनक खररद पनु रािलोकन सशमशतको गठन गररएको हुनेाः
(क) उच्च अदालतको न्यायािीि िा उच्च अदालतको न्यायािीि भई सके को व्यशि िा नेपाल
सरकारको शिशिि श्रेणीको पदिाट अिकाि प्राप्त व्यशिहरुमध्येिाट एक िना – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको नेपाल इशन्िशनयररङ सेिाको रािपत्राङ्शकत प्रथम श्रेणीिाट अिकाि प्राप्त
व्यशिहरुमध्येिाट एक िना – सदस्य
(ग) साियिशनक खररद सम्िन्िी शिषयमा अनभु िी तथा शिज्ञ व्यशिहरु मध्येिाट एक िना – सदस्य
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खरिद काििाहीको पनु िाविोकन सम्वन्धी व्यवथिा ि सो सम्वन्धी टजम्मेवािी (३/५)
पनु रावलोकनको तररकााः
• पनु रािलोकनको लाशग पनु रािलोकन सशमशत समक्ष िोलपत्रदाता िा परामियदाता शनिेदन शददा
देहायको समय शभत्र शदनपु नेाः
– साियिशनक शनकायले तोशकएको अिशिशभत्र शनणयय नशदएमा िा शनिले शदएको शनणययमा
शनिेदनकतायको शचत्त निझु ेमा- सात शदनशभत्र र
– खररद सम्झौताको हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको शमशतले तीस शदनको अिशिशभत्र
• सशमशतदे शनिेदन प्राप्त भएको तीन शदनशभत्र सम्िशन्ित साियिशनक शनकायलाई त्यस्तो शनिेदन र
शनिेदनसाथ कुनै कागिात संलग्न भए सो कागिात समेतको प्रशतशलशप पठाई त्यस सम्िन्िमा भए
गरे को काम कारिाहीको िानकारी र प्रशतशक्रया शदन सचू ना गनयु पने
• सचू ना प्राप्त गरे को तीन शदनशभत्र साियिशनक शनकायले सो सम्िन्िी िानकारी र प्रशतशक्रया
पनु रािलोकन सशमशतलाई शदनु पने
• शनिेदन प्राप्त भएको तीस शदनशभत्र पनु रािलोकन सशमशतले शनणयय गनयु पने
• शनणयय गदाय पनु रािलोकन सशमशतले देहाय िमोशिमको शनणयय गनय सक्नेाः
PFM Training Module for Local Level
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खरिद काििाहीको पनु िाविोकन सम्वन्धी व्यवथिा ि सो सम्वन्धी टजम्मेवािी (४/५)
(क) शनिेदन खारे ि गने,
(ख) खररद सम्झौता भई नसके को अिस्थामा,–
(१) साियिशनक शनकायलाई अनशिकृ त काम िा शनणयय िा गलत काययशिशि अिलम्िन नगनय आदेि शदने,
(२) साियिशनक शनकायले गरेको अनशिकृ त कायय िा शनणययलाई पणू य िा आशं िक रुपमा र्द  गनय आदेि शदने,
(३) िोलपत्र िा प्रस्ताि मल्ू याङ्कनमा कुनै त्रशु ट देशखई पुनाः मल्ू याङ्कन गनुय पने भएमा त्यस्तो त्रशु ट समेत उल्लेख
गरी पुनाः मल्ू याङ्कन गनय आदेि शदने

(ग) खररद सम्झौता भईसके को अिस्थामा त्यस्तो सम्झौता शनिेदकले पाउनु पमयो भन्ने
पनु रािलोकन सशमशतलाई लागेमा शनिेदकलाई परे को मकाय शिचार गरी मनाशसि माशफकको रकम
शनिेदकलाई भि
ु ानी गनय साियिशनक शनकायलाई शसफाररस गने
• पनु रािलोकनको लाशग शनिेदन शदने शनिेदकले तोशकए िमोशिमको िमानत राख्नु पने
• शनिेदन खारे ि भएको अिस्थामा त्यस्तो िमानतको रकम िफत हुने
• पनु रािलोकनको लाशग शनिेदनको सचू ना प्राप्त भए पश सो शनिेदनका सम्िन्िमा पनु रािलोकन
सशमशतिाट शनणयय नभएसम्म साियिशनक शनकायले खररद कारिाही रोक्का गनयु पने
PFM Training Module for Local Level
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खरिद काििाहीको पनु िाविोकन सम्वन्धी व्यवथिा ि सो सम्वन्धी टजम्मेवािी (५/५)
• तर देहायको अिस्थामा खररद कारिाही रोक्का गनयु पने ै नाः–
(क) खररद कारिाहीमा शनशहत महत्िपणू य साियिशनक शहतको कारणिाट खररद कारिाही िारी राख्न
िरुरी भएको कुरा प्रमाशणत गरी साियिशनक शनकायले पनु रािलोकन सशमशतलाई िानकारी
शदएमा, िा
(ख) अिशिशभत्र पनु रािलोकन सशमशतिाट शनणयय हुन नसके मा, िा
(ग) खररद सम्झौता भई सके कोमा
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खरिद काययमा सि
ं ग्न पधाटधकािी ि िोिपत्रदािाको आचिण (१/२)

ऐनको दफा ६१ मा
साियिशनक खररदमा संलग्न
हुने पदाशिकारीको र दफा ६२
मा िोलपत्रदाता िा
प्रस्तािदाताको आचरणको
व्यिस्था गरे को
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आचरणको पालन
गनयपु ने पालन नगरे मा
कािायही हुने
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खरिद काययमा सि
ं ग्न पदाटधकािी ि िोिपत्रदािाको आचिण (२/२)
पदाटधकािीको आचिण
•
•
•
•
•

•
•
•
•

खररद कारिाहीमा िोलपत्रदाताको स्िच् प्रशतस्पिाय हुने गरी
आफ्नो कतयव्य शनष्पक्ष ढङ्गले पालना गने
खररद कारिाहीको सचचालन साियिशनक शहत हुने गरी गने
खररद सम्िन्िमा आफ्नो काम िा आचरण िा व्यिहारिाट स्िाथय
िाशझने कायय नगने,
खररद कारिाहीको शसलशसलामा आफूले थाहा पाएको
िोलपत्रदाताको सम्पशत्त सम्िन्िी िानकारी लगायतका अन्य सिै
िानकारी गो्य राख्ने
आफू पदमा िहाल रहाँदाका िखत खररद कारोिार गरे का व्यशि,
फमय, संस्था, कम्पनी र यस्तै
प्रकृ शतका अन्य कुनै शनिी संस्थामा आफू पदिाट अिकाि
भएको दईु िषयसम्म काम नगने
आफू संलग्न भएको खररद कारिाहीमा आफ्ना नशिकका
नातेदारहरुले िोलपत्रदाता िा
प्रस्तािदाताको रुपमा भाग शलएको िानकारी हुन आएमा आफू
भन्दा एक तह माशथको
अशिकारीलाई तुरुन्त िानकारी शदई त्यस्तो खररद कारिाहीिाट
आफू अलग हुनु पने
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िोिपत्रदािाको आचिण
•
•
•
•

•
•

प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुशचत प्रलोभन शदन िा
सोको प्रस्ताि नगने
तमय िङ्ग्याई िा झक्ु याई पेि नगने
भ्रिाचारिन्य िा िालसािीपूणय कायय गनय िा त्यस्तो
काययमा सल
ं ग्न नहुन
िोलपत्र िा प्रस्ताि सम्िन्िी काम कारिाहीमा कुनै
शकशसमले सल
ं ग्न हुने अन्य प्रशतस्पिी िोलपत्रदाता िा
प्रस्तािदाताको सहभाशगतामा हस्तक्षेप नगने,
खररद कारिाहीमा सल
ं ग्न कुनै व्यशिको िीउ ज्यान िा
सम्पशत्त नोक्सान गने प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष िम्की शदने
कायय िा करकापिन्य कायय नगने
िोलपत्र िा प्रस्ताि खोलेको समयदेशख िोलपत्र िा
प्रस्ताि स्िीकृ शतको सचू ना नशदाँदासम्मको अिशिमा
िोलपत्र िा प्रस्तािका सम्िन्िमा प्रभाि पाने उ्द ेश्यले
साियिशनक शनकायसाँग सम्पकय गनय िा िोलपत्रको
परीक्षण र मल्ू याङ्कनमा िा प्रस्तािको मल्ू याङ्कनमा
कुनै शकशसमले प्रभाि पाने कायय नगने
16

सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको भूटमका ि िाय पिामशय प्रदान हुने टिषयहरु (१/५)
• खररद ऐनले साियिशनक शनकायिाट हुने खररद काययको अनगु मन, शनयमन र साियिशनक खररद
प्रणालीलाई व्यिशस्थत गनय प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदक
् ो कायायलय अन्तगयत एक साियिशनक खररद
अनगु मन कायायलय रहने व्यिस्था गरे को
• कायायलयको भशू मका शनिायरण भएको
• साियिशनक शनकायिाट भएको खररद कारिाही यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत िनेको शनयम, काययशिशि
िा शनदेशिका शिपरीत भएको पाइएमा साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले सो सम्िन्िमा त्यस्तो
खररद कारिाहीमा भएको त्रशु ट सच्याउन र खररद कारिाहीमा संलग्न पदाशिकारी उपर प्रचशलत काननू
िमोशिम कारिाहीका लाशग साियिशनक शनकायको प्रमख
ु लाई र साियिशनक शनकायको प्रमख
ु नै
त्यस्तो खररद कारिाहीमा संलग्न रहेको अिस्थामा अशख्तयारिाला समक्ष ध्यानाकषयणका लाशग लेखी
पठाउन सक्ने
• यसरी लेखी आएमा भएको त्रशु ट सच्याई सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको प्रमख
ु िा
अशख्तयारिालाले सम्िशन्ित पदाशिकारीलाई काननू िमोशिम कारिाही गरी साियिशनक खररद
अनगु मन कायायलयलाई िानकारी शदनपु ने
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सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको भूटमका ि िाय पिामशय प्रदान हुने टिषयहरु (२/५)
सावयजटनक खरिद अनगु मन कायायियको टजम्मेवािी ि भूटमकाः
 खररद सम्िन्िी नीशत िा प्रचशलत काननू मा सिु ार गनय नेपाल सरकारलाई शसफाररस गने,
 टनय शक, ई.शप.शस, संरचनात्मक िा इकाई दर सम्झौता, व्यिस्थापन सम्झौता िस्ता खररद शिशिका शिषयमा
आिश्यक पने शनदेशिका, काययशिशि र प्राशिशिक मागयदियन िारी गने
 साियिशनक शनकायले खररद कारिाही सचचालन गनय प्रयोग गनयु पने िोलपत्र सम्िन्िी कागिात (स्याटन्डडय
शिशडङ डकुमेन्ट), पिू य योग्यता सम्िन्िी कागिात (स्याटन्डडय शप्रक्िाशलशफके सन डकुमेन्ट) र खररद
सम्झौता सम्िन्िी कागिात (स्याटन्डडय कन्रयाक्ट डकुमेन्ट), र प्रस्ताि माग गने सम्िन्िी कागिात
(ररक्िेस्ट फर प्रपोिल) को स्याटन्डडय नमनू ा तयार गने,
 साियिशनक शनकायिाट हुने िा भएको खररद कारिाहीको तमयाङ्क सङ्कलन गरी त्यस्तो कारिाही यो ऐन
िा यस ऐन अन्तगयत िनेको शनयम िा शनदेशिका अनरुु प भए िा नभएको अनगु मन र परीक्षण गने िा
गराउने,
 खररद पश्चात्को पनु रािलोकन गने, गराउने,
 शनमायण व्यिसायी, आपशू तयकताय, परामियदाता तथा सेिाप्रदायकको खररद सम्िन्िी योग्यता र अनभु िको
अशभलेख तयार गने,
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सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको भूटमका ि िाय पिामशय प्रदान हुने टिषयहरु (३/५)
सावयजटनक खरिद अनगु मन कायायियको टजम्मेवािी ि भूटमकाः
 शिद्यतु ीय खररद शनदेशिका िारी गने,
 यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत िनेको शनयम, शनदेशिकामा उशल्लशखत कुनै कुराका सम्िन्िमा साियिशनक
शनकायले राय परामिय माग गरे मा राय परामिय शदने,
 खररद सम्िन्िी िेभसाइट स्थापना गरी त्यसको सचचालन गने,
 यो ऐन र यस ऐन अन्तगयत िनेको शनयम, शनदेशिका, प्राशिशिक मागय शनदेिन तथा साियिशनक खररद
सम्िन्िी लेख, रचना, सामग्री तथा यस्तै अन्य कुराहरु साियिशनक गराउन िल
ु ेशटन प्रकािन गने,
 खररद काययमा समन्िय गनयका लाशग आिश्यक पने काययशिशि तयार गरी स्िीकृशतको लाशग नेपाल सरकार
समक्ष पेि गने,
 िोलपत्रदाता िा खररद काययमा संलग्न भएको िा हुने कमयचारीको लाशग शनयशमत प्रशिक्षण काययक्रमको
व्यिस्था गने,
 कालो सचू ीिाट फुकुिा गने सम्िन्िमा आिश्यक मापदण्ड तयार गने र सो मापदण्ड अनसु ार कालो
सचू ीिाट फुकुिा गने,
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सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको भूटमका ि िाय पिामशय प्रदान हुने टिषयहरु (४/५)
सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको टजम्मेवािी ि भूटमकाः
 खररद व्यिस्था प्रभािकारी िनाउन शनमायण, आपशू तय, परामिय सेिा र अन्य सेिा प्रणाली पनु रािलोकन,
समीक्षा गने र सेिाग्राहीसाँग िा आिश्यकतानसु ार अन्तरायशष्रय संस्था तथा अन्य शिदेिी शनकायसाँग
शनयशमत रुपमा सझु ाि शलने,
 खररद प्रणालीलाई व्यिशस्थत गनय र सिु ार गनय आिश्यक पने स्िदेिी िा िैदेशिक सहायताको योिना
तयार गने तथा त्यस्तो सहायता समन्िय गने के न्रीय शनकायको रुपमा काम गने,
 खररद शिज्ञ प्रमाणीकरण गने गराउने, खररद कारिाहीको िाशषयक प्रशतिेदन नेपाल सरकार समक्ष पेि गने, र
सम्िशन्ित साियिशनक शनकायको खररद कारिाहीको अिलोकन भ्रमण गरी िा साियिशनक शनकायिाट
खररद शक्रयाकलाप सम्िन्िी प्रशतिेदन र िानकारीहरु माग गरी साियिशनक खररद काययको अनगु मन गने,
 खररद शक्रयाकलाप सम्िन्िी प्रशतिेदनमा समािेि गनयु पने िानकारी, तमयाङ्क र त्यस्तो प्रशतिेदन पेि गनयु
पने समयािशिका सम्िन्िमा साियिशनक शनकायलाई शनदेिन शदने,
 साियिशनक शनकायलाई खररद कारिाही सचचालन गनय र िोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, शसलिन्दी
दरभाउपत्रदाता आपशू तयकतायलाई खररद कारिाहीमा सहभागी हुन सहयोग हुने शकशसमका काययक्रमहरु
सचचालन गने,
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सावयजटनक खरिद अनुगमन कायायियको भूटमका ि िाय पिामशय प्रदान हुने टिषयहरु (५/५)
सावयजटनक खरिद अनुगमन कायाय ियको टजम्मेवािी ि भूटमकाः
 खररद कारिाहीलाई सरल र सहि िनाउने, के न्रीय डाटा िैङ्कको स्थापना गरी खररद सम्झौता कायायन्ियन
सम्िन्िी काययसम्पादनको अशभलेख राख्ने, साियिशनक खररद सम्िन्िी िानकारी प्रिाह गने तररकाको शिकास गने,
 साियिशनक खररद प्रणालीमा सुिार गनयको लाशग अन्य देिको खररद कारिाही सम्िन्िी नीशत, काननू , अनभु ि र
अभ्यासको िारे मा अध्ययन अनसु न्िान गने,
 साियिशनक शनकायमा खररद सम्िन्िी क्षमता िा दक्षता र व्यिसाशयक काययकुिलता भएका कमयचारीको
व्यिस्थाको लाशग योिना तयार गने,
 साियिशनक शनकायका खररद एकाई, मल्ू याङ्कन सशमशत र साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयमा शनयुि हुने
व्यशिले आिश्यक दक्षता र व्यािसाशयक काययकुिलता परू ा गरे नगरे को यशकन गने,
 साियिशनक शनकायको प्रमख
ु , त्यस्तो शनकायको खररद एकाईका कमयचारी, िोलपत्र मल्ू याङ्कन सशमशतका
सदस्यको काम, कतयव्य र अशिकार तथा उत्तरदाशयत्िको शििरण तयार गने,
 पनु रािलोकन सशमशतको शनणयय कायायन्ियनको अनगु मन गरी प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदक
् ो कायायलय समक्ष
प्रशतिेदन पेि गने,
 साियिशनक शनकायको खररद काययमा संलग्न कमयचारीको पेिागत दक्षता अशभिशृ द्ध गनय आिश्यक पने तालीम
काययक्रमहरु सचचालन गनय सहयोग पयु ायउने,
PFM Training Module for Local Level

21

सावयजटनक खरिद अनगु मन कायायियसँग िाख्न सटकने क्षेत्र ि सवाि
• खररद काननू मा अस्पि भएमा राय माग गनय सशकने
– यो कायायलयहरुले मात्र माग गने
– यसका लाशग ढााँचाको प्रयोग गने
– काननू ी दशु ििामा मात्र राय प्राप्त हुने
– शनणययका लाशग आिश्यक पिु ् याई गने कागिात संलग्न हुनपु ने

• खररद प्रशक्रयामा माकाय परे मा िा पने भएमा गुनासो गनय सशकने
– यो व्यिसायीले मात्र गुनासो गनय सक्ने
– यसको पशहलो सनु िु ाई िा िानकारी सम्िशन्ित कायायलयिाट खोशिने
– यस अनसु ार सिु ानय िा कामको स्पिताको िारे मा सम्िशन्ित कायायलयले ध्यान शदनपु ने

• PPMO ले राय शदने िा शनदेिन शदने िा ध्यानाकषयण गराउने
– यी तीन कुराको अथय र प्रभाि फरक फरक हुन्
PFM Training Module for Local Level

22

टवद्यटु िय खरिद प्रणािीको अविम्वन
• साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले एउटा मात्र पोटयल रहने गरी शिद्यतु ीय खररद प्रणालीको
स्थापना, सचचालन र व्यिस्थापन भएको (https://bolpatra.gov.np/egp/)
• सिै साियिशनक शनकायले सोही शिद्यतु ीय खररद प्रणालीमा आिद्ध भई खररद कारोिार सचचालन गनयु
पने
• साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले शिद्यतु ीय खररद प्रणालीिाट हुने खररदको काययशिशि, प्रणाली
र यसका अन्तरशनशहत शसद्धान्त समय समयमा िारी गने यसै अनसु ार शिद्यशु तय खररद प्रणाली
सचचालन शनदेशिका, २०७४ िारी भै कायायन्ियनमा रहेको
• सो अनसु ार रु. ६० लाख भन्दा माशथका शनमायण कायय एिं शिद्यशु तयमा र रु. २० लाख भन्दा माशथका
परामियसेिाहरुमा अशनिायय रुपले यसै शिद्यशु तय माध्यमिाट खररद कायय अघी िढाउनपु ने व्यिस्था
रहेको
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E-GP िेभसार्यि
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कािोसच
ू ीमा िाख्ने ि फुकुवा गने (१/२)
• खररद एनको दफा ६३ र शनयमािलीको शनयम १४१ अनसु ार व्यिस्थापन हुने
• साियिशनक शनकायले कुनै िोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामियदाता, सेिाप्रदायक, आपशू तयकताय, शनमायण
व्यिसायी िा अन्य व्यशि, फमय, सस्ं था िाकम्पनीलाई कालोसचू ीमा राख्नु परे मा त्यस सम्िन्िी
शिस्ततृ शििरण र कारण खल
ु ाई सम्िद्ध कागिात सशहत साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयलाई
लेखी पठाउनु पने
• लेखीआएपश साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले त्यस्तो शििरण, कारण र कागिातलाई शिचार
गदाय त्यस्तो िोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामियदाता, सेिाप्रदायक, आपशू तयकताय, शनमायण व्यिसायी िा
अन्य व्यशि, फमय, संस्था िाकम्पनीलाई तत्काल साियिशनक खररदमा तीन िषयसम्म भाग शलनिाट
रोक लगाउनु पने देशखएमा यस शनयम िमोशिमको प्रशक्रया परू ा नभएसम्म रोक लगाउन सक्ने
• लेखीआएपश खररद कारिाहीमा तत्काल रोक लगाउनु पने अिस्थामा िाहेक साियिशनक खररद
अनगु मन कायायलयले सम्िशन्ित िोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामियदाता, सेिाप्रदायक, आपशू तयकताय,
शनमायण व्यिसायी िा अन्य व्यशि, फमय, सस्ं था िाकम्पनीलाई त्यसरी प्राप्त शििरण, कारण र
कागिातको प्रशतशलशप सल
ं ग्न गरी कालोसचू ीमा राख्नु नपने आिारहरु भए त्यस्ता आिार र
स्पिीकरण पेि गनय तीस शदनको अिशिको शलशखत सचू ना शनिको कायायलय िा घरमा पठाउनु पने
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कािोसच
ू ीमा िाख्ने ि फुकुवा गने (२/२)
• साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले यस शनयमािली िमोशिम कालोसचू ीमा राख्ने कारिाही सो
सम्िन्िी अनरु ोि प्राप्त भएको शमशतले मशहनाशभत्र गरी सक्नु पने
• मापदण्ड अनसु ार कालोसचू ीमा रहेका कुनै िोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, परामियदाता, सेिा प्रदायक,
आपशू तयकताय शनमायण व्यिसायी िा अन्य व्यशि, फमय, संस्था िा कम्पनीलाई कालोसचू ीिाट फुकुिा गनयु
पने भएमा सोही मापदण्ड अनसु ार साियिशनक खररद अनगु मन कायायलयले फुकुिा गनयु पने
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यहाँहरुको टजज्ञासाका िाटग थवागि गदयछौं
यहााँहरुको जिज्ञासाका लागि स्वािर िछ ौं
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सत्र – १४
सार्वजनिक खरिद ि सश
ु ासिको सम्र्न्ध

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेनििे निषयहरु
•
•
•
•
•

साियजशनक खररद र सि
ु ासन
साियजशनक खररदमा देशखएका जोशखम क्षेत्रहरु
साियजशनक खररद काययका राम्रा अभ्यासहरु
साियजशनक खररदमा िारम्िार दोहोररइरहने गल्तीहरु
लफल
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सार्वजनिक खरिद ि सश
ु ासि (१/२)
• साियजशनक शनकायले साियजशनक सेिाका लाशग आिश्यक शनमायण कायय गने गराउने र िस्तु िा सेिा
प्राप्त गने गराउने प्रयोजनका लाशग बजार माफय त त्यस्तो कायय गनयपु ने हुन् यो कायय साियजशनक
खररदको पररभाषामा प य
• साियजशनक खररदको अशभप्रायः
– अपेशक्षत िस्तु एिं सेिाहरू शमतव्ययी रुपमा यथोशित समयमा गणु स्तर सशहत खररद गरी
त्यसलाई साियजशनक शहतमा पररिालन गने
– साियजशनक खररद प्रशक्रयामा हुने अशनयशमततालाई शनयन्त्रण गरी खररद व्यिहार प्रशतस्पिाययक्त
ु ,
स्िच् र शिश्वसनीय बनाउने
• सि
ु ासनको अशभप्रायः
– सेिा प्रबाहमा सरलता
– साियजशनक सेिामा गुणस्तरता
– श्रोत सािनको समशु ित पररिालन
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सार्वजनिक खरिद ि सश
ु ासि (२/२)
• सि
ु ासनको अशभप्राय..............
– शजम्मेिार पदाशिकारीबाट उत्तरदायी भै कायय सम्पादन
– साियजशनक काययहरु पारदिी तबरबाट सम्पादन
– भ्रस्टािार नभएको र काननू को पालन भएको
– सबैको नशतजा िाशन्त/शिकास र प्रभािकारी
• साियजशनक खररद र सि
ु ासनको सम्िन्ि
– खररद काययले सािन जटु ाउन र पररिालन गने प्रशक्रयाहरु व्यिशस्थत ग य , खियलाई शमतव्ययी
गराउँ र नशतजा के न्रीत बनाउँ
– यस प्रकारको काययले गुणस्तरीय सेिा प्राप्त हुन्
– शबशि सम्मत काम/ पारदिी व्यिहार र जिाफदेशह काययिैलीले अशनयशमतता हुन शददैन
– यी कुराहरुबाट सि
ु ासनको अिस्था शिशत्रत हुन्
– यदी खररद व्यिहार अपेशक्षत भएन भने हरे क कुरामा नकारात्मक असर पनय जान्
PFM Training Module for Local Level
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खरिदका लानि छुट्टै काििू निमावण ि व्यर्स्थापि ििवपु िाव का निम्ि सर्ालहरु िहेकााः
•
•
•
•
•
•
•

पारदिीता शदलाउन
खररद काययमा प्रशतस्पिाय गराउन
समान व्यिहारको सशु नशितता गनय
खररद व्यिहारलाई शिश्वसनीय बनाउन
समयमै काम गने गराउने कुराको सशु नशितताका लाशग
संभि भए सम्म उच्ितम् रुपमा शमतव्ययी बन्ने
पिू ायनमु ानयोग्यता र शिश्वसनीयताका लाशग खररदको एउटै काननू ी खाँका आिश्यक भएको
असल शासि हुिका लानि (Good Governance at all) निम्ि ३ निषयको सुनिनितता वर््यक पछव ाः

Timely…..
procured,
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Quality……
maintained, and

value for
money……
answered.

5

सार्वजनिक खरिदमा देनखएका जोनखम क्षेत्रहरु

PFM Training Module for Local Level

6

जोनखम
•
•
•
•
•
•

हुनपु ने काम नहुनु
नशतजा प्राप्त नहुनु िा कमजोर नशतजा प्राप्त हुनु
गुणस्तर कायम नहुनु
काययले अपेशक्षत लाभ िा प्रशतफल नशदनु
लापरिाही गररनु
गैरपक्षले लाभ पाउनु र लाभग्राहीले लाभ नपाउनु िा
कम पाउनु
• भशिश्यका लाशग लागत बढ्नु
• सेिा र सशु ििामा कमी हुनु िा नपाइनु िा यस्तो सेिा
सशु ििा महगं ो हुनु िा सिैको पहुिँ मा नहुनु
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निम्ि तीि कुिामा जोनखम हुन्छ
१. आगत(Input) मा गलत गनयु िा
गराइनु
२. प्रशक्रया गलत तररकाले अिलम्िन
गनयु िा गराइनु
३. सािनश्रोतको दरुु पयोग हुनु

7

जोनखमलाई प्रभार् पािे सर्ालहरु ि सार्वजनिक खरिद
वनथवक निषयसँि सम्र्नन्धत जोनखम

िनतजासँि सम्र्नन्धत जोनखम

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

श्रोत प्राशप्त िा संकलन कायय
बजेट शनमायण कायय
खररद प्रशक्रया
खिय प्रशक्रया
आशथयक काययशिशि
आशथयक अशनयशमतता
शनगरानी िा जाँि व्यिस्था
लेखापालन
नम्सयको पालन
शित्तीय पारदशियता
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बजेट तथा काययक्रम शनमायण सम्िन्िी कायय
सिं ालन काययशिशिसँग सम्िशन्ित
नशतजा र यसको गुणस्तर
नशतजा प्राशप्त र समय
लाभ र यसको शितरण
नम्सय र यसको व्यिस्था
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खरिदका चिणहरु ि िढी जोनखम देनखएका क्षेत्रहरु
चिणहरू
२. िानषवक र्जेि
र्िाउिे

३. खरिद कायवको
लानि वर््यक
नर्स्तृत डकुमेन्िस्
तयाि ििे।

४. खरिदका लानि
प्रस्तार् वह्वाि ििे ।

८. सम्झौता

७. र्ाताव ििे

६. सम्झौताका लानि
सच
ू िा ििे

५. मूल्याङ्कि ििे

९. सम्झौता
अिुसािको
कायावन्र्यि

१०. भक्त
ू ािी ि
िनतजाको नजम्मेर्ािी

वर््यकताको
पनहचाि ि
िुरुयोजिाको निमावण
१.
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बढी जोखिम दे खिएका चरणहरु राखिएको रं ग सं केत

9

सार्वजनिक खरिदमा हुि सक्िे जोनखमका प्रमुख क्षेत्रहरु
•
•
•
•
•

प्रक्रिया अनुसारका कायय
पयायप्त सूचना
पुरा तयारी
शतय राख्ने कुरा
समयमा तयारी कायय

शमतव्ययी
तबरिाट
खररद नहुने
• लागत अनुमान
• मूल्य र प्रनतस्पर्ाय
• मूल्य
अनुसारको
िररद कायय
PFM Training Module for Local Level

खररद
प्रशक्रयाको
पालना नहुने
अपेशक्षत
समय,
स्थान र
पररमाण
खररद नहुने
अिस्था

खरिदमा हुिे
जोनखमका
क्षेत्रहरु

गणु स्तरीय
खररद नहुने

•
•
•

• समयमा
काम
• पररमाणको
सुननखितता
• कामको
तुलना
र
प्राथनमकता

गुणस्तरको पालन
जााँच व्यवस्था र सो को सुननखितता
िररद पनिको प्रयोगको सुननखितता
10

देखा पिेका जोनखमका सर्ालहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

लागत अनमु ान अस्िाभाशिक बनाउने
शमलेमतो र
दररे ट अस्िाभाशिक प्रयोग गने
गैरआिरण िा
ितय अस्िाभाशिक र अनािश्यक रुपमा राख्ने
भ्रष्टािारजन्य
प्रशतस्पिायमा बशचित गराउने
काययमा
मल्ू याकंनमा थप प्राििान ल्याउने
सल
ं ग्नता
मल्ू याकंन काययमा अनािश्यक शढलाई गने
काययसम्पादन सिू क अनसु ार कायय नगराउने
भक्त
ू ानी शदँदा प्रमाण नपयु ायउने
कामको मल्ू याकंन गदाय कम काम िा कम गुणस्तरलाई उच्ि मल्ू याकंनमा राख्ने
काययसम्पादन जमानत लगायतका शनयन्त्रण प्रिन्ि नगने
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कािजात तयािीमा देनखएका के ही सर्ालहरु
•
•
•
•
•
•
•
•

नमनू ा िोलपत्र प्रयोग नगने
राम्ररी कागजात नै नहेरी बोलपत्र कागजात जारी गने
ितयहरु राख्न नपाइनेमा पशन राख्ने
थप ितयहरु राख्नपु दाय पष्टु ्याई नगने
सिू नामा र बोलपत्र कागजातमा फरक फरक व्यहोरा लेख्ने
समयको ख्याल नगरे को अिस्था जस्तैः अशन्तम शदनको गणना, जमानतको अिशि आशद
मल्ू याकंनका आिार
स्पेशिशफके िन र योग्यताका कुराहरुको स्पष्टता एिं पयायप्तता
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सार्वजनिक
खरिद कायवका
िाम्रा अभ्यासहरु
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समुदाय परिचालि ििी िरिएका कामहरुमा
• सहभाशगताको शहसाब राखी समदु ाय
तहमा अशभलेशखकरण गरी समीक्षा
गररएको
• स्थानीय रोजगारी
• योजना खाताको प्रयोग
• ममयत सम्भारको प्रिन्ि
• लाभ शितरण नीशत र प्रिन्ि
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निमावण कायवमा निमावण समूहको परिचालि
DRSP र LRIP अन्तगयत ग्रामीण सडकहरुको शनमायण व्यिस्थापन

PFM Training Module for Local Level

15

निमावण कायवमा निमावण व्यर्सायीको सल
ं ग्िता
–
–
–
–

लामो तरी (long span) को झोलङु ् गे पल
ु शनमायण

Contract management
Technical quality control
Local resource mobilization
Local monitoring mechanism
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सार्वजनिक खरिदमा
र्ािम्र्ाि दोहोरििहिे
िल्तीहरु
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प्रनियाको पालि ि व्यर्स्थापिमा हुिे के ही उपेक्षाहरु
•
•
•
•
•
•

पयायप्त साियजशनक सिू नाको प्रिन्ि नहुन,ु
सिू ना र बोलपत्र कागजातमा फरक पने,
शबषय क्षेत्रगत नम्सय नहुने िा भएकोमा सो पालना नभएको,
स्ट्याण्डडय कागजातको प्रयोग भए नभएको,
ितय तथा प्राििानहरु गलत तररकाले राख्ने,
काननू ले भने अनसु ार बोलपत्रको प्रशक्रया अिलम्िन गरे नगरे को
– E- Bidding/tenders?
– Hard-copy Bidding/tenders?
– Both are used simultaneously?
– यस अनसु ार कुन तररकाको प्रयोग हुने र शकन हुने भन्ने यकीन नगरी गलत तररका अिलम्िन हुने
गरे को
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िोलपत्र कािजात तयाि िदाव हुिे िल्तीहरु
•
•
•
•

बोलपत्रको शिशिको नौट नै गलत हुने गरे को
बोलपत्र कागजातको प्रयोग तोशकए अनसु ारको नहुने
ितय राख्दा आिार र कारण नखल्ु ने
बोलपत्र कागजात तयार गदाय राशखने थप ितयहरुले शनम्न ४ सिाललाई सम्िोिन नगनेः
– गुणस्तर कायम गनय शकन आिश्यक भएको सो नखल्ु ने
– प्रशतस्पिाय सीशमत नहुने शबषयको सशु नितता नगरी ितय राशखने
– बजारमा प्रशतस्पिीको उपशस्थशतको लेखाजोखा नगरी ितय राशखने
– काननू ले प्रत्याभतू गरे को सरं क्षणको प्रशतकूल हुने गरी ितय राशखने
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सूचिाको अनर्ध ि िणिामा िल्ती हुिे
•
•
•
•
•

कागजातमा संिोिन हुदँ ा सोको public notice नशदइनु िा उपयक्त
ु शिशिबाट नशदइनु
Re-Tender गदाय शदइने समय अिशि बारे मा हुने गल्ती
शप्रशबड शमशटङ्गका सिाल र सिु ार सम्िन्िी शनणयय
बोलपत्र प्राशप्तको अशन्तम समयको शनिायरण र दतायमा आउने गल्ती
बोलपत्र खोल्दा उल्लेख गनयपु ने शबषयहरु ु ट्ने गल्तीहरु
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मूल्याङ्किका िममा हुिे िल्तीहरु
•
•
•
•

सशमशतको गठन र सरं िना जसमा असम्िशन्ितहरुबाट पशन शनणयय गराइने,
मल्ू याकंन सम्पन्न गने समय सँग सम्बशन्ित,
बोलपत्र जमानतको गणना गदाय हुन सक्ने गल्ती,
कागजातको पणू यताको परीक्षण गदाय आउने अस्पष्टता
– mandatory Documents कुन कुन हुन् यकीन गरी त्यस्तोमा थप कागजात पश शलई
मल्ू याकंनको अगं बनाउन नहुने
– सारभतू रुपमा फरक नपने शबषयहरुमा अस्पष्टता आएमा थप कागजातहरु माग गदाय आउने
दशु ििा र यसबाट हुने गल्ती
• मल्ू याकंन प्रशतिेदनमा समािेि हुनपु ने शबषयहरु ु टेको,
• मल्ू याकंन सशमशतमा सियसम्मत शनणयय हुने अिस्था शसजयना नहुने
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खरिद छिौिको निणवय प्रनियामा हुिे िल्ती र्ा अस्पष्टताहरु
•
•
•
•

सारभतू रुपमा प्रभािग्राही हो िा होइन भन्ने यकीन गरी शनणयय शलने शबषयमा आउने अस्पष्टता
मल्ू याकंन सशमशतको शसफाररि पश लामो समय शनणयय शलन नसक्नु
आियको सिू ना शदने र सो को समयािशिको पालन परु ा हुन आिश्यक
आियको सिू ना पश र आशथयक प्रस्ताि
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यहाँहरुको नजज्ञासाका लानि स्र्ाित िदवछौं
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सत्र – १५
लेखा प्रणाली
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समे टिने टिषयहरु
•
•
•
•
•
•
•

लेखा प्रणालीको पररचय
प्रोदभािी लेखा प्रणालीको जानकारी
नगदमा आिाररत लेखा प्रणालीको जानकारी
पररिशतयत सघं ीय सरं चना अनसु ार आशथयक काययप्रणाली सम्िन्िमा भएका काननन ी ्यिस्थाहु
एशककृत आशथयक सक
ं े त तथा खचयको िगीकरणको जानकारी
स्थानीय सशचचत कोष र यसको संघीय तथा प्रदेि सशचचत कोषसँगको सम्िन्ि
आम्दानी र खचयसँग सम्िशन्ित म.ले.प. फारमहुको जानकारी
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लेखा प्रणालीको परिचय
• लेखा भन्नाले कारोिार भएको ्यहोरा देशखने गरी प्रचशलत काननु बमोशजम राशखने प्रारशम्भक
प्रशिशिको गोश्वारा भौचर तथा सो आिारमा तयार गररने अशभलेख, खाता शकताब आशद र सो
कारोबारलाई प्रमाशणत गने प्रमाण कागजात र सो को आिारमा तयार गररने शिशिय शििरण तथा
प्रशतिेदन सम्झनु पदय (आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन २०७६)
• आशथयक कारोिार तथा आशथयक घटनाको अशभलेख राख्नु मात्र लेखाको उद्धेश्य होईन की
कारोबारहुको आशथयक अिस्थाको सम्िशन्ित शनकायहुलाई राम्ररी जानकारी शदनपु ने पशन हो
• नेपालमा सरकारी लेखा मल
न त नगदमा आिाररत लेखा प्रणाली प्रचलनमा रहेको

PFM Training Module for Local Level
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लेखाांकन (Book keeping), लेखापालन (Accounting),
लेखाशास्त्र (Accountancy) को अन्तिसम्िन्ध (१/२)
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लेखाांकन (Book keeping), लेखापालन (Accounting),
लेखाशास्त्र (Accountancy) को अन्तिसम्िन्ध (२/२)
टिििण

टिस्ततृ जानकािी

लेखाांकन (Book keeping)

Journal Voucher

लेखापालन (Accounting)

Ledgers

लेखाशास्त्र (Accountancy)

Preparation of Financial Statement &
Analysis

PFM Training Module for Local Level
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लेखाङ्कन गर्ाा मूलतः टनम्न ६ टिषयहरु समेटिएको हुन््ः
१.

पक्रहचान

२. मापन

६. क्रवश्लेषण
ले खाांकनका

प्रक्रियाहरुको

चि

५. प्रभिवेदन

३.

बर्गीकरण
४.

अभिलेखाङ्कन

PFM Training Module for Local Level
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सिकािी लेखाप्रणाली
• प्रचशलत काननु बमोशजम सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी र त्यसको उपयोगलाई
्यिशस्थत ुपमा लेखाकंन गने, अशभलेख राख्ने, शििरण तयार गने, प्रशतिेदन गने र परीक्षण समेत
गराउनका लाशग अिलम्िन गरीएको लेखाप्रणालीलाई सरकारी लेखाप्रणाली माशनन्
• सरकारको काम कतय्य र अशिकारको ्यिस्थापन संशििानले शनिायरण गरे बमोशजम हुन्
• सरकारी शििीय ्यिस्थापनमा लेखाका सियमान्य शसद्धान्त, मान्यता र अभ्यासलाई आिार बनाइने
हुनाले यस शनदेशिकाले ती लेखापालनका सैद्धाशन्तक अििारणाहुलाई अगं ीकार गरे को
• यस अन्तगयत आशथयक कारोबारबाट आिश्यकता अनसु ारको तथ्याङ्क शनकाल्न शमल्ने गरी ्यिशस्थत
तररकाले राशखएको आम्दानी खचय सम्बन्िी श्रेस्ता र सोको प्रशतिेदन तयार गने प्रशक्रया समेत
समेशटएको हुन्
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लेखाका आधािभूत टिशेषताहरू
(Basic Accounting Characteristics)
•
•
•
•
•
•

एकुपता (Consistency)
बझ्ु न सशकने (Understandability)
िद्ध
ु ता (Accuracy)
पणन यता (completeness)
अशबशछ न्न सस्ं था (Going Concern)
समयबद्धता (Timeliness)

PFM Training Module for Local Level

•
•
•
•
•

िैिाशनकता (Validity)
गहनता (Materiality)
सान्दशभयकता (Relevance)
शिश्वसशनयता (Reliable)
तुलनीयता (Comparability)

8

सिकािी लेखाका टसद्धान्तहरू
•
•
•
•
•
•
•

काननन ी सिोछचताको शसद्धान्त,
प्रचशलत काननु पररपालनाको शसद्धान्त,
सरकारी कोष लेखांकनको शसद्धान्त,
राजस्ि तथा खचय िगीकरणको िस्तशु नष्ठताको शसद्धान्त,
बजेट शनयन्त्रणको शसद्धान्त र
दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत शसद्धान्त,
लगायतका लेखाका अन्य सियमान्य शसद्धान्तहरू

PFM Training Module for Local Level
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लेखाका आधािहरु
अन्तरायशरिय ुपमा लेखालाई चार िगयमा शिभाजन गरे को पाईन्
नगदमा
आिाररत
लेखा,

प्रोदभािी
आिाररत
लेखा

लेखा आिार

पररमाशजयत
नगदमा
आिाररत
लेखा,

पररमाशजयत
प्रोदभािी
आिाररत
लेखा
PFM Training Module for Local Level
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लेखाका आधािहरूको थप जानकािी
• नगदमा आिाररत लेखाप्रणालीमा लेखाकंनको लाशग नगद प्रिाहलाई प्रमख
ु आिार माशनन् नगद
प्राशप्त गदाय आम्दानी जनाइन् भने नगदको भक्त
ु ानी हुदँ ा खचय जनाइन्
• पररमाशजयत नगदमा आिाररत लेखाप्रणालीमा एक आशथयक िषयको अिशिशभत्रका नगद प्राप्ती तथा
भक्त
ु ानीलाई समािेि गरीन् यसले एक आशथयक िषयशभत्रको कारोबारबाट शसजयना भएको तर
आम्दानी भइय नसके को सम्पशि तथा भक्त
ु ानी हुन बाँकी दाशयत्िलाई पशन लेखाङ्कन गदय
• नगद र प्रोदभािीमा आिाररत लेखाप्रणालीको शमशश्रत ुप पररमाशजयत प्रोदभािी आिाररत
लेखाप्रणाली हो यसमा आयको हकमा उपलब्िता र मापन गनय सशकने (Availability &
Measurable) अिस्थामा लेखाङ्कन गरीन्
• यसमा कारोबारको शसजयना भएको समयलाई आिार शलई लेखा राशखन् कारोबारको शसजयना
हुनासाथ त्यसले प्रभाि पाने पक्षहुलाई समेटेर प्राप्ती, भक्त
ु ानी, सम्पशि तथा दाशयत्िको पणन य ुपमा
पशहचान गरी लेखाङ्कन गरीन्
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सिकािी लेखाको उद्देश्य
क. सरकारी आशथयक कारोबारको लेखा राख्न,ु
ख. बजेटद्वारा शनिायररत सीमा नाघ्न नशदन,ु
ग. सरकारी कोषहरूको यथाथय शस्थशत जानकारी गराउन,ु
घ. सरकारको आय ्यय, ऋण तथा लगानी र सम्पशि तथा दाशयत्िको लेखा राखी सोसँग सम्बशन्ित
सचन नाहरू उपलब्ि गन/यु गराउन,ु
ङ. शजन्सी सामानको ्यिस्थापन र शनयन्त्रण गनय सहयोग पर्ु याउन,ु
च. लेखापरीक्षण काययलाइय सरल र कम खशचयलो बनाउन,ु
. बजेट शनमायणका लाशग आिश्यक सचन ना उपलब्ि गराउन,ु
ज. अनगु मन र मल्न याक
ं नमा सघाउ पर्ु याउनु र
झ. शििीय प्रशतिेदन माफय त सरोकारबालालाइय जानकारी गराउनु
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प्रोर्भािी लेखा प्रणालीको जानकािी
•
•
•
•
•
•

प्रोदभािी लेखामा सम्पिी तथा दाशयत्ि लेखाङकन गररन् ,
दीियकालीन दाशयत्िहरूको मल्ु याङकन गरी लेखा तथा प्रशतिेदन गररन् ,
सम्भा्य दाशयत्ि तथा सम्पिीको खल
ु ासा गररन् ,
ह्रास कट्टीको ्यिस्था गररन् ,
प्रोदभािी अन्तराशरिय लेखामान अनरू
ु पमा लेखा नीशत तयार गररन् ,
लेखा सचन ना प्रणालीहरूमा आिश्यक पररमाजयन गररन्
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नेपालको सिकािी लेखा प्रणालीको सांिचना
काया सञ्चालनस्तिको लेखा
• सघं , प्रदेि र स्थानीय तह अन्तगयत बजेट
अशख्तयारी प्राशप्तपश्चात् स्िीकृत बजेट र
काययक्रमबमोशजम खचय गरी त्यसको लेखा
राख्ने, आफ्नो काययक्षेत्रको शिषयमा प्राप्त हुने
राजस्ि सङ्कलन गरी लेखा राख्ने र तालक
ु
शनकायमा त्यसको प्रशतिेदन गने दाशयत्ि
भएका कायायलयहरूले राख्ने लेखा कायय
सचचालनस्तरको लेखा हो
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के न्रीयस्तिको लेखा
• सघं र प्रदेिका संिैिाशनक अगं /शनकाय,
मन्त्रालय, सशचिालय, आयोग, शिभागजस्ता
मातहत कायायलय हुने, बजेट अशख्तयारी
प्रिाह गने, मातहत शनकायहरूको शििीय
शििरण एकीकृत गने, बेुजु फर्छ्यौट गने
गराउने कतय्य र उिरदाशयत्ि भएका के न्रीय
शनकायहरूले राख्ने लेखा के न्रीय लेखा हो
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सिकािी लेखा प्रणालीको कायाक्षेत्र
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सशचचत कोष लेखा
शिशनयोजन लेखा
राजस्ि लेखा
िरौटी लेखा
शजन्सी लेखा
सम्पशि तथा दाशयत्ि लेखा
आयोजना लेखा
काययसचचालन तथा अन्य कोषको लेखा
साियजशनक शनमायण लेखा
अन्तरसरकारी कारोबार लेखा
बेरूजु लेखाक
ं न
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परििटतात सघां ीय सिां चना अनुसाि आटथाक कायाप्रणाली सम्िन्धमा भएका
कानूनी व्यिस्थाहरु (१/३)
• तीन तहको सरकार र सो अनसु ार सशचचत कोषको ्यिस्था
– संघीय सशचचत कोष, प्रदेि सशचचत कोष र स्थानीय सशचचत कोष
• तीन तहका सरकारहुको एकल र साझा अशिकारको सचन ी
– अनसु चन ी ५, ६, ७, ८ र ९ मा भएका अशिकारका सचन ीहु
– यसमा भएका आशथयक अशिकारहुको सन्दभय
• आशथयक अशिकारको प्रयोग (िारा ५९)
– तीनै तहले आफ्नो अशिकारशभत्रको आशथयक अशिकार सम्बन्िी शिषयमा काननन बनाउने, िाशषयक
बजेट बनाउने, शनणयय गने, नीशत तथा योजना तयार गने र त्यसको कायायन्ियन गने
– संघले साझा सचन ीका शिषयमा र आशथयक अशिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेिलाई समेत लागन हुने गरी
आिश्यक नीशत, मापदण्ड र काननन बनाउन सक्ने
– िैदेशिक सहायता र ऋण शलने अशिकार नेपाल सरकारको हुने
– तीनै तहको बजेट घाटा ्यिस्थापन तथा अन्य शििीय अनि
ु ासन सम्बन्िी ्यिस्था सघं ीय
काननन बमोशजम हुने
PFM Training Module for Local Level
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परििटतात सघां ीय सिां चना अनुसाि आटथाक कायाप्रणाली सम्िन्धमा भएका
कानूनी व्यिस्थाहरु (२/३)
• राजश्वको श्रोतको बाँडफाँड (िारा ६०)
– तीनै तहले आफ्नो आशथयक अशिकारक्षेत्र शभत्रको शिषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट
राजस्ि उठाउन सक्ने
– साझा सचन ीशभत्रको शिषयमा र कुनै पशन तहको सचन ीमा नपरे का शिषयमा कर लगाउने र राजस्ि
उठाउने ्यिस्था नेपाल सरकारले शनिायरण गरे बमोशजम हुने
– प्रदेि र स्थानीय तहले प्राप्त गने शििीय हस्तान्तरणको पररमाण राशरिय प्राकृशतक स्रोत तथा
शिि आयोगको शसफाररस बमोशजम हुने
– खचयको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आिारमा शििीय समानीकरण अनदु ान शितरण
गने
– सितय अनदु ान, समपरन क अनदु ान िा अन्य प्रयोजनका लाशग शदने शििेष अनदु ान शितरण
सम्बन्िी ्यिस्था संघीय काननन बमोशजम हुने
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परििटतात सघां ीय सिां चना अनुसाि आटथाक कायाप्रणाली सम्िन्धमा भएका
कानूनी व्यिस्थाहरु (३/३)
• तीन तहका सरकारहुले आआफ्नो काययक्षेत्र अन्तगयत रही स्िीकृत योजना तथा काययक्रम अनसु ार
कायायन्ियनका लाशग सो तहको शििाशयकी शनकायबाट स्िीकृशतको ्यिस्था रहेको
– सघं को हकमा िारा ११९
– प्रदेिको हकमा िारा २०७
– स्थानीय तहको हकमा २३०
• शनम्न काननन हुले योजना तजयमु ा, सो को कायायन्ियन र आशथयक प्रिासनका लाशग मल
न भतन ुपमा काननन ी
आिारहु प्रदान गरे को
– अन्तर सरकारी शिि ्यिस्थापन ऐन, २०७४
– आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन,२०७६
– स्थानीय सरकार सचचालन ऐन, २०७४
– आशथयक काययशिशि तथा शििीय उिरदाशयत्ि शनयमिली, २०७७
– प्रदेि आशथयक काययशिशिसँग सम्बशन्ित ऐन तथा शनयमािलीहरू
– स्थानीय तहहुको आशथयक ऐन
PFM Training Module for Local Level
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लेखा सम्िद्ध कमाचािी तथा पर्ाटधकािी

लेखा शजम्मेिार अशिकारी

लेखा उिरदायी अशिकृत

आशथयक प्रिासन िाखा
प्रमख
ु

PFM Training Module for Local Level
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एटककृत आटथाक सांकेत तथा खचाको िगीकिणको जानकािी
• तीनै तहको सरकारको आम्दानी,खचय, सम्पशि तथा दाशयत्ि, शनकाय, कायय, स्रोत, र काययक्रम,
शक्रयाकलाप समेत लाइय ु ट्टा ु ट्टै संकेत शदइय गररने बगीकरण र ्याख्यालाइय खाता सचन ी (चाटय अफ
एकाउन्टस)् भशनन्
• अन्तरायशरिय मानदण्डअनरू
ु प िगीकरण गने उद्देश्यले अन्तरायशरिय मरु ा कोषको सरकारी शििीय
तथ्याङ्क शनदेशिका, २०१४ सँग मेल खाने गरी आशथयक संकेत तथा िगीकरण, २०७४ (दोस्रो
संिोिनसशहत) तयार गरी चाटय अफ एकाउन्टस्का रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको
• आशथयक संकेत सबै तहका सरकारी शनकायहरूले अिलम्बन गनयपु ने
• सम्पशि तथा दाशयत्िसम्बन्िी खाता सचु ी समािेि गरी सरकारी लेखालाई नगदमा आिाररत लेखा
प्रणालीबाट प्रोदभािी लेखा प्रणाली तफय उन्मख
ु गने आिार तयार गरे को
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खचा शीषाकको सिां चना
अन्तमा तीनििा शीषाक भएको आधाि शीषाक

२२००० पारिश्रटमक सटु िधा

अन्तमा र्ुईििा शून्य भएको मूल शीषाक

२११०० पारिश्रटमक सटु िधा

अन्तमा एकििा शून्य भएको शीषाक

२१११०
नगर्मा
पारिश्रटमक ि सटु िधा

टर्इने

२११११ पारिश्रटमक कमाचािी
२१११२ पारिश्रटमक पर्ाटधकािी
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सघां ीय, प्रर्ेटशक ि स्थानीय सिकािको सटञ्चतकोष सञ्चालन

सघां ीय सटञ्चतकोष

सघां ीय आटथाक ऐन
 सघ
ां ीय टिटनयोजन ऐन

प्रर्ेश सटञ्चतकोष

प्रर्ेश आटथाक ऐन
 प्रर्ेश टिटनयोजन ऐन

:yfgLo सटञ्चतकोष

स्थानीय आटथाक ऐन
 स्थानीय टिटनयोजन ऐन
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स्थानीय सटञ्चत कोष ि यसको सघां ीय तथा प्रर्ेश सटञ्चत कोषसँगको
सम्िन्ध
• नेपालको संशििान (२०७२) को िारा २२९ बमोशजम स्थानीय तहमा स्थानीय सशचचत कोष रहने
्यिस्था
• एक सरकारको क्षेत्राशिकारशभत्र रहेको राजस्ि अको सरकारले संकलन गने,
• शिभाज्य कोषमा प्राप्त रकम बाँडफाँट
• एक शनकायको बजेट अनदु ान सक
ं े तबाट अको शनकायमाफय त खचय गने अशख्तयारी प्रिाह
• कुनै काययक्रम िा काययको सचचालन गनय पेस्कीका रूपमा रकम पठाइने
• अनदु ानको रूपमा रकम प्रिाह
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आम्र्ानी ि खचासँग सम्िटन्धत म.ले.प. फािमहरुको जानकािी
• २०७६.०२.१९ गते महालेखा पररक्षकको कायायलयबाट स्िीकृत भै आ.ि. २०७६.७७ बाट तीनै
तहमा लागु गररएको
• तीनै तहका लागी म.ले.प फारमहरू समानरूपमा लागु हून् न र एशककृत शििरण तयारीमा मद्दत गदय

• प्रकृयामा आिाररत (Process based) रहेको र पररमाशजयत लेखा फारमामा जम्मा १४२ फारम
रहेका न् जस मध्ये ७९ बटा नँया फारमहरू हुन्र भने ६२ पररमाशजयत फारम हुन्
• ९ बटा मल
ु खण्डहरूमा शिभाजन गररएको, प्रत्येक खण्डमा साियजशनक शिशिय ्यिस्थापनको एक
क्षेत्रको लेखाङं ् कन देशख प्रशतिेदन सम्मका फारमहरू रहेको
• राजस्ि सँग सम्बन्िी १०१ देशख ११५ सम्मका १५ बटा फारमहरू रहेको
• खचय सँग सम्बन्िीत २०१ देशख २७५ गरी जम्मा ७५ बटा फारमहरू राशखएको
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म.ले.प फािम तयािीका आधाि
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यहाँहरुको
टजज्ञासाका लाटग
स्िागत गर्ा्ौं
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सत्र – १६
लेखा प्रणाली
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समे टिने टिषयहरु
• बजेट शनकासा र खर्य लेखाङ्कन
• TSA र SuTRA को व्यिस्थापन र प्रयोग

• शबभाज्य कोष र यसको व्यिस्थापन
• स्थानीय तहमा हुने लेखाङ्कन अभ्यासमा देशखएका अन्य व्यिस्थापकयय शबषयहु
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स्थानीय तहको योजना तजुजमा

c;f/ % leq

ah]6 ;Ldf leq /xL ah]6 tyf sfo{qmdsf] k|fyldsLs/0f ug]{

ljifoIf]qut ?kdf 5nkmn ug]{ Joj:yf ldnfO{ clGtd k|:tfj tof/

cfufdL jif{sf] gLlt tyf sfo{qmdsf] k|:tfj tof/
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िजेि तथा कायुक्रम तजुमज ा सटमटत
pkfWoIf ÷ pk
k|d'v
;+of]hs

ljifout If]q x]g]{
ufFp jf gu/
sfo{kflnsfsf
;b:ox?

ah]6 tyf sfo{qmd
th'{df ;ldlt

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

;b:o

;b:o

of]hgf
dxfzfvf÷ljefu÷
zfvf k|d'v
;b:o ;lrj
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कायुपाटलकािाि स्वीकृटत

o;/L :jLs[t gLlt tyf sfo{qmd, jflif{s ljsf; sfo{qmd ah]6 tyf sfo{qmd
;ldltsf] ;+of]hsn] ufpF ÷gu/ ;efdf c;f/ !) ut] leq ah]6 efif0f dfkm{t k];
ug'{k5{ .

ah]6 tyf sfo{qmd th"{df ;ldltn] k]; u/sf] gLlt tyf sfo{qmd, jflif{s ljsf;
sfo{qmd / ah]6 ufpF ÷ gu/ sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L :jLs[t ug'{k5{ .
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of]hgf sfof{Gjog
k|d'v÷
cWoIf

& lbg leq

k|d'v
k|zf;lso
clws[t

kfl/t jh]6
sfof{Gjog
sf] nflu
clVtof/L

sfof{Gjogsf]
of]hgf
lgdf{0fsf] lHfDdf

Plss[t sfo{ of]hgf
sfo{kflnsfdf k];

k|d'v
k|zf;sLo
clws[t

sfof{Gjogsf]
sfo{ tflnsf

;+zf]wg ;lxtsf]
sfo{ of]hgf

% lbg leq
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ljefu ÷ dxfzfvf
÷ zfvf ÷ OsfO
k|d'v / j8f
;lrj

!% lbg leq

ljefu ÷ dxfzfvf
÷ zfvf ÷ OsfO
k|d'v / j8f
;lrj

;+zf]wgsf]
nflu

& lbg leq

k|d'v
k|zf;sLo
clws[t
6

लेखाङ्कन सम्िन्धी काननज ी ब्यवस्था
अन्तर सरकारी टवत्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को
• दफा ३१ आय ब्ययको िगीकरण तथा लेखाङ्कन :
– नेपाल सरकार प्रदेि सरकार तथा स्थानीय तहले आय ब्ययको िगीकरण तथा लेखाङ्कन नेपाल
सरकारले शनिायरण गरे बमोशजम गनयु पने

• दफा ३२ आवटधक टववरण पेश गनुज पने :
(१) नेपाल सरकार प्रदेि तथा स्थानीय तहले आय र ब्ययको आिशिक शििरण नेपाल सरकारले तोके को
ढााँर्ामा तयार गनयु पने

(३) स्थानीय तहले आफूले गरे को आय र ब्ययको र्ौमाशसक शििरण त्यस्तो अिशि समाप्त भएको शमशतले पन्र
शदनशभत्र मन्त्रालय (अथय मन्त्रालय) तथा प्रदेि समक्ष पेि गनयु पने
(४) स्थानीय तहले दोश्रो र्ौमाशसक आय ब्ययको शििरण पेि गदाय तेश्रो र्ौमाशसकमा हुन सक्ने आय र ब्ययको
अनमु ान समेत पेि गनयु पने
(५) उपदफा (२) र (३) बमोशजम तोशकएको अिशिशभत्र शििरण पेि हुन नआएमा नेपाल सरकारले प्रदेि र
स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउने अनदु ान रोक्का गनय सशकन्
PFM Training Module for Local Level
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लेखाङ्कन सम्िन्धी काननज ी ब्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७६
• गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकाको कारोबार आय ब्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्ि र खर्य
िीषयकको िगीकरण तोशकए बमोशजम हुने
• स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा शनयन्त्रक कायायलयको शसफाररसमा महालेखा
परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोशजमको ढााँर्ामा राख्नु पने
• गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकाले स्थानीय सशचर्त कोषमा भएको आय ब्ययको र्ौमाशसक
िीषयकगत शििरण तयार गरी संघीय अथय मन्त्रालय प्रदेि अथय मन्त्रालय संघीय माशमला तथा सामान्य
प्रिासन मन्त्रालय तथा राशरिय प्राकृशतक श्रोत तथा शित्त आयोगमा पठाउनु पने
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SuTRA : संटिप्त पररचय
 SuTRA - Sub-national Treasury Regulatory Application
नेपालीमा - स्थानीय सशचर्त कोष व्यिस्थापन प्रणाली

 सशं ििानको िारा २२९ र स्थानीय सरकार सचर्ालन ऐनको दफा ६९ बमोशजम सशचर्त कोषको
सचर्ालन, व्यिस्थापन र प्रशतिेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गनय शिकास गररएको
 सत्रु को शिकास अथय मन्त्रालयको शनदेिनमा साियजशनक खर्य तथा शित्तीय उत्तरदाशयत्ि सशर्िालय
पेफाले महालेखा शनयन्त्रक कायायलय र सघं ीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयसाँगको
सहकाययमा गरे को
 नेपाल सरकार मशन्त्रपररषदको शमशत २०७६/०१/१७ को शनणययबाट स्िीकृत र लागु भउको
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सजत्र (SuTRA) टवकासका आधारहरु
 नेपालको सशं ििान २०७२

 स्थानीय सरकार सचर्ालन ऐन २०७४
 अन्तर सरकारी शित्त ब्यिस्थापन ऐन २०७४
 स्थानीय तहको योजना तजयमु ा शदग्दियन २०७५
 स्थानीय तहमा बजेट तजयमु ा, कायायन्ियन, आशथयक ब्यिस्थापन तथा सम्पशत्त हस्तान्तरण सम्बन्िी
शनदेशिका २०७४
 महालेखा परीक्षकको कायायलयको लेखा ढााँर्ा पशु स्तका
 एकयकृत आशथयक सक
ं े त तथा बगीकरण र ब्याख्या २०७४

 नेपाल सरकारको लेखा शनदेशिका २०७३
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सजत्र (SuTRA)को वेभसाइि
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सजत्र (SuTRA) ले िाि सम्पादनहुने कायुहरू
 स्थानीय तहको श्रोत (राजस्ि)तथा खर्य अनमु ानको अशभलेख
 गाउाँपाशलका िा नगरपाशलकाको शिशनयोजन ऐन तयार
 शनिायररत ढााँर्ामा बजेटको शिस्ततृ शििरण (रे डबुक) शनमायण
 बजेट सम्बन्िी सबै अनसु शू र्हु र काययक्रमहु तयार
 क्षेत्र, उपक्षेत्र, शक्रयाकलाप, उपशक्रयाकलाप तथा काययक्रम

िा आयोजनागत शििरण तयार
 स्िीकृत बजेटको आिारमा लेखाङ्कन कायय
 काययक्रम िा शक्रयाकलापमा आिाररत लेखाङ्कन प्रणाली
 लेखाङ्कन सम्बन्िी स्िीकृत लेजर तथा प्रशतिेदनहु तयार
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सूत्र (SuTRA) प्रणालीमा समाटवष्ट मोड्यजलहरू
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सजत्र (SuTRA) मा िजेि तजुजमाका कायु प्रवाह
१. राजस्ि अनमु ान प्रक्षेपण
तथा सीमा शनिायरण

२. आिश्यकतानसु ार बजेट
उपिीषयकको शनमायण

३.श्रोतअनुसार बजेट उपिीषयकगत
ब्यय अनुमान (आन्तररक, राजस्ि
बााँडफााँड एबं अनुदान)

४. क्षेत्र, उपक्षेत्र, मख्ु य काययक्रम,
मख्ु य शक्रयाकलाप, खर्य
िीषयक र काययक्रम यकयन

५. इकाइ, प्रशत इकाइ लागत,
जम्मा इकाइ, र्ौमाशसक तथा
कूल बजेट , बजेटको श्रोत)

६. बजेट उपिीषयक अनुसार सबै
काययक्रम प्रशिशि

७. राजस्ि तथा ब्यय अनमु ान
शमलान बजेट

८. शिशनयोजन ऐन, रेडबक
ु तथा
बजेट सम्बन्िी अनुसशू र् तथा
अन्य प्रशतिेदन तयार

९. सभाबाट स्िीकृ त भए पश
काययक्रम स्िीकृ त
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स्थानीय सटञ्चत कोष
सं घीय
सरकार

प्रदे श
सरकार

राजस्ब
बााँडफााँड

आधतररक
आय

िैदेञ्चशक
श्रोत

ग -४
स्थानीय सञ्चित कोष

ग २-१ चालू
खचच खाता

ग २-२ पूञ्चाँ जगत खचच
खाता

अधतर
स्थानीय तह

जनसहभा
लगता

सम्बञ्चधधत सभाबाट
स्िीकृत कायचक्रम तथा
बजेट बााँडफााँड अनुसार
कायच सिालन खातामा
रकम लनकासा हुने

ग ५ स्थानीय विशेष
कोष खाताहरु

सं विधानको धारा २२९ (दफा ६९) अनुसारको स्थानीय सञ्चित कोषको सं चालन गाउाँपाललका िा
ु त दस्तखतबाट हुने
नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत र लेखा प्रमुखको सं यक
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स्थानीय तह खचु खाता
सञ्चित कोष

ग २-१ चालू
खचच खाता

ग २-२ पूञ्चाँ जगत खचच
खाता

ग ५ स्थानीय विशेष
कोष खाताहरु

सम्बञ्चधधत सभाबाट स्िीकृत कायचक्रम तथा बजेट बााँडफााँड अनुसार
सञ्चित कोषबाट कायच सिालन खातामा रकम लनकासा हुने
खचच खाताको सं चालन गाउाँपाललका िा नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत िा लनजले
अलधकार प्रत्यायोजन गरे को अलधकृतस्तरको कमचचारी र लेखा प्रमुख िा लनजले अलधकार
ु दस्तखतबाट हुने ।
प्रत्यायोजन गरे को लेखाका कमचचारीको सं यक्त

PFM Training Module for Local Level
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लेखांकन कायचप्रिाह
१. बजेट स्िीकृलत
तथा अञ्चततयारी

४. कोष सं चालक र

२. बैंक

चेक सेटअप

५. वक्रयाकलापगत

गोश्वारा भौचर

खचच केधर ञ्चचत्रणण

७. चेक वप्रधट

खाता तथा

तयार

८. भ ुक्तानी
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(बैं क/चेक)

३. भ ुक्तानी प्राप्तकताचको
लबबरण प्रलबस्टी

६. भौचर सम्पादन
तथा स्िीकृलत

९. खचचसम्बधधी
प्रलतबेदन

17

स्थानीय सटञ्चत कोषमा जम्मा हुने रकमहरु
१. आफूले उठाएको राजस्ि तथा आयबाट प्राप्त रकम

२. राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने रकम
३. नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदु ान तथा अन्य रकम
४. प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान तथा अन्य रकम
५. कुनै ब्यशि संघ िा संस्थाबाट प्राप्त रकम
६. शिदेिी सरकार, शनकाय, संघ, संस्थाबाट शलएको िैदेशिक सहायता .

७. अन्य गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकाबाट प्राप्त अनदु ान तथा अन्य रकम
८. आन्तररक ऋणबाट प्राप्त रकम .
९. अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम .

PFM Training Module for Local Level
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स्थानीय टवभाज्य कोषमा व्यवस्थापन
• प्रत्येक स्थानीय तहले ग ६ समहू अन्तगयत ग.६.१ स्थानीय शिभाज्य कोष खाता खोल्ने न् जसलाई स्थानीय
तह शिभाज्य कोष खाता भशनन्
• स्थानीय तहमा सक
ं लन हुने बााँडफााँट गनयपु ने राजस्ि यस खातामा जम्मा गनयपु य
• शनयमानसु ार स्थानीय तह तथा सम्बशन्ित प्रदेिका लाशग बााँडफााँट भएपश सम्बशन्ित तहमा रकम जम्मा गनय
मात्र यस खाताबाट खर्य गररने
• बााँडफााँट हुने राजस्ि, संकलन गने खातामा जम्मा भएको रकम माशसक रूपमा साठी प्रशतितले स्थाशनय
तहमा र बााँकय र्ाशलस प्रशतित प्रदेिमा िान्सफर हुने
• स्थानीय तहले संकलन गरे को यस्तो राजस्िको शििरण प्राप्त गरी प्रदेि तहले िान्सफर गने रकममा शहसाब
शमलान गनय सशकने
• संकलन भएको तथा बााँडफााँट भएको राजस्िको शििरण स्थानीय तहले माशसक रूपमा सम्बशन्ित प्रदेिलाई
शदनपु ने

PFM Training Module for Local Level
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यहााँहरुको
टजज्ञासाका लाटग
स्वागत गदुछौं
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सत्र – १७
आय लेखा

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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1

यसमा समेटिने टिषयहरु
• अििारणा र काननू ी व्यिस्था
• आय लेखाङ्कनका लाशग ढााँचाहरु यससाँग सम्िशधित
म.ले.प.फारमहरुको जानकारी
• आय लेखाङ्कनको शिशि र ध्यान शदनपु ने शिषयहरु
• नगद व्यिस्थापनको तररका र ध्यान शदनपु ने शिषयहरु
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अवधारणा र काननू ी व्यवस्था
• सरकारले प्रचशलत काननू िमोशजम संकलन गरे को िा प्राप्त गरे को नगद िा सो सरहको प्राशप्त (Cash
and Cash equivalent receipts) नै सरकारको आय हो
• गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकालाई प्रचशलत काननु ले ब्यिस्था गरे िमोशजम प्राप्त हुने रकमलाई
राजस्ि भशनध
• राजस्ि भधनाले स्थानीय तहले शलने शिशभधन प्रकारका कर तथा गैह्रककरिापतको रकमलाई जनाउाँद
• नेपालको सशं ििानको िारा २२९ मा ब्यिस्था भएिमोशजम स्थानीय तह अधतगयतका प्रत्येक
गाउाँपाशलका र नगरपाशलकामा एक स्थानीय सशचचत कोष रहने
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राजस्व लेखाङ्कनमा प्रयोग हुने फारम तथा खाताहरु
• आमदानी रशसद (म.ले.प.फा.न.ं १०१)
• गोश्वारा भौचर (म.ले.प.फा.न.ं १०३)
• राजस्ि आम्दानी दैशनक नगदी प्राप्त खाता (म.ले.प.फा.नं. १०६)
• राजस्ि आम्दानी दैशनक िैक भौचर खाता (म.ले.प.फा.न.ं १०७)
• राजस्ि आम्दानीको दैशनक गोश्वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०५)
• राजस्ि आम्दानीको िैक नगदी शकताि (म.ले.प.फा.न.ं १०८)
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आय लेखाङ्कनका लाटग ढााँचाहरु
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आय लेखाङ्कनको काययटवटध
• राजस्िको लेखाङ्कन, अशभलेख र प्रशतिेदन गने शजम्मेिारी स्थानीय तहका अशिकार प्राप्त अशिकारी
प्रमख
ु प्रिासकीय अशिकृतको हुने
• नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को आशथयक सक
ं े त तथा िगीकरण र ब्याख्या २०७४ मा ब्यिस्था भए
िमोशजमको स्थानीय तहको राजस्िका िीषयकमा आम्दानी जनाउनु पदय
• राजस्िको लेखाङ्कन अशभलेख तथा प्रशतिेदन कायय महालेखा परीक्षकले शनिायररत गरे को ढााँचामा गनयु
पदय
• प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाल राष्ट्र िैकिाट सरकारी कारोिार गनय स्िीकृत प्राप्त भएका िाशणज्य िैकमा
रकम जम्मा गनय मात्र सशकने Non-operative Account खाताको रुपमा सशचचत कोष खाता खोल्नु
पदय
• यस प्रकारको सशचचत कोष खातामा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सिै प्रकारका राजस्ि रकम जम्मा गनयु पदय
• गाउाँ िा नगर सभाले स्िीकृत गरे को िजेटको अशिनमा रही खचय गनयको लाशग सशचचत कोष खातािाट
खचय खातामा रकम राधसफर गनयु पदय
• स्थानीय तहको कर राजस्िसाँग सम्िशधित िेरुजू असल
ू उपर हुनआएमा सम्िशधित कर राजस्िको शिषयकमा
र अधय राजस्िसाँग सम्िशधित िेरुजू भए िेरुजू शिषयकमा नै जम्मा गनयु पदय
• राजस्ि रकममा जररिाना शलनु पने भएमा सम्िशधित शिषयकमा नै आम्दानी जनाउनु पदय
PFM Training Module for Local Level
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गोश्वारा भौचर (म.ले.प.फा.न.ं १०३)
• स्थानीय तहमा कुनै पशन राजस्िको कारोिारको लेखाङ्कन कायय गदाय आम्दानी रशसद जारी गरी माशथ
उशल्लशखत शिशभधन खाताहरुमा अशभलेख गररसके पश त्यसको आिारमा गोश्वारा भौचरमा अशभलेख
गररध
• स्थानीय तहमा आम्दानी रशसदिाट आम्दानी जनाएपश त्यसको लेखाङ्कन कायय गनयको लाशग
गोश्वारा भौचर तयार गररध
• गोश्वारा भौचरको साथमा त्यस कारोिारलाई प्रमाशणत गने िैक भौचर, राजस्ि शििरण आशद अशनिायय
रुपले सल
ं ग्न गरे को हुनु पदय
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गोश्वारा भौचर ढााँचा (म.ले.प.फा.न.ं १०३)
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राजस्व / आम्दानीसाँग गोश्वारा भौचरमा समावेश हुने टवषय
राजस्ि / आम्दानीसाँग सम्िशधित गोश्वारा भौचर पााँच शकशसमका हुध न्
• राजस्ि रकम नगद प्राप्त भएको अिस्थामा,
• प्राप्त नगद रकम िैक दाशखला भएको अिस्थामा,
• राजस्ि रकम िैक भौचरमा प्राप्त भएको अिस्थामा,
• राजस्ि शिषयक समायोजन गररएको अिस्थामा,
• गत िषयको अधत्यमा िााँकी नगद रकमको शजम्मेिारी सादायको अिस्थामा
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राजस्व आम्दानीको िैक नगदी टकताव
(म.ले.प.फा.नं. १०८)
• राजस्ि िापत प्राप्त आम्दानी र िैक दाशखलाको यथाथय अिस्थाको िारे मा जानकारी प्राप्त गनय राजस्ि
आम्दानीको िैक नगदी शकताि माशसक रुपमा तयार गररध
• गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकामा राजस्ि कारोिारको लाशग आम्दानी रशसदका आिारमा गोश्वारा
भौचर तयार गररसके पश यसैको आिारमा राजस्ि आम्दानीको िैक नगदी शकतािमा प्रशिष्टी गररध
• यो नगदी शकतािमा नगद, िैक र राजस्ि शिशिि गरी तीन खण्ड रहेका हुध न्
• यस खाताको सधतल
ु न परीक्षण गदाय नगद, िैक र राजस्ि तीनै खण्डको डेशिट जम्मा रकमको जोड र
उक्त तीनै खण्डको क्रेशडट जम्माको जोड रकम िरािर हुनु पदय
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राजस्व सम्िन्धी प्रटतवेदनहरु
माटसक प्रटतवेदन
• राजस्ि सम्िधिी माशसक प्रशतिेदन (म.ले.प.फा.नं. ११०)
• राजस्िको िैक शहसाि शमलान फारम (म.ले.प.फा.न.ं १०९)
िाटषयक प्रटतवेदन
• राजस्िको आशथयक शििरण (म.ले.प.फा.न.ं ११०)
• राजस्ि/आम्दानीको के धरीय अशभलेख खाता (म.ले.प.फा.न.ं ११४)
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नगदको व्यवस्थापन
• नगदलाई आशथयक कारोिारको मख्ु य सािनको शलइध सरकारको खचय व्यिस्थापनका लाशग
आफूसाँग भएको नगद प्रिाहको अिस्था आकलन गनय उशिकै महत्िपणू य हुध
• सरकारी करोिारमा नगद व्यिस्थापन गनयक
ु ा खास शनम्न चार उद्देश्य रहेका हुध न:्
– खचय भक्त
ु ानीका क्रममा आिश्यक पने नगद पयायप्त रहेको सशु नशचितत गराउनु
– साियजशनक ऋण आिश्यक भएको िेलामा मात्र उठाई ऋण संकलनसाँग सम्िद्द लागत सके सम्म
कम गने
– खचय नभै रहीरहने नगदको अनपु ात कम गने र यस्तो शनशश्क्रय नगदलाई िढी उपयोगी गराउन खचय
आिश्यकता अनसु ार नगद प्रिाहको योजना िनाउने
– आशथयक गशतशिशिलाई अशिक चलायमान गराई आशथयक सािनहरुलाई िढी भधदा िढी
उत्पादक गराउने यसका लाशग शनशश्क्रय रहन सक्ने नगदलाई सरु क्षणको रुपमा समेत पररचालन
गरी आशथयक क्षेत्रमा हुने जोशखम कम गनय प्रयत्न गने
• नगद प्रिाहको पिू ायनमु ान र नगद व्यिस्थापन दिु ै साँगसाँगै गशतशिल तिरिाट भैरहनु आिश्यक हुध
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नगद व्यवस्थापनको प्रवाह टचत्र र व्यवस्थापन तररका
नगद सशचचशत सम्िधिी लक्ष्य र सो सम्िधिी नीशत
नगद प्रिाह
पूिायनुमान

राजश्व संकलन
नगद प्रिाह
व्यिस्थापन

िजेट कायायधियन

प्राप्त हुने रकम र समय
( अनुमान)

प्राप्त भएको रकम र समय
( यथाथय)

अनदु ान प्राशप्त
ऋण प्राशप्त
अधय प्राशप्तहरु

खचय
नगद सशचचशत
(Cash
Balance)
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नगद व्यवस्थापनमा ध्यान टदनपु ने टवषयहरू
• नगद पिू ायनमु ान एिं व्यिस्थापनमा शनम्न पक्षहरुमा ध्यान शदई कायय गनयपु य ः
– खचय व्यिहार र खररद योजना
– प्राशप्त व्यिहार र राजश्व संकलन प्रिशृ ि
– नगद सशचचत र नगद कमीको अिस्था
– नगद कमी हुने अिस्थामा पररचालन गररने िैकशल्पक श्रोतहरु
– नगद योजनाको अनगु मन, शसकाई र सिु ार
• नगद पिू ायनमु ान गने समयलाई ख्याल गनयपु ने यस्तो समय संभि भएसम्म ोटो अिशि हुन उपयुक्त (जस्तैः
दतनिक वा साप्तानिक वा पानिक वा मानसक)

• यसमा सूचना प्राशप्त र शिश्ले षणका लाशग भरपदो र सरल उपाय अिलम्िन गनयपु ने सूचना प्रशिशिको प्रयोग
राम्ररी हुन सक्दा मात्र यस्तो शिश्ले षण िढी भरपदो हुन सक्
• यसमा कायायधियनको योजना, कामको प्रगशत शस्थशत, खचयका लाशग नगद आिश्यक पने समय, श्रोत प्राशप्त
समय सम्िधिी शिगतको प्रिशृ ि, प्राशप्त हुने श्रोतको अिस्था आशद जानकारीहरुका लाशग क्षेत्रगत र प्रकृशत
अनसु ार िगीकरण गरी जानकारी प्राप्त गनय प्रयत्न हुनपु य

PFM Training Module for Local Level
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आय लेखांकनमा ध्यान टदनपु ने अन्य टिषयहरु
• शििशु तय माध्यमिाट प्राप्त हुने राजश्वको पशन लेखांकन यसै अनसु ार गनयपु य
• स्थानीय तहलाई आधतररक आयको रुपमा प्राप्त हुने राजश्वका अशतररक्त अनदु ान र अधय प्रकारिाट
प्राप्त हुने सिै प्रकारका आम्दानीहरुलाई पशन आय मानी लेखांकन गनयपु य
• हाल नगदमा आिाररत लेखाप्रणाली अनि
ु रण गररएकोले आधतररक आय प्राप्त िा सक
ं लन गरे पश
तत्काल लेखांकन गनयपु य अनदु ान िा अधय तिरिाट प्राप्त रकम प्राशप्ततको आिार मानी आय
लेखांकन गनयपु य
• अग्रीम रुपमा प्राप्त भएको राजश्वको हकमा यसलाई आम्दानी भए सरह नै मानी लेखांकन गनयपु य

PFM Training Module for Local Level
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यहााँहरुको टजज्ञासाका लाटग स्वागत गदयछौं
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सत्र – १८
आर्थिक प्रर्िवेदन प्रणाली (Reporting System)

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेर्िने र्िषयहरु
•
•
•
•

आशथयक प्रशतिेदनहरुको जानकारी र यसको महत्ि एिं प्रयोग
प्रशतिेदनसँग सम्िशधित म.ले.प.फारमहरुको जानकारी
प्रशतिेदन सम्िधिी काननू ी व्यिस्थाहरु
शनयशमत रुपमा हुनपु ने प्रशतिेदन समय ताशलका

PFM Training Module for Local Level
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र्वर्िय र्ववरण के हो

कारोबार प्रशतशिशम्ित गने
ऐना हो
PFM Training Module for Local Level
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र्वर्िय र्ववरणको उद्देश्य
• To provide information about the financial position,
performance of an entity that is useful to a wide range
of users in making economic decisions.
• Financial statements are prepared and presented for
external users.
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आर्थिक प्रर्िवेदको पररचय
•
•
•
•
•

आशथयक शक्रयाकलापको आिशिक शििरणको जानकारीप्रदान गएनृ दस्तािेज हो
यसमा शिशिय अिस्थाको शित्रण हुने गदय
नेपाल साजयशनक क्षेत्रमानले यसमा समािेिहुने शिषयहरू प्रदान गरे को
शिशिय शििरण General Purpose Financial Statement हुनपु दय
शिशिय शििरणको दाँिा म.ले.प फारममा प्रदान गररएको

PFM Training Module for Local Level
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र्वर्िय र्ववरण ियारी प्रकृया
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म.ले.प फारमहरू
•
•
•
•

•
•
•
•

२७०, २७१, २७२ लगायतका फारमहरूले प्रशतिेदनलार्य शनशित ढाँिा प्रदान गदय ,
राजस्िसम्बधिी माशसक प्रशतिेदन (म.ले.प.फा.न.ं ११०)
राजस्िको िाशषयक आशथयक शििरण (म.ले.प.फा.नं. ११०)
खियको फाँटिारी (म.ले.प.फा.न.ं २१०) तयार गने तररका (Monthly Statement of
Expenditure)
काययक्रमगत खिय प्रशतिेदन तयार गने तररका (म.ले.प.फा.नं. २१०) (Activity wise statement of
expenditure)
खिय िीषयकगत बजेट र खियको शििीय शििरण तयार गने तररका (म.ले.प.फा.नं. २१३) (Entity
wise statement of expenditure)
िरौटीको िाशषयक आशथयक शििरण (म.ले.प.फा.न.ं ६०७)
सम्पशि मौज्दातको िाशषयक शििरण (म.ले.प.फा.नं. ४१३)

PFM Training Module for Local Level
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म.ले.प फारमहरू
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खचिको प्रर्िवेदन प्रर्िया
• दैशनक रूपमा तयार गररएको खिय भौिरलार्य बैंक नगदी शकताब, बजेट शहसाब खाता, पेस्की खाता र
अधय सम्बशधित खातामा रकम िढाई जोड जम्मा गरी खाता अद्यािशिक गनयपु दय
• यी सबै खाताहरूको आिारमा आिशिक रूपमा सधतुलन परीक्षण म.ले.प.फा.न.ं २२५ तयार
गनयपु दय
• माशसक रूपमा खियको फाँटिारी तयार गने म.ले.प.फा.नं. २१० को ढाँिामा प्रशतिेदन शदनपु दय
• िैदेशिक स्रोत भएको हकमा दातृ शनकायगत खियको शििरण म.ले.प.फा.न.ं २१४ तयार गनयपु दय
• काययक्रमगत खियको आशथयक शििरण म.ले.प.फा.नं. २१०को ढाँिामा तयार गनयपु दय
• यसका अशतररक्त सोझै भक्त
ु ानीको शििरण तथा तेस्रो पक्षको अशभलेख खाता म.ले.प.फा.नं. २१६
समेत तयार गनयपु दय
• आशथयक िषय समाप्त भएपश िाशषयक शििीय शििरण सघं र प्रदेि सरकारको कोषको प्राशप्त र
भक्त
ु ानीको एकीकृत िाशषयक प्रशतिेदन (Nepal Public Sector Accounting StandardNPSAS अनरू
ु प) म.ले.प.फा.नं. २७१ र स्थानीय सरकारको कोषको प्राशप्त र भक्त
ु ानीको एकीकृत
िाशषयक प्रशतिेदन (NPSAS अनरू
ु प) म.ले.प.फा.न.ं २७२ तयार गनयपु दय
PFM Training Module for Local Level
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स्थानीयस्िरमा र्विीय र्ववरणहरू समय िार्लका
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स्थानीयस्िरमा र्विीय र्ववरणहरू पेस गनिपन ने र्नकाय र समय िार्लका
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स्थानीयस्िरमा र्विीय र्ववरणहरू पेस गनिपन ने र्नकाय र समय िार्लका
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नेपाल साविजर्नक क्षेत्र लेखामान
• अधतराशरिय लेखामानहरूलार्य आिार मानी नेपाल िाटयडय एकाउधटेधट्स ऐन, २०५३
अनसु ार स्थाशपत नेपाल लेखामान बोडय (Accounting Standards Board Nepal)
द्वारा नेपाल साियजशनक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) शिकास गररएको
• नेपालका साियजशनक शनकाय अथायत् सरकारी शनकायहरू तथा सरकारको अिय िा पणू य
आशं िक स्िाशमत्ि भएका नाफामल
ू क िा गैरनाफामल
ू क शनकायहरूको लेखांकन तथा
शििीय प्रशतिेदन प्रस्ततु गनयका लाशग अधतरायशरियस्तरमा स्थाशपत नगदमा आिाररत
अधतरायशरिय साियजशनक क्षेत्र लेखामान (IPSAS) मा आिाररत भई नेपाल साियजशनक
क्षेत्र लेखामान (NPSAS) शिकास भएको मानदण्ड हो
• नेपाल सरकार, मशधत्रपररषदल
् े शमशत २०६६ ५ ३० मा यस साियजशनक क्षेत्र लेखामान
नेपालको साियजशनक क्षेत्रका शनकायहरूमा लागू गने शनणयय गरे को

PFM Training Module for Local Level
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लेखामानका उद्देश्यहरू
• नगदमा आिाररत सामाधय प्रयोजन शििीय शििरण (General Purpose Financial Statement)
तयार गनय,ु
• शनकायहरूको शनयधत्रणमा रहेको सम्पणू य नगद प्राशप्त र भक्त
ु ानीको शििरण, लेखा शटप्पणी र
खल
ु ासाहरूको माध्यमबाट नगद शस्थशतको (Cash Position) यथाथय शित्रण प्रस्तुत गनय,ु
• शििीय शििरणहरूको माध्यमबाट आशथयक कारोबारमा पारदशियता, जिाफदेशहता र उिरदाशयत्ि
अशभिशृ ि गनय,ु
• सिू नामल
ू क शनणययका लाशग यथाथय र यथेष्ट शििीय सिू ना उपलब्ि गराउन,ु
• सरकारी शििीय प्रशतिेदन प्रणालीलाई अधतरायशरिय लेखामानअनरू
ु प बनाउन,ु
• प्रोदभािी लेखा प्रणाली अिलम्बन गने पिू ायिार तयार गनयु

PFM Training Module for Local Level
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र्विीय र्ववरण ियार गदाि ध्यान (General Consideration) र्दनपन ने र्वषय
•
•
•
•
•

प्रशतिेदन अिशि (Reporting Period)
समयबिता (Timeliness)
प्रमाशणत शमशत (Authorization Date)
शनकायसम्बधिी जानकारी (Information about the entity)
नगद मौज्दात तथा सापटी पहुिँ मा बधदेज (Restriction on cash balance and Restriction on
borrowing)
• शििीय शििरणको पशहिान (Identification of financial statement)
• त्रशु टको सिु ार (Correction of Errors)
• एकीकृत शििीय शििरण (Consolidated Financial Statement)

PFM Training Module for Local Level
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सामान्य प्रयोजन र्विीय र्ववरणको खाका (Component of
General Purpose Financial Statement)
. .

,
(FSDA)

PFM Training Module for Local Level
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आर्थिक र्नकायर्ित्र र्नकायहरूको पर्हचान
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र्वर्िय र्ववरणको खाका (उदाहरण)
Particulars

Sch.

This Year Amount

1. Cash Receipts

1000

2. Less: Cash Payments

(800)

3. Cash Balance for the period (1-2)

200

4. Add/(Less)Other cash Balances

50

5. Opening Cash Balance

300

6 Net Closing Cash Balance (3+/-4+5)

550

PFM Training Module for Local Level

Previous Year
Amount
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खनलासा (Disclosures)
.
द्र

त्र

व्

त्र

ई

दृढ

े

ै

ि

त्र

त्र

(

द्दश्

)

त्र
ज्
. .
ज्

. .

500.00

-

-

-

ज्

500.00

ज्
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यहााँहरुको र्जज्ञासाका लार्ग स्वागि गदिछौं
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सत्र – १९
सार्वजनिक लगािी व्यर्स्थापि
(Public Investment Management)
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने ।
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यसमा समेशिने शिषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•

साियजशनक लगानी व्यिस्थापनको पररचय र व्यिस्थापनको तररका
लगानीका क्षेत्रहरु शनिायरणको तररका र शनणयय प्रशक्रया
पररयोजना िैंकको अििारणा र महत्ि
पररयोजना िैंक शनमायण सम्िन्िी नमनू ा ढााँचा
पररयोजना िैंकको उपयोगको तररका
लगानी योजनाको सभं ाव्यता अध्ययन र लगानी योजनाको खााँका
लगानीका लाशग श्रोत प्रिन्ि र मध्यमकाशलन खचय खााँकासाँगको तादात्म्यता
साियजशनक लगानी व्यिस्थापन लेखाजोखा (Public Investment Management
Assessment–PIMA) का लाशग सचू कको प्रयोग र लेखाजोखा प्रशतिेदन तयार गने तररका
• लफल

PFM Training Module for Local Level
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साियजशनक लगानी
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साियजशनक लगानी
• राज्यको सक्षमतालाई िढाउने काययमा योगदान हुने (Public investment contributes to
accumulate state's strength)
• साियजशनक शहतका लाशग हुने लगानी
• सरकारको तफय िाि सेिा शितरण, शनमायण कायय िा अन्य आशथयक सामाशजक गशतशिशिमा हुने लगानी।
जसमा के न्रीय िा प्रादेशिक िा स्थानीय सरकारहरुले लगानी गरे का हुन् न।् साथै, सरकारद्वारा स्थाशपत
संस्था िा शनकायहरु माफय त भएका लगानीहरु पशन साियजशनक लगानी हुन।्
• परम्परागत रुपमा साियजशनक लगानीलाई सरकारले पिू ायिार शनमायण र अनसु न्िान तथा शिकासलाई
शलएको भएता पशन ितयमान सन्दभयमा शिक्षा, स्िास््य, जनजीशिकासाँग सम्िशन्ित सिालहरु सशहत यस्ता
शिषयहरुमा भशिश्यमा हुने लाभ समेतको आकलन गरी गररएका िा गररने लगानीहरु साियजशनक
लगानीको पररभाषा शभत्र पदय न।्
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साियजशनक लगानीको सन्दभय
उद्देश्य
साियजशनक शित्तका िहृ द उद्देश्यहरुुः
• शिशनयोजन कुिलता (Allocation
Efficiency)
• आयको पनु ुः शितरण
(Redistribution of Income)

• िहृ द् आशथयक स्थाशयत्ि (Macroeconomic stability)

माध्यम

साियजशनक
लगानी
(Public
Investment)

•
•
•
•

•

•
PFM Training Module for Local Level

कायावन्र्यि कसरी ???
िजेि प्रणाली (Budgeting)
करको माध्यम (Taxation)
सामाशजक सरु क्षा काययक्रमहरु
(Social Security
Programme)
शिकासका शक्रयाकलापहरुको
कायायन्ियन (Developmental
Activities)
आशथयक तथा शिशत्तय
गशतशिशिहरुको सञ्चालन
(Financial and Economic
Activities)
अन्य .....
5

साियजशनक लगानीको आिश्यकता र महत्ि
• साियजशनक सरोकारको शिषयमा लगानी गनय ।
• साियजशनक िस्तु तथा सेिाको उत्पादन र शितरणमा सहजता तथा प्रभािकाररता
ल्याउनका लाशग लगानी गनय ।
• शिकासका आिश्यकताहरुलाई सहशजकरण गनय र सािनश्रोतको पररचालन िढाउनका
लाशग लगानी गनय ।
• राज्यको साियजशनक दाशयत्ि शनिायहका लाशग कायय गनयपु नायका कारणले गदाय ।
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साियजशनक लगानी व्यिस्थापनकोुः मल
ु ३ तररका (१/२)
राज्य प्रणालीबाट प्रत्यक्ष
रुपमा खर्व गररिे

माध्यम निकायहरु मार्व त खर्व
गररिे

सार्वजनिक िीनज साझेदारी
मार्व त गररिे लगािी

• यसमा िजेि प्रणाली माफय त
योजना तथा काययक्रमहरु
शनशित गरी सो अनसु ार
सरकारका शनकायहरु
माफय त कायायन्ियन हुने।
• सरकार आफै ले सेिा प्रिाह
तथा यसको सिु ार र
शिकास शक्रयाकलापहरुको
लाशग हुने लगानी यस
तररका अनसु ारको
लगानीको स्िरुप भनी
िझ्ु नपु य ।

• यसमा सरकारले खास उद्देश्यका
लाशग काम गने गरी संस्थाहरु खडा
गने र यस माफय त खचय गने गराउने
गररन् ।
• यस्ता सस्ं थाहरु स्िायत्त िा
अियस्िायत्त हुन सक् न।् यस्ता
शनकायहरुलाई सरकारको तफय िाि
अनदु ान िा ऋण िा िेयरको रुपमा
लगानी गररएको हुन सक् ।

• यसमा सरकारको शनकाय र
नीशज क्षेत्र दिु ैको लगानी
जिु ाई साियजशनक लगानी
गररएको हुन् ।
• यस्तो लगानीमा सरकारले
िहृ द सामाशजक शहत र
लाभका लाशग साियजशनक
श्रोत नीशज क्षेत्र माफय त लगानी
गरे को हुन् ।

PFM Training Module for Local Level

7

साियजशनक लगानी व्यिस्थापनकोुः मल
ु ३ तररका (२/२)
राज्य प्रणालीबाट प्रत्यक्ष
रुपमा खर्व गररिे

माध्यम निकायहरु मार्व त खर्व
गररिे

सार्वजनिक िीनज साझेदारी
मार्व त गररिे लगािी

• त्यस्ता सस्ं थाहरुलाई थप
आयआजयन गने, लगानी गरी
प्रशतफल प्राप्त गने र सरकारलाई
लगानी शफताय िा लाभांि शदने गरी
समेत शजम्मेिारी शदन पशन सशकन् ।
• साियजशनक िस्तु तथा सेिाको
शितरणलाई प्रभािकारी गराउन
सरकारको प्रत्यक्ष सल
ं ग्नता भन्दा
के ही िाशहर रही िातािरण शनमायण
एिं सहशजकरणका लाशग हुने लगानी
यस तररका अनसु ारको लगानीको
स्िरुप भनी िुझ्नपु य ।

• नीशज क्षेत्रले लाभ समेतको
अपेक्षा गरी सरकारको
लगानीसाँग तालमेल गराई
लगानी गरे को हुन् ।
• यसरी साझेदारी गदाय
सरकारसाँग पयायप्त श्रोत
नभएको अिस्था र नीशज
क्षेत्रले जोशखम आकलनको
सशु नशितता एिं लगानी
आिारको रुपमा सरकारको
लगानीलाई अनभु तू गरी कायय
हुने गदय ।
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साियजशनक लगानीको व्यिस्थापनका लाशग शजम्मेिारी सम्िन्ि
• मल
ू तुः शनम्न शनकाय शिच शजम्मेिारी सम्िन्ि हुन् ुः
– सरकार । यसमा सरकारको तफय िाि िजेि शनयन्त्रण तथा श्रोत व्यिस्थापनको शजम्मेिारी प्राप्त शनकायहरु
प य न।् जसको के न्रमा अथय मन्त्रालय रहन् । यस िाहेको क्षेत्रगत रुपमा शजम्मेिारी पाएका मन्त्रालयहरु
कायायन्ियनका लाशग माध्यम शनकाय र नशतजाका लाशग शजम्मेिार शनकायको रुपमा रहेका हुन् न।् स्थानीय
सरकारको हकमा दिु ै भशू मका एकै शनकायिाि सम्पादन भएको पशन हुन सक् ।
– बजेट नियन्त्रण र सरकारको कोषको नहसार् राख्िे निकाय । यसमा साियजशनक खचयको शहसाि राख्ने
शनकाय (जस्तैुः महालेखा शनयन्त्रक कायायलय) पदय । यसले दिु ै प्रकारले हुने साियजशनक लगानीको लाशग
श्रोत प्रिाह गने, शििरण राख्ने र अन्य आशथयक शनयन्त्रणका काययहरु गदय ।
– कायावन्र्यि गिे निकाय । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा िजेि प्रणाली माफय त कायायन्ियन हुने भएमा सरकारका
शिषयगत कायायलयहरु र माध्यम शनकायहरु माफय त कायायन्ियन हुने भएमा त्यस्ता सस्ं थाहरु (सस्ं थान िा
अन्य सगं शित शनकायहरु) ले शजम्मेिारी िहन गरे का हुन् न्
• माशथका तीन प्रकृशतका शजम्मेिारी सम्िन्िलाई सहशजकरण गनय अन्य शिशत्तय सस्ं थाहरुले सहयोग गरे को हुन
सक् न।्
• साियजशनक लाभ यसको खास ध्येय भएको हुदाँ ा लाभग्राहीहरुको सम्िन्ि र सो का लाशग भएका प्रिन्िहरुलाई
पशन शजम्मेिारी सम्िन्िमा हेनयपु ने हुन् ।
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साियजशनक लगानीिाि अपेक्षा गररएका शिषयहरु

साियजशनक िस्तु तथा
सेिाको सहज उपलव्िता

नीशज क्षेत्र तथा
व्यिसायको शिकास

प्रशतस्पिाय प्रिद्दयन र मल्ू य एिं
गुणस्तर शनयन्त्रण

राष्ट्रको शिकासमा गशत
रोजगारी
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लगानीको प्रशक्रया (१/३)
• साियजशनक लगानीको प्रशक्रयालाई तीन सन्दभय (योजना शनमायण, श्रोतको प्रिन्ि र कायायन्ियन) मा रही
व्यिस्थापन गनयपु ने।
• यसमा लगानीका लाशग तय गनयपु ने प्रशक्रया, आिश्यक औजारहरु, शनणयय प्रशक्रया, कायायन्ियनका लाशग
अनगु मन प्रिन्ि आशद समेशिने हुदाँ ा मल
ू तुः शनम्न प्रशक्रयाहरु महत्िका हुन् न्
– लगानी क्षेत्रको पशहचान र नौि
– लगानीका लाशग श्रोतको पशहचान श्रोत व्यिस्था
– लगानी गने शनणयय
– िजेि तथा काययक्रम
– लगानी सम्झौता
– लगानी र कायायन्ियन
– उपलव्िीको मापन र लगानी शफताय
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लगानीको प्रशक्रया (२/३)
लगानी क्षेत्रको पशहचान र नौि

• साियजशनक लगानीका लाशग क्षेत्रको पशहचान गने
• यसका लाशग सरकारको नीशत र प्राथशमकतामा आिाररत हुने
• क्षेत्र पशहचानका लाशग काययशिशि िा यस्तै अन्य कानूनले तोके को आिारमा रही सो पररशिमा
रहने
• तोशकएका क्षेत्रहरु अन्तगयत रही आयोजना िा काययक्रमहरुको शििरण िा माग सक
ं लन गने
• प्राप्त आयोजना िा काययक्रमहरुको लेखाजोखा ढााँचा र सचू कमा आिाररत भै प्राथशमशककरण
गने
• शिश्लेषण नशतजा, लगानी नीशत, श्रोतको उपलव्िता र अपेशक्षत लाभका आिारमा लगानीका
लाशग आयोजना िा काययक्रमको नौि गने
• यसरी नौि गररएका आयोजना िा काययक्रमहरुलाई प्राथशमशककरण गरी शिकल्पका शलष्टहरु
समेत तयार गने

लगानीका लाशग श्रोतको पशहचान •
एिं श्रोत व्यिस्था
•
•
•
लगानी सम्िन्िी शनणयय

•
•

श्रोत अनुमान खााँका तयार गने
मध्यमकाशलन खचय सरं चना शनमायण गने
काययशिशिमा आिाररत भै क्षेत्रगत लगानीको सीमा तय गने
िजेि शिशनयोजन सशहत श्रोतको सशु नितता गने
प्राथशमकता शनिायरण सशहत स्िीकृ शतका लाशग दस्तािेज तयार गने
लगानीका लाशग नीशतगत स्िीकृ शत प्रदान गरी िजेि तथा काययक्रममा समािेि गनय पिाउने
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लगानीको प्रशक्रया (३/३)
िजेि तथा काययक्रम

•
•
•

िजेि तथा काययक्रममा समािेि गने
िजेि तथा काययक्रम स्िीकृ त गने
कायायन्ियन गने शनकायलाई अशख्तयारी प्रदान गने

लगानी सम्झौता

•
•

•

कायायन्ियनका लाशग स्िीकृ त आयोजना िा काययक्रम सम्िन्िमा लगानी सम्झौता गने
सम्झौता गदाय ऋण लगानी भएमा ऋणको रकम, ब्याज दर, शिशनमय जोशखम ब्यहोने
पक्ष, ऋण भुत्तानी ताशलका, ऋणको शनकासा ताशलका आशद उल्लेख गने; िेयर लगानी
भएमा शनकासा हुने ताशलका, लाभांि प्राििान आशद उल्लेख गने; अनुदान भएमा
यसका लाशग ितयहरु प्रदान गने।
प्रशतिेदन प्रिन्ि र शनयन्त्रणका प्राििानहरु स्पष्टसाँग राख्ने

लगानी र कायायन्ियन

•
•
•

आयोजना तथा काययक्रमको कायायन्ियन
खचय भुक्तानी
अनुगमन र प्रशतिेदन

उपलव्िीको मापन र लगानी
शफताय

•
•
•

समीक्षा र मल्ू याकंन
उपलव्िी मापन
शफताय भुक्तानी
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पररयोजना िैंक
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पररयोजना िैंकको अििारणा र समेशिने शिषयहरु (१/२)
• पररयोजना िैंकुः
– यो कुनै ु ट्टै शित्तीय कारोिार गने संस्था होइन
– यसमा शिशभन्न पररयोजनाहरूलाई प्राथशमकता शनिायरण गरी सशू चकरण गरी राशखन्
– यो एक प्रकारले भन्दा पररयोजनाहरुको डालो (Basket) हो
– यसमा तत्काल सरुु गनय सशकने पररयोजनाहरू राशखन् न्
– आशथयक रूपमा सम्भाव्य शक ै न, त्यसको सामाशजक प्रभाि कस्तो ? राज्यले शलएको आशथयक
र राजनीशतक लक्ष्य अनक
ु ू ल शक ै न भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोशजन् ।
– लगानीकतायले लगानीका लाशग सकारात्मक जिाफ पाउाँ र त्यसमा लगानी सशु नशित देख् भने सो
अिस्थामा पररयोजना िैंकमा लगानी हुन्
– सरकार िा पररयोजना प्रस्तािकले खास आशथयक सामाशजक उपलव्िी हाशसल हुने र लगानीकताय
आकशषयत हुन सक्ने सभं ािना भएका क्षेत्रहरुमा लगानी जिु ाउनपु ने भएमा त्यस्ता पररयोजना नोि गरी
पररयोजना िैंक तयार गने प्रचलन रहेको
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पररयोजना िैंकको अििारणा र समेशिने शिषयहरु (२/२)
• त्यसरी नोि गररएका पररयोजनाको शिस्ततृ अध्ययन गररन् , जग्गा प्राशप्त, शििाद भएमा त्यसको
समािान, लागत अनमु ान, शनमायण अिशि र त्यसिाि हाशसल हुने प्रशतफल आकलनजस्ता पिू यसतयहरू
परू ा गरे पश मात्र उक्त डालो अथायत् पररयोजना िैंकमा राशखन् ।
• ती सतय परू ा गनय सरकारले पशहल्यै िजेि ु ि्याउनपु ने हुन् । त्यस्ता पररयोजना क्षेत्रगत शहसािले नोि
हुन् न।् िैंकमा परे का पररयोजना सिै तत्काल सरुु भइहाल् न् भन्ने होइन। सरकारको प्राथशमकता र
स्रोतको उपलब्ितालाई हेरेर पालैपालो िैंकिाि पररयोजनाहरू नोि गरे र कायायन्ियनमा लशगन् ।
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पररयोजना िैंक शनमायण प्रशक्रया
पशहचान (Identification)

आयोजना लेखाजोखा र शिकल्प शिश्लेषण (Project Appraisal and Alternative Analysis)
नौि (Selection)
लगानी प्रारुप शनमायण / लगानी सन्तुलन (Financing Balance)

प्राथशमशककरण (Prioritization)
कायायन्ियन सम्झौता (Implementation Arrangement/Agreement)
नोटः
• परियोजना बैंक ननर्ााण प्रनियाका चिणहरुलाई निस्तृत रुपर्ा बझ्ु नु उपयक्त
ु हुन्छ, जसर्ा यस अन्तर्ात पने उपचिणहरु (Sub-steps) लाई ख्याल र्नाु ि अिलम्िन र्ने पछा ।
• र्ानिका १ देनि ४ सम्र्का चिणहरुर्ा अिलम्िन र्रिने अभ्यास ि उद्देश्य एक भार्र्ा िाख्नु उपक्त
ु हुन्छ। पााँचौर्ा िानिएको चिणर्ा लर्ानी प्रारुप ि लर्ानीकतााहरुसाँर् हुने
आपसी अन्तनिा याहरुको र्हत्ि िहेको हुन्छ। सिै नबषयहरु सकािात्र्क भएको अिस्िार्ा छै टौ चिणर्ा पग्ु छ, जहााँ कायाान्ियनका लानर् अनिकाि सनहत लर्ानी सम्झौता
भएको हुन्छ।
PFM Training Module for Local Level
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पररयोजना पशहचानका खास आिारहरु िा सन्दभयहरु
कस्ता पररयोजनाहरु आिश्यक न् िा सञ्चालन हुन सक् न् भन्नका लाशग सोच शिकास हुन मल
ू तुः
शनम्न आिारहरु िा सन्दभयले योगदान शदन् । यस्ता सचू ना तथा जानकारीहरुको प्रोफाइल असाध्यै
महत्िपणू य हुन् ।
• श्रोत र अिसर सम्िन्िमा भएका लेखाजोखाहरु
• मागहरुको शिश्लेषण र पिू ायनमु ानहरु
• शिकासको अिस्था, िजार सभं ािना र जनजीशिकामा आएका िा आउने प्रिशृ त्त
• साझेदारहरुसाँगको अन्तशक्रयया र साझेदारहरुिाि भएका प्रयासहरु
• सरकारको क्षेत्रगत योजना, नीशत र काययक्रमहरु
• स्थानीय सरकारहरुको सशक्रयता र योजना काययक्रमहरु
• अन्तरायशष्ट्रय शिकासका प्रिशृ त्तहरु, शिकासका साझेदारहरुको नीशत र काययक्रम
• आशथयक सामाशजक शिकास सम्िन्िी प्रशतिद्दताहरु (स्थानीय, राशष्ट्रय र अन्तरायशष्ट्रय)
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पररयोजना िैंक तयार गने शजम्मेिारी र उपयोगको तररका (१/२)
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पररयोजना िैंक तयार गने शजम्मेिारी र उपयोगको तररका (२/२)
• प्रस्तुतले शचत्र शजम्मेिारी सम्िन्ि प्रस्तुत गदय
• आयोजना पशहचानका लाशग सरकारी र अियसरकारी एिं संस्थानहरुका साथै संगशित व्यािसाशयक
शनकायहरुले पशन आयोजनाहरु प्रस्ताि गनय सक् न,् जस्तैुः उिोग िाशणज्य सघं आशद
• प्रस्ताि भएका आयोजनाहरुको खास प्रशक्रयािाि लेखाजोखा भएपश संभािना भएका पररयोजनाहरुको
व्यािसाशयक प्रारुप तयार हुन् र प्राथशमशकरण गरी पररयोजना िैंकमा समािेि गररन्
• पररयोजना िैंक एक िास्के ि हो। यसमा सरकार आफै ले लगानी गनय सक् , िैदेशिक लगानी जिु ाउन
उपयोग गनय सक् र साियजशनक शनजी साझेदारी अनसु ार संयक्त
ु रुपमा लगानी गनय गराउन सक् ।
• यो िास्के ि लगानीकतायहरुका लाशग हो। लगानीकतायहरु स्िदेिी र शिदेिी दिु ै हुन् न।् शतनीहरुलाई
आकशषयत गनय र लगानीकतायहरुलाई लगानीका क्षेत्रसशहत सो सम्िन्िी लगानीका लाशग आिश्यक सचू ना
शदने, शिश्वास शदलाउने र उनीहरुको समय तथा लागत िचाउने गरी पररयोजना िैंकले सहयो गरे को हुन् ।
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पररयोजनाको लेखाजोखा र नौि गदाय हेनयपु ने मख्ु य आयामहरु (१/२)
आयाम
रणिीनतक
आयाम

यसमा समेनटिे सर्ालहरु
यसमा मल
ू तः पररर्तवि र्ा सध
ु ार गिव खोनजएको नबषय र यसको सान्दनभवकता कस्तो छ भिी हेिवपु छव ।
जसमा निम्ि नबषयहरु हुि सक्छि्
• ितयमान शस्थशत के कस्तो ? के गनयपु ने हुन् ? कस्तो प्रशतफल अपेक्षा गररएको ?
• यसले सरकारको नीशत काययक्रम र उद्देश्यलाई कसरी योगदान शदन् िा सोसाँग आिद्द (align) कसरी हुन्

आनथवक आयाम यसमा मूलतः समाजमा पुयावउिे लाभको आकलिसँग सम्र्नन्धत नबषय र व्यर्साय प्रर्दवि एर्ं
आनथवक नियाकलापहरुमा नदिे योगदािलाई हेिवपु छव । जसमा निम्ि नबषयहरु हुि सक्छि्
• के कस्ता जोशखमहरु हुन् न्?
• यसको सामाशजक आशथयक लागत के कस्तो हुन् ?
• यसका लाशग कस्तो व्यिस्थापन हुन् ? र व्यिस्थापन पश सो काययको उपयुक्तता कस्तो रहन् ?
• यसका शिकल्पहरु मध्ये सिै भन्दा उपयुक्त आशथयक सामाशजक लाभ कुन शिकल्पले शदन् ? आशद
व्यापाररक
आयाम

यसमा मूलतः लाभदायकता एर्ं यसमा रहिे जोनखम न्यूिताका सर्ालहरु रहन्छि।् जसमा निम्ि
नबषयहरु हुि सक्छि्
• के यो व्यािसाशयकताका लाशग शिश्वासयोग्य ?
• यसमा शसशजयत हुने जोशखमहरुको व्यिस्थापन कसले ग य िा शजम्मेिारीका खास भारहरु को कसमा रहन् ?
• यसमा रहन सक्ने व्यािसाशयक अिरोिहरु के कस्ता हुन सक् न् ? आशद
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पररयोजनाको लेखाजोखा र नौि गदाय हेनयपु ने मख्ु य आयामहरु (२/२)
आयाम

यसमा समेनटिे सर्ालहरु

नर्निय आयाम

यसमा श्रोतको प्रर्न्धसँग सम्र्नन्धत नबषयहरुको लेखाजोखा भएका हुन्छ। जसमा निम्ि नबषयहरु हुि
सक्छि्
• यसको सरकारको िजेि प्रणाली एिं श्रोत व्यिस्थामा कस्तो प्रभाि प य ?
• यसका लाशग के कशत पूाँजीको आिश्यकता प य र सो िाि के कशत राजश्व िा आम्दानी प्राप्त हुन् ?

व्यर्स्थापकीय
आयाम

यसमा पररयोजिाको कायावन्र्यि गदावका सर्ालहरुको लेखाजोखा भएका हुन्छि।् जसमा निम्ि
नबषयहरु हुि सक्छि्
• के यसमा शिश्वासयोग्य र कायायन्ियनयोग्य कायययोजना िनेको ? यस पररयोजनाको व्यिस्थापन के कसरी
हुन् ?
• लगानीका लाशग श्रोत जिु ाउन र यसको लाशग लगानी गने तररकाहरु कसरी हुन् ?
• पररयोजनाले शदने लाभ कसरी व्यिस्थापन गररन् ? आशद
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पररयोजना पशहचान काययहरुको सम्िन्ि (१/२)
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पररयोजना पशहचान काययहरुको सम्िन्ि (२/२)
• प्रस्ततु शचत्रले पररयोजना पशहचानका क्रममा हुने काययहरुको सम्िन्िलाई शचत्रण गदय
• आिश्यकता िा मागका आिारमा समस्याको समािानका लाशग शिकल्पहरुको पशहचालन गरी यसलाई लामो
सूची तयार गनयपु य
• लामो सूचीमा भएका शिकल्पहरुलाई सान्दशभयकतासाँग सम्िशन्ित भै तयार गररएका जााँचसूचीहरुको आिारमा
प्रारशम्भक लेखाजोखा गनयपु य
• यसमा सान्दशभयक देशखएका पररयोजनाहरुलाई संशक्षप्त सूचीमा राख्नपु य र अन्यलाई सूचीिाि हिाउनपु य
• संशक्षप्त सूचीमा भएका पररयोजनाहरुलाई शिशभन्न आयामहरुमा आिाररत भै शिस्ततृ रुपमा शिश्ले षण गनयपु य
• यसमा प्रत्येक पररयोजनाको ु ट्टा ु िै पिू यसम्भाव्यता अध्ययन गने र अन्य डेस्क ररभ्यू लगायतका काययहरु गनयपु य
• यसरी अध्ययन पश प्रत्येक पररयोजनामा ु ट्टा ु ट्टै शिस्ततृ व्यािसाशयक योजना र लगानीको खााँका तयार पानयपु य
• यस्ता लगानीका लाशग तयार गररएका पररयोजनाहरुलाई प्राथशमशककरण गरी राख्नपु य
• यही व्यािसाशयक योजनाका आिारमा लगानीकतायहरु आकशषयत हुने र सरकारी श्रोत िा अन्य लगानी गने शनणयय
हुने
• पररयोजना पशहचानका यी काययहरु एक आपसमा सम्िशन्ित हुन् न्
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लगानी योजनाका लाशग श्रोत प्रिन्ि र मध्यमकाशलन खचय खााँकासाँगको
तादात्म्यता (१/२)
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लगानी योजनाका लाशग श्रोत प्रिन्ि र मध्यमकाशलन खचय खााँकासाँगको
तादात्म्यता (२/२)
•
•
•
•
•
•

लगानी योजनाको खााँकाका आिारमा पररयोजनाहरुको प्राथशमकता शनिायरण गनयपु ने
प्राथशमकताका आिारमा िजेि तथा काययक्रमका लाशग पररयोजनाहरु शलने
यसरी शलइने पररयोजनाहरुलाई मध्यमकाशलन खचय संरचना खााँकामा समािेि गने
नीशत काययक्रमको प्राथशमकता र मध्यमकाशलन खचय सरं चना समेतका आिारमा लगानी श्रोतको शनक्यौल गने
यसलाई िाशषयक िजेि तथा काययक्रममा समािेि गने
कायायन्ियनमा लैजाने। यसका लाशग तीन ििा तररकाहरु हुन सक्नेुः
– सरकारी शनकायले नै लगानी गरी आफै ले कायायन्ियन गने भएमा सरकारी पररयोजनाको रुपमा ु ट्टै
पररयोजना खडा गरी
– सरकार र नीशज क्षेत्र शमलेर कायायन्ियन गने भएमा खास काययप्रणाली र सहमती गरी सम्झौताको माध्यमिाि
साियजशनक नीशज साझेदारीको रुपमा पररयोजना स्थापना एिं कायायन्ियन गने
– नीशज लगानी हुने भएमा खास सम्झौताका आिारमा व्यािसाशयक योजना सशहत पररयोजना हस्तान्तरण गने
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पररयोजना ढााँचा तथा जााँचसचू ी
• यसका लाशग सन्दभयहरु
– पररयोजना प्रस्ताि माग गने सम्िन्िी राशष्ट्रय योजना आयोगले शनिायरण गरे का
ढााँचा, िा
– सम्िशन्ित आयोजना सञ्चालनका लाशग काययशिशिहरुमा तय गररएका ढााँचा
(जस्तैुः शििेष अनदु ानका लाशग पररयोजना प्रस्ताि ढााँचा, आशद), िा
– राशष्टय योजना आयोगले तयार गरे को पररयोजना िैंक शनदेशिका (project bank
guideline) मा रहेको ढााँचा तथा जााँच सचू ी, िा
– यस्तै अन्य सन्दभयहरुको आिारमा पररयोजना प्रस्ताि तयार गररने।

PFM Training Module for Local Level

27

साियजशनक लगानी व्यिस्थापन लेखाजोखा

(Public Investment Management Assessment–PIMA)
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साियजशनक लगानी व्यिस्थापन लेखाजोखाको आिश्यकता
• साियजशनक लगानीले मल
ू तुः शनम्न योगदान शदनपु य ुः
– प्रभािकारी साियजशनक सेिा, पाँजू ी शनमायण र व्यिशस्थत आशथयक सामाशजक शक्रयाकलापहरु
माफय त िहृ द आशथयक स्थाशयत्ि।
• भएका साियजशनक लगानीहरुले माशथको योगदानका लाशग प्रभािकारी तिरिाि भशू मका खेलेको
अिस्थामा मात्रै साियजशनक लगानीको साथयकता हुन्
• साियजशनक लगानी शकन क्षय हुन् िा लगानीले शकन योगदान शददैन भन्ने सिाललाई साियजशनक
शजम्मेिारीमा भएकाले शििेष ख्याल राख्नै प य ।

• यसथय, साियजशनक लगानी गदाय यसको व्यिस्थापनको लेखाजोखा गनयु
आिश्यक हुन् ।
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साियजशनक लगानी व्यिस्थापन लेखाजोखा (PIMA) गदाय समेशिने शिषयहरु र तररका
• यो साियजशनक लगानीका सम्िन्िमा शिश्लेषण गररने एक सघन खााँका हो
• सियजशनक लगानीका सम्िन्िमा अिलम्िन गररने प्रशक्रया, यसका औजारहरु, शनणयय प्रशक्रया र
अनगु मन प्रशक्रयाका सम्िन्िमा यसले मल्ू याकंन गदय
• यसिाि सिु ारका लाशग प्राथशमकताहरु शनिायरण गनय सहयोग हुन्
• यसिाि कायायन्ियनका लाशग व्यिहाररक उपायहरुको पशहचान गनय समेत मद्दत पग्ु
• यसथय, यसमा ४ मल
ू भतू सिालहरु र सो अन्तगयत शिशभन्न १८ ििा शिषयहरुमा रही लेखाजोखा
गररन् ुः
1. योजना (Planning)
2. शिशनयोजन (Allocation)
3. कायायन्ियन (Implementation)
4. अन्तरक्षेत्रगत सिालहरु (Cross-cutting Enabling Factors)
• उपरोक्त चार सिालहरु मध्य पशहलो तीन ििा सिालहरुलाई चरणिद्द रुपमा हेनयपु ने हुन्
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PIMA Framework

Source: Page 3, Public Investment Management Assessment Handbook, IMF
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लेखाजोखा गने तररका (१/२)
•

लेखाजोखा गदाय माशथका ३ चरणहरु अन्तगयतका १५ ििा सचू कहरुमा आिाररत भै देहायको ढााँचामा शिश्लेषण गररन् ुः
Institutional Design

Effectiveness

Priority
(High, Medium, Low)

PLANNING
1

Fiscal principles or rules

2

National & Sectoral plans

3

Coordination between entities

4

Project appraisal

5

Alternative infrastructure provision

ALLOCATION
6

Multi-year budgeting

7

Budget comprehensiveness & unity

8

Budgeting for investment

9

Maintenance funding

10

Project selection

IMPLEMENTATION
11

Procurement

12

Availability of funding

13

Portfolio management & oversight

14

Management of project implementation

15

Monitoring of public assets
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लेखाजोखा गने तररका (२/२)
• यस ढााँचामा रहेका सचू कहरु अनसु ार यसको अिस्थाको शचत्रण गररन्
• यस्तो शचत्रण गदाय institutional design अन्तगयत भएका योगदानहरुलाई म्याशपङ्ग
गररने र त्यस्तो प्रयासहरुको प्रभािकाररतालाई effectiveness को महलमा राख्ने गररन्
• यी दईु महलमा गररएको अिस्था शचत्रणको आिारमा प्राथशमशककरण गररन्
• प्राथशमशककरण गदाय मल
ू तुः तीन अिस्था (उच्च, मध्यम र न्यनू ) मा राशख स्तरीकरण
गररन्
• यसरी गररएको शिश्ले षणका आिारमा शस्थशत प्रस्तुशत, सिु ारका क्षेत्रहरुको पशहचान र
सिु ार काययको रणनीशतहरु तय गरी साियजशनक लगानी गने प्रयास गररन्
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स्थानीय तहमा पाँजू ी लगानी योजना
(Capital Investment Plan at Local Level)
• सामन्यतया पाँजू ी लगानी योजना १ िषयभन्दा िढी अिशिको हुन् । यस्तो लगानी खााँका ३ – ५ िषयको
समेत हुने गदय
• स्थानीय तहमा हुने पाँजू ी लगानीका लाशग योजना प्रणालीमा आिद्द गरी कायायन्ियनमा लशगन्
• यस्तो लगानीको प्रशतफल लगानी भैसके पश का िषयहरुमा मात्र देशखने ग य । त्यस्ता प्रशतफलहरु प्रत्यक्ष
र परोक्ष दिु ै हुन सक् । स्थानीय तहमा हुने आशथयक गशतशिशिको िढोत्तरीमा पयु ायएको योगदान,
जनजीशिकाको सिु ारमा गरे को सहयोग, साियजशनक सेिाको उपलव्िता एिं शितरण सहजता जस्ता
लाभहरु यस्तो पाँजू ी लगानी योगदानको मापनका आिारहरु हुन्
• स्थानीय आिश्यकताको सम्िोिन र स्थानीय श्रोतसािन पररचालन जस्ता शिषयहरु समेिी
सहभाशगतामल
ू क योजना प्रणाली र शनणयय प्रशक्रया यसमा अपेशक्षत हुन् , जसले स्थानीय तहको
स्िाशमत्ि र अपनत्ि भाि स्थाशपत गरी लगानी भएका काययहरुको शदगोपन शदलाउन मद्दत गरे को हुन्
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स्थानीय तहमा हुने पाँजू ी लगानीको सम्िन्ि (१/२)
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स्थानीय तहमा हुने पाँजू ी लगानीको सम्िन्ि (२/२)
• यस शचत्रमा पाँजू ी लगानी र स्थानीय तहका अन्य शक्रयाकलापको सम्िन्िको शचत्रण गदय
• स्थानीय तहको शजम्मेिारीलाई शनदेशित गने दईु मल
ू भतू आिारहरु रहेका हुन् न्
• आफ्नो शजम्मेिारी अनसु ारका काययहरु गनयका लाशग स्थानीय तहसाँग योजना तथा काययक्रम
र िजेि हुन्
• यही िजेििाि पाँजू ी लगानी हुन्
• पाँजू ी लगानीका लाशग यसको खााँका हुन् िा हुनपु य । त्यो भनेको मध्यमकाशलन खचय
सरं चना हो
• यसरी हुने लगानीको उपलव्िी समग्रमा स्थानीय तहको शिशत्तय अिस्थाको सिु ार हो
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स्थानीय पाँजू ी लगानीको शिशि र प्रशक्रया
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मध्यमकाशलन खचय संरचना सशहत िाशषयक िजेि तथा काययक्रमको शनमायण
लगानी योजनाका लाशग पररयोजना खााँकाहरुको तयारी र प्राथशमशककरण
लगानी श्रोतको पशहचान एिं व्यिस्थापन
लगानी साझेदारहरुको पशहचान र सहकायय
समझदारी एिं सम्झौता
शजम्मेिारी हस्तान्तरण
िजेि प्रिाह (शनकासा, आशथयक प्रशतिेदन आशद)
समीक्षा
लाभ शितरणको व्यिस्था
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साियजशनक लगानी व्यिस्थापनमा ध्यान शदनपु ने शिषयहरु (१/२)
• यो एक जशिल शिषय हो । कारणुः
– यसको नशतजा देशखने खालको (visible) र तल्लो तहसम्म (localize) हुनपु य । यस्ता कायय गदाय
असाध्यै राजनीशतकरण हुन् ।
– यसमा हुने लगानीको अदृष्ट्यताका पक्षहरु (linkage of the investment to result) मा शिश्वास
शदलाउन गाह्रो हुन् । पारदिीता (transparency) को पक्ष जशहल्यै र जहााँकही चनु ौशतपणू य भैरहन् ।
– साियजशनक लगानीका क्षेत्रहरु िहुसरोकारयक्त
ु (multi-stakeholders) र िहुक्षेत्र समेि्ने (crosscutting) खालका हुन् न।् यसको व्यिस्थापनमा सदैि संिेदनिील भैरहनपु य ।
– यसको कायायन्ियन गनय र प्रशतफल पाउन एक भन्दा िढी िषयहरु लाग्न सक् । यस्तो अिस्थामा
कायायन्ियनको शनरन्तरतामा अपनत्ि (ownership and continuation) को पक्ष जशहल्यै पशन
चनु ौशत भैरहन् ।
– साियजशनक श्रोतको खचय हुने भएकोले शनयमन गने क्षमता (regulatory capacity) सदैि सही
भैरहनपु ने हुन् ।
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साियजशनक लगानी व्यिस्थापनमा ध्यान शदनपु ने शिषयहरु (२/२)
• सिल लगानी िातािरणका लाशग आत्मसात गनयपु ने रणनीशतहरुुः
– उशचत समझदारीको अिस्था र सस्ु पष्ट नीशत एिं काययशिशि (clear understanding and work
procedure)
– प्रारुप तयारीमा सिं ेदनिीलता (careful designed) र काययप्रिाह सम्िन्ि (sequenced
workflow)
– लफल, सहभागीता र अपनत्ि
– असल लगानी अभ्यासलाई आत्मसात गने
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यहााँहरुको शजज्ञासाका
लाशग स्िागत गदय ौं
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सत्र – २०
स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनन
(Internal Borrowing for Local Level)
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटिने टिषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

साियजशनक ऋण सम्िन्िी अििारणा र यसका शकशसममहरु
आन्तररक ऋणका प्रकारहरु र ऋण प्राशिको तररका
स्थानीय तहले शलन सक्ने आन्तररक ऋण सम्िन्िी काननू ी आिारहरु र प्रशक्रया
आन्तररक ऋणबाट गनय सशकने लगानी क्षेत्रहरु
पररयोजना नौटका आिारहरुको जानकारी
मख्ु य लेखाजोखा शिशिहरु
ऋण शलने शनकाय (स्थानीय तह) को ऋण योग्य क्षमताको लेखाजोखा
पररयोजना नौट शनणयय र सो पश को व्यिस्थापन
ऋणका जोशखमहरु र ध्यान शदनपु ने सिालहरु
लफल
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साववजटनक ऋण सम्वन्धी अवधािणा
• सरकारद्वारा सािन जटु ाउने एक उपाय हो साियजशनक ऋण
• राजश्वको शसशमतता र शिकास प्रशक्रयालाई तीब्र बनाउन साियजशनक ऋणको प्रयोग हुने
• यो सरकारले शलने ऋण हो काननू अनसु ार संघ, प्रदेि र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारले यस्तो ऋण
शलन सक् न्
• साियजशनक ऋणमा आशन्तक र बैदेशिक दिु ै प्रकारका ऋणहरु समेशटने
• आन्तररक ऋण नेपाली नागररक, नेपालका सगं शित सस्ं थाहरु र िैक िा शिशिय सस्ं थाबाट शलइन्
यस्तो ऋणको भक्त
ु ानी नेपाली मद्रु ामा गररन्
• बैदेशिक ऋण शबदेिी सरकार, शबदेिी िैक िा शिशिय सस्ं था, अन्य शबदेिी एजेन्सीहरु सँग शलइन्
यस्तो ऋण बापतको भक्त
ु ानी शबदेिी मद्रु ा मै गररन्
• यसमा शलइएका ऋण पररचालन गदाय शसजयना भएको शिशिय दाशयत्ि समेत समािेि हुन्

PFM Training Module for Local Level

3

साववजटनक ऋणका प्रकािहरु
1.

2.
3.
4.

5.

प्राशिको क्षेत्रका आिारमााः
आन्तररक िा बाह्य ऋण (Internal/External)
ऋणको आिश्यकताका आिारमााः
स्िेशछ क िा अशनिायय ऋण (Optional/Compulsion)
उपयोगको आिारमााः
उत्पादक िा अनत्ु पादन ऋण (Productive/Non-productive)
लगानी आिश्यकता र ऋण समयका आिारमााः
अल्पकाशलन िा शदघयकाशलन ऋण (Short/Long term)
प्राशिकतायको अशभप्रायका आिारमााः
शफताय ताशलका शनशित गरी िा नगरी शलएको ऋण (Redeemable/Irredeemable)
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साववजटनक ऋण ट िँदाका के ही पनूववशतवहरु
• प्रक्षेशपत आय तथा व्ययमा आिाररत भै िान्न सशकनेस्तरको साियजशनक ऋण शलनपु ने
• के कशत ऋण सम्िशन्ित आशथयक बर्यमा उिाउन िा प्राि गनय हुन् िा सशकन् िा आिश्यक हुन् भनी
शिश्लेर्ण गनयपु ने,
• आन्तररक ऋण प्राि गने सम्िन्िमा आिश्यक काननू , प्रशक्रया व्यिस्थापन र अन्य आिारहरु तयार
गनयपु ने,
• िैदेशिक ऋणको सम्िन्िमा सम्िन्िमा नीशत, प्राथशमकता र राष्ट्रशहतमा आिाररत भै उशचत समन्िय
तथा िातायका प्रिन्िहरु गनयपु ने,
• यस्तो ऋण शलंदा शििीय जोशखम न्यनू हुने र लागत प्रभािकारी हुने शबर्य खास रुपमा लेखाजोखा
भएको हुनपु ने,
• ऋण प्राि गरे पश सो को साँिा, व्याज तथा अन्य िल्ु क भक्त
ु ानी जस्ता शबर्यहरु िरुु मै आकलन
गनयपु ने,
• यस्तो ऋणबाट गररने लगानीको क्षेत्र पशहले नै तय गनयपु ने सो क्षेत्रमा लगानी गनयपु नायका कारणहरु र
यसबाट भशिश्यमा प्राि हुने उपलव्िी राम्ररी लेखाजोखा भएको हुनपु ने
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आन्तरिक ऋण प्राटिको श्रोत ि प्राटिको तरिका
साववजटनक ऋणका श्रोत
१) आन्तरिक श्रोत
ब्यशक्त
बैंक तथा शििीय संस्था
अन्य सघं सस्ं था
२) िाह्य श्रोत
अन्तराशष्ट्रय शिशिय संस्थाहरु शिश्व
बैक, एशियाली शिकास िैक आशद
शिदेिी राष्ट्रहरु
शबदेिी बैंक तथा शििीय संस्था
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आन्तरिक ऋण जुिाउने उपनकिणहरु
– रेजरी शिल
– शिकास ऋणपत्र
– राशष्ट्रय िचतपत्र
– नागररक िचतपत्र
– बैदेशिक रोजगार िचतपत्र
– .......... अन्य

6

नेपना मा साववजटनक ऋण व्यवस्थापननका ाटि संस्थाित व्यवस्था
•
•
•
•
•
•

राशष्ट्रय प्राकृशतक श्रोत तथा शिि आयोग
अथय मन्त्रालय
नेपाल राष्ट्र बैक
साियजशनक ऋण व्यिस्थापन कायायलय
महालेखा शनयन्त्रक कायायलय
अन्याः
– नगर शिकास कोर्
– बाशणज्य बैक तथा शिशिय संस्थाहरु
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स्थानीय तह े ट न सक्ने आन्तरिक ऋण सम्वन्धी काननू ी आधािहरु ि प्रटरियया
(१/५)
• सशं ििानको
– धारा ५९ को उपधारा ७: सघं , प्रदेि र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यिस्थापन तथा
अन्य शििीय अनि
ु ासन सम्बन्िी व्यिस्था संघीय काननू बमोशजम हुने
– धारा २३० को उपधारा २: ..... गाउँ काययपाशलका िा नगर काययपाशलकाले राजस्ि र
व्ययको अनमु ान पेि गदाय घाटा बजेट शनमायण गनयु पने भएमा
संघीय काननू र प्रदेि काननू बमोशजम घाटा पशू तय गने ्ोत समेतको प्रस्ताि गनयु पने
– धारा २५१ राष्ट्रिय प्राकृष्ट्िक स्रोि िथा ष्ट्ित्त आयोगको काम, कितव्य र अष्ट्धकार
अन्िगति उपधारा (१) को (च): समशिगत आशथयक सचू कहरूको शिश्ले र्ण गरी सघं ,
प्रदेि र स्थानीय सरकारले शलन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा शसफाररस गने,
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स्थानीय तह े ट न सक्ने आन्तरिक ऋण सम्वन्धी काननू ी आधािहरु ि प्रटरियया
(२/५)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ को दफा ६८: ऋण शलन
सक्ने

दफा ६८ ऋण ट न सक्ने : (१) गाउँपाशलका तथा नगरपाशलकाले
राशष्ट्रय प्राकृशतक ्ोत तथा शिि आयोगको शसफाररसको सीमाशभत्र रही
सम्बशन्ित सभाबाट स्िीकृत गराई उत्पादनिील, रोजगारमल
ू क,
आन्तररक आयिशृ ि तथा पँजू ीगत काययको लाशग आन्तररक ऋण शलन
सक्ने
(२) उपदफा (१) बमोशजमको ऋण पछचीस िर्यभन्दा बढी अिशिको
लाशग शलन सशकने ै न
(३) नेपाल सरकारबाट प्राि ऋण िा नेपाल सरकार जमानी भई शलएको
ऋण सम्बशन्ित गाउँपाशलका िा नगरपाशलकाले शनिायररत अिशिशभत्र
चक्त
ु ा नगरे मा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँ पाशलका िा नगरपाशलकालाई
उपलब्ि गराउने अनदु ानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राि गनय िा ऋण भक्त
ु ानी
गररशदने
(४) गाउँपाशलका तथा नगरपाशलकाले ऋण शलने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
सङ्घीय काननू बमोशजम हुने
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स्थानीय तह े ट न सक्ने आन्तरिक ऋण सम्वन्धी काननू ी आधािहरु ि प्रटरियया
(३/५)
अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन
ऐन, २०७४ को
दफा १४: आन्तररक ऋण
दफा १५: नेपाल सरकारले
ऋण शदन सक्ने
दफा २३: घाटा बजेट पेि गनय
सक्ने

१४. आन्तरिक ऋणः (१) नेपाल सरकार, प्रदेि तथा स्थानीय तहले
आयोगले शसफाररस गरे को सीमाशभत्र रही आन्तररक ऋण शलन सक्ने
तर प्रदेि तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण शलनु अशघ नेपाल
सरकारको सहमशत शलनु पने
(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेिले प्रचशलत काननू को अिीनमा रही
ऋणपत्र जारी गरी आन्तररक ऋण उिाउन सक्ने
(3) प्रदेि तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण शलन नेपाल सरकारको
सहमशत माग गदाय आन्तररक ऋण शलन खोशजएको योजना, योजनाबाट
प्राि हुन सक्ने प्रशतफल र उपलशब्ि, ऋण भक्त
ु ानी योजना, ऋण शदने
सस्ं थाको शििरण सशहतको प्रस्ताि मन्त्रालय समक्ष पेि गनयु पने
(४) उपदफा (३) बमोशजम पेि भएको प्रस्ताि कायायन्ियन योग्य
देशखएमा नेपाल सरकारले सम्बशन्ित प्रदेि िा स्थानीय तहलाई
आन्तररक ऋण शलन सहमशत शदन सक्ने
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स्थानीय तह े ट न सक्ने आन्तरिक ऋण सम्वन्धी काननू ी आधािहरु ि प्रटरियया
(४/५)
अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन
ऐन, २०७४ को
दफा १४: आन्तररक ऋण
दफा १५: नेपाल सरकारले
ऋण शदन सक्ने
दफा २३: घाटा बजेट पेि गनय
सक्ने

१५. नेपना सिकाि े ऋण टदन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले प्रदेि
िा स्थानीय तहलाइय ऋण शदन सक्ने
(२) प्रदेि िा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भक्त
ु ानीको तररका
तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लाशग मन्त्रालय समक्ष
अनरु ोि गनय सक्ने
(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राि अनरु ोि मनाशसब देशखएमा नेपाल
सरकारले ऋण प्रदान गने स्िीकृशत शदन सक्ने
(४) उपदफा (३) बमोशजम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गने स्िीकृशत
भएमा मन्त्रालयले सम्बशन्ित प्रदेि िा स्थानीय तहसँग सम्झौता गने

(५) नेपाल सरकारबाट प्राि ऋण प्रदेि िा स्थानीय तहले सम्झौतामा
उशल्लशखत अिशिशभत्र चक्त
ु ा नगरे मा नेपाल सरकारले सम्बशन्ित प्रदेि
िा स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउने अनदु ानबाट त्यस्तो ऋण रकम
असल
ु ी गनय सक्ने
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स्थानीय तह े ट न सक्ने आन्तरिक ऋण सम्वन्धी कानूनी आधािहरु ि प्रटरियया
(५/५)
अन्तर सरकारी शिि व्यिस्थापन
ऐन, २०७४ को
दफा १४: आन्तररक ऋण
दफा १५: नेपाल सरकारले
ऋण शदन सक्ने
दफा २३: घाटा बजेट पेि गनय
सक्ने

२३. घािा िजेि पनेश िनव सक्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेि तथा
स्थानीय तहले सम्बशन्ित व्यिस्थाशपकामा आिश्यकता अनसु ार घाटा
बजेट पेि गनय सक्ने
(२) उपदफा (१) बमोशजम घाटा बजेट पेि गदाय बजेट घाटा पशू तय गने
्ोतको स्पि आिार समेत खल
ु ाउनु पने
(३) उपदफा (१) बमोशजम प्रदेि तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेि
गदाय नेपाल सरकारले सशं ििान र प्रचशलत काननू बमोशजम कुनै सझु ाि
िा शनदेिन शदएको भए सोको पालना गनयु पने
(४) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेशखएको भए तापशन प्रिासशनक
खचय व्यहोनय घाटा बजेट पेि गनय सशकने ै न
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स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण प्राटि ि व्यवस्थापननका रिणहरु
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स्थानीय तह े आन्तरिक ऋणिाि िनव सटकने िानी क्षेत्रहरु
• उत्पनादनशी क्षेत्रमा
– यस अन्तगयत आशथयक शक्रयाकलापलाई सहयोग हुने क्षेत्रहरुको पशहचान गरी लगानी हुन सक्ने
• िोजिािी टसजवनाका ाटि
– यस अन्तगयत प्रत्यक्ष रोजगारी शसजयनामा योगदान गने क्षेत्रहरुमा लगानी हुन सक्ने
• आन्तरिक आय अटिवृटि िने ििाउने प्रयोजनमा
– यस अन्तगयत स्थानीय तहको शिशिय अशिकार क्षेत्रशभत्र परेका शबर्यमा रही आन्तररक आय
बढाउन योगदान गने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने
• पनूिँजीित कायवसििँ सम्वटन्धत क्षेत्रमा
– यस अन्तगयत पिू ायिार शनमायण काययहरु लगायत पँजू ी शनमायणमा योगदान गने क्षेत्रहरुमा लगानी हुन
सक्ने
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आन्तररक ऋणबाट लगानी हुने
पररयोजना नौटका तररकाहरु
(Project Appraisal Techniques)
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साववजटनक िानीका ाटि पनरियोजना छनौिका आधािहरु
• साियजशनक लगानीका लाशग कस्ता पररयोजनाहरु नौट गररन् न् भन्ने शबर्य संगिनको उद्देश्य र
काययक्रमको लक्ष्यमा आिाररत हुने गदय
• सामन्यतयााः साियजशनक लगानीका लाशग पररयोजना नौटका आिारहरु शनम्नानसु ार रहने गदय न:्
– साियजशनक सेिा शितरणको सिु ारका लाशग योगदान पग्ु ने
– जनताको पहुचँ सहज गराउने
– आशथयक गशतशिशिहरु बढाउने
– रोजगारी शसजयना गने
– स्थानीय श्रोत सािनको पररचालन बढाउने र बजार संयन्त्र शिकास गने
– आन्तररक सािन पररचालन बढाउने र आन्तररक आय बशृ द्द गराउने
– िाशन्त सव्ु यिस्था एिं सरु क्षा र सि
ु ासनको अिस्था सिु ाने
– औद्योशगक उत्पादन तथा अन्य िस्तु र सेिाको उत्पादनमा बशृ द्द गनेआ आशद
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पनरियोजना छनौिका मुख्य ेखाजोखा टवटधहरु
• पररयोजना नौट गदाय अन्य शबर्यहरुका अशतररक्त मख्ु यतयााः शनम्न शबशिहरुको प्रयोग गरी
लेखाजोखा गररन् ाः
– Net Present Value (NPV),
– Internal Rate of Return (IRR),
– Profitability Index (PI), and
– Cost-benefit Ratio
• यी शिशिहरुले पररयोजनामा गररने लगानी र यसको लाभदायकताका सम्िन्िमा शनणययकतायहरुलाई
आिश्यक जानकारी शदलाउन मद्दत गदय
• साियजशनक लगानी के िल रकमको नाफा-घाटा मा मात्र आिाररत हुदैन यसमा सामाशजक उद्देश्य एिं
शहतआ सामाशजक दाशयत्ि एिं सरु क्षाआ पशहचान एिं सम्मानआ राज्यको उपशस्थशत एिं शबिेर् सरं क्षणआ
आशद सबालहरुमा समेत आिाररत हुनपदय
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Net Present Value (NPV)
• खदु ितयमान मल्ु य (NPV) भनेको भशिष्ट्यमा गररने लगानीको र नगद प्रिाहको ितयमान
मल्ू य बीचको फरक हो
 NPV=PV of Cash Inflow - PV of Cash Outflows
 पँजू ीको लागत (Cost of Capital) लाइय Discount Factor को रूपमा प्रयोग गरी
भशिष्ट्यको नगद प्रिाहलाइय ितयमान मल्ू यमा पररणत गरे र खदु मल्ू य शनिायरण गररन्
 अनमु ाशनत लगानी िा पररयोजनाको नाफा शिश्ले र्ण गनय सहयोग गदय
 NPV ॠणात्मक भएमा, कुनै पशन पररयोजनामा लगानी गनय उशचत हुन्न
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Internal Rate of Return (IRR)
• कुनै पररयोजनाको लागत र भशिष्ट्यको नगद प्रिाहको ितयमान मल्ू यलाइय बराबर बनाउने
Discount Factor लाइय आन्तररक प्रशतफलको दर (Internal Rate of Return)
भशनन्
• IRR पिा लगाउने शिशि पणू रू
य पमा पररक्षण र गल्ती (Trial and Error) मा आिाररत
हुन्
• IRR शनिायरण गदाय परीक्षणको रूपमा शिशभन्न Discount Factor हरू प्रयोग गरर
भशिष्ट्यको Cash Flow लाइय ितयमान मल्ू यमा पररणत गररन् र जनु Discount
Factor को ितयमान मल्ू य र लगानीसँग बराबर हुन् , त्यस Discount Factor लाइय नै
IRR भशनन्
• कुनै पशन क्षेत्रमा लगानी गदाय त्यसमा आजयन गनयपु ने न्यन्ू तम प्रशतफलको दरलाइय पजू ीको
लागत (Cost of Capital) भशनन्
• Cost of Capital भन्दा IRR बढी भएको पररयोजनाहरू नॏट गनयु पदय
PFM Training Module for Local Level
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Profitability Index (PI)
• कुनै पररयोजनाको नगद प्रिाह (Cash in Flow) को कूल ितयमान मल्ू य (Total
Present Value) र लगानीको ितयमान मल्ू यको अनपु ातलाइय नाफायोग्यता पररसचू क
(Profitability Index) भशनन्
• PI =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡

• कुनै पररयोजनाको नाफायोग्यता पररसचू क १ भन्दा बदी भने त्यस्तो पररयोजनालाइय
नाफामल
ू क माशनन्
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Benefit-Cost Ratio (BCR)
• लाभ-लागत अनपु ात (BCR) भनेको एक अनपु ात जसले लागत-लाभ शिश्ले र्णमा
सापेक्ष लागत र प्रस्ताशित पररयोजनाको फाइदाहरू बीच समग्र सारांि शनकाल्न गनय
प्रयोग गररएको हुन्
• यसलाइय गणु ात्मक िा मौशद्रक मल्ू यमा व्यक्त गनय सशकन्
• यशद कुनै पररयोजनासँग BCR १ भन्दा िढी भने, पररयोजनाले यसका
लगानीकतायहरूलाई सकारात्मक खदु ितयमान मल्ू य (NPV) सझु ाि गदय
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ऋण ट ने टनकाय (स्थानीय तह) को ऋण योग्य क्षमताको ेखाजोखा

आशथयक जोशखम शिश्लेर्ण
स्थानीय उत्पादन संरचना,
प्राकृ शतक ्ोतहरू,
रोजगार र श्रम गुणििामा बृशि,
आशथयक नीशतहरु,
शिशिय र आशथयक प्रिासनको सक्षमता
काननु को अनपु ालन

राजनीशतक जोशखम
राजनीशतक शस्थरता,
के न्द्रीय, प्रदेि र स्थानीय प्रिासनहरू बीच
अन्तर सम्बन्ि
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शिशिय जोशखम
राजस्ि र व्यय बीच सन्तुलन,
पँशू जगत खचयहरू,
तरलता र नगद प्रिाहको व्यिस्थापन,
शििीय लशचलोपन (स्ि आम्दानी र कुल
आम्दानीको अनुपात),
खचय शनयन्त्रण प्रणालीको स्तर,
ऋणको अिस्था
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पनरियोजना छनौि टनणवय ि सो पनटछको व्यवस्थापनन
• शिशिि शिश्लेर्णहरू र शनिायशचत जनप्रशतशनशिहरू समेतको भािनाको प्रशतशनशित्ि हुने गरी आिश्यक
राय, सझु ाि तथा सल्लाहका आिारमा स्थानीय तहबाट माग एिं शसफाररि भई आएका काययक्रमलाई
आिश्यकतानसु ार पररयोजनाले स्िीकृत गनयु पदय
• आयोजना नौट गदाय अशघल्लो आशथयक बर्यको आयोजना कायायन्ियनको अिस्था, बजेट खचयको
अिस्था र त्यसबाट लाभाशन्ित समदु ाय िा िगयमा परे को प्रभाि समेतलाई आिार शलइय गनयपु दय
• आयोजना सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
– सचू ना प्रिाह
– शनयशमत अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन

PFM Training Module for Local Level
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ऋणका जोटखमहरु तथा ध्यान टदनुपनने सवा हरु
• ऋणका जोटखमहरु
– दीघयकाशलन शिशिय असर
– तरलता व्यिस्थापन
– योजना तथा तजयमु ा व्यिस्थापन
ध्यान टदनुपनने सवा हरु
– पररयोजनको उद्देश्य अनरू
ु प शिशिय र सामाशजक पक्षहरू सम्बोिन हुनपु ने
– स्थाशनय तहको शिशिय प्रणालीमा कस्तो असर गनय सक्द
– भशिष्ट्यमा तरलता व्यिस्थापनमा कस्तो असर पनय सक्द
– ऋणमा संचाशलत आयोजनाहरूको कारणले गदाय आगामी योजना तथा तजयहु रूमा
व्यस्थापनमा के कस्ता चनु ौतीहरू आउन सक् न्
PFM Training Module for Local Level
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यहािँहरुको
टजज्ञासाका ाटि
स्वाित िदवछौं
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सत्र –२१
स्थानिय तहको सार्वजनिक सम्पनि व्यर्स्थापि

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेनििे निषयहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सम्पशिको पररचय
सम्पशि व्यिस्थापन
सम्पशि व्यिस्थापनका उद्देश्यहरू
सम्पशि ब्यिस्थापनको आिारभतू शसद्धान्त
सम्पशि व्यिस्थापनको समग्र रणनीशतक स्िरूप
सम्पशि व्यिस्थापन सम्बन्िमा रहेका काननु ी प्राििानहरू
सम्पशि व्यिस्थापनको चक्र
सम्पशतको लेखाङां कन
PAMS सम्बशन्ि जानकारीहरू
सम्पशि व्यिस्थापन योजना तथा सिालहरू
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सार्वजनिक
सम्पनिहरू साझा िुझाई
सार्वजनिक सम्पनि
सम्िन्धमा

सार्वजनिक सम्पनिहरू
हालको रेकर्वमा रहेको हुि सक्िे
जग्गा जशमन
भिन
अन्य भौशतक सम्पशिहरू

रेकर्वमा छुिे का हुि सक्िे
सडक, पल
ु पल
ु ेसा,
पाकय , मनोरञ्जन स्थलहरू
ऐशतहाशसक स्थलहरु र
प्राकृशतक सम्पशिहरु लगायत अन्य
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सम्पनिको पररचय
• समग्रमा, स्थाशनय तहको स्िामीत्िमा रहेको
(Controlled by the Entity) र भशिष्यमा स्थाशनय
तहलाई आशथयक लाभ शदलाउने (Contributing to
Future Economic Benefit) तथा उपयोगी
प्रकारका प्राकृशतक,भौशतक तथा अपष्ृ य बस्तु
समेतलार्य सम्पशि मान्नु पदय
• सम्पशिको प्रयोगद्वारा स्थानीय तहमा आशथयक लाभ
तथा नगदको प्रिाह हुने हुदुँ ा यसले काययलायको
उदेश्य हाशसलमा सहयोग पयु ायउने गदय
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सम्पिीको िर्गीकरण (१/२)
• सािारणतय सम्पशिको बगीकरण गदाय कम्तीमा शनम्न अनसु ार गनयपु न।
– पूँजीर्गत सम्पनि : सिारी सािन, जग्गा तथा भिन, फशनयचर, शफक्चसय, कायायलय उपकरण, यन्र
तथा उपकरण, अपष्ृ य सम्पशि
– चालु सम्पनि : नगद तथा नगद जन्य, शजन्सी ( खचय भएर जाने)
स्थानिय तहको सम्पनिको िर्गीकरण र्गर्ाव एनककृत आनथवक सक
ं े त िनर्गवकरण तथा व्याख्या
अिरू
ु प र्ेहाय िमोनजमको सम्पनिको िनर्गवकरण र्गररएको छ । (PAMS Compatible)
• भिन तथा सरां चना (६१११०००)
• मेशसनरर तथा उपकरण (६११२०००)
• उत्पाशदत जैशिक सािनन (६११३१००)
• बैशद्धक सम्पशि तथ उत्पादनहर (६११३२००)
• कम्पयु टर सफ्टिेयर तथा डाटाबेस (६११३४००)
• यद्ध
ु समाग्री प्रणाली तथा हातहशतयार (६११४०००)
PFM Training Module for Local Level
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सम्पिीको िर्गीकरण (२/२)
•
•
•
•
•

अन्य सांरचना (राजमागय, िािन मागय, खानेपानी , बनितािरण अशद) (६११५०००)
जगेडा समानहरू (६१२०००)
बहुमल्ु य बस्तहु रू (६१३०००)
अनतु पाशदत सम्पिीहरू (६१४००००)
उत्पादन गररएका अदृष्य सम्पिीहरू (६१४४०००)
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सम्पनि व्यर्स्थापि
“सनह सम्पनि, सनह ठाउूँमा, सनह समयमा, सनह तररकािाि र उपयुक्त
जिशनक्तिाि व्यर्स्थापि र्गिव सम्िनन्धत कायवहरू”
• सम्पशि व्यिस्थापन भन्नाले स्थाशनय तहका सम्पशिको पशहचान, प्राशि, हस्तान्तरण, दाशखला,
अशभलेख, रे खदेख, सांरक्षण, सांचालन र उपयोग, ममयत सांभार, शललाम, शमन्हा, प्रशतिेदन र अद्यािशिक
गन। काययहरूलार्य समेतलाई जनाउुँद
• यसले सम्पशिको नजर्ि चक्र (Asset life cycle) अििी भरी सम्पशिको काययक्षमता, खचय र
जोशखमलार्य ब्यिस्थापन गरी स्थानीय तहको रणनीशतक योजना प्राशि गन। काययशिशि प्रदान गदय
• स्थानीय तहमा सम्पशि ब्यिस्थापनको कायय अिसर र चनु ैशत दबु ै रूपमा रहेको हुन्
• स्थानिय तहले सम्पनि व्यर्स्थापि र्गर्ाव निम्ि नर्षयहरूलार्व समेत सम्िोधि र्गिवपु िछ ।
– स्थाशनय तहमा रहेका सम्पशिको प्रयोग गदाय शदगो सेिा उपलब्ि गराउने व्यिस्था गन।,
– सम्पशिको जोशखमलार्य न्यनु ीकरण गन। व्यिस्था गन।, र
– सम्पशि प्रािी, सचां ालन तथा व्यिस्थापन गदाय लाग्ने लागतलार्य न्यशू नकरण गन।
PFM Training Module for Local Level
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सम्पनि व्यर्स्थापि नकि ?
शदगो शिकास लक्ष्यका लाशग पिु ायिार सम्पशिको व्यिस्थापन गनय अपररहायय रहेको
साियजशनक सम्पशि सम्बन्िमा हालको बझु ाई स्टोर शकपर बाट गररने प्रिासशनक प्रकृयामा
सिु ार आिश्यक रहेको
हाल रे कडयमा नराशखएका सम्पशिहरूलार्य समेशटनु पन। जग्गा, पल
ु पल
ु ेसा, पाकय आदी
सम्पशि व्यिस्था प्राशिशिक पक्षमा जोड शदनपु न। आिश्यकता – शनयशमत मरमत सांभार,
कायययोजना तथा िातािरणीय पक्षलार् समेट्ने
सम्पशिहरूको आयु िढाउन तथा सम्पशिहरूबाट भर्रहेको सेिा प्रिाह
मा अिरोि आउन नशदन उशचत व्यिस्थापन आिश्यक
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सम्पनि व्यर्स्थापिका फार्र्ाहरू
 सम्पशिसगां सम्बशन्ित सेिा प्रिाहमा सिु ार
 सामाशजक उिरदाशयत्ि तथा शनयम पालना व्यिशस्थत हुने

 काययदक्षता तथा प्रभािकारीतामा सिु ार
 सांस्थागत शदगोपनमा सिु ार
 शिशिय लगानीको उपयोगमा सिु ार
 सम्पशिमा गररने लगानीको उशचत शनणयय गनयमा सहजता
 जोशखम व्यिस्थापन
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सपनि व्यर्स्थापिमा हाल भैरहेका अभ्यास
• स्टोर प्रमख
ु बाट सम्पशिको अशभलेख राख्ने, िाशषयक रूपमा भौशतक पररक्षण गन। तथा
सम्पशिसगां सम्बशन्ित प्रशतिेदन तयार गन। अभ्यास रहेको
• पिु ायिार सम्पशिको हकमा मरमत सभां ार योजना बनार्य व्यिशस्थत गन। पशन गररएको
सम्पनि रनजष्टर
(Fixed asset register)
खचय भएर जाने शजशन्स सामान
खचय भर् नजाने शजशन्स सामान

PAMS

म.ले.प. फाराम
४०१ - ४१८
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सम्पनि व्यर्स्थापिको चक्र
योजिा
नमिाहा नर्िे

प्रानि

नललाम तथा
निक्ररीः

संचालि/प्रयोर्ग

प्रनतस्थापि र्गि
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सम्भार
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सम्पनि ब्यर्स्थापिका आधारभत नसद्धान्तहरू
समग्रता
(holistic)
ब्यर्नस्थत प्रणाली
(systematic)

• एशककृ त सम्पशि ब्यिस्थापन प्रणालीले समग्ररूपमा अन्तर शनभयरता, सम्पशिको योगदान र
सम्पशि प्रयोग गररने आयु र अन्य सम्बशन्ित शक्रयाकलापहरूलार्य समग्र रूपमा समेट्ने गदय
• सम्पशि ब्यिस्थापन प्रणाली शनशित दृशिकोण, शनरन्तरता र शनणययमा सहजता पुयायउने प्रणाली
रहेको पार्यन् यसले सम्पशिलार्य एकल रूपमा प्रयोग नगरी जोशखम, लागत र सचां ालनलार्य
समेत ध्यनमा राखी ब्यिशस्थत कायय गन। गदय

जोनिममा
आधाररत(risk
based)

• सम्पशि ब्यिस्थापनले स्रोत पररचालनमा गररने खचयलार्य जोशखम, लागत तथा फार्यदामा
के शन्ित गरी यसको सम्भाव्य जोशखम शनिायरण गन। गदय

नर्र्गोपि(sustaina
ble)

• सम्पशि सम्बन्िी ससाना ोटो अिशिका लागी गररने काययले शदगो असर पनय सक्ने हुन्
यसबाट भशबष्यमा पन। सम्भाब्य दाशयत्िको ब्यिस्थापन समेत गनुय पदय

एनककृत
(integrated)

• सम्पशि ब्यव्सथापनको उदेश्य प्राशिको लागी अन्तर शनभयरता र एशककृ त प्रभािले महत्िपूणय
भूशमका खेलेको हुन्
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सम्पनि व्यर्स्थापिको समग्र रणिीनतक संरचिा
•

स्थाशनय तहको सम्पशि व्यिस्थापनको प्रभािकाररताका लाशग देहायका समग्र रणनीशतहरु अिलम्बन गनुय पदय ः

सम्पशि व्यिस्थापनको दीर्यकालीन नीशत शनमायण गन।,

दीर्यकालीन नीशतका आिारमा सम्पशि व्यिस्थापनको रणनीशत शनमायण गन।

सम्पशि व्यिस्थापन योजना लागू गन।

सम्पशि व्यिस्थापन प्रकृया र योजनाको मल्ू याङ्कन

बाशषयक प्रशतिेदन
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सम्पनि व्यर्स्थापि कायवयोजिाको तह
Assets Management Action Plan

(AMAP)

स्थाशनय तहहरुमा सम्पशि
व्यिस्थापन सम्बन्िमा शनशतगत
ढाुँचा बनाउने
प्राथशमकतामा रहेका सम्पशिहरुको
व्यिस्थापका लाशग सरोकारिालाहरु
पशहचान गन।

सम्पशि व्यिस्थापको ितयमान
प्रणालीको पुनरािलोकन
थप काययदक्षताका लाशग ितयमान
प्रणालीमा गनय सशकने सिु ारका
क्षेरहरुको पशहचान
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शनशित शक्रयाकलाप सशहतको
कायययोजना बनार् कायायन्ियन गन।
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सम्पनतको लेिांङकि
सम्पशिको लेखाङ्कनका लाशग शनिायररत म.ले.प. फारामहरू शनम्न बमोशजम रहेका न्
नर्र्रण
माग फाराम
खररद आदेि
दाशखला प्रशतिेदन फाराम
खचय/शनकासा फारम
शजन्सी स्टोर शफताय फारम
हस्तान्तरण फाराम

खचय भएर जाने शजन्सी खाता
खचय भएर नजाने (खप्ने
मालसामानको) शजन्सी खाता
शबन काडय

म.ले.प.फा.
ि.ं
४०१
४०२
४०३
४०४
४०५
४०६
४०७

नर्र्रण
शजन्सी शनसगय / शमन्हा फाराम
शजन्सी शनरीक्षण फाराम
शजन्सी सहायक खाता
शजन्सी मौज्दातको बाशषयक शििरण
ममयत, सांम्भार तथा सांरक्षण आिेदन फाराम
ममयत सम्भार तथा सरां क्षण अशभलेख खाता
भाडामा शदएको/शलएको सम्पिी अशभलेख
शकताब

४०८
४०९

र्र जग्गाको लगत शकताब
शस्थर सम्पशिको मल्ू याङकन फारम
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म.ले.प.
फा. ि.ं
४१०
४११
४१२
४१३
४१४
४१५
४१६
४१७
४१८
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सम्पनि व्यर्स्थापि सम्िन्धमा रहेका कािुिी प्रार्धािहरू
 नेपालको सांशििान २०७२
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
 आशथयक काययशिशि तथा शििीय उिरदाशयत्ि ऐन २०७६
 साियजशनक खररद ऐन २०६३
 स्थाशनय तहको आशथयक काययशिशि ऐन
 प्रदेि आशथयक काययप्रणाली
 स्थानीय तहको आशथयक काययप्रणाली
 स्थानीय तहमा बजेट तजयमु ा, कायायन्ियन, आशथयक ब्यिस्थापन, महालेखा परीक्षकको कायायलयको लेखा
ढाुँचा पशु स्तका
 एकीकृत आशथयक सक
ां े त तथा बगीकरण र ब्याख्या २०७४
 नेपाल सरकारको लेखा शनद।शिका
 स्थानीय तहको लेखा शनद।शिका
PFM Training Module for Local Level
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स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ को व्यर्स्था (१/२)
र्फा ९७. र्गाउूँपानलका तथा िर्गरपानलका क्षेत्रनभत्रको सम्पनिको सरं क्षणीः
(१) गाउुँपाशलका तथा नगरपाशलकाले आफ्नो क्षेरशभरको देहायको सम्पशिको रे खदेख, ममयत सम्भार तथा अन्य
प्रबन्ि गनयु पन। ः–
(क) सरकारी, सामदु ाशयक तथा साियजशनक सम्पशि,
(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खररद भएको िा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार, कुनै सस्ां था िा व्यशिले
शदएको सम्पशि,
(ग) ढल, नाला, पल
ु , पोखरी, िाशमयक स्थल, पाटी, पौिा, र्र, कुिा, िारा, र्नार, गौचर, पानीर्ाट, शनकास,
चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाुँ बायाुँका रुख,
(र्) आफ्नो स्िाशमत्िमा रहेका भिन, जग्गा, पाकय , उद्यान, चौतारो, बगैचा, बसपाकय िा अन्य सरां चना,
(ङ) राशष्िय शनकुञ्ज, िन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेर तथा राशष्िय िन बाहेक आफ्नो क्षेराशिकारशभरको
अन्य िन,
(च) सांशििान र प्रचशलत काननू बमोशजम नेपाल सरकार िा प्रदेि सरकारको क्षेराशिकार बाहेकको अन्य
प्राकृशतक सम्पदा,
( ) प्रचशलत काननू बमोशजम नेपाल सरकार िा प्रदेि सरकारले तोकी शदएको प्राकृशतक सम्पदा तथा क्षेर
PFM Training Module for Local Level
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स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ को व्यर्स्था (२/२)
र्फा ९७. र्गाउूँपानलका तथा िर्गरपानलका क्षेत्रनभत्रको सम्पनिको सरं क्षणीः (क्रमश .............)
(२) गाउुँपाशलका तथा नगरपाशलकाले उपदफा (१) बमोशजमको साियजशनक तथा सामदु ाशयक सम्पशि बेचशबखन
गनय िा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनय िा शलजमा शदन पाउने ै न
(३) गाउुँपाशलका तथा नगरपाशलकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पशि नेपाल सरकारको स्िीकृशत नशलई
बेचशबखन गनय िा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनय पाउने ै न
(४) गाउपाशलका तथा नगरपाशलकाले उपदफा (१) बमोशजमको सम्पशिको अद्यािशिक अशभलेख राख्नु पन।

PFM Training Module for Local Level
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Public Assets Management System (PAMS) (१/२)
• नेपालको सांशबिानको भाग ३ िारा २५ ले प्रदान गरे को सम्पशिको हक, आशथयक काययशिशि तथा
शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन, २०७६ को दफा २६ (४) अनसु ारको सम्पशिको शििरण अशभलेख र
प्रशतिेदन गनयु पन। व्यिस्था, स्थाशनय सरकार सचां ालन ऐन २०७४ को पररक्षेद १३ को स्थानीय तहको
सम्पशिको सांरक्षण सम्बन्िी व्यिस्था र अन्य प्रचशलत कानुनी व्यिस्थाहरूको आिारमा यस
प्रणालीको शिकास भएको
• मशन्र परीषदको शनणयय २०७७ ०७ २० को शनणायय अनसु ार तीनै तहमा लागु गररएको
• म.ले.प. बाट स्िीकृत सम्पशिको सक
ां े त तथा म.ले.प. फा. हरूमा आिाररत रहेको
• Web Based Online प्रणाली PAMS शिकास गररएको
• म.ले.शन.का को Website (www.fcgo.gov.np) मा User Manual उपलब्ि रहेको र सो मा यस
प्रणाली सांचालन सम्बशन्ि शिस्ततृ जानकारी रहेको

PFM Training Module for Local Level
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Public Assets Management System (PAMS) (२/२)
• PAMS सच
ं ालिको सनं क्षि जािकारी

PFM Training Module for Local Level
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PAMSको िेभसार्ि
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PAMS मा कायावलयर्गत भनमका
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PAMS मा प्रयोर्गकताव कायावलयको भनमका
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PAMS’ Dash Board
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धन्यवाद

अब व्यवस्थित तरिकाको सम्पस्ि व्यवथिापमाा ुटौं

PFM Training Module for Local Level
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सत्र – २२
बजेट कार्ाान्वर्न अनगु मन प्रणाली
(Budget Implementation Monitoring System)
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने

PFM Training Module for Local Level
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र्समा समेटटने टबषर्हरु
•
•
•
•
•
•

अनगु मन सम्िन्िी अििारणा र सचू कमा आिाररत अनगु मनको महत्ि
बजेट कायायन्ियन अनगु मन सम्िन्िी काननू ी व्यिस्थाहरु
अनगु मन योजना ढााँचा र यसका सचू कहरु
चौमाशसक तथा बाशषयक समीक्षा र सझु ािहरुको कायायन्ियन
नशतजामल
ू क अनगु मन र तेश्रो पक्ष अनगु मन
लफल

PFM Training Module for Local Level
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अनुगमन सम्वन्धी अवधारणा र सूचकमा आधाररत अनगु मनक मह्व

अनुगमन
योजना, नीशत, काययक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी
तथा सािनको समशु चत ढंगले प्रिाह भएको ै न र
काययताशलका अनसु ार शक्रयाकलापहरूको कायायन्ियन
भई लशक्षत प्रशतफल प्राप्त भएको
ै न भनी शिशभन्न
तहका व्यिस्थापन िा व्यिस्थापनले तोके को व्यशि तथा
शनकायबाट शनरन्तर र आिशिक रूपमा शनगरानी राख्ने
कायय अनुगमन हो
अनुगमनशभत्र शनम्न शबषयमा जानकारी शलइन् िा
राशिन् ः
-क) स्रोतसािनको प्राशप्त र प्रयोग स्िीकृ त बजेट र
समयताशलका अनसु ार भएको िा ै न ?
(ि) अपेशक्षत प्रशतफलहरू समयमै र लागत–प्रभािकारी
रूपमा हाशसल भएका न् िा ै नन् ?
(ग) कायायन्ियन क्षमता के –कस्तो ?
(घ) के –कस्ता समस्या र बािा व्यििानहरू देशिएका न् र
शतनको समािानका शनशम्त के –कस्ता उपायहरू
अिलम्बन गनुयप य ?
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Components of Monitoring
1) What to monitor?

• Indicators for outputs, activities and
important assumptions
• Use of resources (inputs)

2) Who collects the data and how?

• Responsible person?
• Timing and frequency?
• Methodology?

3) To whom to report the monitoring
results

• Project chief or other persons?

4) Who makes the judgments?

• Project managers, committees
or others?

3

स्थाटनर् तहबाट प्रवाह हुने सेवाहर र र्सक व्र्वस्थापनसँग सम्वटन्धत
सवालहरु
समेकिने सिषय र व्यवस्थापनका सवालहरु

से वाका क्षेत्र वा ककससम

ससफाररश तथा अन्य
ु ाईसँग सम्वन्न्ित
सुनव
सेवारु
आिारभूत सेवा कवतरणका
कायनरुसँग सम्वन्न्ित
सेवारु
कवकास योजनाको तजुम
न ा र
कायानन्वयनसँग सम्वन्न्ित
सेवारु

सनयमन, क्षमता कवकास र
समन्वयसँग सम्वन्न्ित
सेवारु
PFM Training Module for Local Level

•
•
•
•

नागररकको पकरचान र दै सनकीको सरलहीकरण गननका लहासग
जनतािाि माग भएका ससफाररशका कायनरु
कपरमाकानको सम्वोिन र सं रक्षणसँग सम्वन्न्ित कायनरु
स्वास््य, न्शक्षा जस्ता ददर्नकासलहन उपलहव्िीमा प्रभाव पाने
सेवारु
खानेपानी, सरसफाई, मनोरञ्जन, उजान, खाि जस्ता
अत्यावश्यक कुरारुको उपलहव्िता गराउने सेवारु

•
•

कवकास सनमानणसँग सम्वन्न्ित सेवारु
दै सनक जीवन यापनको सरलहीकरणका लहासग आवश्यक पने
पूवानिार तथा अन्य सरयोगी सेवारु

•
•
•
•

उपभोक्ता करतको सं रक्षण जस्ता सेवारु
सािन पररचालहनको व्यवस्थापनसँग सम्वन्न्ित सेवारु
अनुशासन र सािनको सदुपयोगसँग सम्वन्न्ित सेवारु
पारदशीता र जवाफदे करता ददलहाउने खालहका सेवारु
4

सबल बजेट कार्ाान्वर्नका लाटग आवश्र्क टबषर्हरु
• आगत (Input)
– यसमा िचय गने शबषय हुन् यसका लाशग माशनस, काम गनयका लाशग सािन, संरचना आशद तयार गरी
पररचालन गररएको हुन् यदी सािनहरु पररचालन हुन सके नन् िा गररएन भने बजेट कायायन्ियन हुन
सक्दैन
• प्रशक्रया (Process)
– प्रशक्रयाले नै िचयका लाशग पररचालन हुने सािनलाई प्रशतफल िा नशतजामा रुपान्तरण ग य त्यसैले
प्रशक्रयाको व्यिस्थापनका लाशग काययशिशिहरुको व्यिस्था, समन्ियका लाशग नेतत्ृ िको काम प्रशतको
लगाि, उशचत शनयन्त्रण व्यिस्था र पररचालन सीप अथायत उपयि
ु व्यिस्थापन आिश्यक हुन्
• समय (Timing)
– बजेट कायायन्ियन सफलताको अको महत्िपरू ण शबषयहरु कायायन्ियन समय उशचत समयमा कायायन्ियन
हुदाँ ा मात्रै बजेट िचयले राम्रो नशतजा शदन्
• शिकास प्रशतफलको उपयोग (Use of Output)
– बजेटको कायायन्ियन साियजशनक शहतका लाशग हुन् यसैले बजेट कायायन्ियन पश प्राप्त उपलव्िीको
उपयोगको अिस्था र यसले आशथयक सामाशजक जीिनमा अनभु तू हुने गरी योगदान गरे को अिस्था नै
सबल बजेट कायायन्ियनको प्रमाण हो
PFM Training Module for Local Level
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बजेट कार्ाान्वर्नक अनगु मन कसरी गने ?
o
o
o
o

लक्ष्र् र प्रगटतक तुलना
स च ताटलका (लटजकल फ्रेमवका ) मा आधाररत भै अनुगमन गने
आवटधक प्रगटत प्रटतवेदन
स्थलगत अनुगमन
o स्थलगत अनगु मनमा प्रयोग गनयपु ने कागजातहरू
o सचू कहरूमा आिररत भै कायय गने
o प्रशतिेदन (अनगु मन तथा फाराम)
o तेश्र पक्ष अनगु मन
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अनगु मन र मूलर्ाांकनले कहाँ कहाँ हेर्ा ?

Activities /
Input

Output

Outcome

Impact

Monitoring
Evaluation
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बजेट कार्ाान्वर्न अनगु मन सम्वन्धी काननू ी व्र्वस्थाहरु (१/२)
• नेपालको सशं ििानमाः
– ससं दमा पेि हुने बाशषयक अनमु ानमा भएको िचय र िचय अनसु ार लक्ष्य हाशसल भयो िा भएन भन्ने
शििरण पेि गनयपु ने (िारा ११९ को उपिारा २, िारा २०७ को उपिारा २ र िारा २३०)

• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐनमाः
– बजेट प्रस्ताि र लफल गदाय शिगत िषयको कायायन्ियनको समीक्षा हुने शबषयहरु समािेि रहेको (दफा
९)
– बजेट तथा काययक्रमको अनगु मन तथा मल्ू याकंन सम्िन्िमा स्पष्ट व्यिस्था गररएको (दफा २३)
– लेिापरीक्षण तथा आन्तररक शनयन्त्रण सशमशतको व्यिस्था गरी बजेट कायायन्ियनको अनगु मन
लगायतका शजम्मेिारीहरु स्पष्ट गररएको (दफा ३२)
– आन्तररक लेिापरीक्षणको काययशििरणमा यस सम्िन्िी स्पष्ट प्राििान रहेको (दफा ३३ को उपदफा
३)
– शिशिय उिरदाशयत्ि सम्िन्िी स्पष्ट व्यिस्था गरी यसका लाशग शजम्मेिारी र जिाफदेशहताको व्यिस्था
रहेको (पररच् े द ९ अन्तगयत दफा ५० लगायत)
PFM Training Module for Local Level
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बजेट कार्ाान्वर्न अनगु मन सम्वन्धी काननू ी व्र्वस्थाहरु (२/२)
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमाः
– सिै प्रकारका स्थानीय स्तरका शिकास आयोजना तथा पररयोजनाहरुको नीशत, काननू , मापदण्डहरुको
तजयमु ा गने, कायायन्ियन गने र अनगु मन तथा मल्ू याकंन गने गरी काम कतयव्य र अशिकार स्थानीय तहको
रहेको (पररच् े द ३ अन्तगयत दफा ११ र १२ लगायत)
– आन्तररक शनयन्त्रण प्रणाली कायायन्ियन गने (दफा ७८)
– शबषयगत सशमशतहरु र आिश्यकता अनसु ार उपसशमशतहरु माफय त बजेट कायायन्ियनको अनगु मन गनय
सक्ने (दफा १४)
– उपाध्यक्ष िा उपप्रमि
ु को सयं ोजकत्िमा अनगु मन सशमशतको व्यिस्था

• अन्यः
–
–
–
–

बजेट कायायन्ियनसाँग सम्िशन्ित मागयदियनहरु
काययक्रमगत रुपमा भएका काययशिशिहरु र यसका प्राििानहरु
लेिापरीक्षण र यसका सझु ािहरु
शनयमन र शनगरानी सम्िन्िी अन्य प्राििानहरु तथा नागररक शनगरानीका व्यिस्थाहरु
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बजेट कार्ाान्वर्न अनगु मनक तररका
• शनयशमत प्रशतिेदन प्राप्त गरी
• स्थलगत अिलोकन र शनरीक्षण गरी
• सरोकारिालाहरुसाँग लफल गरी कायायन्ियन
अिस्थाको जानकारी प्राप्त गने
• नागररक तथा अन्य िाह्य संस्थाहरु माफय त
जानकारी प्राप्त गरे र (शमशडया िा अन्य
सरोकारिालाहरु पररचालन आशद)
• साियजशनक परीक्षण, साियजशनक सनु िु ाई,
सामाशजक परीक्षण जस्ता शिशिहरु माफय त
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अनुगमन गने टजम्मेवारी क-कसक हुने?
• स्थानीय तहको कायय शिभाजन शनयमािलीले
तोके को पदाशिकारी
• उपाध्यक्ष िा उपप्रमि
ु (स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन २०७४
• अनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सशमशतका
सदस्यहरु
• प्रमि
ु प्रिासकीय अशिकृत र सम्बशन्ित
िािा प्रमि
ु (शनयशमत कायय)
• िडा स्तरीय आयोजनाको हकमा िडाध्यक्ष र
सदस्यहरु
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अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सटमटतक व्र्वस्था (१/२)
गाऊँ पाटलका वा नगरपाटलकाबाट सञ्चाशलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गणु स्तरीयताको
आिारमा अनगु मन गरी आिश्यक पष्ठृ पोषण शदनको लाशग शनम्न अनसु ारको अनगु मन तथा सुपररिेक्षण सशमशत गठन
गनयु पने
(१) उपाध्यक्ष िा उपप्रमि
-संयोजक
ु
(२) अध्यक्ष िा प्रमि
ु ले तोके का एकजना मशहलासशहत
काययपाशलकाका सदस्यहरु मध्येबाट दईु जना
-सदस्य
(३) प्रमि
-सदस्य
ु प्रिासकीय अशिकृत
(४) प्रमि
-सदस्य सशचि
ु , योजना शिभाग/महािािा/िािा र एकाई
सशमशतले काययपाशलकाका अन्य सदस्य तथा शिषय शिज्ञलाई आमन्त्रण गनयसक्ने
आफ्न वडाटभत्र सञ्चाशलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गणु स्तरीयताका आिारमा अनगु मन गरी
आिश्यक पष्ठृ पोषण शदनको लाशग शनम्न अनसु ारको िडास्तरीय अनगु मन सशमशत गठन गनयु पने
(क) सम्िशन्ित िडाको िडाध्यक्ष
-संयोजक
(ि) िडा सदस्यहरु
-सदस्य
(ग) िडा सशचि
-सदस्य– सशचि
सशमशतमा आिश्यकता अनसु ार अन्य कमयचारीलाई आमन्त्रण गनय सशकने सशमशतले अनगु मन गदाय देशिएका
शिषयका सम्बन्िमा अनगु मन तथा सुपररिेक्षण सशमशतलाई शनयशमत रुपमा जानकारी गराउनु पने
PFM Training Module for Local Level
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अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सटमटतक व्र्वस्था (२/२)
उपभ क्ताबाट सच
ां ाटलत आर् जनाहरुक अनुगमन
(क) आयोजना, पररयोजना र काययक्रम तोशकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गराउन
उपभोिा सशमशतले सम्पादन गने काययको अनगु मन गरी आयोजना, पररयोजना तथा काययक्रमको
गुणस्तर, पररमाण सशु नशित गनय उपभोिा भेलाबाट कशम्तमा एक जना मशहला सशहत ३ देशि ५
सदस्यीय एक अनगु मन सशमशत गठन गनयु पने
(ि) यसरी गशठत अनगु मन सशमशतको काम, कतयव्य अशिकार देहाय बमोशजम हुने ः
(१) आयोजनाको कायायन्िनमा सहजीकरण गने तथा देशिएका बािा, व्यििान र समस्या समािानका लाशग आिश्यक
शनदेिन शदने,
(२) आयोजनाको कायायन्ियन काययताशलका अनुसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा सम्बशन्ित पक्षलाई
सचेत गराउने,
(३) उपभोिा सशमशतले सचं ालन गने आयोजाना, पररयोजना, काययक्रमहरुसगं सम्िशन्ित अन्य कायय गने
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अनगु मन र् जना ढाँचा र र्सका सच
ू कहरु
• स्थानीय तहले योजना तजयमु ा गदाय नै योजनाको कायायन्ियन ताशलका र अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन
योजना समेत तयार गनयपु ने हुन् (दफा २४ को उपदफा ६)
• अनगु मन योजना ढााँचा (आयोजना स्िीकृशतकै क्रममा देहाय अनसु ारका शबषयहरु समेटी ढााँचामा
अनगु मन योजना तय गनयपु य )
क्रियाकलाप

सच
ू क

आधार
तथ्याकं
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मापनका
श्रोतहरु

के मापन
गने

कसले
मापन
गने

मापनको
अवधध

कहहले र कसलाई
प्रततवेदन गने
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अनगु मन सच
ू कहरु (१/३)
– अनगु मनका सचू कहरु तयार गदाय उद्देश्यसाँग मेलिाने, शनष्पक्ष, स्ितन्त्र, सरल एिं स्पष्ट,
मापन गनय सशकने, परू ा गनय सशकने, भरपदो, तथा समय अिशि शकशटएको, लेिाजोिा र
तुलना गनय सशकने, व्यिहाररक, अनगु मन गनय सशकने, पारदिी र प्रशतशनशिमल
ू क हुने गरी
तयार गनयपु ने
– काययक्रम िा पररयोजनाले काययक्रम शस्िकृत गराउदाको अिस्थामै अनगु मन तथा
मल्ू याङ्कन काययसगं सम्िशन्ित मख्ू य मख्ू य सचू कहरु समेत शस्िकृत गराई राख्नु पने
– िाशषयक रुपमा िजेट तथा काययक्रम शस्िकृत गराउदा त्यस्ता सचू कहरु पररमाजयन गनयपु ने
भए सो समेत गराई राख्नु पने
– यस्ता अनगु मन सचू कहरु उपलशव्ि िा प्रभािसाँग सम्िशन्ित र काययसम्पादन साँग
सम्िशन्ित सचू कहरु हुन् न् कस्तो प्रकारको अनगु मन गनय िोशजएको हो सो अनसु ारका
सचू कहरु तय गनय र प्रयोग गनयमा ध्यान शदनपु ने
PFM Training Module for Local Level
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अनगु मन सच
ू कहरु (२/३)
– उपलव्िी िा प्रभािसाँग सम्िशन्ित अनगु मन सचू कका के ही उदाहरणः
• सडक सशु ििा उपलव्ितासाँग सम्िशन्ित भएमा कुल सडक लम्िाई (सो मध्ये
कालोपत्रे सडक िा ग्राभेल सडक िा कच्ची सडक); सडक सञ्चालनको अिस्था
(बषयभरी नै सञ्चालन हुने, िास अिशिमा मात्र सञ्चालन हुन)े ; सडक सशु ििाका
कारण सहज भएको सेिा िा आशथयक शक्रयाकलाप, सडक अिस्थाका कारण
शनशम्तएका समस्या िा जोशिम; आशद
• िानेपानी सशु ििा उपलव्ितासाँग सम्िशन्ित भएमा िानेपानी उपलव्ि भएको
जनसंख्या िा घरिरु ी प्रशतित, िानेपानी सशु ििामा पहुचाँ को अिस्था, आशद
• स्िास््य सेिासाग सम्िशन्ित भएमा कुपोषणको अिस्था, सरसफाईको अिस्था,
स्िास््य सस्ं था तथा स्िास््यकमीको उपलव्िता, मख्ु य रोगहरुको प्रकोप, आशद
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अनगु मन सच
ू कहरु (३/३)
– काययसम्पादनसाँग सम्िशन्ित अनगु मन सचू कका के ही उदाहरणः
• सडक शनमायणसाँग सम्िशन्ित भएमा शनमायण भएको सडकको लम्िाई, प्रयोग भएको
समानको गुणस्तर, शनमायणमा प्रयोग भएको प्रशिशिको उपयि
ु ता, काममा आइपरे का बािा
िा शबबाद, गुणस्तर जााँचको प्रिन्ि, कायय प्रगशत सम्िन्िी सचू ना तथा जानकारीको
पारदिीता, आशद
• िानेपानी आयोजना शनमायणसाँग सम्िशन्ित भएमा प्रयोग भएको समानको गुणस्तर,
शनमायणमा प्रयोग भएको प्रशिशिको उपयि
ु ता, काममा आइपरे का बािा िा शबबाद, गुणस्तर
जााँचको प्रिन्ि, कायय प्रगशत सम्िन्िी सचू ना तथा जानकारीको पारदिीता,
जनसहभाशगताबाट भएका काययहरु, शितरणका लाशग गररएको व्यिस्था, आशद
• स्िास््य सेिासाग सम्िशन्ित भएमा औषिीहरुको उपलव्िता, स्िास््य सस्ं थामा
जनिशिको उपशस्थशत, सेिा शितरणको समय, सेिा शितरणका लाशग काययिातािरण एिं
भौशतक सशु ििा, शितररत स्िास््य सेिाहरुको follow-up प्रणालीको व्यिस्था, ताशलम
सञ्चालनको अिस्था, आशद
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चौमाटसक तथा बाटषाक समीक्षा र सझ
ु ावहरुक कार्ाान्वर्न
• समीक्षामा हुनपु ने शबषयहरु
–
–
–
–
–

भौशतक प्रगशतको अिस्था
शिशिय प्रगशतको अिस्था
अनुकरणीय तथा सफलतम् काययक्रमहरु
समस्याहरु
समािानका प्रयासहरु

• समीक्षा गदाय ध्यान शदनपु ने कुराहरु
– पष्टु ्याई पयायप्त रुपमा गने
– परेका समस्याहरुको लाशग गनुयपने उपायहरुको
बारेमा लफल गराउने
– कायायन्ियनको िातािरण तयार गराउनेमा ध्यान
शदने
– पश तयार गने काययक्रम र नीशतका लाशग
मागयदियन हुने गरी समीक्षाका शबषयिस्तहु रु
शनमायण गने
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• सझु ािहरुको कायायन्ियन
– कायायन्ियनका क्रममा देशिएका त्रटु ीहरुको
सिु ारका लाशग आएका सझु ािहरु तत्कालै
कायायन्ियन गने गररन्
– प्रशक्रयागत कमीकमजोरीहरुको सिु ारकार लाशग
प्राप्त सझु ािहरु व्यिस्थापनले काययिल
ै ीमा सिु ार
गरी कायायन्ियन गररन्
– काययशिशिजन्य सिु ारका सझु ािहरुलाई नीशत
शनमायणको तहमा शनणयय प्रशक्रयामा लैजानुप य
शनणयय भएपश सो अनुसार कायायन्ियनमा सिु ार
गनय शनदेिन गररन्
– शसकाईहरुलाई अको बजेट तथा काययक्रम
शनमायणका क्रममा उपयोग गररन्
– नीशतगत सिु ारहरु नीशतगत तहमा लफल
गररन्
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नटतजामूलक अनगु मन र तेश्र पक्ष अनगु मन (१/३)
• “नशतजा” िव्दले कुनै कामको कायायन्ियनबाट (िाशञ् त िा अिाशञ् त, सकारात्मक िा नकारात्मक) प्राप्त
हुने प्रशतफल,उत्पादन िा उपलशधि िा असरलाई बझु ाउने र अनगु मन िव्दले शनिायररत लगानी तथा सािन
एिं यस सम्बन्िी अन्य काययहरुको प्रिाह समशु चत ढंगले भएको ै न र कायायन्ियन काययताशलका अनसु ार
कायय सम्पादन भई लशक्षत प्रशतफल प्राप्त भएको
ै न भनी शनरन्तर र आिशिक रुपमा शनगरानी राख्ने
काययलाई बुझाउने भएको हुदाँ ा नशतजामल
ू क अनगु मन यही सन्दभयमा रािेर बुझ्नपु ने हुन्
• नशतजामल
ू क अनगु मनका लाशग आिार र मापदण्ड तय गनयपु य यसमाः
– िस्तगु त िाका (logical framework) मा आिाररत भै नशतजा श्रङृ ् िला (result chain) अनसु ार आिार र
मापदण्ड भएको
– लगानी (Input), प्रशतफल (output), उपलशव्ि (result) र असर/प्रभाि (impact) लाई हेररएको
– आयोजनाको र कायायन्ियन भएका शक्रयाकलापको सान्दशभयकता, दक्षता, उपयोग र प्रभाि , दीगोपना, सािनको
प्रयोग र पररचालन, प्राप्त नशतजा र त्यसले पाने प्रभाि समेतलाई गहन रुपमा हेने गरी अनगु मन गररएको

• नशतजामल
ू क अनगु मन एक व्यिशस्थशत प्रशक्रया भएको हुदाँ ा आिश्यक तयारी सशहत अनगु मनका
चरणहरुलाई पालन गररएको हुन्
• यसबाट प्राप्त अनगु मन प्रशतिेदन त्यमा आिाररत भएको र सिु ारका लाशग िास मागयदियक हुन्
PFM Training Module for Local Level
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नटतजामूलक अनगु मन र तेश्र पक्ष अनगु मन (२/३)
• यसमा नशतजा श्रि
ंृ लामा आिाररत भै शनम्नानसु ार अनगु मन योजना तय गररएको हुन् , साथै पिू य
शनिायररत सचू कहरुको प्रयोग गररएको हुन् ः
नटतजा
श्ररांखला

सूचक

आधार
तथ्र्ाकां

मापनका
श्र तहरु

के मापन कसले मापन
गने
गने

मापनक
अवटध

कटहले र कसलाई
प्रटतवेदन गने

लक्ष्य
उदेश्य
उपलव्िी
प्रशतफल
शक्रयालाप

लगानी

• यस अनगु मन योजना अनसु ार सचू कहरु शनशित गरी सो अनसु ार पररणाम एिं उपलव्िीको पशहचान
र लेिाजोिा गररन्
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19

नटतजामूलक अनगु मन र तेश्र पक्ष अनगु मन (३/३)
• “तेश्रो पक्ष अनगु मन” - आयोजनाको कायायन्ियन गने शनकाय भन्दा फरक शनकाय िा
स्ितन्त्र शिज्ञ व्यशिबाट हुने िा गररने अनगु मन हो
• यस्तो अनगु मन गनयु गराउनपु ने अिस्था िा आिश्यकताः
– कायायन्ियन गने शनकायको उपलव्ि जनिशिबाट नसशकने भएमा िा
– जनिशि उपलधि भएतापशन प्रभािकारी रुपमा हुन नसक्ने भएमा िा
– अनगु मन गने कायय शििेष प्रकृशतको भई सो क्षेत्रका शिज्ञको सेिा शलनपु ने भएमा िा
– दातृ शनकायसाँग भएको सम्झौतामा िास आयोजनाको सम्बन्िमा साियजशनक
शनकाय बाशहरका तेस्रो पक्षबाट अनगु मन गने भशनएकोमा
• तेश्रो पक्षको सल
ं ग्नता गराउाँदा िास प्रशक्रया परु ा गरी त्यस्तो सेिा िररद गनयपु य
• यसमा अनगु मनकतायको स्िाथय जोशडने िा बााँशझने हुनहु ुदनै
• तेश्रो पक्षले गने अनगु मनका अन्य शबषयहरु नशतजा अनगु मन कै चररत्र अनसु ार हुनपु ने
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बजेट कार्ाान्वर्न अनुगमन प्रणालीलाई सबल गराउन टनम्न
टबषर्हरूमा ध्र्ान टदनुपने
१. िशण्डकृत त्याङ्क संकलन एिम् शिश्ले षण,

२. योजना तजयमु ा र काययन्ियनमा सरोकारिालाको अथयपणू य सहभाशगता,
३. सहभाशगतामल
ू क प्रशक्रयाद्वारा काययक्रमको नशतजामि
ु ी अनगु मन र मल्ू याङ्कन,
४. प्रत्येक सिालमा क्षमता शिकासमा जोड
५. प्रशिशिको प्रयोग
६. सेिा प्रिाह संयन्त्र तथा प्रशक्रयालाई सामाशजक र लैंशगक समािेशिकरण मैत्री हुने गरी सिु ार,
र्ी सवै कुराहरुका लाटग मापन आधार वा लेखाज खाका आधार वा पवू ाा नमु ानर् ग्र् प्रवन्ध
तर्ार गनाु आवश्र्क हुन्र् ।
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र्हाँहरुक टजज्ञासाका लाटग स्वागत गदार्ौं
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सत्र – २३
लेखापरीक्षण
(Auditing)
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समे टिने टिषयहरु
• लेखापरीक्षणको पररचय
• लेखापरीक्षणको शकशसम र लेखापरीक्षणको आिश्यकता एिं महत्ि
• आन्तररक लेखापरीक्षण
– (क्षेत्र, तररका, काननू ी व्यिस्था, शिम्मेिारी, प्रशतिेदन तथा सझु ाब, सझु ािहरुको
सम्िोिन, अशिलेख, समीक्षा)
• अशन्तम लेखापरीक्षण
– (क्षेत्र, तररका, काननू ी व्यिस्था, शिम्मेिारी, प्रशतिेदन तथा सझु ाब, सझु ािहरुको
सम्िोिन, अशिलेख, समीक्षा)
• लफल

PFM Training Module for Local Level

2

लेखापरीक्षणको पररचय
• आशथयक कारोिारसँग सम्बशन्ित लेखा,
कागिात र अशिलेखको स्ितन्त्र एिं
शनष्पक्ष रुपले गररे ने परीक्षण नै
लेखापरीक्षण हो
• यस्तो परीक्षणले लेखाको िाँच र सोको
आिारमा गररने मल्ू याकन तथा शबश्ले षण
समेतलाई िनाउँ
• ‘Auditing starts when the
accounting ends’ िन्ने कुराले
लेखापरीक्षणको चररत्रलाई दिायउँ
• लेखा परीक्षणका लाशग प्रचशलत ऐन,
काननू , नीशत, शनयम, काययक्रम, प्रिासशनक
शनणंय, सम्झौता तथा लेखापरीक्षण
मानदण्डलाइं आिार माशनन्
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लेखापरीक्षणको उद्देश्य
• शबशिय शबिरणको िद्ध
ु ता परीक्षण गने
• प्रचशलत काननू को पालना शस्थशतको
परीक्षण गने
• स्रोत सािनको उद्देश्यमल
ू क उपयोगको
मल्ू याक
ं न गने
• आन्तररक शनयन्त्रण प्रणालीको मल्ू यांकन
गने
• सेिा प्रिाहको प्रिािकारीताको मल्ू यांकन
गने
• साियिशनक सम्पशिको संरक्षण र उपयोगको
शबश्ले षण गने
• अनगु मन मल्ू याक
ं न र पष्ठृ पोषणको
मल्ू यांकन गने
3

लेखापरीक्षण (Audit) ले खोज्ने र टिने टिषय (मूख्य)

आटथिक टििरणको
प्रमाटणकरण (Financial
Attestation)

आम्िानी एिं खचि
कानुनसम्मत ढंगिाि
गररएको छ छै न

कायिमूलक
लेखापरीक्षण
(Performance
Audit)
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टनयटमतताको
लेखापरीक्षण
(Regularity
Audit)

आटथक
ं टििरण
सटह एिं
यथाथिथपरक ढंगले
तयार भए नभएको

स्रोत साधनको
प्राप्ती एिं उपयोग
गिाि टमतव्ययीता,
कायििक्षता
र प्रभािकारीता रहे
नरहेका
4

लेखापरीक्षणको टकटसम
• मल
ू तः लेखापरीक्षण दईु प्रकारका हुन् न्
– आन्तरीक लेखा परीक्षण
– अशन्तम लेखा परीक्षण

• यसका अशतररक्त लेखापरीक्षण गने तररका, क्षेत्र आशदका शहसािले लेखापरीक्षणका शकशसमहरुलाई
शनम्नानसु ार न्
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

आशथयक लेखापरीक्षण (Financial audit)
काययमूलक लेखापरीक्षण (performance audit)
प्राशिशिक लेखापरीक्षण (technical audit)
सूचना प्रशिशिको लेखापरीक्षणण (IT audit)
सामाशिक लेखापरीक्षण (social audit)
साियिशनक लेखापरीक्षण (public audit)
सामशयक लेखापरीक्षण (concurrent audit)
लैङ्शगक परीक्षण (gender audit)
िातािरणीय लेखापरीक्षण (environmental audit)
शिशि शबज्ञान लेखापरीक्षण (forensic audit)
शबिेष लेखापरीक्षण (special audit)
आशद
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लेखापरीक्षणको आिश्यकता एिं महत्ि (१/२)
• लेखापरीक्षणणको आिश्यकता
– िए गररएका कामसँग सम्िशन्ित कागिात तथा प्रमाणहरु िए निएको, व्यिस्थापकीय सक्षमता,
साियिशनक कोष सञ्चालनको अिस्था, प्रचशलत कानुनमा िएका व्यिस्थाहरुको पालन िए निएको
आशद शबषयमा सशु नशित हुन आिश्यक हुन्
– यसले साियिशनक शिम्मेिारीमा िएकाले शिम्मेिारी पालन गरे नगरे को र नशतिा खोशिए अनसु ार प्राप्त
िए निएकोमा साियिशनक िानकारी हुन आिश्यक हुन्
• लेखापरीक्षणको महत्ि
– यसले िल
ू , त्रशु ि िा गल्ती पिा लगाई आिश्यक सझु ाि तथा शसफाररस गने, – लेखाको िद्ध
ु ता िाँच
गने, अशनयशमतता र लकपि पिालगाई रोक्ने, साियिशनक सम्पशिको सरं क्षण गने, सरकारी कारोबारको
शहसाबलाई पारदिी िनाउने, शििीय शििरणहरू प्रमाशणत गने तथा सोको पष्टु ् याई ं गने, काययसम्पादन
स्तर मापन गने िस्ता काययहरु गदय
– यसबाि हाशन नोक्सानी िए निएको परीक्षण गरी िएको िए शनयशमत तथा असल
ु उपर गनय, सािन
स्रोतको प्रिािकारी पररचालन एिं प्रिासशनक दक्षता, प्रिािकाररता, काययकुिलताको लाशग को लाशग
आिश्यक सझु ाि गनय, नीशतगत एिं प्रशक्रयागत सिु ार गनय आिश्यक सचू ना र िानकारी प्राप्त हुने गदय
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लेखापरीक्षणको आिश्यकता एिं महत्ि (२/२)
लेखापरीक्षणको महत्िलाई सारमा यसरी बझ्ु न सशकन् ः
• प्रचशलत काननू पालनाको सशु नशित गराउने
• शनिायररत लक्ष्य प्राशप्त प्रशत सिक गराउने
• शबशि र पद्धशत अिलम्िनका शदिामा उन्मख
ू गराउने
• पारदशियता, शिम्मेिारी र ििाफदेशहता प्रियद्धनका लाशग िातािरण शनमायण गररशदने
• स्रोत सािनको उद्देश्यमल
ू क उपयोगमा ध्यान के शन्ित गराउने िोड शदने
• आशथयक र नशतिासँग सम्िशन्ित अशिलेख व्यबस्थापनलाई व्यिशस्थत गनय शिम्मेिार
गराउने
• समयमा प्रशतबेदन गने प्रणालीको शबकास गराउने, आशद
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नेपालमा लेखापरीक्षण सम्िन्धी काननू ी व्यिस्था
(क) नेपालको संशििानले नै संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायायलयको लेखा काननू द्वारा शनिायररत
तररका बमोशिम शनयशमतता, शमतव्यशयता, काययदक्षता, प्रिािकाररता र औशचत्य समेतको शिचार गरी
महालेखा परीक्षकबाि लेखापरीक्षण हुने व्यिस्था गरे को
(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच् े द १० मा स्थानीय संशचत कोष, आशथयक काययप्रणाली,
लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यबस्था, बेरुिु फ यौि र सम्परीक्षण व्यबस्था रहेको
(ग) आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐनको दफा ३३ र ३४ मा आन्तररक लेखापरीक्षणको
सम्िन्िमा र दफा ३५ मा अशन्तम लेखापरीक्षणको सम्िन्िमा व्यिस्था गररएको सो ऐनको दफा ३६ देशख
४३ सम्म लेखापरीक्षण गराउने, प्रशतिेदन शदने, प्रशतिेदन उपर ििाफ शदने, बेरुिु लगत राख्ने, बेरुिु
फस्यौि गने गराउने र यसका लाशग संस्थागत प्रिन्िहरुसँग सम्िशन्ित प्राििानहरु राशखएको
(घ) आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि शनयमािलीको शनयम ८३ देशख ८५ सम्म आन्तररक
लेखापरीक्षणको प्रकृया र यसको बेरुिु उपरको सम्िोिनका शबषयहरु उल्लेख िएको शनयम ८७ देशख
९३ सम्म लेखापरीक्षण गराउने, प्रशतिेदन शदने, प्रशतिेदन उपर ििाफ शदने, बेरुिु लगत राख्ने, बेरुिु
फस्यौि गने गराउने र यसका लाशग सस्ं थागत प्रिन्िहरुसँग सम्िशन्ित प्रशक्रयागत प्राििानहरु राशखएको
(ङ) सरकारी लेखा महालेखा परीक्षकले तोके को ढाँचामा राख्नपु ने व्यिस्था सो अनसु ार म.ले.प.फारमहरु
कायायन्ियनमा रहेको
(च) यी मल
ू ितू काननू ी आिारमा रही लेखापरीक्षणसँग सम्िशन्ित काययशिशि र मागयदियनहरु र प्रशतिेदन एिं
अशिलेख काययका ढाँचाहरु कायायन्ियनमा रहेका
PFM Training Module for Local Level
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नेपालमा लेखापरीक्षण सम्िन्धी काननू ी व्यिस्था
(क) नेपालको संशििानले नै संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायायलयको लेखा काननू द्वारा शनिायररत
तररका बमोशिम शनयशमतता, शमतव्यशयता, काययदक्षता, प्रिािकाररता र औशचत्य समेतको शिचार गरी
महालेखा परीक्षकबाि लेखापरीक्षण हुने व्यिस्था गरे को
(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच् े द १० मा स्थानीय संशचत कोष, आशथयक काययप्रणाली,
लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यबस्था, बेरुिु फ यौि र सम्परीक्षण व्यबस्था रहेको
(ग) आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐनको दफा ३३ र ३४ मा आन्तररक लेखापरीक्षणको
सम्िन्िमा र दफा ३५ मा अशन्तम लेखापरीक्षणको सम्िन्िमा व्यिस्था गररएको सो ऐनको दफा ३६ देशख
४३ सम्म लेखापरीक्षण गराउने, प्रशतिेदन शदने, प्रशतिेदन उपर ििाफ शदने, बेरुिु लगत राख्ने, बेरुिु
फस्यौि गने गराउने र यसका लाशग संस्थागत प्रिन्िहरुसँग सम्िशन्ित प्राििानहरु राशखएको
(घ) आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि शनयमािलीको शनयम ८३ देशख ८५ सम्म आन्तररक
लेखापरीक्षणको प्रकृया र यसको बेरुिु उपरको सम्िोिनका शबषयहरु उल्लेख िएको शनयम ८७ देशख
९३ सम्म लेखापरीक्षण गराउने, प्रशतिेदन शदने, प्रशतिेदन उपर ििाफ शदने, बेरुिु लगत राख्ने, बेरुिु
फस्यौि गने गराउने र यसका लाशग सस्ं थागत प्रिन्िहरुसँग सम्िशन्ित प्रशक्रयागत प्राििानहरु राशखएको
(ङ) सरकारी लेखा महालेखा परीक्षकले तोके को ढाँचामा राख्नपु ने व्यिस्था सो अनसु ार म.ले.प.फारमहरु
कायायन्ियनमा रहेको
(च) यी मल
ू ितू काननू ी आिारमा रही लेखापरीक्षणसँग सम्िशन्ित काययशिशि र मागयदियनहरु र प्रशतिेदन एिं
अशिलेख काययका ढाँचाहरु कायायन्ियनमा रहेका
PFM Training Module for Local Level
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आन्तररक लेखापरीक्षण
(क्षेत्र, तररका, टिम्मेिारी, प्रटतिेिन तथा सझ
ु ाि, सझ
ु ािहरुको सम्िोधन, अटभलेख,
समीक्षा)

PFM Training Module for Local Level
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आन्तरीक लेखापरीक्षण के हो?
• व्यिस्थापनको सहयोगको लाशग सङ्गठन शित्रैबाि
शनरन्तर रुपमा चशलरहने स्ितन्त्र लेखापरीक्षण
• सङ्गठनको काययसञ्चालनमा गणु ात्मकता िशृ द्ध र
सुिार गरी सङ्गठनशित्रैबाि खडा गररएको स्ितन्त्र,
परामियदायी र उद्देश्यउन्मख
ु शक्रयाकलाप
• यसले सङ्गठनको तथ्याङ्क, काययप्रशक्रयाको
शिश्ले षण, मल्ू याङ्कनमा आिाररत अन्तरदृशष्ट र
शसफाररसहरुको माध्यमबाि सङ्गठनको दक्षता र
प्रिािकाररता िशृ द्ध गनय ऋबतबशथकत को काम गने
• आफ्नो शक्रयाकलापबाि आफै शिश्वस्त हुन गररने
िाँच
• यसले िरसक रोग लाग्न नशदने रोकथाममल
ू क काम
ग य , रोग लाशग हालेमा तत्काल उपचार गरी अझ
गंिीर हुनबाि बचाउने उपचारात्मक काम पशन ग य

PFM Training Module for Local Level

आ.ले.प. सम्िन्िी यो पररिाषालाई
मनन्न गनयु उपयक्त
ु हुन् ः
“Internal audit is an independent
appraisal function established by the
management of an organization for
the review of the internal control
system as a service to the
organization. It examines, evaluates
and reports on the adequacy of
internal control as a contribution to
the proper, economic and efficient
and effective use of resources.”
- International Internal Audit
Standard.
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आ.ले.प.को उद्देश्य
कामको शनयशमतता र
काननू को पालनसँग
सम्िशन्ित

• लेखाकंनको िद्दु ता, शिश्वसशनयता र इमान्दाररता
कायम गनय सघाउनु
• नीशत, शनयम तथा प्रशक्रयाको पालना गनय सघाउनु

• साियिशनक सम्पशिको सरु क्षणको प्रत्यािशू त गनयु
शिम्मेिारी र
• श्रोतको शमतव्ययी र प्रिािकारी तिरिाि उपयोग
ििाफदेशहतासँग सम्िशन्ित गराउनु

नशतिासँग सम्िशन्ित

PFM Training Module for Local Level

• आयोिना तथा काययक्रमहरुको उदेश्य हाशसल गनय
सघाउनु
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आन्तरीक लेखापरीक्षणको क्षेत्र
•
•
•
•
•
•

गशणतीय िद्ध
ु ताको परीक्षण
प्रचशलत काननु को पालना
शििीय सािनको उपयोग (शमतब्ययी, दक्षता र प्रिािकारी)
शनिायररत लक्ष्यको उपलव्िी
शििीय प्रशतिेदनको शिश्वसनीयता
आन्तररक शनयन्त्रण प्रणालीको मल्ू यांकन

PFM Training Module for Local Level
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आ.ले.प.को टिम्मेिारी
• आ. ले. प. काययको शिम्मेिारी ु ट्टै आ. ले. प. िाखाको व्यिस्था गरी शदनपु ने काननू ी व्यिस्थाका
कारण आशथयक कारोिारमा सल
ं ग्न रहने िन्दा शिन्न शनकाय िा कमयचारीबाि आन्तरीक लेखापरीक्षण
गने गरी शिम्मेिारी शदइन्
• आ. ले. प. गने शनकायहरुः
– संघ अन्तगयतका शनकायहरुको आ. ले. प. कोष तथा लेखा शनयन्त्रक कायायलयबाि,
– प्रदेि अन्तगयतका शनकायहरुको प्रदेि लेखा शनयन्त्रक कायायलयबाि,
– स्थानीय तहको आ. ले. प. िाखाबाि(आ. ले. प. िाखा निएमा बैकशल्पक व्यिस्था अन्तगयत
पाशलकाको शनणययका आिारमा अनरु ोि िए बमोशिम को.ले.शन.का.बाि,
– साियिशनक संस्थान तथा संगशठत शनकाय आ. ले. प. िाखाबाि िा स्ितन्त्र लेखापरीक्षणकबाि
• प्रत्येक शनकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तररक शनयन्त्रण सशमशतको व्यिस्था हुन् यो सशमशतले
आन्तररक शनयन्त्रण पद्दशत सदृु ण गराउने काम गदय , िस अन्तगयत आन्तररक लेखापरीक्षण र यस
सझु ािको कायायन्ियन प य
• आ. ले. प. गराउने शिम्मेिारी सम्िशन्ित कायायलय प्रमख
ु को हो
PFM Training Module for Local Level
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स्थाटनय तहमा आ. ले. प. को काननु ी आधारहरू (१/२)
• स्थाटनय सरकार सच
ं ालन ऐन, २०७४
– ७७. लेखापरीक्षणः
(१) स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अशन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाि गराउनु पने
(२) स्थानीय तहले काननू बमोशिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक लेखा परीक्षण गराउनु पने
(३) उपदफा (२) बमोशिम आन्तररक लेखापरीक्षणले औल्याएका कै शफयत सम्बशन्ित अशिकारीले अशन्तम
लेखापरीक्षण हुनिु न्दा अगािै सम्परीक्षण गराउनु पने
(४) उपदफा (२) बमोशिम गररएको आन्तररक लेखापरीक्षणको एक प्रशत अशन्तम लेखा परीक्षणका लाशग
खशिने डोर िा महालेखा परीक्षकले तोके को व्यशक्त िा शनकायलाई उपलब्ि गराउनु पने

• आटथिक कायिटिटध तथा टित्तीय उत्तरिाटयत्ि ऐन २०७६
– ३४. प्रदेि तथा स्थाशनय तहमा आन्तररक लेखापरीक्षण
(१) प्रदेि तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आशथयक कारोबारको शनयशमतता, शमतव्यशयता, काययदक्षता र
प्रिािकाररताका आिारमा आन्तररक लेखापरीक्षण गनयु गराउनु पने
(२) उपदफा (१) बमोशिम आन्तररक लेखापरीक्षणको प्रशतिेदनबाि आल्याइएको शिषयहरूको आिारमा
आिश्यक सिु ार गनयु सम्बशन्ित प्रदेि तथा स्थाशनय तहको कतयव्य हुने
PFM Training Module for Local Level
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स्थाटनय तहमा आ. ले. प. को काननु ी आधारहरू (२/२)
(३) प्रदेि तथा स्थाशनय तहले आन्तररक लेखापरीक्षणको प्रशतिेदनमा उल्लेख िए बमोशिम सुिार िए
निएको परीक्षण गनय तथा आिश्यक कारबाही गनय लेखापरीक्षण सशमशत गठन गनयु पने
(४) प्रदेि तथा स्थाशनय तहले आन्तररक लेखापरीक्षकले प्रस्ततु गरे को प्रशतिेदन र सो उपर िएको
कारबाहीको प्रशतिेदन प्रदेिको हकमा सम्बशन्ित मन्त्री तथा स्थाशनय तहको हकमा प्रमख
ु समक्ष पेि गनयु पने

PFM Training Module for Local Level
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स्थाटनय तहमा आ. ले. प. प्रटतिेिन र यसको कायाि न्ियन
• आ. ले. प. गनयपु ने समय र ढाँचा काययशिशिमा तय गररए अनसु ार हुन्
• आ. ले. प. प्रशतिेदनमा आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा तोशकएका
शबषयिस्तहु रु समेशिएको हुन्
• यस्तो प्रशतिेदन प्रमख
ु समक्ष पेि हुन् र सो को प्रशत प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृतलाई समेत शदइन्
• प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृतले आ. ले. प.ले गरे का सझु ािहरुको सम्िोिन गरी अशन्तम लेखापरीक्षण हुनु अगािै
फस्यौि गरी सक्नपु य
• अशन्तम लेखापरीक्षण हुदँ ा आ. ले. प.का सुझािहरु कारण सशहत हिाएकोमा िाहेक आफ्नो प्रशतिेदनमा समािेि गनय
सक्
• तालुक महािाखा/िाखाहरूले आ. ले. प. सुझाि कायायन्ियन गरे नगरे को र औल्याइएका बेरुिुहरु समयमा नै
फस्यौि गरे नगरे को सम्िन्िमा अनगु मन गनयपु ने हुन्
• आ. ले. प.ले औल्याएका सुझािहरु तथा बेरुिुहरु त्रैमाशसक प्रशतिेदनको हकमा अको त्रैमाशसक अिशिशित्र र
बाशषयक प्रशतिेदनको हकमा अशन्तम लेखापरीक्षण हुन अगाबै सम्िोिन गररसक्नपु ने हुन्
• लेखापरीक्षण सशमशतले यस्ता सुझािहरुका आिारमा प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृतलाई शनदेिन शदन सक्

PFM Training Module for Local Level
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अटन्तम लेखापरीक्षण
(क्षेत्र, तररका, प्रटतिेिन तथा सझ
ु ाि, सझ
ु ािहरुको सम्िोधन, अटभलेख, समीक्षा)

PFM Training Module for Local Level
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अटन्तम लेखापरीक्षणको क्षेत्र
टनम्न टिषयमा परीक्षण गररने िा हुने
– शनयशमतता
– शमतव्ययीता
– काययदक्षता
– प्रिािकाररता , र
– औशचत्य
टिटत्तय तथा टिटिध टिषयको लेखापरीक्षण
– शनयशमतता, शमतव्ययीता, काययदक्षता,
प्रिािकाररता र औशचत्य समेतको शिचार गरी
शिशिय लेखापरीक्षणको अशतररक्त सचू ना
प्रशिशि, काययमल
ू क, लैङ्शगक, शबशि शबज्ञान,
िातािरण िस्ता शिशिि शबषयहरुमा समेत
लेखापरीक्षण हुन सक्ने
PFM Training Module for Local Level

महालेखा परीक्षकले औशचत्यको दृशष्टले परीक्षण
गने शबषयहरुः
– शनकासा अनसु ार खचय गरे को िएता पशन
बेमनु ाशसब तररकाले िा राशष्िय िनको हानी
नोक्सानी हुने गरी खचय गरे को देशखएमा त्यस्तो
खचय र शनकासाको सम्िन्िमा
– चल, अचल राशष्िय िनको अनदु ान िा रािश्वको
अशिहस्ताकंन िा खानी, िंगल, िलिशक्त
आशदको सुशििा प्रदान सम्िन्िमा पट्टा, अनमु शत,
लाइसेन्स, अशिकार र कुनै अन्य प्रकारबाि रािश्व
िा चल अचल राशष्िय िन त्याग गने गरी िारी
गररएका सिै शनकासाको सम्िन्िमा
– साियिशनक शनमायण, ममयत संिार, साियिशनक
खररद तथा आपशू तय, परामिय सेिा सम्िन्िी ठे क्का
र सम्झौता, सेिा प्रिाह, साियिशनक खचय, रािश्व
पररचालन लगायत शिशिि आशथयक कारोिारका
शबषयिस्तक
ु ो सम्िन्िमा
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लेखापरीक्षण प्रटतिेिन र यसको कायािन्ियन
• लेखापरीक्षण गनयपु ने समय महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण काययताशलका अनसु ार र ढाँचा काययशिशिमा तय
गररए अनसु ार हुन् ,
• लेखापरीक्षण प्रशतिेदनमा संशििान र लेखापरीक्षण ऐनमा उल्लेख िएका शबषयहरु समेशिएका हुन् न,्
• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन र शनयममा िएका प्रशक्रयात्मक व्यिस्थामा आिाररत िै
लेखापरीक्षण गरी सो सम्िन्िी प्रारशम्िक प्रशतिेदन कायायलय प्रमख
ु समक्ष पेि हुन् ,
• प्रारशम्िक प्रशतिेदन प्राप्त िएपश ३५ शदनशित्र सम्िशन्ित कायायलयले तोशकएिमोशिम फस्यौि गरी
समपरीक्षणका लाशग महालेखापरीक्षक समक्ष पेि गनयपु ने हुन् ,
• सम्परीक्षण गने व्यहोराहरु हिाई अन्य व्यहोराहरु समेिी अशन्तम प्रशतिेदन कायायलय प्रमख
ु लाई शदइन् र सो को
प्रशत लेखाउिरदायी अशिकृतलाई समेत शदइन् ,
• अशन्तम प्रशतिेदनका आिारमा बेरुिु लगत राख्नपु य र सोको फस्यौि गनयगु राउनपु य ,
• लेखाउिरदायी अशिकृतले लेखापरीक्षणले गरे का सझु ािहरुको सम्िोिन गरी फस्यौि गनयपु य ,
• अशन्तम लेखापरीक्षणबाि कायम िएका सुझािहरु समेिी महालेखा परीक्षकले आफ्नो बाशषयक प्रशतिेदन तयार
गरी राष्िपशत समक्ष पेि हुन् ,
• लेखापरीक्षण तथा आन्तररक शनयन्त्रण सशमशतले यस्ता सुझािहरुका आिारमा कायायलय प्रमख
ु लाई शनदेिन
शदन सक्
PFM Training Module for Local Level
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लेखापरीक्षण र टिटत्तय सश
ु ासन
• शबशिय सि
ु ासनः
– स्रोत व्यबस्थापन तथा उपयोग, बिेि तथा कायक्र
ं म तिमंु ा, शनकासा तथा खचं व्यबस्थापन,
अशिलेख तथा प्रशतबेदन आशद काययमा पारदशियता, ििाफदेशहता र शबशिसम्मत कायय िएको
अिस्था
• आशथक
ं प्रिासनः
– बिेि तियमु ा, स्िीकृशत, शनकासा, खचय, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्िी काननू ी व्यबस्थाको
पालना गरी शबशिय सि
ु ासन कायम गररएको अिस्था
• लेखापरीक्षणः
– आशथक
ं कारोिारको प्रमाणीकरण गरी साियिशनक श्रोत सािनको सदपु योग िएकोमा िनतालाई
आश्वस्त गनयु
• त्यसैले लेखापरीक्षण काययले आशथयक प्रिासनको उद्देश्य अनुसार कायय गरी शबशिय सि
ु ासनका लाशग
कायय िएको िा ै न िन्ने बारे मा िानकारी शदने िएकोले लेखापरीक्षण काययले शबशिय सि
ु ासनमा
प्रत्यक्ष योगदान शदन्
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लेखापरीक्षणको सस्ं थागत सरं चना र सम्िन्ध
• लेखापरीक्षणका लाशग सिं ैिाशनक अगं को रुपमा महालेखा परीक्षक
• आ. ले. प.का लाशग समग्र नीशतगत समन्िय सशहत कायय गने अगं को रुपमा महालेखा शनयन्त्रक
कायायलय
• आ. ले. प. काययमा काययस्थलमा काम गनय महालेखा शनयन्त्रक कायायलय अन्तगयत प्रत्येक शिल्लामा
कोष तथा लेखा शनयन्त्रक कायायलय
• प्रदेिको हकमा प्रदेि लेखा शनयन्त्रक कायायलय
• स्थानीय तहको हकमा आ. ले. प. िाखा
• प्रत्येक शनकायमा सहिीकरणका लाशग लेखापरीक्षण तथा आन्तररक शनयन्त्रण सशमशतको व्यिस्था
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आन्तररक लेखापरीक्षण र अटन्तम लेखापरीक्षण िीचको अन्तर सम्िन्ध
• आन्तररक लेखापरीक्षण र अशन्तम लेखापरीक्षणमा प्रयोग हुने शिशिहरूमा समानता रहे पशन यी दइु य
लेखापरीक्षणहरू शिन्न उद्देश्य पशू तयका लाशग शनशदयष्ट हुन् न्
• आन्तररक लेखापरीक्षणले अशन्तम लेखापरीक्षणलायय सहयोग मात्र गदय
• आन्तररक लेखापरीक्षणले आ. ले. प. िाखा बाि हुने र अशन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको
कायायलयबाि हुने
• बेरुिू अशिलेख र फस्यौि ु ट्टा ु ट्टै हुने
• अलग प्रशतिेदनहरू
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यहााँहरुको टिज्ञासाका लाटग स्िागत गििछौं
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सत्र – २४
बेरुजु र बेरुजु फर्स्यौट

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेटटने टबषयहरु
•
•
•
•
•
•

बेरुजु र यसको सन्दर्य
बेरुजक
ु ो शकशसम
बेरुजक
ु ो अशर्लेख र यस सम्िन्िी समीक्षा
बेरुजक
ु ो असर
बेरुजु फस्यौट सम्िन्िी व्यिस्थाहरु र फस्यौटको शजम्मेिारी
लफल
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बेरुजु र यसको सन्दर्भ
• लेखा शसद्धान्त, मानदण्ड र प्रचशलत काननू
पालना नगरी गररएको आशथयक कारोबारलाई
बेरुजु र्नेर बुशिन्
• प्रचशलत काननू बमोशजम पर्ु याउनु पने रीत
नपर्ु याई कारोबार गरे को िा राख्नु पने लेखा
नराखेको तथा अशनयशमत िा बेमनाशसब
तररकाले आशथयक कारोबार गरे को र्नी
लेखापरीक्षण गदाय औल्ं याइएको िा
ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजु र्नेर जाशनन्

• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि
ऐनले प्रचशलत काननू बमोशजम लेखा
नराखेको तथा अशनयशमत िा बेमनाशसि
तररकाले आशथयक कारोबार गरे को र्नी
लेखापरीक्षण गदाय औल्याइएको िा
ठहयायइएको कारोबारलाई बेरुजक
ु ो रुपमा
शचत्रण गरे को
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• बेरुजल
ु ाई आशथयक अनि
ु ासन पालनको
शस्थशत शचत्रण गने ऐनाको रुपमा हेररन्
• आम्दानी र खचयको लेखाकंन एिं प्रशतबेदन
प्रणालीको शिश्वसनीयता माशथ लेखापरीक्षणले
गने सिु ािको आिारमा साियजशनक शिशिय
कारोबारको नशतजाको आकलन हुने र्एकोले
यसमा देशखने गलत व्यिहारको शचत्रणको
रुपमा बेरुजु देखा पदय
• मल
ू तः बजेट कायायन्ियनमा अनि
ु ासन कायम
गने अिलम्िन गररने बजेट शनमायण,
कायायन्ियन र शनयन्त्रणसँग सम्िशन्ित
शक्रयाकलापहरुको अिस्थाले नै अन्य
सि
ु ासनका गशतशिशिहरुलाई शनदेशित
गरररहने र्एकोले बेरुजक
ु ो अिस्था नआउनु नै
असल िासनको एउटा रुप हो

3

बेरुजक
ु ो टकटसम
बेरुजल
ु ाई मल
ू तः शनम्नानसु ार िगीकरण गररएको पाइन् ः
• सैद्धाशन्तक बेरूजु
• लगती बेरुजु यसलाई मल
ू तः शनम्न तीन शकशसममा िगीकरण गररएको ः
– असल
ू गनयपु ने,
– शनयशमत गनयपु ने यस अन्तगयतः
•
•
•
•

अशनयशमत र्एको,
प्रमाण कागजात पेि नर्एको,
शजम्मेिारी नसारे को,
िोिर्नाय नशलएको

– पेश्की बाँकी यस अन्तगयतः
• कमयचारी पेश्की र
• अन्य पेश्की
PFM Training Module for Local Level
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बेरुजक
ु ो अटर्लेख र यस सम्वन्धी समीक्षा
• बेरुजक
ु ो अशर्लेखका लाशग म.ले.प. फा. न.ं ८०५ को व्यिस्था र्एको सो अनसु ार
अशर्लेख राख्नपु ने
• यस्तो बेरुजक
ु ो लगत कायायलयस्तरमा राख्नपु ने
• के न्रीय स्तरका शनकायले आफ्नो र मातहतका सिै कायायलयको बेरुजक
ु ो के न्रीय लगत
राख्नपु ने
• आन्तररक र अशन्तम लेखापरीक्षणको बेरुजु लगत अलग अलग रुपमा राख्नपु ने
• बेरुजक
ु ो सम्परीक्षण गराई लगत कट्टा गनयपु ने
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बेरुजू फर्स्यौट
• बेरुजु फस्यौटका आिारः
– असल
ु गने, शनयशमत गने िा पेश्की
फ यौंट गने

• बेरुजु फस्यौटका लाशग शजम्मेिार व्यशि
– लेखा उिरदायी अशिकृत
– साियजशनक लेखा सशमशत
– बेरुजू फ यौंट सशमशत

• स्थानीय तहको हकमा शजम्मेिार व्यशि
–
–
–
–

प्रमख
ु प्रिासशकय अशिकृत,
काययपाशलका
लेखा सशमशत
सर्ा
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• फस्यौटको तररकाः
–
–
–
–

प्रमाण कागजात िा पुष्ट्याई गरी शनयशमत गरेर
असल
ू उपर गनयपु नेमा असल
ू उपर गरेर
पेश्कीको हकमा पेश्की फस्यौट गरेर
सैद्दाशन्तक बेरुजक
ु ो हकमा सो सम्िन्िमा नीशतगत
तथा प्रशक्रयागत सिु ार गरेर
– यसमा कामको लाशग शजम्मेिार पदाशिकारीले
व्यहोरा तयार गरी सम्िशन्ित कायायलय प्रमख
ु ले जाँच
गरी प्रमाशणत गनुयप य
– कायायलयप्रमख
ु बाट शसफाररि र्ै आएको व्यहोरा
लेखाउिरदायी अशिकृ तले आिश्यक जाँच गरी
गराई फस्यौटको शनणयय गनुयप य
– यसरी र्एको फस्यौट शनणययका आिारमा लगत
कट्टा गरी बेरुजु अशर्लेख अिािशिक गनयपु य

6

बेरुजु फछयौटको प्रटिया र समय
• लेखापरीक्षणबाट देशखएका व्यहोरा शनयशमत, प्रमाण, असल
ु िा पेश्की फ यौटका
माियमबाट फछ्र्यौट हुन्
• काययक्रम र बजेट शबशनयोजन नर्एको अिस्थामा तत्काल खचय गनय पने अिस्था र्एमा
खचय गरे को ७ शदन शर्त्र शनयशमत गने अशिकारी समक्ष शनयशमतको लाशग पेि गनयु प य
• लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देशखएकोमा बेरुजु पत्र प्राप्त र्एको ३५ शदन शर्त्र शनयशमत िा
प्रमाण िा असल
ु गरी फ यौट गनयपु य
• ३५ शदनशर्त्र फछ्र्यौट गनय नसशकने र्एमा म्याद थप माग गरी थप र्एको समयशर्त्र
फ यौट गनयपु य
• असल
ु गनपयु ने बेरुजु १ बर्यसम्म असल
ु नर्एमा के शन्रय तहशसल कायायलयमा लगत
राखी कायायलयको बेरुजु फ यौट गनयपु य
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बेरुजू सम्परीक्षण
• बेरुजू फछ्यौंटको काम परु ा र्एपश मात्र बेरुजू सम्परीक्षणको काम िरुु हुन्
• बेरुजू सम्परीक्षणका लाशग देहायको प्रशक्रया आिश्यक पदय ः
– असल
ु उपर गनपु ने बेरुजक
ू ो हकमा असल
ु गरी राजस्ि दाशखला गरे को प्रमाण
– शनयशमत गनपु ने बेरुजक
ू ो हकमा लेखा उिरदायी अशिकृतबाट शनयशमत र्एपश
– प्रमाण पेस नर्एको बेरुजक
ू ो हकमा प्रमाण पेस र्एपश
– पेस्की बेरुजक
ू ो हकमा पेस्की फ यौंट र्एपश
• बेरुजू सम्परीक्षणको काम लेखापरीक्षण गने शनकायबाट हुन्
• स्थानीय तहको बेरुजु सम्परीक्षण हालका लाशग लेखापरीक्षणको क्रममा हुने व्यबस्था
शमलाइएको अिस्था
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बेरुजु फर्स्यौटका सच
ू कहरु
बेरुजु फस्योट काययका लाशग के ही सचू कहरु तय गनयु उपयि
ु हुन् हाल व्यिहारमा अिलम्िन र्एका
शबर्यहरुलाई हेदाय शनम्न सचू कहरु सबै िा आशं िक रुपमा प्रयोग र्एको देशखन् ः
• कारोिार रकम र बेरुजु रकमको तुलना
• सैद्दाशन्तक बेरुजक
ु ा बँदु ाहरु
• दोहोररएका बेरुजु व्यहोरा
• बेरुजु फस्यौट रकम र प्रशतित
• बेरुजु फस्यौटको समय
• बेरुजु शसजयना नहुन िा बेरुजु न्यशू नकरणका लाशग गररएको प्रयास
• शजम्मेिार पदाशिकारीको सशक्रयता

नोटः यसमा ननकायको आवश्यकताको आधारमा थप गनन सनकने ।
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बेरुजुको असर
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बेरुजु देटखएका मुख्य जोटखमका क्षेत्रहरु (१/२)
• योजना तजयमु ा तथा बजेट शनमायणसँग सम्िशन्ित
– स्िीकृत नर्एको काययक्रममा रकमान्तर, नीशतगत पालन, मापदण्डको पालन, आशद
• अशख्तयारी, शनकासा र शनयन्त्रणसँग सम्िशन्ित
– समयमा अशख्तयारी प्रदान, अस्िार्ाशिक शनकासा, आशथयक शनयन्त्रण नहुने क्षेत्रमा हस्तान्तरणको
माध्यमबाट बजेट प्रिाह, आशद
• कायायन्ियन तथा खचय प्रशक्रयासँग सम्िशन्ित
– समयमा काम नहुने अिस्था, खचयको नम्सय तथा मापदण्ड र यसको पालन, आशथयक काययशिशिको
पालन, काययप्रशक्रयाको पारदिीता, आशद
• खररद व्यिस्थापनसँग सम्िशन्ित
– अस्िार्ाशिक मल्ू यमा खररद, खररदको गणु स्तर, खररदका लाशग प्रशतस्पिाय, पारदिी खररद प्रशक्रयाको
अिलम्िन, अस्िार्ाशिक लागत अनमु ान, अस्िार्ाशिक ितयहरुको शनिायरण, आशद
• गणु स्तर शनयन्त्रण तथा शनगरानीसँग सम्िशन्ित
– गुणस्तरको जाँच र प्रमाशणकरण, कमसल समानको प्रयोग एिं प्राशप्त, अनगु मन तथा जाँचको
प्रर्ािकाररता, प्रशतिेदन र समीक्षामा कमजोरी, आशद
PFM Training Module for Local Level
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बेरुजु देटखएका मुख्य जोटखमका क्षेत्रहरु (२/२)
• श्रोतको पररचालनसँग सम्िशन्ित
– श्रोत प्राशप्तमा कमी, अस्िार्ाशिक रुपमा अशिकार हस्तान्तरण, प्राशप्तको गलत अशर्लेख एिं
हानी, आशद
• नीशतगत तथा सैद्दाशन्तक शबर्यसँग सम्िशन्ित
– गलत नम्सय तथा मापदण्ड शनमायण, प्रशक्रयागत शनिायरण एिं काययशिशिजन्य शिर्य, आशद
• समन्िय र श्रोतको सदपु योगसँग सम्िशन्ित
– अनशिकृत व्यशिबाट श्रोत सािन माशथ हुने कव्जा, अशिकार प्राप्त नर्एको व्यशि िा
पदाशिकारीबाट हुने श्रोतको प्रयोग, दोहोरो खचय, उही क्षेत्रमा पटकपटक फरक फरक काम गदाय
पशहले र्एको काममा हुने क्षशत, आशद
• अन्य
– साियजशनक सम्पशि माशथको अशतक्रमण, प्राकृशतक श्रोतको उपयोग हस्तान्तरणबाट शसशजयत
क्षशत, आशद
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बेरुजु र जोटखमका क्षेत्रको लेखाजोखा
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

ऐन/शनयम तथा अन्य काययशिशिहरु समय सापेक्ष नर्ैरहेको,
आशथयक व्यिहार िद्ध
ु रुपमा राख्न नसशकएको िा यसमा कमजोरी बढ्दै गएको
श्रोत पररचालन र योजना प्रशक्रयामा क्षमताको कमी,
अशिकार प्राप्त अशिकारीको बेरुजु शसजयना र यसको फस्यौटमा लापरिाही र उदाशसनता ज्यादा रहने गरे को,
प्रर्ािकारी आन्तररक शनयन्त्रण प्रणालीको अर्ाि रहेको,
तालक
ु शनकायबाट आशथयक व्यिहार सम्बन्िमा पयायप्त रे खदेख र शनयन्त्रण नर्एको,
साियजशनक स्रोत सािनको पररचालनमा िेिास्ता बढेको र यसलाई शनगरानी गने शनकायहरुबाट समेत पयायप्त
ध्यान नशदएको
खचयको शमतव्यशयताका लाशग प्रशक्रयाको अपयायप्ता र पालनामा कमजोरी रहेको
प्रत्येक िर्य असल
ू उपर गनयु पने बेरुजक
ु ो पररमाण बढदै जाने तर सो अनसु ार असल
ु ीका लाशग पयायप्त प्रयास
नर्एको,
बेरुजु र्ए पश काययबाही िा दण्ड सजाय िेगर नै शनयशमत हुन् र्न्ने मानशसकता िढ्दै गएको
बेरुजु गराउनेले शजम्मेिारी बहन गनय नपनयु खालको काननू ी तथा व्यिहारगत प्रचलन बढ्दै गएको
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बेरुजुका प्रकृटिहरुुःके ही उदाहरणका लाटि
प्रटियाको कमजोरीले टसजभना हुने वेरुजुहरु
•
•
•
•
•

कामको मल्ू याकंन र शिल र्पायइमा तालमेल नर्एर िेरुजु कायम हुने
साना काययक्रमहरु शिना स्िीकृत लागत अनुमान कायायन्ियनमा जाने शबर्य
अग्रीम करकट्टी र करशिजक अनुसार कारोिार गनयपु नेमा सो नर्एको
तलिी प्रशतिेदन पाररत नगरी तलि खचय लेख्ने कायय
कायायलयको लगत र िैक श्रेस्ता शिच शहसाि शमलान नर्एका शिर्य

कायभटवटधको पालना नर्एको कारणले हुने वेरुजुहरु
• शजन्सी सामन कायायलयको नाममा नआइकनै र्ि
ु ानी र्एको, शजन्सी सामनको मल्ू य नखल्ु ने, गणु स्तर जाँच नगरी र्ि
ू ानी
हुने, आशद
• पेश्की समयमा फस्यौट नर्एका
• एउटा प्रयोजनमा शिशनयोशजत िजेट अकै प्रयोजनमा खचय लेख्ने
• िैक जमानतको अिशि र जमानतिाट रकम असल
ू गनयपु नेमा त्यस्ता काययहरु समयमा नहुने

नीटििि टवषयहरु
• प्राकृशतक सम्पदाको उपयोग िापतको राजस्ि बिु ाउनुपनेले नबिु ाएको अिस्थाहरु
• अनदु ान शदएको रकम काययक्रम शनदेशिका अनुसार संगशठत संस्थामा गएपश सोको कायायन्ियन तथा लार् शितरण सो
अनुसार नर्एका सन्दर्यहरु
PFM Training Module for Local Level
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लेखापरीक्षण वेरुजू वढदै जानक
ु ा कारणहरु
• बेरुजु आउन नशदन र आएमा सो व्यहोराहरु समयमा नै फस्यौट गने अशिकार प्राप्त
अशिकारीको सशक्रयता र प्राथशमकता कम हुन,ु
• आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्ािकारी नहुन,ु समयमा नहुनु
• आशथयक बर्यको अन्त्यमा समेत काययक्रमको शनणयय गरी अशख्तयारी पठाइनु
• ऐन शनयम काययशिशि समय सापेक्ष नहुनु
• प्रर्ािकारी आन्तररक शनयन्त्रण प्रणालीको अर्ाि
• तालक
ु कायांलयले आशथक
ं व्यिहार सम्िन्िमा अन्तरगतका शनकायको पयायप्त रे खदेख
शनयन्त्रण नगरे को
• दक्ष सक्षम जनिशिको अर्ाि,
• िेरुजल
ू ाई काययसम्पादन मल्ू याकंनसँग आिद्ध गने व्यिस्था र अयायासको कमी
• अशनयशमत गने तथा िेरुजू गनेलाई उशचत दण्ड सजाय नहुने गरे को व्यिहाररक पक्ष
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बेरुजु फर्स्यौट सम्वन्धी व्यवर्स्थाहरु र फर्स्यौटको टजम्मेवारी
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बेरुजु फर्स्यौटका लाटि संर्स्थािि प्रवन्ध
सघं को हकमा
• साियजशनक लेखा सशमशत
• सघं ीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन
मन्त्रालय
• महालेखा शनयन्त्रक कायायलय
• सम्िशन्ित मन्त्रालयहरु
• कुमारी चोक तथा के न्रीय तहसील कायायलय
• बेरुजु फस्यौट अनगु मन सशमशत
• शबर्यगत कायायलयहरु (आयोजनाहरु समेत)
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प्रदेशको हकमा
• प्रदेि सर्ाको लेखा सशमशत
• प्रदेि सरकार अन्तगयतका मन्त्रालयहरु
• प्रदेि लेखा शनयन्त्रक कायायलय
• शबर्यगत कायायलयहरु (आयोजनाहरु समेत)
र्स्थानीय िहको हकमा
• सर्ा
• लेखा सशमशत
• काययपाशलका
• पाशलकाको कायायलय
• िडा कायायलय
• संगठन संरचना अनसु ार सञ्चालन हुने शबर्यगत
कायायलयहरु, आन्तररक लेखापरीक्षण िाखा,
आशथयक प्रिासन िाखा आशद
17

बेरुजु फर्स्यौटका लाटि काननू ी र प्रटियािि व्यवर्स्थाहरु (१/३)
• आशथयक काययशिशि तथा शििीय उिरदाशयत्ि ऐन २०७६ ले प्रशक्रयागत व्यिस्थाहरु गरे को यस ऐनको
पररच् े द ६ मा र्एको आन्तररक शनयन्त्रण तथा लेखापरीक्षण सम्िन्िी प्राििानको ममय अनसु ार बेरुजु
सम्परीक्षण सम्मको व्यिस्था रहेको
• ऐनको दफा ३९, ४० र ४१ अनसु ार शजम्मेिार पदाशिकारीले बेरुजु फस्यौट गने गराउने यस अनसु ार
काम र्ए नर्एको लेखा उिरदायी अशिकृतले अनगु मन गरी शजम्मेिार गराउने
• शनयशमत प्रशक्रयाबाट फस्यौट नर्एको बेरुजु सरकारी बाँकी सरह ऐनको दफा ४७ र ४८ अनसु ार असल
ू
उपर गने गराउने
• प्रारशम्र्क प्रशतिेदन लेखापरीक्षकबाट प्राप्त र्एको ३५ शदनशर्त्र कायायलयले शनयमानसु ार फस्यौट गरी
सम्परीक्षणका लाशग पेि गनयपु ने
• बेरुजक
ु ो लगत शजम्मेिार व्यशिले मलेप फारम अनसु ार तोशकएको ढाँचामा राख्ने र अध्यािशिक गने
गनयपु ने
• लेखापरीक्षण ऐन अनसु ार महालेखापरीक्षकले शनकायहरुको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररसके पश राय
सशहतको लेखापरीक्षण प्रशतिेदन जारी गने
PFM Training Module for Local Level

18

बेरुजु फर्स्यौटका लाटि काननू ी र प्रटियािि व्यवर्स्थाहरु (२/३)
• प्रत्येक गाउँपाशलका र नगरपाशलकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने र लेखापरीक्षण सम्पन्न
गरी सके पश अलग अलग लेखापरीक्षण प्रशतिेदन जारी हुने
• महालेखापरीक्षकले जारी गरे को प्रशतिेदन सम्बशन्ित गाउँपाशलका िा नगरपाशलकाले स्थानीय तहको
प्रचशलत काननू बमोशजम गाउँसर्ा िा नगरसर्ामा पेि गरी लफल गनयपु ने
• महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रशतिेदनमा उल्लेख गररएका शिर्यमा सिु ार र्ए, नर्एको र सिु ाि
कायायन्ियन र्ए, नर्एको सशु नशित गनय लेखापरीक्षण गररएका शनकायबाट र्एका कारबाहीको प्रशतिेदन
शलने, जिाफ शलने, कायायन्ियन लाशग समयािशि तोक्ने, पनु ःजाँच गने र त्यस सम्बन्िमा सम्बशन्ित
शनकायलाई आिश्यक शनदेिन शदने लगायतका कायय गनय सक्ने
• नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण
गदाय देशखएका त्रशु ट तथा बेरूजमु ा सम्बशन्ित शनकायले काननू बमोशजम कारबाही गनयपु ने
• महालेखा परीक्षकको काययशिशि अनसु ार प्रारशम्र्क प्रशतिेदनमा औल्याइएका सिु ािहरुको ३५ शदन
शर्त्र प्राप्त जिाफ तथा पष्टु ्याईका आिारमा व्यहोरा हटाउने, कायम र्एको बेरुजु लेखाउिरदायी
अशिकृतबाट फस्यौटको शनणयय र्ै आएपश व्यहोरा हेरी लगत कट्टी गने, आशद काययहरु हुने व्यिस्था
रहेको
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बेरुजु फर्स्यौटका लाटि काननू ी र प्रटियािि व्यवर्स्थाहरु (३/३)
• यस बर्यको बेरुजु यसै बर्य फस्यौट गनयपु ने सो हुन नसकी व्यहोरा बाँकी रहेमा लेखाउिरदायी अशिकृतले
व्यहोरा फस्यौट गरी अको बर्यको लेखापरीक्षण डोरमा पेि गरी सम्परीक्षण गरानयु पने
• सो डोर अिशिमा हुन नसके का फस्यौटका कामहरु तोशकएको कायययोजना अनसु ार कायायलयले सम्पादन
गनयपु ने
• गररएका प्रयासहरुबाट फस्यौट हुन नसके मा व्यहोरा खोशल आिश्यक शनणयय गराई कुमारी चोक तथा
के शन्रय तहसील कायायलयमा लगत कस्न पठाउनपु ने
• बेरुजु फस्यौट मल्ू याकंन तथा अनगु मन सशमशतले तय गने काययशिशिले बर्ेनी फस्यौटको लक्ष्य शनिायरण
गने गरे को
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आटथभक अनश
ु ासन कायम िरी नटिजाको सटु नटिििाका लाटि बेरुजु
नर्एको देटखनपु छभ ।
यो नै आटथभक अनश
ु ासनको खास सच
ू क हो।
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यहााँहरुको टजज्ञासाका लाटि र्स्वािि िदभछौं ।
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सत्र – २५
सामाजिक जिगरािीका जिजिहरु

यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेजििे जिषयहरु
• साियजशनक सनु िु ाई, साियजशनक परीक्षण र सामाशजक परीक्षण सम्िन्िी अििारणा
• यस सम्िन्िी काननू ी व्यिस्थाहरु
• साियजशनक सनु िु ाई, साियजशनक परीक्षण र सामाशजक परीक्षण काययको व्यिस्थापन
प्रशक्रया
• यसको प्रशतिेदन
• सामाशजक शनगरानीको महत्ि र योगदान
• लफल
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सामाजिक जिगरािीका सवालहरु (१/२)
• सामाशजक समस्याहरुको उजागर कसरी गने,
• यस्ता समस्याहरुको समािानका लाशग के गने,
• नागररकको साियजशनक कायय र प्रशक्रयामा सहभाशगता के कसरी गराउने, यसको तररका कस्तो
हुने,
• समस्याहरुको सम्िोिनका लाशग गररएका काययहरु ठीक तबरिाट भैरहेका न् ै नन् भन्नेमा
जानकारी कसरी राख्ने,
• साियजशनक काययहरुबाट शसशजयत लाभहरुको उपभोग एिं शितरण समन्याशयक भए नभएको
शनर्क्यौल कसरी गने,
• साियजशनक काययहरु कशिको प्रभािकारी र असरदायी , लक्ष्यहरु प्राप्त गररएका न् शक
ै नन,् कायायन्ियन कशिको राम्ररी भएका न,् र
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सामाजिक जिगरािीका सवालहरु (२/२)
• हालका कायायन्ियनका अनभु िहरुका शसकाईहरु भशिश्यका शक्रयाकलापहरुका लाशग कसरी
प्रयोगमा ल्याउन सशकन् ,
• साियजशनक व्यिस्थापनलाई कसरी जनमख
ु ी गराउने,
• सियसािरणको सन्तशु िको तह कसरी मापन गने,
– "अशत राम्रो, राम्रो, सन्तोषजनक, कमजोर”, िा "सन्तिु , तटस्थ, असन्तिु “
• नागररकको मल्ू याङ्नमा हुने सल
ं ग्नताले त्यस्तो शनकाय/पदाशिकारी सही अथयमा शजम्मेिार
रहेका न् ै न,्
• साियजशनक कायय गराउँदाको िैलीलाई जरािारसम्म नै लोकताशन्िकरण गराउने व्यिहाररक
उपायहरु, आशद
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सावविजिक कायवमा िागररक जिगरािीका तररका
नागररकहरुबाट गररने साियजशनक काययहरुको मल्ू याङ्कन गने औजारहरु
• नागररक िडापि प्रयोग
• सचू ना पाटीको प्रयोग
• गनु ासो व्यिस्थापनका माध्यम र तररकाहरुको अिलम्िन
• सियजशनक परीक्षण
• साियजशनक सनु िु ाई
• सामाशजक परीक्षण
• अशभमत सिेक्षण तथा नागररक अशभमत पिहरुको प्रयोग
• तेश्रोपक्ष मल्ू याङ्कन,
• लैंशगक उिरदायी बजेट लेखाजोखा, आशद
10/24/2021
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सावविजिक सिु वु ाई
• यो सरोकारिालाहरु, सियसािारण नागररक तथा लाभग्राहीहरु
र शजम्मेिार पदाशिकारीहरु िीच ती शनकायहरुबाट सम्पाशदत
काम, समग्र सेिा र सशु ििाको बारे मा साियजशनक चासोको
शिषयलाई शलएर साियजशनक थलोमा खल
ु ा लफल गने
प्रशक्रया हो
• यसले साियजशनक चासोका शिषयमा खल
ु ा लफल गरी
गनु ासो तथा पीरमकाय, नशतजा प्राशप्तको अिस्था,
सािनश्रोतको शमतव्ययीता जस्ता शिषयहरुमा नागररकहरुलाई
जानकारी शदने कायय ग य
• साियजशनक सनु िु ाईले शजम्मेिार पदाशिकारीहरुलाई शनरन्तर
नागररकहरुप्रशत जिाफदेही हुन र पारदिीरुपमा काययसम्पादन
गनय झर्क्झर्क्याउँ
10/24/2021
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सावविजिक सुिुवाईको प्रजियागत व्यवस्थापि
यसका लाजग जिम्िािस
ु ार तयारी गिवपु र्व ः

• कामको प्रशतिेदन सशहत समीक्षा शििरण तयार
पाने,
• अन्य आिश्यक सचू ना तथा जानकारीहरु
संकलन गरी सनु िु ाईका लाशग प्रशतिेदन तयार
गने,
• सनु िु ाइ काययक्रम तयारी गरी
सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराई
सहभाशगताका लाशग आमन्िण गने,
• सनु िु ाइ क्रममा उठ्नसर्क्ने प्रश्नहरूको जिाफ
शदने पदाशिकारी तोर्क्ने,
• सरोकारिालाहरु शबच हुने लफललाई
व्यिशस्थत गराउन अन्य आिश्यक तयारी गने
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यस्तो सिु वु ाई जकि गररन्र्?
• साियजशनक उपलब्ि गराइएका िा गराइन
सेिासुशििाबारे जानकारी शदन,
• कामको प्रभािकाररता, खचयको सदपु योग र लाभ
शितरणको अिस्थाको बारे मा जानकारी शदन र
आफ्नो शनकायसँग सम्बशन्ित समस्या तथा
गनु ासो भएमा प्राप्त गरी सो उपर उपयक्त
ु सम्िोिन
गनय
• आगामा काययक्रम तथा शक्रयाकलापहरुको
कायायन्ियनमा सुिारका लाशग सुझाि प्राप्त गनय,
• आफ्ना कृयाकलाप र गशतशिशि पारदशिय िनाउन,
• साियजशनक शक्रयाकलाप र गशतशिशिमा नागररक
सहभाशगता िशृ ि गरी सि
ु ासन संस्कार बशृ ि गनय,
• साियजशनक शनकायका काम कािायहीहरुमा
नागररकहरुको कुनै संिय िा िंका भएमा
त्यस्तोमा नागररक र सरकार दिु ै शिच रहने यस्तो
िंका िा संिय हटाउन
7

सावविजिक परीक्षण (Public Audit)
• साियजशनक परीक्षण (जसलाई शिगतमा साियजशनक लेखापरीक्षण भनेर बशु झन््यो) पशन
समहू तथा संस्थाको पारदशियता र शजम्मेिारीलाई सदृु ढ गनय अपनाइने एउटा
सहभाशगतामल
ू क प्रशक्रया हो
• साियजशनक परीक्षण गदाय साियजशनक शनकायबाट सञ्चाशलत काययक्रमहरूको
अनमु ाशनत लागत तथा िास्तशिक खचय र हाशसल भएका उपलशब्िका बारे मा
सेिाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभाशगतामा साियजशनक रूपले जानकारी गराउने, लेखाजोखा
गने र मल्ू याङ्कन गने गररन्
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सावविजिक परीक्षण झलक

10/24/2021
PFM Training Module for Local Level

9

सावविजिक परीक्षणमा समावेश गररिे वा गिव सजकिे जिषयवस्तहु रु
• कायायलयबाट सेिाग्राहीहरुलाई उपलब्ि गराइएका िा गराइने सेिा सशु ििाहरुको बारेमा
जानकारी शदने शिषय,
• आफ्नो कायायलयसँग सम्बशन्ित समस्या, जनगनु ासो तथा उजरू ी,
• आफ्नो कायायलयबाट सञ्चालन गनय लाशगएका योजना, पररयोजना, काययक्रम, बजेट
आशदका बारे मा सम्बशन्ित सरोकारबाला तथा अन्य इच् ु कलाई शिस्ततृ जानकारी शदने
शिषय,
• कायायलयले आफूले सञ्चालन गरे का काययक्रमको सकारात्मक िा नकारात्मक
प्रभािबारे मल्ू याङ्कन गररएका गने शिषय,
• अन्य समसामशयक शिषयहरु
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सामाजिक परीक्षण
• सरोकारिालाको प्रत्यक्ष सल
ं ग्नतामा साियजशनक सेिा प्रिाहका सम्पणू य गशतशिशिको परीक्षण तथा
प्रशतिेदन गने कायय सामाशजक परीक्षण हो
• सामाशजक परीक्षणलाई एउटा प्रशक्रयाको रुपमा शलनपु दय जसमा सचं ाशलत शक्रयाकलापमा
नागररकका आिश्यकताहरुको पशहचान गरी त्यसमा कस्तो योगदान भयो भन्ने शबषयहरु समािेि हुन्
• सामाशजक परीक्षण गदाय काययक्रमको तजयमु ाका लाशग समदु ायको आिश्यकता पशहचान गने अिस्था,
काययक्रमबाट उपलव्ि हुने लाभ र सो को शितरण, काययक्रम संचालन प्रशक्रया, लगानीको शििरण
(जनताका लागत सहभाशगता भएकोमा सो को शििरण समेत), ममयतसंभार अिस्था र शदगोपनका
लाशग भएका व्यिस्था सशहतको शिस्ततृ शििरण र काम कारिाहीका व्यहोराहरुलाई समेशटन्
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सामाजिक जिगरािीसँग सम्वजन्ित काििू ी व्यवस्थाहरु
• सि
ु ासन ऐनमा साियजशनक सनु िु ाई सम्िन्िी व्यिस्था रहेको (दफा ३०)
• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय जिाफदेशहता ऐनमा बजेट तथा काययक्रमको
कायायन्ियनको अस्था मल्ू याकंन गरी एशककृत शििरण सशहत मल्ू याकंन प्रशतिेदन
साियजशनक गनयपु ने व्यिस्था रहेको (दफा २३ को उपदफा ४)
• साियजशनक खररद ऐन शनयममा शनमायण स्थलमा होशडयङ्ग बोडय राख्ने लगायतका
पारदिीताको व्यिस्था रहेको
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सहभाशगतामल
ू क योजना तजयमु ा र कायायन्ियनसँग
सम्िशन्ित व्यिस्थाहरु रहेको
• साियजशनक सनु िु ाई काययशिशि लगायतका क्षेिगत रुपमा काययशिशिहरु रहेको
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सावविजिक सुिुवाई, सावविजिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण कायवको
व्यवस्थापि प्रजिया
यी काययहरुको लाशग व्यिस्थापन प्रशक्रयामा शनम्न शबषयहरुलाई ध्यानमा राख्नपु य ः
• तयारी
• सचू ना संप्रेषण
• सहभाशगता
• जानकारी प्रदान
• लफल तथा समीक्षा
• सिु ारका क्षेिहरुको पशहचान र सिु ार मागयशचि
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सावविजिक सुिुवाई र सावविजिक परीक्षणका लाजग व्यवस्थापि प्रजिया (१/२)
•
•
•
•
•

यसका लाशग काययशिशिमा तोशकएका प्रशक्रयाहरु अपनाउनु प य
प्रत्येक चार मशहनामा कम्तीमा एकपटक गराउनु प य
सनु िु ाई काययक्रम हुने शमशत, स्थान र समयको बारे मा सरोकारिालाहरुलाई राम्ररी जानकारी गराउनपु य
सनु िु ाईमा आफ्नो शनकायको तफय बाट जानकारी शदनपु ने शबषयहरुको शििरण तयार गनयपु य
साियजशनक सनु िु ाई काययक्रम सञ्चालन गदाय देहायका शिषयहरु समािेि गनयपु य ः
– आफ्नो कायायलयबाट सेिाग्राहीहरुलाई उपलब्ि गराइएका िा गराइने सेिा सशु ििाहरुको बारेमा जानकारी शदने
शिषय,
– आफ्नो कायायलयसँग सम्बशन्ित समस्या, जनगुनासो तथा उजरू ी
– आफ्नो कायायलयबाट सञ्चालन गनय लाशगएका योजना, पररयोजना, काययक्रम, बजेट आशदका बारेमा सम्बशन्ित
सरोकारबाला तथा अन्य इच् ु कलाई शिस्तृत जानकारी शदने शिषय,
– कायायलयले आफूले सञ्चालन गरेका काययक्रमको सकारात्मक िा नकारात्मक प्रभािबारे मल्ू याकंन गने शिषय,
– अशिल्लो साियजशनक सनु ुिाईमा औल्याइएका शिषयमा भएका सिु ारको उपलशब्ि,
– अन्य समसामशयक शिषय
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सावविजिक सुिुवाई र सावविजिक परीक्षणका लाजग व्यवस्थापि प्रजिया (२/२)
•

लफल र सनु िु ाई काययक्रममा आफ्नो शनकायको तफय बाट जानकारी शदने व्यशक्तको प्रिन्ि गरी
खटाउनपु य
• सरोकारिालाहरुले आफ्ना भनाईहरु राख्न र सझु ाि प्रदान गनय सर्क्ने सहज व्यिस्था शमलाउनपु य
• यसका लाशग सहजकतायको व्यिस्था गनय सशकन्

10/24/2021
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सामाजिक परीक्षणका लाजग व्यवस्थापि प्रजिया
• यसमा काययक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, काययक्रमबाट उपलव्ि भएको
लाभ र सो को शितरण र लगानी शििरण सशहतको प्रशतिेदन तयार गने
• यसका लाशग सरोकारिालाहरुलाई लफल र प्रशतशक्रयाका लाशग सचू ना गने
• सामाशजक परीक्षणका लाशग तयार गररएको प्रशतिेदन साियजशनक गरी खास अिशिशभि
सरोकारिालाहरुबाट पष्ठृ पोषण शलने व्यिस्था पशन गनय सशकने
• प्रत्येक बषय यस्तो परीक्षण गराउनु प य
• यसमा खशडडकृत त्याकंमा आिाररत भै उपलव्िी, लाभ र सोको आशथयक सामाशजक
पक्षहरुमा लफल गराई सचू नाहरु प्राप्त गनयपु य
• यसका लाशग सहजकतायको व्यिस्था गनय सशकन् िा तेश्रो पक्षको संलग्नतामा यस
प्रकारको परीक्षण गराउने गरी शजम्मेिारी प्रदान गनय समेत सशकने
• यसका लाशग काययशिशिमा अन्य प्रशक्रयाहरु तोशकएको भएमा सोको अिलम्िन गनयपु य
10/24/2021
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सावविजिक सुिुवाई, सावविजिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको प्रजतवेदि
(१/२)
• यस सम्िन्िी प्रशतिेदनलाई दइु चरणमा राखी हेनयपु य ः
– सनु िु ाई तथा परीक्षणका लाशग शनकायले तयार गने प्रशतिेदन यसमाः
• आफ्नो कायायलयबाट सेिाग्राहीहरुलाई उपलब्ि गराइएका िा गराइने सेिा सशु ििाहरुको बारे मा
जानकारी शदने शिषय,
• आफ्नो कायायलयसँग सम्बशन्ित समस्या, जनगुनासो तथा उजरू ी
• आफ्नो कायायलयबाट सञ्चालन गनय लाशगएका योजना, पररयोजना, काययक्रम, बजेट आशदका
बारे मा सम्बशन्ित सरोकारबाला तथा अन्य इच् ु कलाई शिस्ततृ जानकारी शदने शिषय,
• कायायलयले आफूले सञ्चालन गरे का काययक्रमको सकारात्मक िा नकारात्मक प्रभािबारे
मल्ू याकंन गने शिषय,
• अशिल्लो साियजशनक सनु िु ाईमा औल्याइएका शिषयमा भएका सिु ारको उपलशब्ि,
• काययक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, काययक्रमबाट उपलव्ि भएको लाभ र सो को
शितरण र लगानी शििरण सशहतको शििरण
10/24/2021
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सावविजिक सुिुवाई, सावविजिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको प्रजतवेदि
(२/२)
– सनु िु ाई तथा परीक्षण कायय सम्पन्न भएपश तयार हुने प्रशतिेदन यसमाः
• शनकायबाट जानकारी गराईएका शबषयहरु
• सरोकारिालाहरुबाट प्राप्त गनु ासा तथा अन्य प्रशतशक्रयाहरु
• शनकायको तफय बाट स्पि गराएका शबषयहरु
• सिु ारका लाशग पशहचान गररएका शबषयहरु
• सहभागीहरुको शििरण र काययक्रम व्यिस्थासँग सम्िशन्ित शििरण
• अन्य सझु ाबहरु

10/24/2021
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सामाजिक जिगरािीको महत्व र योगदाि
• साियजशनक काययहरुको बारे मा नागररकहरुको पहुचँ स्थाशपत गनय सहयोग पग्ु ने
• साियजशनक काययहरुको उपादेयताको बारे मा नागररकहरुलाई ससु शू चत गरी िासन
प्रशक्रयामा स्िाशमत्ि तथा अपनत्ि शसजयना गदै लैजान मद्दत गने
• साियजशनक काययहरुको प्रिाह तथा शितरणमा नागररकहरुको सन्तुशिको अिस्थामा
जानकार हुने मौका
• साियजशनक काययहरुको प्रभािकाररताको आकलन भै यसमा समसामशयक सिु ार गनय
सहयोग हुने
• साियजशनक काययहरुको कायायन्ियनमा नागररकहरुको साझेदारी शिकास गनय िातािरण
बन्दै जाने
• साियजशनक काययहरुमा सािन श्रोत जटु ाउन सहज हुने
• सि
ु ासनलाई जरािार देशख नै सस्ं थागत गनय यस्ता गशतशिशिहरुले योगदान शदने
10/24/2021
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यहाँहरुको जिज्ञासाका लाजग स्वागत गदवर्ौं

10/24/2021
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सत्र – २६
विविय अनुशासन, पारदशीता र स्थानीय तहको
विविय स्िास््य
(Fiscal Discipline, Transparency and Fiscal Health
of Local Government)
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो र यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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यसमा समेविने विषयहरु
•
•
•
•

•
•
•
•

शिशिय अनि
ु ासन र पारदिीता सम्िन्िी अििारणा, आिश्यकता र महत्ि
काननू ी व्यिस्थाहरु
शिशिय पारदिीताका शिशिहरु र शिशिय पारदिीताका सचू कहरु
शिशिय सि
ु ासन जोशिम न्यशू नकरणको पररचय, शिशिय जोशिमका क्षेत्रहरु र शिशिय
जोशिमको लेिाजोिा
शिशिय स्िास््य सम्िन्िी अििारणा र महत्ि
शिशिय स्िास््य मापन गने शिशिहरु, शिशिय स्िास््य मापनका सचू कहरु र
लेिाजोिाको तररका
शिशिय स्िास््य मापन लेिाजोिा नशतजाको प्रयोग र प्रभाि
लफल
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विविय अनश
ु ासन (१/२)
• शििीय स्रोत सािनको पशहचान देशि यसको शिशनयोजन र उपयोग सम्मका प्रत्येक काययहरुमा
उपलशधिलाई प्रभािकारी, शमतव्ययी, िस्तुशनष्ठ र नैशतकतायक्त
ु गराई शििीय शनयन्त्रण सशहत शजम्मेिार
गराउने कायय भएको अिस्था नै शिशिय अनि
ु ासन हो
• शििीय अनि
ु ासन र जिाफदेशहता स्थाशपत गराई राख्न शििीय शनयन्त्रण प्रणाली आिश्यक हुन्
• शिशिय अनि
ु ासनका लाशग शनम्न क्षेत्रहरुमा उशचत शनयन्त्रण सशहत कायय भएको हुनपु य भन्ने मान्यता
रहन् ः
– आम्दानी र िचयको व्यिशस्थत अशभलेि प्रणाली तयार गररएको र प्रयोग गररएको,
– बजेट स्िीकृशत मात्र पश्चात् िचय गने प्रणालीको अिलम्िन भएको,
– साियजशनक प्राशि र िचय गदाय आशथयक प्रिासन सम्बन्िी काननु , साियजशनक िररद सम्बन्िी
काननु लगायतका प्रशक्रया परू ा गरे र मात्र गररएको,
– शनयशमत रुपमा आन्तररक लेिा परीक्षण भएको र आन्तररक लेिा परीक्षणले देिाएका त्रशु टहरू
समयमा नै सिु ार भएको,
– तोशकएको समयमा आ आफ्नो आशथयक शििरणहरूको प्रशतिेदन तयार गरी साियजशनक गररएको
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विविय अनश
ु ासन (२/२)
– अशन्तम लेिा परीक्षण समयमा नै गराएको,
– औल्याइएका बेरुजहु रुको लगत व्यिशस्थत गरी यथा समयमा नै फस्यौट गररएको, आशद
• शििीय अनि
ु ासनका लाशग सम्बशन्ित शनकायलाई साियजशनक प्राशि कायय र साियजशनक िचयप्रशत
जिाफदेही बनाउनपु ने हुन्
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पारदशीता
• साियजशनक सरोकार राख्ने कुनैपशन शबषयिस्तमु ा सरकार िा सगं शित शनकाय िा व्यशक्तले
आफू िा आफ्नो कामसँग सम्बशन्ित जानकारी एिं सचू ना िास शिशि प्रशक्रयालाई
अिलम्िन गरी सरोकारिालाको जानकारीमा ल्याउनु भन्ने अथयमा यहाँ पारदिीतालाई
बझ्ु नपु ने हुन्
• यस सन्दभयमा पारदिीताका चररत्रलाई शनम्नानसु ार हेनयपु य ः
– साियजशनक सरोकारको शिषयलाई नागररक समक्ष प्रस्तुत गनय,ु
– साियजशनक शनणयय िा काययलाई सहज रुपमा देख्न िा बझ्ु न िा पाउन सशकने बनाउन,ु
– कुनै सचू नालाई सञ्चार िा सम्प्रेषण िा प्रकािन गरे र जिाफदेही बन्न,ु आशद
• यसलाई जनताको जान्न पाउने अशिकार (right to know) र सचू नामा जनताको पहुचँ
(public access to information) हुनपु ने शसद्दान्तका रुपमा आत्मसात गररएको हुदँ ा सोही
अनसु ार साियजशनक शनकाय र साियजशनक पदमा रहेकाहरुले ध्यान शदनपु य
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विविय अनुशासन र पारदशीता सम्िन्धी अिधारणा, आिश्यकता र महत्ि
• समािेिी आशथयक िशृ ि, आशथयक स्थाशयत्ि र सामाशजक न्याय कायम गरी साियजशनक शििीय व्यिस्थापनलाई
व्यिशस्थत, मयायशदत, पारदिी, जिाफदेही, शनष्पक्ष र सदाचारयक्त
ु बनाउन सहयोग गनयु शिशिय अनि
ु ासनको
िास अशभप्राय हो
• शिशिय अनि
ु ासनले राम्रो नशतजा र नागररक उन्मि
ु सेिाका लाशग सकारात्मक योगदान शदन्
• बजेटको शिश्वसनीयता, साियजशनक शििको पारदशियता, व्यिस्थापनको लेिाजोिा र दाशयत्ि, नीशतमा
आिाररत शििीय रणनीशत र बजेट, बजेट शनकासामा पिू ायनमु ान र शनयन्त्रण, लेिांकन र प्रशतिेदन र
लेिापरीक्षण जस्ता साियजशनक िचय तथा शिशिय उिरदाशयत्िसँग सम्िशन्ित िम्िा(pillars) हरुले यसको
आिश्यकता र महत्ि प्रष्ट्याउँ
• यसले मल
ू तः शनम्न शबषयहरुमा योगदान शदन् ः
–
–
–
–
–

साियजशनक िचयमा कुलता (spending better)
आशथयक शक्रयाकलापमा सिु ार र आशथयक बृशद्द (economic development and growth)
अिसरहरुको शसजयना गरी शजिनस्तरमा सिु ार (livelihood improvement)
िासकीय प्रिन्िमा सि
ु ासनको अनभु शू त (improvement of the situation of good governance)
साियजशनक िस्तु र सेिा गणु स्तरीय (quality of public goods)
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काननू ी व्यिस्थाहरु
• सशं ििानले नै बजेट प्रणालीका लाशग प्रिन्ि गरे को (आशथयक काययप्रणाली अन्तगयत र
सिं ैिाशनक अगं को रुपमा महालेिा परीक्षकको व्यिस्था)
• आशथयक काययशिशि तथा शिशिय उिरदाशयत्ि ऐन र शनयमािली
• साियजशनक िररद ऐन र शनयमािली
• सि
ु ासन ऐन र शनयमािली
• सचू नाको हक सम्िन्िी ऐन र शनयमािली
• लेिापरीक्षण ऐन
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका योजना तजयमु ा तथा कायायन्ियन र आशथयक
काययप्रणाली अन्तगयतका प्राििानहरु
• आन्तररक लेिापरीक्षण शनदेशिका लगायतका काययशिशिहरु
• काययसञ्चालन शनदेशिका लगायतमा गररएका नम्सय तथा मापद्डहहरु
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विविय पारदशीताका विवधहरु एिं तररका
• काम कािायहीहरु िल
ु ा रुपमा गनयु र यस सम्िन्िी जानकारीमा सरोकारिालाको सहज पहुचँ गराउन
सक्नु नै पारदिी काययव्यिहार भएको हुदँ ा शिशिय पारदिीताका सम्िन्िमा मल
ू तः शनम्न शबशि र
तररकाहरु अपेशक्षत हुन् न:्
–
–
–
–
–
–
–
–
–

शनयम, काययशिशि र मापद्डह बनाइ लागू गने
ढाँचाहरु र कायायन्ियन ताशलका बनाई जारी गने सो अनुसार भए गरेका कामहरु अशभलेशिकरण गने
िररद योजना, आयोजना सचू ना पाटी आशद साियजशनक जानकारीका लाशग राख्ने
आशथयक प्रशतिेदन तयार गरी समयमा नै सम्िशन्ित शनकायमा पिाउने र त्यस्तो प्रशतिेदन एिं सचू ना सचू नापाटी
लगायतका माध्यमबाट साियजशनक गने
समीक्षा गने र शस्थशत झल्काउने गरी शबषयिस्तु अनसु ार आशथयक प्रशतिेदनको सार प्रकािन गने
शिद्यशु तय प्रणालीबाट उपलव्ि हुने सचू नाहरुका लाशग िेिसाइडहमा राख्ने तथा यस सम्िन्िी dashboard हरु को
व्यिस्था गने
समयमा नै आन्तररक लेिापरीक्षण गराउने
बाह्य लेिा परीक्षण गराउने
साियजशनक सनु ुिाई, साियजशनक परीक्षण आशद गने

• यस अनसु ार तररकाहरुको आत्मसात गनयु नै शिशिय पारदशियताको उपाय हो
PFM Training Module for Local Level
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विविय पारदशीताका सच
ू कहरु
• पारदशियताका सचू कहरुलाई शिशभन्न शहसािले हेनय सशकन् शिशिय पारदिीताका सचू कहरु योजना
प्रशक्रयासँग सम्िशन्ित सचू नाहरु, कायायन्ियनसँग सम्िशन्ित सचू नाहरु, िचय तथा लेिाकंनसँग सम्िशन्ित
शििरणहरु, लेिापरीक्षणका कै शफयत तथा सझु ािहरु, बेरुजु एिं यसको फस्यौटका सचू नाहरु लगायतका
शबषयहरु समेशटन् न् यसैले शिशिय पारदिीताका सचू कहरुको कुरा गदाय शबषय सिालमा ध्यान शदनपु य
• के ही मख्ु य शिशिय पारदिीताका सचू कहरुः
–
–
–
–
–
–
–
–
–

बजेट शनमायण, स्िीकृ शत र कायायन्ियनको समय
स्िीकृ त िजेटको तुलनामा िचय प्रशतित
अनमु ाशनत राजश्व प्राशिको तल
ु नामा प्राशि प्रशतित
माशसक िा चौमाशसक िचय प्रशतित र राजश्व प्राशि प्रशतित
बेरुजु कायम भएको रकम र यसको प्रकृ शत
लेिापरीक्षणले देिाएको कै शफयत र सझु ाि सख्ं या
शिद्यशु तय प्रणालीको प्रयोगले समेटेको क्षेत्र प्रशतित
dashboard माफय त सचू ना प्रिाह
शिशिय सचू ना प्रिाहको समय ताशलका र यसको शिक्िेन्सी, आशद
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सच
ू क प्रयोगको तररका
• शिशिय पारदिीताका सचू कको प्रयोग गने तररका यसको सन्दभयसँग सम्िशन्ित हुन्
मल
ू तः यस्ता सचू कहरु शनम्नानसु ार प्रयोग गररन् ः
– जाँच तथा परीक्षण गनय
– अनगु मन गनय
– कामको प्रगशत मापन गरी शिक शदिामा काम भएको िा समयमा काम भए नभएको
जाँच्न
– शनकायको र काययक्रमको प्रभािकाररता देिाउन
– लेिापरीक्षण र अनसु न्िान गनय, आशद
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विविय सुशासन जोविम न्यूवनकरण
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वििीय सश
ु ासन (१/२)
• साियजशनक आय र व्ययको दक्ष पररचालन, त्यसको अशभलेि, प्रशतिेदन तथा लेिापरीक्षण माफय त समग्र
शििीय व्यिस्थापनमा पारदशियता र जिाफदेशहता अशभिशृ ि गने काययलाई शििीय सि
ु ासनको रुपमा शचशत्रत
गररन्
• शिशिय सि
ु ासनका लाशग साियजशनक शिशिय व्यिस्थापनका अंगहरु अनसु ार काययहरु भएको सशु नशश्चतता नै
भएकोले शनम्नानसु ारको अिस्था अपेक्षा यसले गदय ः
–
–
–
–
–
–
–
–

समयमा बजेट िन्ने र स्िीकृत हुने
नीशतमा आिाररत िजेट प्रणाली कायायन्ियन भएको
अशख्तयारी र बजेट शनकासा प्रणाली पिू ायनमु ान योग्य भएको
कायायन्ियन ताशलका अनसु ार बजेट िचय भएको
प्राशिको हकमा समयमा प्राशि गररएको र यसको शहनाशमना नभएको
िररद प्रशक्रया पारदिी र प्रशतस्पिी भएको
िररद योजना अनसु ार िररद कायय भएको
िचय तथा अन्य आशथयक कारोिार तोशकएको ढाँचामा राशिएको र यस्तो शििरण समय समयमा साियजशनक
भएको
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वििीय सश
ु ासन (२/२)
–
–
–
–
–

आशथयक प्रशतिेदन समयमा भएको
लेिापरीक्षण समयमा भएको
आम्दानी र िचयमा बेरुजु नभएको बेरुजु भएकोको हकमा पशन समयमा सो सम्िन्िमा सुिार गररएको
आशथयक पारदिीताका लाशग समय समयमा समीक्षा गररएको
संभि भएसम्मका काययहरु शिद्युशतय प्रणाली माफय त नै गररएको, आशद
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विविय जोविम
• आम्दानी र िचय गदाय सािनस्रोतको गलत तिरिाट पररचालन हुन सक्ने संभािना रहन्
जोशिमले मल
ू तः यही शबषयलाई इगं ीत गनय िोजेको हो
• शिशिय जोशिम हुनक
ु ो प ाशडह मल
ू तः दईु िटा कारण रहने ग य ः

शिशिय

– पशहलो, जसले यस्तो सोचले सािनस्रोतको प्रयोग िा दरुु पयोग गदय उसले आफ्नो लाशग प्रत्यक्ष लाभ िा सशु ििा
प्राि गदय यो लालसाले नै व्यशक्तले शिशिय सािनको दरुु पयोग गदय यसको अथय हुन् जो रििालीको
भूशमकामा रहन् , शिशिय जोशिमता उसैिाट हुन सक्द
– दोश्रो, साियजशनक श्रोतसािनको माशलक भनेको जनता हुन् तर यी माशलकहरु आफ्ना श्रोतसािनको सरं क्षण गनयका
लाशग प्रत्यक्षतः (प्रत्येक व्यशक्त) शजम्मेिार भैरहदैनन् अथायत यस्ता श्रोतसािनको माशलक जनताको शनगरानी र
शनयन्त्रण घमु ाउरो तिरिाट मात्र हुन् यो प्रणाली लामो पशन हुन् यही लामो र घमु ाउरोपनको कारण शिचमा नै
श्रोतसािनको अपचलन हुन सक्द

• यसमा मल
ू तः चार प्रकारका जोशिमको कुरा गररन् ः
1.
2.
3.
4.

आगत जोशिम (input risk)
प्रशक्रयागत जोशिम (process risk)
नशतजाको जोशिम (result risk)
शिशिय अनुिासनको जोशिम तथा भ्रष्टाचार (risk in financial discipline and corruption)
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विविय सश
ु ासन जोविमको लेिाजोिा
शिशिय सि
ु ासन जोशिमको लेिाजोिा अन्तगयत यहाँ शनम्न तीन पक्षहरुको चचाय गररने ः
• यसको शबषय क्षेत्र तथा सो सम्िन्िी सचू कहरु,
• लेिाजोिाको तररका र आिार
• न्यशू नकरणका उपायहरु

PFM Training Module for Local Level
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विषय क्षेत्र तथा सो सम्िन्धी सच
ू कहरु
• यसको शबषय क्षेत्र भनेको साियजशनक शिशिय व्यिस्थापन अन्तगयतका शबषयहरु नै हुन्
• यसमा िास गरी शनम्न शबषय क्षेत्रहरु समेट्ने गररन् ः
– योजना, िजेट तथा काययक्रम व्यिस्थापन
– कायायन्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन
– लेिांकन तथा प्रशतिेदन
– अनगु मन, मल्ू याकंन तथा लेिापरीक्षण
– राजश्व व्यिस्थापन
• उक्त शबषय क्षेत्र अन्तगयत सचू कहरु तय गरी जोशिमको लेिाजोिा गररन्
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लेिाजोिाको तररका र आधार
• लेिाजोिा गदाय सचू कहरुमा आिाररत भै
मापन गररन्
• सचू कहरुलाई अंकभार तय गररन् साथै, सो
सचू कको कुल अंकभार अन्तगयत के कसरी
कशत अक
ं प्राि हुन सक् भनी शनिायरण गररन्
• सचू कसँग सम्िशन्ित प्रगशत शस्थशतको
स्तरीकरण गररन्
• सो आिारमा प्रत्येक सचू कहरुका लाशग अंक
प्रदान गररन्
• कुल प्रािाङ्कका आिारमा सो शनकायको
समेत स्तरीकरण िा िगीकरण गररन्
• शनकायले आफ्नो मल्ू याकंन पश जोशिमका
क्षेत्रहरुमा सिु ार गनय कायययोजना तयार गरी
कायय गनयपु य
• स्थानीय तहहरुमा यसका लाशग शिशिय
सि
ु ासन जोशिम मल्ू याकंन काययशिशि,
२०७७ कायायन्ियनमा रहेको
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• स्थानीय तहको शिशिय सि
ु ासन जोशिम
मल्ू याकंन एक स्िमल्ू याकंन प्रणालीको रुपमा
अिलम्िन गररएको हुदँ ा स्थानीय तह
स्ियं बाट यसको मल्ू याकंन हुन्
• मल्ू याकंनको शिश्वसनीयताका लाशग शजल्ला
समन्िय सशमशतले आिश्यक सहशजकरण ग य
भने संघीय माशमला मन्त्रालयले यस
प्रशक्रयालाई िास रुपमा सहयोग र सहशजकरण
ग य
• यस्तो मल्ू याकंनका लाशग हाल शनम्नानसु ार
भार रहने गरी प्रिन्ि गररएको ः
– प्रशक्रयागत जोशिम सचू कमा ५३%
– नशतजा जोशिम सचू कमा १३ % र
– शिशिय अनि
ु ासनको जोशिम सचू कमा ३४ %

• शबषय क्षेत्र अनसु ार तय गररएका सचू कहरुको
अक
ं भार अनसु ार “ ” िा “ ै न” भनी
मल्ू याकंन गरी तोशकएको अंक प्रदान हुन्
17

न्यूवनकरणका उपायहरु
• शिशिय जोशिम न्यशू नकरणका उपायहरु मल
ू तः यसको लेिाजोिाका लाशग तय गररएका सचू कहरुकै
आिारमा िोज्नपु ने हुन् यसका लाशग क्षेत्र अनसु ार लक्ष्य िा प्रशतफलको शनिायरण गरी उपायहरु तय
गररन्
• यस्ता उपायहरु तय गदाय शनम्न शबषयमा ध्यान शदनपु य ः
– नीशत शनयम र कानूनमा सिु ार गनुयपने शबषय
– सरं चनामा गनुयपने सिु ार िा सरं चना शनमायणको शबषय
– प्रणाली िा प्रकृ यामा गनुयपने सिु ारका शबषयहरू

• कायायन्ियन तहमा आिश्यक शनयन्त्रणका उपायहरु पशहचान गदाय र सो को शनक्यौल गदाय शनम्न तीन
शबषयमा सम्िन्ि हेनयु उपयक्त
ु हुन् ः
– काययशिशि िा मापद्डह िा म्यानुअल (standard operating procedure or manual)
– ढाँचा (format)
– पररपालन (compliance)

• यसरी जोशिम न्यशू नकरणमा िातािरण शनमायण गरी शिशिय अनि
ु ासन पालनको संस्कृशत बन्दै जानु र
यसका लाशग संस्थागत क्षमता सदृु ढ बन्दै जानु आिश्यक हुन्
PFM Training Module for Local Level
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स्थानीय तहको विविय स्िास््य (Fiscal Soundness)
• शिशिय स्िास््य िव्दले सरकार िा सस्ं थाको सबल आशथयक अिस्थाको शचत्रण गदय
• यसमा तत्कालका लाशग हेनयपु दाय शिशिय शस्थरतासँग सम्िशन्ित भै अिस्थाको शचत्रण
गररन् भने लामो समयसम्मका लाशग ध्यान शदनपु दाय शिशिय स्थाशयत्ि (fiscal
sustainability) समेतलाई आकलन गरी अिस्थाको अनमु ान गररन्
• तत्काल अथायत ोटो अबशिको सन्दभयमा शिशिय स्िास््य कस्तो भनी शचत्रण गनय
सरकार िा संस्थाको शिशिय प्रणालीले सेिा प्रिाहसँग सम्िशन्ित सिै प्रकारका
दाशयत्िहरु परु ा गनय सक्ने क्षमता भएको सशु नशश्चतता अपेक्षा गररन्
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विविय स्िास््य (Fiscal Soundness) का सिालहरु
• सरकारको शिशिय स्िास््य मापनको िास सिाल होः मल्ू य (price), आशथयक शस्थरता (financial
stability) र शदगो आशथयक बशृ द्द (sustainable economic growth)
• शिशिय स्िास््यको कुरा गदाय शनम्न शबषयहरुमा सकारात्मक उिर रहेको हुनपु य ः
– सरकारसँग शनयशमत सञ्चालन िचयका लाशग शदगोरुपमा िाशनने श्रोत िा ैन,
– हाल भएका दाशयत्िहरुको पश ल्ला बषयहरुमा नकारात्मक भार िा प्रभाि पा य िा पादैन,
– उत्पादनमल
ू क तथा पँजू ी शनमायण शदिामा लगानीको अिस्था कस्तो र पश ल्ला बषयहरुमा यसको योगदानमा बृशद्द
हुन् िा हुदनै ,
– थप शिकास शनमायण तथा सेिा प्रिाहका लाशग बाह्य श्रोत जटु ाउने िा ऋण पररचालन गनय सशकन् िा सशकदैन,
– ऋण दाशयत्िको अिस्था कस्तो , शतने क्षमता सिल िा ै न,
– आशथयक बृशद्दको दर सकारात्मक िा ै न,
– मल्ू य शनयशन्त्रत सीमामा रहेको िा ै न, आशद

• स्थानीय तहको शिशिय स्िास््य मापनका सन्दभयमा यीनै सिालहरुमा आिाररत भै बजेट प्रणाली,
कायायन्ियन िातािरण र सक्षमता समेतको मल्ू याकंन गनयु आिश्यक हुन्
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विविय स्िास््य (Fiscal Soundness) मापनका विषय िस्तहु रु
• यसका लाशग सरकारका शनकायसँग भएको शनम्न सािनको पररचालन र अिस्थाको आकलन मख्ु य
शबषयबस्तुको रुपमा रहन् ः
–
–
–
–
–
–

सचं ालनका लाशग पयायि श्रोतको उपलव्िता
सेिा शितरणको अिस्था
हालको काययहरुको शनरन्तरताका लाशग आिश्यक दाशयत्ि र प्रशतिद्द अन्य दाशयत्ि
सािन पररचालनको अिस्था, सभं ािना र यसका लाशग सभं ाशित श्रोत
पररचालन क्षमता र िातािरण
सभं ाशित जोशिमहरु

• नेपालमा स्थानीय तहहरुको सन्दभयमा शनम्न शबषयिस्तुहरुले िास महत्ि राख्द ः
–
–
–
–
–
–

आन्तररक श्रोतको प्राशि र पररचालन क्षमता
थप श्रोत पररचालनको हुन सक्ने सभं ािनाका क्षेत्र र यसको लाशग िातािरण
साियजशनक िचयको आिश्यकता, अिस्था र शदघयकाशलन दाशयत्ि
शिशिय श्रोत हस्तान्तरणको अिस्था र पूिायनुमान
ऋण पररचालनको अिस्था र क्षमता
सचं ालन िचय र यसको शदगो श्रोतको व्यिस्था
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विविय स्िास्थ (Fiscal Soundness) मापन गने विवध (१/२)
• यसमा मल
ू तः शनम्न दईु सन्दभयमा आिाररत भै statistical equations को प्रयोग गरी सरकारको
शिशिय स्िास््यको मापन हुने गदय ः
– शदघयकालीन स्थाशयत्ि (long term sustainability) र
– तत्काशलन शस्थरता (fiscal stability)

• यस्तो मापन शिशिले सरकारको दाशयत्ि (यसमा िास गरी सरकारको ऋण, सामाशजक सरु क्षा, चालु
दाशयत्िहरु आशद), आिश्यक साियजशनक िचयको आकार र यसको श्रोत क्षमता, राजश्व प्राशि क्षमता र
पररचालन, जस्ता पक्षहरुमा रही मापन गररने
• यहाँ हाम्रो स्थानीय तहको शिशिय स्िास््य मापनका लाशग सहज हुने सािरण शिशिहरुको चचाय गररने
जस अन्तगयत शनम्न शिशिहरु मख्ु य रुपमा प्रयोग हुन् न् :
–
–
–
–

ऋण पररचालन शिश्लेषण (debt mobilization and sustainability analysis)
राजश्व अथायत आन्तररक श्रोत पररचालन शिश्लेषण (revenue potentiality analysis)
िचयको आिश्यकता शिश्लेषण (expenditure needs analysis)
अल्पकाशलन र शदरघकाशलन आशथयक दाशयत्ि मापन (short term and long term financial liabilities
assessment)
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विविय स्िास्थ (Fiscal Soundness) मापन गने विवध (२/२)
– योजना तथा बजेट र कायायन्ियन प्रणालीको लेिाजोिा (planning and budgeting system assessment)
– सस्ं थागत शनरन्तरता शिश्लेषण (institutional analysis)

• यी शबशिहरु एकअकायका पररपरू क हुन् त्यसैले सभं िभएसम्मका बहृ द मापन काययले नै शिशिय स्िास््य
अिस्थालाई नशजकबाट शचत्रण गनय सक्द
• हाल स्थानीय सरकारको संस्थागत स्िमल्ू याकंन र स्थानीय तह शिशिय सि
ु ासन जोशिम मल्ू याकंन
काययशिशिहरुमा राशिएका के ही सचू कहरु यसै अन्तगयत पदय न्
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विविय स्िास्थ (Fiscal Soundness) मापन गने सच
ू कहरु
यसमा मल
ू तः शनम्न सचू कहरुमा आिाररत भै लेिाजोिा गररन् ः
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tax-GDP ratio
Tax-Expenditure ratio
Debt- GDP ratio
Economic Growth Rate
Price index
Trade balance (especially export-GDP ratio)
Ratio for social security liabilities
Ratio for recurrent liabilities
Ratio of public investment –specially focused on capital investment
Managing funds for disasters
Ratio of investment for public resource mobilization
Alignment of annual budget with MTEF and perspective plan
Planning and budgeting discipline
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स्थानीय सरकारको विविय स्िास्थ (fiscal soundness) लेिाजोिाको तररका
• उक्त सचू कहरुका आिारमा लेिाजोिा गदाय शनम्न तररकाहरु अिलम्िन गररन् ः
– शनयशमत आशथयक प्रशतिेदन माफय त सूचनाहरु प्राि गने, समीक्षा गने र बाशषयक प्रशतिेदन तयार गने,
– अथय मन्त्रालय र राशष्िय प्राकृशतक श्रोत तथा शिि आयोगबाट शिशिय हस्तान्तरणका लाशग सत्रू मा आिि
प्रशक्रया अनसु ार िचयको आिश्यकता र श्रोत पररचालनको संभािनाको लेिाजोिा गने,
– राशष्िय प्राकृशतक श्रोत तथा शिि आयोगबाट आन्तररक ऋण पररचालनका लाशग आिार र आकार तय गनय
शिश्ले षण गने,
– राशष्िय प्रणाली अनसु ार शनशश्चत अिशिमा स्थानीय तहहरुको आशथयक बशृ द्द, उत्पादन पररणाम आशदको मापन
गरी शस्थशत प्रस्ततु गने,
– स्थानीय तहको चालु दाशयत्ि र शदघयकाशलन दाशयत्िहरुको आकलन गने,
– भशिश्यका लाशग आकलन गररएका दाशयत्िहरु र संभाशित जोशिमका लाशग गररएको कोष प्रिन्िको शस्थशत
लेिाजोिा गने,
– स्थानीय तहको आन्तररक श्रोत पररचालनको अनमु ान तयार गने,
– स्थानीय तहको बजेट प्रणालीलाई मध्यमकाशलन िचय संरचनाको प्रारुपसँग आिद्द गरी पिू ायनमु ान तयार गने,
– स्िमल्ू याकंनका सूचकहरु तयार गरी अिस्था शचत्रण गने र अपनत्ि शसजयना गने,
– ऋण िहन क्षमताको जानकारीका लाशग गररने क्रेशडहट रे शटङ्ग गने
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विविय स्िास््य मापन लेिाजोिा नवतजाको प्रयोग र प्रभाि
•
•
•
•
•
•
•
•

अनदु ान शितरण र शबिेष योजनासँग सम्िशन्ित शनणयय शलन सहयोग हुने,
भशिश्यमा आइपने दाशयत्िका लाशग कोष प्रिन्ि गनय सहयोग हुने,
ऋण पररचालनको आकार र लगानी क्षेत्र तय गनय सहयोग हुने,
सामाशजक सरु क्षा दाशयत्िको िारे मा जानकारी हुने,
संस्थागत सिलताको जानकारी हुने,
स्थानीय श्रोत पररचालन क्षमताको जानकारी हुने,
िचयको आिश्यकताको जानकारी हुने,
साियजशनक सेिाका लाशग सरकारको िा सो शनकायको सिलता कस्तो र के गनयपु य भनी समयमा नै
जानकारी हुने,
• यसले लगानी योजना बनाउन र भशिश्यमा सरकारलाई आशथयक रुपमा सिल बनाउन सशकने क्षेत्रहरुको
बारे मा सचू ना प्राि हुने,
• शिशिय अनि
ु ासन पालन गनय र शिशिय जिाफदेशहता कायम गनय सघाउने
PFM Training Module for Local Level
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Practical Issues in Local Finance Management
• Own Revenue and Its management
• Appropriate financial record keeping and reporting
– Systematic Record Keeping: Use of Software and other approved formats, move to Accrual
Accounting System

•
•
•
•
•
•

–
–
–
–

Timeliness
Adequacy (activity based reporting?)
Representing development achievement
Presenting LB's status

Internal audit's effectiveness
Settlement of audit observations and compliance of its suggestions
Fiduciary risk mitigation measures
Operation of Gha KHATA
Financial forecasting
Measuring fiscal soundness
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Some important aspects for Borrowing
Base:
• Supporting legal provisions
• Institution and financial
activities
• Lender

Issues of
soundness

Environment:
• Own financial capacity
• Institutional capacity
• Financial Analysis
• Financial predictions and its reliability

• Measuring fiscal soundness with certain indicators.
• Analyzing fiscal facts by calculating standard financial
needs & resources
• Third party monitoring: focusing on financial matters.
• Audit: as a tool to see fiscal healthiness and to predict fiscal
future.
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यहााँहरुको वजज्ञासाका लावग स्िागत गददछौं
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अन्तिम सत्र
स्थानीय न्ित्त व्यिस्थापन
प्रन्िक्षण काययक्रम
यो प्रशिक्षण सामाग्री प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम द्वारा तयार गररएको हो, यसको पुन प्रयोग
तथा शितरणको अशिकार प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रममा शनशहत रहने
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सत्रको उद्देश्य
साधारण उद्देश्य
 यस सत्रको अन्तमा सहभागीहरुले प्रशिक्षणको प्रभािकारीताकाबारे मल्ु याङ्कन गने न्
प्रशिक्षण समापन गररने
 यस सत्रको अन्तमा सहभागीहरुले
 आफूले शसके का ज्ञान र सीपलाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय कायय योजना तयार
गने न्
 प्रशिक्षणको प्रभािकारीताबारे मल्ु याङ्कन गने न्
 तीन शदने प्रशिक्षण काययक्रमको समापन गररने
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प्रन्िबद्घिा िथा कायययोजना ियार

• सहभागीहरु प्रशिक्षण पश्चात आफ्नो तफय िाट
प्रशतबद्घता तथा कायय योजना तयार गने,
• सहभागीहरु समहू मा शिभाशजत भई प्रत्येक
समहू ले प्रशतबद्घता तथा कायय योजना तयार
तथा प्रस्ततु ी गने,
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प्रशिक्षण मल्ु याङ्कन

सहभागीहरुले प्रशिक्षणको प्रभािकारीता बारे शितरण गररएको
फारमको माध्यमबाट प्रशिक्षणको मल्ु याङ्कन गने
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प्रशिक्षण समापन
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