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आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तर सेवा कार्लन तार्लमको तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

१. पररचय 

१.१ पषृ्ठभरू्म: 

साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापनको िेरमा कायिरत जनशक्षक्तको िमता ववकास गरी आर्थिक अनशुासनको परीपालना 
गराउने̧  साविजर्नक श्रोतको पररचालन तथा उपयोगमा गणुात्मकता अर्भवृवद्ध गदै समग्र शासकीय शसुासन कायम 
गने¸ एवं आर्थिक ववकास र सम्वृवद्धका लार्ग शासकीय संयन्रलाई सिम¸ प्रभावकारी¸ जनमखुी एवं उत्तरदायी बनाउन े
कायिमा यस केन्रबाट प्रदान गररने तार्लम कायिक्रमहरूको महत्वपूणि भरू्मका रहन्र् । तार्लम कायिक्रमहरूको 
प्रभावकारीता तार्लममा प्रयोग हनुे पाठ्यक्रम¸ प्रक्षशिण ववर्ध¸ तार्लम सामाग्री¸ प्रक्षशिक तथा प्रक्षशिाथीको र्सकाई 
प्रर्तको उत्साह एवं प्रयास तथा र्सकाई वातावरण जस्ता कुराहरूबाट प्रत्यि प्रभाववत हनु्र् । साथै¸ एउटै तार्लम 
कायिक्रम पटक पटक संचालन हनुे अवस्थामा तार्लमको गणुस्तरीयता एवं एकरूपता कायम गनि पर्न उक्षत्तकै आवश्यक 
हनु्र् । यस सन्दभिमा तार्लम कायिक्रमको प्रभावकाररता अर्भवृवद्धका लार्ग तार्लम पाठ्यक्रममा आधाररत रहेर तार्लम 
म्यानअुलको ववकास र प्रयोग गनुि पने आवश्यकता महशूस गरी केन्रले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरको 
सेवा कार्लन तार्लमका लार्ग यो तार्लम म्यानअुल स्वीकृत गरी लाग ुगरेको र् । 

१.२ म्यानअुलको प्रयोग (Guidelines for the Use of Manual) 

यो तार्लम म्यानअुल आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरको सेवा कार्लन तार्लम संचालनका लार्ग तयार गररएको 
हो । तार्लमको स्वीकृत पाठ्यक्रम अन्तगितका मोड्यूलहरूलाई स्वीकृत पाठ्यक्रममा र्नधािररत सेशन संख्या समेतलाई 
मध्यनजर गरी तार्लम पूविको चरण देक्षख तार्लम समापन¸ प्रर्तवेदन तथा तार्लमको प्रभावकारीता मूलयाङ्कन सम्मका 
चरणहरूको संचालन¸ सो मा प्रयोग हनुे र्सकाई सामग्री¸ सेशनगत रूपमा र्सकाईको उद्देश्य¸ प्रक्षशिण ववर्ध¸ र्बषयवस्तकुो 
रूपरेखा (Content Outline) तथा समयावधी आददलाई म्यानअुलले र्नददिष्ट गरेको र् । तार्लमका लार्ग प्रक्षशिाथी 
मनोनयनका लार्ग अनरुोध गने तथा तार्लम पूविको तयारी गने देक्षख¸ तार्लम कायिक्रम संचालन¸ प्रक्षशिाथीको मूलयाङ्कन¸ 
तार्लम तथा प्रक्षशिकको सम्बन्धमा प्रक्षशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण समेतका आधारमा मूलयाङ्कन गने लगायतका कायिमा 
म्यानअुलले मागिदशिन गनेर् । 

१.३ पाठ्यक्रम संरचना तथा तार्लमको तार्लका 
 तार्लम कायिक्रमको पाठ्यक्रम संरचना तथा तार्लमको समय तार्लका देहाय बमोक्षजम रहनेर् । 

 

 

क्र.सं. मोड्यूल सर संख्या 
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१ प्रारक्षम्भक (उद्घाटन¸ तार्लम तथा मार्मला अध्ययनको पररचय) ३ 

२ मोड्यूल- १:आर्थिक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन ११ 

३ मोड्यूल २ : आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सूचना प्रणालीहरू २१ 

४ मोड्यूल ३: योजना तथा बजेट प्रणाली ९ 

५ मोड्यूल ४ : आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व १७ 

६ मोड्यूल ५ : लेखापरीिण, बेरुज,ु आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली ८ 

७ मोड्यूल ६ : साविजर्नक खररद ब्यवस्थापन २७ 

८ मोड्यूल ७:  ववववध १७ 

९ अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण - 

१० र्लक्षखत परीिा - 

११ मार्मला प्रस्तरु्त - 

१२ समापन कायिक्रम - 

१.४ म्यानअुलको प्रयोगकताि 
तार्लम संयोजन समूहले यस तार्लम म्यानअुलको प्रयोग गरी तार्लमको पूवि तयारी¸ तार्लम कायिक्रम संचालन तथा 
सोको मूलयाङ्कन सम्बन्धी कायि गनेर् । साथै¸ संयोजन समूह माफि त केन्रका आन्तररक एवं बाह्य प्रक्षशिकहरूले 
सेशन योजना तयारी¸ प्रक्षशिण सामग्रीको ववकास तथा प्रक्षशिण गदाि म्यानअुलमा र्नदेक्षशत ववर्ध तथा सामग्रीहरूको 
प्रयोग गनेर्न । संयोजन समूहले प्रक्षशिाथीलाई स्वअध्ययन सामग्रीको रूपमा म्यानअुल उपलब्ध गराउन सक्नेर् । 

१.५ तार्लमको लक्षित समूह 

संघ¸ प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार अन्तगित आर्थिक प्रशासनको िेरका (लेखा तथा लेखापरीिण) 
राजपराकीत ततृीय शे्रणी वा सो सरहका पदमा कायिरत कमिचारीहरू यस तार्लम कायिक्रमका लक्षित समूहमा रहनेर्न 
। केन्रीय तथा कायिसंचालनस्तरमा आर्थिक प्रशासन संचालन¸ लेखा परीिण एवं बेरूज ुफर्ौट सम्बन्धी कायिमा 
संलग्न हनुे अर्धकृतस्तरका कमिचारीको कायिवववरणलाई आधार मानी तार्लम पाठ्यक्रममा तथा म्यानअुल तयार 
गररएको र् । 

२. तार्लम पूविको चरण 
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कायि 
वववरण 

वक्रयाकलाप क्षजम्मेवार शाखा / पदार्धकारी समय 

तार्लम 
सञ्चालनको 
पूवि तयारी 
गने 

• तार्लम संचालनको लार्ग फाइल तयार गरी पेश 
गने (तार्लमको नाम, लक्षित समूह, संचालन हनु े
स्थान, समय, प्रक्षशिाथी संख्या बााँडफाट 
(र्नकायगत/तहगत)¸ बजेट, संयोजन समूह आदद 
व्यहोरा खलुाई अर्धकृतस्तरीय तार्लम ईकाइ शाखा 
प्रमखु समि र्नणियको लार्ग वटप्पणी फाईल पेश 
गने । 

• तार्लम संचालनको र्नणियको लार्ग तार्लम प्रमखु 
समि फाईल पेश गने  

 

• तार्लम संचालनको र्नणिय गने । 
 

 
 

 

• स्वीकृत र्नणिय अनसुार सहभागी मनोनयनका लार्ग 
सम्बक्षन्धत र्नकाय /तहमा पर पठाउन े

 

• प्रक्षशिाथी मनोनय गरी पठाउने 
 

 

• तार्लम संचालनको कायितार्लका तयार गरी स्रोत 
व्यक्षक्त व्यवस्थापन गने   

 

• सहभागीको नामवाली, सीट योजना, व्यानर, 

स्टेशनरी, तार्लम पेश्की तथा तार्लम उदघाटनको 
व्यवस्था गने गराउने । 

•  प्रक्षशिक :  अर्धकृतस्तरीय 
तार्लम ईकाइ  

 
 
 
 
 
 

• अर्धकृतस्तरीय तार्लम ईकाइ 
शाखा प्रमखु 

 

• तार्लम प्रमखु 

 
 
 
 

• संयोजक/सह सयोजक 
 
 

• सम्बक्षन्धत र्नकाय/तह 

 
 

 

• संयोजक 

 
 
 

• सहसंयोजक  

 
 

• तार्लम संचालन 
भन्दा कक्षम्तमा 
पन्र ददन अक्षघ 

 
 
 
 

• तार्लम संचालन 
भन्दा कक्षम्तमा 
पन्र ददन अक्षघ 

• तार्लम 
संचालनभन्दा 
कक्षम्तमा बाह्र 
ददन अक्षघ 

• तार्लम संचालन 
भन्दा कक्षम्तमा 
दश ददन अक्षघ 

• तार्लम संचालन 
भन्दा चार ददन 
अक्षघ 

 

• तार्लम 
संचालनभन्दा 
तीन ददन अक्षघ 

• तार्लम 
संचालनभन्दा 
एक ददन 
अक्षघसम्म 

 

 

 

तार्लम उदघाटन तथा मार्मला अध्ययन सेसन संख्या ३ 

सर १ : तार्लमको उदघाटन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
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१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ तार्लम उदघाटन कायिक्रमलाई योजनाबद्ध तवरले सम्पन्न गनुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ तार्लमको उदघाटन ब्यानर¸ कायिक्रम तार्लका र तार्लम ब्रोसर 

३. तार्लम उदघाट्न सरको र्बषयवस्त ुतथा ववर्ध 

सेसन योजना (Session Outline) ववर्ध  समय 

१. उदघोषण तथा उदघाटन सरको आशन ग्रहण उदघोषण  १० र्मनेट 
२. सहभागीको पररचय पररचय ३५ र्मनेट 
३. सहभागीको स्वागत तथा तार्लमको उद्देश्यमार्थ प्रकाश प्रवचन  २० र्मनेट 

४. तार्लमको शभुारम्भ तथा मन्तव्य प्रवचन १५ र्मनेट 

५. उद्घाटन मन्तव्य तथा शभुारम्भ सरको समापन  १० र्मनेट 
 

४. तार्लम उद्घाटन सर संचालनको मागिदशिन (Opening Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  उदघोषण 

 मखु्य र्बषयबस्त ु: प्रक्षशिक तथा तार्लमका सहसंयोजकबाट तार्लम शभुारम्भ कायिक्रमको उदघोषण गने ।  तार्लम 
प्रमखुलाई अध्यिता, प्रमखु आर्तथ्य (उदघाटन समारोहमा आमक्षन्र ववक्षशष्ट ब्यक्षक्त) तथा केन्रका बररष्ठ प्रक्षशिक, 

प्रक्षशिक,  सहभागी तथा अन्य उपक्षस्थत व्यक्षक्तहरुलाई । बररष्ठ प्रक्षशिक तथा तार्लम संयोजकबाट सहभागीलाई स्वागत 
तथा कायिक्रमको उद्देश्यमार्थ प्रकाश । केन्र बावहरबाट पालन ुहनुे प्रमखु अर्तर्थबाट शभुकामना मन्तव्य । तार्लम 
प्रमखुबाट मन्तव्य तथा उदघाटन कायिक्रमको समापन गने । 
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मार्मला लेखन 

सर १ र २ : मार्मला लेखनको सैद्धाक्षन्तक तथा अभ्यास 
सरको समय:   ३ घण्टा  

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ मार्मला अध्ययनको सैद्धाक्षन्तक पिवारे जानकारी ददन ु

➢ मार्मला अध्ययनका ढााँचा तथा नमूना वारे जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials ) : 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि 
➢ क्षललप चाटि 
➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. पररचय मक्षतततक मन्थन ५ र्मनेट 

२. मार्मला लेखनको पररचय  कायिपर प्रस्ततुी र प्रवचन  २० र्मनेट 

३. मार्मला तयार गदाि ध्यान ददन ुपने ववषयहरु अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

४. केन्रको मार्मला ढााँचा अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन ३५ र्मनेट 

५.मार्मलाको ववषय र्नोट अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

६.प्रस्ताव लेखन अभ्यास र्लफल तथा अभ्यास ३० र्मनेट 

७. प्रर्तवेदन लेखन अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

८. मार्मला प्रस्ततुीकरण सीप अन्तवक्रि यात्मक र्लफल १० र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: मार्मलाको पररचय, ध्यान ददन ुपने ववषयहरु, ढााँचा, प्रस्ताव लेखन, ढााँचा तथा प्रस्ततुीकरण 

सीप 

• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले मार्मला लेख्न सक्नेर्न । • साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन तार्लम केन्र ददग्दशिन 
२०७७ 
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क) व्यवहाररक मोड्यलू (Pratical Module)               जम्मा सेसन संख्या ३२ 

पूणािङ्क—१०० 

३.मोड्यलू - १: आर्थिक प्रशासन/लेखा प्रणाली संचालन जम्मा सेसन सख्या ११ 

सर -१ : नेपाल सरकारको खाता सूची 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपाल सरकारको खाता सूचीको पररचय, उद्देश्य र ववशेषताहरुको जानकारी गराउन।ु 

➢ नेपाल सरकारको खाता सूचीको मखु्य व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी ददन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials ) : 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि 
➢ क्षललप चाटि 
➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. पररचय मक्षतततक मन्थन ५ र्मनेट 

२. उद्देश्य र ववशेषताहरु  कायिपर प्रस्ततुी र प्रवचन  १५ र्मनेट 

३. मखु्य व्यवस्थाहरु अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४. अनदुान, बजेट तथा कायिक्रम संकेत अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५.कायाित्मक वर्गिकरण र व्याख्या अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६.राजश्व तथा खचि संकेत वगीकरण र व्याख्या अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

७. बजेट संकेत तथा कायािलयको व्यवस्थापन अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

८. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
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• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: 

➢ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संकेत (क्षजलला संकेत समते), खचि गने इकाइिहरुको 
संकेत, दात ृर्नकाय संकेत, स्रोत संकेत, राजस्व संकेत, खचि संकेत, र सम्पक्षत्त तथा 
दावयत्वका संकेत 

• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले नेपाल सरकारको खाता सूचीको मखु्य 
व्यवस्थाहरुको प्रयोग गनि गराउन सक्नरे्न ्। 

• एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, 
२०७४ 

• सरकारको आर्थिक कारोबारको सञ्चालन अन्तरािवष्ट्रय 
मापदण्ड (GFS 2014) 
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सर - २ : गोश्वारा भौचर सैद्धाक्षन्तक तथा अभ्यास 
सरको समय : १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपालको सरकारी शे्रस्ता र गोश्वारा भौचर सम्बक्षन्ध सैद्धाक्षन्तक तथा अवधाराणात्मक ज्ञान ददने। 

➢ गोश्वारा भौचर तयारी गनि आवश्यक ज्ञान सीप ववकास गने। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडिकायिपर 

➢ स्वीकृत म.ले.प. फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. गोश्वारा भौचरको पररचय मक्षतततक मन्थन ५ र्मनेट 

२. गोश्वारा भौचरको तयारी लेक्चर ववर्ध/समहु र्लफल १५ र्मनेट 

3. ववर्नयोजन गोश्वारा भौचर र यसका प्रकार अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

4. राजश्वको गोश्वारा भौचर अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

5. धरौटीको गोश्वारा भौचर अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

6. र्नतकषि अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: (प्राप्ती/खचि/धरौटी म.ले.प.फा.न. २०३), राजस्व म. ले. प. फा. नं.१०३ 

• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
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• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले गोश्वारा भौचर तयार गनि 
गराउन सक्नरे्न ्। 

 

नेपाल सरकारको लेखा र्नदेशीका २०७३ 

सम्बक्षन्धत वेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np, 

 

 

  

http://www.fcgo.gov.np/
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सर -३ : बैंक नगदी वकताब सैद्दाक्षन्तक तथा अभ्यास 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 
२. बैंक नगदी वकतावको सम्बक्षन्ध सैद्धाक्षन्तक जानकारी ददन।ु 

३. बैंक नगदी वकताव तयार गनि र्सकाउन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ कायिपर  ̧ह्वाइटबोडि  ̧क्षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर  ̧लयापटप  ̧स्टेसनरी सेट आदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. बैंक नगदी वकताबको पररचय मक्षतततक मन्थन १०र्मनेट 

२. बैंक नगदी वकताब अन्तगित महलहरुको 
पररचय 

लेक्चर र्बधी/ समूह प्रवचन १५र्मनेट 

३. बैंक नगदी वकताबको उपयोग एवं महत्व लेक्चर र्बधी/ समूह प्रवचन २० र्मनेट 

४. बैंक नगदी वकताबको अभ्यास बज ग्रपु ववर्ध ३० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १0 र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
• आरम्भ (Opening) : प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: बैंक नगदी वकताब म.ले.प.फा.209 जम्मा ५ खण्ड र १८ महलको बारेमा 

जानकारी 
• र्नश्कषि र र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन र प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• तार्लम पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले बैंक नगदी 
वकताव तयार गनि गराउन सक्नेर्न ्। 

• नेपाल सरकारको लेखार्नदेक्षशका २०७३ 
• एवककृत आर्थिक संकेत तथा बगीकरण र ब्याख्या  ̧

२०७४ 
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सर - ४:  बजेट र्सट सैद्धाक्षन्तक तथा अभ्यास 
सरको समय : १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ बजेट र्सट सम्बक्षन्ध सैद्धाक्षन्तक जानकारी ददन।ु 

➢ बजेट र्सट तयार गनि र्सकाउन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ स्वीकृत म.ले.प. फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. बजेट र्सटको पररचय मक्षतततक मन्थन १० र्मनेट 

२. बजेट र्सट अन्तगित महलहरुको पररचय लेक्चरर्बधी/ समूह प्रवचन १५ र्मनेट 

३. बजेट र्सटको उपयोग एवं महत्व  लेक्चरर्बधी/ समूह प्रवचन २० र्मनेट 

४. बजेट र्सटको अभ्यास बज ग्रपु ववर्ध ३० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: बजेट र्सट म.ले.प.फा.20८ जम्मा ३ खण्ड वावषिक ववर्नयोजन खण्ड, र्नकासा खण्ड 

र खचि खण्ड आवश्यकता अनसुारका महलहरु 

• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले बजेट र्सट 
तयार गनि गराउन सक्नेर्न ्। 

• नेपाल सरकारको लेखार्नदेक्षशका २०७३ 
• एवककृत आर्थिक संकेत तथा बगीकरण र ब्याख्या  ̧

२०७४ 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

15 

सर - ५ :  राजस्व लेखा सैद्धाक्षन्तक र अभ्यास 
सरको समय : १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ राजश्व लेखासम्बक्षन्ध सैद्धाक्षन्तक जानकारी ददन।ु 

➢ राजश्व लेखासम्बन्धी म.ले.प. फारामहरु तथा राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको बारेमा जानकारी 
गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि 
➢ स्वीकृत म.ले.प. फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. राजश्व  लेखा सम्बन्धी पररचय मक्षतततक मन्थन १०र्मनेट 

२. राजश्व  लेखा सम्बन्धी म.ले.प. फारामहरु तथा 
राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल /समहु 
प्रवचन 

३०र्मनेट 

३. राजश्व लेखामा प्रयोग हनु ेम.ले.प. फारामहरुको 
प्रोसेसललवो अभ्यास 

बज ग्रपु ववर्ध ३०र्मनेट 

४. र्नतकषि           अन्तवक्रि यात्मक र्लफल/प्रवचन १०र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल १०र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening) :  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: राजश्व लेखा सम्बक्षन्ध म.ले.प. फारामहरु एवं प्रर्तवदेन ( नगदी प्रार्प्त म.ले.प.फा. नं 

१०१, दैर्नक राजश्व आम्दानी खाता म.ले.प.फा. नं १०२, गोश्वारा भौचर म.ले.प.फा. नं १०३, 

राजस्व / आम्दानीको शीषकि गत खाता म.ले.प.फा. नं. १०४, राजस्व आम्दानीको गोस्वारा खाता 
म.ले.प.फा. नं. १०५, राजस्व आम्दानीको दैर्नक नगद प्राप्त गोस्वारा खाता म.ले.प.फा. नं. १०८क, 
राजस्व आम्दानीको दैर्नक भौचर प्राप्त गोस्वारा खाता म.ले.प.फा. नं. १०८ख, राजस्व आम्दानी बैंक 
नगदी वकताब म.ले.प.फा. नं. २३, राजश्व बैंक वहसाब र्मलान वववरण म.ले.प.फा. नं. १५, राजस्व-

आम्दानीको आर्थिक वववरण/फााँटबारी म.ले.प.फा. नं. ११० 
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• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

  

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• राजश्व लेखासम्बन्धी म.ले.प. फारामहरु तथा राजश्व 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गनि सिमहनुेर्न ्
। 

 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन‚ २०७४ 

सम्बक्षन्धत वेभसाइट, म.ले.प.फारामहरु 
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सर - ६ :  धरौटी लेखा सैद्धाक्षन्तक 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives) : 

➢ धरौटी लेखा सम्बक्षन्ध सैद्धाक्षन्तक जानकारी ददन ु। 

➢ धरौटी लेखा सम्बन्धी म.ले.प. फारामहरुको बारेमा जानकारी गराउन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि 
➢ स्वीकृत मलेप फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. धरौटी लेखा सम्बन्धी पररचय मक्षतततक मन्थन १०र्मनेट 

२. धरौटी लेखा सम्बन्धी मले.प. फारामहरुका महलको 
जानकारी 

अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन /समहु र्लफल ३०र्मनेट 

३. धरौटी लेखामा प्रयोग हनुे म.ले.प. फारामहरुको 
प्रोसेस ललवो 

बज ग्रपु ववर्ध ३०र्मनेट 

४. र्नतकषि लेक्चर ववर्ध/ समहु प्रवचन १०र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू लेक्चर ववर्ध/ समहु र्लफल १०र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening) :  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

       सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु:  व्यक्षक्तगत धरौटी खाता म.ले.प.फा. नं. ६०१,   नं ६०२, धरौटीको बैंङक 

नगदी वकताव/वहसाब म.ले.प.फा. नं. ६०३, बैंक प्रत्याभरू्त (Bank Guarantee) अर्भलेख खाता 
म.ले.प.फा. नं. ६०४, धरौटीको  ववत्तीय वववरण म.ले.प.फा. नं. ६०७ 

• र्नश्कषि :   र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• धरौटी लेखासम्बन्धी म.ले.प. फारामहरुको प्रयोग गनि 
सिम हनुेर्न ्।  

आर्थिक कायिववर्ध र्नयमावली र्नयम ६२ देक्षख ७३ 
सम्मम.ले.प. फारामहरु 
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सर - ७ : ववत्तीय प्रर्तवेदन सैद्धाक्षन्तक र अभ्यास 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

➢ नेपाल सरकारको ववक्षत्तय प्रर्तवदेन सम्बक्षन्ध व्यवस्थाकोजानकारीददन।ु 

➢ ववक्षत्तय प्रर्तवदेन तयार गने प्रवक्रयाबारेमा जानकारी ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि 
➢ स्वीकृत मलेप फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. ववक्षत्तय प्रर्तवदेनको पररचय तथा महत्व मक्षतततक मन्थन १० र्मनेट 

२. ववक्षत्तय प्रर्तवदेनमा ववर्भन्न र्नकायहरुको 
भरू्मका 

अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन /समहु 
प्रवचन 

३०र्मनेट 

३. ववर्नयोजन राजश्व धरौटी र कायिसञ्चालन 
कोषको प्रर्तवदेन प्रणाली 

बज ग्रपु ववर्ध ३० र्मनेट 

४. र्नतकषि   अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन /समहु 
प्रवचन 

१० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल  १०र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: ववर्नयोजनको ववक्षत्तय वववरण, राजश्वको ववक्षत्तय वववरण, धरौटीको ववक्षत्तय वववरण,  

कायिसञ्चालन कोषको ववक्षत्तय वववरण, पेक्षश्कको वववरण भकू्तानी बााँकीको वववरण, 
समयावर्ध- मार्सक, चौमार्सक, वावषिकरुपमा 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• नेपाल सरकारको ववक्षत्तय प्रर्तवदेनहरुतयार गनि 
सक्नेर्न ्। 

 

म. ले. प. फारामहरु, लेखा र्नदेक्षशका  

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववक्षत्तय उत्तरदावयत्व 
ऐन२०७६ 

ववर्नयोजन ऐन, अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन 

स्थानीय सरकार कायिसञ्चालन ऐन 
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सर - ८ : नेपाल साविजर्नक िरे लेखामान 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

• नेपाल साविजर्नक िेर लेखामानका पररचय, कायििरे  र हालको अवस्था वारे जानकारी गराउन।ु 

• नेपाल साविजर्नक िेर लेखामानमा आधाररत ववत्तीय वववरणहरुको लेखा ढााँचाहरुका सम्बन्धमा 
जानकारी गराउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

• पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. अन्तरावष्ट्रय साविजर्नक िेर लेखामानको पररचय र 
कायििेर 

मक्षतततक मन्थन, कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  १५ र्मनेट 

२. नेपाल साविजर्नक िेर लेखामान र यसका 
उद्देश्यहरु 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, १५ र्मनेट 

३. लेखामानका भागहरु र आवश्यक प्रर्तवदेनहरु बज ग्रपु ववर्ध, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

४. लेखामानमा आधाररत ववत्तीय वववरणहरुको लेखा 
ढााँचाहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  १० र्मनेट 

५. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening) :  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय, सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: अन्तरावष्ट्रय साविजर्नक िेर लेखामानमा आधाररत नेपाल साविजर्नक िेर लेखामान 
नगदमा आधाररत ववत्तीय वववरण प्रस्ततुीकरण गने मानदण्डहरु   

• र्नश्कषि : र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

22 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल साविजर्नक िेर लेखामानमा आधाररत 
ववत्तीय वववरणहरुतयार गनि सक्नेर्न।् 

• नेपाल साविजर्नक िेर लेखामान, २०७० 

•  एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, 
२०७४ 

• नेपालसरकारकोलेखार्नदेक्षशका, 
२०७३,आर्थिककायिववर्धतथाववत्तीयउत्तरदावयत्वऐन,२०७६ 

 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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सर- ९: क्षजन्सी व्यवस्थापन (सैद्धाक्षन्तक) 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

• क्षजन्सी व्यवस्थापनको पररचय तथा काननुी व्यवस्थावारे जानकारी गराउन ु। 

• क्षजन्सी शे्रस्ता र म.ले.प फारामहरुको बारेमा जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

• पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. क्षजन्सीव्यवस्थापनकोपररचय, आवश्यक्ता  मक्षतततक मन्थन,कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  १० र्मनेट 

२. क्षजन्सीव्यवस्थापनकाप्रमखुपिहरु र काननुी 
व्यवस्था 

प्रवचन र्लफल, २५ र्मनेट 

३. क्षजन्सीव्यवस्थापनकोतररकाएवंर्नयन्रणप्रणाली अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. समस्या र समाधान बज ग्रपु ववर्ध २० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: क्षजन्सी म.ले.प फारामहरुको व्याख्या 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

क्षजन्सी व्यवस्थापनको पररचय तथा काननुी 
व्यवस्थावारे बताउन सक्नरे्न।् 

• महालेखा परीिक फारामहरु(४०१-४१८) 
•  एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, 
२०७४ 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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• आर्थिककायिववर्धतथाववत्तीयउत्तरदावयत्वऐन,२०७६  

• www.fcgo.gov.np 

http://www.fcgo.gov.np/
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सर- १०: साविजर्नक र्नमािण लेखा र अभ्यास 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ साविजर्नक र्नमािण लेखाको अवधारणा,उद्दशे्य तथा ववशेषताहरुवारे जानकारी ददन।ु 

➢ साबिजर्नक र्नमािण चक्रको सैद्धाक्षन्तक जानकारी गराउन ु। 

➢ साबिजर्नक र्नमािणको लेखांकन अभ्यास गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. साविजर्नक र्नमािण लेखाको पररचय कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  १० र्मनेट 

२. साबिजर्नक र्नमािण चक्र प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन, १५ र्मनेट 

३. साविजर्नक र्नमािणसम्बन्धी लेखा तयार हनुे 
आधारहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. साबिजर्नक र्नमािणको लेखांकन तथा अर्भलेख 
प्रणाली 

बज ग्रपु ववर्ध २० 
र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन    १५ 
र्मनेट 

६. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय, सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: साविजर्नक र्नमािण खररद सम्झौता प्रशासन, पेश्की, कक्षन्टन्जेन्सी व्यवस्थापन 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

साविजर्नक र्नमािणसम्बन्धी लेखा तयार 
गनि सिम हनुरे्न।् 

एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

नेपाल सरकारको लेखा र्नदेक्षशका, २०७३ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

साविजर्नक खररद ऐन,२०६३ र र्नयमावली, २०६४  

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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सर - ११: अर्भलेख व्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 
➢ अर्भलेख व्यवस्थापनको वारेमा जानकारी ददन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 
➢ कायिपर¸ह्वाइटबोडि क्̧षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर¸लयापटप¸स्टेसनरीसेटआदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. अर्भलेख व्यवस्थापनको अवधारणा मक्षतततक मन्थन ववर्ध १० र्मनेट 

२. अर्भलेख व्यवस्थापनकोउद्दशे्य तथा 
ववशेषताहरु 

प्रवचन र अन्तरवक्रया  १० र्मनेट 

३. अर्भलेख व्यवस्थापनका काननुी आधारहरु प्रवचन र अन्तरवक्रया  १५ र्मनेट 

४. अर्भलेख व्यवस्थापन चक्र र सूचना प्रववर्धको 
प्रयोग 

बज ग्रपु र अन्तरवक्रया २० र्मनेट 

५. समस्या र समाधान प्रवचन र अन्तरवक्रया    १५ र्मनेट 

६. र्नतकषि प्रवचन र अन्तरवक्रया ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू प्रवचन र अन्तरवक्रया ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी    

• मखु्य र्बषयबस्तःुअर्भलेख व्यवस्थापनकोकाननुी ब्यबस्था बारे जानकारी। 
• र्नश्कषिःर्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापनःप्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

28 

 

 

 

 

 

अर्भलेख व्यवस्थापन वारे बताउन सक्नेर्न।् र्नजामती सेवा ऐन¸२०४९तथार्नयामवली¸२०५० 

आयकर ऐन¸२०५८ तथा र्नयमावली¸२०५९ 
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मोड्यलू- २ : आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सूचना प्रणालीहरू प्रयोग सेसन संख्या २१ 

सर- १ : सचुना प्रर्बर्ध प्रणालीसेट अप (General concepts of file folder sharing, Unicode 

and Java setup and unicode practice) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

• महालेखा र्नयन्रक कायिलयको सचुना प्रर्बर्ध प्रणालीको पररचय बारे जानकारी गराउन ु

• यूर्नकोड तथा जाभा सेट अप गनि सक्ने बनाउन ु 

• यूर्नकोड तथा नेपाली टाईवपङ्ग सम्बन्धमा अर्भमकु्षखकरण गरानरन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

• प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

• पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. महालेखा र्नयन्रक कायिलयको सचुना प्रर्बर्ध 
प्रणालीको पररचय 

अन्तरवक्रयात्मक, प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२. यूर्नकोड तथा जाभा सेट अप अभ्यास २० र्मनेट 

३. यूर्नकोड तथा नेपाली टाईवपङ्ग  अभ्यास ५० र्मनेट 

४. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: महालेखा र्नयन्रक कायािलयको सचुना प्रर्बर्ध प्रणालीको पररचय  

➢ तथा यूर्नकोड तथा नेपाली टाईवपङ्ग गने तरीका 
➢ यूर्नकोड तथा नेपाली टाईवपङ्ग अभ्यास गराउन े। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

यूर्नकोड तथा जाभा सेट अप गनि सक्नेर्न।् • म्यान्यूल 
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सर- २ : एकल खाताकोष प्रणाली (Treasury Single Account) 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ एकल खाता कोष प्रणालीको Over view जानकारी गराउन ु

➢ एकल खाता कोष प्रणालीर्भर प्रणाली व्यवस्थापन,बैक तथा प्रयोगकताि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायिगनि 
सक्ने बनाउन ु 

➢ CGASवाट प्राप्त भएका भकु्तानी आदेश हेनि तथा भकु्तानीको लार्ग अगाडी बढाउन सक्ने बनाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध ( Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. एकल खाता कोष प्रणालीको Over view अन्तरवक्रयात्मक, प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२. प्रणाली व्यवस्थापन,बैक तथा प्रयोगकताि व्यवस्थापन अभ्यास  २० र्मनेट 

३. भकु्तानी आदेश हेनि तथा भकु्तानीको लार्ग अगाडी बढाउन े अभ्यास ५० र्मनेट 

४. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल अनसुारको प्रणाली सन्चालनका प्रवक्रयाका चरण 
अनसुार बैक व्यवस्थापन र्भरका कायिलय काउन्टर तथा बैक खाता एब चेक नम्वर व्यवस्थापनका 
कायिहरु,प्रयोग कताि व्यवस्थापन सम्वन्धी कायिहरु, भकु्तानी आदेश हेनि तथा भकु्तानीको लार्ग अगाडी बढाउने 
सम्वन्धी आदी कायिहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

एकल खाता कोष प्रणालीको प्रयोग गनि 
सक्नेर्न।् 

एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल 
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सर- ३: एकल खाताकोष प्रणाली  (Treasury Single Account) 

 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ एकल खाता कोष प्रणालीमा समायोजन भकु्तानी आदेश तथा Electronic Fund Transfer (EFT)व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायि गनि सक्ने बनाउन ु। 

➢ ररफण्ड तथाररफण्ड गनिसक्न ेबनाउन ु। 

➢ प्रर्तबेदन सम्वन्धी जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध ( outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. प्रणालीमा समायोजन भकु्तानी आदेश अन्तरवक्रया तथाअभ्यास १० र्मनेट 

२. Electronic Fund Transfer (EFT)व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास  25 र्मनेट 

३. ररफण्ड तथा ररफण्ड गने अभ्यास २० र्मनेट 

४.  प्रर्तबेदन सम्वन्धी अभ्यास १५ र्मनेट 

५. सवाल  अभ्यास र अन्तरवक्रया  १५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
➢ मखु्य र्बषयबस्त ु: एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल अनसुारको प्रणाली सन्चालनका प्रवक्रयाका 
चरण अनसुार समायोजन भकु्तानी आदेशतयारी, Electronic Fund Transfer (EFT)व्यवस्थापन तथा करोवारको 
अवस्था,  चेक तथा Electronic Fund Transfer (EFT)ररफण्डकायि तथा प्रणाली र्भरका प्रर्तबेदनमा (मार्सक 
चौमार्सक बावषिक तथ अन्य)आदी कायिहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

एकल खाता कोष प्रणालीको प्रयोग गनि 
सक्नेर्न।् 

एकल खाता कोष प्रणाली म्यानअुल 
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सर - ४: मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सैद्धाक्षन्तक तथा व्यवहाररक (Line Ministry 

Budgetary Information System (LMBIS) 
 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१ र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबारे जानकारी ददन ु। 
➢ बजेटलाइ उपशीषिक खचि शीषिक वक्रयाकलाप इकाइ पररमाण तथा चौमार्सक ववभाजन सवहतको 

तथ्यांकको आधारमा बजेट तजुिमा गनि र्सकाउन ु। 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१मन्रालयगतबजेटसूचनाप्रणालीकोपररचय अन्तवक्रि यात्मक र्लफल /समहु 
र्लफल 

१० र्मनेट 

२. मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा ववर्भन्न 
र्नकायहरूको भरू्मका 

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल /समहु 
र्लफल 

३0 र्मनेट 

३. मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीका 
ववशेषताहरू 

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल /समहु 
र्लफल 

२५ र्मनेट 

४. सवाल  अन्तवक्रि यात्मक र्लफल /समहु 
र्लफल 

२० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: समयावर्ध- मार्सक, चौमार्सक, वावषिकरुपमा 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
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• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको प्रयोग गनि 
सक्नेर्न।् 

म ले प फारामहरू,लेखा र्नदेक्षशका  
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सर - ५ : मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली 
 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ मन्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबारे व्यवहाररक जानकारी ददन।ु 

➢ LMBIS मा प्रवववष्ट गदाि ध्यान ददनपुने ववषयहरूको बारेमा जानकारी ददन ु। 

➢ Process flow of the system बारेमा जानकारी ददने । 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. LMBIS माप्रवशेगनेतररका अन्तवक्रि यात्मकर्लफल /डेमोन्स्रेशन 
ववर्ध, 

१0 र्मनेट 

२. Process flow of the system: ministry ceiling 

entry, activity code, pustyai form  etc. 

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन 
ववर्ध, 

१५ र्मनेट 

३. बजेट डाटा इक्षन्र तथा वक्रयाकलाप प्रवववष्ट अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन 
ववर्ध, 

३० र्मनेट 

४ आगामी वषिको बजेट प्रस्ताव प्रवववष्ट  अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन 
ववर्ध, 

३० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु:  

मन्रालयको बजेट उपशीषिक/श्रोतगत र्सर्लङ्ग प्रवववष्ट गने तररका, वक्रयाकलाप प्रवववष्ट, आयोजनाको 
र्डटेल इनफरमसेन प्रवववष्ट, आगामी वषिको बजेट प्रस्ताव प्रवववष्ट, पतुयाइ फारामहरू, 

र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
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• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

बजेटडाटाइक्षन्र तथावक्रयाकलापप्रवववष्ट गनि 
सक्नेर्न।् 

• म्यान्यूल 
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सर- ६ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

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

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. CGAS+को पररचय र यसका ववशषेताहरु  अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, १० र्मनेट 

२. CGAS+मा भएका मेनहुरु र प्रयोगकताि 
प्रवववष्ट 

डेमोन्सरेसन ववर्ध, 
अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 

१५ र्मनेट 

३.  सलटवयेर लग ईन  डेमोन्सरेसन ववर्ध २0 र्मनेट 

४.  लेखा प्रणाली र यसका कम्पोनेन्टहरु डेमोन्सरेसन ववर्ध २५ र्मनेट 

५. प्रयोगकताि प्रवववष्ट अभ्यास अभ्यास    १५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  एक्षममन प्रयोगकताि, लेखाकंन प्रयोगकताि,मेनहुरुः लेखा प्रणाली, एकल खाता कोष, 
राजस्व प्रणाली  

 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रयोगकताि प्रवववष्ट गनि सक्नरे्न।् • CGAS+ म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.co 

http://cgas.nepcloud.co/
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सर -७ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रणाली व्यवस्थापन अन्तगितका कम्पोनेन्टहरुको व्यवहाररकज्ञान ददई प्रयोग गनि र्सकाउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. प्रणाली व्यवस्थापन मेनकुो पररचय डेमोन्सरेसन ववर्ध  ५ र्मनेट 

२. खचि प्रर्तवद्धता,  बजेटको मार्सक बााँडफााँड र आई 
आर र्ड प्यान सचिको अवधारणा 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, ५ र्मनेट 

३. खचि प्रर्तवद्धता,  बजेटको मार्सक बााँडफााँड, 
भकु्तानी पाउनेको वववरण,  कमिचारी कट्टी दाक्षखला 
भकु्तानी पाउनेको वववरण प्रवववष्ट 

डेमोन्सरेसन ववर्ध ४० र्मनेट 

४. वववरण प्रवववष्ट अभ्यास अभ्यास ३५र्मनेट 

5. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  भकु्तानी पाउनेको वववरण, कमिचारी कट्टी दाक्षखला भकु्तानी पाउनकेो वववरण प्रवववष्ट, 
कट्टी दाक्षखला भकु्तानी पाउनकेो वववरण प्रवववष्ट  

 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

वववरण प्रवववष्ट गनि सक्नेर्न।् • ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर- ८ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ अर्भलेख प्रवववष्ट अन्तगितका कम्पोनेन्टहरुको व्यवहाररकज्ञान ददई प्रयोग गनि र्सकाउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. अर्भलेख प्रवववष्ट मेनकुो पररचय  अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध  

५ र्मनेट 

२ कमिचारीअर्भलेखप्रवववष्ट, 

तलववववरणअर्भलेख,तलवगोश्वाराभौचर
रभकु्तानीआदेश 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, १०र्मनेट 

3. कमिचारी  वववरण म्याक्षप्पङ्ग अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास ४0 र्मनेट 

४. तलब प्रवववष्ट अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास ३० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  कमिचारीको वववरण प्रवववष्ट, तलव वववरण अर्भलेख 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

कमिचारी  वववरण म्याक्षप्पङ्ग गनि सक्नेर्न।् • ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर- ९ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ अर्भलेख प्रवववष्ट अन्तगितको ववर्नयोजनमा रहेका भकु्तानीका ववषयमा व्यवहाररकज्ञान ददई प्रयोग गनि 
र्सकाउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. भकु्तानीका तररका एवम ्
स्रोतहरुको पररचय 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध 

५ र्मनेट 

२. भकु्तानी वकताब-एकल स्रोत र 
बह ुस्रोत प्रवववष्ट 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

३. एकल स्रोत र बह ुस्रोत गोश्वारा 
भौचर एवम ्भकु्तानी आदेश 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

४. भकु्तानी वकताब- अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास ३0 र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  भकु्तानी पाउनेको वववरण, कमिचारी कट्टी दाक्षखला भकु्तानी पाउनकेो वववरण प्रवववष्ट, 
कट्टी दाक्षखला भकु्तानी पाउनकेो वववरण प्रवववष्ट, बील प्रववष्टी अर्भलेख 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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एकल स्रोत र बह ुस्रोत गोश्वारा भौचर एवम ्
भकु्तानी आदेश तयार गनि सक्नेर्न।् 

• ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

•  

http://cgas.nepcloud.com/
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सर- १० : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ अर्भलेख प्रवववष्ट अन्तगितको ववर्नयोजन पेश्की भकु्तानी बारेमा व्यवहाररकज्ञान ददई प्रयोग गनि र्सकाउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. पेश्कीतथाफर्र्छ्यौटकोअवधारणा अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, 
डेमोन्सरेसन ववर्ध 

५ र्मनेट 

२. पेश्की तथा फर्र्छ्यौट प्रवववष्ट गने 
तरीका (एकलस्रोतरबहसु्रोत) 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

३. पेश्की गोश्वारा भौचर र भकु्तानी आदेश अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

४. पेश्की तथा फर्र्छ्यौट प्रवववष्ट अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास ३० र्मनेट 

5. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  पेश्की वववरण प्रवववष्ट र अभ्यास  

 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

पेश्की तथा फर्र्छ्यौट प्रवववष्ट गनि सक्नेर्न।् • ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर- ११ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ अर्भलेख प्रवववष्ट अन्तगितको ववर्नयोजन समायोजन भकु्तानी आदेशका बारेमा व्यवहाररकज्ञान ददई प्रयोग 
गनि र्सकाउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.  समायोजन भकु्तानी आदेशको 
अवधारणा  

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध 

५ र्मनेट 

२. समायोजन भकु्तानी आदेशको प्रवववष्ट 
गने तरीका (एकल स्रोत र बह ु
स्रोत) 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १५ र्मनेट 

३. समायोजन भकु्तानी आदेशको प्रवववष्ट 
– अभ्यास 

अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास ३५ र्मनेट 

4. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  समायोजन भकु्तानी आदेश वववरण प्रवववष्ट र अभ्यास 

 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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सर- १२ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ लेखा प्रणाली अन्तरगतको ववर्नयोजन प्रर्तवेदनको बारेमा जानकारी ददन ु। 

➢ मूख्य मने ुअन्तरगतका एकल खाता कोष र राजस्वको बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.  ववर्नयोजन प्रर्तवदेनहरुको पररचय  अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध 

5 र्मनेट 

२. एकल कोष खाता र ववर्नयोजन भकु्तानी 
आदेशको क्षस्थर्त हेने तररका 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

३. राजस्व व्यवस्थापन सचुना प्रणालीले तयार गने 
प्रर्तवदेनहरु 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

४. वववरण प्रववष्टी देक्षख प्रर्तवदेन सम्म अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास  ३० र्मनेट 

5. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  सरकारी लेखा प्रणालीका प्रर्तवेदनहरु 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

समायोजन भकु्तानी आदेशको प्रवववष्ट गनि 
सक्नेर्न।् 

• ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

http://cgas.nepcloud.com/
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

मूख्य मने ुअन्तरगतका एकल खाता कोष र 
राजस्वको सेट अप गनि सक्नेर्न।् 

• ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर - १३ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ CGAS+ मा कायि सञ्चालन र धरौटीको प्रवववष्ट गने तथा प्रर्तवदेन सम्बन्धी अभ्यास गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कायि सञ्चालन र धरौटी लेखाको पररचय अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध 

१० र्मनेट 

२. कायि सञ्चालनका ववववध भकु्तानी रक्षजष्टर, 
आम्दानी भौचर, गोश्वारा भौचर प्रववष्टी र 
भकु्तानी आदेश हेने तररका 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

३. धरौटी गोश्वारा भौचर प्रववष्टी र भकु्तानी 
आदेश 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १५ र्मनेट 

४. वववरण प्रववष्टी देक्षख प्रर्तवदेनसम्म अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास २० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  कायि सञ्चालन र धरौटी मनेकुो अभ्यास अन्तरगतका ववववध भकु्तानी रक्षजष्टर, आम्दानी 
भौचर, गोश्वारा भौचर र भकु्तानी आदेश 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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CGAS+ मा कायि सञ्चालन र धरौटीको प्रवववष्ट 
गनि सक्नेर्न।् 

• ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 
 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर- १४ : सरकारी लेखा प्रणाली, CGAS+ (व्यवहाररक) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ CGAS+ मा कायि सञ्चालन र धरौटीको प्रवववष्ट गने तथा प्रर्तवदेन सम्बन्धी अभ्यास गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कायि सञ्चालन र धरौटी लेखाको पररचय अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, डेमोन्सरेसन 
ववर्ध 

१० र्मनेट 

२. कायि सञ्चालनका ववववध भकु्तानी रक्षजष्टर, 
आम्दानी भौचर, गोश्वारा भौचर प्रववष्टी र 
भकु्तानी आदेश हेने तररका 

अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १० र्मनेट 

३. धरौटी गोश्वारा भौचर प्रववष्टी र भकु्तानी आदेश अन्तरवक्रयात्मक डेमोन्सरेसन ववर्ध १५ र्मनेट 

४. वववरण प्रववष्टी देक्षख प्रर्तवेदनसम्म अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक अभ्यास २० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु:  कायि सञ्चालन र धरौटी मनेकुो अभ्यास अन्तरगतका ववववध भकु्तानी रक्षजष्टर, आम्दानी 
भौचर, गोश्वारा भौचर र भकु्तानी आदेश 
• र्नश्कषि: अभ्यास, र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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CGAS+ मा कायि सञ्चालन र धरौटीको प्रवववष्ट 
गनि सक्नेर्न।् 

• ववद्यतुीय सरकारी लेखा प्रणाली म्यानयुल 

• http://cgas.nepcloud.com 
 

 

http://cgas.nepcloud.com/
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सर - १५: एवककृत र्नवकृ्षत्तभरण व्यवस्थापन प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू(Learning Objectives): 

➢ IPMS Software बाट को.ले.र्न.का.ले गनुिपने कायिहरू र्सकाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१र्नवृक्षत्तभरणव्यवस्थापनप्रणालीकोपररचय अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन १५ र्मनेट 

२. को.ले.र्न.का.ले गनुिपने कायिहरू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन १५ र्मनेट 

३.पाररवारीक वववरण ईन्री गदाि ध्यान 
ददन ुपने कुराहरू 

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन २५ र्मनेट 

४. एवककृत र्नवृक्षत्तभरण व्यवस्थापन 
प्रणालीको सलटवयेरमा प्रवववष्ट गनि 
र्सकाउन े

अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / डेमोन्स्रेशन ३0 र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: प्रर्तर्लवप अर्धकार पर जारी गने प्रकृया, software माफि त कायिप्रवाहा तार्लका, 

Software  Operation  DTCO, Main Screen, पाररवाररक पट्टा जारी गने । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

IPMS Software गनि सक्नरे्न।् www.pension.gov.np,Pension mannual 
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सर - १६ : भकु्तानीमा करकट्टी 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१.र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ TDS Return / e-TDS बारेमा जानकारी ददन ु। 

➢ e-TDS System चलाउन र्सकाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१ अर्ग्रम कर कट्टी TDS Return / e-TDS पररचय, 

प्रकार र मखु्य मखु्य व्यवस्थाहरू 
अन्तवक्रि यात्मकर्लफल २० र्मनेट 

२.e-TDS तयार गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरू अन्तवक्रि यात्मकर्लफल ४० र्मनेट 

३.e-TDS System अन्तवक्रि यात्मक र्लफल / 
डेमोन्स्रेशन 

३० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: भ्याट ववजकको स्रोतमा कर कट्टी गने ववर्ध, करको गणना, एकल प्राकृर्तक 

व्यक्षक्तको हकमा, दम्पक्षत्त प्राकृर्तक व्यक्षक्तको हकमा 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

e-TDS System चलाउन सक्नरे्न।् www.ird.gov.np,TDS manual 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

58 

सर १७:  e- TDS 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ e-TDS System चलाउन र्सकाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१e-TDS गने तररका र्सकाउने डेमोन्स्रेशन १५ र्मनेट 

२.Record Entry Process डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३० र्मनेट 

३.Voucher Entry डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३० र्मनेट 

४.Verification Process डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
 

• मखु्य र्बषयबस्त ु: भ्याट ववजकको स्रोतमा कर कट्टी गने ववर्ध, करको गणना, एकल प्राकृर्तक 
व्यक्षक्तको हकमा, दम्पक्षत्त प्राकृर्तक व्यक्षक्तको हकमा,e-tds manual ,www.ird.gov.np, e-tds, get 

transection number, get transaction regeister, tds information, voucher information, print 

previes 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

e-TDS System चलाउन सक्नरे्न।् अर्ग्रम करकट्टी तथा कर असलुी सम्बक्षन्ध व्यवस्था 

www.ird.gov.npTDS manual 

http://www.ird.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
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सर - १८ : राजस्व ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली  (RMIS and New RMIS) 

सरको समय: १ घण्टा  
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ नेपाल सरकारको राजस्व ब्यवस्थापन सचुना प्रणाली(RMIS)बारे जानकारी ददन।ु 
➢ राजस्व ब्यवस्थापन सचुना प्रणालीकोप्रयोग गनि र्सकाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline  and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. राजस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पररचयतथा 
उदे्धश्य तथा र्बशषेताहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी तथा 
र्लफल 

१५ र्मनेट 

२.RMISsoftware मा यजुर ब्यवस्थापन तथा प्रर्बष्टी-
यजुरहरु:Admin  ,Account and Bank user 

डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३० र्मनेट 

३.SoftwareLog- in डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १५ र्मनेट 

४. प्रणाली संचालन-  र्बर्भन्न मेनहुरुको जानकारी डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३०र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी    
➢ मखु्य र्बषयबस्त ु: राजस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पररचय¸उद्धशे्य तथा र्बशषेताहरु 

यजुरब्यवस्थापनतथा लगइन¸र्बर्भन्न मेनहुरुको जानकारी। 
➢  र्बर्भन्न र्नकायहरूको भरू्मकातथा सवालहरुलगायतका प्रणाली सम्बनधी ज्ञान। 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

राजस्व ब्यवस्थापन सचुना 
प्रणालीकोप्रयोग गनि सक्नेर्न।् 

➢ RMIS User 

Manual/http://rmis.nepcloud.com/http://fcgo.gov.np.rmis 

➢ नेपाल सकारको खाता सकु्षच र मलेप राजस्व फारामहरु 
➢ सरकारी लेखा र्नदेक्षशका¸२०७३ 

http://fcgo.gov.np.rmis/
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सर -१९ : राजस्व ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली(RMIS) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१ र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ नेपाल सरकारको राजस्व ब्यवस्थापन सचुना प्रणाली(RMIS)बारे जानकारी ददन।ु 
➢ राजस्व ब्यवस्थापन सचुना प्रणालीकोप्रयोग गनि र्सकाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline  and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. राजस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पररचयतथा 
उदे्धश्य तथा र्बशषेताहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी तथा 
र्लफल 

१५ र्मनेट 

२.RMISsoftware मा यजुर ब्यवस्थापन तथा प्रर्बष्टी-
यजुरहरु:Admin  ,Account and Bank user 

डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३० र्मनेट 

३.SoftwareLog- in डेमोन्स्रेशन/अभ्यास ३० र्मनेट 

४. प्रणाली संचालन-  र्बर्भन्न मेनहुरुको जानकारी डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
➢ मखु्य र्बषयबस्त ु: राजस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पररचय¸उद्धशे्य तथा र्बशषेताहरु 

यजुरब्यवस्थापनतथा लगइन¸र्बर्भन्न मेनहुरुको जानकारी।र्बर्भन्न र्नकायहरूको भरू्मकातथा 
सवालहरुलगायतका प्रणाली सम्बनधी ज्ञान। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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राजस्व ब्यवस्थापन सचुना 
प्रणालीकोप्रयोग गनि सक्नेर्न।् 

➢ RMIS User 

Manual/http://rmis.nepcloud.com/http://fcgo.gov.np.rmis 

➢ rajaswa.fcgo.gov.np 
➢ नेपाल सकारको खाता सकु्षच र मलेप राजस्व फारामहरु/सरकारी 

लेखा र्नदेक्षशका¸२०७३ 

http://fcgo.gov.np.rmis/
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सर - २० : साविजर्नक सम्पत्ती ब्यबस्थापन प्रणाली (PAMS- Public Asset Management 

System) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ नेपाल सरकारको साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली(PAMS)बारे जानकारी ददन।ु 
➢ साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली(PAMS)प्रणालीको प्रणालीको प्रयोग र प्रणाली संचालना बारे 

ब्यवहाररक ज्ञान ददन।ु 
२. तार्लमसामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय 

१. PAMSप्रणालीको पररचय तथा उद्धेश्य तथा 
र्बशेषताहरु 

अन्तर 
वक्रयात्मकप्रस्ततुीतथार्लफल 

१५र्मनेट 

२.यजुर ब्यवस्थापन तथा प्रर्बष्टी-यजुरहरु:4 user 

(Chief,Officer, store Keeper,  Account , ) 
अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुीतथार्लफल १०र्मनेट 

३. PAMSsoftwareLog in -
शरुुमापासबडितथार्बबरणपररबतिन 

अन्तरवक्रयात्मकर्लफल १५र्मनेट 

४.कायािलय र्बबरण प्रर्बष्टी अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल २५ र्मनेट 

५.र्बर्भन्नमेनहुरुकोजानकारी अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल २५ र्मनेट 

४.सरसंचालनकोमागिदशिन(Session Guideline) 

आरम्भ(Opening):प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी    
➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली (PAMS)कोपररचय तथा उद्धेश्य¸र्बशेषताहरु 

तथा आबश्यकपूबािधार¸र्बर्भन्न र्नकायहरूको भरू्मका तथा सवालहरु 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसनसमापन: प्रक्षशिाथी बाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली(PAMS)को 
प्रयोग गनि सक्नरे्न।् 

➢ PAMSUser Manual/http://pams.fcgo.gov.np 

➢ नेपाल सरकारको खाता सकु्षच र मलेप क्षजन्सी 
फारामहरु/ सरकारी लेखा र्नदेक्षशका¸२०७३ 
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सर- २१ : साविजर्नक सम्पत्ती ब्यबस्थापन प्रणाली (PAMS- Public Asset Management 

System) 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ नेपाल सरकारको साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली(PAMS) को प्रयोग गनि र्सकाउन।ु 

२. तार्लमसामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ प्रोजेक्टर, पेन ड्राईभ, माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि, प्रयोगकताि म्यानअुल 

➢ पावर प्वाईण्ट, उच्च िमताको ईन्टरनेट सवहतको कम्प्यटुर लयाव 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध(Session outline  and Methodology): 

सेसनयोजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय 

१.र्बर्भन्न मेनहुरुको प्रर्बष्टी डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १५र्मनेट 

२.आपूतीकताि वा र्बके्रताको नाम तथा र्बबरण प्रर्बष्टी डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १०र्मनेट 

३. सम्पत्तीको नाम¸कोड तथा प्यारेन्ट नेम प्रर्बष्टी डेमोन्स्रेशन/अभ्यास १५र्मनेट 

४.कायािलयको प्रर्तवेदनहरु डेमोन्स्रेशन/अभ्यास २५ र्मनेट 

५.खचि हनुे तथा नहनुे̧ बावषिक मौज्दातआदद।  डेमोन्स्रेशन/अभ्यास २५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन(Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening):प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचयम 
   सेसन र्सकाईउदे्धश्य/उपलब्धी    
➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु (PAMS)मार्बर्भन्न मेनहुरुको प्रयोग र प्रर्बष्टी अभ्यास¸आपूतीकताि वा र्बके्रताको नाम 

तथा र्बबरण प्रर्बष्टी¸सम्पत्तीको नाम¸कोड तथा प्यारेन्ट नेम प्रर्बष्टी र प्रर्तबेदनको लगायतका प्रणाली 
संचालनको ब्यवहाररक पिहरु। 

• र्नश्कषि:र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथी बाट धन्यवाद ज्ञापन 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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साबिजर्नक सम्पत्ती ब्यवस्थापन प्रणाली(PAMS)को प्रयोग 
गनि सक्नेर्न।् 

➢ PAMSUser Manual  
➢  

➢ http://pams.fcgo.gov.np 

➢ नेपालसकारकोखातासकु्षचरमलेपक्षजन्सीफारामहरु 
सरकारीलेखार्नदेक्षशका¸२०७३ 
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ख) सैद्धाक्षन्तक मोड्यूल (Theoretical Module)               जम्मा सेसन संख्या—८१ 

पूणािङ्क—१०० 

५.  मोड्यलू- ३ :  योजना र बजेट प्रणाली            सेसन संख्या ९   

सर- १ :  नेपालको योजना प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपालको योजना प्रणालीवारे जानकारी गराउन ु

➢ आवर्धक योजना कायािन्वय तथा अनगुमनमा आर्थिक प्रशासन प्रमखुको भरू्मका वारे जानकारी गराउन ु
। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. ववकास योजना प्रणालीको पररचय तथा ववकासक्रम  कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

२. आवर्धक योजनाको उद्धेश्य, प्रकार तथा कायािन्वयका माध्यमहरु अन्तरवक्रयात्मक  २५ र्मनेट 

३.नेपालमा आवर्धक योजनाका उपलक्षब्धहरु प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक 
र्लफल, 

१५ र्मनेट 

४. नेपालको योजना कायािन्वय तथा अनगुमनमा आर्थिक प्रशासन 
प्रमखुको भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  २० र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु योजनाबद्ध ववकासको अवधारणा । ववश्व र नेपालको ववकास प्रकृयाको थालनी ।आवर्धक 
येजनाका प्रकारहरु ।आवर्धक कायािन्वयन गने सरकारी बजेट, र्नजी तथा सहकारी िेरका लगानी । सरकारी 
बजेट कायािन्वयमा आर्थिक प्रशासनको भरू्मका । नेपालमा ववकास प्रणालीबाट भएका प्रमखु उपलक्षब्ध तथा  
सवाल वा चनुैतीहरु र आगार्म कायिददशा वारे उललेख गने । 

• र्नश्कषि:  र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन  :  प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

ववकास योजना प्रणाली 
वारे जानकारी भएको हनुे 
। 

रावष्ट्रय योजना आयोगको गठन तथा कायि सञ्चालन आदेश, २०७४ 

नेपाल सरकारका आवर्धक योजनाहरू 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन २०७६ 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना सम्बन्धी काननुी दस्ताबेज 

रावष्ट्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.npर्भरका दस्तावेज । 

 

http://www.npc.gov.np/
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सर- २ : १५ औ योजना तथा दीघिकालीन सोच 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ दीघिकालीन सोचको अवधारणावारे जानकारी गराउन,ु 

➢ १५ औ ंयोजनाको दीघिकालीन सोच, रणनीर्त, प्राथर्मकता, योजना कायािन्वयन गने माध्यम वारे 
सहभागीलाई जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ पन्धौं योजनाको दस्तावेज 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. दीघिकालीन सोचको पररचय, आवश्यकता कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  २० र्मनेट 

२. पन्रौं योजनाको सोच, रणनीर्त, मागिक्षचर र 
प्राथर्मकता 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, ३० र्मनेट 

३. योजना कायािन्वय तथा अनगुमनमा आर्थिक 
प्रशासन प्रमखुको भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक  २० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली भने्न दीघिकालीन सोचको अवधारणा ।सोचको आवश्यकता तथा 
रणनीर्त । समवृद्ध र सखुका दशवटा सूचकहरु ।पन्रौं योजनाको सोच, रणनीर्त, मागिक्षचर र प्राथर्मकता।योजना 
कायािन्वय तथा अनगुमनमा आर्थिक प्रशासन प्रमखुको भरू्मका 

• र्नश्कषि:  र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन  :  प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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दीघिकालीन सोच तथा पन्रौ 
योजनावारे जानकारी भएको हनुे 
। 

• रावष्ट्रय योजना आयोगको गठन तथा कायि सञ्चालन आदेश, २०७४ 

• पन्रौ योजना २०७६/७७- २०८०/८१ 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन २०७६ 

• रावष्ट्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.npर्भरका दस्तावेज हेने 
। 

http://www.npc.gov.np/
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सर- ३ :  मध्यमकालीन खचि संरचना 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपाल सरकारको मध्यमकालीन संरचना अवधारणा, ववशेषता, औक्षचत्य वारे जानकारी गराउन ु

➢ नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खचि संरचनाका खम्वा (pillars) , तत्व (Framework) तथा कानूनी र 
प्राथर्मकीकरणका आधार, पकृया र ढााँचावारे जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ बजेट तजुिमाको मागिदशिन तथा सीमा 
➢ चाल ुआवको मध्यमकालीन खचि संरचना 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खचि संरचना अवधारणा, 
ववशेषता, औक्षचत्य  

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  

 

२० र्मनेट 

२. नेपाल सरकारको मध्यमकालीन संरचनाका खम्वा तत्व 
तथा सम्बक्षन्धत कानून र प्राथर्मकीकरणका आधार र ववर्ध 

अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल  ४० र्मनेट 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी २० र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५.सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

       सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु मध्यमकालीन खचि संरचनाको अवधारणा तथा अक्षचत्य । यसका प्रमखु खम्वा (नर्तजा, 
प्राथर्मकीकरण तथा प्रर्तइकाई लागत) । तत्वहरु (Fiscal, Budgetary &Result Framework)। साधारण तथा 
ववकास कायिक्रमलाई प्राथर्मकीकरण गने आधार तथा प्रकृया । योजना र बजेटबीच तालमलेमाफि त साविजर्नक 
खचिको प्रभावकारीताको लार्ग मध्यकालीन खचि संरचनामा गनुिपने सझुावहरु । 

• र्नश्कषि:  र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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मध्यमकालीन खचि संरचनाका 
अवधारणा, तत्व तथा ढााँचावारे 
जानकारी भएको हनुे । 

• रावष्ट्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.npमा राक्षखएको बजेट 
सीमा तथा मागिदशिन। 

• चाल ुमध्यमकालीन खचि संरचना  

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६  

• अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

• स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ 

http://www.npc.gov.np/
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सर- ४ :  मध्यमकालीन खचि संरचनाको व्यवहाररक अभ्यास 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खचि संरचना तयार गनि अभ्यास गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ मध्यमकालीन खचि संरचनाको मार्मलाको एक्सेल सीट (ढााँचा) 
➢ मध्यमकालीन खचि संरचनाको नमूना मार्मला 
➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ चाल ुआवको मध्यमकालीन खचि संरचना 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नेपाल सरकारको मध्यमकालीन मार्मला ववषयको 
पररचय तथा समूह गठन 

ढााँचा तथा मार्मला प्रस्ततुी  

 

१० र्मनेट 

२. मध्यमकालीन संरचनाका तयारी समूह गठन समूहगत मार्मला अभ्यास ३० र्मनेट 

३. मध्यमकालीन संरचनाको नमूना ढााँचा प्रस्ततु ४ समूहबाट सामूवहक प्रस्तरु्त तथा 
र्लफल 

३० र्मनेट 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १० र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५.सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

     सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु रावष्ट्रय योजना आयोगले तोकेको ढााँचामा सहभागीलाई चारवटा समूहमा मध्यमकालीन खचि 
संरचनाको अभ्यासको नमूना ।  

 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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मध्यमकालीन खचि 
संरचनाको बजेटरी र 
नर्तजा खाका तयार गनि 
सक्नेर् । 

रावष्ट्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.npमा राक्षखएको बजेट 
सीमा तथा मागिदशिन 

मध्यमकालीन खचि संरचना (२०७८/७९-२०८०/८१) 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६  

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ 

 

http://www.npc.gov.np/
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सर- ५ : नेपाल सरकारको बजेट तजुिमा प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नेपाल सरकारको बजेट तजुिमाको अवधारणा¸आधार तथा चरण (क्यालेण्डर)र बजेट बजेट तजुिमा 
फारामवारे जानकारी गराउन ु

➢ बजेट तजुिमा ववषयगत मन्रालय, कायािन्वयन गने र्नकाय तथा आर्थिक प्रशासन शाखाको क्षजम्मवेारी 
वारे जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

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

➢ बजेट तजुिमाको मागिदशिन तथा सीमा, चाल ुआवको मध्यमकालीन खचि संरचना 
३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नेपालसरकारको बजेटको पररचय, र्सद्धान्त, आधार र बजेट 
तजुिमाका चरण 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  ३० र्मनेट 

२. बजेट तजुिमामा ववषयगत मन्रालय, कायािन्वयन गने 
र्नकाय भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. बजेट तजुिमामा आर्थिक प्रशासन शाखाको भरू्मका तथा 
क्षजम्मेवारी 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

४. समस्या तथा समाधान डेमोस्रेसन २० र्मनेट 

३. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी ५ र्मनेट 

४. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  बजेट तथा सरकारी बजेटको पररचय । बजेट तजुिमा आधारहरु । अथि मन्रालयबाट जारी 
बजेट तजुिमा क्लालेण्डर (बजेट तजुिमा ददग्दशिन) । बजेट तजुिमामा ववषयगत मन्रालयको भरू्मका । बजटे 
तजुिमामा आर्थिक प्रशासन शाखाको क्षजम्मेवारी । तजुिमा गदाि उठने सवालमा र्लफल गरी सधुार गने पने 
प्रमखु पिहरु सवहत सेसन अन्त्य गने । 
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• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

नेपाल सरकारको बजेट 
तजुिमा प्रणालीके वारेमा 
बझेुका हनुे । 

रावष्ट्रय योजना आयोगको वेभ साइट www.npc.gov.npमा राक्षखएको बजेट सीमा तथा 
मागिदशिन 

रावष्ट्रय योजना आयोग तथा अथि मन्रालयको बजेट तजुिमा सम्बन्धी पररपर  

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्बन्धी ऐन¸ २०७६ तथा र्नयमावली 
२०७७ 

मन्रालयका पररपर तथा मन्रालयगत बजेटसूचना प्रणाली । 

http://www.npc.gov.np/
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सर- ६ :  बजेट कायािन्वयन तथा अनगुमन र मूलयाकंन प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ बजेट कायािन्वयनका कानूनी आधारहरू तथा कायािन्वयन प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउन ु। 

➢ बजेट कायािन्वयनमा आर्थिक प्रशासन शाखाको क्षजम्मवेारी तथा ध्यान ददन ुपने ववषयवारे जानकारी ददन ु
। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ बजेट कायािन्वयन मागिदशिन 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. बजेट कायािन्वयका कानूनी तथा मागिदशिन  कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

२० र्मनेट 

२. बजेट कायािन्वयन प्रणाली अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३. बजेट कायािन्वयनमा आर्थिक प्रशासनको क्षजम्मेवारी 
तथा भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १५ र्मनेट 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५ र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

     सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु  बजेट कायािन्वयन कानूनी आधारहरु ।चाल ुआवको ववर्नयोजन, आर्थिक, ऋण तथा 

जमानत, राष्ट्र ऋण ऐन तथा बावषिक ववकास कायिक्रम तथा बजेट कायािन्वयन मागिदशिन (अक्षख्तयारी), 
अनगुमन तथा मलुयांकन र्नदेक्षशका।बजेट कायािन्वयसाँग सम्बक्षन्धत सूचना प्रणालीहरु (LMBIS, CGAS, 

TSA, RMIS, RMIS) माफि त र्नकासा तथा प्रार्प्तको लेखांकन तथा प्रर्तवदेन । साविजर्नक खररद ऐन, 

२०६३ र आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ तथा र्नयमावली आददले तोकेका 
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनी क्षजम्मवेारी तथा भरू्मका । 
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• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

बजेट कायािन्वय तथा 
अनगुमनका चरणहरु 
वारे जानकारी भएको 
हनुे । 

• ववर्नयोजन ऐन, आर्थिक ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन, राष्ट्र ऋण ऐन । 

• बावषिक ववकास कायिक्रम तथा बजेट खचि गने अक्षख्तयारी तथा कायािन्वयन 
मागिदशिन  

• मन्रालयगत बजेटसूचना प्रणीली (LMBIS) तथा अन्य सूचना प्रणालीहरु । 

• अनगुमन तथा मलुयाकन ददग्दशिन¸ २०७५ 
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सर- ७ :  आयोजना व्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ आयोजनाको पररचय, चरण तथा ववशषेताहरूवारे जानकारी गराउन ु

➢ आयोजना बैकको पररचय, प्रकृया तथा आधारवारे जानकारी ददन ु 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. आयोजनाको व्यवस्थापनको पररचय,ववशषेता र 
महत्व 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

3० र्मनेट 

२. आयोजना बैकको पररचय, प्रकृया तथा र्नैटका 
आधारहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ४० र्मनेट 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी २० र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  आयोजनाको पररचय, ववशेषता तथा महत्व । आयोजनामा नगद,शोधभनाि तथा सोझै भकु्तानी 
ववर्ध वारे जानकारी । आयोजना बैकको पररचय, प्रकृया तथा रावष्ट्रय योजना आयोगले तोकेका आधारहरु।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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आयोजना तथा आयोजना बैंकको अवधारणा जानकारी 
भएको हनुे । 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन 
२०७६ र र्नयमावली २०७७ 

• रावष्ट्रय योजना आयोगले तोकेको आयोजना बैक 
सम्बन्धी मापदण्ड 

• आयोजनाको ववस्ततृ वववरण 

• आयोजनाको सम्झौता(बैदेक्षशक स्रोत भए) 
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सर - ८ : संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना प्रणाली ववचको अन्तर सम्बन्ध  

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवर्धक योजनाको अन्तर सम्बन्धको अवधारणा तथा आधारवार वारे 
जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवर्धक योजना तथा 
बजेटवीचको अन्तर सम्बन्ध : पररचय, महत्वर आधारहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

३५ र्मनेट 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रणालीमा 
तहगत तथा र्नकायगत भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी २० र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवर्धक योजना तथा बजेटवीचको अन्तर सम्बन्धको पररचय 
तथा महत्व। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवर्धकयोजना तथा बजेट प्रणालीवीच अन्तरसम्बन्धका आधारहरु।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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संघीय इकाइवीचको अन्तर 
सम्बन्ध वारे बझेुका हनुे 
। 

▪ नेपालको संववधानको धारा ५९, धारा २३१ देक्षख २३६ र अनसूुचीहरु 

▪ संघ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन) ऐन २०७७ 
▪ रावष्ट्रय योजना आयोगका योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन  
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सर- ९ : ददगो ववकास लक्ष्य 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ ददगो ववकास लक्ष्यको वारे जानकारी गराउन ु

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. ददगो ववकास लक्ष्यको पररचय तथा महत्व  कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन 

१५ र्म 

२. ददगो ववकास लक्ष्यका Goals अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्म 

३. ददगो ववकास लक्ष्य हार्सल गनि नेपालले गरेका प्रयासहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ३० र्म 

३. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी २० र्मनेट 

४. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु ददगो ववकास लक्ष्यको पररचय तथा महत्व । १७ वटा लक्ष्य तथा सूचकहरुको 
स्थानीयकरण।नीर्तगत, काननुी तथा संस्थागत प्रयास । कायािन्वयमा क्षजम्मेवार पारहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

ददगो ववकास लक्ष्यवारे 
बझेुका हनु े

• १५ औ योजना 
• रावष्ट्रय योजना आयोग ददववल लक्ष्य अवस्था र मागिक्षचर २०१६-२०३० 

• ददववलको स्वके्षच्र्क रावष्ट्रय समीिा प्रर्तवदेनहरु 
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• ददववलको लक्ष्यको आवश्यकता पवहचान, लागत तथा र्बत्तीय रणनीर्त, २०१८ 

• ददववल स्थानीयकरण स्रोत पकु्षस्तका २०७७ 
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६. मोड्यलू- ४ :  आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सेसन संख्या १७ 

सर - १ : नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली 
सरकोसमय: १.३०घण्टा 
१. र्सकाईकोउद्धशे्य(Learning Objective): 
नेपालकोसरकारी लेखाप्रणालीबारेमाजानकारीददन।ु 
२. तार्लमसामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ कायिपर¸ह्वाइटबोडि̧ क्षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर¸लयापटप¸स्टेसनरीसेटआदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Sessionoutline and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१.लेखाको अवधारणा, चक्र र संिीप्त इर्तहास लेक्चर र्बधी/ समूहर्लफल १०र्मनेट 

२. लेखाको र्सद्धान्त¸ मान्यता र परम्परा लेक्चर र्बधी/ समूहर्लफल २०र्मनेट 

३. सरकारी लेखाको र्सद्धान्त¸ उद्धेश्य र आधारहरु लेक्चर र्बधी/ समूहर्लफल २०र्मनेट 

४. नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीको संिीप्त पररचय लेक्चर र्बधी/ समूहर्लफल २०र्मनेट 

५ समस्या र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल १०र्मनेट 

६ र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल ५र्मनेट 

७ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल ५र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन  (Session Guideline) 
• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

सेसन र्सकाईउद्धेश्य/उपलब्धी    
➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु लेखाको अवधारणा र आधारभतू र्सद्धान्त तथा नेपालको सरकारी लेखा बारे संिीप्त 

जानकारी । 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• प्रक्षशिाथीहरु सरकारी लेखाप्रणालीको बारेमा 
जानकार हनुेर्न  । 

 

➢ नेपाल सरकारको लेखा र्नदेक्षशका २०७३ 
➢ एवककृत आर्थिक संकेत तथा बगीकरण र 

ब्याख्या¸२०७४ 
➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 

२०७६ तथा र्नयमावली 
➢ साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ तथा अन्य 

सम्बद्ध ऐनहरु 
 

 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

88 

सर- २ : आर्थिक प्रशासन र यसको िरे सम्बन्धी सैद्धाक्षन्तक ज्ञान 

सरको समय: १.३०घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ आर्थिक प्रशासनको अवधारणा¸ उद्धेश्य,महत्व र कायिहरु बारे सैद्धाक्षन्तक ज्ञान ददन।ु 
➢ आर्थिक प्रशासनको चक्र¸िेर र र्तनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध बारे जानकारी ददन।ु 
➢ नेपालमा आर्थिक प्रशासन संचालनका काननुी आधार बारे जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ कायिपर¸ ह्वाइटबोडि̧  क्षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर¸ लयापटप¸ स्टेसनरी सेट आदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline  and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.आर्थिक प्रशासनको अवधारणा तथा तथा चक्र कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

२.आर्थिक प्रशासनको उद्धशे्य र महत्व अन्तरवक्रयात्मक,प्रवचन १५र्मनेट 

३. आर्थिक प्रशासनको िेर तथा आयामहरु अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन १५र्मनेट 

४.आर्थिक प्रशासन संचालनको कानूनी आधारहरु 
तथा संम्बद्ध संस्थाहरु 

अन्तरवक्रयात्मक,प्रवचन २०र्मनेट 

५.समस्या र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल १०र्मनेट 

६ र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल ५र्मनेट 

७ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल ५र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी    

➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु आर्थिक प्रशासनको सैद्धाक्षन्तक अवधारणा¸चक्र¸उद्धेश्य,िेर¸आयाम र कानूनी 
आधारबारे सैद्धान्तक ज्ञान ददने। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
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• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले आर्थिक प्रशासन र यसको 
िेर सम्बन्धी सैद्धाक्षन्तक ज्ञान हार्सल गरेको 
हनुेर्न। 

 

➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 
२०७६तथा र्नयमावली 

➢ साविजर्नक खररदऐन, २०६३तथा अन्यसम्बद्ध 
ऐनहरु 

➢ नेपाल सरकारको लेखा र्नदेक्षशका¸२०७३ 
➢ नेपाल सरकारको साबिजर्नक र्बत्तब्य बस्थापन 

सधुार रणनीर्त 
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सर- ३ : चाल ुववर्नयोजन ऐन तथा बजेट मागिदशिनका प्रमखु व्यवस्थाहरु 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ चाल ुववर्नयोजन ऐन तथा बजेट कायािन्वयन मागिदशिनका व्यवस्थाहरु वारे जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. चाल ुववर्नयोजनको पररचय तथा प्रमखु काननुी व्यवस्था कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

३० र्मनेट 

२. चाल ुआर्थिक,  ऋण तथा जमानत र राष्ट्र ऋणउठाउने 
ऐनका प्रावधान 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. बजेट कायािन्वय मागिदशिन  अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी ३५ र्मनेट 

४. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु सघीय संसदले स्वीकृत गरेको ववर्नयोजन, ऋण तथा जमानत, राष्ट्र ऋण तथा आर्थिक ऐनमा 
कायािन्वयन गनि भएका प्रमखु व्यवस्थाहरु । अक्षख्तयारी, कायिक्रम स्वीकृत, ववत्तीय हस्तान्तरण, र्नकासा, 
रकमान्तर, से्रतान्तर रप्रर्तवदेन प्रणाली । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

91 

बजेट कायािन्वयन सम्बन्धी 
चाल ुऐन तथा 
मागिदशिनवारे जानकारी हनु े

▪ चाल ुववर्नयोजन ऐन 

▪ आर्थिक ऐन 

▪ ऋण तथा जमानत ऐन 

▪ राष्ट्र ऋण उठाउन ेऐन 

▪ अथि तथा सम्बक्षन्धत मन्रालय। र्नकायबाट जारी बजेट कायािन्वय सम्बन्धी 
मागिदशिन 
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सर- ४ : आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व कानूनको औक्षचत्य वारे जानकारी गराउन ु 
➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ का नयााँ प्रावधानहरु वारे जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ अक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणाली ददग्दशिन २०७५ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय 

१. आर्थिक प्रशासनका िेर र र्बत्तीय क्षजम्मेवारी र जवाफदेहीताको 
अवधारणा 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १५ र्मनेट 

२. आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व कानूनको पररचय तथा 
आक्षचत्य 

अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल १५र्मनेट 

३. आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ का नयााँ 
प्रावधानहरु 

अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी ३०र्मनेट 

४. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी २० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सरसंचालनकोमागिदशिन(Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिकतथासेसनकोपररचय 
   सेसनर्सकाईउदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्यर्बषयबस्त:ु 
आर्थिककायिववर्धतथाववत्तीयउत्तरदावयत्वकानूनकोआक्षचत्य।आर्थिककायिववर्धतथाववत्तीयउत्तरदावयत्वऐन, 
२०७६कानयााँप्रावधान। 

• र्नश्कषि: र्सकाईउपलब्धीकोमापनरपषृ्ठपोषण 
• सेसनसमापन: प्रक्षशिाथीबाटधन्यवादज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय 
उत्तरदावयत्व कानूनको आक्षचत्य तथा नयााँ 
ववषयको वारेमा जानकारी भएको हनुेर्न 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 
तथा र्नयमावली २०७७ 

• साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 
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सर- ५ : र्नकायगत प्रमखु र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमखुको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम 
कतिब्य तथा अर्धकार 

सरकोसमय: १.३० घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

• आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाको जानकारी ददन ु
• र्नकायगत प्रमखु र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमखुको काम, कतिब्य र अर्धकार बारे काननुी 

व्यवस्थाको जानकारी ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

• पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना  (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध  (Methodology) समय 

१. आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको अवधारणा कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन १०र्मनेट 

२. बजेट, र्नकासा तथा खचि गने कायिववर्ध र मापदण्ड प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, २०र्मनेट 

३. राजस्व लेखा र दाक्षखला अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

४. आन्तररकर्नयन्रण, लेखापरीिण, प्रर्तवदेन, बेरुज ु
फयौट र अन्य 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १०र्मनेट 

६ र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

७ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

 
४. सरसंचालनकोमागिदशिन(Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिकतथासेसनकोपररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 

मखु्य र्बषयबस्त:ु बजेटतजुिमा, र्नकासा, खचि गने कायिववर्ध, आन्तररक र्नयन्रण, लेखापरीिण, 
प्रर्तवदेन, बेरुज ुफयौट लगायत सम्पणुि ववत्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा लेखा उत्तरदायी अर्धकृत, 
कायािलय प्रमखु र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमखुको काम, कतिब्य र अर्धकार 
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• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले र्नकायगत प्रमखु र आर्थिक प्रशासन शाखा 
प्रमखुको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम कतिब्य तथा 
अर्धकार सम्बन्धी जानकारी हार्सल गरेको हनुरे्न । 

 

• नेपालको संववधान 
• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 

ऐन,२०७६, तथा र्नयमावली 
• साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावली 

www.fcgo.gov.np. 

 

http://www.fcgo.gov.np/
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सर- ६ : सरकारी संक्षचतकोषको व्यवस्थापन 

सरको समय: १घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्य (Learning Objective): 

• सरकारी संक्षचत कोषको बारेमा जानकारी ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

• पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ,ह्वाईटवोडि,क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण 

ववर्ध(Methodology) 
समय  

१. संक्षचतकोषको अवधारणा तथा संघीय सक्षञ्चतकोषको सञ्चालन सम्बन्धी 
काननुी व्यवस्था 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १५र्मनेट 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका ववभाज्यकोष र ववभाज्यकोषमा 
जम्मा हनुे राजस्वहरु तथा बााँडफााँडप्र वक्रया 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक 
र्लफल, 

२०र्मनेट 

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजस्व तथा अनदुान खातामा 
जम्मा हनुे प्रार्प्तहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका खाताहरु कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

५. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गने अनदुानहरु तथा अनदुान ददन े
तररका 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १५र्मनेट 

६.समस्या तथा समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

७. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

८ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन  (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
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• मखु्य र्बषयबस्त:ु ववर्नयोजन ऐन, अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक कायिववर्ध ऐन तथा 
र्नयमावलीमा भएका प्रावधानहरु 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले सरकारी संक्षचतकोषको बारेमा 
जानकारी हार्सल गरेका हनुरे्न । 

• अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
• ववर्नयोजन ऐन, २०७७ 
• प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन तथा र्नयमावली 
• प्रदेश सरकारको बजेट र्नकासा कायिववर्ध 
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
• सरकारी कारोबार र्नदेक्षशका, २०७६ 
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सर- ७ : धरौटी लेखा (सैद्धाक्षन्तक) 
 

सरको समय: १.३० घण्टा  

१. र्सकाईको उद्धशे्य  (Learning Objective): 

➢ धरौटी लेखा सम्बन्धी जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि क्षक्लपचाटि 
➢ स्वीकृत मलेप फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१ धरौटी लेखा सम्बन्धी पररचय लेक्चर ववर्ध र प्रबचन २० र्मनेट 

२ धरौटी लेखा सम्बन्धी मलेप फारामहरुका महलको 
जानकारी 

अन्तवक्रि यात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३. धरौटी लेखाको उपयोग एवं महत्व लेक्चर ववर्ध/ समहु र्लफल २० र्मनेट 

४ धरौटी लेखाको समस्या र समाधानका उपाएहरु अन्तवक्रि यात्मक र्लफल १० र्मनेट 

५ र्नतकषि अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

६ सेसन ररभ्यू अन्तवक्रि यात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त ु: व्यक्षक्तगत धरौटी खाता म.ले.प.फा. नं. ६०१, गोस्वारा धरौटी खाता म.ले.प.फा. 

नं. ६०२, धरौटीको बैंङक नगदी वकताव/वहसाब म.ले.प.फा. नं. ६०३, बैंक प्रत्याभरू्त (Bank 

Guarantee) अर्भलेख खाता म.ले.प.फा. नं. ६०४, धरौटीको ववत्तीय वववरण म.ले.प.फा. नं. ६०७ 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले धरौटी लेखा सम्बन्धी 
सैद्धाक्षन्तक जानकारी हार्सल गनेर्न । 

 

• आर्थिक कायिववर्ध ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन तथा  
र्नयमावलीका उललेक्षखत व्यवस्थाहरु 

• म.ले.प.फारामहरु 

• साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमावलीहरु 
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सर ८ पेश्की व्यवस्थापन 

सरको समय: १.३० घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

• पेश्की व्यवस्थापनको अवधारणा र काननुको बारेमा जानकारी ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

• पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय  

१. पेश्की व्यवस्थापनको पररचय कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन १५ र्मनेट 

२. पेश्कीका प्रकारहरु प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, २० र्मनेट 

३. पेश्की ददने तथा फयौट गने कानूनीव्य वस्थाहरु अन्तरवक्रयात्मकप्र वचन २५ र्मनेट 

४. पेश्की अर्भलेख, अनगुमन तथा प्रर्तवदेन प्रणाली कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन १० र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १० र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, ५ र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 

मखु्य र्बषयबस्त:ु साविजर्नक खररद ऐन,२०६३ र र्नयमावली,२०६४मा भएका व्यवस्थाहरु, आर्थिक 
कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन,२०७६ तथा र्नयमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले पेश्की ब्यवस्थापनगनि गराउन 
सक्नेर्न ्। 

• साविजर्नक खररद ऐन,२०६३ र र्नयमावली, 
२०६४ 
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 • आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 
ऐन,२०७६ र र्नयमावली 

• भ्रमण खचि र्नयमावली 
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सर- ९ :  क्षजन्सी व्यवस्थापन (सैद्धाक्षन्तक) 
सरको समय: १.३० घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्य  (Learning Objective): 

• क्षजन्सी व्यवस्थापनमा भएका ववद्यमान व्यवस्थाहरुको जानकारी गराउन ु। 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

• पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय  

१. क्षजन्सी व्यवस्थापनको पररचय, आवश्यक्ता र काननुी 
व्यवस्था 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन  २० र्मनेट 

२. क्षजन्सी व्यवस्थापनका प्रमखु पिहरु प्रवचन र्लफल, २० र्मनेट 

३. क्षजन्सी व्यवस्थापनको तररका एवं र्नयन्रण प्रणाली अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

4. क्षजन्सी व्यवस्थापनका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल २० र्मनेट 

5. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५ र्मनेट 

६ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: क्षजन्सीको व्यवस्थापन र म.ले.प फारामहरुको व्याख्या 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुको क्षजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी 
सिमता अर्भबवृद्ध भएको हनु ेर् ।  

• महालेखा परीिक फारामहरु(४०१-४१८) 
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 •  एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र 
व्याख्या, २०७४ 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 
ऐन,२०७६  

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 
र्नयमावली,२०७७  

• www.fcgo.gov.np 

 
 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
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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सर- १० : बरबझुारथ, र्ललाम ववक्री तथा र्मनाहा सम्बन्धी कायिववर्ध 

सरको समय: १.३० घण्टा  

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ बरबझुारथ, र्ललाम ववक्री तथा र्मनाहा सम्बन्धीकायिववर्धको जानकारी ददन ु। 

➢ बरबझुारथ र्ललाम तथा र्मनाहा सम्बन्धमा ब्यबहाररकताको लार्ग तयार पानुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ प्रोजेक्टर लयापटप माकि र ह्वाइटवोडि, क्षक्लपचाटि, मेटाकाडि 
➢ स्वीकृत म.ले.प. फारामहरु 

➢ स्टेशनरी ह्याण्सआ्उट  

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१ बरबझुारथ  सामान्य जानकारी लेक्चरर्बधी/ समूहर्लफल २० र्मनेट 

२ र्ललाम ववक्री सम्बन्धी सामान्य जानकारी लेक्चरर्बधी/ समूहर्लफल २० र्मनेट 

३.र्मनाहा सम्बन्धी सामान्य जानकारी लेक्चरर्बधी/ समूहर्लफल २० र्मनेट 

४.समस्या र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल २० र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

६.सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: र्नजामती सेवा ऐन तथा र्नयमावलीमा भएका ब्यवस्थाहरु, आर्थिक कायिववर्ध तथा 
ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन तथा र्नयमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु र र्ललाम ववक्रीका सम्बन्धमा र्ललाम 
ववक्री र्नदेक्षशकाले गरेका व्यवस्थाहरु।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले बरबझुारथ,  र्ललाम ववक्री 
तथा र्मनाहा सम्बन्धी कायिववर्ध गनि गराउन 
सक्नेर्न ्। 

 

• र्नजामर्त सेवा ऐन,२०४९ तथा र्नयमावली,२०५० 

• र्ललाम ववक्री सम्बन्धी र्नदेक्षशका 
• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन तथा 
र्नयमावली 

• नेपाल सरकारको लेखा र्नदेशीका, २०७३ 

• सम्बक्षन्धत वेभसाइट जस्तै www.fcgo.gov.np,  

 

http://www.fcgo.gov.np/
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सर- ११ : सरकारी बााँकी असलु उपर कायिववर्ध 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सरकारी बााँकी असलु उपर कायिववर्धवारे जानकारी गराउन ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. सरकारी बााँकी असलु उपरको पररचय तथा िेर कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२. सरकारी बााँकी असलु उपर गने प्रकृया अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. सरकारी बााँकी असलु उपरमा सम्बक्षन्धत कायािल, मन्रालय 
तथा कुमारी चोक तथा केक्षन्रय तहर्सल कायािलयको भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी ४० र्मनेट 

४. सवालहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  १० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन अनसुार सम्बक्षन्धत कायािलय र सम्बक्षन्धत 
मन्रालयको क्षजम्मवेारी । कुमारी चोक तथा केन्रीय तहर्सल कायािलयको काम कतिव्य र अर्धकार । सरकारी 
बााँकी असलु उपर प्रकृया ।  

र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

सहभागीहरुले सरकारी 
बााँकी असलु उपर 
प्रकृयाका वारेमा वझेुका 
हनुेर्न ्। 

▪ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन दफा ४७, ४८ र ४९ 

▪ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व र्नयमावली २०७७ को र्नयम 
११२, ११३ र ११४ 
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सर- १२ : कायि सम्पादन करार तथा परुस्कृत गने मापदण्ड 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सहभागीहरुलाई कायि सम्पादन करार तथा परुस्कृत गने मापदण्डको वारेमा जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ आयोजना लेखाको ढााँचा (मलेप फाराममा उललेख) 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कायि सम्पादन करारको पररचय तथा ओक्षचत्य कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

२० र्मनेट 

२. कायि सम्पादन करारका वारेमा भएका नीर्तगत तथा 
कानूनी प्रावधानहरु 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदायीत्व र्नयमावलीमा 
भएको मापदण्ड तथा मलुयांकन प्रकृया 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी ३० र्मनेट 

४. सवालहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  १० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु कायि सम्पादन करारको पररचय । ओक्षचत्य । सशुासन ऐन, र्नजामती सेवा ऐन र्नयमावलीमा 
भएका व्यवस्थाहरु । आर्थिक कायिववध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐनको दफा १९  तथा र्नयम ३१ मा 
भएको मापदण्ड । कायि सम्पादन मलुयांकनका सूचक तथा माइलस्टान । मलुयाकन प्रणाली । नेपालमा यसको 
अभ्यास तथा भावी कायिददशा । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

कायि सम्पदन 
व्यवस्थापनको वारेमा 
जानकारी भएको हनुे । 

▪ सशुासन ऐन तथा र्नयमावली 
▪ र्नजामती सेवा ऐन र्नयमावली 
▪ आर्थिक कायिववध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐनको दफा १९  तथा र्नयम ३१ 

मा भएको मापदण्ड । कायि सम्पादन मलुयांकनका सूचकहरु ।  

▪ प्रधानमन्री तथा मन्रीपररषदको कायािलयको पररपर 

▪ १५ ओ योजनाको नर्तजा खाका । 
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सर - १३ : भ्रमण खचि सम्बन्धी र्नयमहरु 

सरकोसमय: १.३०घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

• भ्रमण सम्बन्धी अन्तरदेशीय तथा अन्तरािवष्ट्रय व्यवस्थाको जानकारी ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

• पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ ,ह्वाईटवोडि ,क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

 
३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session and Methodology):   
 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय  

१. भ्रमण आदेश स्वीकृर्त सम्बन्धी काननुी 
व्यवस्था 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मकर्लफल, २५ र्मनेट 

२. दैर्नक तथा भ्रमण भत्ताको दर एवम ्अवर्ध 
गणना 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. पेश्की तथा भकु्तानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन २५ र्मनेट 

४. व्यावहाररक समस्या र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

५ र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

६ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 

मखु्य र्बषयबस्त:ु भ्रमण खचि र्नयमावलीमा भएका प्रावधानहरु 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• प्रक्षशिाथीहरुले दैभ्रभ व्यवस्थापन गनि गराउन 
सक्नेर्न ्। 

 

• दैर्नक तथा भ्रमण खचि र्नयमावली 
• आर्थिक तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन तथा 

र्नयमावली 
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सर- १४ : आयोजना लेखा 
 
सरको समय: १.३०घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्य (Learning Objective): 

➢ आयोजना लेखा सम्बन्धी जानकारी ददन।ु  
२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट,का यिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ ववत्तीय वववरणहरु 

 
३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. आयोजना लेखाको पररचय कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन १०र्मनेट 

२.आयोजना लेखाको लेखाङ्कन, लेखाङ्कनको लार्ग आवस्यक 
कागजातहरु र प्रर्तवदेनमा तयार गनुिपने कुराहरु 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक 
र्लफल, 

३०र्मनेट 

३.आयोजना लेखाको ढााँचा अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

४. आयोजना लेखाका समस्या र समाधानका उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

५. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

६ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सरसंचालनको मागिदशिन(Session Guideline) 
• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु नेपाल सरकारको लेखा र्नदेक्षशकामा भएका व्यवस्थाहरु, आयोजना लेखा तयार गदाि 
तयार गररन ेर्बर्भन्न नोटहरु लगायत अन्य बैदेक्षशक सहायताबाट सञ्चार्लत आयोजना लेखाका 
ढााँचाहरु। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन    

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• प्रक्षशिाथीहरुले आयोजना लेखा सम्बन्धमा 
जानकारी गराउन सक्नेर्न ्। 

 

• एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वगीकरण र 
व्याख्या, २०७४ 

• नेपाल सरकारको लेखा र्नदेक्षशका, २०७३ 
• आयोजना लेखा, म.ले.प. फाराम न. २३१ 

 

 

https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf
https://www.fcgo.gov.np/uploads/uploads/2019-03-31/GoN_Charts_of_Account_20742.pdf


 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

114 

 

सर- १५ : आर्थिक प्रशासनमा नैर्तकता तथा सदाचार 

 

सरको समय: १.३० घण्टा 
१. र्सकाईको उद्दशे्य (Learning Objective): 

➢ आर्थिक प्रशासनमा नैर्तकता तथा सदाचारको वारेमा जानकारी ददन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नैर्तकता तथा सदाचारको पररचय : र्सद्धान्त र प्रकार कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

२० र्मनेट 

२. आर्थिक प्रशासनमा नैर्तकताका र्नधािरक तत्त्व र असर अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. आर्थिक प्रशासनमा नैर्तकताको आवश्यकता अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४. आर्थिक प्रशासनमा नैर्तकता प्रवद्धिनका आधारहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  १० र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  नैर्तकता दशिनशास्त्रको त्यो भाग हो जसले जीवनका लार्ग असल र खराव के हो ? कसरी 
असल कुरा प्रार्प्त र गलत कुरा त्याग्न सवकन्र्,  कुन ैपररवेशमा ती कुराको महत्व के हनु्र् भने्न कुराको 
अध्ययन, व्याख्या र ववश्लषेण र र्सफाररस गने असल आचरण, व्यवहार र अनशुासनको र्सद्धान्त हो । बहृत 
(meta ethic), मान्यतात्मक (normative ), बणाित्मक (descriptive), व्यवहाररक (applied) नैर्तकताका मखु्य 
आयाम हनु ्। के उक्षचत र के अनकु्षचत रु्याउने आन्तररक सामथ्यि ववकास गनुि, असल र आदिश जीवन क्षजउन 
र्सकाउन,ु अर्धकार र क्षजम्मवेारीको सही प्रयोग गनि र्सकाउन ुनैर्तकताको मूल उद्शश्य हो । नैर्तकताले समग्र 
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मानव मलुय, शासनर आर्थिक प्रशासनलाई संस्थागत गनि आधार ददन्र् । आदर र स्वतन्रता, सविलाभक, अरुको 
हानी नगने, न्याय र इमान्दार यसका मूल र्सद्धान्त हनु ्। पररवार, व्यक्षक्तको वालय अवस्था, सामाक्षजक पररवेश, 
सतसंगत, पाररवाररक प्रभाव, संगठन, पेशा व्यवसाय,  व्यक्षक्तगत िमता र आक्षजित अनभुव अददले नरै्तकतालाई 
र्नधाणि गर्ि । कानूनको पालना, व्यवसावयकता ववकास, उत्तरदावय र नैर्तकमूलयमा आधाररत सयन्र, र्नतपि 
कायिवातावरण र राष्ट्रभावको ववकासले नैर्तक मलुयलाई प्रवद्धन गर्ि । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरुले नैर्तकता र 
सदाचारको बारेमा बताउन 
सक्नेर्न ्। 

 

र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ 

नेपाल सरकारको लेखा र्नदेशीका २०७३ 
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सर- १६: आर्थिक कायिप्रणाली 
सरको समय: १:३०घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

• आर्थिक कायिप्रणालीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

• पावरप्वाईण्ट,का यिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
• ववत्तीय वववरणहरु 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय (र्मनेट) 

१. तीन तहकै आर्थिक कायिप्रणालीको पररचय र िरे कायिपरप्रस्ततुी,प्रवचन १५र्मनेट 

२. तीन तहकै सक्षञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन २०र्मनेट 

३. सक्षञ्चत कोष मार्थ व्ययभार (संघ र प्रदेश) अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन २०र्मनेट 

४. अन्यसरकारी कोषहरुको व्यवस्थापन प्रवक्रया कायिपरप्रस्ततुी,प्रवचन २०र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाईउद्धेश्य/उपलब्धी 

• मखु्य र्बषयबस्त:ु ववर्नयोजन ऐन, आर्थिक कायिववर्ध ऐन तथा र्नयमावलीमा भएका प्रावधानहरु 
• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• प्रक्षशिाथीहरुले आर्थिक कायि प्रणालीका 
बारेमा जानकारी हार्सल गरेका हनुेर्न । 

 

• नेपालको संववधान 
• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 

२०७६ 
• प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन 
• स्थानीय आर्थिक कायिववर्ध ऐन 
• ववर्नयोजन ऐनहरु 
• अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
• www.fcgo.gov.np 

 

http://www.fcgo.gov.np/
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सर- १७ : तहगत सरकारहरु बीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध  

सरको समय: १:३० घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्य (Learning Objective): 

➢ तहगत सरकारहरु बीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्धको बारेमा जानकारी  ददन।ु 
२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ कायिपर¸ह्वाइटबोडि̧ क्षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर¸लयापटप¸स्टेसनरीसेटआदद। 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline  and Methodology): 

सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 
(र्मनेट) 

१.तहगत सरकारहरु बीचको अवधारणा र महत्व कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १५ र्मनेट 

२. तहगत सरकारहरुबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा 
अन्तरसरकारी र्बत्तीय हस्तान्तरण 

अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल २५ र्मनेट 

३. राजस्व बााँडफाड¸अनदुान तथा रोयलटी सम्बन्धी ब्यबस्था अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी २० र्मनेट 

४.एवककृत र्बत्त्तीय प्रर्तबेदनको ब्यबस्था तथा काननुी आधार। अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल २५ र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल १० र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन(Session Guideline) 
• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी    
➢ मखु्य र्बषयबस्त:ु र्बत्तीय संघीयता तथा सरकारहरुबीचको आर्थिक अन्तरवसम्बन्ध¸ अन्तरसरकारी 

र्बत्तीयहस्तान्तरण¸ एवककृत र्बत्त्तीय प्रर्तबेदनको ब्यबस्था तथा काननुी कानूनी आधार बारे 
जानकारी। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
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• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरु तहगत सरकारहरु बीचको 
आर्थिक अन्तरसम्बन्ध बझु्न सिम हनुेर्न 
। 

 

➢ नेपालको संर्बधान 
➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 

२०७६ तथा र्नयमावली 
➢ अन्तरसरकारी र्बत्त ब्यबस्थापन ऐन २०७४ 

तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 
➢ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
➢ रावष्ट्रय प्राकृर्तक श्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन 
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७. मोड्यलू- ५:  लेखापरीिण, बेरुज ुआन्तररक र्नयन्रण प्रणाली सेसन संख्या ८ 

सर - १: लेखापरीिणको अवधारणा, मापदण्ड र योजना 
 

 सरकोसमय: १.३० घण्टा 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 
➢ लेखापरीिणको अन्तरावष्टय मानदण्ड तथा योजना वारे जानकारी गराउन ु
➢ महालेखापरीिकको कायिलयवाट जारी मखु्य मखु्य मानदण्डहरु वारे जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 
➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ,ह्वाईटवोडि,क्षललपचाटि 
➢ लेखापरीिणऐन¸२०७५ 
➢ लेखापरीिण मानदण्ड 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. लेखापरीिणको अन्तरावष्टय मानदण्ड  कायिपर प्रस्ततुी,प्रवचन १५र्मनेट 

२. महालेखापरीिकको कायिलयवाट जारी मखु्य मखु्य 
मानदण्ड तथा मागिदशिनहरु 

अन्तरवक्रयात्मकर्लफल २० र्मनेट 

३. लेखापरीिण योजना  कायिपरप्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मकर्लफल १५र्मनेट 

४. मानदण्ड तथा लेखा परीिण योजनाको व्यवहारमा 
प्रयोग 

अन्तरवक्रयात्मकर्लफल २० र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५ र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन  (Session Guideline) 
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• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 

• मखु्य र्बषय बस्त:ु र्नश्कषि : लेखापरीिणको अन्तरावष्टय मानदण्डको अबलम्बन महालेखापरीिकको 
कायिलयवाट जारी मखु्य मखु्य मानदण्डहरु, प्रशासनीक खचिको लेखापरीिण मागिदशिन, सरकारी 
लेखापरीिण मागिदशिन राजस्व लेखापरीिण मागिदशिन अन्य र्नदेक्षशकाहरु, मानदण्डहरुको तथा लेखा 
परीिण योजनाको व्यवहारमा प्रयोग 

• र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीले लेखापरीिणको अन्तरावष्टय मानदण्ड तथा 
योजना वारे बताउन सक्नरे्न ्। 

 

• नेपालकोसंर्बधान 
• महालेखापरीिकको कायिलयको मानदण्ड तथा 

र्नदेक्षशकाहरु 
• लेखापरीिण ऐन२०७५ 
• महालेखापरीिकको कायिलयको 
• Webside www.oag.gov.np 
• लेखापरीिणको अन्तरावष्टय मानदण्ड 
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सर - २: आन्तररक लेखा लेखापरीिण 
 

 सरको समय: १.३० घण्टा 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ आन्तररक लेखापरीिणको अवधारणा सम्बन्धी जानकारी गराउन ु
➢ नेपालमा आन्तररक लेखापरीिण प्रणालीको प्रयोग बारे जानकारी गराउन ु
➢ आन्तररक लेखापरीिण योजना र मापदण्डहरुको जानकारी गराउन ु
➢ आन्तररक लेखापरीिकले पालना गनुिपने आचरणवारे जानकारी गराउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ अक्षन्तरक लेखापरीिण र्नदेक्षशका, २०७३ 
➢ लेखापरीिण ऐन, २०७५ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. आन्तररक लेखापरीिणको पररचय तथा उद्देश्य र्लफल, कायिपरप्रस्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

२.आन्तररक लेखापरीिणका आधार तथा प्रवक्रया अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १५र्मनेट 

३ आन्तररक लेखापरीिणका मखु्य मापदण्डहरु कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन १५ र्मनेट 

४. आन्तररक लेखापरीिकका काम कतिव्य र 
अर्धकार 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १०र्मनेट 

५.आन्तररक लेखापरीिण गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

७.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

८. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 
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४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलक्षब्ध 
    

• मखु्य र्बषयबस्त:ु आन्तररक लेखापरीिणको पररचय तथा उद्देश्य, आन्तररक लेखापरीिणका आधार र 
प्रवक्रया, आन्तररक लेखापरीिणका मखु्य मापदण्डहरु, आन्तररक लेखापरीिकका काम कतिव्य र 
अर्धकार र आन्तररक लेखापरीिण गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरु 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन । 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीले आन्तररक लेखा 
परीिणको सैद्दाक्षन्तक पिबारे 
बताउन सक्नेर्न ्। 

 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 
तथा र्नयमावली, २०७७ 

• आन्तररक लेखापरीिण र्नदेक्षशका, २०७३ 
• लेखापरीिण ऐन, २०७५ 
• लेखापरीिण मानदण्ड 
• IFRS, NFRS, IPSAS, NPSAS 
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सर -३ : आन्तररक लेखापरीिण र्नदेक्षशका र आ.ले.प. चेकर्लष्टको प्रयोग 

 सरकोसमय: १.३० घण्टा 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ आन्तररक लेखापरीिण र्नदेक्षशिका वारे जानकारी गराउन ु
➢ आन्तररक लेखापरीिण चेकर्लष्ट प्रयोगको व्यवहारर अभ्यास गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 
➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ आक्षन्तरक लेखापरीिण र्नदेक्षशका २०७८ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. नेपाल सरकारको अन्तररक लेखापरीिण र्नदेक्षशिका 
अवधारणा, ववशषेता, औक्षचत्य 

कायिपरप्रस्तरु्त,प्रवचन २० र्मनेट 

२. अन्तररक लेखापरीिण चेकर्लष्टको पररचय तथा महत्व अन्तरवक्रयात्मक,र्लफल १५र्मनेट 

३. चेकर्लष्टको ढााँचा अन्तरवक्रयात्मकप्र स्तरु्त १० र्मनेट 

४. चेकर्लष्ट प्रयोगको अभ्यास  अन्तरवक्रयात्मक प्रस्तरु्त, 
व्यवहाररक अभ्यास 

३०र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 

• मखु्य र्बषयबस्त:ु नेपाल सरकारको अन्तररक लेखापरीिण र्नदेक्षशिका अवधारणा, ववशेषता, औक्षचत्य, 
आन्तररक लेखापरीिण चेकर्लष्टको पररचय तथा महत्व, चेकर्लष्टको ढााँचा तथा प्रयोग 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

125 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

आन्तररक लेखापरीिण चेकर्लष्टको 
प्रयोग गनि सक्नरे्न ्। 

➢ अक्षन्तरक लेखापरीिण र्नदेक्षशका २०७३ 
➢ महालेखा र्नयन्रक कायािलयको Website: 

www.fcgo.gov.np 
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सर- ४: आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 

➢ आन्तररक र्नयन्रण प्रणालीको पररचय, ववशषेता महत्व तथा ढााँचा वारे जानकारी गराउन ु
➢ नेपालको आर्थिक प्रशासनका संभाववत जोक्षखमका िरे तथा र्नयन्रणका लार्ग अवलम्बन गनुिपने ववर्ध/ 

तररका वारे जानकारी गराउन।ु 
➢ आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली बारे व्यवहाररक ज्ञान प्रदान गनुि 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ,ह्वाईटवोडि,क्षललपचाटि 
➢ अक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणाली ददग्दशिन २०७५ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध ( outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. अक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणालीको पररचय, ववशेषता र महत्व कायिपरप्रस्ततुी, प्रवचन १५ र्मनेट 

२. अक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणालीको ढााँचा अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल १५ र्मनेट 

३. नेपालको आर्थिक प्रशासनका संभाववत जोक्षखमका िरे तथा 
र्नयन्रण गनि अवलम्बन गनुिपने ववर्ध/ तररका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५ र्मनेट 

४. आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली बारे व्यवहाररक अभ्यास अन्तरवक्रयात्मक र्लफल तथा 
अभ्यास 

३०र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
• मखु्य र्बषयबस्त:ु अक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणालीको पररचय, ववशेषता, महत्व।आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली 

(कानून, संरचनार िरे)।आन्तररक र्नयन्रणको ढााँचा (र्नयन्रणको वातावरण, संभाववत जोक्षखम, 
र्नयन्रणका उपाय, संचार तथा सूचना र अनगुमन गने र्नकाय तथा तररका) । नेपालको आर्थिक 
प्रशासनका संभाववत जोक्षखमका िेर तथा र्नयन्रण गनि अवलम्बन गनुिपने ववर्ध/ तररका, आन्तररक 
र्नयन्रण प्रणालीबारे व्यवहाररक अभ्यास . 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

आन्तररक र्नयन्रण प्रणालीको ढाचा, 
तत्वहरु र व्यवहाररक प्रयोगबारे बताउन 
सक्नेर्न ्। 

➢ आक्षन्तरक र्नयन्रण प्रणाली ददग्दशन २०७५ 
➢ आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

तथा र्नयमावली, २०७७ 
➢ साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु 
➢ आवश्यक म.ले.प. फारमहरु 
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सर - ५: अक्षन्तम लेखापरीिणका सैद्दाक्षन्तक जानकारी 
 सरकोसमय: १.३० घण्टा 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 
➢ अक्षन्तम लेखापरीिणको पररचय, उद्देश्य तथा र्सद्धान्त वारे जानकारी गराउन ु
➢ महालेखापरीिकको कायिलयवाट जारी मखु्य मखु्य मानदण्डहरु वारे जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 
➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ,ह्वाईटवोडि,क्षललपचाटि 
➢ लेखापरीिण ऐन२०७५ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय 

१. अक्षन्तम लेखापरीिणको पररचय,उद्देश्य तथा 
र्सद्धान्त 

कायिपरप्रस्ततुी,प्रवचन १५र्मनेट 

२.अक्षन्तम लेखापरीिणका प्रकार तथा मापदण्ड अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १५र्मनेट 

३. अक्षन्तम लेखापरीिण योजना र ववर्धहरु अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल १५र्मनेट 

४. अक्षन्तम लेखापरीिण गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १५र्मनेट 

५. अक्षन्तम लेखापरीिणका काम कतिव्य तथा आचरण अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 10 र्मनेट 

६.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

७.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

८. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
■ मखु्य र्बषयबस्त ु: अक्षन्तम लेखापरीिणको पररचय, उद्देश्य तथा र्सद्धान्त।अक्षन्तम लेखापरीिणका प्रकार 

(ववक्षत्तय, र्नयर्मतता, कायिमूलक, वातावरणीय, सूचना प्रववध, ववर्ध ववज्ञान, जोक्षखम र ववस्ततृ 
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लेखापरीिण) । अक्षन्तम लेखापरीिणका दृवष्टकोण वा आधारहरु (र्नयर्मतता, र्मतव्यवयता, काषिदिता, 
प्रभावकाररता र आक्षचत्य) । लेखापरीिण ववर्धहरु (प्रणालीको मूलयांकन, लेखा अर्भलेखको परीिण, 
फाईल र कागजातको परीिण ,स्थलगत अवलोकन तथा र्नरीिण र अन्य ), अक्षन्तम लेखापरीिण 
गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरु, अक्षन्तम लेखापरीिणका काम कतिव्य तथा आचरण ।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन  रपषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवा दज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

अक्षन्तम लेखापरीिणको सैद्दाक्षन्तक पिबारे 
वताउन सक्नरे्न ्। 

नेपालको संर्बधान 

महालेखापरीिकको कायिलयको मानदण्ड तथा र्नदेक्षशकाहरु 

लेखापरीिण ऐन २०७५ 

महालेखापरीिककोका यिलयको Website: www.oag.gov.np 
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सर - ६: कायिमूलक तथा जोक्षखममा आधाररत लेखा परीिण 

 सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ कायिमूलक लेखा परीिणको पररचय, महत्व र चरण वारे जानकारी गराउन।ु 
➢ नेपालमा कायिमलुक लेखापरीिणको ववषय तथा र्नकाय र्नौटका आधार वारे जानकारी गराउन।ु 
➢ जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिणको पररचय र प्रकृया वारे जानकारी गराउन।ु 
➢ जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिणमा र्नकाय पवहचान तथा मलुयाकन जानकारी गराउन ु
२. तार्लम सामग्रीहरू  (Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिमलुक लेखापरीिण तथा जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिण मानदण्ड 

३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. कायिमूलक लेखापरीिणको पररचय र महत्व कायिपरप्र स्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

२. नेपालमा कायिमलुक लेखापरीिणको ववषय तथा र्नकाय र्नौटका 
आधार 

अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल २०र्मनेट 

३. जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिणका पररचय र प्रकृया अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५ र्मनेट 

४.जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिणमा र्नकाय पवहचान तथा मलुयाकन अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५ र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन  (Session Guideline) 
• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
       ........................ 

• मखु्य र्बषयबस्त ु: कायिमूलक लेखापरीिणको पररचय, महत्व र चरण । नेपालमा कायिमलुक 
लेखापरीिणको ववषय तथा र्नकाय र्नौटका आधार (र्नकाय पवहचान, र्नकाय र्नौट, र्नकायको 
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मलुयाकन )। जोक्षखममा आधाररत लेखा परीिणका पररचय र प्रकृया (र्नकाय पवहचान ,अन्तर्नवहत 
जोक्षखम, वातावरण, र्नयक्षन्रत जोक्षखम पवहचान, जोक्षखमका तह र्नधािरण)। जोक्षखममा आधाररत 
लेखापरीिणमा र्नकाय पवहचान तथा मलुयाकन। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले कायिमूलक र जोक्षखममा 
आधाररत लेखापरीिणको सैद्दाक्षन्तक पिबारे 
बताउन सक्नरे्न ्। 

 

महालेखापरीिक कायिलयको Webside www.oag.gov.np 

कायिमलुक लेखापरीिण तथा जोक्षखममा आधाररत लेखापरीिण 
मानदण्ड तथा र्नदेक्षशकाहरु 
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सर- ७: प्राववर्धक परीिण, सूचना प्रववर्ध परीिण तथा वातावरणीय परीिण 
 सरकोसमय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईकोउद्धेश्यहरू(Learning Objectives): 
➢ प्राववर्धक परीिणकोपररचय, महत्वर प्रवक्रयावारेजानकारीगराउन।ु 
➢ सूचना प्रववर्ध परीिण पररचय, महत्वर प्रवक्रयावारेजानकारीगराउन।ु 
➢ वातावरणीय परीिणकोपररचय, महत्वर प्रवक्रयावारेजानकारीगराउन।ु 
२. तार्लमसामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट,कायिपर¸पेनड्राइभ,ह्वाईटवोडि,क्षललपचाटि 
➢ र्नदेक्षशकाहरु 

३. तार्लमसरकोर्बषयवस्ततुथाप्रक्षशिणववर्ध(Session outline and Methodology): 
सेसनयोजना(Session Outline) प्रक्षशिणववर्ध(Methodology) समय 

१. प्राववर्धक परीिणकोपररचय, महत्वर प्रवक्रया कायिपरप्रस्ततुी,अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी २०र्मनेट 

२. सूचना प्रववर्ध परीिण पररचय, महत्वर प्रवक्रया कायिपरप्रस्ततुी,अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी १५ र्मनेट 

३. वातावरणीय परीिणको पररचय, महत्वर प्रवक्रया कायिपरप्रस्ततुी,अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी १५ र्मनेट 

४. नेपालमा प्राववर्धक परीिण, सूचना प्रववर्ध परीिणरवातावरणीय 
परीिणको अभ्यास 

कायिपरप्रस्ततुी,अन्तरवक्रयात्मकप्रस्ततुी २०र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५ र्मनेट 

४. सरसंचालनकोमागिदशिन(Session Guideline) 
• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिकतथासेसनकोपररचय 

   सेसनर्सकाईउदे्धश्य/उपलब्धी 
    

• मखु्यर्बषयबस्त:ु प्राववर्धक परीिणकोपररचय, महत्वर प्रवक्रया, सूचना प्रववर्ध परीिण पररचय, महत्वर 
प्रवक्रया,वातावरणीय परीिणको पररचय, महत्वर प्रवक्रया, वातावरणीय परीिणको पररचय, महत्वर प्रवक्रया, 
नेपालमा प्राववर्धक परीिण, सूचना प्रववर्ध परीिणरवातावरणीय परीिणको अभ्यास 

• र्नश्कषि: र्सकाईउपलब्धीकोमापनरपषृ्ठपोषण 
• सेसनसमापन: प्रक्षशिाथीबाटधन्यवादज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्राववर्धक परीिण, सूचना प्रववर्ध परीिण 
तथा वातावरणीय परीिणको बारेमा 
बताउन सक्नेर्न ्। 

महालेखापरीिक कायिलयको Website www.oag.gov.np 

र्नदेक्षशकाहरु 
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सर- ८ : बेरुज,ु बेरुज ुफर्ियौट तथा सम्परीिण कायिववर्ध 

 सरकोसमय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू  (Learning Objectives): 
➢ बेरुजकुो अवधारणा, वकर्सम, फयौट गने प्रवक्रया तथा बेरुज ुफयौट सम्बन्धी काननुी र संस्थागत 

व्यवस्थाहरु वारे जानकारी ददन।ु 
➢ बेरुज ुसम्परीिणको अवधारणा, प्रवक्रया एवम कायिववर्ध सम्बन्धी जानकारी ददन।ु 

 
२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावरप्वाईण्ट, कायिपर¸ पेनड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ लेखापरीिण प्रर्तवदेनहरु, सम्परीिण प्रर्तवदेनहरु 

 
३. तार्लम सरको र्बषय वस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 
सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. बेरुजकुो अवधारणा, वकर्सम, फयौट गने प्रवक्रया कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन २०र्मनेट 

२. बेरुज ुफयौट सम्बन्धी काननुी र संस्थागत 
व्यवस्थाहरु 

प्रवचन, अन्तरवक्रयात्मक र्लफल, १५ र्मनेट 

३. बेरुज ुसम्परीिणको अवधारणा, प्रवक्रया एव कायिववर्ध 
सम्बन्धी व्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४. बेरुज ुबढ्नकुा कारणहरु तथा व्यावहाररक समस्याहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 
४. सर संचालनको मागिदशिन  (Session Guideline) 

• आरम्भ(Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/उपलब्धी 
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मखु्य र्बषयबस्त:ु आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन तथा र्नयमावलीमा भएका 
व्यवस्थाहरु 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले बेरुज,ु बेरुज ुफर्ियौट 
तथा सम्परीिण कायिववर्धको बारेमा 
बताउन सक्नेर्न ्। 

 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन२०७६ तथा 
र्नयमावली 

• लेखापरीिण ऐन २०७५ 
• महालेखापरीिकको कायािलयका प्रर्तवेदनहरु 
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८. मोड्यलू- ६ :  साविजर्नक खररद प्रकृया सेसन सख्या २६ 

सर - १ :  साविजर्नक खररदको अथि, उद्दशे्य,  र्सद्धान्त,  महत्व 

सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ साविजर्नक खररदको अथि, उद्देश्य, र्सद्धान्त, महत्व आदद सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ मेटा काडि आदद । 

➢ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम आदद । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. साविजर्नक खररदको अथि तथा पररचय अन्तरकृयात्मक प्रवचन 
र्लफल 

२० र्मनेट 

२. साविजर्नक खररदको उद्दशे्य,आवश्यकता तथा 
महत्व 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. साविजर्नक खररदका र्सद्धान्तहरु, प्रकारहरु अन्तरकृयात्मक प्रबचन २० र्मनेट 

४ साविजर्नक खररदका सवालहरु अन्तरकृयात्मक प्रबचन १५ र्मनेट 

५. र्नतकषि र्लफल ५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू प्रबचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल माफि त) 

o साविजर्नक खररदको अथि तथा पररचय:  

▪ साविजर्नक खररदको अथि तथा पररचय 
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▪ साविजर्नक खररदको उदेश्य तथा महत्व 

▪ साविजर्नक खररदको र्सद्धान्त  

▪ साविजर्नक खररद ऐन, र्नयमावलीको उदेश्य 

o साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयमको कायििरे तथा लाग ुनहनुे अवस्थाहरू:  

▪ साविजर्नक र्नकाय वा कोषको खररदमा साविजर्नक खररद ऐनको पालना 
▪ साविजर्नक र्नकाय 

▪ खररद ऐन बमोक्षजमको खररद कारवाही अपनाउन ुनपने अवस्थाहरू 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

साविजर्नक खररदको अथि, उद्देश्य, 

र्सद्धान्त, महत्व आदद सम्बन्धमा 
बताउन सक्नेर्न ्। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३को प्रस्तावना¸ 
• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत बलेुवटन, 

मागिदशिन तथा कागजातहरू 

• एर्सयाली ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश 
कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर- २ :  खररद योजना, खररद इकाइ, र खररद चक्र 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद योजना, खररद इकाइ र साविजर्नक खररद चक्रका चरणबद्ध प्रकृया 
(Sequential Process of Procurement Cycle) हरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट, कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर,माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा 
र्नयमावली आदद । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. खररद योजना 
• खररद गरुु योजना  

• बावषिक खररद योजना 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन र र्लफल २० र्मनेट 

२.  खररद इकाइ अन्तरकृयात्मक प्रवचन र र्लफल १५ र्मनेट 

३. साविजर्नक खररदका चरणहरू अन्तरकृयात्मक प्रवचन र र्लफल ३५ र्मनेट 

४. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा 
र्लफल 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन र र्लफल १०र्मनेट 

४ साविजर्नक खररदका सवालहरु र्लफल ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल माफि त) 

o खररद योजना 
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• खररद गरुु योजना  

• बावषिक खररद योजना 
o खररद इकाइ 

• खररद इकाइको गठन 

• खररद इकाइको काम कतिब्य र अर्धकार  
o साविजर्नक खररदका चरणहरू 

• कुनै पर्न खररदलाई टुङ्गयाउन आवश्यक पने चरणहरु 
• र्नश्कषि:  

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद 
योजना खररद इकाइ र 
साविजर्नक खररद चक्रका 
चरणबद्ध प्रकृया 
(Sequential Process of 
Procurement Cycle) 

हरूको सम्बन्धमा 
जानकारी गराउन ु। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३तथा साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ 
२०६४  

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत बलेुवटन तथा 
बावषिक पकु्षस्तकाहरु 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
कागजातहरू 
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सर -३:  खररद योजना तयारी अभ्यास 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद योजना तयारी गनि सक्ने बनाउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 
आदद । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१ खररद योजना अभ्यास 

• खररद गरुु योजना  

• बावषिक खररद योजना 

समूहगत र्लफल तथा खररदगरुुयोजनार 
बावषिक खररद योजना सहभार्गहरुलाई गनि 
लगाउने । 

६० 
र्मनेट 

 

२ खररद योजना अभ्यास 

• खररद गरुु योजना  

• बावषिक खररद योजना 

समूहगत रुपमा तयार गरी 
सहभार्गहरुलाई प्रस्ततु गनि लगाउने । 

३० 
र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु:(पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल माफि त) 

o खररदयोजना 
• खररद गरुु योजना बनाउने तररका, Forms and Formats 

• बावषिक खररद योजनाबनाउन ेतररका, Forms and Formats 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 
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• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद 
योजना बनाउन 
सक्नेर्न।् 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३तथा साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ 
२०६४  

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत बलेुवटन तथा 
बावषिक पकु्षस्तकाहरु 
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सर- ४ :  साविजर्नक खररदका र्बर्धहरु 

सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई साविजर्नक खररदका र्बर्धहरुहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 
आदद । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१ साविजर्नक खररद ववर्धको पररचय, र्नौट गने अवस्था मक्षततक मन्थन ५ र्मनेट 

२.मालसामान¸ र्नमािण कायि वा अन्य सेवा खररद 

• अन्तरावष्ट्रयस्तरमा खलुा बोलपर आव्हान 
(ICB) 

• रावष्ट्रयस्तरमा खलुा बोलपर आव्हान (NCB):  

• र्सलवन्दी दरभाउपर आव्हान (SQ):  

• सोझै खररद (Shopping):  

• उपभोक्ता सर्मर्त/लाभग्राही समदुायलाई 
सहभागी (User’s Committee):  

• अमानत  

•  एकमषु्ट दर ववर्ध (Lump sum): 

• उत्पादक वा अर्धकृत ववके्रताबाट र्नधािररत 
दरमा (Catalog Shopping): 

• सीर्मत बोलपरदाताले भाग र्लने ववर्ध 
(Limited Tendering): 

• नयााँ र्लने परुानो ददने ववर्ध (Buy Back 

Method): 

 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन ४५ र्मनेट 
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३.परामशि सेवा खररद 

• प्रर्तस्पधाित्मक प्रस्ताव माग गरी 
• सोझै वातािबाट 

 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

४. समस्या र समाधान अन्तरकृया र र्लफल ५ र्मनेट 

५. र्नतकषि  ५ र्मनेट 

६. सेसन ररभ्यू  ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल माफि त) 

o साविजर्नक खररदका ववर्धहरू : अवस्था खररदमूलयको आधारमा उपयकु्त ववर्ध र्नौट गने 

▪ मालसामान, र्नमािण कायि वा अन्य सेवा खररद गदाि  

• अन्तरावष्ट्रयस्तरमा खलुा बोलपर आव्हान (ICB) 

• रावष्ट्रयस्तरमा खलुा बोलपर आव्हान (NCB):  

• र्सलवन्दी दरभाउपर आव्हान (SQ):  

• सोझै खररद (Shopping):  

• उपभोक्ता सर्मर्त/लाभग्राही समदुायलाई सहभागी (User’s Committee):  

• अमानत  

• एकमषु्ट दर ववर्ध(Lump sum): 

• उत्पादक वा अर्धकृत ववके्रताबाट र्नधािररत दरमा (Catalog Shopping): 

• सीर्मत बोलपरदाताले भाग र्लने ववर्ध (Limited Tendering): 

• नयााँ र्लने परुानो ददन ेववर्ध(Buy Back Method): 

▪ परामशि सेवा खररद 

• प्रर्तस्पधाित्मक प्रस्ताव माग गरी 
• सोझै वातािबाट 

• र्नश्कषि:  



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

144 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद 
योजना खररद इकाइ र 
साविजर्नक खररद चक्रका 
चरणबद्ध प्रकृया 
(Sequential Process of 
Procurement Cycle) 

हरूको बारेमा बताउन 
सक्नेर्न ्। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ तथा साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ 
२०६४ को र्नयम ३१क देक्षख ३१घ सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
कागजातहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश 
कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-५:  खररद वववरण र लागत अनमुान तयारी (स्पेक्षशवफकेसन, नम्स, दररेट ववश्लषेण आदद) 
 

सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद वववरण, स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान तयारीको आवश्यक्ता तयार गने 
आधारहरू तथा ध्यान ददन ुपने कुराहरू सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

➢ तयार भएको स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको अध्ययन गनि तथा सामान्य प्रकृर्त लागत 
अनमुान तयार गने ज्ञान तथा सीपको ववकास गनुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा 
र्नयम¸ लागत अनमुान तयारीका लार्ग आवश्यक फाराम तथा सूचना सामाग्री । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. खररद वववरण, स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको 
पररचय 

मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या ३० र्मनेट 

२. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको आवश्यकता¸ 
तयार गने आधारहरू तथा ध्यान ददन ुपने कुराहरू 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान तयार गने ववर्ध 
तथा नमूना अभ्यास 

प्रवचन¸ अभ्यास २५ र्मनेट 

४. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको स्वीकृर्त तथा 
अस्वाभाववक लागत अनमुान तयार गनेलाई कारवाही 

प्रवचन ५ र्मनेट 

५. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा र्लफल अन्तरकृया १० र्मनेट 

६ सेसन ररभ्यू अन्तरकृया ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
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• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु:(पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o खररद वववरण तयारी 
o स्पेक्षशवफकेशन तयारी 
o लागत अनमुान तयारी 
o स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको आवश्यकता 
o स्पेक्षशवफकेशन तयार गदाि ध्यान ददन ुपने कुराहरू 

o लागत अनमुान तयार गदाि ध्यान ददन ुपने कुराहरू 

o लागत अनमुान तयार गने आधारहरू 

▪ र्नमािण कायिको लागत अनमुान तयार गने आधार: 

▪ मालसामानको लागत अनमुान तयारीका आधारहरू: 

▪ परामशि सेवाको लागत अनमुान तयारीका आधारहरू: 

▪ अन्य सेवाको लागत अनमुान तयारीका आधारहरू: 

• मेक्षशनरी उपकरणको भाडाको लागत अनमुान 

• ढुवानीको लागत अनमुान 

• ममित संभारको लागत अनमुान -  

• घर भाडा र सेवा करारको लागत अनमुान  

o लागत अनमुान तयार गने ववर्ध (कुनै एक प्रकारको खररदको सामान्य अभ्यास गराउने) 
o स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान स्वीकृत गने अर्धकार तोवकएको अर्धकारीलाई हनुे तथा 

अस्वाभाववक लागत अनमुान तयार¸ जााँच एवं स्वीकृत गनेलाई प्रचर्लत कानून बमोक्षजम कारबाही हनुे 
। 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• र्सकाईको प्रयोग गनि 
सक्नेर्न।् 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३को दफा ४¸ ५ तथा ५क 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नयम ९ देक्षख १५ सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
कागजातहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश 
कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर -६:  लागत अनमुान तयारी अभ्यास (स्पेक्षशवफकेसन, नम्स,  दररेट ववश्लषेण आदद) 

 

सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई खररद वववरण,स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान तयार गनि सक्ने बनाउने । 

➢ खररद वववरण, स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

➢ तयार भएको स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको अध्ययन गनि तथा सामान्य प्रकृर्त लागत 
अनमुान तयार गने ज्ञान तथा सीपको ववकास गनुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा 
र्नयम¸ लागत अनमुान तयारीका लार्ग आवश्यक फाराम तथा सूचना सामाग्री । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. खररद वववरण, स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या र 
अभ्यास 

१० 
र्मनेट 

२. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको आवश्यकता¸ 
तयार गने आधारहरू तथा ध्यान ददन ुपने कुराहरूको 
ब्यबहाररक ज्ञान  

अन्तरकृयात्मक प्रवचन तथा 
अभ्यास 

२० 
र्मनेट 

३. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान तयार गने ववर्ध तथा 
नमूना अभ्यास 

प्रवचन¸ अभ्यास २५ 
र्मनेट 

४. स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुानको स्वीकृर्त तथा 
अस्वाभाववक लागत अनमुान तयार गने समूहगत अभ्यास  

ब्यबहाररक अभ्यास ३० 
र्मनेट 

५. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा र्लफल अन्तरकृया ०५ 
र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 
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• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

   

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o खररद वववरण तयारी 
o स्पेक्षशवफकेशन तयारी 
o लागत अनमुान तयारी 

• मेक्षशनरी उपकरणको भाडाको लागत अनमुान 

• ढुवानीको लागत अनमुान 

• ममित संभारको लागत अनमुान -  

• घर भाडा र सेवा करारको लागत अनमुान  

o लागत अनमुान तयार गने ववर्ध (र्बर्भन्न प्रकारका खररदको अभ्यास गराउने) 
o स्पेक्षशवफकेशन तथा लागत अनमुान स्वीकृत गने अर्धकार तोवकएको अर्धकारीलाई हनुे तथा 

अस्वाभाववक लागत अनमुान तयार¸ जााँच एवं स्वीकृत गनेलाई प्रचर्लत कानून बमोक्षजम कारबाही हनुे 
। 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• र्सकाईको प्रयोग गनि 
सक्नेर्न।् 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३तथा साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ 
२०६४  

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
कागजातहरू 

नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ 
रमेश कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-७ :  बोलपर कायिववर्ध, बोलपर कागजात तयारी र स्वीकृर्त 

 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू   (Learning Objectives): 

➢ मालसमान, र्नमािण कायि तथा अन्य सेवाको बोलपर प्रवक्रया वारे जानकारी गराउन।ु 

➢ बोलपर सम्बन्धी कागजातमा राक्षखनपुने प्रावधानहरु तथा तयार गदािध्यानददनपुनेकुराहरु जानकारी 
गराउन ु। 

➢ बोलपरदाताको योग्यताका आधारहरू तथा बोलपर मलुयांकनका प्रमखु आधारहरु बारे जानकारी 
ददन।ु 

➢ मालसमान, र्नमािण तथा अन्य सेवाको बोलपर प्रवक्रया वारे जानकारी गराउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ साविजर्नक खररद ऐन २०६३ र साविजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय (र्मनेट) 

१ मालसमान, र्नमािण कायि तथा अन्य सेवाको बोलपर 
प्रवक्रया  

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन 
अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल  

१५र्मनेट 

२.बोलपर सम्बन्धी कागजातमा राक्षखनपुने प्रमखु 
प्रावधानहरु तथा तयार गदाि ध्यान ददनपुने कुराहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, प्रवचन 
अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल 

१५र्मनेट 

३. Standard Bid Document को प्रयोग अन्तरवक्रयात्मक, र्लफल  १५र्मनेट 

४.बोलपरदाताको योग्यताका आधारहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५र्मनेट 

५.बोलपरदाताको मलुयांकनका प्रमखु आधारहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रस्ततुी १५ र्मनेट 

६.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक र्लफल  ५र्मनेट 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

151 

७ र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

८ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी 
    

• मखु्य र्बषयबस्त:ु मालसमान, र्नमािण कायि तथा अन्य सेवाको बोलपर प्रवक्रया, बोलपर कायिर्बर्ध, 

बोलपर सम्वन्धी आवश्यक कागजात तयारी, बोलपरको सूचनामा खलुाउनपुने कुराहरु, बोलपरदाताको 
योग्यताका आधारहरु¸बोलपर मलुयांकनका आधारहरु र्नधािरण र बोलपर कागजातमा देखीएका 
समस्याहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

 

साविजर्नक खररद ऐन २०६३ र साविजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ 

साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा कागजातहरू 

बोलपर कायिववर्ध, बोलपर कागजात तयारी र स्वीकृर्त 

बोलपर आब्हान र यसको व्यवस्थापन 

बोलपर मलुयांकनः परीिण, मूलयांकन, प्रर्तवदेन, र्सफाररस 

बोलपर कागजात तयारी तथा मलुयांकनअभ्यास 
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सर- ८:  बोलपरको आब्हान र यसको ब्यवस्थापन 
 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई बोलपरको आब्हान र यसको ब्यवस्थापन गदाि अपनाउनपुने प्रकृ्रयाहरुको वारेमा 
जानकारी गराउने । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 
। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. बोलपरको कायिर्बर्ध कागजात तयारी र स्वीकृर्तको 
एवकन 

अन्तकृि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

२. बोलपरको सूचना प्रकाशन तथा पनु प्रकाशन अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

३. बोलपर कागजातको र्बवक्र अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

४. बोलपर पूविको र्लफल तथा खोलने तथा बोलपरको 
संशोधन  

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

५. बोलपर खोलने तथा मचुलुका तयार गने  अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

६.समस्या र समाधान अन्तरकृया ५ र्मनेट 

७ र्नतकषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

८ सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 
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• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

बोलपरको कायिर्बर्ध कागजात तयारी र स्वीकृर्तको एवकन 
बोलपरको सूचना प्रकाशन तथा पनु प्रकाशन 

बोलपर कागजातको र्बवक्र 

बोलपर पूविको र्लफल तथा खोलने तथा बोलपरको संशोधन  

बोलपर खोलने तथा मचुलुका तयार गने  

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ देक्षख २७ सम्म 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नमय ६० देक्षख ६७ सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागि दशिन तथा ववरणहरू 
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सर-९:  बोलपरको परीिण, मूलयाङ्कन, प्रर्तवेदन र र्सफाररस 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई बोलपरको परीिण, मूलयाङ्कन, प्रर्तवदेन र र्सफाररस गनि सक्ने बनाउन ु। 

➢ बोलपरको परीिण तथा मूलयाङ्कन कायिमा मूलयाङ्कन सर्मर्तको सदस्यको रूपमा भरू्मका र्नवािह गनि 
आवश्यक ज्ञान तथा सीप ववकास गनुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 
। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. बोलपरको परीिण तथा मूलयाङ्कनको पररचय र बोलपर 
मूलयाङ्कन सर्मर्त 

अन्तकृि यात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

२. प्रारक्षम्भक परीिण र कारबाही नहुने अवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

३. ववस्ततृ मूलयाङ्कन (प्राववर्धक¸ व्यवसावयक तथा आर्थिक 
पि समेतको) तथा कबोल अंक समायोजन 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

४. र्नमािण कायिको ववशेष मूलयाङ्कन अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

५ बोलपर मूलयाङ्कन प्रर्तवदेन ढााँचा अन्तरकृयात्मक प्रवचन  

६.समस्या र समाधान अन्तरकृया १० र्मनेट 

७ र्नतकषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन  

८ सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक प्रवचन  

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o बोलपर मूलयाङ्कनको पररचय तथा मूलयाङ्कन सर्मर्त 

o बोलपरको प्रारक्षम्भक परीिण:  

▪ बोलपरको ग्राह्यता (Bidder’s Eligibility) परीिण  

▪ वस्त ुतथा सेवाको ग्राह्यता (Eligibility of Goods and Services) परीिण   
▪ बोलपरको पूणिताको (Completeness of Bid) परीिण  

▪ बोलपरको प्रभावग्रावहताको (Responsiveness of Bid) परीिण  

▪ बोलपरको रवूट सच्याउने (Correction of Error)  

o बोलपरमा कारवाही नहनुे अवस्थाहरू 

o बोलपरको ववस्ततृ मूलयाङ्कन 

▪ प्राववर्धक पिको मूलयाङ्कन 

▪ व्यवसावयक पिको मूलयाङ्कन 

▪ आर्थिक पिको मूलयाङ्कन 

o र्नमािण कायिको र्बशेष मूलयाङ्कन: 

▪ आईटमको दर ववश्लषेण 

▪ Front Loading 

▪ अस्वभाववक कम लागत 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ देक्षख २७ सम्म 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नमय ६० देक्षख ६७ सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागि दशिन तथा ववरणहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-१० :  बोलपर कागजात तयारी तथा मूलयाकंन अभ्यास  

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई बोलपर कागजात तयारी तथा त्यसको मूलयांकन गनि सक्ने बनाउन ु। 

➢ बोलपरको परीिण तथा मूलयाङ्कन कायिमा मूलयाङ्कन सर्मर्तको सदस्यको रूपमा भरू्मका र्नवािह गनि 
आवश्यक ज्ञान तथा सीप ववकास गनुि । 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 
। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१.बोलपर कागजात तयारी र्लफल र अभ्यास १० र्मनेट 

२.बोलपर मूलयाङ्कन सर्मर्तका सदस्यहरुको काम कतिव्य 
र अर्धकार 

र्लफल र अभ्यास १० र्मनेट 

३. प्रारक्षम्भक परीिण र कारबाही नहनुे अवस्था र्लफल र अभ्यास १० र्मनेट 

४. ववस्ततृ मूलयाङ्कन (प्राववर्धक¸ व्यवसावयक तथा आर्थिक 
पि समेतको)  

र्लफल र अभ्यास २० र्मनेट 

५. कबोल अंक समायोजन र्लफल र अभ्यास १० र्मनेट 

६. र्नमािण कायिको ववशेष मूलयाङ्कन अभ्यास २० र्मनेट 

७. समस्या र समाधान अन्तरकृया र र्लफल १० र्मनेट 

८ र्नतकषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन  
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९ सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक प्रवचन  

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त:ु(पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o बोलपर कागजात तयारी 
▪ बोलपर मूलयाङ्कन सर्मर्तका सदस्यहरुको काम गने तररका प्रारक्षम्भक परीिण र कारबाही नहुने 

अवस्था र्नमािण कायिको ववशषे मूलयाङ्कन ववस्ततृ मूलयाङ्कन (प्राववर्धक¸ व्यवसावयक तथा आर्थिक 
पि समेतकोमूलयान गरी टुङ्गग्याउन ेबोलपरको ग्राह्यता (Bidder’s Eligibility) परीिण वस्त ुतथा 
सेवाको ग्राह्यता (Eligibility of Goods and Services) परीिण बोलपरको पूणिताको (Completeness 

of Bid) परीिण बोलपरको प्रभावग्रावहताको (Responsiveness of Bid) परीिण बोलपरको रवूट 
सच्याउने (Correction of Error)  

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ देक्षख २७ सम्म 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नमय ६० देक्षख ६७ सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागि दशिन तथा वववरणहरू 
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सर -११, १२ र १३: खररद सम्झौता र यसको व्यवस्थापनः 
➢ सम्झौताका शति तररका र प्रकृया 
➢ कायािदेश तथा कायि योजना 
➢ पेश्की व्यवस्था   

➢ कायािन्वयन र मूलयांकन  

➢ भेररयसन तथा भेररयसन आदेश  

➢ म्याद थप 

➢ मूलय समायोजन 

➢ कालो सूक्षचमा राख्न ेठेक्का तोमने सम्बन्धी व्यवस्था 
➢ खररद कायिको मूलयांकन तथा कायि सम्पादन प्रर्तवदेन  

➢ खररद सम्झैताको अन्त्य र दावयत्व व्यवस्थापन 
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सर -११: खररद सम्झौता र यसको व्यवस्थापनः 
सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई सम्झौताका शति तररका र प्रकृया,कायािदेश तथा कायि योजना,पेश्की 
व्यवस्था,  कायािन्वयन र मूलयांकन वारे जानकारी गराउन ु। 

२ तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.सम्झौताका शति तररका र प्रकृया अन्तरकृ्रया र  र्लफल १० र्मनेट 

२. कायािदेश तथा कायि योजना 

 

अन्तरकृ्रया र  र्लफल १० र्मनेट 

३. पेश्की व्यवस्था   

 

अन्तरकृ्रया र  र्लफल १५ र्मनेट 

४. कायािन्वयन र मूलयांकन अन्तरकृ्रया र  र्लफल १५ र्मनेट 

५. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा र्लफल अन्तरकृ्रया र  र्लफल १० र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o सम्झौताका शति तररका र प्रकृया 
o कायािदेश तथा कायि योजना 
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o पेश्की व्यवस्था   

o कायािन्वयन र मूलयांकन  

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ र साविजर्नक खररद र्नयमावली¸२०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन वववरणहरू 

एर्सयाली ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 
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सर-१२:  भेररएशन तथा भेररयसन आदेश¸ मूलय समायोजन र म्याद थप 

सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई भेररएशन¸ मूलय समायोजन तथा म्याद थप हनु सक्ने आधार तथा गने प्रकृया/ववर्ध 
सम्बन्धमा जानकारी गराउन ु। 

➢ र्नकायको प्रमखु वा सम्बक्षन्धत अर्धकारीबाट राय माग हुाँदा सम्बद्ध कागजात तथा वववरणहरूको 
अध्ययन गरी स्पष्ट एवं वस्तगुत राय ददन सक्ने िमता ववकास गनुि ।. 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. भेररएशन¸ मूलय समायोजन तथा म्याद थपको पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० 
र्मनेट 

२. भेररएशन गनि सवकन ेअवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ 
र्मनेट 

३. मूलय समायोजन गनि सवकने अवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन  २५ 
र्मनेट 

४. म्याद थप गनि सवकने अवस्था तथा कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ 
र्मनेट 

५. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा र्लफल अन्तरकृया र र्लफल १५ 
र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o पररचय:   भेररएशन¸ मूलय समायोजनर म्याद थप 

o भेररएशन गनि सवकन ेअवस्था तथा कायिववर्ध: 
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o मूलय समायोजन गनि नसवकने अवस्था: 
o मूलय समायोजन गनि सवकने अवस्था तथा कायिववर्ध:  

o खररद सम्झौतामा मूलय समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा खलुाउन ुपने कुराहरू 

o म्याद थप गनि सवकने अवस्था तथा कायिववर्ध 

o म्याद थपको कायिववर्ध: 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ तथा र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा वववरणहरू 

• एर्सयाली ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 
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सर- १३ : खररद सम्झौता र यसको व्यवस्थापनः 
सरको समय: १ घण्टा ३०र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई कालो सूक्षचमा राख्न ेठेक्का तोमन ेसम्बन्धी व्यवस्था, खररदमा जोक्षखम व्यवस्थापन 
खररद कायिको मूलयांकन तथा कायि सम्पादन प्रर्तवदेन सम्बन्धमा जानकारी गराउन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कालो सूक्षचमा राख्न ेठेक्का तोमने सम्बन्धी व्यवस्था 

 

मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या २० र्मनेट 

२. खररद कायिको मूलयांकन तथा कायि सम्पादन प्रर्तवदेन अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. खररद सम्झैताको अन्त्य र दावयत्व व्यवस्थापन अन्तरकृयात्मक प्रवचन  २० र्मनेट 

४. सवालहरु अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

• मखु्य र्बषयबस्त:ु(पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o कालो सूक्षचमा राख्न ेठेक्का तोमने सम्बन्धी व्यवस्था 
o खररदमा जोक्षखम व्यवस्थापन  

o खररद कायिको मूलयांकन तथा कायि सम्पादन प्रर्तवदेन  

 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित 
प्रर्तफल 

६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

र्सकाईको
प्रयोगगनि 
सक्नेर्न्
। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ तथा र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा वववरणहरू 

• एर्सयाली ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 
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सर- १४:  सोझै खररद गदािको प्रकृया र व्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई सोझै खररदगदािको प्रकृया र व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक  खररद ऐन तथा र्नयम । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. सोझै खररद गदािको प्रकृया र व्यवस्थापन 

पररचय 
मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. सोझै खररद गनि सवकन ेअवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. सोझै खररद ववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मकर्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o सोझै खररदको पररचय:  

o सोझै खररद गनि सवकने अवस्था तथा खररद ववर्ध: 
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▪ सोझै खररद गनि सवकने अवस्था 
▪ सोझै खररदको ववर्ध 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले सोझै 
खररद गदािको प्रकृया र 
व्यवस्थापन पालना गनि 
सक्नेर्न।् 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत 
मागिदशिन तथा वववरणहरू 

• ववश्व बैंक तथा एर्सयाली ववकास बैंकका खररद 
मागिदशिनहरू  

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र 
व्यवहार¸ रमेश कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर- १५:  र्सलबन्दी दरभाउपर (Sealed Quotation) बाट खररद गदािको प्रकृया र 
व्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई र्सलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गदािको प्रकृया र व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी 
ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

आदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. र्सलबन्दी दरभाउपर माफि त खररद गनि सवकने 
अवस्था 

मक्षस्ततक मन्थन र अन्तरकृयात्मक 
प्रवचन 

१० र्मनेट 

२. र्सलबन्दी दरभाउपर माफि त खररदको ववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. खररद गदािको प्रकृया र व्यवस्थापन अन्तरकृयात्मक प्रवचन  २० र्मनेट 

४. र्सकाई उपलब्धीको मापन¸ पषृ्ठपोषण तथा 
र्लफल 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 
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• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o र्सलबन्दी दरभाउपर माफि त खररद गनि सवकने अवस्था : 

o र्सलबन्दी दरभाउपरको खररद ववर्ध:  

▪ र्सलबन्दी दरभाउपर फाराम तयार गने: 

▪ रावष्ट्रय/स्थानीयस्तरको पर्रकामा कक्षम्तमा १५ ददनको सूचना ददई दरभाउपर माग गनेः 
▪ प्रथम पटकको सूचना अनसुार तीन भन्दा कम र्स.द. पेश भएमा वा हुाँदै नभएमा पनुः सूचना 

प्रकाशन गने 

▪ पेश भएका दरभाउपर खोलन:े 

▪ दरभाउ परको मूलयाङ्कन गनेः 
▪ सारभतू रूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम ्मूलयावङ्कत दरभाउपर स्वीकृत गने: 

▪ दरभाउपरदातालाई स्वीकृर्तको जानकारी ददन:े 

▪ स्वीकृत भएको दरभाउपरदातालाई खररद सम्झौताको लार्ग सूक्षचत गने र सम्झौता गने 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददने । 

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लने । 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
र्सलबन्दी दरभाउपरबाट खररद 
गदािको प्रकृया र व्यवस्थापन 
बारे बताउन सक्नरे्न।् 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३को दफा ४¸ ५ तथा ५क 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नयम ९ देक्षख १५ 
सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा कागजातहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ 
रमेश कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-१६ :  परामशि सेवा खररद 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ परामशि सेवा खररद गनुि पने अवस्था¸प्रकृयाहरुको बारेमा जानकारी ददन ु। 

 तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. परामशि सेवाको खररद आवश्यकता¸ उद्देश्य र प्रकार मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या ५ र्मनेट 

२. परामशि सेवा खररदका ववर्धहरू अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

३. वाताि र सम्झौता अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० र्मनेट 

४.  कायि वववरण अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० र्मनेट 

५ इच्र्ापर माग गने र प्रस्ताव गने प्रकृया अन्तरकृयात्मक प्रवचन  १० र्मनेट 

५. आवश्यकताको वववरण र लागत अनमुान तयारी एवं स्वीकृर्त अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

६. सवाल अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

७. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

८.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धी बारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 
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▪ परामशि सेवा खररदको आवश्यकता¸ उद्देश्य र प्रकार, परामशि सेवा खररद तयारी, खररदको 
आवश्यकता पवहचान, 

▪ बजार अध्ययन, 

▪ कायि िेर पवहचान तथा कायििेरगत शति तयारी, 
▪ लागत अनमुान तयारी, 
▪ खररद ववर्ध र्नौट, 

▪ खररद कारबाहीको समय तार्लका/खररद योजना तयारी, 
▪ प्रस्ताव/आशयपर सम्बन्धी कागजात तयारी, 

o परामशि सेवा खररदका ववर्धहरू, 

▪ प्रर्तस्पधाित्मक प्रस्ताव माग गरी:  
▪ सोझै वातािबाट 

o परामशि सेवा र्नौटका तररका तथा मूलयाङ्कनका ववर्धहरू 

▪ गणुस्तर र लागतमा आधाररत 

▪ गणुस्तरमा आधाररत 

▪ र्नक्षश्चत बजेटमा आधाररत 

▪ न्यून लागतमा आधाररत 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
परामशिसेवा खररद गनुिपने 
अवस्था र प्रकृयाहरुको पालना 
गनि सक्नेर्न।् 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ को दफा २९ देक्षख ३९ सम्म 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ को र्नयम ६९ देक्षख ८३ 
सम्म 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
वववरणहरू 

• एर्सयाली ववकास बैंक तथा ववश्व बैंकका खररद मागिदशिनहरू 

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश 
कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-१७  इच्र्ापर र प्रस्ताव आह्वानको तयारी 
 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको कागजात तयारी सम्बन्धमा जानकारी ददन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावरप्वाईन्ट¸कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸माकि ररवोडि̧ साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिणववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना(Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध(Methodology) समय 

१. इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको कागजात तयारी पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १०र्मनेट 

२. इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको कागजात तयारी गनि 
सवकन ेअवस्था 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ 
र्मनेट 

३. इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको कागजात तयारी गनि 
सवकन ेववर्ध 

बजग्रपु ववर्ध २५ 
र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० 
र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृया ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening): प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्धेश्य/ अपेक्षित उपलब्धी बारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु:(पावरप्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको कागजात तयारी पररचय:  

▪ इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको गनि सवकने अवस्था 
▪ इच्र्ापर र प्रस्ताव आब्हानको ववर्ध 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 

इच्र्ापर र प्रस्ताव 
आब्हानको कागजात तयारी 
गनि सक्नेर्न।् 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर -१८:  मलुयाकंनका प्रकृया,  आधार र अंक ववभाजन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई मूलयांकन प्रकृया, आधार र अंक र्बभाजन सम्बन्धमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧ साविजर्नकखररदऐनतथार्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. मूलयांकन प्रकृया, आधार र अंक र्बभाजनपररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. मूलयांकन प्रकृया सम्बन्धीब्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. मूलयांकन आधार र अंक र्बभाजन सम्बन्धीब्यवस्था बज ग्रपु ववर्ध २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मकर्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त:ु(पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o मूलयांकन प्रकृया, आधार र अंक र्बभाजन पररचय:  

▪ मूलयांकन प्रकृया, आधार र अंक र्बभाजन सम्बन्धी ब्यवस्था 
o मूलयांकन प्रकृया, आधार र अंक र्बभाजन पररचय 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• तार्लम पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले 
मूलयांकनप्र कृया, आधार र 
अंक र्बभाजन गनि सक्नेर्न।् 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर- १९:  उपभोक्ता सर्मर्तबाट खररद 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई उपभोक्ता सर्मर्त माफि त गररने खररदको सम्बन्धमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक  खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररद पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररद गनि सवकने अवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. उपभोक्ता सर्मर्त माफि त गनि सवकन ेखररद ववर्ध बज ग्रपु ववर्ध २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धी बारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o उपभोक्ता सर्मर्तको पररचय:  

o उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररद गनि सवकने अवस्था तथा खररद ववर्ध : 

▪ उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररद गनि सवकने अवस्था 
▪ उपभोक्ता सर्मर्त माफि त खररदको ववर्ध 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
उपभोक्ता सर्मर्त माफि त गररन े
खररदको सम्बन्धमा बताउन 
सक्नेर्न।् 

 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर-२०:  सेवा करार सम्बन्धी ब्यवस्था  

सरकोसमय: १घण्टा३० र्मनटे 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई सेवा करार सम्बन्धी ब्यवस्थाका बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. सेवा करारको पररचय मक्षस्ततकमन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. सेवा करार सम्बन्धी ब्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. सेवा करार सम्बन्धीभावी कायि 
ददशा  

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मकर्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o . सेवा करारको पररचय:  

▪ सेवा करार सम्बन्धीब्यवस्था 
o सेवा करार सम्बन्धी समस्या, चनुौती र भावी कायि ददशा  

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन  : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

179 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
सेवा करारको ववषयमा 
बताउन सक्नेर्न।् 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर -२१:  राशन खररद सम्बन्धी ब्यवस्था  

सरकोसमय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई राशन खररद सम्बन्धी ब्यवस्थाका बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. राशन खररदकोपररचय मक्षस्ततकमन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. राशन खररद सम्बन्धीब्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. राशन खररदमा देक्षखएका समस्या र चनुौती  अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o राशन खररदको पररचय:  

o राशन खररद सम्बन्धी ब्यवस्था 
o राशन खररद सम्बन्धी समस्या र चनुौती  

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
राशन खररद सम्बन्धी 
ब्यवस्थाको ववषयमा बताउन 
सक्नेर्न ्। 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर-२२:  घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी कायिववर्ध 

सरको समय : १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी कायिववर्धका बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी कायिववर्ध पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या २० र्मनेट 

२. घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी काननुी ब्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु : (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी कायिववर्ध पररचय 

o घरजग्गा भाडामा र्लने सम्बन्धी काननुी ब्यवस्था 
o घरजग्गा भाडामा र्लाँदा देक्षखएका समस्या र समाधान 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
घरजग्गा भाडामा र्लने 
सम्बन्धी ब्यवस्थाको ववषयमा 
बताउन सक्नेर्न ्

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन 
तथा वववरणहरू 
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सर- २३:  अमानत,  गैसस र र्बशेष पररक्षस्थर्तमा खररद 

सरको समय : १ घण्टा ३० र्मनेट  

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई अमानत, गैससर ववशेष पररक्षस्थर्तको खररद ववर्धको सम्बन्धमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम । 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१.अमानत, गैसस र ववशषे पररक्षस्थर्तमा खररदको पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. अमानत रगैसस माफि त खररद कायि गनि सवकने 
अवस्था तथा खररद ववर्ध 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. अमानत, गैससर ववशेष पररक्षस्थर्तमा खररदको प्रकृया बज ग्रपु र्बर्ध २० र्मनेट 

४.ववशेष पररक्षस्थर्त माफि त खररद कायि गनि सवकने 
अवस्था तथा खररद ववर्ध 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६.र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 
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• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o अमानत र गैसस माफि त खररद कायि गनि सवकने अवस्था तथा खररद ववर्ध :  

▪ अमानत र गैसस माफि त खररद कायि गनि सवकने अवस्था  

▪ अमानत र गैसस माफि त खररदको ववर्ध 

 

o ववशेष पररक्षस्थर्त¸ र्बशेष पररक्षस्थर्तको खररद ववर्ध : 

▪ ववशेष पररक्षस्थर्त 

▪ ववशेष पररक्षस्थर्तको खररद ववर्ध 

▪ ववशेष पररक्षस्थर्तमा खररदको अर्भलेख ७ बषिसम्म सरुक्षित राख्न ेर साविजर्नक गने 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
अमानत, गैसस र ववशेष 
पररक्षस्थर्तको खररद ववर्धको 
पालना गनि सक्नेर्न।् 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
वववरणहरू 

• ववश्व बैंक तथा एर्सयाली ववकास बैंकका खररद मागिदशिनहरू  

• नेपालमा साविजर्नक खररद व्यवस्थापन र्सद्धान्त र व्यवहार¸ रमेश 
कुमार शमाि र्तक्षम्सना 
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सर-२४:  साविजर्नक खररदमा जोक्षखम ब्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई साविजर्नक खररदमा जोक्षखम ब्यवस्थापनको बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१.साविजर्नक खररदमा जोक्षखम ब्यवस्थापनपररचय मक्षस्ततकमन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२.साविजर्नक खररदमा आउने वववाद र यसको 
ब्यवस्थापन 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३.कालो सूचीमा राख्न ेर ठेक्का तोमने सम्बन्धी कायिववर्ध अन्तरकृयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६.र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o साविजर्नक खररदमा जोक्षखम ब्यवस्थापन पररचय:  

o साविजर्नक खररदमा आउने वववाद र यसको ब्यवस्थापन  

o कालो सूचीमा राख्न ेर ठेक्का तोमने सम्बन्धी कायिववर्ध 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन:प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्
प्रक्षशिाथीहरुले साविजर्नक 
खररदमा जोक्षखम 
ब्यवस्थापनको बारेमा 
बताउन सक्नेर्न ्। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
वववरणहरू 
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सर- २५:  साविजर्नक खररदमा e-GP को प्रयोग 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई e-GP माफि त खररद प्रकृयासंचालन गनि जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. e-GP को अवधारणा मक्षततक मन्थन ५ र्मनेट 

२. e-GP प्रयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. e-GP  का सरोकार र्नकाय तथा प्रयोगका लाभहरू  अन्तरकृयात्मक प्रवचन  २० र्मनेट 

४. User Registration तथा e-GP  प्रयोगको सामान्य जानकारी अन्तरकृयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

५. समस्या र समाधान अन्तरकृयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

६. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७.  सेसन ररभ्य ु अन्तरकृयात्मक र्लफल ५  र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o e-GP को अवधारणा:  
o e-GP प्रयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था: 
o e-GP  का सरोकार र्नकाय तथा प्रयोगका लाभहरू:  

▪ सरोकार र्नकायहरू 
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▪ e-GP प्रयोगका फाईदाहरू 

o e-GP  प्रयोगका लार्ग User Registration तथा प्रयोगको सामान्य जानकारी : User Registration को 
ववर्ध तथा Portal प्रयोग गरी गररने बोलपरको प्रकृयाको सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रस्तरु्तकरण तथा 
र्लफल गने । 

• र्नश्कषि:  
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्तात ्
प्रक्षशिाथीहरुले e-GP को 
प्रयोग गरी खररद प्रकृया 
गनि सक्नेर्न ्। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकाक्षशत वववरणहरू 
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सर-२६:  साविजर्नक खररदमा आचारण 

सरकोसमय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई साविजर्नक खररद सम्बन्धी आचारणको बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध 
(Methodology) 

समय 

१. साविजर्नक खररद सम्बन्धी आचारण पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या २० र्मनेट 

२. साविजर्नक खररद आचारण सम्बन्धी ब्यवस्था अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३. साविजर्नक खररद सम्बन्धी आचारणमा देक्षखएका समस्या 
र समाधान 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

४. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धी बारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o साविजर्नक खररद सम्बन्धी आचारण पररचय:  

o साविजर्नक खररद आचारण सम्बन्धी ब्यवस्था 
o साविजर्नक खररद सम्बन्धी आचारणमा देक्षखएका समस्या र चनुौती 
o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन : प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 
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तार्लम पश्चत प्रक्षशिाथीहरुले साविजर्नक 
खररद सम्बन्धी आचारणको बारेमा 
बताउन सक्नेर्न ्। 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकार्सत मागिदशिन तथा 
वववरणहरू 
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सर-२७:  साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरु 

सरकोसमय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ प्रक्षशिाथीहरूलाई साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरु बारेमा जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईन्ट¸ कम्प्यूटर तथा एलर्सर्ड प्रोजेक्टर¸ माकि र र वोडि̧  साविजर्नक खररद ऐन तथा र्नयम 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरु पररचय मक्षस्ततक मन्थन र अन्तकृि या १० र्मनेट 

२. साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरुको 
व्यवस्थापन 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३.साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरुमा देक्षखएका 
समस्या र समाधान 

अन्तरकृयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

४. र्नश्कषि अन्तरकृयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. सेसन ररभ्यू अन्तरकृयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/ अपेक्षित उपलब्धीबारे प्रकाश 

मखु्य र्बषयबस्त ु: (पावर प्वाईन्ट प्रस्तरु्त¸ अन्तरकृयात्मक र्लफल तथा अभ्यास माफि त) 

o साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरु पररचय:  

o साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरुको ब्यवस्थापन  

o साविजर्नक खररदका समसामवयक सवालहरुमा देक्षखएका समस्या र चनुौतीहरु 

o प्रश्नका लार्ग अनरुोध गने तथा जवाफ ददन े

o र्सकाई उपलब्धीको मापन गने र पषृ्ठपोषण र्लन े

• सेसन समापन:प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

तार्लम पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले 
साविजर्नक खररदका समसामवयक 
सवालहरु 

बारेमा बताउन सक्नेर्न ्। 

 

 

 

• साविजर्नक खररद ऐन¸२०६३ 

• साविजर्नक खररद र्नयमावली¸ २०६४ 

• साविजर्नक खररद अनगुमन कायािलयबाट प्रकाक्षशत मागिदशिन तथा 
वववरणहरू 
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९. मोड्यलू- ७ :  ववववध सेसन संख्या १७ 

सर - १ : सूचनाको हक 

सरको समय: १ घण्टा  ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सूचनाको हकको अवधारणा, महत्व तथा ववकासक्रम बारे जानकारी ददन ु। 

➢  नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा कायािन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा जानकारी 
ददन।ु 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. सूचनाको हकको अवधारणा तथा महत्व Brainstorming १० र्मनेट 

२. सूचनाको हकको अवधारणा, महत्व तथा ववकासक्रम कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन 

१० र्मनेट 

३. साविजर्नक र्नकायको जानकारी अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. साविजर्नक गनुि पने र नपने सूचनाहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

५. सूचना प्राप्त गने कायिववर्ध अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

६.नेपालमा सूचनाको हक कायािन्यवन सम्बन्धी अवस्था, 
समस्या तथा समाधान 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५र्मनेट 

७. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

८ सेसन ररभ्य ु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
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मखु्य र्बषयबस्त:ु  सूचनाको हकको अवधारणा, ववकासक्रम तथा महत्व, सूचना जारी गनुि पने साविजर्नक र्नकाय। 
साविजर्नक र्नकायले साविजर्नक गनुि पने तथा नपने सूचनाहरु । सूचना प्राप्त गने कायिववर्ध। यस सम्बन्धी 
सवाल तथा सामूवहक र्नतकषि । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले सूचनाको हकको अवधारणा र 
नेपालको कानूनी व्यवस्था वारे बताउन सक्नेर्न।  

नेपालको संववधानको २०७२,धारा 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ तथा र्नयमाली¸ 
२०६५ 

रावष्ट्रय सूचनका आयोगबाट जारी भएका कायिववर्ध तथा 
आयोगका प्रकाशनहरू 
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सर- २ :   संघीय ससदबाट ववधेयक पाररत गने र्बर्ध 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ ववधेयकको पररचय, प्रकार तथा महत्व बारे जानकारी गराउन ु

➢ संघीय संसदमा र्बधेयक प्रस्ततु गने र पाररत गने र्बधी, कानूनी आधार र र्नकायगत भरू्मका बारे 
जानकारी गाराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. ववधेयक :  अवधारणा,  प्रकार तथा महत्व Buzz Group १५ र्मनेट 

२. ववधेयक :  अवधारणा, र्बकासक्रम, प्रकार (सरकारी तथा 
गैरसरकारी र्बधेयक) 
 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

३संघीय सरकारको व्यवस्थावपकीय  अर्धकारहरु कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

४. संघीय संसदमा र्बधेयक प्रस्ततु गने तथा वफताि र्लन ेववर्ध अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

५. . संघीय संसदमा र्बधेयक पाररत गने तथा प्रमाणीकरण गने  
र्बधी 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६.र्बधेयक पाररत गने सम्बन्धी संवैधार्नक तथा कानूनी प्रावधान  
तथा र्नकायगत भरू्मका  

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

७.र्बधेयक प्रस्ततु तथा पाररत सम्बन्धी समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

८.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

९ सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 
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४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  ववधेयकको पररचय ,र्बकासक्रम, महत्व, प्रकार( सरकारी तथा गैरसरकारी र्बधेयक, अथि 
ववधेयक )संघीय सरकारको व्यवस्थावपकीय अर्धकारहरु र्बधेयक प्रस्ततु गने, वफताि र्लने, पाररत गनेर 
प्रमाणीकरण गने र्बधी, संयकु्त सदनमा पेश गनुिपने ववधेयकहरु, ऐन र्नमािणमा संसदीय सर्मती र अन्य 
र्नकायको भरू्मका तथा कानूनी आधार ।(नेपालको संववधान-भाग ९, संघीय व्यवस्थापन कायिववधी,प्र 
र्तर्नधीसभा र्नयमावली २०७५, रावष्टयसभा र्नयमावली २०७५, संघीय संसदको संयकु्त वैठक र संयकु्त 
सर्मत( कायिसंचालन) र्नयमावली, २०७५, संयकु्त सदनको कायिसंचालन र्नयमावली, २०७५) का मखु्य 
व्यवस्था। सम्बद्ध सर्मतीहरु (र्बधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वाशन सर्मती), मखु्य सवालतथा र्नतकषि 
।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले ववधेयकको अवधारणातथा 
नेपालमा र्बधेकको प्रस्ततुी र पाररत गने 
कानूनी व्यवस्था रप्रकृयावारे वताउन 
सक्नेर्न। 

 

नेपालको संववधान, संघीय व्यवस्थापन कायिववधी, भाग-९ 

प्रर्तर्नधीसभा र्नयमावली २०७५,  

रावष्टयसभा र्नयमावली २०७५, 

संघीय संसदको संयकु्त वैठक र संयकु्त सर्मत(कायिसंचालन) 
र्नयमावली, २०७५, 

संयकु्त सदनको कायिसंचालन र्नयमावली, २०७५ 

• संसदीय सर्मतीका समसामयीक प्रर्तवेदनहरु 

 

सर- ३ : संघीय शासन प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
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१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ संघीयताको अवधारणा, प्रकार तथा महत्व बारे  जानकारी गराउन ु। 

➢ नेपालको संघीय प्रणाली र कायािन्वयन अवस्थाबारे  जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. संघीयता :  अवधारणा, ववशेषता तथामहत्व  Buzz Group १५ र्मनेट 

२. संघीयता : प्रकार, संघ र्नमािणका तररका तथा आधारहरु, 
कायि क्षजम्मवेारी ववभाजनका र्सद्धान्तहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

३संघ र्नमािणका शतिहरु , संघीय प्रणालीका सवल तथा दवुिल 
पिहरु  

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

४ नेपालमा संघीयताको आबश्यकतातथा  सहकारीमूलक 
संघीयता 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० 

५.नेपालमासंघीयता सम्बन्धी संवैधार्नक तथा  कानूनी 
प्रावधान र संस्थागत व्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

७. संघीयता सम्बन्धी मखु्य समस्या तथा समाधान  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

८. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

९. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  संघीयताको अवधारणा, ववशेषता तथा महत्व,  संघीयताको आयाम (राजनीर्तक ,ववत्तीय तथा 
प्रशासर्नक) तथा प्रकारहरु।संघ र्नमािणका तररका तथा आधारहरु, कायि क्षजम्मेवारी ववभाजनका र्सद्धान्तहरु 
संघ र्नमािणका शतिहरु , संघीय प्रणालीका सवल तथा दवुिल पिहरु, नेपालमा संघीयताको आबश्यकता तथा  
सहकारीमूलक संघीयता, तीनवटै तहका सरकारका अर्धकारहरु- एकल तथा साझा अर्धकार । संघीयता 
सम्बन्धी संवैधार्नक तथा  कानूनी व्यवस्था । संघ, प्रदेश र स्थानीयतह वीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध, 
संघीयता सम्बन्धी मखु्य सवालहरु, भावी कायिददशा तथा र्नतकषि  ।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले संघीयताको अवधारणा, नेपालको 
संवैधार्नक  व्यवस्था र कायािन्वयन अवस्था वारे 
बताउन सक्नेर्न। 

 

 

नेपालको संववधान, 

अन्तरसरकार समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध ऐन, २०७६  

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

ववर्नयोजन ऐन, २०७८ 

रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ 

कायिववस्ततृीकरण प्रर्तवदेन 
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सर- ४: सगठनमा द्धन्द्ध तथा तनाव व्यवस्थापन 

सरको समय : १ घण्टा 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ द्धन्द्ध तथा तनावको पररचय, स्रोत र लिण वारे जानकारी गराउन ु। 

➢ द्धन्द्ध तथा तनावर्सजिना हनुकुा कारण तथा व्यवस्थापनको व्यवहाररक उपायहरूको जानकारी गराउन ु
। 

➢ द्धन्द्धर तनावको कायि सम्पादनसंग+को अन्तरसम्बन्ध वारे जानकारी गराउन ु। 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. तनावको पररचय, लिण, प्रकारर तनाव र्सजिनाका 
कारणहरू 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२तनाव व्यवस्थापन गने तररका तथा उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

३.द्धन्द्धको पररचय, लिण, प्रकार र द्धन्द्ध र्सजिनाका 
कारणहरू 

 अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४=द्धन्द्ध व्यवस्थापन गने तररका तथा उपायहरु अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४. तनाव  तथा द्धन्द्ध कायिसम्पादनको अन्तरसम्बन्ध  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसनन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

205 

मखु्य र्बषयबस्त:ु  मार्नसले आफुलाई अर्भयोजन गने र्सलर्सलामा देक्षखन ेशारररीक र मानर्सक पररवतिन । 
मनोबैज्ञार्नक पि हो । प्रकार: Low (Eustress), Average & High (Distress)  । कारण: नीर्तगत अस्पष्टता, 
प्राववधक, पाररवाररक झमलेा, व्यवहारगत/नकारात्मक सोच, भरू्मका र िमतावीचका खाडल, आवश्यकता र 
तलववीचको ठूलो ररक्तता, खराव व्यक्षक्तसाँगको संगत र अस्तव्यस्थ जीवन आदद ।कुन तहसम्मके तनाव राम्रो 
हो : Average तहको तनाव र्सजिनात्मक हनु्र् । लक्ष्यण : ररसाउने, समयको पालना नगने, र्नह ुखोज्ने, झोक्राएर 
एक्लै वस्ने । तनाव र कायि सम्पादनको उलटो सम्बन्ध हनु्र् । व्यक्षक्तगत तहमा योजनाबद्ध कायि, दैर्नक 
योग, स्वच्र् खानपी, लो प्रोफाइलमा वस्न,े असल व्यक्षक्तसाँग सतसंगत तथा पररवारलाई समय ददएर आदद 
माध्यम न्यंूनीकरण गनि सवकन्र् । स्पष्ट नीर्त, पद्धर्तमूलक कायिप्रणी, समय व्यवस्थापन, समूहगत कायि, र्नतपि 
वृक्षत्त ववकास, सदाचाररताको प्रवद्धन, कायािलयमा आराम कि व्यवस्थापन, क्षजम्मेवारी र िमताववच सन्तलुन र 
hot stove rule मा आधाररत गनुासो प्रणाली आदद सांगठनात्मक प्रयासबाट तहबाट तनाव न्यूनीकरण गनि सवकन्र् 
।  त्यसैगरी साधनस्रोतकोको समकु्षचत ववतरण समतामूलक ब्यवहार र स्पष्ट कायिवववरणल द्धन्द्ध समाधानमा 
सहयोग पयुािउर् । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले संगठनमा द्धन्द्ध तथा तनावका 
स्रोतहरु र  ब्यवस्थापनका अवधारणा  र 
उपायहरुबारे  बताउन सक्नरे्न ्। 

 

र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

• आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 

२०७६ 
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सर- ५ :  ववत्तीय संघीयता 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ ववत्तीय संघीयताको अवधारणा, तीनवटै तहका आर्थिक अर्धकारहरू,  मखु्य तत्वहरु (खचि व्यस्थापन, 

राजस्व क्षजम्मवेारी, अन्तरसरकारी ववत्त हस्तान्तरण, ऋण व्यवस्थापन) वारे जानकारी गराउन ु

➢ ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (नेपालको संववधान, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन) 
का मखु्य व्यवस्था वारे जानकारी गाराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. ववत्तीय संघीयता :  अवधारणा, महत्व तथा अवयवहरु Buzz Group १५ र्मनेट 

२. ववत्तीय संघीयता :  अवधारणा, महत्व तथा अवयवहरु कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

३तहगत आर्थिक अर्धकार, खचि तथा राजस्व अर्धकार, राजस्व 
तथा प्राकृर्तक स्रोतको वाडफााँड, ववत्तीय हस्तान्तरण तथा ऋण 
र्लने अर्धकार  

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

४. ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी कानूनी आधारतथा संस्थागत 
व्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५.  तहगत सरकार ववत्तीय अन्तरसम्बन्ध तथा प्रर्तवदन 
प्रणाली 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन 
अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 

२० र्मनेट 

६. ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 
अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन 

१० र्मनेट 

७.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५र्मनेट 
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८.सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु  ववत्तीय सक्षघंयताको पररचय । तीनवटै तहका सरकारका आर्थिक अर्धकारहरु । ववत्तीय 
संघीयता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (नेपालको संववधान, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन) का मखु्य व्यवस्था 
। ववत्तीय संघीयताका मखु्य तत्वहरु (खचि व्यस्थापन, राजस्व क्षजम्मवेारी, अन्तरसरकारी ववत्त हस्तान्तर, ऋण 
व्यवस्थापन ) । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे समानीकरण, सशति, समपूरक र ववशषे अनदुानको 
र्नकासा तथा प्रर्तवदेन प्रणाली वारे ।  

 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले ववत्तीय संघीयताको अवधारणा र 
नेपालको कानूनी व्यवस्था र प्रयोग वारे जानकारी 
भएको हनुेर्।  

नेपालको संववधान, 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवसथापन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

ववर्नयोजन ऐन, २०७७ 

• रावष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ 
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सर-६: लेखा समूहको जनशक्षक्त व्यवस्थापन 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ लेखा समूहको गठनतथादरवन्दी र्सजिनाको आधार र औक्षचत्यवारे जानकारी ददन ु

➢ लेखा समूहका कमिचारीको सरुवा तथा काज व्यवस्थापनका आधार तथा मापदण्ड वारे जानकारी 
गराउन ु

➢ लेखा समूहका जनशक्षक्त ब्यवस्थापन र बतृ्ती र्बकासको कानूनी ब्यवस्था तथा मलेर्नका र कोलेर्नका 
भरू्मकावारे जानकारी गराउन ु। 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ लेखा समूहको सरुवा मापदण्ड 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. लेखा समूह गठनको औक्षचत्यतथा दरबन्दी र्सजिनाका आधार Brainstorming  १० 

२. लेखा समूह पररचय :  गठनको औक्षचत्य,  आकार, दरबन्दी 
र्सजिनाका आधार, 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

२० र्मनेट 

३. लेखा समूहका कमिचारीको सरुवा तथा काजको आधार तथा 
मापदण्ड  

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

३. कमिचारी व्यवस्थापनमा मलेर्नका र कोलेर्नकाको भरू्मका अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 
अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन 

१५ र्मनेट 

४. लेखा समूहका कमिचारीका लार्ग तार्लम सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन 
अन्तरवक्रयात्मक र्लफल 

१० र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  १०र्मनेट 



 

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अर्धकृतस्तरीय सेवाकालीन तार्लम म्यानअुल¸ २०७८ 

209 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु लेखा समूह पररचय :  गठनको औक्षचत्य,  आकार र दरबन्दी र्सजिनाका आधार । लेखा 
समूहका कमिचारीको सरुवा तथा काजको आधार तथा मापदण्ड । कमिचारी व्यवस्थापनमा मलेर्नका र 
कोलेर्नकाको भरू्मका । लेखा समूहका कमिचारीका साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन तार्लम केन्रको भरू्मका । 
मखु्य सवालतथा र्नतकषि । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले लेखा समूहगठनको औक्षचत्य तथा 
जनशक्षक्तव्यवस्थापनको कानूनी तथा संस्थागत 
व्यवस्थावारे बताउन सक्नरे्न। 

 

र्नजामती सेवा ऐन¸ २०४९ तथा र्नयमावली, २०५० 

लेखा समूहको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड 

• तार्लम नीर्त ,२०७१ 
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सर- ७:  ववकास सहायता तथा शोधभनाि प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ अन्तरावष्ट्रय ववकास सहायताको अवधारणा, आवश्यकता तथा सहायता प्राप्त गने ववर्धहरू (नगद, 

शोधभनाि र सोझै भकु्तार्न) बारे जानकारी गराउन ु। 

➢ अन्तरावष्ट्रय ववकास सहायता पररचालनमा नेपाल सरकार,  प्रदेश र स्थानीय तहको अर्धकार तथा 
भरू्मकाबारे जानकारी गराउन ु

➢ वैदेक्षशक सहायतामा आधाररत आयोजनाको शोधभनाि प्रणाली वारे जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. बैदेक्षशक सहायताको अवधारणा तथा आवश्यकता Brainstorming १० र्मनेट 

२. बैदेक्षशक सहायताको पररचय, आवश्यकता तथा प्राप्त गने 
र्बर्धहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

३. ववकास सहायता नीर्त  तथा सहायता  पररचालनमा तहगत 
सरकारको अर्धकार तथा भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

२० र्मनेट 

४. बैदेक्षशक सहायता शोधभनाि प्रणाली तथा कानूनी ब्यवस्था अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

२५र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधान  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

५र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु बैदेक्षशक सहायताको पररचय तथा आवश्यकता । ववकास सहायता पररचालनमा तीन तहका 
सरकारको अर्धकार तथा भरू्मका । बैदेक्षशक सहायता शोधभनाि प्रणाली (संमझैता अनरुुप खचि, लेखाङकन, 
प्रर्तवदेन तयारी तथा पेश र ताकेता)। मखु्य सवालहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले अन्तरावष्ट्रय ववकास सहायताको 
अवधारणा, आवश्यकता, सहायता प्राप्त गने ववर्धहरू 

तथा शोधभनाि प्रणाली वारे बताउन सक्नेर्न।  

अथि मन्रालयको वेभ साईट 
http://www.mof.gov.np/Aid Management 

Information System& Development Cooperation 

Report 

नेपालको संववधान 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन¸ २०७४ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन¸२०७६ 

अन्तरावष्ट्रय ववकास सहायता पररचालन नीर्त, २०७६ 

 

 

http://www.mof.gov.np/
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सर- ८: आर्थिक अनशुासन र भ्रष्ट्राचार र्नयन्रण 

सरको समय: १ घण्टा 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ आर्थिक अनशुासन तथा भ्रष्टाचारको पररचय,  प्रवृक्षत्त तथा अवस्था वारे जानकारी गराउन ु 

➢ भ्रष्टाचार न्यूर्नकरण गनि नेपालले र्लएका नीर्त तथा र्तनको पालनाको अवस्थावारे जानकारी गराउन ु

➢ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लार्ग आर्थिक प्रशासन शाखा तथा लेखा परीिणको भरू्मकावारे जानकारी गनुि 
। 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नेपालमा आर्थिक अनशुासन र भ्रष्टाचार र्नयन्रण पररचय, 

प्रवक्षत्तर अवस्था 
कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

२० र्मनेट 

२. भ्रष्टाचार र्नयन्रण तथा आर्थिक अनशुासनको लार्ग 
नेपालले र्लएका नीर्तहरू तथा संस्थागत ब्यवसथा 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. आर्थिक अनशुासन रभ्रष्टाचारको अन्तरसम्बन्ध अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १५ र्मनेट 

४. भ्रष्टाचार र्नयन्रणमा आर्थिकप्रशासन शाखा तथा 
लेखापरीिकको भरू्मका 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधानका रणर्नतीहरु अन्तरवक्रयात्मक र्लफल १० र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट  

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
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मखु्य र्बषयबस्त ु : नेपालमा आर्थिक अनशुासन र भ्रष्टाचार र्नयन्रणको पररचय, प्रवृक्षत्तर अवस्था । भ्रष्टाचार 
र्नयन्रण तथा आर्थिक अनशुासनको लार्ग नेपालले र्लएका नीर्तहरू । आर्थिक अनशुासन रभ्रष्टाचारको 
अन्तरसम्बन्ध । भ्रष्टाचार र्नयन्रणमा आर्थिकप्रशासन शाखा तथा लेखापरीिकको भरू्मका । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

अपेक्षितउपलक्षब्ध: ५. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले आर्थिक अनशुासन तथा भ्रष्टचार  
र्नयन्रणको पररचय, प्रबतृ्ती रनेपालको   कानूनी 
व्यवस्था बारे बताउन सक्नरे्न। 

 

भ्रष्टाचार ववरुद्धके संयकु्त राष्ट्रसंघीय महासक्षन्ध, २००३ 

अक्षख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

भ्रष्टाचार र्नवारण ऐन, २०५९ 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

साविजर्नक खररद ऐन, २०७५ 

लेखापरीिण ऐन, २०७५, र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ 

अदअुआको संस्थागत रणनीर्त योजना २०७६/७७-

२०८०/८१ 

• http://www.ciaa.gov.np 
 

http://www.ciaa.gov.np/
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सर- ९ :  कर वफताि प्रणाली 
सरको समय: १ घण्टा३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ कर वफताि प्रणाली, कर वफताि हनु सक्ने अवस्थाहरू तथा िेरहरु (आयकर, मलुय अर्भवृवद्धकर , भन्सार 
, अन्तशलुक र अन्य) वारे जानकारी गराउन ु

➢ कर वफताि सम्बन्धी कानूनी प्रावधान, प्रकृया तथा कागजातहरूको परीिण गने तररका बारे जानकारी 
गराउन ु। 

➢ कर वफताि सम्बन्धी ववशषे प्रावधानको वारेमा जानकारी ददन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Training outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कर वफतािको पररचय तथा वफताि हनु सक्ने 
अवस्थाहरु 

Buzz Group १५ र्मनेट 

२. कर वफताि हनु सक्ने अवस्था तथा कानूनी आधार कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  १५ र्मनेट 

३. कर वफताि हनु सक्ने िेरहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. कर वफताि सम्बन्धी ववशषे प्रावधानहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

५. कर वफताि सम्बन्धी कागजातको परीिण तररका अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५र्मनेट 

६. कर वफतािका मूख्य समस्या तथा समाधान  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

७.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५र्मनेट 

८. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु कर वफतािको अवधारणा, कर वफताि हनु सक्ने अवस्थाहरू तथा िेरहरु. आयकर, मलुय 

अर्भवृवद्धकर , भन्सार , अन्तशलुको कर वफताि प्रकृया र कानूनी प्रावधानहरु 
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• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले कर वफताि प्रणाली, कर वफताि हनु 
सक्ने अवस्थाहरूर कानूनी प्रकृया वारे जानकारी  

भएकोहनुेर्। 

 

आयकर ऐन, २०५८ तथा र्नयमावली 

मलुय अर्भवृवद्ध कर ऐन, २०५२ तथा र्नयमावली 

अन्तशलुक ऐन, २०५८ तथा र्नयमावली 

भन्सार ऐन, २०६४ तथा र्नयमावली 

• आयकर र्नदेक्षशका. २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) 
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सर- १०: भकु्तानीमा कर कट्टी 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ भकु्तानीमा करकट्टी (श्रोतमा करकट्टी, अर्ग्रम कर कट्टी,आकक्षस्मक लाभकर )को अवधारणा र कानूनी 
प्रावधान वारे जानकारी  ददन ु। 

➢ लगानी प्रर्तफल र सेवा शलुकको भकु्तानी तथा मू.अ.कर भकु्तानीमा ५०% कट्टीगने व्यवस्था वारे 
जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session Outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. श्रोतमा नै करकट्टीको अवधारणा Brainstorming १० र्मनेट 

२. श्रोतमा नै करकट्टीको अवधारणा,महत्वतथा कानूनी आधार कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

१५ र्मनेट 

३. अर्ग्रम कर कट्टी गने र हनुे व्यक्षक्त अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. आकक्षस्मक लाभको अवधारणा र प्रकृया अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. लगानी प्रर्तफल र सेवा शलुकको भकु्तानीमा कर कट्टी अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. मूअकर भकु्तानीमा ५०% कट्टी तथा दाक्षखला सम्बन्धी 
व्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

७.मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १०र्मनेट 

८.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

९. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु श्रोतमा नै करकट्टीको अवधारणा । अर्ग्रम कर कट्टी गने र हनु ेव्यक्षक्त । आकक्षस्मक 

लाभको गणाना  । लगानी प्रर्तफल र सेवा शलुकको भकु्तानीमा कर कट्टी गने तररका । मूअकर भकु्तानीमा 
५०% कट्टी तथा दाक्षखला सम्बन्धी व्यवस्था । मखु्य सवालहरु । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

अपेक्षितउपलक्षब्ध 

५. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले : भकु्तानीमा करकट्टी (श्रोतमा करकट्टी, 
अर्ग्रम कर कट्टी, आकक्षस्मक लाभकर सेवा शलुकको 
भकु्तानी,)को अवधारणा वारे बताउन र अभ्यास गनि 
सक्नेर्न । नेपाल सरकारको खाता सूचीको मखु्य 
व्यवस्थाहरुको प्रयोग गनि गराउन सक्नरे्न ्। 

आयकर ऐन, २०५८ तथा र्नयमावली, २०५९ 

आयकर र्नदेक्षशका, २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) 

• मूलय अर्भवृवद्ध कर ऐन¸ २०५२ तथा र्नयम¸ २०५३ 

आन्तररक राजस्व ववभागको वेभ साइट  
www.ird.gov.np 

 

 

http://www.ird.gov.np/
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सर- ११:  सम्पक्षत्त सवुद्धकरण 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सम्पक्षत्त सवुद्धकरणको पररचय, कालो धनका स्रोतहरू तथा सम्बद्ध कसरुहरु वारे जानकारी गराउन ु। 

➢ सम्पक्षत्त सवुद्धकरण गने चरण र तररका वारे जानकारी गराउन ु। 

➢ सम्पक्षत्त सदु्धीकरण र्नवारणका लार्ग अनसुन्धान तथा अर्भयोजन प्रकृया, सम्बद्ध कानूनी तथा संस्थागत 
व्यवस्था वारे जानकारी गराउन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.सम्पक्षत्त सवुद्धकरणको पररचयतथा सम्बद्ध कसरुहरु Buzz Group १५ र्मनेट 

२. सम्पक्षत्त सवुद्धकरणको पररचय : पररभाषा तथा कालो धनका 
स्रोतहरू/सम्बद्ध कसरुहरु 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

३. सम्पक्षत्त सवुद्धकरणका चरण तथा तररकाहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

४. सम्पक्षत्त सवुद्धकरण अनसुन्धान तथा अर्भयोजन प्रकृया र 
कानूनी ब्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
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मखु्य र्बषयबस्त ु: सम्पक्षत्त सवुद्धकरणको पररचयतथा कालो धनका स्रोतहरू वारे जानकारी गराउन ु। सम्पक्षत्त 
सवुद्धकरण गने चरण र तररकावारे जानकारी गराउन ु। सम्पक्षत्त सवुद्धकरण अनसुन्धान तथा अर्भयोजन प्रकृया 
। र्लफल तथा र्नतकषि । 

 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले सम्पक्षत्त सवुद्धकरणको 
पररचय, तररका र सम्पक्षत्त सवुद्धकरण 
र्नवारण सम्बनधी नेपालको कानूनी 
ब्यवस्था वारे बताउन सक्नरे्न। 

 

सम्पक्षत्त सदु्शढीकरण अनसुन्धान ववभागको वभे साईट 
http://www.dmli.gov.np/ 

सम्पक्षत्त सदु्धकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) र्नवारण ऐन, २०६४ 

भ्रष्टाचार र्नवारण ऐन, २०५९ 

कसूरजन्य सम्पक्षत्त तथा साधन र्नयन्रण र जफत ऐन, २०७० 

सपुदुिगी ऐन, २०७० 

• पारस्पररक कानूनी सहायता र्नयमावली, २०७० 

 

http://www.dmli.gov.np/
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सर- १२:  नागररक लगानी कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ नागररक लगानी कोष गठनको उदेश्य, कानूनी आधार, सन्चयकतािले अनलाईन लगइन (व्यक्षक्तगत तथा 
संस्थागत ) गने  तथा गनुासो गने प्रकृयावारे जानकारी गराउन ु। 

➢ कोषबाट संन्चार्लत आवास कजाि, सरल कजाि र ८० प्रर्तशत ववशषे सापटी आदद सेवा तथा 
कायिक्रमहरू वारे जानकारी गराउन ु। 

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. नागररक लगानी कोषको पररचय : गठनको उदेश्य तथा 
कानूनी आधार 

कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२. कोषले प्रदान गने कायिक्रम तथा सेवाहरू अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २५ र्मनेट 

३. संस्थागत तथा व्यक्षक्तगत लगइन गने तररका अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

४. गनुासो व्यवस्थापन गने सयन्र अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

५. मखु्य समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  २०र्मनेट 

६. र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मकर्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु नागररक लगानी कोषको पररचय : गठनको उदेश्य । कोषबाट संन्चार्लत कायिक्रमहरू 
(कमिचारी बचत बवृद्ध कोष, नागररक एकांक योजना, उपदान र पेन्सन कोष योजना, लगानी वहसाव योजना र 
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बीमा कोष योजना) । आवास कजाि, सरल कजाि र ८० प्रर्तशत ववशेष सापटी प्रदान गने तररका तथा शतिहरू 
। कोषले प्रदान गने कायिक्रम तथा सेवाहरू । गनुासो व्यवस्थापन गने सयन्र । सहभार्गहरुबाट उठेका 
सवालहरुमार्थ र्लफल गरी सेसनको अन्त्य । 

 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले नागररक लगानी कोष गठनको उदेश्य 
तथा कोष बाट संन्चार्लत कायिक्रमहरू तथा सेवाहरू 

वारे बताउन सक्नरे्न। 

 

नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७  

कोष व्यवस्थापन ववर्नयमावली, २०४८ 

नागररक लगानी कोषको वेभ साईट www.nlk.org.np 
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सर- १३:  रोजगारीबाट भएको आयको गणना 
सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 

 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ रोजगारीमा समेवटने आयहरू (तलव, ववदा वाफतको रकम, परुस्कार तथा उपहार, प्रोत्सहान भत्ता, 
महगी भत्ता,जीवन र्नवािह खचि ,भाडा मनोरञ्जन तथा व्यक्षक्तगत भत्ताको भकु्तानी) तथा गणनाको वारेमा 
जानकारी ददन ु 

➢ अवकाश हुाँदाको कर गणनावारे जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१.रोजगारी र रोजगारी समेवटने आयहरू Buzz Group १५ र्मनेट 

२. रोजगारीमा समेवटन ेसमग्र आयहरू  कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  १५ र्मनेट 

३. रोजगारीबाट भएको आयको गणना अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन¸ अभ्यास २५ र्मनेट 

४. अवकाश हुाँदाको कर गणना अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन¸ अभ्यास १५ र्मनेट 

५. समस्या तथा समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६. र्नतकषि  अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

   सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: रोजगारीका आयामहरु । रोजगारीबाट भएको आयको गणना गने तररका । अवकाश हुाँदाको 
कर गणना गने तररका ।  

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

प्रक्षशिाथीहरुले रोजगारीमा समेवटने आयहरू (तलव, 

ववदा वापतको रकम, परुस्कार तथा उपहार, प्रोत्सहान 
भत्ता, महगी भत्ता, जीवन र्नवािह खचि ,भाडा मनोरञ्जन 
तथा अवकाश भकु्तानी) तथा गणनाको वारेमा बताउन 
सक्नेर्न। 

 

आयकर ऐन, २०५८ तथा र्नयमावली 

आयकर र्नदेक्षशका, २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) 

आन्तररक राजस्व ववभागको वेभ 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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सर-१४:  साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व (PEFA) फे्रमवकि  
सरको समय: १ घण्टा३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व (PEFA) अवधारणा तथा औक्षचत्यवारे जानकारी ददन।ु 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

➢ PEFA Assessment Report 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. साविजर्नक ववत्तीय व्यवस्थापनको अवधारणा कायिपर प्रस्ततुी, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

५ र्मनेट 

२. साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व अवधारणा, 
आक्षचत्य 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. पेफाका खम्वा, सक्षचवालय तथा कायिसर्मर्त अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

४. IPFMRP कायािन्वयन गने र्नकायहरू तथा र्तनको भरू्मका अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २०र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त ु: साविजर्नक ववत्तीय व्यवस्थापन तथा साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्वको अवधारणा 
तथा आक्षचत्य । बजेटको भरपदोपना (Budget realiability), साविजर्नक ववत्तको पारदक्षशिता (Transparency 
of public fianance), सम्पक्षत्त तथा दावयत्वको व्यवस्थापन (Management of Assets and Liability), 
नीर्तमा आधाररत ववत्तीय रणानीर्त तथा बजेट प्रणाली (Policy based fiscal strategy and budgeting), 
बजेट कायािन्वयमा सरु्नश्चतता तथा र्नयन्र (Predictability and control in budget execution), लेखाङकन 
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तथा ववत्तीय प्रणाली (Accounting and reporting) बाह्य र्नगरानी तथा लेखापरीिण (External scrutiny 
and audit) । पेफा कायािन्वयसाँग सम्बक्षन्धत सर्मर्त वा सयन्र । ववर्भन्न र्नकायको भरू्मका । नेपालको 
अवस्था । मखु्य सवाल तथा भावी कायिददशा । 

 

र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

• तार्लम पश्चात ्प्रक्षशिाथीहरुले 
साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय 
उत्तरदावयत्व (PEFA) को 
बारेमा बताउन सक्नेर्न।् 

 

 

साविजर्नक खचि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सक्षचवालयको वेभ साईट 
www.pefa.gov.np 

आर्थिक कायिववर्ध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ 

PEFA Assessment Report 

साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन सम्बक्षन्ध प्रचर्लत कानूनहरू 

http://www.pefa.gov.np/
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सर- १५: कमिचारीहरुको उपदान¸र्बदा¸औषधोपचार आदद सरु्बधाको गणना 
सरको समय: १ घण्टा 
१. र्सकाईको उद्धशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ र्नजामती कमिचारीहरुको उपदान र्̧बदा  ̧औषधोपचार आदद सरु्बधाको गणना तथा भकु्तानी प्रवक्रयाबारे  
जानकारी ददन ु। 

२. तार्लम सामग्रीहरू(Training Materials): 
➢ कायिपर¸ह्वा इटबोडि क्̧षललपचाटि¸ 
➢ प्रोजेक्टर¸लयापटप¸स्टेसनरीसेट आदद। 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. उपदान सम्बन्धी काननुी ब्यबस्था तथा गणना 
प्रवक्रया र भकु्तानी ब्यबस्था 

मक्षततक मन्थन र अन्तरवक्रया १० र्मनेट 

२. र्बदा सम्बन्धी काननुी ब्यबस्था र गणना प्रवक्रया 
र भकु्तानी ब्यवस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३. औषधोपचार सम्बन्धी काननुी ब्यबस्था तथा 
गणना प्रवक्रया र भकु्तानी ब्यबस्था 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

४.अवकाश भकु्तानीको कर वहसाब प्रवचन,अभ्यास १० र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १० र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
      सेसन र्सकाई उदे्धश्य/उपलब्धी    

• मखु्य र्बषयबस्त ु: कमिचारीहरुको उपदान र्̧बदा¸औषधोपचार सम्बन्धी काननुी ब्यबस्था र गणना 
प्रवक्रया तथा कर भकु्तानीबारे जानकारी। 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 
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५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

तार्लम  पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले 
कमिचारीहरुको उपदान¸ र्बदा¸ 
औषधोपचार आदद सरु्बधाको बारेमा 
बताउन र गणना गनि सक्नरे्न।् 

• र्नजामती सेवा ऐन¸२०४९तथा र्नयामवली¸२०५० 
• आयकर ऐन¸२०५८ तथा र्नयमावली¸२०५९ 
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सर- १६:  कमिचारी सन्चयकोष कट्टी तथा सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सन्चयकोष कट्टी (योगदानमूलक र्नवृत्तभरण समेत) रकम पठाउने¸ अनलाईन लगइन (व्यक्षक्तगत तथा 
संस्थागत ) गने र गनुासो गने प्रकृया वारे जानकारी गराउन ु 

➢ कोषबाट प्राप्त हनुे सेवाहरू (स्वास्थ्य उपचार,  ववशेष सापटी, घर ममित, काज वकररया, शैक्षिक, र 
सरलचक्र कजाि आदद) र्लने प्रकृया तथा पेश गनुिपने कागजात वारे जानकारी गराउन ु

 

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. कमिचारी सन्चय कोषको पररचय : गठनको उदेश्य मक्षततक मन्थन, अन्तरवक्रयात्मक 
प्रवचन  

 

१० र्मनेट 

२. कोषले प्रदान गने सेवा प्राप्त प्रकृया तथा आवश्यक 
कागजातहरू 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

३. संस्थागत/व्यक्षक्तगत लगइन गने तथा कट्टी रकम प्रवववष्ट 
गने तररका 

अन्तरवक्रयात्मक र्लफल २० र्मनेट 

४. योगदानमा आधाररत र्नवतृ्तभरण कोष अन्तरवक्रयात्मक र्लफल २० र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन १० र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मकप्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 
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      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु कमिचारी सन्चय कोषको पररचय तथागठनको उदेश्य । संस्थागत/व्यक्षक्तगत लगइन गने तथा 
कट्टी रकम प्रवववष्ट गने तररका । कोषले प्रदान गने सेवाहरु सेवाहरु (स्वास्थ्य उपचार,  ववशेष सापटी, घर 
ममित, काज वकररया, शैक्षिक, योगदानमूलक र्नवृत्तभरणर सरलचक्र कजाि आदद) र्लन ेप्रकृया, लाग्ने शलुक तथा 
पेश गनुि पने कागजात । योगदानमा आधाररत र्नवृत्तभरण कोष । गनुासो प्रकृया । 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 
• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

तार्लम पश्चात प्रक्षशिाथीहरुले कमिचारी 
सन्चयकोष कट्टी तथा सवुवधा सम्बन्धी 
व्यवस्थाहरूको बारेमा बताउन 
सक्नेर्न।् 

 

 

• कमिचारी सञ्चयकोषको भसाईट www.epfnepal.com.np 

• र्नवृत्तभरणकोष ऐन, २०७५ तथा र्नयमावली, २०७६ 
• र्नवृत्तभरणकोष सञ्चालन र्नदेक्षशका, २०७७ 
• कमिचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ 

 

 

http://www.epfnepal.com.np/
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सर- १७:  सामाक्षजक सरुिा योजना तथा सवुवधाहरु 

सरको समय: १ घण्टा ३० र्मनेट 
१. र्सकाईको उद्दशे्यहरू (Learning Objectives): 

➢ सामाक्षजक सरुिा कोषका योजना तथा सवुवधाहरू वारे जानकारी गराउन ु

२. तार्लम सामग्रीहरू (Training Materials): 

➢ पावर प्वाईण्ट, कायिपर¸ पेन ड्राइभ, ह्वाईटवोडि, क्षललपचाटि 
➢ कायिपर, 

३. तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. सामाक्षजक सरुिा योजना तथा सवुवधाहरु पररचय: उद्दशे्य 
तथा कायििेर 

मक्षततक मन्थन, अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन  

 

१५ र्मनेट 

२. सामाक्षजक सरुिा योजनाहरू तथा सवुवधाहरु दावी गने 
प्रकृया 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ३० र्मनेट 

३. सामाक्षजक सरुिा कोषमा श्रर्मक तथा रोजगारदाताको 
योगदान 

अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन २० र्मनेट 

५.समस्या र समाधान अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन १५ र्मनेट 

६.र्नतकषि अन्तरवक्रयात्मक प्रवचन ५ र्मनेट 

७. सेसन ररभ्यू अन्तरवक्रयात्मक र्लफल ५ र्मनेट 

 

४. सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

• आरम्भ (Opening):  प्रक्षशिक तथा सेसनको पररचय 

      सेसन र्सकाई उद्देश्य/उपलब्धी 
मखु्य र्बषयबस्त:ु सामाक्षजक सरुिा योजना तथा सवुवधाहरु पररचय: उद्देश्य तथा कायििेर । सामाक्षजक सरुिा 
योजनाहरू तथा सवुवधाहरु दावी गने प्रकृया 
। सामाक्षजक सरुिा कोषमा श्रर्मक तथा रोजगारदाताको योगदान । सामाक्षजक सरुिा कोषका योजना 
अतिरगत पाईने सवुवधाहरु (बधृ्द अवस्था सरुिा, आक्षश्रत पररवार सरुिा, माततृ्व सरुिा, औषर्ध उपचार तथा 
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स्वास्थ्य र दघुिटना तथा अशक्त्तता) । सामाक्षजक सरुिा कोषमा आवद्ध हनुपुने र्नकायहरु । उठेका 
सवालमा र्लफल तथा र्नतकषि । 

 

• र्नश्कषि: र्सकाई उपलब्धीको मापन र पषृ्ठपोषण 

• सेसन समापन: प्रक्षशिाथीबाट धन्यवाद ज्ञापन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

५. अपेक्षित प्रर्तफल ६. ववस्ततृ अध्ययन सामग्रीहरू 

तार्लम पश्चात 
प्रक्षशिाथीहरुले सामाक्षजक 
सरुिाकोषका योजना तथा 
सवुवधाहरूको बारेमा बताउन 
सक्नेर्न।् 

 

 

सामाक्षजक सरुिा कोषको वभे साईट www.ssf.gov.np 

सामाक्षजक सरुिा कोष ऐन, २०७४  

सामाक्षजक सरुिा कोष र्नयमावली, २०७४  

सामाक्षजक सरुिा योजना सञ्चालन कायिववर्ध, २०४७ 

रोजगारदाता र योगदानकताि सूक्षचकरण सम्बन्धी कायिववर्ध, २०७५ 
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१०. अध्ययन/अवलोकन भ्रमण¸ मार्मला अध्ययन प्रर्तवेदन तथा र्लक्षखत परीिा 

अध्ययन/अवलोकन भ्रमण 
सरको समय: ४ कायि ददन 

१ .अध्ययन अवलोकन भ्रमणको उद्दशे्यहरू (Objectives of study observation) : 

➢ कुनै कायािलयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ववषयमा सहभागीहरुलाई प्रत्यि रुपमा अध्ययन अवलोकन गराई सो 
कायािलय आर्थिक प्रशासनको प्रभावकाररता र स्थानवारे व्यवहाररक ज्ञान ददलाउन ु। 

२. अवलोकन भ्रमणको पूवि तयारी : 

• अध्ययन भ्रमणका लार्ग स्थान तथा कायािलय र्नोट गने । 

• सहभागीहरुको संख्याको आधारमा तीनदेक्षख चारवटा समूह गठन गने । 

• कायािलयमा गई तथ्यांङक संकलन गने ववषय (कायािलयको नाम, उद्देश्य, र्बर्नयोक्षजत बजेट, खचि, राजस्व 
पररचालन, धरोटी, सरकारी सम्पक्षत्त व्यवस्थापन, लेखापरीिणको अवस्था, गनुासाहरु आदद) तथा प्रकृया वारे 
सहभागीहरुलाई जानकारी गराउने । 

• समूहगत प्रर्तवेदनको ढााँचावारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराउने । 

३. अध्ययन भ्रमण व्यवस्थापन 

• समूहमा संलग्न संयोजक/सहसंयोजक वा केन्रबाट तोवकएको व्यक्षक्तको सपुरीवेिण, सहजीकरण र समन्वयमा 
समूहका सदस्यले तोवकएको क्षजम्मेवारी पूरा गने । 
• अध्ययन भ्रमण तथा प्रर्तवेदनको कायि चार ददनमा गररसक्न ुपने । 

• पवहलो ददन तार्लम केन्रबाट सम्बक्षन्धत क्षजललाको कायािलय पगु्ने । 

• दोस्रो ददन सम्बक्षन्धत कायािलयमा र्लफल तथा अन्तरवक्रया गरी तथ्यांक संकलनको लार्ग प्रश्नावली ववतरण 
गने । 

• तेस्रो ददन अध्ययन तथा अवलोकन सवहत आवश्यक तथ्याङक प्राप्त गने ।  

• चौथो ददन तार्लम केन्र फवकि ने । समूहगत प्रर्तवेदन तयार गने । 

• पाचौं ददन समूहको प्रर्तवेदन प्रस्ततु तथा मूलयांकन गने । 
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र्लक्षखत परीिा संचालन 

सेवा कार्लन तार्लमका प्रक्षशिाथीलाई साविजर्नक ववत्त व्वस्थापन तार्लम केन्रको तार्लम कायिववर्ध¸ २०७७ को दफा 
२० बमोक्षजम स्तर र्नधािरण गरी दफा २३ बमोक्षजम शे्रणी खुलेको प्रमाण पर उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लार्ग कायिववर्धको 
दफा १७¸ १८ तथा १९ बमोक्षजम प्रक्षशिाथीको मूलयाङ्कन कायि गनुि पदिर् । यसका कायिका लार्ग सैद्धाक्षन्तक तथा 
प्रयोगात्मक परीिका लार्ग प्रश्न पर र्नमािण¸ परीिा संचालन तथा उत्तर पकु्षस्तका परीिणको कायि गदाि देहाय बमोक्षजमको 
कायिववर्ध अवलम्बन गनुि पदिर् । 

प्रश्न पर र्नमािण 

प्रश्न पर र्नमािणको कायि पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै र्बषयको सर संचालन भई सकेपर्र् तार्लम संयोजकले 
(आफै वा सम्बक्षन्धत र्बषयको ववज्ञ माफि त) र्लक्षखत परीिा संचालन हनु ुभन्दा कक्षम्तमा एक ददन अगावै सम्पन्न 
गरी गोप्य एवं सरुक्षित रूपमा राख्न ुपदिर् । प्रश्न पर तयार गदाि वा गराउाँदा देहायका आधारहरूमा ध्यान ददन ु
पदिर् । 

क) सम्भव भएसम्म सवै र्बषयवस्तवुाट पने गरी प्रश्न पर र्नमािण गने । 

ख) प्रश्न र्नमािण गदाि प्रक्षशिकबाट उपलब्ध गराईको र्सकाई सामग्री समेतको प्रयोग गने । 

ग) सेसनको र्सकाई उदे्धश्य परुा भए वा नभएको मापन हनुे गरी प्रश्न र्नमािण गने । 

घ) प्रश्नमा अस्पष्ट वा दोहोरो अथि लाग्ने शब्द वा शब्दावली प्रयोग नगने¸ अस्पष्ट हनुे वा एक भन्दा बढी अथि 
लाग्ने सम्भावना देक्षखएमा कोष्ठ र्भर अग्रेंजी वा नेपाली भाषामा प्रतयाउने । 

 

सैद्धाक्षन्तक परीिाको प्रश्नपर र्नमािण 

कायिववर्धको दफा १७ बमोक्षजम १०० पूणािङ्को सैद्धाक्षन्तक र्लक्षखत परीिा संचालनका लार्ग २० वटा १/१ 
अङ्कभारका प्रश्नहरू तथा ५ अङ्कभारका १२ वटा र्ोटो उत्तर लेख्न ेतथा १० अङ्कभारका २ वटा लामो उत्तर लेख्न े
प्रश्न र्नमािण गने । 
 

प्रयोगात्मक परीिाको प्रश्नपर र्नमािण 

कायिववर्धको दफा १७ बमोक्षजम १०० पूणािङ्को व्यवहाररक/प्रयोगात्मक र्लक्षखत परीिा संचालनका लार्ग 
व्यवहाररक एवं अभ्यास गराईएका सरहरू मध्येवाट २० अङ्कभारका ५ वटा प्रश्नहरू र्नमािण गने । एउटा 
प्रश्नर्भर सहायक प्रश्नहरु पर्न समावेश गनि सवकनेर् । 

परीिा संचालन 

सैद्धाक्षन्तक तथा प्रयोगात्मक परीिा अलग ददनमा संचालन गररने र् । सैद्धाक्षन्तक परीिामा प्रक्षशिाथीलाई वस्तगुत 
प्रश्नको उत्तर लेख्नका लार्ग २० र्मनेट तथा ववषयगत प्रश्नपरको उत्तर लेख्नका लार्ग २ घण्टा ४० र्मनेट समय 
उपलब्ध गराईनेर् । पवहले वस्तगुत प्रश्नपर उपलब्ध गराउने एवं २० र्मनेट समय परुा भए पर्र् सोको उत्तर 
पकु्षस्तका संकलन गरी ववषयगत प्रश्नको प्रश्न पर उपलब्ध गराईनेर् । परीिा संचालनका लार्ग केन्रको भण्डार 
शाखाबाट आवश्यक संख्यामा उत्तर पकु्षस्तका प्राप्त गरी ववतरण गने¸ परीिालाई मयािददन रूपमा संचालन गराउन े
लगायतका कायि गने गराउने क्षजम्मेवारी तार्लम संयोजकमा रहनेर् । 
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उत्तर पकु्षस्तका परीिण 

उत्तर पकु्षस्तकाको परीिण कायि तार्लम संयोकले आफै वा सम्बक्षन्धत ववषयको ववज्ञ माफि त गराउन ुपनेर् । 
उत्तर पकु्षस्तका परीिण गदाि वस्तगुत प्रश्नको हकमा सही उत्तरको लार्ग पूरा अङ्क प्रदान गने तथा गलत उत्तरका 
लार्ग शून्य अङ्क प्रदान गररने र् भने ववषयगत तथा प्रयोगात्मक उत्तरको लार्ग उत्तरले प्रश्नमा सोर्धएका 
र्बषयवस्तकुो सम्बोधन तथा स्तर समेतका आधारमा शून्य देख परुा अङ्क सम्म प्रदान गररनेर् । ववषयगत तथा 
प्रयोगात्मक प्रश्नको उत्तरपकु्षस्तका परीिण गदाि ९०%  भन्दा बढी अङ्क प्रदान गदाि औक्षचत्य समेत खलुाउन ुपनेर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मार्मला प्रस्ततुी तथा मूलयाङकन 

सरको समय: ३ कायि ददन 
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१. मार्मला प्रस्ततुी तथा मूलयाङकनका उद्दशे्यहरू (Objectives of study observation): 

➢ प्रत्येक सहभागीलाई आफुले लेखेको मार्मला समूहमा प्रस्ततु गनि सक्ने सीप अर्भवृवद्ध गनुि 
➢ प्रत्येक सहभागीले प्रस्ततु गरेको मार्मला अध्ययनको मलुयाङकन गनुि । 

२. अध्ययन भ्रमण व्यवस्थापन 

• सवै सहभागीहरुले तयार गरेको मार्मला अध्ययन सामान्यतया तीन ददनमा प्रस्ततु गनि लगाउने । 

• तार्लम संयोजकले आवश्यक समन्वयका आधारमा मार्मला अध्ययन प्रस्ततुी तथा मूलयांकनको योजना तजुिमा 
तथा कायािन्वय गने व्यवस्था र्मलाउने । 

• प्रत्येक मार्मलाको तीनदेक्षख पााँचवटा मूलयाङकनकतािबाट मलुयाकन गररने । 

• मूलयाङकनकताि कक्षम्तमा अर्धकृतस्तरको हनुपुने ।  

• सवै सहभागीहरुलाई सामान्यता वरावर समय उपलब्ध हनुे गरी मार्मलाको अध्ययन प्रस्ततुी तथा मूलयाङकन 
गने व्यवस्था र्मलाउने । 
• तार्लम समापन पर्र् तार्लम संयोजकले सवै मार्मलाहरु पसु्तकालय (आवश्यक भए कायािन्वयनको लार्ग 
सम्बक्षन्धत र्नकायमा समेत अनरुोध गने) मा पठाउने व्यवस्था गने। 

 

नर्तजा तयारी तथा प्रकाशन 

तार्लम संयोजन समूहले सैद्धाक्षन्तक एवं प्रयोगात्मक र्लक्षखत परीिाको प्राप्ताङ्क¸ मार्मला अध्ययनको प्रर्तवेदन तथा 
प्रस्तरु्तको मूलयाङ्कनबाट प्राप्त अङ्क तथा अनशुासन¸ हाक्षजरी तथा सहभार्गता बापतको प्राप्ताङ्क समेतको आधारमा 
प्रक्षशिाथीको स्तर समेत र्नधािरण गरी नर्तजा तयार गरी तार्लम प्रमखु समि स्वीकृताथि पेश गनुि पदिर् । तार्लम 
प्रमखुबाट स्वीकृत भए पश्चात प्रक्षशिाथीको स्तर खलेुको नर्तजा प्रकाशन गररने र् ।  
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११. तार्लम समापन¸ मूलयाङ्कन तथा प्रर्तवेदन 

तार्लम समापन  

 

१  .तार्लम सरको र्बषयवस्त ुतथा प्रक्षशिण ववर्ध  (Session outline and Methodology): 

सेसन योजना (Session Outline) प्रक्षशिण ववर्ध (Methodology) समय 

१. समापन समारोहको आशन ग्रहण उदघोषण  ५ र्म 

२. सहभागीको तफि बाट पषृ्ठपोषण मन्तव्य मन्तव्य २० र्म 

३. प्रक्षशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण मूलयांकन तथा नर्तजा प्रकाशन साविजर्नक ३० र्म 

४. सम्मान कायिक्रम प्रदान ५ र्म 

५. प्रमाणपर ववतरण ववतरण २० र्म 

६. कायिक्रम समापन मन्तव्य १० र्म 

 

२. समापन सर संचालनको मागिदशिन (Session Guideline) 

३. मखु्य र्बषयबस्त ु: प्रक्षशिक तथा तार्लमका सहसंयोजकबाट तार्लम समापन कायिक्रमको उदघोषण । तार्लम प्रमखुलाई 
अध्यिता, प्रमखु आर्तथ्य (महालेखापरीिकको कायािलय, अथि मन्रालय,महालेखा र्नयन्र कायािलय वा अन्य र्नकायबाट 
उदघाटन समारोहमा आमक्षन्रत ववक्षशष्ट ब्यक्षक्त) तथा केन्रका बररष्ठ प्रक्षशिक, प्रक्षशिक, सहभागी तथा अन्य उपक्षस्थत 
व्यक्षक्तहरुलाई आर्तथ्यता ग्रहण गराउने। सवै सहभागीहरुको तफि बाट एकजनाले समग्र तार्लम संक्षिप्त पषृ्ठपोषण मूलयांकन 
सवहत मन्तब्य व्यक्त। तार्लम संयोजकबाट प्रक्षशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण तथा नर्तजा प्रकाशन । तार्लम प्रमखुबाट 
सवोत्तकृष्ट हनुे सहभागीलाई प्रशंसापर र संयोजकबाट मायाको क्षचनो सवहत सम्मान प्रदान। यसैगरी तार्लम प्रमखुबाट 
तार्लमका टोली नेता तथा उपनेतालाई मायाको क्षचनो प्रदान । अन्तमा तार्लम प्रमखुबाट सहभागीहरुलाई प्रमाणपर ववतरण 
गदै संक्षिप्त मन्तव्य सवहत तार्लम कायिक्रम समापन । सहभागीलाई रमाना प्रदान । 
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तार्लम प्रर्तवेदन  

१ .तार्लम प्रर्तवेदनको उद्दशे्यहरू (Objectives of study observation ): 

➢ सम्पन्न तार्लम कायिक्रमको वववरण, मूलयांकन तथा पषृ्टपोषणको अर्भलेख राख्न ु। 

२. प्रर्तवेदन तयार तथा पेश 
• तार्लम समाप्त भएको सामान्यतया एक हप्तार्भर तार्लम संयोजकले साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापन तार्लम 
कायिववर्ध, २०७७ को अनसूुक्षच – ८ अनसुारको ढााँचामा प्रर्तवेदन तयार गरी तार्लम प्रमखु समि पेश गने । 

(क) तार्लमको सामान्य पररचय : 

o तार्लमको नाम 

o संचालन अवर्ध तथा स्थान 

o लक्षित समूह 

o सहभागी संख्या (मवहला तथा परुुष समेत खलुने) 
o तार्लमको उद्देश्य 

o दैर्नक सेसन संचालन 

o प्रक्षशिण ववर्ध 

(ख) मूलयाकंन तथा पषृ्ठपोषण  

• तार्लमको उद्देश्य कर्त परुा भयो ?  

• साविजर्नक ववत्त व्यवस्थापनमा काम गनेको लार्ग तार्लम कर्तको उपयोगी र् < 
• तार्लमको भैर्तक व्यवस्थापन पि कस्तो लाग्या < 
• तार्लमको स्रोत व्यक्षक्तको प्रस्ततुी र ववषयवस्तकुो गहनता कस्तो महससु गनुिभो < (स्रोतव्यक्षक्त र 

सेसन)   

• समग्र तार्लमको प्रक्षशिण ववर्ध कस्ते महससु गनुिभयो < 
• तार्लम सामग्री (कायिपर स्टेशनरी) आददको पयािप्तता कस्ते र्थयो < 
• तार्लम सञ्चालक (संयोजक टोली) समूह कर्तको सहयोगी भएको पाउन ुभयो < 
• समग्रमा तार्लम कस्तो रहयो < 
• तार्लमलाई प्रभावकारी बनाउने सझावहरु < 

 (ग) उपसंहार 
 ४. अनसूुचीहरु 

• उदघाटन कायिक्रम 

• सहभागी प्रक्षशिाथीको नामावली 
• समापन कायिक्रम 

• दैर्नक कायितार्लका 
• तार्लमका मखु्य तस्वीरहरु 
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तार्लमको मूलयाङ्कन तथा प्रभावकारीता अध्ययन 

प्रक्षशिाथीबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण तथा तार्लम सर संचालन पूवि प्रक्षशिाथीहरूको पूवि परीिा (Pre-test) र्लईएको भएमा तार्लम 
पश्चातको परीिा (Post-test) को नर्तजासाँग तलुनात्मक ववश्लषेण गरी र्सकाई उपलक्षब्ध समेतको आधारमा तार्लमको 
मूलयाङ्कन गरी तार्लम प्रर्तवेदनमा समावेश गररनेर् । तार्लम माफि त प्रदान गररएको ज्ञान¸ शीप तथा ब्यवहाररक पररवतिनका 
कारण प्रक्षशिाथीको वैयक्षक्तक एवं संगठनात्मक कायिसम्पादनमा आएको पररवतिन तथा प्रभाव मूलयाङ्कन सामान्यतया तार्लम 
सम्पन्न भएको एक देक्षख तीन वषि र्भरमा गररनेर् । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


