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आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिमको तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 

१. परििय 

१.१ पषृ्ठभूमि: 

साविजननक ववत्त व्यवस्थापनको िेरमा कायिरत जनशन्क्तको िमता ववकास गरी आर्थिक अनुशासनको परीपािना 
गराउने¸ साविजननक श्रोतको पररचािन तथा उपयोगमा गणुात्मकता अलभवदृ्र्ध गदै समग्र शासकीय शुसासन 
कायम गने¸ एवं आर्थिक ववकास र सम्वदृ्र्धका िार्ग शासकीय संयन्रिाई सिम¸ प्रभावकारी¸ जनमुखी एवं 
उत्तरदायी बनाउने कायिमा यस केन्रबाट प्रदान गररने तालिम कायिक्रमहरूको महत्वपूणि भूलमका रहन्छ । तालिम 
कायिक्रमहरूको प्रभावकारीता तालिममा प्रयोग हुने पाठ्यक्रम¸ प्रलशिण ववर्ध¸ तालिम सामाग्री¸ प्रलशिक तथा 
प्रलशिाथीको लसकाई प्रनतको उत्साह एवं प्रयास तथा लसकाई वातावरण जस्ता कुराहरूबाट प्रत्यि प्रभाववत हुन्छ । 
साथै¸ एउटै तालिम कायिक्रम पटक पटक संचािन हुने अवस्थामा तालिमको गुणस्तरीयता एव ंएकरूपता कायम 
गनि पनन उवत्तकै आवश्यक हुन्छ । यस सन्दभिमा तालिम कायिक्रमको प्रभावकाररता अलभवदृ्र्धका िार्ग तालिम 
पाठ्यक्रममा आधाररत रहेर तालिम म्यानुअिको ववकास र प्रयोग गनुि पने आवश्यकता महशूस गरी केन्रिे 
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरको सेवा कालिन तालिमका िार्ग यो तालिम म्यानुअि स्वीकृत गरी िाग ु
गरेको छ । 

१.२ म्यानुअलको प्रयोग (Guidelines for the Use of Manual) 

यो तालिम म्यानुअि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरको सेवा कालिन तालिम संचािनका िार्ग तयार 
गररएको हो । तालिमको स्वीकृत पाठ्यक्रम अन्तगितका मोड्यूिहरूिाई स्वीकृत पाठ्यक्रममा ननधािररत सेशन 
संख्या समेतिाई मध्यनजर गरी तालिम पूविको चरण देखख तालिम समापन¸ प्रनतवेदन तथा तालिमको प्रभावकारीता 
मूल्याङ्कन सम्मका चरणहरूको संचािन¸ सो मा प्रयोग हुने लसकाई सामग्री¸ सेशनगत रूपमा लसकाईको उद्देश्य¸ 
प्रलशिण ववर्ध¸ बबषयवस्तुको रूपरेखा (Content Outline) तथा समयावधी आददिाई म्यानुअििे ननददिष्ट गरेको 
छ । तालिमका िार्ग प्रलशिाथी मनोनयनका िार्ग अनुरोध गने तथा तालिम पूविको तयारी गने देखख¸ तालिम 
कायिक्रम संचािन¸ प्रलशिाथीको मूल्याङ्कन¸ तालिम तथा प्रलशिकको सम्बन्धमा प्रलशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण 
समेतका आधारमा मूल्याङ्कन गने िगायतका कायिमा म्यानुअििे मागिदशिन गनेछ । 

१.३ पाठ्यक्रि संििना तथा तामलिको तामलका 
 तालिम कायिक्रमको पाठ्यक्रम संरचना तथा तालिमको समय तालिका देहाय बमोन्जम रहनेछ । 

क्र.सं. मोड्यूि सर संख्या/ददन 

१ प्रारन्म्भक (उद्घाटन¸ तालिम तथा मालमिा 
अध्ययनको पररचय) 

४ सर / पदहिो ददन 



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
7 

२ मोड्यूि- १:आर्थिक प्रशासन/िेखा प्रणािी संचािन १३ सर / दोश्रो - पााँचौं ददन 

३ मोड्यूि- २ : आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सूचना 
प्रणािीहरू 

२१ सर / पााँचौं - ११ औ ंददन 

४ मोड्यूि ३:  िेखाको अवधारणा र लसद्दान्त १० सर / ११ औ ं- १३ औ ंददन 

५ मोड्यूि - ४ : िेखापरीिण, बेरुजु, आन्तररक 
ननयन्रण प्रणािी 

७ सर / १४ औ ं- १५ औ ंददन 

६ मोड्यूि- ५ : साविजननक खररद ब्यवस्थापन १३ सर / १५ औ ं- १८ औ ंददन 

७ मोड्यूि- ६ :  योजना तथा बजेट प्रणािी ६  सर / १९ औ ं- २० औ ंददन 

८ मोड्यूि- ७ :  ववववध १७ सर / २० - २३ औ ंददन 

९ अध्ययन तथा अविोकन भ्रमण २४ औ ं- २७ औ ंददन 

१० लिखखत परीिा २८ औ ं- २९ औ ंददन 

११ मालमिा प्रस्तुनत ३० औ ं- ३२ औ ंददन 

१२ समापन कायिक्रम ३३ औ ंददन 

 

१.४ म्यानुअलको प्रयोगकताा 
तालिम संयोजन समूहिे यस तालिम म्यानुअिको प्रयोग गरी तालिमको पूवि तयारी¸ तालिम कायिक्रम संचािन 
तथा सोको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायि गनेछ । साथै ¸ संयोजन समूह मािि त केन्रका आन्तररक एवं बाह्य 
प्रलशिकहरूिे सेशन योजना तयारी¸ प्रलशिण सामग्रीको ववकास तथा प्रलशिण गदाि म्यानुअिमा ननदेलशत ववर्ध 
तथा सामग्रीहरूको प्रयोग गनेछन । संयोजन समूहिे प्रलशिाथीिाई स्वअध्ययन सामग्रीको रूपमा म्यानुअि 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

१.५ तामलिको लक्षित सिूह 

संघ¸ प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार अन्तगित आर्थिक प्रशासनको िेरका (िेखा तथा िेखापरीिण) 
राजपर अनङ्ककत प्रथम तथा द्ववतीय शे्रणी वा सो सरहका पदमा कायिरत कमिचारीहरू यस तालिम कायिक्रमका 
िक्षित समूहमा रहनेछन । केन्रीय तथा कायिसंचािनस्तरमा आर्थिक प्रशासन संचािन¸ िेखा परीिण एवं बेरूज ु
िछौट सम्बन्धी कायिमा संिग्न हुने सहायकस्तरका कमिचारीको कायिवववरणिाई आधार मानी तालिम पाठ्यक्रममा 
तथा म्यानुअि तयार गररएको छ । 
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२. तामलि पूर्ाको ििण 

काया 
वर्र्िण 

क्रक्रयाकलाप जिम्िेर्ाि शाखा / पदाचिकािी सिय 

तालिम 
सञ्चािनको 
पूवि तयारी 
गने 

 तालिम संचािनको िार्ग िाइि तयार गरी पेश 
गने (तालिमको नाम, िक्षित समूह, संचािन हुने 
स्थान, समय, प्रलशिाथी संख्या बााँडिाट 
(ननकायगत/तहगत)¸ बजेट, संयोजन समूह आदद 
व्यहोरा खुिाई सहायकस्तरीय तालिम ईकाइ शाखा 
प्रमुख समि ननणियको िार्ग दटप्पणी िाईि पेश 
गने । 

 तालिम संचािनको ननणियको िार्ग तालिम 
प्रमुख समि िाईि पेश गने  

 

 तालिम संचािनको ननणिय गने । 
 

 
 

 

 स्वीकृत ननणिय अनुसार सहभागी मनोनयनका 
िार्ग सम्बन्न्धत ननकाय /तहमा पर पठाउने 

 

 प्रलशिाथी मनोनय गरी पठाउने 

 
 

 तालिम संचािनको कायितालिका तयार गरी स्रोत 
व्यन्क्त व्यवस्थापन गने   

 

 सहभागीको नामवािी, सीट योजना, व्यानर, 

स्टेशनरी, तालिम पेश्की तथा तालिम उदघाटनको 
व्यवस्था गने गराउने । 

  प्रलशिक :  सहायकस्तरीय 
तालिम ईकाइ  

 
 
 
 
 
 

 सहायकस्तरीय तालिम ईकाइ 
शाखा प्रमुख 

 

 तालिम प्रमुख 

 
 
 
 

 संयोजक/सह सयोजक 
 
 

 सम्बन्न्धत ननकाय/तह 

 
 

 

 संयोजक 

 
 
 

 सहसंयोजक  

 
 

 तालिम संचािन 
भन्दा कन्म्तमा 
पन्र ददन अनघ 

 
 
 
 

 तालिम संचािन 
भन्दा कन्म्तमा 
पन्र ददन अनघ 

 तालिम 
संचािनभन्दा 
कन्म्तमा बाह्र 
ददन अनघ 

 तालिम संचािन 
भन्दा कन्म्तमा 
दश ददन अनघ 

 तालिम संचािन 
भन्दा चार ददन 
अनघ 

 

 तालिम 
संचािनभन्दा 
तीन ददन अनघ 

 तालिम 
संचािनभन्दा 
एक ददन 
अनघसम्म 

 

 

तामलिको उदघाटन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 तालिम उदघाटन कायिक्रमिाई योजनाबद्ध तवरिे सम्पन्न गनुि । 
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२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 तालिमको उदघाटन ब्यानर¸ कायिक्रम तालिका र तालिम ब्रोसर 

३. तामलि उदघाट्न सत्रको बिषयर्स्तु तथा वर्चि 

सेसन योिना (Session Outline) वर्चि  सिय 

१. उदघोषण तथा उदघाटन सरको आशन ग्रहण उदघोषण  १० लमनेट 
२. सहभागीको पररचय पररचय २० लमनेट 
३. सहभागीको स्वागत तथा तालिमको उद्देश्यमार्थ प्रकाश प्रवचन  १० लमनेट 

४. तालिमको शुभारम्भ तथा मन्तव्य प्रवचन १० लमनेट 

५. उद्घाटन मन्तव्य तथा शुभारम्भ सरको समापन  १० लमनेट 
 

४. तामलि उद्घाटन सत्र संिालनको िागादशान (Opening Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  उदघोषण 

 िुख्य बिषयिस्तु : प्रलशिक तथा तालिमका सहसंयोजकबाट तालिम शुभारम्भ कायिक्रमको उदघोषण गने ।  तालिम 
प्रमुखिाई अध्यिता, प्रमुख आनतथ्य (उदघाटन समारोहमा आमन्न्र ववलशष्ट ब्यन्क्त) तथा केन्रका बररष्ठ प्रलशिक, 

प्रलशिक,  सहभागी तथा अन्य उपन्स्थत व्यन्क्तहरुिाई । बररष्ठ प्रलशिक तथा तालिम सयंोजकबाट सहभागीिाई 
स्वागत तथा कायिक्रमको उद्देश्यमार्थ प्रकाश । केन्र बादहरबाट पाल्नु हुने प्रमुख अनतर्थबाट शुभकामना मन्तव्य । 
तालिम प्रमुखबाट मन्तव्य तथा उदघाटन कायिक्रमको समापन गने । 
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सत्र- १ : तामलिको परििय 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सहभागीहरुिाई साविजननक ववत्त व्यवस्थापन तालिम केन्र, तालिमको उद्देश्य, तालिमका मोडिे (िेरहरु), 
संयोजक समूह, समय तालिका, तालिम मूल्यांङकन प्रकृया, सहभागी आचारसंदहता र सहभागीिाई उपिब्ध हुने 
सेवा सुववधावारे जानकारी ददनु  

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. तालिम केन्रको पररचय कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  

 
५ लमनेट 

२. तालिमको उद्देश्य, मोडिे, संयोजक समूह र समय 
तालिका 

प्रवचन २५ लमनेट 

३. तालिम मूल्यांकन प्रकृया, सहभागीिे पािना गनुि 
पने आचार संहीता र सहभागी सेवा सुववधा 

प्रवचन  २५ लमनेट 

४. ननष्कषि  अन्तरकक्रयात्मक छििि  ५ लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : तालिमको सक्षिप्त पररचय ददने । 

 ननश्कषि :  पषृ्ठपोषण लिने  
 सेसन समापन  :  प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

संयोजक समूहबाट ववतररत कायिपर । 
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सत्र- २ ि ३ :  िामिला अध्यन (Case Study) 
सरको समय: १ घण्टा * २ सर 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सहभागीहरुिाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकािीन तालिममा तयार गनुि पने मालमिा 
अध्ययनको ववषयमा जानकारी ददनु  

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. मालमिा अध्ययनको पररचय कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  १० लमनेट 

२. मालमिा अध्ययन तयार गदाि ध्यान ददनु पने ववषय प्रवचन, अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 
३. मालमिा अध्ययनको बबषय चयनका िेरहरु प्रवचन तथा छििि २० लमनेट 

४. मालमिा अध्ययन प्रनतवेदनको ढााँचा प्रवचन  ४० लमनेट 

५. मालमिा अध्ययन मूल्यांकन ववर्ध अन्तरकक्रयात्मक छििि  २० लमनेट 
६. प्रश्नोत्तर  अन्तरकक्रयात्मक छििि  २० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : मालमिा अध्यनको पररचय तथा उद्देश्य । मालमिाको साइज । तयारी गदाि ध्यान ददनु पनि पिहरु 
। भाषा तथा िन्टहरु । िन्टको साईज र हेडडङ तथा सवहडडङका ननयम । आलनो कायािियिे समस्या भोर्गरहेका 
आर्थिक प्रशासनसाँग सम्बन्न्धत ववषयहरु जस्तै बजेट तजुिका, खचि, राजस्व, धरोटी, िेखाङकन, िेखापरीिण तथा 
प्रनतवेदन,  न्जन्सी व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासनसाँग सम्बन्न्धत सूचना प्रववर्ध आदद । 

िामिला ढााँिा:  
पदहिो पषृ्ठ, ववषय सूची, कृतज्ञता  

पररचय, समस्याको पदहचान (प्रमुख कारण तथा प्रभाव समेत),  

अध्ययनको उद्देश्य,  

अध्ययनको ववर्ध,  

अध्यनको सीमा,  

अध्ययन प्रस्तुती योजना,  

अध्ययन प्रस्तुतीकरण तथा ववश्िेषण,  

सारांश, सुझाव र ननष्कषि । 

 सन्दभि सूची । 

 ननश्कषि : सहभागीहरुबाट सेसनको पषृ्ठपोषण लिने  
 सेसन समापन  :  प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

संयोजक समूहबाट ववतररत कायिपर । 
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३. िोड्यूल- १: आचथाक प्रशासन/लेखा प्रणाली संिालन 

सत्र १: नेपाल सिकािको खाता सूिी 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको खाता सूचीको पररचय, उद्देश्य र विशेषताहरुको जानकारी गराउन।ु 

 नेपाल सरकारको खाता सूचीको मखु्य व्यिस्थाहरुका बारेमा जानकारी दिन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क 
 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय  

१. पररचय, उद्देश्य र विशेषताहरु कायकपत्र प्रस्ततुी र प्रिचन १० समनेट 

२. मखु्य व्यिस्थाहरु अन्तवरक यात्मक छलफल ५ समनेट 

३. अनिुान, बजेट तथा कायकरम संकेत अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

४. कायाकत्मक िसगककरण र व्याख्या अन्तवरक यात्मक छलफल ५ समनेट 

५. राजश्व तथा खचक संकेत िगीकरण र व्याख्या अन्तवरक यात्मक छलफल २० समनेट 

६. बजेट संकेत तथा कायाकलयको व्यिस्थापन अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: 

 संघ, प्रिेश र स्थानीय तह संकेत (शजल्ला संकेत समेत),खचक गने इकाइकहरुको संकेत,िात ृ
सनकाय संकेत, स्रोत संकेत, राजस्ि संकेत,खचक संकेत, रसम्पशि तथा िावयत्िका संकेत, 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

एवककृत आसथकक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

सरकारको आसथकक कारोबारको सञ्चालन अन्तराकविय मापिण्र् (GFS 2014) 
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मोड्यूल- १: आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- २: गोश्र्ािा भौिि सदै्िाजततक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपालको सरकारी शे्रस्ता र गोश्वारा भौचर सम्बशन्ि सैद्धाशन्तक तथा अििाराणात्मक ज्ञान दिने। 

 गोश्वारा भौचर तयारीगनक आिश्यक ज्ञान सीप विकास गने। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्ककायकपत्र 

 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय  

१.गोश्वारा भौचरको पररचय र महत्ि लेक्चर विसि/समहु छलफल १० समनेट 

२.गोश्वारा भौचरको तयारी अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

3.विसनयोजन गोश्वारा भौचर र यसका प्रकार अन्तवरक यात्मक छलफल १५ समनेट 

4.राजश्वको गोश्वारा भौचर अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

5.िरौटीको गोश्वारा भौचर अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

6.सनष्कषक अन्तवरक यात्मक छलफल ५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: (प्राप्ती/खचक/िरौटी म.ले.प.फा.न. २०३), राजस्ि म. ले. प. फा. नं.१०३ 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको लेखा सनिेशीका २०७३ 

सम्बशन्ित िेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np, 
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मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- ३ : डबेिट  के्रडडटको  ननयिहरु 
सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 िोहोरो लेखाप्रणालीको अििारणा तथा नेपाल सरकारको लेखा सनसत र लेखा आिारहरु बारे जानकारी दिने। 
 रे्सबट र रेसर्टको सनयमहरु र नेपालको सरकारी लेखामायसको अभ्यासबारेउिाहरण सवहत जानकारी दिने। 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 कायकपत्र¸ह्वाइटबोर्क¸शललपचाटक¸ 
 प्रोजेक्टर¸ल्यापटप¸स्टेसनरीसेटआदि। 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 
१िोहोरो लेखा प्रणालीको अििारणा¸नेपाल सरकारको लेखासनसतरलेखाका 
आिारहरु 

लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १५समनेट 

२. खाताका प्रकार र रे्सबट रेसर्टको अििारणा लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १०समनेट 
३.रे्सबट रेसर्टको सनयमहरु- टे्रसर्सनल रुल¸मोर्नक रुल लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १५समनेट 
४.गोश्वारा भौचरको प्रकार अनसुारका उिाहरणहरु लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १५समनेट 
५सनष्कषक अन्तरवरयात्मक,छलफल ५समनेट 

 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षकतथासेसनकोपररचय 

   सेसनससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्यसबषयबस्त:ु िोहोरो  लेखा  प्रणालीको  अििारणा  तथा  रे्सबट  र  रेसर्टको  सनयमहररु बारे  

जानकारी। 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि  ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 

 नेपालसरकारकोलेखासनिेशशका२०७३ 
 एवककृत आसथकक संकेत तथा बगीकरण र ब्याख्या¸२०७४ 
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मोड्यूल - १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

  सत्र- ४ :  गोश्र्ािा भौिि अभ्यास 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 विसनयोजनको गोश्वारा भौचर तयार गनक ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क, शक्लपचाटक, मेटाकार्क 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ विसनयोजन गोश्वारा भौचर र यसका प्रकारको सामान्य 
ररभाइज्र्(सािारण¸पेश्की¸ र विविि) 

अन्तवरक यात्मक छलफल ५ समनेट 

२ सािारण गोश्वारा भौचर अभ्यास अभ्यास २० समनेट 

३.पेश्कीको गोश्वारा भौचर अभ्यास अभ्यास २० समनेट 

४.सबसबिको गोश्वारा भौचर अभ्यास अभ्यास १५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
    

 मखु्य सबषयबस्त ु:सािारण गोश्वारा भौचर( िजेट खचक शीषककनसुार तयार गररने खचक सम्बशन्ि कारोबारको 
प्रारशम्भक असभलेख) 

पेश्की गोश्वारा भौचर(कुनै कमकचारी अन्य व्यशि िा संस्थालाइ पेश्की उपलब्ि गराउँिा र फछौट गिाक तयार 
गररने) 
सबसबिको गोश्वारा भौचर (मासथ उल्लशखत बाहेकको कारोबारको प्रारशम्भक असभलेख जस्तै रकमान्तर, करकट्टी, 
कमकचारी सञ्चय कोष कट्टी िाशखला आिी) 
सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको लेखा सनिेशीका २०७३ 

सम्बशन्ित िेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np,  
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मोड्यूल- १: आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- ५ :  गोश्र्ािा भौिि अभ्यास 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 राजश्व र िरौटीको गोश्वारा भौचर तयार गनक शीप ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क, शक्लपचाटक, मेटाकार्क 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. विसनयोजन गोश्वारा भौचर र यसका 
प्रकार(सािारण¸पेश्की, विविि) भौचर तयारीको सामान्य 
ररभाइज्र्। 

अन्तवरक यात्मक छलफल १० समनेट 

२.राजश्वको गोश्वारा भौचर अभ्यास अभ्यास २५ समनेट 

३. िरौटीको गोश्वारा भौचर अभ्यास अभ्यास २५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
       ........................ 

 मखु्य सबषयबस्त ु: राजश्व प्राप्त गिाक बनाइने गोश्वारा भौचर, राजश्वबापत प्राप्त नगि बैंक िाशखला बनाइने गोश्वारा 
भौचरर िरौटी प्राप्त गिाक तथा िरौटी वफताक िा सिरस्याहा गिाक बनाइने गोश्वारा भौचर 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको लेखा सनिेशीका २०७३ 

सम्बशन्ित िेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np, www.oag.gov.np 
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मोड्यूल- १: आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र - ६ :  िैंक नगदी क्रकतार् ि ििेट मसट सैद्िाजततक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 बैंक नगिी वकताि र बजेट ससट सम्बशन्ि सैद्धाशन्तक जानकारीदिन।ु 

 बैंक नगिी वकताि र बजेट ससट तयार गनकशीप ससकाउन।ु 
२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क, शक्लपचाटक 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ बैंक नगिी वकताबको पररचय लेक्चर विसि/समहु छलफल १० समनेट 

२ बैंक नगिी वकताब अन्तगकत महलहरुको पररचय लेक्चर विसि १५ समनेट 

२. बैंक नगिी वकताबको उपयोग एिं महत्ि लेक्चर विसि/ समहु छलफल ५ समनेट 

३ बजेट ससटको पररचय लेक्चर विसि/ समहु छलफल ५ समनेट 

५ बजेट ससट अन्तगकत महलहरुको पररचय लेक्चर विसि १५ समनेट 

६ बजेट ससटको उपयोग एिं महत्ि  लेक्चर विसि/ समहु छलफल १० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: बैंक नगिी वकताब म.ले.प.फा.209 जम्मा ५ खण्र् र १८ महलको बारेमा जानकारी 

बजेट ससट म.ले.प.फा.20८ जम्मा ३ खण्र् िावषकक विसनयोजन खण्र्, सनकासा खण्र् र खचक खण्र् आिश्यकता 
अनसुारका महलहरु 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको लेखा सनिेशीका  

सम्बशन्ित िेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np, म.ले.प.फारामहरु 

 

 
 
 
 

http://www.fcgo.gov.np/
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मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र - ७ :  िािस्र् लेखा सदै्िाजततक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 राजश्व लेखासम्बशन्ि सैद्धाशन्तक जानकारी दिन।ु 

 राजश्व लेखासम्बन्िी म.ले.प. फारामहरुतथा राजश्व व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको बारेमा जानकारी गराउन ु। 
 राजश्व लेखा सम्बन्िी प्रोसेस ललोससकाउन ु

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ राजश्व लेखा सम्बन्िीपररचय अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १० समनेट 

२ राजश्व लेखा सम्बन्िी मलेप फारामहरु तथा राजश्व 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 

अन्तवरक यात्मक छलफल/प्रिचन १५ समनेट 

३. राजश्व लेखामा प्रयोग हनुे मलेप फारामहरुको प्रोसेस 
ललिो 

अन्तवरक यात्मक छलफल/प्रिचन ३० समनेट 

४.राजश्व लेखाको उपयोग एिं महत्ि अन्तवरक यात्मक छलफल/प्रिचन ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: राजश्व लेखा सम्बशन्ि मलेप फारामहरु एिं प्रसतिेिन( नगिी प्रासप्त मलेपफा नं १०१,िैसनक 

राजश्व आम्िानी खाता मलेपफा नं १०२, गोश्वारा भौचर मलेपफा नं १०३,राजस्ि/आम्िानीकोशीषकक गतखाता 
मलेपफा नं १०४,राजस्िआम्िानीकोगोस्िाराखाता मलेपफा नं १०५,राजस्िआम्िानीको िैसनक 
नगिप्राप्तगोस्िाराखाता मलेपफा नं १०८क, राजस्िआम्िानीकोिैसनकभौचरप्राप्तगोस्िाराखाता मलेपफा नं १०८ख, 
राजस्िआम्िानी बैंक नगिी  वकताबमलेपफा नं २३, राजश्व बैंक वहसाब समलान वििरणमलेपफा नं १५,राजस्ि-

आम्िानीको आसथकक वििरण/फाँटबारी मलेपफा नं ११० 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको लेखा सनिेशीका  
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अन्तर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन‚ २०७४ 

सम्बशन्ित िेभसाइट, म.ले.प.फारामहरु 

मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र - ८ :  ििौटी लेखा सैद्िाजततक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 िरौटी लेखा सम्बशन्ि सैद्धाशन्तक जानकारी दिन ु। 

 िरौटी लेखा सम्बन्िी म.ले.प. फारामहरुको बारेमा जानकारी गराउन।ु 
 िरौटी लेखा सम्बन्िी प्रोसेस ललिो ससकाउन ु

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ िरौटी लेखा सम्बन्िी पररचय लेक्चर विसि/समहु छलफल १० समनेट 

२ िरौटी लेखा सम्बन्िी मलेप फारामहरुका महलको 
जानकारी 

अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु 
छलफल 

१५ समनेट 

३.िरौटी लेखामा प्रयोग हनुे मलेप फारामहरुको प्रोसेस 
ललिो 

अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु 
छलफल 

३० समनेट 

२. िरौटी लेखाको उपयोग एिं महत्ि लेक्चर विसि/ समहु छलफल ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: व्यशिगतिरौटीखाता मलेपफा नं ६०१, गोस्िारािरौटीखातामलेपफा नं ६०२, 

िरौटीकोबैंङकनगिी वकताि/वहसाब मलेपफा नं ६०३,बैंक प्रत्याभसूत(Bank Guarantee) असभलेख खाता 
मलेपफा नं ६०४,िरौटीकोवििीयवििरण मलेपफा नं ६०७ 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

आसथकक कायकविसि सनयमािली सनयम ६२ िेशख ७३ सम्म 

म.ले.प.फारामहरु 
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मोड्यूल- १: आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र - ९ : वर्त्तीय प्रनतर्ेदन सैद्िाजततक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको विशिय प्रसतिेिन सम्बशन्ि व्यिस्थाकोजानकारीदिन।ु 

 विशिय प्रसतिेिन तयार गने प्रवरयाबारेमा जानकारी दिन।ु 
२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर ल्यापटप माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक 
 स्िीकृत मलेप फारामहरु 

 स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ विशिय प्रसतिेिनको पररचय तथा महत्ि अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १० समनेट 

२.विशिय प्रसतिेिनमा विसभन्न सनकायहरुको भसूमका अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १० समनेट 

३ विसनयोजन राजश्व िरौटी र कायकसञ्चालन कोषको 
प्रसतिेिन प्रणाली 

अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल ३५ समनेट 

४ सिाल तथा सनष्कषक   अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: विसनयोजनको विशिय वििरण, राजश्वको विशिय वििरण, िरौटीको विशिय वििरण,  

कायकसञ्चालन कोषको विशिय वििरण, पेशश्कको वििरण भिूानी बाँकीको वििरण, 
समयािसि- माससक, चौमाससक, िावषककरुपमा 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

म ले प फारामहरु,लेखा सनिेशशका  

आसथकक कायकविसि तथा विशिय उिरिावयत्ि ऐन२०७६ 

विसनयोजन ऐन,अन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन 
स्थानीय सरकार कायकसञ्चालन ऐन 
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मोड्यूल- १: आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- १० : नेपाल सार्ािननक िेत्र लेखािान  
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 नेपाल सािकजसनक क्षेत्र लेखामानका पररचय,कायकक्षेत्रर हालको अिस्थािारे जानकारी गराउन।ु 

 नेपाल सािकजसनक क्षेत्र लेखामानमा आिाररत वििीय वििरणहरुको लेखा ढाँचाहरुका सम्बन्िमा जानकारी 
गराउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 पािर प्िाईण्ट, कायकपत्र¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय  

१. अन्तराविय सािकजसनक क्षेत्र लेखामानको पररचय र 
कायकक्षेत्र 

कायकपत्र प्रस्ततुी, प्रिचन  १० समनेट 

२. नेपाल सािकजसनक क्षेत्र लेखामान र यसका उद्देश्यहरु प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५ समनेट 

३. लेखामानका भागहरु र आिश्यक प्रसतिेिनहरु अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५ समनेट 

४. लेखामानमा आिाररत वििीय वििरणहरुको लेखा 
ढाँचाहरु 

कायकपत्र प्रस्ततुी, प्रिचन  १० समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक  अन्तरवरयात्मक छलफल  १० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय, सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु: अन्तराविय सािकजसनक क्षेत्र लेखामानमा आिाररत नेपाल सािकजसनक क्षेत्र लेखामान नगिमा 
आिाररत वििीय वििरण प्रस्ततुीकरण गने मानिण्र्हरु   

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 नेपाल सािकजसनक क्षेत्र लेखामान, २०७० 

  एकीकृत आसथकक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

 नेपालसरकारकोलेखासनिेशशका, २०७३,आसथकककायकविसितथावििीयउिरिावयत्िऐन,२०७६ 

 
 

 
 
 
 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- ११ :  जितसी व्यर्स्थापन (सैद्िाजततक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 शजन्सी व्यिस्थापनको पररचय तथा काननुी व्यिस्थािारे जानकारी गराउन ु। 

 शजन्सी शे्रस्ता र म.ले.प फारामहरुको बारेमा जानकारी गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 पािर प्िाईण्ट, कायकपत्र¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय  

१. शजन्सी व्यिस्थापनको पररचय, आिश्यिा र काननुी व्यिस्था कायकपत्र प्रस्ततुी, प्रिचन  १० समनेट 

२. शजन्सी व्यिस्थापनका प्रमखु पक्षहरु प्रिचन छलफल, १५ समनेट 

३. शजन्सी व्यिस्थापनको तररका एिं सनयन्त्रण प्रणाली अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५ समनेट 

4. शजन्सी व्यिस्थापनका समस्याहरु अन्तरवरयात्मक छलफल १५ समनेट 

5. सिाल तथा सनष्कषक  अन्तरवरयात्मक छलफल  ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु: शजन्सी म.ले.प फारामहरुको व्याख्या 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 महालेखा परीक्षक फारामहरु(४०१-४१८) 

  एकीकृत आसथकक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

 आसथकककायकविसितथावििीयउिरिावयत्िऐन,२०७६  

 www.fcgo.gov.np 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
http://www.fcgo.gov.np/
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मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- १२ :  सार्ािननक ननिााण लेखा 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 सािकजसनक सनमाकण लेखाको अििारणा,उद्देश्य तथा विशेषताहरुिारे जानकारी दिन।ु 

 साबकजसनक सनमाकण चरको सैद्धाशन्तक जानकारी गराउन ु। 

 साबकजसनक सनमाकणको लेखांकन तथा असभलेख प्रणालीको जानकारी गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 पािर प्िाईण्ट, कायकपत्र¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. सािकजसनक सनमाकण लेखाको पररचय कायकपत्र प्रस्ततुी, प्रिचन  १० समनेट 

२. साबकजसनक सनमाकण चर प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५ समनेट 

३. सािकजसनक सनमाकणसम्बन्िी लेखा तयार हनुे आिारहरु अन्तरवरयात्मक प्रिचन १० समनेट 

४. साबकजसनक सनमाकणको लेखांकन तथा असभलेख प्रणाली अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५ समनेट 

५. चनूौती तथा समस्या अन्तरवरयात्मक छलफल ५ समनेट 

६. सिाल तथा सनष्कषक  अन्तरवरयात्मक छलफल  ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय, सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु: सािकजसनक सनमाकण खररि सम्झौता प्रशासन, पेश्की, कशन्टन्जेन्सी व्यिस्थापन 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

  एकीकृत आसथकक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

 नेपाल सरकारको लेखा सनिेशशका, २०७३ 

 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ 

 सािकजसनक खररि ऐन,२०६३ र सनयमािली, २०६४  

 
 
 
 
 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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मोड्यूल- १ : आसथकक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन 

सत्र- १३: किािािीहरुको उपदान¸ बिदा¸ औषिोपिाि आदद सुबििाको गणना  

सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 सनजामती कमकचारीहरुको उपिान स̧बिा¸औषिोपचार आदि बारे जानकारी दिन।ु 
 सनजामती कमकचारीहरुको उपिान¸ सबिा¸औषिोपचार आदि ससुबिाको गणना तथा भिुानी प्रवरयाबारे  जानकारी 

दिन ु। 
२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 कायकपत्र¸ह्वाइटबोर्क¸शललपचाटक¸ 
 प्रोजेक्टर¸ल्यापटप¸स्टेसनरीसेटआदि। 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 
१. उपिान सम्बन्िी काननुी ब्यबस्था तथा गणना प्रवरया 
र भिुानी ब्यबस्था 

प्रिचन र अन्तरवरया १५ समनेट 

२. सबिा सम्बन्िी काननुी ब्यबस्था र गणना प्रवरया र 
भिुानी ब्यिस्था 

प्रिचन र अन्तरवरया र अभ्यास १५ समनेट 

३. औषिोपचार सम्बन्िी काननुी ब्यबस्था तथा गणना 
प्रवरया र भिुानी ब्यबस्था 

प्रिचन र अन्तरवरया र अभ्यास १५ समनेट 

४. अिकाश भिुानीको कर वहसाब प्रिचन र अन्तरवरयार अभ्यास १० समनेट 
५.  सनष्कषक तथा सिुारका क्षेत्रहरु प्रिचन र अन्तरवरया ५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी    

 मखु्य सबषयबस्त ु: कमकचारीहरुको उपिान¸सबिा¸औषिोपचार सम्बन्िी काननुी ब्यबस्था र गणना प्रवरया तथा 
कर भिुानीबारे जानकारी। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 सनजामती सेिा ऐन¸२०४९तथासनयामिली¸२०५० 
 आयकर ऐन¸२०५८ तथा सनयमािली¸२०५९ 
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४. िोड्यूल- २ : आचथाक प्रशासन सम्ितिी सूिना प्रणालीहरू प्रयोग 

सत्र- १ : सुिना प्रबिचि प्रणाली सेट अप 

सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 महालेखा सनयन्त्रक कायकलयको सचुना प्रसबसि प्रणालीको पररचय बारे जानकारी गराउन ु

 यूसनकोर् तथा जाभा सेट अप गनक सक्ने बनाउन ु 

 यूसनकोर् तथा नेपाली टाईवपङ्ग सम्बन्िमा असभमशुखकरण गरानरन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय  

१. महालेखा सनयन्त्रक कायकलयको सचुना प्रसबसि प्रणालीको 
पररचय 

अन्तरवरयात्मक, प्रिचन  

 

१५ समनेट 

२. यूसनकोर् तथा जाभा सेट अप अभ्यास २० समनेट 

३. यूसनकोर् तथा नेपाली टाईवपङ्ग  अभ्यास २५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: महालेखा सनयन्त्रक कायाकलयको सचुना प्रसबसि प्रणालीको पररचय  

 तथा यूसनकोर् तथा नेपाली टाईवपङ्ग गने तरीका 
 यूसनकोर् तथा नेपाली टाईवपङ्ग अभ्यास गराउने । 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 म्यान्यूल 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- २ : एकल खाता कोष प्रणाली  

सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 एकल खाता कोष प्रणालीको Over view जानकारी गराउन ु

 एकल खाता कोष प्रणालीसभत्र प्रणाली व्यिस्थापन,बैक तथा प्रयोगकताक व्यिस्थापनसम्बन्िी कायकगनक सक्ने 
बनाउन ु 

 CGASिाट प्राप्त भएका भिुानी आिेश हेनक तथा भिुानीको लासग अगार्ी बढाउन सक्ने बनाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि ( Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. एकल खाता कोष प्रणालीको Over view अन्तरवरयात्मक, प्रिचन  

 

१५ समनेट 

२. प्रणाली व्यिस्थापन,बैक तथा प्रयोगकताक व्यिस्थापन अभ्यास  २० समनेट 

३. भिुानी आिेश हेनक तथा भिुानीको लासग अगार्ी बढाउन े अभ्यास २५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु: एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल अनसुारको प्रणाली सन्चालनका प्रवरयाका चरण अनसुार बैक 
व्यिस्थापन सभत्रका कायकलय काउन्टर तथा बैक खाता एब चेक नम्िर व्यिस्थापनका कायकहरु,प्रयोग कताक व्यिस्थापन 
सम्िन्िी कायकहरु, भिुानी आिेश हेनक तथा भिुानीको लासग अगार्ी बढाउन ेसम्िन्िी आिी कायकहरु । 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- ३: एकल खाताकोष प्रणाली  

सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 एकल खाता कोष प्रणालीमा समायोजन भिुानी आिेश तथा Electronic Fund Transfer (EFT)व्यिस्थापन सम्बन्िी 
कायक गनक सक्ने बनाउन ु। 

 ररफण्र् तथाररफण्र् गनकसक्ने बनाउन ु। 

 प्रसतबेिन सम्िन्िी जानकारी गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि ( outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. प्रणालीमा समायोजन भिुानी आिेश अन्तरवरया तथाअभ्यास १० समनेट 

२. Electronic Fund Transfer (EFT)व्यिस्थापन सम्बन्िी अभ्यास  २० समनेट 

३. ररफण्र् तथा ररफण्र् गने अभ्यास १० समनेट 

४.  प्रसतबेिन सम्िन्िी अभ्यास १५ समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अभ्यास र अन्तरवरया  ५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल अनसुारको प्रणाली सन्चालनका प्रवरयाका चरण अनसुार 
समायोजन भिुानी आिेशतयारी, Electronic Fund Transfer (EFT)व्यिस्थापन तथा करोिारको अिस्था,  चेक तथा 
Electronic Fund Transfer (EFT)ररफण्र्कायक तथा प्रणाली सभत्रका प्रसतबेिनमा (माससक चौमाससक बावषकक तथ अन्य)आिी 
कायकहरु । 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - ४: ितत्रालयगत ििेट सूिना प्रणाली सैद्िाजततक तथा व्यर्हारिक 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१ ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबारे जानकारी दिन ु। 
 बजेटलाइ उपशीषकक खचक शीषकक वरयाकलाप इकाइ पररमाण तथा चौमाससक विभाजन सवहतको तथयांकको 

आिारमा बजेट तजुकमा गनक ससकाउन ु। 
२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१मन्त्रालयगतबजेटसूचनाप्रणालीकोपररचय अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १० समनेट 

२. मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा विसभन्न 
सनकायहरूको भसूमका 

अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल २५ समनेट 

३ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीका विशेषताहरू अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १५ समनेट 

४ सिाल तथा सनष्कषक   अन्तवरक यात्मक छलफल /समहु छलफल १० समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: समयािसि- माससक, चौमाससक, िावषककरुपमा 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

म ले प फारामहरू,लेखा सनिेशशका  
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - ५ : ितत्रालयगत ििेट सूिना प्रणाली  
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबारे व्यिहाररक जानकारी दिन।ु 

 LMBIS मा प्रविवि गिाक ध्यान दिनपुने विषयहरूको बारेमा जानकारी दिन ु। 

 Process flow of the system बारेमा जानकारी दिने । 
२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१LMBIS माप्रिेशगनेतररका अन्तवरक यात्मकछलफल /रे्मोन्स्टे्रशन 
विसि, 

१५ समनेट 

२.Process flow of the system: ministry ceiling entry, 

activity code, pustyai form  etc. 

अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन 
विसि, 

१५ समनेट 

३बजेटर्ाटाइशन्ट्र तथावरयाकलापप्रविवि अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन 
विसि, 

१५ समनेट 

४ आगामी िषकको बजेट प्रस्ताि प्रविवि  अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन 
विसि, 

१५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु:  

मन्त्रालयको बजेट उपशीषकक/श्रोतगत सससलङ्ग प्रविवि गने तररका, वरयाकलाप प्रविवि, आयोजनाको सर्टेल 
इनफरमेसन प्रविवि, आगामी िषकको बजेट प्रस्ताि प्रविवि, पषु्याइ फारामहरू, 

सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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 Lmbis mannual 
 

 
 
 

मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- ६ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 सरकारीलेखाप्रणालीको(CGAS+) पररचय¸प्रणालीमा लग-ईन तथा प्रणालीका मेनहुरूको सामान्य जानकारी गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. CGAS+को पररचय र यसका विशेषताहरु  अन्तरवरयात्मक छलफल, १० समनेट 

२. CGAS+मा भएका मेनहुरु र प्रयोगकताक प्रविवि रे्मोन्सटे्रसन विसि, अन्तरवरयात्मक 
छलफल 

१५ समनेट 

३.  सलटिेयर लग ईन  रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

४.  लेखा प्रणाली र यसका कम्पोनेन्टहरु रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

५. प्रयोगकताक प्रविवि अभ्यास अभ्यास    १५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  एशममन प्रयोगकताक, लेखाकंन प्रयोगकताक,मेनहुरुुः लेखा प्रणाली, एकल खाता कोष, राजस्ि 
प्रणाली  

 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 CGAS+ म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.co 

http://cgas.nepcloud.co/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र-  ७: सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रणाली व्यिस्थापन अन्तगकतका कम्पोनेन्टहरुको व्यिहाररकज्ञान दिई प्रयोग गनक ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. प्रणाली व्यिस्थापन मेनकुो पररचय रे्मोन्सटे्रसन विसि  ५ समनेट 

२. खचक प्रसतिद्धता,  बजेटको माससक बाँर्फाँर् र आई 
आर सर् प्यान सचकको अििारणा 

अन्तरवरयात्मक छलफल, ५ समनेट 

३. खचक प्रसतिद्धता,  बजेटको माससक बाँर्फाँर्, भिुानी 
पाउनेको वििरण,  कमकचारी कट्टी िाशखला भिुानी 
पाउनेको वििरण प्रविवि 

रे्मोन्सटे्रसन विसि १५ समनेट 

४. वििरण प्रविवि अभ्यास अभ्यास ३५लमनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  भिुानी पाउनेको वििरण, कमकचारी कट्टी िाशखला भिुानी पाउनेको वििरण प्रविवि, कट्टी िाशखला 
भिुानी पाउनेको वििरण प्रविवि  

 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
 

 

http://cgas.nepcloud.com/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- ८ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 असभलेख प्रविवि अन्तगकतका कम्पोनेन्टहरुको व्यिहाररकज्ञान दिई प्रयोग गनक ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. असभलेख प्रविवि मेनकुो पररचय  अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि  

५ समनेट 

२ कमकचारीअसभलेखप्रविवि, 

तलिवििरणअसभलेख,तलिगोश्वाराभौचररभ ु
िानीआिेश 

प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १०समनेट 

3. कमकचारी  वििरण म्याशप्पङ्ग अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास १५ समनेट 

४. तलब प्रविवि अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास ३० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  कमकचारीको वििरण प्रविवि, तलि वििरण असभलेख 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- ९ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 असभलेख प्रविवि अन्तगकतको विसनयोजनमा रहेका भिुानीका विषयमा व्यिहाररकज्ञान दिई प्रयोग गनक ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. भिुानीका तररका एिम ्स्रोतहरुको 
पररचय 

अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

५ समनेट 

२. भिुानी वकताब-एकल स्रोत र बह ु
स्रोत प्रविवि 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

३. एकल स्रोत र बह ुस्रोत गोश्वारा 
भौचर एिम ्भिुानी आिेश 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

४. भिुानी वकताब- अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास ३५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  भिुानी पाउनेको वििरण, कमकचारी कट्टी िाशखला भिुानी पाउनेको वििरण प्रविवि, कट्टी िाशखला 
भिुानी पाउनेको वििरण प्रविवि, बील प्रवििी असभलेख 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- १० : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 असभलेख प्रविवि अन्तगकतको विसनयोजन पेश्की भिुानी बारेमा व्यिहाररकज्ञान दिई प्रयोग गनक ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. पेश्कीतथाफर्र्छ्यौटकोअििारणा अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

५ समनेट 

२. पेश्की तथा फर्र्छ्यौट प्रविवि गने तरीका 
(एकलस्रोतरबहसु्रोत) 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

३. पेश्की गोश्वारा भौचर र भिुानी आिेश अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

४. पेश्की तथा फर्र्छ्यौट प्रविवि अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास ३५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  पेश्की वििरण प्रविवि र अभ्यास  

 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
 

 
 
 
 

http://cgas.nepcloud.com/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- ११ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 असभलेख प्रविवि अन्तगकतको विसनयोजन समायोजन भिुानी आिेशका बारेमा व्यिहाररकज्ञान दिई प्रयोग गनक 
ससकाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१.  समायोजन भिुानी आिेशको 
अििारणा  

अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

५ समनेट 

२. समायोजन भिुानी आिेशको प्रविवि 
गने तरीका (एकल स्रोत र बह ुस्रोत) 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि २० समनेट 

३. समायोजन भिुानी आिेशको प्रविवि - 
अभ्यास 

अन्तरवरयात्मक अभ्यास ३५ लमनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  समायोजन भिुानी आिेश वििरण प्रविवि र अभ्यास 

 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- १२ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 लेखा प्रणाली अन्तरगतको विसनयोजन प्रसतिेिनको बारेमा जानकारी दिन ु। 

 मूख्य मेन ुअन्तरगतका एकल खाता कोष र राजस्िको बारेमा जानकारी दिन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१.  विसनयोजन प्रसतिेिनहरुको पररचय  अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

१० समनेट 

२. एकल कोष खाता र विसनयोजन भिुानी आिेशको 
शस्थसत हेने तररका 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

३. राजस्ि व्यिस्थापन सचुना प्रणालीले तयार गने 
प्रसतिेिनहरु 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १० समनेट 

४. वििरण प्रवििी िेशख प्रसतिेिन सम्म अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास  ३० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  सरकारी लेखा प्रणालीका प्रसतिेिनहरु 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- १३ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 CGAS+ मा कायक सञ्चालन र िरौटीको प्रविवि गने तथा प्रसतिेिन सम्बन्िी अभ्यास गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१.  कायक सञ्चालन र िरौटी लेखाको पररचय  अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

१० समनेट 

२. कायक सञ्चालनका विविि भिुानी रशजिर, 
आम्िानी भौचर, गोश्वारा भौचर प्रवििी र भिुानी 
आिेश हेने तररका 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १५ समनेट 

३. िरौटी गोश्वारा भौचर प्रवििी र भिुानी आिेश अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १५ समनेट 

४. वििरण प्रवििी िेशख प्रसतिेिनसम्म अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास   २० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  कायक सञ्चालन र िरौटी मेनकुो अभ्यास अन्तरगतका विविि भिुानी रशजिर, आम्िानी भौचर, 
गोश्वारा भौचर र भिुानी आिेश 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- १४ : सिकािी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यर्हारिक) 
सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 CGAS+ मा कायक सञ्चालन र िरौटीको प्रविवि गने तथा प्रसतिेिन सम्बन्िी अभ्यास गराउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

५.  कायक सञ्चालन र िरौटी लेखाको पररचय  अन्तरवरयात्मक छलफल, रे्मोन्सटे्रसन 
विसि 

१० समनेट 

६. कायक सञ्चालनका विविि भिुानी रशजिर, 
आम्िानी भौचर, गोश्वारा भौचर प्रवििी र भिुानी 
आिेश हेने तररका 

अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १५ समनेट 

७. िरौटी गोश्वारा भौचर प्रवििी र भिुानी आिेश अन्तरवरयात्मक रे्मोन्सटे्रसन विसि १५ समनेट 

८. वििरण प्रवििी िेशख प्रसतिेिनसम्म अभ्यास अन्तरवरयात्मक अभ्यास  २० समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त ु:  कायक सञ्चालन र िरौटी मेनकुो अभ्यास अन्तरगतका विविि भिुानी रशजिर, आम्िानी भौचर, 
गोश्वारा भौचर र भिुानी आिेश 
 सनश्कषक: अभ्यास, ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

 विद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

 http://cgas.nepcloud.com 
 
 
 

http://cgas.nepcloud.com/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - १५: एक्रककृत ननर्वृत्तभिण व्यर्स्थापन प्रणाली  

सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 IPMS Software बाट को.ले.सन.का.ले गनुकपने कायकहरू ससकाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१सनिशृिभरणव्यिस्थापनप्रणालीकोपररचय अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन १० समनेट 

२. को.ले.सन.का.ले गनुकपने कायकहरू अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन १५ समनेट 

३.पाररिारीक वििरण ईन्ट्री गिाक ध्यान दिन ु
पने कुराहरू 

अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन १५ समनेट 

४. एवककृत सनिशृिभरण व्यिस्थापन प्रणालीको 
सलटिेयरमा प्रविवि गनक ससकाउने 

अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन १५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: प्रसतसलवप असिकार पत्र जारी गने प्रकृया, software माफक त कायकप्रिाहा तासलका, Software  

Operation  DTCO, Main Screen, पाररिाररक पट्टा जारी गने । 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

www.pension.gov.np,Pension mannual 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - १६ : भुक्तानीिा किकट्टी  
सत्रको समय: १ घण्टा  

१.ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 TDS Return / e-TDS बारेमा जानकारी दिन ु। 

 e-TDS System चलाउन ससकाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ असग्रम कर कट्टी TDS Return / e-TDS पररचय, प्रकार र 
मखु्य मखु्य व्यिस्थाहरू 

अन्तवरक यात्मकछलफल २0 समनेट 

२.e-TDS तयार गिाक ध्यान दिनपुने कुराहरू अन्तवरक यात्मकछलफल २0 समनेट 

३.e-TDS System अन्तवरक यात्मक छलफल / रे्मोन्स्टे्रशन २0 समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: भ्याट विजकको स्रोतमा कर कट्टी गने विसि, करको गणना, एकल प्राकृसतक व्यशिको 

हकमा, िम्पशि प्राकृसतक व्यशिको हकमा 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

www.ird.gov.np,TDS manual 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र १७: e- TDS 
सत्रको समय: १ घण्टा  

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 e-TDS System चलाउन ससकाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१ e-TDS गने तररका ससकाउने रे्मोन्स्टे्रशन १५ समनेट 

२.Record Entry Process रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

३.Voucher Entry रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

४.Verification Process रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 

 मखु्य सबषयबस्त ु: भ्याट विजकको स्रोतमा कर कट्टी गने विसि, करको गणना, एकल प्राकृसतक व्यशिको 
हकमा, िम्पशि प्राकृसतक व्यशिको हकमा,e-tds manual ,www.ird.gov.np, e-tds, get transection number, get 

transaction regeister, tds information, voucher information, print previes 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

   असग्रम करकट्टी तथा कर असलुी सम्बशन्ि व्यिस्था 
www.ird.gov.np TDS manual 
 
 

 
 
 

http://www.ird.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - १८ : िािस्र् ब्यिस्थापन सूिना प्रणाली(RMIS) 

सत्रको समय: १ घण्टा  
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको राजस्ि ब्यिस्थापन सचुना प्रणाली(RMIS)बारे जानकारी दिन।ु 
 राजस्ि ब्यिस्थापन सचुना प्रणालीकोप्रयोग गनक ससकाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline  and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. राजस्ि ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीको पररचयतथा उदे्धश्य 
तथा सबशेषताहरु 

अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी तथा 
छलफल 

१५ समनेट 

२. RMISsoftware मा यजुर ब्यिस्थापन तथा प्रसबिी-
यजुरहरु:Admin  ,Account and Bank user 

रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

३.SoftwareLog- in रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

४. प्रणाली संचालन-  सबसभन्न मेनहुरुको जानकारी रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 
 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी    
 मखु्य सबषयबस्त ु: राजस्ि ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीको पररचय¸उदे्धश्य तथा सबशेषताहरु यजुरब्यिस्थापनतथा 

लगइन¸सबसभन्न मेनहुरुको जानकारी। 
  सबसभन्न सनकायहरूको भसूमकातथा सिालहरुलगायतका प्रणाली सम्बनिी ज्ञान। 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
 RMIS User Manual/http://rmis.nepcloud.com/http://fcgo.gov.np.rmis 
 नेपाल सकारको खाता सशुच र मलेप राजस्ि फारामहरु 
 सरकारी लेखा सनिेशशका¸२०७३ 

http://fcgo.gov.np.rmis/


आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
43 

 
 

मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र -१९ : िािस्र् ब्यिस्थापन सूिना प्रणाली(RMIS) 

सत्रको समय: १ घण्टा  
१ ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको राजस्ि ब्यिस्थापन सचुना प्रणाली(RMIS)बारे जानकारी दिन।ु 
 राजस्ि ब्यिस्थापन सचुना प्रणालीकोप्रयोग गनक ससकाउन ु। 

२. तासलम सामग्रीहरू(Training Materials): 
 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline  and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. राजस्ि ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीको पररचयतथा उदे्धश्य 
तथा सबशेषताहरु 

अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी तथा 
छलफल 

१५ समनेट 

२. RMISsoftware मा यजुर ब्यिस्थापन तथा प्रसबिी-
यजुरहरु:Admin  ,Account and Bank user 

रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

३.SoftwareLog- in रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

४. प्रणाली संचालन-  सबसभन्न मेनहुरुको जानकारी रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५ समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 
 आरम्भ (Opening):  प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्य सबषयबस्त ु: राजस्ि ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीको पररचय¸उदे्धश्य तथा सबशेषताहरु यजुरब्यिस्थापनतथा 

लगइन¸सबसभन्न मेनहुरुको जानकारी।सबसभन्न सनकायहरूको भसूमकातथा सिालहरुलगायतका प्रणाली सम्बनिी 
ज्ञान। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
 RMIS User Manual/http://rmis.nepcloud.com/http://fcgo.gov.np.rmis 
 rajaswa.fcgo.gov.np 
 नेपाल सकारको खाता सशुच र मलेप राजस्ि फारामहरु/सरकारी लेखा सनिेशशका¸२०७३ 

http://fcgo.gov.np.rmis/
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र - २० : सार्ािननक सम्पत्ती ब्यिस्थापन प्रणाली (PAMS- Public Asset Management System) 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको साबकजसनक सम्पिी ब्यिस्थापन प्रणाली(PAMS)बारे जानकारी दिन।ु 
 साबकजसनक सम्पिी ब्यिस्थापन प्रणाली(PAMS)प्रणालीको प्रणालीको प्रयोग र प्रणाली संचालना बारे ब्यिहाररक 

ज्ञान दिन।ु 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि(Session outline  and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. PAMSप्रणालीको पररचय तथा उदे्धश्य तथा सबशेषताहरु अन्तर वरयात्मकप्रस्ततुीतथाछलफल १५समनेट 

२.यजुर ब्यिस्थापन तथा प्रसबिी-यजुरहरु:4 user 

(Chief,Officer, store Keeper,  Account , ) 
अन्तरवरयात्मकप्रस्ततुीतथाछलफल १०समनेट 

३. PAMSsoftwareLog in -
शरुुमापासबर्कतथासबबरणपररबतकन 

अन्तरवरयात्मकछलफल १५समनेट 

४.कायाकलय सबबरण प्रसबिी अन्तरवरयात्मक,छलफल १०समनेट 

५.सबसभन्नमेनहुरुकोजानकारी अन्तरवरयात्मक,छलफल १०समनेट 

४.सत्र संिालनको िागादशान(Session Guideline) 

आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी    

 मखु्य सबषयबस्त:ु साबकजसनक सम्पिी ब्यिस्थापन प्रणाली (PAMS)कोपररचय तथा उदे्धश्य¸सबशेषताहरु तथा 
आबश्यकपूबाकिार¸सबसभन्न सनकायहरूको भसूमका तथा सिालहरु 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथी बाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
 PAMS User Manual/http://pams.fcgo.gov.np 
 नेपाल सरकारको खाता सशुच र मलेप शजन्सी फारामहरु/ सरकारी लेखा सनिेशशका¸२०७३ 
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मोड्यूल- २ : आसथकक प्रशासन सम्बन्िी सूचना प्रणालीहरू  

सत्र- २१ : सार्ािननक सम्पत्ती ब्यिस्थापन प्रणाली (PAMS- Public Asset Management System) 
सत्रको समय: १ घण्टा  
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 नेपाल सरकारको साबकजसनक सम्पिी ब्यिस्थापन प्रणाली(PAMS)को प्रयोग गनक ससकाउन।ु 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकक र ह्वाइटिोर्क शक्लपचाटक, प्रयोगकताक म्यानअुल 

 पािर प्िाईण्ट, उच्च क्षमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर ल्याि 

३. तासलम सत्रको सबषय िस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि(Session outline  and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१.सबसभन्न मेनहुरुको प्रसबिी रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १०समनेट 

२.आपूतीकताक िा सबरेताको नाम तथा सबबरण प्रसबिी रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १०समनेट 

३. सम्पिीको नाम¸कोर् तथा प्यारेन्ट नेम प्रसबिी रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १५समनेट 

४.कायाकलयको प्रसतिेिनहरु रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १०समनेट 

५.खचक हनुे तथा नहनुे¸बावषकक मौज्िातआदि।  रे्मोन्स्टे्रशन/अभ्यास १०समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचयम 
   सेसन ससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी    

 मखु्य सबषयबस्त:ु (PAMS)मासबसभन्न मेनहुरुको प्रयोग र प्रसबिी अभ्यास¸आपूतीकताक िा सबरेताको नाम तथा 
सबबरण प्रसबिी¸सम्पिीको नाम¸कोर् तथा प्यारेन्ट नेम प्रसबिी र प्रसतबेिनको लगायतका प्रणाली संचालनको 
ब्यिहाररक पक्षहरु। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथी बाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
 PAMS User Manual  
 http://pams.fcgo.gov.np 
 नेपालसकारकोखातासशुचरमलेपशजन्सीफारामहरु 
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 सरकारीलेखासनिेशशका¸२०७३ 

५. िोड्यूल - ३ :  लेखाको अर्िािणा ि मसद्दातत 

सत्र- १ : आचथाक प्रशासन ि यसको िेत्र  सम्ितिी  सैद्िाजततक ज्ञान 

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 आसथकक प्रशासनको अििारणा¸उदे्धश्य,महत्िर कायकहरु बारे  सैद्धान्तक ज्ञान दिन।ु 
 आसथककप्रशासनको  चर¸क्षेत्र र सतनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ि  बारे  जानकारी  दिन।ु 
 नेपालमा आसथकक प्रशासन संचालनका काननुी आिारबारे जानकारी दिन ु। 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 कायकपत्र¸ह्वाइटबोर्क¸शललपचाटक¸ 
 प्रोजेक्टर¸ल्यापटप¸स्टेसनरी सेटआदि। 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline  and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१.आसथकक प्रशासनको अििारणा तथा तथा चर कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १५समनेट 

२.आसथककप्रशासनको उदे्धश्य र महत्ि अन्तरवरयात्मक, छलफल १०समनेट 

३. आसथकक प्रशासनको क्षेत्र तथा आयामहरु अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी १०समनेट 

४.आसथकक प्रशासन संचालनको कानूनी आिारहरु तथासंम्बद्ध 
संस्थाहरु 

अन्तरवरयात्मक, छलफल १५समनेट 

५.सिाल¸सिुारका क्षेत्रहरु र सनष्कषक अन्तरवरयात्मक,छलफल १०समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी    
 मखु्यसबषयबस्त:ु आसथकक प्रशासनको सैद्धाशन्तक अििारणा¸चर¸उदे्धश्य,क्षेत्र¸आयाम र कानूनी आिारबारे 

सैद्धान्तक ज्ञान दिने। 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथी बाट िन्यिािज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्िऐ न, २०७६ तथा सनयमािली 
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 सािकजसनक खररिऐन, २०६३ तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 
 नेपालसरकारको लेखासनिेशशका¸२०७३ 
 नेपालसरकारको साबकजसनक सबिब्यबस्थापन सिुाररणनीसत 

मोड्यूल - ३ :  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र -२ : लेखाको अर्िािणा ि मसद्िाततहरु 

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 लेखाको अििारणार आिारभतू ससद्धान्तर मान्यता बारे जानकारी गराउन।ु. 
 सरकारी लेखाको ससद्धान्त¸उदे्धश्य तथा नेपालको लेखाप्रणाली बारेमा जानकारी दिन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 कायकपत्र¸ह्वाइटबोर्क¸शललपचाटक¸ 
 प्रोजेक्टर¸ल्यापटप¸स्टेसनरीसेटआदि। 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Sessionoutline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१.लेखाको अििारणा, चर र संक्षीप्त इसतहास लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १०समनेट 

२. लेखाकोससद्धान्त¸मान्यता र परम्परा लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १५समनेट 

३. सरकारी लेखाको ससद्धान्त¸उदे्धश्य र आिारहरु लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १०समनेट 

४. नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको संक्षीप्त पररचय लेक्चरसबिी/ समूहछलफल १५समनेट 

५मखु्यसिालरसनष्कषक अन्तरवरयात्मक,छलफल १०समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी    
 मखु्यसबषयबस्त:ु लेखाको अििारणार आिारभतू ससद्धान्त तथा नेपालको सरकारी लेखा बारे संक्षीप्त जानकारी। 
 सनश्कषक: ससकाईउपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 नेपाल सरकारको लेखासनिेशशका २०७३ 
 एवककृत आसथकक संकेत तथा बगीकरण र ब्याख्या¸२०७४ 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ तथासनयमािली 
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 सािकजसनक खररि ऐन, २०६३ तथा अन्यसम्बद्ध ऐनहरु 
 
 

मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- 3 : आचथाक कायावर्चि तथा  वर्त्तीय उत्तिदानयत्र् ऐन, २०७६ 

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 आसथकक प्रशासनका क्षेत्र र सबिीय शजम्मेिारी र जिाफिेवहता िारे जानकारीगराउन ु
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि कानूनको आशचत्यिारे जानकारी गराउन ु
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६का नयाँप्राििानहरु िारे जानकारी गराउन ु

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸ पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणाली दिग्िशकन२०७५ 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. आसथकक प्रशासनका क्षेत्र र सबिीय शजम्मेिारी र 
जिाफिेहीताको अििारणा 

कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन 

 

१५समनेट 

२. आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि कानूनको 
पररचय तथा आशचत्य 

अन्तरवरयात्मक,छलफल २०समनेट 

३. आसथकक कायकविसि तथा वििीयउिरिावयत्ि ऐन, २०७६ 
का नयाँ प्राििानहरु 

अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी २०समनेट 

४. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल ५समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
    

 मखु्यसबषयबस्त:ु आसथककप्रशासनकाक्षेत्र(आसथकक कारोिार सँग सम्बशन्ित नीसत, ससद्धान्त र मापिण्र् सनिाकरण,योजना 
तथा बजेट तजुकमा, श्रोतपररचालन, लगानी व्यिस्थापन,लेखाङकन, लेखापरीक्षण, आसथकक सनयन्त्रण तथा समन्िय 
र वििीयप्रसतिेिन) ।आसथकक कायकविसि तथावििीय उिरिावयत्ि कानूनको आशचत्य(नेपालको संवििान अनसुार 
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आसथकक प्रशासन संचालन गनक, शासकीय प्रणाली मा आएको पररितकन आत्मसाथ,सूचनाप्रविसि सँग आिद्ध हनु, 
वििीय उिरिावयत्ि असभिवृद्ध तथा सािकजसनक वििीयक्षेत्रलाई जिाफिेवह,पारिशशक,नसतजामूखी र उिरिायी बनाउन 
आदि) ।आसथकक कायकविसि तथा वििीयउिरिावयत्ि ऐन, २०७६ का नया ँप्राििान (प्रिेश तथा स्थानीय तहको 
वििीय प्रतिेिन,एकीकृत वििीयप्रतिेिन,मध्यमकालीन खचकसंरचना, श्रोतअनमुान र खचकको सीमा सनिाकरण, संभावित 
िावयत्ि तथा प्रसतिद्धता व्यिस्थापन, घाटाबजेट, आयोजनाबैक, बजेटसमपकण, वििीयहस्तान्तरण, आन्तररक 
सनयन्त्रण प्रणाली¸ लेखापरीक्षण तथा आसनयन्त्रण ससमसत,लेखाका ससद्धान्त, बजेटका ससद्धान्त तथा प्राथसमकता, 
प्रिेश तथा स्थानीयतहको लेखापरीक्षण, वििीय उिरिावयत्ि, सूचना प्रविसिको प्रयोग, वििेशी सनयोगको कारोिार 
सम्बन्िी व्यिस्था र आसथकक कायकविसि सम्बन्िी मागकिशकन)। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िी कोमापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिािज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 

 अशन्तरकसनयन्त्रण प्रणाली दिग्िशन २०७५ 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीयउिरिावयत्ि ऐन, २०७६तथासनयमािली 
 सािकजसनक खररिऐन, २०६३तथा अन्यसम्बद्ध ऐनहरु 
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मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ४ : ननकायगत प्रिुख ि आचथाक प्रशासन शाखा प्रिुखको आचथाक प्रशासन सम्ितिी काि कताब्य 
तथा अचिकाि  

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 आसथकक प्रशासन सञ्चालनको अििारणाको जानकारी दिन ु
 सनकायगत प्रमखु र आसथकक प्रशासन शाखा प्रमखुको काम, कतकब्य र असिकार बारे काननुी व्यिस्थाको 

जानकारी दिन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 वििीयवििरणहरु 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. आसथकक प्रशासन सञ्चालनको अििारणा कायकपत्रप्रस्ततुी,प्रिचन ५समनेट 

२. बजेट, सनकासा तथा खचक गने कायकविसि र मापिण्र् प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५समनेट 

३. राजस्ि लेखा र िाशखला अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५समनेट 

४. आन्तररक सनयन्त्रण, लेखापरीक्षण, प्रसतिेिन, बेरुज ुफयौट र अन्य कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १५समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल १०समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्यसबषयबस्त:ु बजेटतजुकमा, सनकासा, खचकगनेकायकविसि, आन्तररकसनयन्त्रण, लेखापरीक्षण, प्रसतिेिन, बेरुज ु
फयौट लगायत सम्पणुक वििीय व्यिस्थापन प्रणालीमा लेखा उिरिायी असिकृत, कायाकलयप्रमखु रआसथकक 
प्रशासनशाखा प्रमखुको काम, कतकब्य र असिकार 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
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 नेपालकोसंवििान, 
 आसथकककायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन,२०७६,तथा सनयमािली 
 सािकजसनक खररि ऐनत था सनयमािली 
 www.fcgo.gov.np। 

मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ५ : संघीय संचित कोषको सञ्िालन 

सत्रकोसमय: १ घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 संघीय संशचतकोषको बारेमा अििारणात्मक एिम काननुी व्यिस्थाहरुको बारेमा जानकारी दिन।ु 
 संघ,प्रिेश र स्थानीय विभाज्यकोषको संचालन तथा बाँर्फाँर् व्यिस्थाबारे जानकारी गराउन।ु 
 संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका राजस्ि तथा अनिुान खातामा जम्मा हनुे प्रासप्तहरु तथा तीनै तहका सरकारका 

खाताहरुका सञ्चालन सम्बन्िमा जानकारी दिन।ु 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क,शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय  

१. संशचतकोषको अििारणा तथा संघीय सशञ्चतकोषको सञ्चालन सम्बन्िी 
काननुी व्यिस्था 

कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका विभाज्यकोष र विभाज्यकोषमा जम्माहनुे 
राजस्िहरु तथा बाँर्फाँर् प्रवरया 

प्रिचन, अन्तरवरयात्मक 
छलफल, 

१०समनेट 

३. संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका राजस्ि तथा अनिुान खातामा जम्मा हनुे 
प्रासप्तहरु 

अन्तरवरयात्मक प्रिचन १०समनेट 

४. संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका खाताहरु कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

५. प्रिेश र स्थानीयतहले प्राप्तगने अनिुानहरु तथा अनिुानदिने तररका कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

६.समस्या तथा चनुौतीहरु अन्तरवरयात्मक छलफल ५समनेट 

७. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल ५समनेट 

 
४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

http://www.fcgo.gov.np/
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   सेसनससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्यसबषयबस्त:ु विसनयोजनऐन, अन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, आसथकक कायकविसि ऐन तथा सनयमािलीमा 

भएका प्राििानहरु 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिािज्ञापन 
१. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 अन्तरसरकारी वििव्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
 विसनयोजनऐन, २०७७ 
 प्रिेश आसथकक कायकविसि ऐन तथा सनयमािली 
 प्रिेश सरकारको बजेट सनकासा कायकविसि 
 स्थानीय सरकारसञ्चालन ऐन, २०७४ 
 सरकारी कारोबारसनिेशशका, २०७६ 
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मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ६ :  प्रदेश तथा स्थानीय तहको आचथाक कायाप्रणाली  

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 प्रिेश तथा स्थानीय आसथकक कायकप्रणालीको पररचय र क्षेत्रको सम्बन्िमा जानकारी गराउन।ु 
 सशञ्चतकोष र अन्य सरकारी कोषहरुको व्यिस्थापन प्रवरयाबारे संशक्षप्त जानकारी दिन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क,शललपचाटक 
 वििीयवििरणहरु 
 

३. तासलमसत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षणविसि (Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय(समनटे) 

१. प्रिेश तथा स्थानीय आसथकक कायकप्रणालीको पररचय र क्षेत्र कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. प्रिेश र स्थानीय सशञ्चतकोष व्यिस्थापन प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५समनेट 

३. प्रिेश र स्थानीय सशञ्चतकोष मासथ व्ययभार अन्तरवरयात्मक प्रिचन १०समनेट 

४. अन्य सरकारी कोषहरुको व्यिस्थापन प्रवरया कायकपत्रप्रस्ततुी,प्रिचन १५समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल १०समनेट 

 
४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसनससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी 

 मखु्यसबषयबस्त:ु विसनयोजन ऐन, आसथकक कायकविसि ऐन तथा सनयमािलीमा भएका प्राििानहरु 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 नेपालको संवििान 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ 
 प्रिेश आसथकक कायकविसि ऐन 
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 स्थानीय आसथकक कायकविसि ऐन 
 विसनयोजन ऐनहरु 
 अन्तरसरकारी वििव्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
 www.fcgo.gov.np 

मोड्यूल ३ :  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ७ : तहगत सिकािहरु िीिको आचथाक अततिसम्िति ि एक्रककृत बित्त्तीय प्रनतिेदनको ब्यिस्था 
सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 सबिीय संघीयता तथा तहगत सरकारहरुबीचको आसथकक अन्तरिसम्बन्िको अििारणाबारे सैद्धान्तक ज्ञान दिन।ु 
 अन्तरसरकारी सबिीयहस्तान्तरण बारे जानकारी दिन।ु 
 एवककृत सबत्िीय प्रसतबेिनको ब्यबस्था तथा काननुी आिार बारे जानकारी गराउन ु। 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 कायकपत्र¸ह्वाइटबोर्क¸शललपचाटक¸ 
 प्रोजेक्टर¸ल्यापटप¸स्टेसनरी सेटआदि। 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline  and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय (समनेट) 

१.सबिीय संघीयताको अििारणा र महत्ि कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. तहगत सरकारहरु बीचको आसथकक अन्तर सम्बन्ि तथा 
अन्तरसरकारी सबिीय हस्तान्तरण 

अन्तरवरयात्मक,छलफल १५समनेट 

३. राजस्िबाँर्फार्¸अनिुान तथा रोयल्टी सम्बन्िी ब्यबस्था अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी १०समनेट 

४.एवककृत सबत्िीय प्रसतबेिनको ब्यबस्था तथा काननुी आिार। अन्तरवरयात्मक, छलफल १५समनेट 

५.सिाल¸सिुारका क्षेत्रहरु र सनष्कषक अन्तरवरयात्मक, छलफल १०समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसनससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी    
 मखु्यसबषयबस्त:ु सबिीय संघीयता तथा सरकारहरु बीचको आसथकक अन्तरिसम्बन्ि¸ अन्तरसरकारी सबिीय 

हस्तान्तरण¸एवककृत सबत्िीय प्रसतबेिनको ब्यबस्था तथा काननुी कानूनी आिार बारे जानकारी। 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिािज्ञापन 

http://www.fcgo.gov.np/
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५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 नेपालको संसबिान 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ तथा सनयमािली 
 अन्तरसरकारी सबि ब्यबस्थापन ऐन २०७४ तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 

मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ८ :  पेश्की व्यर्स्थापन 

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 पेश्की व्यिस्थापन अििारणार आिश्यिाको जानकारी दिन।ु 
 पेश्की सम्बन्िी विद्यमान काननुी व्यिस्थाको जानकारी दिन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क,शललपचाटक 
 वििीयवििरणहरु 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय  

२. पेश्की व्यिस्थापन को पररचय कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

३. पेश्कीका प्रकारहरु प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १०समनेट 

४. पेश्की दिने तथा फयौट गने कानूनी व्यिस्थाहरु अन्तरवरयात्मक प्रिचन २०समनेट 

५. पेश्की असभलेख, अनगुमन तथा प्रसतिेिन प्रणाली कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

६. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल, १०समनेट 

 
४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 

मखु्यसबषयबस्त:ु सािकजसनक खररिऐन, २०६३ र सनयमािली, २०६४ मा भएका व्यिस्थाहरु, आसथकक 
कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन,२०७६ तथा सनयमािलीमा भएका व्यिस्थाहरु 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिािज्ञापन 

 
५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 

 सािकजसनकखररिऐन,२०६३ र सनयमािली, २०६४ 
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 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन,२०७६ र सनयमािली 
 भ्रमण खचक सनयमािली  
 म.ले.प फारामहरु २०७६ 

 
मोड्यूल - ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- ९ : भ्रिण खिा सम्ितिी ननयिहरु 
सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 भ्रमण आिेश स्िीकृसत, िैसनक तथा भ्रमण भिाको िर एिम ्अिसि गणना, पेश्की तथा भिुानी सम्बन्िी 
कानूनी व्यिस्थाको जानकारी दिन।ु 

 भ्रमण खचक सम्बन्िमा व्यबहाररक समस्या तथा चनुौतीको बोि गराउन।ु 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session and Methodology):   
 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय  

१. भ्रमण आिेश स्िीकृसत सम्बन्िी काननुी व्यिस्था प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५समनेट 

२. िैसनक तथा भ्रमण भिाको िर एिम ्अिसि गणना अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५समनेट 

३. पेश्की तथा भिुानी सम्बन्िी कानूनी व्यिस्था कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

४. व्यािहाररक समस्या र चनुौती अन्तरवरयात्मक छलफल १५समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल  ५समनेट 

 
४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 

मखु्यसबषयबस्त:ु भ्रमण खचक सनयमािलीमा भएका प्राििानहरु 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 िैसनक तथा भ्रमण खचक सनयमािली 
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 आसथकक कायकविसि ऐन तथा सनयमािली 
 

 
 

मोड्यूल- ३:  लेखाको अििारणा र ससद्दान्त 

सत्र- १० :  आयोिना लेखा 
सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 आयोजना लेखाको अििारणा, उद्देश्य तथा विशेषताहरु िारे जानकारी दिन।ु 
 आयोजना लेखाङ्कन तथा प्रसतिेिन प्रणाली सम्बन्िी जानकारी दिन।ु 

 
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ,ह्वाईटिोर्क,शललपचाटक 
 वििीय वििरणहरु 

 
३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. आयोजना लेखाको पररचय कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. आयोजना लेखाको लेखाङ्कन, लेखाङ्कनको लासग आिस्यक 
कागजातहरु र प्रसतिेिनमा तयारगनुकपने कुराहरु 

प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५समनेट 

३.आयोजना लेखाको ढाँचा अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५समनेट 

४. चनूौती तथा समस्या अन्तरवरयात्मक  प्रिचन १५समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक  छलफल ५समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्यसबषयबस्त:ु नेपाल सरकारको लेखासनिेशशकामा भएका व्यिस्थाहरु, आयोजना लेखा तयार गिाक तयार गररने 
सबसभन्न नोटहरु लगायत अन्य बैिेशशक सहायताबाट सञ्चासलत आयोजना लेखाका ढाँचाहरु। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसनसमापन: प्रशशक्षाथीबाट  िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
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  एकीकृत आसथकक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ 
 नेपाल सरकारको लेखा सनिेशशका, २०७३ 
 आयोजना लेखा, मलेप फारामन २३१ 

 
६. िोड्यूल - ४ :  लेखापिीिण, िेरुिु, आततरिक ननयतत्रण प्रणाली 

सत्र- १ : आततरिक ननयतत्रण प्रणाली 
सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

 आन्तररक सनयन्त्रण प्रणालीको पररचय, विशेषता¸ महत्ि तथा ढाँचा िारे जानकारी गराउन ु
 नेपालको आसथकक प्रशासनका संभावित जोशखमका क्षेत्र तथा सनयन्त्रणका लासग अिलम्बन गनुकपने विसि/ तररका 

िारे जानकारी गराउन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणाली दिग्िशकन २०७५ 

३. तासलम सत्रको सबषय िस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि ( outline and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणालीको पररचय,विशेषता र महत्ि कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १५समनेट 

२. अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणालीको ढाँचा अन्तरवरयात्मक, छलफल २०समनेट 

३. नेपालको आसथकक प्रशासनका संभावित जोशखमका क्षेत्र तथा सनयन्त्रण गनक 
अिलम्बन गनुकपनेविसि/ तररका 

अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी २०समनेट 

४. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल ५ समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसन को पररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
मखु्य सबषयबस्त:ु अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणालीको पररचय, विशेषता, महत्ि।आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली (कानून, संरचना र 
क्षेत्र)।आन्तररक सनयन्त्रणको ढाँचा (सनयन्त्रणको िातािरण, संभावित जोशखम,सनयन्त्रणका उपाय, संचार तथा सूचना र 
अनगुमन गने सनकाय तथा तररका)।नेपालको आसथकक प्रशासनका संभावित जोशखमका क्षेत्र तथा सनयन्त्रण गनक अिलम्बन 
गनुकपने विसि/ तररका। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथी  बाट िन्यिािज्ञापन 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 अशन्तरक सनयन्त्रण प्रणाली दिग्िशन २०७५ 
 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ तथा सनयमािली 
 सािकजसनक खररि ऐन, २०६३ तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 

मोड्यूल - 4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रणप्रणाली 

सत्र- २ : आततरिक लेखापिीिण 

 सत्रको समय: १ घण्टा 

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणालीको पररचय र पररभाषा िारे जानकारी गराउन ु
 नेपालमा अशन्तरक परीक्षण प्रणालीको प्रयोगबारे जानकारी गराउन ु
 आन्तररक परीक्षकले पालना गनुकपने आचरण िारे जानकारी गराउन।ु 

२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 अशन्तरक लेखापरीक्षण सनिेशशका २०७३ 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. आन्तररक लेखापरीक्षणको पररचय  तथा उद्देश्य कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२ .आन्तररक लेखापरीक्षणका आिार तथा पकृया अन्तरवरयात्मक, छलफल १५समनेट 

३.आन्तररक लेखापरीक्षकका काम कतकव्य र असिकार अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी १०समनेट 

४ .आन्तररक लेखापरीक्षण गिाक ध्यान दिनपुने कुराहरु अन्तरवरयात्मक छलफल १५समनेट 

५.मखु्य सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल १०समनेट 

 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी 
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 मखु्य सबषयबस्त:ु आन्तररक लेखापरीक्षणको पररचय तथा उद्देश्य।विसभन्न कानून, सनिेशशका, योजना तथा 

ससद्धान्त(सनयसमतता, समतव्यवयता, कायकिक्षता र प्रभािकाररता) जस्ता आिारहरु।लेखापरीक्षण प्रकृया :  योजना, 
कायाकन्िय, प्रसतिेिन तथा अनगुमन।आन्तररक लेखापरीक्षकका काम कतकव्य र असिकार।आन्तररक लेखापरीक्षण 
गिाक ध्यान दिनपुने कुराहरु। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 

आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन, २०७६ तथा सनयमािली 

आन्तररक लेखापरीक्षण सनिेशशका, २०७३ 
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मोड्यूल - 4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली 

सत्र- ३ : आततरिक लेखापिीिण ननदेमशका ि आलेप िेकमलष्ट 

सत्रकोसमय: १घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 आन्तररक लेखापरीक्षण सनिेशशकका िारे जानकारी गराउन ु
 आन्तररक लेखापरीक्षण चेकसलि प्रयोग गने िारे जानकारी गराउन ु

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 आशन्तरक लेखापरीक्षण सनिेशशका २०७३ 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. नेपाल सरकारको अन्तररक लेखापरीक्षण सनिेशशकका अििारणा, 
विशेषता, औशचत्य 

कायकपत्रप्रस्तसुत, प्रिचन २५समनेट 

२. अन्तररक लेखापरीक्षण चेक सलिको पररचय तथा आशचत्य अन्तरवरयात्मक, छलफल १५समनेट 

३. चेकसलि प्रयोग ढाँचा अन्तरवरयात्मक प्रस्तसुत १५समनेट 

४. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल ५समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षकतथासेसनकोपररचय 
   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मखु्यसबषयबस्त:ु नेपालसरकारको अन्तररक लेखापरीक्षण सनिेशशकका अििारणा, विशेषता, औशचत्य।अन्तररक 
लेखापरीक्षण चेकसलिको पररचय तथा आशचत्य।चेकसलि प्रयोग ढाँचा। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 अशन्तरक लेखापरीक्षण सनिेशशका २०७३ 
 महालेखा सनयन्त्रक कायाकलयको Web side www.fcgo.gov.np 
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मोड्यूल - 4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररकसनयन्त्रणप्रणाली 

सत्र- ४ : आततरिक लेखापिीिणको अभ्यास 

सत्रकोसमय: १घण्टा 

१. ससकाईकोउद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 
 आन्तररक लेखापरीक्षणको अभ्यास माफक त सहभागीको आलेप सीप िढाउन।ु 

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 आशन्तरक लेखापरीक्षण सनिेशशका २०७३ 
 आिश्यक मलेप फारमहरु 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षण विसि (Methodology) समय 

१. आलेप चेकसलि अनसुार आलेप अभ्यास व्यशिगत तथा समूहगत अभ्यास ५०समनेट 

२. सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल १०समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 

 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी 
   मखु्य सबषयबस्त:ु कुनै कायाकलयको नमूना आलेप योजना अनरुुप आलेप वटपोट, चेकसलि 
प्रविवि तथा आलेप प्रतिेिन तयारी गराउने। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथी बाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 
 अशन्तरक लेखापरीक्षण सनिेशशका २०७३ 
 आिश्यक मलेप फारमहरु 
 महालेखा सनयन्त्रक कायाकलयको Web side www.fcgo.gov.np 
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मोड्यूल -4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली 

सत्र- ५ :  अजतति लेखापिीिणका सैदाजततक व्यर्स्थाहरु 

सत्रको समय: १घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 अशन्तम लेखापरीक्षणको पररचय, उद्देश्य तथा ससद्धान्तिारे जानकारी गराउन ु
 महालेखापरीक्षकको कायकलयिाट जारीम ुख्यमखु्य मानिण्र्हरु िारे जानकारी गराउन ु

२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट,कायकपत्र¸पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 लेखापरीक्षण एन २०७५ 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. अशन्तमले खापरीक्षणको पररचय, उद्देश्य तथा ससद्धान्त कायकपत्र प्रस्ततुी, प्रिचन २०समनेट 

२.अशन्तम लेखापरीक्षणका प्रकार तथा दृविकोण अन्तरवरयात्मक  छलफल १५समनेट 

२. लेखापरीक्षण विसिहरु अन्तरवरयात्मक ,छलफल १५समनेट 

४. अशन्तम लेखापरीक्षणका सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक छलफल  10 समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन (Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाईउदे्धश्य/उपलब्िी 
■ मखु्यसबषयबस्त:ु अशन्तम लेखापरीक्षणको पररचय, उद्देश्य तथा ससद्धान्त।अशन्तम लेखापरीक्षणका प्रकार (विशिय, 

सनयसमतता, कायकमूलक, िातािरणीय, सूचनाप्रविि, विसिविज्ञान, जोशखम र विस्ततृ लेखापरीक्षण)।अशन्तम 
लेखापरीक्षणका दृविकोण िा आिारहरु (सनयसमतता, समतव्यवयता, काषकिक्षता, प्रभािकाररता र 
आशचत्य)।लेखापरीक्षण विसिहरु ( प्रणालीको मूल्यांकन, लेखा असभलेखको परीक्षण, फाईल र कागजातको परीक्षण, 
स्थलगत अिलोकन तथा सनरीक्षण र अन्य) 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृअध्ययनसामग्रीहरू 

नेपालको संसबिान/ महालेखापरीक्षकको कायकलयको मानिण्र् तथा सनिेशशकाहरु/लेखापरीक्षणऐन २०७५/ 
महालेखापरीक्षकको कायकलयको Webside www.oag.gov.np 
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मोड्यूल-4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली 

सत्र- ६ : लेखा पिीिण िानदण्ड तथा लखेा पिीिण योिना 
सत्रको समय: १घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

 िेखापरीिणको अन्तरान्ष्टय मानदण्ड तथा योजना िारे जानकारी गराउन ु
 महालेखापरीक्षकको कायकलयिाट जारी मखु्यमखु्य मानिण्र्हरु िारे जानकारी गराउन ु

२. तासलमसामग्रीहरू (Training Materials): 
 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 लेखापरीक्षण ऐन¸ २०७५ 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षण विसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. िेखापरीिणको अन्तरान्ष्टय मानदण्ड तथा िेखा परीिण 
योजना 

कायकपत्र प्रस्ततुी,प्रिचन २०समनेट 

२. महालेखापरीक्षकको कायकलयिाट जारी मखु्यमखु्य 
मानिण्र् तथा मागिदशिनहरु 

अन्तरवरयात्मक छलफल १५समनेट 

३. मानिण्र् तथा िेखा परीिण योजनाको व्यवहारमा प्रयोग अन्तरवरयात्मक छलफल १५समनेट 

४. सवाि तथा ननष्कषि अन्तरवरयात्मक छलफल १० समनेट 

४. सत्र संचालनको मागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाई उदे्धश्य/उपलब्िी 
 मुख्य बबषय बस्तु: ननश्कषि: िेखापरीिणको अन्तरान्ष्टय मानदण्डको अबिम्बन (आन्तररक तथा अन्न्तम 

िेखापररिण) महालेखापरीक्षकको कायकलयिाट जारी मखु्यमखु्य मानिण्र्हरु, प्रशासनीक खचिको िेखापरीिण 
मागिदशिन, सरकारी िेखापरीिण मागिदशिन राजस्व िेखापरीिण मागिदशिन अन्य ननदेलशकाहरु, मानिण्र्हरुको तथा िेखा 
परीिण योजनाको व्यवहारमा प्रयोग  

 लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपालको संसबिान /महालेखापरीक्षकको कायकलयको मानिण्र् तथा सनिेशशकाहरु/लेखापरीक्षण ऐन 
२०७५/महालेखापरीक्षककोकायकलयकोWebside www.oag.gov.np 
िेखापरीिणको अन्तरान्ष्टय मानदण्ड 
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मोड्यूल - 4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली 

सत्र- ७ : कायािूलक तथा िोखखििा आिारित लेखापिीिण 

सत्रको समय: १ घण्टा 
१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 
 कायकमूलक लेखापरीक्षणको पररचय, महत्ि र चरणिारे जानकारी गराउन।ु 
 नेपालमा कायकमलुक लेखापरीक्षणको विषय तथा सनकाय छनौटका आिार िारे जानकारी गराउन।ु 
 जोशखममा आिाररत लेखा परीक्षणको पररचय र प्रकृयािारे जानकारी गराउन।ु 
 जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षणमा सनकाय पवहचान तथा मलु्याकन जानकारी गराउन ु
२. तासलमसामग्रीहरू(Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 कायकमलुक लेखापरीक्षण तथा जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षण मानिण्र् 

३. तासलम सत्रको सबषयिस्त ुतथा प्रशशक्षणविसि (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. कायकमूलक लेखापरीक्षणको पररचय, महत्ि र चरण कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. नेपालमा कायकमलुक लेखापरीक्षणको विषय तथा सनकाय छनौटका आिार अन्तरवरयात्मक, छलफल १५समनेट 

३. जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षणका पररचय र प्रकृया अन्तरवरयात्मक प्रस्ततुी १५समनेट 

४.जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षणमा सनकाय पवहचान तथा मलु्याकन अन्तरवरयात्मक  प्रस्ततुी १०समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक  छलफल १०समनेट 

४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 
 आरम्भ(Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन ससकाई उदे्धश्य/ उपलब्िी 
       ........................ 

 मखु्यसबषयबस्त:ु कायकमूलक लेखापरीक्षणको पररचय, महत्ि र चरण।नेपालमा कायकमलुकलेखापरीक्षणको विषय 
तथा सनकाय छनौटका आिार (सनकाय पवहचान, सनकाय छनौट, सनकायको मलु्याकन)।जोशखममा आिाररत 
लेखापरीक्षणका पररचय र प्रकृया (सनकाय पवहचान ,अन्तसनवहत जोशखम, िातािरण  ,सनयशन्त्रत जोशखम 
पवहचान,जोशखमका तह सनिाकरण)।जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षणमा सनकाय पवहचान तथा मलु्याकन। 

 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
महालेखापरीक्षक कायकलयको Webside www.oag.gov.np 
कायकमलुक लेखापरीक्षण तथा जोशखममा आिाररत लेखापरीक्षण मानिण्र् तथा सनिेशशकाहरु 
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मोड्यूल -4 :  लेखापरीक्षण, बेरुज,ु आन्तररक सनयन्त्रण प्रणाली 

सत्र- ८ : लखेापिीिण िेरुिु ि सम्पिीिण 

सत्रको समय: १घण्टा 

१. ससकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 
 बेरुजकुो अििारणा, वकससम, फयौट गने प्रवरया तथा बेरुज ुफयौट सम्बन्िी काननुी र संस्थागत व्यिस्थाहरु 

िारे जानकारी दिन।ु 
 बेरुज ुसम्परीक्षणको अििारणा, प्रवरया एिम काननुी व्यिस्था सम्बन्िी जानकारी दिन।ु 

 
२. तासलम सामग्रीहरू (Training Materials): 

 पािरप्िाईण्ट, कायकपत्र¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटिोर्क, शललपचाटक 
 लेखापरीक्षण प्रसतिेिनहरु, सम्परीक्षण प्रसतिेिनहरु 

 
३. तासलमसत्रकोसबषयिस्ततुथाप्रशशक्षणविसि(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रशशक्षणविसि(Methodology) समय 

१. बेरुजकुो अििारणा, वकससम, फयौट गने प्रवरया कायकपत्रप्रस्ततुी, प्रिचन १०समनेट 

२. बेरुज ुफयौट सम्बन्िी काननुी र संस्थागत व्यिस्थाहरु प्रिचन, अन्तरवरयात्मक छलफल, १५समनेट 

३. बेरुज ुसम्परीक्षणको अििारणा, प्रवरया एि काननुी 
व्यिस्था 

अन्तरवरयात्मक  प्रिचन १५समनेट 

४. बेरुज ुबढ्नकुा कारणहरु तथा व्यािहाररक समस्याहरु अन्तरवरयात्मक प्रिचन १५ समनेट 

५. सिाल तथा सनष्कषक अन्तरवरयात्मक  छलफल ५ समनेट 

 
४. सत्रसंचालनकोमागकिशकन(Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening): प्रशशक्षक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन ससकाईउदे्धश्य/ उपलब्िी 

मखु्य सबषयबस्त:ु आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन तथा सनयमािलीमा भएका व्यिस्थाहरु 
 सनश्कषक: ससकाई उपलब्िीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रशशक्षाथीबाट िन्यिाि ज्ञापन 

 
५. विस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 आसथकक कायकविसि तथा वििीय उिरिावयत्ि ऐन २०७६ तथा सनयमािली 
 लेखापरीक्षण ऐन २०७५ 
 महालेखा परीक्षकको कायाकलयका प्रसतिेिनहरु 
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७. िोड्यूल- ५ :  सार्ािननक खरिद ब्यर्स्थापन 

सत्र- १ :  सार्ािननक खरिदको परििय¸ खरिद योिना ि खरिद एकाई 

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 सारेवजननक खररदको पररचय (लसद्धान्त¸ प्रकार¸ महत्व आदद)¸ खररद एकाईको गठन तथा कायि र खररद 
योजना तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम आदद । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. साविजननक खररदको पररचय:  साविजननक खररदको लसद्धान्त¸ 
आवश्यकता वा महत्व¸ प्रकार  

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

२. साविजननक खररद ऐन तथा ननयमको कायििेर र िागु नहुने 
अवस्थाहरू 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. साविजननक खररदको कायि न्जम्मेवारी अन्तरकृयात्मक प्रबचन १५ लमनेट 

४. खररद गुरू योजना तथा खररद योजना तयारी प्रवचन तथा डमेोन्स्रेशन १५ लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया ५ लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 मुख्य बबषयबस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकृयात्मक छििि मािि त) 

o सार्ािननक खरिदको परििय:  

 साविजननक खररदको पररचय 

 साविजननक खररदको महत्व 



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
68 

 साविजननक खररदका प्रकार 

 साविजननक खररदका लसद्धान्त: Competition, Fairness and Transparency 

 साविजननक खररद ऐन, २०६३ को उदेश्य 

o सार्ािननक खरिद ऐन तथा ननयिको कायािेत्र तथा लागु नहुने अर्स्थारू:  

 साविजननक ननकाय वा कोषको खररदमा साविजननक खररद ऐनको पािना 
 साविजननक ननकाय 

 खररद ऐन बमोन्जमको खररद कारवाही अपनाउनु नपने अवस्थाहरू 

o खरिद सम्ितिी कायाको जिम्िेर्ािी 
o खररद गुरू योजना तथा खररद योजना तयारी 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने । 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने । 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ को प्रस्तावना¸ दिा २¸ दिा ३¸  तथा दिा ६७ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननयम ७¸ ८ र १६ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- २ :  सार्ािननक खरिदको िक्र तथा खरिदका वर्चिहरू 

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई साविजननक खररद चक्रका चरणबद्ध प्रकृया (Sequential Process of Procurement Cycle) तथा 
साविजननक खररदका ववर्धहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम आदद । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. साविजननक खररदका चरणहरू अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ लमनेट 

२. साविजननक खररदका ववर्धहरू अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया ५ लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 मुख्य बबषयबस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकृयात्मक छििि मािि त) 

o खरिद िक्रका ििणिद्ि तहहरू:  

o सार्ािननक खरिदका वर्चिहरू: अवस्था खररदमूल्यको आधारमा उपयुक्त ववर्ध छनौट गने 

 मािसामान¸ ननमािण कायि वा अन्य सेवा खररद 

 अन्तरान्ष्रयस्तरमा खुिा बोिपर आव्हान (ICB) 

 रान्ष्रयस्तरमा खुिा बोिपर आव्हान (NCB):  

 लसिवन्दी दरभाउपर आव्हान (SQ):  

 सोझै खररद (Shopping):  

 उपभोक्ता सलमनत/िाभग्राही समुदायिाई सहभागी (User’s Committee):  

 अमानत  

 अन्य खररद ववर्धहरूूः  



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
70 

o एकमुष्ट दर ववर्ध (Lump sum): 

o उत्पादक वा अर्धकृत ववके्रताबाट ननधािररत दरमा (Catalog Shopping): 

o सीलमत बोिपरदातािे भाग लिने ववर्ध (Limited Tendering): 

o नयााँ लिने पुरानो ददने ववर्ध (Buy Back Method): 

 परामशि सेवा खररद 

 प्रनतस्पधाित्मक प्रस्ताव माग गरी 
 सोझै वातािबाट 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने । 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने । 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ को दिा ८ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननयम ३१क देखख ३१घ सम्म 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ३:  स्पेमशक्रिकेशन तथा लागत अनुिान तयािी  
सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमान तयारीको आवश्यकता¸ तयार गने आधारहरू तथा 
ध्यान ददनु पने कुराहरू सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

 तयार भएको स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमानको अध्ययन गनि तथा सामान्य प्रकृनत िागत अनुमान 
तयार गने ज्ञान तथा सीपको ववकास गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम¸ िागत 
अनुमान तयारीका िार्ग आवश्यक िाराम तथा सूचना सामाग्री । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमानको पररचय मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि या १० लमनेट 

२. स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमानको आवश्यकता¸ तयार 
गने आधारहरू तथा ध्यान ददनु पने कुराहरू 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमान तयार गने ववर्ध तथा 
नमूना अभ्यास 

प्रवचन¸ अभ्यास २५ लमनेट 

४. स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमानको स्वीकृनत तथा 
अस्वाभाववक िागत अनुमान तयार गनेिाई कारवाही 

प्रवचन ५ लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकृयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o स्पेलशकिकेशन :  



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
72 

o िागत अनुमान:  

o स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमानको आवश्यकता: 
o स्पेलशकिकेशन तयार गदाि ध्यान ददनु पने कुराहरू: 

o िागत अनुमान तयार गदाि ध्यान ददनु पने कुराहरू: 

o िागत अनुमान तयार गने आधारहरू 

 ननमािण कायिको िागत अनुमान तयार गने आधार: 

 मािसामानको िागत अनुमान तयारीका आधारहरू: 

 परामशि सेवाको िागत अनुमान तयारीका आधारहरू: 

 अन्य सेवाको िागत अनुमान तयारीका आधारहरू: 

 मेलशनरी उपकरणको भाडाको िागत अनुमान 

 ढुवानीको िागत अनुमान 

 ममित संभारको िागत अनुमान -  

 घर भाडा र सेवा करारको िागत अनुमान  

o िागत अनुमान तयार गने ववर्ध (कुनै एक प्रकारको खररदको सामान्य अभ्यास गराउने) 

o स्पेलशकिकेशन तथा िागत अनुमान स्वीकृत गने अर्धकार तोककएको अर्धकारीिाई हुने तथा अस्वाभाववक 
िागत अनुमान तयार¸ जााँच एवं स्वीकृत गनेिाई प्रचलित कानून बमोन्जम कारबाही हुने । 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने । 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने । 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ को दिा ४¸ ५ तथा ५क 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननयम ९ देखख १५ सम्म 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ४:  मसलितदी दिभाउपत्र (Sealed Quotation) तथा अिानतिा ननिााण काया  
सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई लसिबन्दी दरभाउपर तथा अमानत मािि त खररद गने अवस्था तथा खररद ववर्धको 
सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

 लसिबन्दी दरभाउपर तथा अमानत ववर्धबाट भएको/हुने खररदको िेखा परीिण गनि आवश्यक ज्ञान तथा 
सीपको ववकास गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम आदद। 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. लसिबन्दी दरभाउपर मािि त खररद गनि सककने 
अवस्था 

मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि यात्मक 
प्रवचन 

१० लमनेट 

२. लसिबन्दी दरभाउपर मािि त खररदको ववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० लमनेट 

३. अमानतमा खररद कायि गनि सककने अवस्था तथा 
खररद ववर्ध 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

४. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकृयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o लसिबन्दी दरभाउपर मािि त खररद गनि सककने अवस्था : 

o लसिबन्दी दरभाउपरको खररद ववर्ध:  

 लसिबन्दी दरभाउपर िाराम तयार गने: 

 रान्ष्रय/स्थानीयस्तरको पबरकामा कन्म्तमा १५ ददनको सूचना ददई दरभाउपर माग गनेूः 
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 प्रथम पटकको सूचना अनुसार तीन भन्दा कम लस.द. पेश भएमा वा हुाँदै नभएमा पुनूः सचूना प्रकाशन 
गने 

 पेश भएका दरभाउपर खोल्ने: 

 दरभाउ परको मूल्याङ्कन गनेूः 
 सारभूत रूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम ्मूल्याङ्ककत दरभाउपर स्वीकृत गने: 

 दरभाउपरदातािाई स्वीकृनतको जानकारी ददने: 

 स्वीकृत भएको दरभाउपरदातािाई खररद सम्झौताको िार्ग सूर्चत गने र सम्झौता गने 

o अमानत:  साविजननक ननकाय आिैिे गने कुनै ननमािण कायि । 
o अमानतमा खररद कायि गनि सककने अवस्था तथा ववर्ध :  

 अमानतमा खररद कायि गराउन सककने अवस्था 
 अमानतबाट खररदको ववर्ध 

 ननश्कषि:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने । 
o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने । 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ को दिा ४¸ ५ तथा ५क 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननयम ९ देखख १५ सम्म 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ५ :  िोलपत्र सम्र्तिी कागिात तयािी 
सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू(Learning Objectives): 

 बोिपर सम्बन्धी कागजातमा राखखनुपने प्रावधानहरु तथा तयार गदाि ध्यान ददनुपने कुराहरु जानकारी गराउनु 
। 

 बोिपरदाताको योग्यताका आधारहरू तथा बोिपर मुल्यांकनका प्रमुख आधारहरु बारे जानकारी ददनु। 

२. तामलि सािग्रीहरू(Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 साविजननक खररद ऐन २०६३ र साविजननक खररद ननयमाविी २०६४ 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय (मिनेट) 

१. बोिपर सम्बन्धी कागजातमा राखखनुपने प्रमुख 
प्रावधानहरु तथा तयार गदाि ध्यानददनु पने कुराहरु 

कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  १० लमनेट 

२. Standard Bid Document को प्रयोग अन्तरकक्रयात्मक, छििि  १० लमनेट 

३  .बोिपरदाताको योग्यताका आधारहरु अन्तरकक्रयात्मक प्रस्तुती १५ लमनेट 

४.बोिपरदाताको मुल्यांकनका प्रमुख आधारहरु अन्तरकक्रयात्मक प्रस्तुती १५ लमनेट 

५.सवाि  र ननष्कषि अन्तरकक्रयात्मक छििि  १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/उपिब्धी 
    

 िुख्य बिषयिस्तु : बोिपर सम्वन्धी आवश्यक कागजात, बोिपरदाताको योग्यताका आधारहरु¸ बोिपर 
मुल्यांकनका आधारहरु ननधािरण र बोिपर कागजातमा देखीएका समस्याहरु । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

साविजननक खररद ऐन २०६३ र साविजननक खररद ननयमाविी २०६४ 

साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
77 

 मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ६ :  िोलपत्र कायाबिचि 

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू(Learning Objectives): 

 मािसमान, ननमािण तथा अन्य सेवाको बोिपर प्रकक्रया वारे जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू(Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 साविजननक खररद ऐन २०६३ र साविजननक खररद ननयमाविी २०६४ 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Training outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय मिनेट 

१. बोिपर कागजात तयारी तथा सुचना प्रकाशन कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. बोिपर बबक्री दताि बोिपर खोल्ने तथा मुल्याकन अन्तरकक्रयात्मक,छििि  ३० लमनेट 

३.बोिपर स्वीकतीको आसयको सुचना तथा ठेक्का 
सम्झौता गनि आउने सुचना 

अन्तरकक्रयात्मक प्रस्तुती ५ लमनेट 

४. ठेक्का सम्झौता अन्तरकक्रयात्मक,छििि १० लमनेट 

५. ननष्कषि अन्तरकक्रयात्मक छििि  ५ लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/उपिब्धी 
       ........................ 

 िुख्य बिषयिस्तु : बोिपर तयारी मािसामान सेवा , अन्य सेवा तथा ननमािण बारेमा कानुनी कागजात 
तयारी ,बोिपर दताि देखखठेक्का प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्मका बबषयबस्तुहरु,साविजननक खररद 
अनुगमन कायािियबाट जारी कागजातहरु देखाउने र व्याख्या गराउने । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

साविजननक खररद ऐन २०६३ र साविजननक खररद ननयमाविी २०६४ 

साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा कागजातहरू 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ७ :  िोलपत्रको पिीिण तथा िूल्याङ्कन  

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई बोिपरको परीिण तथा मूल्याङ्कनका चरणबद्ध तहहरू (Sequential Steps) तथा प्रत्येक 
चरणमा मूल्याङ्कनका आधारहरू तथा ववर्धको जानकारी गराउनु । 

 बोिपरको परीिण तथा मूल्याङ्कन कायिमा मूल्याङ्कन सलमनतको सदस्यको रूपमा भूलमका ननवािह गनि 
आवश्यक ज्ञान तथा सीप ववकास गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session  Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. बोिपरको परीिण तथा मलू्याङ्कनको पररचय र बोिपर 
मूल्याङ्कन सलमनत 

अन्तकृि यात्मक प्रवचन १० लमनेट 

२. प्रारन्म्भक परीिण र कारबाही नुहने अवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. ववस्ततृ मूल्याङ्कन (प्राववर्धक¸ व्यवसानयक तथा आर्थिक पि 
समेतको) तथा कबोि अंक समायोजन 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० लमनेट 

४. ननमािण कायिको ववशेष मूल्याङ्कन अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o बोिपर मूल्याङ्कनको पररचय तथा मूल्याङ्कन सलमनत 

o बोिपरको प्रारन्म्भक परीिण:  
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 बोिपरको ग्राह्यता (Bidder’s Eligibility) परीिण  

 वस्तु तथा सेवाको ग्राह्यता (Eligibility of Goods and Services) परीिण   

 बोिपरको पूणिताको (Completeness of Bid) परीिण  

 बोिपरको प्रभावग्रादहताको (Responsiveness of Bid) परीिण  

 बोिपरको रूदट सच्याउने (Correction of Error)  

o बोिपरमा कारवाही नहुने अवस्थाहरू  

o बोिपरको ववस्ततृ मूल्याङ्कन 

 प्राववर्धक पिको मूल्याङ्कन 

 व्यवसानयक पिको मूल्याङ्कन 

 आर्थिक पिको मूल्याङ्कन 

o ननमािण कायिको बबशेष मूल्याङ्कन: 

 आईटमको दर ववश्िेषण 

 Front Loading 

 अस्वभाववक कम िागत 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸ २०६३ को दिा २३ देखख २७ सम्म 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननमय ६० देखख ६७ सम्म 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागि दशिन तथा ववरणहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ८ :  पिािशा सरे्ा खरिद 

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 परामशि सेवा खररद गनुि पने अवस्था¸ खररदका चरण तथा ववर्धहरूको जानकारी गराउनु । 

 मूल्याङ्कन प्रकृयामा सदस्यको रूपमा भूलमका ननवािह गनि आवश्यक ज्ञान तथा सीपको ववकास गने । 

२ तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. परामशि सेवाको खररद आवश्यकता¸ उद्देश्य र प्रकार मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि या १० लमनेट 

२. परामशि सेवा खररदको तयारी अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. परामशि सेवा खररदका ववर्धहरू अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १५ लमनेट 

४. परामशि सेवा छनौटका तररका र मूल्याङ्कन ववर्धहरू प्रवचन¸ अभ्यास १५ लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o परामशि सेवा खररदको आवश्यकता¸ उद्देश्य र प्रकार:  

o परामशि सेवा खररद तयारी: 
 खररदको आवश्यकता पदहचान 

 बजार अध्ययन 

 कायि िेर पदहचान तथा कायििेरगत शति तयारी 
 िागत अनुमान तयारी 
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 खररद ववर्ध छनौट 

 खररद सम्झौता छनौट 

 खररद कारबाहीको समय तालिका/खररद योजना तयारी 
 प्रस्ताव/आशयपर सम्बन्धी कागजात तयारी 

o परामशि सेवा खररदका ववर्धहरू 

 प्रनतस्पधाित्मक प्रस्ताव माग गरी:  
 सोझै वातािबाट 

o परामशि सेवा छनौटका तररका तथा मूल्याङ्कनका ववर्धहरू 

 गुणस्तर र िागतमा आधाररत 

 गुणस्तरमा आधाररत 

 ननन्श्चत बजेटमा आधाररत 

 न्यून िागतमा आधाररत 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ को दिा २९ देखख ३९ सम्म 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ को ननयम ६९ देखख ८३ सम्म 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन वववरणहरू 

 एलसयािी ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ९ :  भेरिएशन¸ िूल्य सिायोिन ि म्याद थप   

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई भेररएशन¸ मूल्य समायोजन तथा म्याद थप हुन सक्ने आधार तथा गने प्रकृया/ववर्ध 
सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

 ननकायको प्रमुख वा सम्बन्न्धत अर्धकारीबाट राय माग हुाँदा सम्बद्ध कागजात तथा वववरणहरूको अध्ययन 
गरी स्पष्ट एव ंवस्तुगत राय ददन सक्ने िमता ववकास गनुि ।. 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. भेररएशन¸ मूल्य समायोजन तथा म्याद थपको पररचय मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि या १० लमनेट 

२. भेररएशन गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. मूल्य समायोजन गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

४. म्याद थप गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

५. लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o पररचय:   भेररएशन¸ मूल्य समायोजन र म्याद थप  

o भेररएशन गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध : 

o मूल्य समायोजन गनि नसककने अवस्था: 
o मूल्य समायोजन गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध :  

o खररद सम्झौतामा मूल्य समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा खुिाउनु पने कुराहरू 

o म्याद थप गनि सककने अवस्था तथा कायिववर्ध  

 म्याद थपको कायिववर्ध: 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 
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 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ तथा ननयमाविी¸ २०६४ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा वववरणहरू 

 एलसयािी ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- १० :  सोझै खरिद ि बिशषे परिजस्थनतिा खरिद 

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई सोझै खररद तथा ववशेष पररन्स्थनतको खररद ववर्धको सम्बन्धमा जानकार गराउनु । 

 सम्बन्न्धत खररद प्रकृया अविम्वन गरी खररद प्रकृयामा संिग्न हुन तथा सो को िेखा परीिण गनि 
आवश्यक ज्ञान तथा सीपको ववकास गने । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. सोझै खररद तथा अमानतको पररचय मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि या १० लमनेट 

२. सोझै खररद गनि सककने अवस्था तथा खररद ववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ लमनेट 

३. ववशेष पररन्स्थनत तथा बबशेष पररन्स्थनतको खररद ववर्ध  अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

४. ननश्कषि̧  लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o सोझै खररदको पररचय:  

o सोझै खररद गनि सककने अवस्था तथा खररद ववर्ध: 

 सोझै खररद गनि सककने अवस्था 
 सोझै खररदको ववर्ध 

o ववशेष पररन्स्थनत¸ बबशेष पररन्स्थनतको खररद ववर्ध :  

 ववशेष पररन्स्थनत 

 ववशेष पररन्स्थनतको खररद ववर्ध 
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 ववशेष पररन्स्थनतमा खररदको अलभिेख ७ बषिसम्म सुरक्षित राख्न ेर साविजननक गने 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा वववरणहरू 

 ववश्व बैंक तथा एलसयािी ववकास बैंकका खररद मागिदशिनहरू  

 नेपािमा साविजननक खररद व्यवस्थापन लसद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि नतन्म्सना 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- ११:  उपभोक्ता समिनत तथा गैससिाट खरिद  

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई उपभोक्ता सलमनत तथा गैसस मािि त गररने खररदको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु । 

 सम्बन्न्धत खररद प्रकृया अविम्वन गरी खररद प्रकृयामा संिग्न हुन तथा सो को िेखा परीिण गनि 
आवश्यक ज्ञान तथा सीपको ववकास गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. उपभोक्ता सलमनत तथा गैससको पररचय मन्स्तष्क मन्थन र अन्तकृि या १० लमनेट 

२. उपभोक्ता सलमनत मािि त खररद गनि सककने अवस्था तथा 
खररद ववर्ध 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० लमनेट 

३. गैसस मािि त खररद कायि गनि सककने अवस्था तथा खररद 
ववर्ध 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन  २० लमनेट 

४. ननश्कषि̧  लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o उपभोक्ता सलमनत तथा गैससको पररचय पररचय:  

o उपभोक्ता सलमनत मािि त खररद गनि सककने अवस्था तथा खररद ववर्ध : 

 उपभोक्ता सलमनत मािि त खररद गनि सककने अवस्था 
 उपभोक्ता सलमनत मािि त खररदको ववर्ध 

o गैसस मािि त खररद कायि गनि सककने अवस्था तथा खररद ववर्ध :  

 गैसस मािि त खररद कायि गनि सककने अवस्था  

 गैसस मािि त खररदको ववर्ध 

 रू. १० िाख भन्दा बढीको भए खुिा रूपमा आशयपर माग गरी परामशि सेवा खररदको प्रकृया 
 ननश्कषा:  

o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 
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o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत मागिदशिन तथा वववरणहरू 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- १२ :  खरिद सम्झौता सम्ितिी व्यर्स्था¸ खरिदिा िोखखि व्यर्स्थापन ि कालो सूचििा िाख्न े
तथा ठेक्का तोड्ने सम्िजति व्यर्स्था  

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई खररद सम्झौता प्रशासन¸ जोखखम व्यवस्थापन तथा कािोसूर्चमा राख्न ेकायिववर्ध सम्बन्धमा 
जानकारी गराउनु । 

 आर्थिक प्रशासन संचािनको क्रममा सो को प्रयोग गनि एवं िेखा परीिणको क्रममा जोखखमका िेरहरूको 
यथोर्चत पदहचान गनि सक्ने ज्ञान तथा सीप ववकास गने । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. खररद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था  अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० लमनेट 

२. खररदमा जोखखम व्यवस्थापन अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. कािो सूर्चमा राख्न ेर िुकुवा गने कायिववर्ध  अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १५ लमनेट 

४. ननश्कषि̧  लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o खररद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था :  

 सम्झौताका शतिहरू तथा संशोधन:  

 पेश्की तथा बबि भुक्तानी:  
 वववाद समाधान संयन्र :   
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 खररद सम्झौताको अन्त र उपचार 

o साविजननक खररदमा जोखखम व्यवस्थापन : 

 जोखखमका िेरहरू 

 िागत अनुमान¸ स्पेलशकिकेशन¸ कायििेरगत शति तयारी 
 बोिपरदाता/परामशिदाता/सेवा प्रदायकको योग्यता तथा मूल्याङ्कनका आधार ननधािरण 

 मूल्याङ्कन प्रकृया 
 खररद सम्झौता प्रशासन 

 ननमािण कायि/वस्तु वा सेवाको प्राववर्धक परीिण तथा मूल्याङ्कन 

 भुक्तानी 
o कािो सूर्चमा राख्न ेर िुकुवा गने कायिववर्ध:  

 कािो सूर्चको पररचय (के हो ? ककन राख्ने? ) 

 कािो सूर्चमा राख्न ेआधारहरू 

 कािो सूर्चमा राख्न ेकायिववर्ध  

 कािो सूर्चबाट िुकुवा गने कायिववर्ध  

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 

o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत वववरणहरू 
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मोड्यूि- ५ :  साविजननक खररद ब्यवस्थापन 

सत्र- १३ :  सार्ािननक खरिदिा e-GP को प्रयोग  

सत्रको सिय: १ घण्टा  

१. मसकाईको उद्िेश्यहरू (Learning Objectives): 

 प्रलशिाथीहरूिाई e-GP मािि त खररद प्रकृया संचािन गनि आवश्यक सैद्धान्न्तक ज्ञान प्रदान गने । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एिलसडड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजननक खररद ऐन तथा ननयम 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि 
(Methodology) 

सिय 

१. e-GP को अवधारण    अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ लमनेट 

२. e-GP प्रयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ लमनेट 

३. e-GP  का सरोकार ननकाय तथा प्रयोगका िाभहरू  अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

५. User Registration तथा e-GP  प्रयोगको सामान्य जानकारी  अन्तरकृया ३० लमनेट 

६. ननश्कषि̧  लसकाई उपिब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा छििि अन्तरकृया १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपिब्धीबारे प्रकाश 

    

 िुख्य बिषयिस्तु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तुनत¸ अन्तरकयात्मक छििि तथा अभ्यास मािि त) 

o e-GP को अवधारण :  

o e-GP प्रयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था: 
o e-GP  का सरोकार ननकाय तथा प्रयोगका िाभहरू:  

 सरोकार ननकायहरू 

 e-GP प्रयोगका िाईदाहरू 

o e-GP  प्रयोगका िार्ग User Registration तथा प्रयोगको सामान्य जानकारी : User Registration को ववर्ध तथा 
Portal प्रयोग गरी गररने बोिपरको प्रकृयाको सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रस्तुनतकरण तथा छििि गने । 

 ननश्कषा:  
o प्रश्नका िार्ग अनुरोध गने तथा जवाि ददने 
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o लसकाई उपिब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण लिने 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 साविजननक खररद ऐन¸२०६३ 

 साविजननक खररद ननयमाविी¸ २०६४ 

 साविजननक खररद अनुगमन कायािियबाट प्रकालसत वववरणहरू 
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८. िोड्यूल - ६ : योिना तथा ििेट प्रणाली 

सत्र- १ :  नेपालको योिना प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 ववकास योजनाको पररचय तथा चािु योजनाको दीघिकािीन सोच, रणनीनत, प्राथलमकता, योजना कायािन्वयन 
गने माध्यम वारे सहभागीिाई भन्न र िेख्न सक्ने गरी जानकारी गराउनु 

 १५ औ ंयोजनाका कायािन्वय र अनुगमनमा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको भूलमका वारे जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 पन्धौं योजनाको दस्तावेज 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. ववकास योजना पद्धनतको पररचय तथा नेपािको 
ववकास योजना प्रणािीको ववकासक्रम 

कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. पन्रौं योजनाको सोच, रणनीनत, मागिर्चर र 
प्राथलमकता 

प्रवचन, अन्तरकक्रयात्मक छििि,  २५ लमनेट 

३. योजना कायािन्वय तथा अनुगमनमा आर्थिक 
प्रशासन प्रमुखको भूलमका 

अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

४. सवाि तथा ननष्कषि  अन्तरकक्रयात्मक छििि  १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : योजनाबद्ध ववकासको अवधारणा । ववश्व र नेपािको ववकास प्रकृयाको थािनी । समदृ्ध नेपाि 
सुखी नेपािी भन्ने दीघिकािीन सोचको अवधारणा । सो कायािन्वयनका मागिर्चर तथा रणनीनत । योजनाका अलभन्न 
रुपमा रहेको सरकारी बजेट कायािन्वयमा आर्थिक प्रशासनके भूलमका । नेपािमा ववकास प्रणािीबाट भएका प्रमुख 
उपिन्ब्ध तथा चुनैतीहरु र आगालम कायिददशा वारे उल्िेख गने । 

 ननश्कषि :  लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन  :  प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

रान्ष्रय योजना आयोगको गठन तथा कायि सञ्चािन आदेश, २०७४ 

नेपाि सरकारका आवर्धक योजनाहरू 

पन्रै योजना २०७६/७७- २०८०/८१ 
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रान्ष्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.np लभरका दस्तावेज हेने । 

 

http://www.npc.gov.np/
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िोड्यूल ६ योिना तथा ििेट प्रणाली 

सत्र- २ :  िध्यिकालीन खिा संििना 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 नेपाि सरकारको मध्यमकािीन संरचना अवधारणा, ववशेषता, और्चत्य वारे जानकारी गराउनु 

 नेपाि सरकारको मध्यमकािीन खचि संरचनाका खम्वा (pillars) तथा कानून वारे जानकारी गराउनु  

 साधारण बजेट र ववकास कायिक्रम प्राथलमकीकरणका आधार, पकृया र ढााँचावारे जानकारी गराउनु 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 बजेट तजुिमाको मागिदशिन तथा सीमा 
 चािु आवको मध्यमकािीन खचि संरचना 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नेपाि सरकारको मध्यमकािीन खचि संरचना 
अवधारणा, ववशेषता, और्चत्य  

कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  

 

१५ लमनेट 

२. मध्यमकािीन संरचनाका खम्वा तथा सम्बन्न्धत 
कानून 

अन्तरकक्रयात्मक, छििि  १५ लमनेट 

३. प्राथलमकीकरणका आधार, प्रकृया तथा ढााँचा अन्तरकक्रयात्मक प्रस्तुती २० लमनेट 

४. ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि  १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

       सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : मध्यमकािीन खचि संरचनाको अवधारणा तथा अर्चत्य । यसका प्रमुख खम्वा (ननतजा, 
प्राथलमकीकरण तथा प्रनतइकाई िागत) । साधारण तथा ववकास कायिक्रमिाई प्राथलमकीकरण गने आधार तथा प्रकृया 
। योजना र बजेटबीच तािमेि मािि त साविजननक खचिको प्रभावकारीताको िार्ग मध्यकािीन खचि संरचनामा गनुिपने 
सुझावहरु । 

 ननश्कषि:  लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

रान्ष्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.np मा राखखएको बजेट सीमा तथा मागिदशिन। 

चािु मध्यमकािीन खचि संरचना  

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६ । 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन, २०७४ 
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सत्र- ३ :  िध्यिकालीन खिा संििनाको व्यर्हारिक अभ्यास 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 नेपाि सरकार मध्यमकािीन खचि संरचना तयार गनि आवश्यक सीप प्रदान गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 मध्यमकािीन खचि संरचनाको मालमिाको एक्सेि सीट (ढााँचा)  

 मध्यमकािीन खचि संरचनाको नमूना मालमिा 
 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 चािु आवको मध्यमकािीन खचि संरचना 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नेपाि सरकारको मध्यमकािीन संरचना तयार गने 
ववर्धको जानकारी 

ढााँचाको प्रस्तुती तथा प्रवचन 

 

१० लमनेट 

२. मध्यमकािीन संरचनाका तयारी  सामूदहक मालमिा अभ्यास ३० लमनेट 

३. मध्यमकािीन संरचनाका नमूना प्रस्तुत ३ समूहबाट सामूदहक प्रस्तुनत तथा छििि १५ लमनेट 

४. ननष्कषि  अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आिम्भ (Opening) : प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

     सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : चािु मध्यमकािीन खचि संरचनाको ढााँचामा नमूना मालमि अभ्यास गराउने । कायिक्रम तथा 
बजेटिाई प्राथलमकीकरण गनि रान्ष्रय योजना आयोगिे तयार गरेको एक्सेि ढााँचामा अभ्यास गराउने  

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

रान्ष्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.np मा राखखएको बजेट सीमा तथा मागिदशिन 

मध्यमकािीन खचि संरचना (२०७७/७८-२०७९/८०) 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६  

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन, २०७४ 
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सत्र- ४ :  ििेट तिुािा प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 नेपाि सरकारको बजेट तजुिमाको अवधारणा¸  आधार तथा चरण (क्यािेण्डर) वारे जानकारी गराउनु 

 बजेट तजुिमा ववषयगत मन्रािय, कायािन्वयन गने ननकाय तथा आर्थिक प्रशासन शाखाको न्जम्मेवारी वारे 
जानकारी गराउनु 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 बजेट तजुिमा ददग्दशिन¸ २०७५ 

 बजेट तजुिमाको मागिदशिन तथा सीमा 
 चािु आवको मध्यमकािीन खचि संरचना 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नेपािको सरकारको बजेटको पररचय, लसद्धान्त, आधार तथा क्यािेण्डर  कायिपर प्रस्तुती, प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. बजेट तजुिमामा ववषयगत मन्रािय, कायािन्वयन गने ननकाय भूलमका अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. बजेट तजुिमामा आर्थिक प्रशासन शाखाको भूलमका तथा न्जम्मेवारी अन्तरकक्रयात्मक छििि २० लमनेट 

४.  बजेट तजुिमा िाराममा नमूना ढााँचा डमेोस्रेसन १० लमनेट 

५. सवाि तथा ननष्कषि अन्तरकक्रयात्मक छििि  ५ लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  बजेट तथा सरकारी बजेटको पररचय । बजेट तजुिमा आधारहरु । अथि मन्राियबाट जारी बजेट 
तजुिमा क्िािेण्डर (बजेट तजुिमा ददग्दशिन) । बजेट तजुिमामा ववषयगत मन्राियको भूलमका । बजेत तजुिमामा आर्थिक 
प्रशासन शाखाको न्जम्मेवारी । बजेट तजुिमा गनिको िार्ग तयार गरेको िाराममा नमूना अभ्यासमा छििि । तजुिमा 
गदाि उठने सवािमा छििि गरी सुधार गने पने प्रमुख पिहरु सदहत सेसन अन्त्य गने । 

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

रान्ष्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.np मा राखखएको बजेट सीमा तथा मागिदशिन 

रान्ष्रय योजना आयोग तथा अथि मन्राियको बजेट तजुिमा सम्बन्धी पररपर  

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६ 

मन्राियगत बजेट सूचना प्रणािी । 

http://www.npc.gov.np/


आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
98 
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सत्र- ५ :  ििेट कायाातर्यन प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 बजेट कायािन्वयनका कानूनी आधारहरू तथा कायािन्वयन प्रणािीका बारेमा जानकारी गराउनु । 

 बजेट कायािन्वयनमा आर्थिक प्रशासन शाखाको न्जम्मेवारी तथा ध्यान ददनु पने ववषयवारे जानकारी ददनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

  बजेट कायािन्वयन मागिदशिन 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नेपाि सरकारको बजेट  कायािन्वयका कानूनी तथा प्रणािीगत 
आधारहरू 

कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ लम 

२. बजेट कायािन्वयन प्रणािी अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन २० लम 

३. बजेट कायािन्वयनमा आर्थिक प्रशासनको न्जम्मेवारी तथा भूलमका अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लम 

४. ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि  १० लम 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

     सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
 मुख्य बबषयबस्तु :  बजेट कायािन्वयन कानूनी आधारहरु । चाि ुआवका ववननयोजन, आर्थिक, ऋण तथा 

जमानत, राष्र ऋण ऐन तथा बावषिक ववकास कायिक्रम तथा बजेट कायािन्वयन मागिदशिन (अन्ख्तयारी) का 
नयााँ व्यवस्थाहरू । बजेट कायािन्वयसाँग सम्बन्न्धत सूचना प्रणािीहरु (LMBIS, CGAS, TSA, RMIS) । साविजननक 
खररद ऐन, २०६३ र आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ तथा ननयमाविी आददिे तोकेका 
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनी न्जम्मेवारी तथा भूलमका । 

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

 ववननयोजन ऐन, आर्थिक ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन, राष्र ऋण ऐन । 

 बावषिक ववकास कायिक्रम तथा बजेट खचि गने अन्ख्तयारी तथा कायािन्वयन मागिदशिन  

 मन्राियगत बजेट सूचना प्रणीिी (LMBIS) तथा अन्य सूचना प्रणािीहरु । 

 अनुगमन तथा मुल्याकन ददग्दशिन¸ २०७५ 
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सत्र- ६ :  आयोिना व्यर्स्थापन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 आयोजनाको पररचय, चरण तथा ववशेषताहरूवारे जानकारी गराउनु 

 बैदेलशक सहायता भएका आयोजनाको भुक्तानी ववर्ध वारे जानकारी ददनु 

 बैदेलशक सहायता सिग्न भएका आयोजनामा दात ृपिसमि पठाउनु पने आयोजना िेखा (Project Account) 

तयारी तथा प्रनतवेदन सम्बन्धी व्यवस्था वारे जानकारी ददनु  

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

  आयोजना िेखाको ढााँचा (मिेप िाराममा उल्िेख) 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Training outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. आयोजना व्यवस्थापनको पररचय,  ववशेषता र महत्व कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

२० लम 

२. आयोजनामा भुक्त्तानी ववर्धहरू अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन २० लम 

३. आयोजना िेखा तयार गदाि ध्यान ददनु पने ववषयहरू अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लम 

४. ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि  ५ लम 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  आयोजनाको पररचय, ववशेषता तथा महत्व । आयोजनामा नगद,शोधभनाि तथा सोझै भुक्तानी 
ववर्ध वारे जानकारी । आयोजना िेखा (अनअडडटेड र अडडटेड) तयार गदाि ध्यान ददनु पने पिहरु (ववत्तीय वववरण 
संकिन,  पेश गने समय तथा प्रकृयाहरु) ।  

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

आयोजनाको ववस्ततृ वववरण 

आयोजनाको सम्झौता 
आयोजना िेखा, मिेप िाराम न २३१ 

बावषिक ववकास कायिक्रम (सम्बन्न्धत आवको) 
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९. िोड्यूल - ७ : वर्वर्ि 

सत्र- १ : सूिनाको हक 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सूचनाको हक तथा नेपािमा यस सम्बन्धी देहायका कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी ददनु: 

o सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन िागु हुने साविजननक ननकायहरू  

o हरेक तीन मदहनामा साविजननक गनुिपने र साविजननक गनुि नपने ववषय  

o सूचनाको प्राप्त गने कायिववर्ध (ननवेदन ददने प्रकृया र दस्तुर) 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Training outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. सूचनाको हकको पररचय कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन ५ लमनेट 

२. साविजननक ननकायको जानकारी अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. साविजननक गनुि पने र नपने सूचनाहरू अन्तरकक्रयात्मक छििि २० लमनेट 

४. सूचना प्राप्त गने कायिववर्ध अन्तरकक्रयात्मक छििि  १५ लमनेट 

५. ननष्कषि तथा छििि अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  सूचनाको हकको पररभाषा, सूचनाको सूचना जारी गनुि पने ननकाय । साविजननक ननकायिे 
साविजननक गनुि पने नपने सूचनाहरु । सूचना प्राप्त गने कायिववर्ध। यस सम्बन्धी सवाि तथा सामूदहक ननष्कषि । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

नेपािको संववधानको धारा २०७२ 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ तथा ननयमािी¸ २०६५ 

रान्ष्रय सूचनका आयोगबाट जारी भएका कायिववर्ध तथा आयोगका प्रकाशनहरू 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- २ :  वर्त्तीय संघीयता 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 ववत्तीय संघीयताको पररचय, तीनवटै तहका आर्थिक अर्धकारहरू,  मुख्य पिहरू (खचि व्यस्थापन, राजस्व 
न्जम्मेवारी, अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तर, ऋण व्यवस्थापन ) वारे जानकारी गराउनु 

 ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (नेपािको संववधान, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन) का 
मुख्य व्यवस्था वारे जानकारी गाराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर,  

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. ववत्तीय संघीयता : पररचय, तहगत आर्थिक अर्धकार, प्रमुख 
पिहरू 

कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

२० लमनेट 

२. ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी कानूनी आधार अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. अन्तर सरकार ववत्तीय हस्तान्तरण तथा प्रनतवदन अन्तरकक्रयात्मक छििि २० लमनेट 

४. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  ववत्तीय सनघयंताको पररचय । तीनवटै तहका सरकारका आर्थिक अर्धकारहरु । ववत्तीय संघीयता 
सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (नेपािको संववधान, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन) का मुख्य व्यवस्था । ववत्तीय 
संघीयताका मुख्य पिहरु (खचि व्यस्थापन, राजस्व न्जम्मेवारी, अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तर, ऋण व्यवस्थापन ) । 
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशति, समपूरक र ववशेष अनुदानको ननकासा तथा प्रनतवेदन 
प्रणािी वारे ।  

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

नेपािको संववधान,  

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

ववननयोजन ऐन, २०७७ 

रान्ष्रय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ 



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
102 

िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ३ : लेखा सिूहको िनशजक्त व्यर्स्थापन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 िेखा समूहको गठन तथा सरुवाको अर्धकार मिेननकामा रहनुको और्चत्यवारे जानकारी ददनु 

 िेखा समूहमा दरवन्दी लसजिनाका आधारहरूवारे जानकारी गराउनु 

 िेखा समूहका कमिचारीको सरुवा तथा काज व्यवस्थापनका आधार तथा मापदण्ड वारे जानकारी गराउनु 

 िेखा समूहका जनशन्क्त पररचािनमा मिेननका तथा कोिेननका भूलमकावारे जानकारी गराउनु 

 िेखा समूहको जनशन्क्तिाई प्रदान गररने तालिम सम्बन्धी व्यवस्था वारे जानकारी गराउनु । 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

 िेखा समूहको सरुवा मापदण्ड 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. िेखा समूह पररचय :  गठनको और्चत्य,  आकार, दरबन्दी 
लसजिनाका आधार, 

कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

२० लमनेट 

२. िेखा समूहका कमिचारीको सरुवा तथा काजको आधार तथा 
मापदण्ड  

अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. कमिचारी व्यवस्थापनमा मिेननका र कोिेननकाको भूलमका अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. िेखा समूहका कमिचारीका िार्ग तालिम सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

५. मुख्य सवाि तथा ननष्कषि  अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  िेखा समहू पररचय :  गठनको और्चत्य,  आकार र दरबन्दी लसजिनाका आधार । िेखा समूहका 
कमिचारीको सरुवा तथा काजको आधार तथा मापदण्ड । कमिचारी व्यवस्थापनमा मिेननका र कोिेननकाको भूलमका । 
िेखा समूहका कमिचारीका साविजननक ववत्त व्यवस्थापन तालिम केन्रको भूलमका । मुख्य सवाि तथा ननष्कषि । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

ननजामती सेवा ऐन¸ २०४९ तथा ननयमाविी, २०५० 

िेखा समूहको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड 
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सत्र- ४ :  किािािी सतिय कोष कट्टी तथा सुवर्िा सम्ितिी व्यर्स्थाहरू 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सन्चयकोष कट्टी (योगदानमूिक ननवतृ्तभरण समेत) रकम पठाउने¸ अनिाईन िगइन (व्यन्क्तगत तथा 
संस्थागत ) गने र गुनासो गने प्रकृयावारे जानकारी गराउनु  

 कोषबाट प्राप्त हुने सेवाहरू (स्वास्थ्य उपचार,  ववशेष सापटी, घर ममित, काज ककररया, शैक्षिक, र सरिचक्र 
कजाि आदद) लिने प्रकृया तथा पेश गनुि पने कागजातवारे जानकारी गराउनु 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. कमिचारी सन्चय कोषको पररचय : गठनको उदेश्य कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

५ लमनेट 

२. कोषिे प्रदान गने सेवा प्राप्त प्रकृया तथा आवश्यक कागजातहरू अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन २० लमनेट 

३. संस्थागत/व्यन्क्तगत िगइन गने तथा कट्टी रकम प्रववन्ष्ट गने 
तररका 

अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

४. योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण कोष अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५.  ननष्कषि तथा छििि अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  कमिचारी सन्चय कोषको पररचय  तथा गठनको उदेश्य । संस्थागत/व्यन्क्तगत िगइन गने तथा 
कट्टी रकम प्रववन्ष्ट गने तररका । कोषिे प्रदान गने सेवाहरु सेवाहरु (स्वास्थ्य उपचार,  ववशेष सापटी, घर ममित, 
काज ककररया, शैक्षिक, योगदानमूिक ननवतृ्तभरण र सरिचक्र कजाि आदद) लिने प्रकृया, िाग्ने शुल्क तथा पेश गनुि पने 
कागजात । योगदानमा आधाररत ननवतृ्तभरण कोष । गुनासो प्रकृया । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

कमिचारी सञ्चय कोषको वेभसाईट www.epfnepal.com.np 

ननवतृ्तभरण कोष ऐन, २०७५ तथा ननयवािी, २०७६ 
ननवतृ्तभरण कोष सञ्चािन ननदेलशका, २०७७ 
कमिचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ 
 
 

http://www.epfnepal.com.np/
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ५ :  नागरिक लगानी कोष सम्ितिी व्यर्स्था 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 कोषमा सन्चयकताििे अनिाईन िगइन (व्यन्क्तगत तथा संस्थागत ) गने र मालसक रकम प्रववन्ष्ट गने तथा 
गुनासो गने प्रकृयावारे जानकारी गराउनु । 

 कोषबाट संन्चालित कायिक्रमहरू वारे जानकारी गराउनु 

 कोषिे प्रदान गरेका आवास कजाि, सरि कजाि र ८० प्रनतशत ववशेष सापटी प्रदान गने तररका तथा शतिहरू 
वारे जानकारी गराउनु 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नागररक िगानी कोषको पररचय : गठनको उदेश्य कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

५ लमनेट 

२. कोषिे प्रदान गने कायिक्रम तथा सेवाहरू अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन ३० लमनेट 

३. संस्थागत तथा व्यन्क्तगत िगइन गने तररका अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. गुनासो व्यवस्थापन गने सयन्र अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

५. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : नागररक िगानी कोषको पररचय : गठनको उदेश्य । कोषबाट संन्चालित कायिक्रमहरू (कमिचारी 
बचत बदृ्र्ध कोष, नागररक एकांक योजना, उपदान र पेन्सन कोष योजना, िगानी दहसाव योजना र बीमा कोष 
योजना) । आवास कजाि, सरि कजाि र ८० प्रनतशत ववशेष सापटी प्रदान गने तररका तथा शतिहरू । कोषिे प्रदान गने 
कायिक्रम तथा सेवाहरू । गुनासो व्यवस्थापन गने सयन्र । सहभार्गहरुबाट उठेका सवािहरुमार्थ छििि गरी 
सेसनको अन्त्य । 

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

नागररक िगानी कोष ऐन, २०४७  

कोष व्यवस्थापन ववननयमाविी, २०४८ 

नागररक िगानी कोषको वेभ साईट www.nlk.org.np 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ६ :  सािाजिक सुििा कोष  

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सामान्जक सुरिा कोषको गठन उद्देश्य र कायििेर वारे जानकारी गराउनु 

 सामान्जक सुरिा कोषका योजना अन्तरगत पाईने सुववधाहरू वारे जानकारी गराउनु 

 सामान्जक सुरिा कोषमा श्रलमक तथा रोजगारदाताको योगदानवारे जानकारी गराउनु 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. सामान्जक सुरिा कोषको पररचय : उद्देश्य तथा कायििेर कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ लमनेट 

२. सामान्जक सुरिा योजनाहरू तथा भुक्तानन दावी गने प्रकृया अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन ३० लमनेट 

३. सामान्जक सुरिा कोषमा श्रलमक तथा रोजगारदाताको योगदान अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

४. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  सामान्जक सुरिा कोषको गठन उद्देश्य र कायििेर वारे जानकारी गराउनु । सामान्जक सुरिा 
योजनाहरू तथा भुक्तानन दावी गने प्रकृया । सामान्जक सुरिा कोषमा श्रलमक तथा रोजगारदाताको योगदान । 
सामान्जक सुरिा कोषका योजना अतिरगत पाईने सुववधाहरु (बधृ्द अवस्था सुरिा, आर्श्रत पररवार सुरिा, माततृ्व 
सुरिा, आषर्ध उपचार तथा स्वास्थय र दघुिटना तथा अशक्त्तता) । सामान्जक सुरिा कोषमा आवद्ध हुनुपने 
ननकायहरु । उठेका सवािमा छििि तथा ननष्कषि । 

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

सामान्जक सुरिा कोषको वेभ साईट www.ssf.gov.np 

सामान्जक सुरिा कोष ऐन, २०७४  

सामान्जक सुरिा कोष ननयमाविी, २०७४  

सामान्जक सुरिा योजना सञ्चािन कायिववर्ध, २०४७ 

रोजगारदाता र योगदानकताि सरू्चकरण सम्बन्धी कायिववर्ध, २०७५ 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ७ :  सम्पवत्त सुद्िकिण 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 सम्पवत्त सुद्र्धकरणको पररचय तथा कािो धनका स्रोतहरू वारे जानकारी गराउनु । 

 सम्पवत्त सुद्र्धकरण गने चरण र तररकावारे जानकारी गराउनु । 

 सम्पवत्त सुद्धकरण ननवारणका िार्ग अनुसन्धान तथा अलभयोजन प्रकृया, सम्बद्ध कानूनी तथा संस्थागत 
व्यवस्था वारे जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. सम्पवत्त सुद्र्धकरणको पररचय : पररभाषा तथा कािो धनका 
स्रोतहरू 

कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. सम्पवत्त सुद्र्धकरणका चरण तथा तररकाहरू अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन ३० लमनेट 

३. सम्पवत्त सुद्र्धकरण अनुसन्धान तथा अलभयोजन प्रकृया अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  सम्पवत्त सुद्र्धकरणको पररचय तथा कािो धनका स्रोतहरू वारे जानकारी गराउनु । सम्पवत्त 
सुद्र्धकरण गने चरण र तररकावारे जानकारी गराउनु । सम्पवत्त सुद्र्धकरण अनुसन्धान तथा अलभयोजन प्रकृया । 
छििि तथा ननष्कषि । 

 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

सम्पवत्त सुद्ढीकरण अनुसन्धान ववभागको वेभ साईट http://www.dmli.gov.np/ 

सम्पवत्त सुद्धकरण (मनी िाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ 

भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 

कसूरजन्य सम्पवत्त तथा साधन ननयन्रण र जित ऐन, २०७० 
सम्पवत्त सुद्र्धकरण (मनी िाउन्डररङ्ग) ननवरण ऐन, २०७३ 

सुपुदिगी ऐन, २०७० 

पारस्पररक कानूनी सहायता ननयमाविी, २०७० 

http://www.dmli.gov.np/
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ८ :  सार्ािननक खिा तथा वर्त्तीय उत्तिदानयत्र् (PEFA) फे्रिर्का  
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 साविजननक ववत्तीय व्यवस्थापन (PFM) को अवधारणा वारे जानकारी ददनु 

 साविजननक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व (PEFA) अवधारणा तथा और्चत्यवारे जानकारी ददनु 

 पेिा संरचनाका सातवटा खम्वाहरू (Pillars) वारे जानकारी ददनु 

 पेिा कायिसलमनत तथा एकककृत साविजननक ववत्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना (IPFMRP) कायािन्वयन गने 
ननकायको भूलमकावारे जानकारी ददनु । 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

 PEFA Assessment Report 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. साविजननक ववत्तीय व्यवस्थापनको अवधारणा कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

५ लमनेट 

२. साविजननक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व अवधारणा, आर्चत्य अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. पेिाका खम्वा, सर्चवािय तथा कायिसलमनत अन्तरकक्रयात्मक छििि २० लमनेट 

४. IPFMRP कायािन्वयन गने ननकायहरू तथा नतनको भूलमका अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : साविजननक ववत्तीय व्यवस्थापन तथा साविजननक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्वको अवधारणा तथा 
आर्चत्य । बजेटको भरपदोपना (Budget realiability), साविजननक ववत्तको पारदलशिता (Transparency of public 
fianance), सम्पवत्त तथा दानयत्वको व्यवस्थापन (Management of Assets and Liability), नीनतमा आधाररत 
ववत्तीय रणानीनत तथा बजेट प्रणािी (Policy based fiscal strategy and budgeting), बजेट कायािन्वयमा 
सुननश्चतता तथा ननयन्र (Predictability and control in budget execution), िेखाङकन तथा ववत्तीय प्रणािी 
(Accounting and reporting) बाह्य ननगरानी तथा िेखापरीिण (External scrutiny and audit) । पेिा 
कायािन्वयसाँग सम्बन्न्धत सलमनत वा सयन्र । ववलभन्न ननकायको भूलमका । नेपािको अवस्था । मुख्य सवाि तथा 
भावी कायिददशा । 
 

  ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 
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साविजननक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व सर्चवाियको वेभ साईट www.pefa.gov.np 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ 

PEFA Assessment Report 

साविजननक ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्न्ध प्रचलित कानूनहरू 

http://www.pefa.gov.np/
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ९ :  वर्कास सहायता तथा शोिभनाा प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 अन्तरान्ष्रय ववकास सहायता  तथा यसको आवश्यकता बारे जानकारी गराउनु 

 अन्तरान्ष्रय ववकास सहायता प्राप्त गने ववर्धहरू (नगद, शोधभनाि र सोझै भुक्तानन) जानकारी दनु 

 अन्तरान्ष्रय ववकास सहायता पररचािनमा नेपाि सरकार,  प्रदेश र स्थानीय तहको अर्धकार तथा भूलमका 
जानकारी गराउनु 

 वैदेलशक सहायता रहेको आयोजनामा शोधभनाि प्रणािीवारे जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. बैदेलशक सहायताको पररचय तथा आवश्यकता कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. ववकास सहायता पररचािनमा तीन तहका सरकारको अर्धकार 
तथा भूलमका 

अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

३. बैदेलशक सहायता शोधभनाि प्रणािी अन्तरकक्रयात्मक छििि ३० लमनेट 

४. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु : बैदेलशक सहायताको पररचय तथा आवश्यकता । ववकास सहायता पररचािनमा तीन तहका सरकारको 
अर्धकार तथा भूलमका । बैदेलशक सहायता शोधभनाि प्रणािी (संमझैता अनुरुप खचि, िेखाङकन, प्रनतवेदन तयारी तथा 
पेश र ताकेता)। मुख्य सवािहरु । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

अथि मन्राियको वेभ साईट http://www.mof.gov.np/ AMP & ADCR 

नेपािको संववधान 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन¸ २०७४ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन¸२०७६ 

अन्तरान्ष्रय ववकास सहायता पररचािन नीनत, २०७६ 

ववकास सहायता सम्झौता 

http://www.mof.gov.np/
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १० :  कि क्रिताा प्रणाली  

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 कर किताि प्रणािी तथा कर किताि हुन सक्ने अवस्थाहरू वारे जानकारी गराउनु 

 कर किताि हुन सक्ने िेरहरू (आयकर, मुल्य अलभवदृ्र्धकर , भन्सार , अन्तशुल्क र अन्य) जानकारी ददनु 

 कर किताि सम्बन्धी ववशेष प्रावधानको वारेमा जानकारी ददनु 

 कर किताि सम्बन्धी कागजातहरूको परीिण गने तररकावारे जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Training outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. कर कितािको पररचय तथा किताि हुन सक्ने अवस्था कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

२. कर किताि हुन सक्ने िेरहरू अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन २० लमनेट 

३. कर किताि सम्बन्धी ववशेष प्रावधानहरू अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. कर किताि सम्बन्धी कागजातको परीिण तररका अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

५. कर कितािका मूख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
मुख्य बबषयबस्तु :  ....... 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

आयकर ऐन, २०५८ तथा ननयमाविी 
मुल्य अलभवदृ्र्ध कर ऐन, २०५२ तथा ननयमाविी 
अन्तशुल्क ऐन, २०५८ तथा ननयमाविी 
भन्सार ऐन, २०६४ तथा ननयमाविी 
आयकर ननदेलशका. २०६६ (तसे्रो संशोधन २०७७) 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- ११ :  िोिगािीिाट भएको आयको गणना 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 रोजगारीमा समेदटने आयहरू (तिव, ववदा वाितको रकम, परुस्कार तथा उपहार, प्रोत्सहान भत्ता, महगी 
भत्ता,जीवन ननवािह खचि ,भाडा मनोरञ्जन तथा व्यन्क्तगत भत्ताको भुक्तानी) तथा गणनाको वारेमा जानकारी 
ददनु  

 अवकाश हुाँदा कर गणनावारे जानकारी ददनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. रोजगारीमा समेदटने आयहरू  कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

२. रोजगारीबाट भएको आयको गणना  

अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन¸ अभ्यास 
३० लमनेट 

३. अवकाश हुाँदाको कर गणना १० लमनेट 

४. सवाि तथा छििि अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  रोजगारीका आयामहरु । रोजगारीबाट भएको आयको गणना गने तररका । अवकाश हुाँदाको कर 
गणना गने तररका ।  

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

आयकर ऐन, २०५८ तथा ननयमाविी 
आयकर ननदेलशका, २०६६ (तसे्रो संशोधन २०७७) 

आन्तररक राजस्व ववभागको वभे साइट  www.ird.gov.np  

https://www.icalculator.info/tax.html 

http://www.ird.gov.np/
https://www.icalculator.info/tax.html
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १२ : भुक्तानीिा कि कट्टी 
सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 श्रोतमा नै करकट्टी हुने प्रावधान ( TDS) को अवधारणा वारे जानकारी  ददनु । 

 अर्ग्रम कर कट्टी गने र हुने व्यन्क्तको वारे जानकारी ददनु । 

 आकन्स्मक िाभ वापतको रकमको भुक्तानन वारे जानकारी गराउनु । 

 िगानी प्रनतिि र सेवा शुल्कको भुक्तानीमा कर कट्टी गने व्यवस्था वारे जानकारी गराउनु । 

 मूअकर भुक्तानीमा ५०% कट्टी सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी गराउनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. श्रोतमा नै करकट्टीको अवधारणा कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

२. अर्ग्रम कर कट्टी गने र हुने व्यन्क्त अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. आकन्स्मक िाभ अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन ५ लमनेट 

४. िगानी प्रनतिि र सेवा शुल्कको भुक्तानीमा कर कट्टी अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

५. मूअकर भुक्तानीमा ५०% कट्टी तथा दाखखिा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

६. सवाि तथा छििि अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  श्रोतमा नै करकट्टीको अवधारणा । अर्ग्रम कर कट्टी गने र हुने व्यन्क्त । आकन्स्मक 

िाभको गणाना  । िगानी प्रनतिि र सेवा शुल्कको भुक्तानीमा कर कट्टी गने तररका । मूअकर भुक्तानीमा ५०% 

कट्टी तथा दाखखिा सम्बन्धी व्यवस्था । मुख्य सवािहरु । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

आयकर ऐन, २०५८ तथा ननयमाविी, २०५९ 

आयकर ननदेलशका, २०६६ (तसे्रो संशोधन २०७७) 

मूल्य अलभवदृ्र्ध कर ऐन¸ २०५२ तथा ननयम¸ २०५३ 

आन्तररक राजस्व ववभागको वभे साइट  www.ird.gov.np  

 

 

http://www.ird.gov.np/
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १३ :  तलर्ी प्रनतर्ेदन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 तिवी प्रनतवेदन सम्बन्धी तयारी तथा पाररत गने कायिववर्ध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थावारे जानकारी ददनु । 

 गे्रड बदृ्र्ध तथा समायोजन गने समय तथा ववर्धवारे जानकारी गराउनु । 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. तिवी प्रनतवेदन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१० लमनेट 

२. तिवी प्रनतवेदन तयारी एवं पाररत गने ववर्ध¸ तथा ननकायगत 
भूलमका  

अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. तिवी प्रतवेदन साथ पेश गनुिपने कागजात र पाररत गररसक्नु 
पने समय 

अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. गे्रड बदृ्र्ध (प्राववर्धक गे्रड समेत) तथा समायोजन समय 
(कसको कदहिे) 

अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५. तिवी प्रनतवेदन पाररत ववना तिव खुवाएमा असुि गने 
व्यवस्था 

अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

६. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  तिवी प्रनतवेदन तयारी एवं पाररत गने ववर्ध । तिवी प्रनतवेदन पेश गने ननकाय, कोष तथा िेखा 
ननयन्रक कायाििय तथा रान्ष्रय ककतावखानाको भूलमका । तिवी प्रतवेदन साथ पेश गनुिपने कागजात र पाररत 
गररसक्नु पने समय । गे्रड बदृ्र्ध (प्राववर्धक गे्रड समेत) तथा समायोजन समय (कसको कदहिे) । तिवी प्रनतवेदन 
पाररत ववना तिव खुवाएमा असुि गने व्यवस्था । मुख्य सवाि । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ननयवािी, २०५० 

तिब स्केि तथा गे्रड सम्बन्धी अथि मन्राियका पररपरहरू 

रान्ष्रय ककतावखानाको पररपर । 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १४ : आचथाक अनुशासन ि भ्रष्रािाि ननयतत्रण 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारको पररचय,  प्रववृत्त तथा अवस्था वारे जानकारी गराउनु  

 भ्रष्टाचार न्यूननकरण गनि नेपाििे लिएका नीनत तथा नतनको पािनाको अवस्थावारे जानकारी गराउनु 

 भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका िार्ग आर्थिक प्रशासन शाखा तथा िेखा परीिणको भूलमकावारे जानकारी गनुि । 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नेपािमा आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार ननयन्रण पररचय, 

प्रववत्त र अवस्था 
कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ लमनेट 

२. भ्रष्टाचार ननयन्रण तथा आर्थिक अनुशासनको िार्ग नेपाििे 
लिएका नीनतहरू 

अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचारको अन्तरसम्बन्ध अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

४. भ्रष्टाचार ननयन्रणमा आर्थिक प्रशासन शाखा तथा 
िेखापरीिकको भूलमका 

अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  नेपािमा आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार ननयन्रणको पररचय, प्रववृत्त र अवस्था । भ्रष्टाचार 
ननयन्रण तथा आर्थिक अनुशासनको िार्ग नेपाििे लिएका नीनतहरू । आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचारको अन्तरसम्बन्ध 
। भ्रष्टाचार ननयन्रणमा आर्थिक प्रशासन शाखा तथा िेखापरीिकको भूलमका । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

भ्रष्टाचार ववरुद्धके संयुक्त राष्रसंघीय महासन्न्ध, २००३ 

अन्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचािन) ऐन, २०६४ 

साविजननक खररद ऐन, २०७५ 
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िेखापरीिण ऐन, २०७५, ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

अदअुआको संस्थागत रणनीनत योजना २०७६/७७-२०८०/८१ 
http://www.ciaa.gov.np 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १५ :  तनार् व्यर्स्थापन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 तनावको पररचय, स्रोत र ििण वारे जानकारी गराउनु । 

 तनाव लसजिना हुनुका कारण तथा व्यवस्थापनको व्यवहाररक उपायहरूको जानकारी गराउनु । 

 तनाव र कायि सम्पादनको अन्तरसम्बन्ध वारे जानकारी गराउनु । 

 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. तनावको पररचय, ििण र प्रकार कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ लमनेट 

२. तनाव लसजिनाका स्रोत वा कारणहरू   अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. तनाव व्यवस्थापन गने तररका अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

४. तनाव व्यवस्थापन र कायिसम्पादनको सम्बन्ध अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  माननसिे आिुिाई अलभयोजन गने लसिलसिामा देखखने शारररीक र मानलसक पररवतिन । 
मनोबैज्ञाननक पि हो । प्रकार: Low (Eustress), Average & High (Distress)  । कारण: नीनतगत अस्पष्टता, प्राववधक, 
पाररवाररक झमेिा, व्यवहारगत/नकारात्मक सोच, भूलमका र िमतावीचका खाडि, आवश्यकता र तिववीचको ठूिो 
ररक्तता, खराव व्यन्क्तसाँगको संगत र अस्तव्यस्थ जीवन आदद । कुन तहसम्मके तनाव राम्रो हो : Average तहको 
तनाव लसजिनात्मक हुन्छ । िक्ष्यण : ररसाउने, समयको पािना नगने, ननहु खोज्ने, झोक्राएर एक्िै वस्ने । तनाव र 
कायि सम्पादनको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । व्यन्क्तगत तहमा योजनाबद्ध कायि, दैननक योग, स्वच्छ खानपी, िो प्रोिाइिमा 
वस्ने, असि व्यन्क्तसाँग सतसंगत तथा पररवारिाई समय ददएर आदद माध्यम न्यंूनीकरण गनि सककन्छ । स्पष्ट 
नीनत, पद्धनतमूिक कायिप्रणी, समय व्यवस्थापन, समूहगत कायि, ननष्पि ववृत्त ववकास, सदाचाररताको प्रवद्धन, कायािियमा 
आराम कि व्यवस्थापन, न्जम्मेवारी र िमताववच सन्तुिन र hot stove rule मा आधाररत गुनासो प्रणािी आदद 
सांगठनात्मक प्रयासबाट तहबाट तनाव न्यूनीकरण गनि सककन्छ । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचािन) ऐन, २०६४ 
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आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १६ : सिय व्यर्स्थापन 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 समय व्यवस्थापनको अवधारणा तथा महत्व वारे जानकारी गराउनु  

 समय व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुका कारणहरू वारे जानकारी गराउनु 

 समय व्यवस्थापनको िार्ग नेपाि सरकारिे गररएका प्रयास तथा सूचक वारे जानकारी गराउनु  

 समय व्यवस्थापन र कायि सम्पादनववचको सम्बन्ध वारे ज्ञान ददनु 

 प्रभावकारी समय व्यवस्थापन गने सुझावबारे जानकारी ददनु । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर । 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session Outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. समय व्यवस्थापन पररचय तथा महत्व कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  १० लमनेट 

२. समय व्यवस्थापनका िार्ग गररएका प्रयास अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

३. समय व्यवस्थापनका सूचक अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

४. समय व्यवस्थापन नहुनुका प्रमुख कारण अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

५. समय व्यवस्थापन र कायिसम्पादनवीचको सम्बन्ध अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

६. मुख्य सवाि, ननष्कषि तथा भावी कायिददशा अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १० लमनेट 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  

 ननश्कषि : लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ : समय पािना गनुिपने । 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचािन) ऐन, २०६४ 
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचािन) ननयमाविी, २०६५ :  कायि िछ्यैटको कायिववर्ध  

साविजननक खररद ऐन, २०६३ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ 
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िोड्यूल ७ वर्वर्ि 

सत्र- १७ : नैनतकता तथा सदािाि 

सरको समय: १ घण्टा 
१. मसकाईको उद्देश्यहरू (Learning Objectives): 

 नैनतकता तथा सदाचारको पररचय¸ लसद्धान्त र आयाम/प्रकारवारे जानकारी ददनु 

 नैनतकताका ननधािरक तत्त्व तथा असरहरू वारे जानकारी गराउनु  

 आर्थिक प्रशासनमा नैनतक दशिनको महत्व तथा नैनतकता प्रविद्धन आधार वारे छििि गनुि । 

२. तामलि सािग्रीहरू (Training Materials): 

 पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, न्लिपचाटि 
 कायिपर, 

३. तामलि सत्रको बिषयर्स्तु तथा प्रमशिण वर्चि (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. नैनतकता तथा सदाचारको पररचय : लसद्धान्त र प्रकार कायिपर प्रस्तुती, अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ लमनेट 

२. नैनतकताका ननधािरक तत्त्व र असर अन्तरकक्रयात्मक प्रवचन १५ लमनेट 

३. आर्थिक प्रशासनमा नैनतकताको आवश्यकता अन्तरकक्रयात्मक छििि ५ लमनेट 

४. नैनतकता प्रवद्धनका आधारहरू अन्तरकक्रयात्मक छििि १५ लमनेट 

५. मुख्य सवाि तथा ननष्कषि  अन्तरकक्रयात्मक छििि १० लमनेट 

 

४. सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

 आरम्भ (Opening):  प्रलशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन लसकाई उद्देश्य/उपिब्धी 
िुख्य बिषयिस्तु :  नैनतकता दशिनशास्रको त्यो भाग हो जसिे जीवनका िार्ग असि र खराव के हो ? कसरी असि 
कुरा प्रान्प्त र गित कुरा त्याग्न सककन्छ,  कुनै पररवेशमा ती कुराको महत्व के हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन, व्याख्या 
र ववश्िेषण र लसिाररस गने असि आचरण, व्यवहार र अनुशासनको लसद्धान्त हो । बहृत (meta ethic), मान्यतात्मक 

(normative ), बणाित्मक (descriptive), व्यवहाररक (applied) नैनतकताका मुख्य आयाम हुन ्। के उर्चत र के अनुर्चत 
छुट्याउने आन्तररक सामथ्यि ववकास गनुि, असि र आदिश जीवन न्जउन लसकाउनु, अर्धकार र न्जम्मेवारीको सही प्रयोग 
गनि लसकाउनु नैनतकताको मूि उद्श्य हो । नैनतकतािे समग्र मानव मुल्य, शासन र आर्थिक प्रशासनिाई संस्थागत 
गनि आधार ददन्छ । आदर र स्वतन्रता, सवििाभक, अरुको हानी नगने, न्याय र इमान्दार यसका मूि लसद्धान्त हुन ्
। पररवार, व्यन्क्तको वाल्य अवस्था, सामान्जक पररवेश, सतसंगत, पाररवाररक प्रभाव, संगठन, पेशा व्यवसाय,  व्यन्क्तगत 
िमता र आन्जित अनुभव अददिे नैनतकतािाई ननधाणि गछि । कानूनको पािना, व्यवसानयकता ववकास, उत्तरदानय र 
नैनतकमूल्यमा आधाररत सयन्र, ननष्पि कायिवातावरण र राष्रभावको ववकासिे नैनतक मुल्यिाई प्रवद्धन गछि । 

 ननश्कषि: लसकाई उपिब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

 सेसन समापन: प्रलशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. वर्स्ततृ अध्ययन सािग्रीहरू 

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचािन) ऐन, २०६४ 



आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तर सेवा कालिन तालिम म्यानुअि¸ २०७७ 
120 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७६ 

साविजननक खररद ऐन, २०६३ 

 

१०. अध्ययन/अर्लोकन भ्रिण¸ िामिला अध्ययन प्रनतरे्दन तथा मलखखत पिीिा 

अध्ययन/अर्लोकन भ्रिण 
सत्रको सिय: ४ काया ददन 

१ .अध्ययन अर्लोकन भ्रिणको उद्देश्यहरू (Objectives of study observation) : 

 कुनै कायािियको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ववषयमा सहभागीहरुिाई प्रत्यि रुपमा अध्ययन अविोकन गराई 
सो कायाििय आर्थिक प्रशासनको प्रभावकाररता र स्थानवारे व्यवहाररक ज्ञान ददिाउनु । 

२. अर्लोकन भ्रिणको पूर्ा तयािी : 

• अध्ययन भ्रमणका िार्ग स्थान तथा कायाििय छनोट गने । 

• सहभागीहरुको संख्याको आधारमा तीनदेखख चारवटा समूह गठन गने । 

• कायािियमा गई तथ्यांङक संकिन गने ववषय (कायािियको नाम, उद्देश्य, बबननयोन्जत बजेट, खचि, राजस्व 
पररचािन, धरोटी, सरकारी सम्पवत्त व्यवस्थापन, िेखापरीिणको अवस्था, गुनासाहरु आदद) तथा प्रकृया वारे 
सहभागीहरुिाई जानकारी गराउने । 

• समूहगत प्रनतवेदनको ढााँचावारे सहभागीहरुिाई जानकारी गराउने । 

३. अध्ययन भ्रिण व्यर्स्थापन 

• समूहमा संिग्न संयोजक/सहसंयोजक वा केन्रबाट तोककएको व्यन्क्तको सुपरीवेिण, सहजीकरण र 
समन्वयमा समूहका सदस्यिे तोककएको न्जम्मेवारी पूरा गने । 
• अध्ययन भ्रमण तथा प्रनतवेदनको कायि चार ददनमा गररसक्नु पने । 

• पदहिो ददन तालिम केन्रबाट सम्बन्न्धत न्जल्िाको कायाििय पुग्ने । 

• दोस्रो ददन सम्बन्न्धत कायािियमा छििि तथा अन्तरकक्रया गरी तथ्यांक संकिनको िार्ग प्रश्नाविी 
ववतरण गने । 

• तसे्रो ददन अध्ययन तथा अविोकन सदहत आवश्यक तथ्याङक प्राप्त गने ।  

• चौथो ददन तालिम केन्र िककि ने । समूहगत प्रनतवेदन तयार गने । 

• पाचौं ददन समूहको प्रनतवेदन प्रस्तुत तथा मूल्यांकन गने । 
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िामिला प्रस्तुती तथा िूल्याङकन 

सरको समय: ३ कायि ददन 

१. िामिला प्रस्तुती तथा िूल्याङकनका उद्देश्यहरू (Objectives of study observation): 

 प्रत्येक सहभागीिाई आिुिे िेखेको मालमिा समूहमा प्रस्तुत गनि सक्ने सीप अलभवदृ्र्ध गनुि 
 प्रत्येक सहभागीिे प्रस्तुत गरेको मालमिा अध्ययनको मुल्याङकन गनुि । 

२. अध्ययन भ्रिण व्यर्स्थापन 

• सवै सहभागीहरुिे तयार गरेको मालमिा अध्ययन सामान्यतया तीन ददनमा प्रस्तुत गनि िगाउने । 
• तालिम संयोजकिे आवश्यक समन्वयका आधारमा मालमिा अध्ययन प्रस्तुती तथा मूल्यांकनको योजना 
तजुिमा तथा कायािन्वय गने व्यवस्था लमिाउने । 
• प्रत्येक मालमिाको तीनदेखख पााँचवटा मूल्याङकनकतािबाट मुल्याकन गररने । 

• मूल्याङकनकताि कन्म्तमा अर्धकृतस्तरको हुनुपने ।  

• सवै सहभागीहरुिाई सामान्यता वरावर समय उपिब्ध हुने गरी मालमिाको अध्ययन प्रस्तुती तथा 
मूल्याङकन गने व्यवस्था लमिाउने । 
• तालिम समापन पनछ तालिम संयोजकिे सवै मालमिाहरु पुस्तकािय (आवश्यक भए कायािन्वयनको िार्ग 
सम्बन्न्धत ननकायमा समेत अनुरोध गने) मा पठाउने व्यवस्था गने। 

 

 

 

 

मलखखत पिीिा सिंालन 

सेवा कालिन तालिमका प्रलशिाथीिाई साविजननक ववत्त व्वस्थापन तालिम केन्रको तालिम कायिववर्ध¸ २०७७ को दिा 
२० बमोन्जम स्तर ननधािरण गरी दिा २३ बमोन्जम शे्रणी खुिेको प्रमाण पर उपिब्ध गराउने प्रयोजनका िार्ग 
कायिववर्धको दिा १७¸ १८ तथा १९ बमोन्जम प्रलशिाथीको मूल्याङ्कन कायि गनुि पदिछ । यसका कायिका िार्ग 
सैद्धान्न्तक तथा प्रयोगात्मक परीिका िार्ग प्रश्न पर ननमािण¸ परीिा संचािन तथा उत्तर पुन्स्तका परीिणको कायि 
गदाि देहाय बमोन्जमको कायिववर्ध अविम्बन गनुि पदिछ । 

प्रश्न पत्र ननिााण 

प्रश्न पर ननमािणको कायि पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै बबषयको सर संचािन भई सकेपनछ तालिम 
संयोजकिे (आिै वा सम्बन्न्धत बबषयको ववज्ञ मािि त) लिखखत परीिा संचािन हुनु भन्दा कन्म्तमा एक ददन 
अगावै सम्पन्न गरी गोप्य एवं सुरक्षित रूपमा राखु्न पदिछ । प्रश्न पर तयार गदाि वा गराउाँ दा देहायका 
आधारहरूमा ध्यान ददनु पदिछ । 

क) सम्भव भएसम्म सवै बबषयवस्तुवाट पने गरी प्रश्न पर ननमािण गने । 

ख) प्रश्न ननमािण गदाि प्रलशिकबाट उपिब्ध गराईको लसकाई सामग्री समेतको प्रयोग गने । 

ग) सेसनको लसकाई उद्धेश्य पुरा भए वा नभएको मापन हुने गरी प्रश्न ननमािण गने । 
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घ) प्रश्नमा अस्पष्ट वा दोहोरो अथि िाग्ने शब्द वा शब्दाविी प्रयोग नगने¸ अस्पष्ट हुने वा एक भन्दा बढी 
अथि िाग्ने सम्भावना देखखएमा कोष्ठ लभर अग्रेंजी वा नेपािी भाषामा प्रष्ट्याउने । 

 

सैद्िाजततक पिीिाको प्रश्नपत्र ननिााण 

कायिववर्धको दिा १७ बमोन्जम १०० पूणािङ्को सैद्धान्न्तक लिखखत परीिा संचािनका िार्ग २० वटा १/१ 
अङ्कभारका प्रश्नहरू तथा ५ अङ्कभारका १२ वटा छोटो उत्तर िेख्न ेतथा १० अङ्कभारका २ वटा िामो उत्तर 
िेख्न ेप्रश्न ननमािण गने । 
 

प्रयोगात्िक पिीिाको प्रश्नपत्र ननिााण 

कायिववर्धको दिा १७ बमोन्जम १०० पूणािङ्को व्यवहाररक/प्रयोगात्मक लिखखत परीिा संचािनका िार्ग 
व्यवहाररक एवं अभ्यास गराईएका सरहरू मध्येवाट २० अङ्कभारका ५ वटा प्रश्नहरू ननमािण गने । 
 

पिीिा संिालन 

सैद्धान्न्तक तथा प्रयोगात्मक परीिा अिग ददनमा संचािन गररने छ । सैद्धान्न्तक परीिामा प्रलशिाथीिाई 
वस्तुगत प्रश्नको उत्तर िेख्नका िार्ग २० लमनेट तथा ववषयगत प्रश्नपरको उत्तर िेख्नका िार्ग २ घण्टा ४० 
लमनेट समय उपिब्ध गराईनेछ । पदहिे वस्तुगत प्रश्नपर उपिब्ध गराउने एवं २० लमनेट समय पुरा भए 
पनछ सोको उत्तर पुन्स्तका संकिन गरी ववषयगत प्रश्नको प्रश्न पर उपिब्ध गराईनेछ । परीिा संचािनका 
िार्ग केन्रको भण्डार शाखाबाट आवश्यक संख्यामा उत्तर पुन्स्तका प्राप्त गरी ववतरण गने¸ परीिािाई मयािददन 
रूपमा संचािन गराउने िगायतका कायि गने गराउने न्जम्मेवारी तालिम संयोजकमा रहनेछ । 

उत्ति पुजस्तका पिीिण 

उत्तर पुन्स्तकाको परीिण कायि तालिम संयोकिे आिै वा सम्बन्न्धत ववषयको ववज्ञ मािि त गराउनु पनेछ । 
उत्तर पुन्स्तका परीिण गदाि वस्तुगत प्रश्नको हकमा सही उत्तरको िार्ग पूरा अङ्क प्रदान गने तथा गित 
उत्तरका िार्ग शून्य अङ्क प्रदान गररने छ भने ववषयगत तथा प्रयोगात्मक उत्तरको िार्ग उत्तरिे प्रश्नमा 
सोर्धएका बबषयवस्तुको सम्बोधन तथा स्तर समेतका आधारमा शून्य देख पुरा अङ्क सम्म प्रदान गररनेछ 
। ववषयगत तथा प्रयोगात्मक प्रश्नको उत्तरपुन्स्तका परीिण गदाि ९०%  भन्दा बढी अङ्क प्रदान गदाि और्चत्य 
समेत खुिाउनु पनेछ 
 

ननतिा तयािी तथा प्रकाशन 

तालिम संयोजन समूहिे सैद्धान्न्तक एवं प्रयोगात्मक लिखखत परीिाको प्राप्ताङ्क¸ मालमिा अध्ययनको 
प्रनतवेदन तथा प्रस्तुनतको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङ्क तथा अनुशासन¸ हान्जरी तथा सहभार्गता बापतको 
प्राप्ताङ्क समेतको आधारमा प्रलशिाथीको स्तर समेत ननधािरण गरी ननतजा तयार गरी तालिम प्रमुख समि 
स्वीकृताथि पेश गनुि पदिछ । तालिम प्रमुखबाट स्वीकृत भए पश्चात प्रलशिाथीको स्तर खुिेको ननतजा प्रकाशन 
गररने छ ।  
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११. तामलि सिापन¸ िूल्याङ्कन तथा प्रनतरे्दन 

तामलि सिापन  

 

१  . तथा प्रमशिण वर्चितामलि सत्रको बिषयर्स्तु (Session outline and Methodology): 

सेसन योिना (Session Outline) प्रमशिण वर्चि (Methodology) सिय 

१. समापन समारोहको आशन ग्रहण उदघोषण  ५ लम 

२. सहभागीको तिि बाट पषृ्ठपोषण मन्तव्य मन्तव्य १० लम 

३. प्रलशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण मूल्यांकन तथा ननतजा प्रकाशन साविजननक २० लम 

४. सम्मान कायिक्रम प्रदान ५ लम 

५. प्रमाणपर ववतरण ववतरण १० लम 

६. कायिक्रम समापन मन्तव्य १० लम 

 

२. सिापन सत्र संिालनको िागादशान (Session Guideline) 

३. िुख्य बिषयिस्तु : प्रलशिक तथा तालिमका सहसंयोजकबाट तालिम समापन कायिक्रमको उदघोषण । तालिम 
प्रमुखिाई अध्यिता, प्रमुख आनतथ्य (महािेखापरीिकको कायाििय, अथि मन्रािय,महािेखा ननयन्र कायाििय वा अन्य 
ननकायबाट उदघाटन समारोहमा आमन्न्रत ववलशष्ट ब्यन्क्त) तथा केन्रका बररष्ठ प्रलशिक, प्रलशिक, सहभागी तथा 
अन्य उपन्स्थत व्यन्क्तहरुिाई आनतथ्यता ग्रहण गराउने। सवै सहभागीहरुको तिि बाट एकजनािे समग्र तालिम संक्षिप्त 
पषृ्ठपोषण मूल्यांकन सदहत मन्तब्य व्यक्त। तालिम संयोजकबाट प्रलशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण तथा ननतजा प्रकाशन 
। तालिम प्रमुखबाट सवोत्तकृष्ट हुने सहभागीिाई प्रशंसापर र संयोजकबाट मायाको र्चनो सदहत सम्मान प्रदान। यसैगरी 
तालिम प्रमुखबाट तालिमका टोिी नेता तथा उपनेतािाई मायाको र्चनो प्रदान । अन्तमा तालिम प्रमुखबाट 
सहभागीहरुिाई प्रमाणपर ववतरण गदै संक्षिप्त मन्तव्य सदहत तालिम कायिक्रम समापन । सहभागीिाई रमाना ववतरण 
। 
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तामलि प्रनतर्ेदन  

१ .तामलि प्रनतर्ेदनको उद्देश्यहरू (Objectives of study observation ): 

 सम्पन्न तालिम कायिक्रमको वववरण, मूल्यांकन तथा पषृ्टपोषणको अलभिेख राखु्न । 

२. प्रनतर्ेदन तयाि तथा पेश 
• तालिम समाप्त भएको सामान्यतया एक हप्तालभर तालिम संयोजकिे साविजननक ववत्त व्यवस्थापन तालिम 
कायिववर्ध, २०७७ को अनुसूर्च – ८ अनुसारको ढााँचामा प्रनतवेदन तयार गरी तालिम प्रमुख समि पेश गने । 

(क) तामलिको सािातय परििय : 

o तालिमको नाम 

o संचािन अवर्ध तथा स्थान 

o िक्षित समूह 

o सहभागी संख्या (मदहिा तथा पुरुष समेत खुल्ने) 

o तालिमको उद्देश्य 

o दैननक सेसन संचािन 

o प्रलशिण ववर्ध 

(ख) िूल्यांकन तथा पषृ्ठपोषण  

 तालिमको उद्देश्य कनत पुरा भयो ?  

 साविजननक ववत्त व्यवस्थापनमा काम गनेको िार्ग तालिम कनतको उपयोगी छ < 
 तालिमको भैनतक व्यवस्थापन पि कस्तो िाग्या < 
 तालिमको स्रोत व्यन्क्तको प्रस्तुती र ववषयवस्तुको गहनता कस्तो महसुस गनुिभो < (स्रोतव्यन्क्त र 

सेसन)   

 समग्र तालिमको प्रलशिण ववर्ध कस्त ेमहसुस गनुिभयो < 
 तालिम सामग्री (कायिपर स्टेशनरी) आददको पयािप्तता कस्ते र्थयो < 
 तालिम सञ्चािक (संयोजक टोिी) समूह कनतको सहयोगी भएको पाउनु भयो < 
 समग्रमा तालिम कस्तो रहयो < 
 तालिमिाई प्रभावकारी बनाउने सझावहरु < 

 (ग) उपसंहार 
 ४. अनुसूिीहरु 

 उदघाटन कायिक्रम 

 सहभागी प्रलशिाथीको नामाविी 
 समापन कायिक्रम 

 दैननक कायितालिका 
 तालिमका मुख्य तस्वीरहरु 
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तामलिको िूल्याङ्कन तथा प्रभार्कािीता अध्ययन 

प्रलशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण तथा तालिम सर संचािन पूवि प्रलशिाथीहरूको पूवि परीिा (Pre-test) लिईएको भएमा 
तालिम पश्चातको परीिा (Post-test) को ननतजासाँग तुिनात्मक ववश्िेषण गरी लसकाई उपिन्ब्ध समेतको आधारमा 
तालिमको मूल्याङ्कन गरी तालिम प्रनतवेदनमा समावेश गररनेछ । तालिम मािि त प्रदान गररएको ज्ञान¸ शीप तथा 
ब्यवहाररक पररवतिनका कारण प्रलशिाथीको वैयन्क्तक एवं संगठनात्मक कायिसम्पादनमा आएको पररवतिन तथा प्रभाव 
मूल्याङ्कन सामान्यतया तालिम सम्पन्न भएको एक देखख तीन वषि लभरमा गररनेछ । 
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