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स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लामग खर्य आवश्यकताको अध्ययन 

(Study on expenditure need for service delivery from LGs) 

 
१. परिर्य/ पषृ्ठभूमी: 

प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) नेपाल सरकारको प्रमखु राष्ट्रिय काययक्रम हो । यो काययक्रम सङ्घ,प्रदशे 

तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यष्ट्िगत क्षमता ष्ट्नमायणमा बढी केष्ट्रित छ । प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग 

काययक्रम (PLGSP) यसको अवधारणामा एक ष्ट्नतारत नवीनतम काययक्रम हो । प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम 

(PLGSP) ल ेछाता काययक्रमका रूपमा प्रदशे तथा स्थानीय तहमा सशुासन सम्बरधी काययक्रमहरूमा समरवय र सहकाययको लाष्ट्ग 

साझा संरचना (Framework) प्रदान गदयछ । यसको साथै अरय ष्ट्वकास साझेदारहरुबाट प्राप्त अनुदान काययक्रमहरूको समायोजन 

गदयछ । 

सङ्घीय संरचनामा नागररकहरूको नष्ट्जकमा रहकेा प्रदशे र स्थानीय सरकारको भषू्ट्मका राजनीष्ट्तक, सामाष्ट्जक, आष्ट्थयक तथा 

प्रशासकीय पद्दष्ट्त ष्ट्वकासको ष्ट्हसाबले महत्वपणूय रहकेो छ । समदृ्ध नपेालको अपेक्षा अनुसार नागररकहरूलाई ष्ट्वकासको प्रष्ट्तफल 

ष्ट्छटो छररतो, काययकुशल तथा ष्ट्दगो बनाउनुपने दाष्ट्यत्व पष्ट्न यी दवैु सरकारको कााँधमाष्ट्थ रहकेो दषे्ट्खरछ । यस पषृ्ठभषू्ट्ममा प्रदशे 

तथा स्थानीय सरकारलाई संष्ट्वधान तथा क्षते्रगत काननूल ेतोकेको काययहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गनयको लाष्ट्ग प्रदशे तथा 

स्थानीय तहको काययक्षमता अष्ट्भवषृ्ट्द्ध गरी सावयजष्ट्नक सेवालाई प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाउन सघाउने उद्देश्यले प्रदशे तथा 

स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) सञ्चालनमा आएको छ । 

स्थानीय सरकारले नेपालको संष्ट्वधानमा व्यवस्था भएको साझा अष्ट्धकार र एकल अष्ट्धकारका सचूीहरू तथा काययष्ट्वस्ततृीकरणल े

ष्ट्नधायरण गरेका ष्ट्वषयहरू कायायरवयन गरररहकेा छन् । नेपालको संष्ट्वधानको अनुसषू्ट्च ८ र ९ ले स्थानीय तहको एकल तथा साझा 

अष्ट्धकारको काययसषू्ट्च उल्लखे गरेको छ । यस संवैधाष्ट्नक प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद 

- ३ मा गाउाँपाष्ट्लका तथा नगरपाष्ट्लकाहरूले गनुयपने ष्ट्वस्ततृ कायय ष्ट्जम्मवेारीहरू उल्लखे गररएको छ साथै संष्ट्वधानमा नपेाल सरकार 

र प्रदशे सरकारले स्थानीय तहलाई खचय आवश्यिाको आधारमा ष्ट्वष्ट्िय समानीकरण र राजश्व बााँडफााँड गनुयपन ेहुरछ ।  



खचय आवश्यकताको ष्ट्वषय ष्ट्सद्दारततः संष्ट्वधान र यो अरतरगत बनकेा काननूले प्रदशे तथा स्थानीय तहलाई सजृना गरेको खचयको 

दाष्ट्यत्व र ती ष्ट्नकायहरूलाई प्रदान गररएको राजश्व अष्ट्धकारबाट उठ्न ेराजश्वबीचको अरतरले उत्परन हुन ेऊर्धवयगामी ष्ट्विीय अरतर 

(Vertical Fiscal Gaps) को सम्बोधनसंग जोष्ट्डएको छ ।  

स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदहेी बनाउन आवश्यक खचयको पष्ट्हचान जरूरी हुरछ, सोको 

आधारमा बजेट तथा श्रोतको व्यवस्थापन (strategic allocation of resources), क्षमता ष्ट्वकासका योजनाहरू (capacity 

development plan) र प्रभावकारी सेवा प्रवाह (effective service delivery) को व्यवस्थापन गनय सष्ट्कने हुरछ । खचयको 

आवश्यकताको अर्धययनको आधारमा, ऋण,अनुदान तथा आरतररक श्रोतको पररचालनमा  प्रभावकारी व्यवस्थापन गनय मद्दत पगु्छ 

। सम्बष्ट्रधत स्थानीय तहहरूबाट प्रवाह हनुे सेवाको प्रकार, सेवा ष्ट्वतरणको क्षेत्र र भौगोष्ट्लक अवस्था तथा योजना तथा बजेट 

पररचालनको अवस्था र खचय गन ेक्षमताल ेखचयको आवश्यकताको अर्धययनमा महत्वपणूय भषू्ट्मका खेलकेो हुरछ ।  

यसै सरदभयमा, प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) बाट स्थानीय तहहरूको खचयको आवश्यकताको अर्धययन 

गने काययक्रम रहकेो छ ।  

२.उदे्दश्यः 

स्थानीय तहबाट हनुे सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय ष्ट्वकास ष्ट्नमायणका काययहरूलाई प्राथष्ट्मकताका साथ सम्परन 

गरी स्थानीय जीवनस्तर उकास्न उष्ट्चत खचयको व्यवस्थापनको लाष्ट्ग खचयको आवश्यकता अर्धययन गनुय यसको उदशे्य रहकेो छ ।  

यसको प्रमखु उद्दशे्यः  स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लाष्ट्ग खचय आवश्यकताको अर्धययन गन े।  

३. औमर्त्यः 

जनताको घर दलैोको सरकारको हषै्ट्सयतल े स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता पररपषू्ट्तयका लाष्ट्ग पयायप्त श्रोत साधनको 

व्यवस्थापन र पररचालन गनुय पन े हुरछ भने, ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत रकमको संचालन र व्यवस्थापन गदाय ष्ट्मतव्ययी, पारदशी, ष्ट्विीय 

उिरदाष्ट्यत्व र मलू्यको साथयकता (value for money) प्राप्त हुने गरी खचय गनुय पदयछ। 

यस सरदभयमा, बजेट तथा श्रोतको व्यवस्थापन (strategic allocation of resources), क्षमता ष्ट्वकासका योजनाहरू (capacity 

development plan) र प्रभावकारी सेवा प्रवाह (effective service delivery) को व्यवस्थापनको लाष्ट्ग तथा स्थानीय 

तहहरूको खचयको आवश्यकताको अर्धययनले बजेटको ष्ट्वष्ट्नयोजन, योजनाको प्राथष्ट्मष्ट्ककरण, योजना कायायरवयन तथा ष्ट्नणयय 

प्रष्ट्क्रयामा सघाउ परु् याउन ेहुाँदा स्थानीय तहको खचयको आवश्यकताको अर्धययन जरूरी दषे्ट्खरछ ।  

खचयको आवश्यकता अर्धययनले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने अनुदानको सीमा र क्षेत्र ष्ट्नधायरण गनय सहयोग हुने र यसल ेरयनूतम 

राष्ट्रिय मापदण्डको स्थानीय सेवा प्रवाहमा समते सहयोग गनछे । 

४. पिामशयदाताले गननयपने मियाकलापहरः 

▪ खचय आवश्यकताको ष्ट्सद्दारतको सम्बरधममा राष्ट्रिय/अरतरायष्ट्रिय अभ्यासहरूको अर्धययन, 

▪ खचय आवश्यकताको सम्बरधममा दस्तावेजहरुको अर्धययन, 

▪ सरोकारवाला ष्ट्नकायहरूका पदाष्ट्धकारीसाँग छलफलगरी खचय आवश्यकताको सम्बरधमा समस्या तथा सझुावहरू सङ्कलन, 

▪ स्थानीय तहको खचय आवश्यकता अर्धययनको लाष्ट्ग आवश्यक आधारहरूको पष्ट्हचान , 



▪ स्थानीय तहको काययक्षते्रको ष्ट्वस्ततृीकरण प्रष्ट्तवेदन सम्बरधी अर्धययन गने, 

▪ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ को अर्धययन गने, 

▪ स्थानीय तहलाई संष्ट्वधानबाट प्रदि एकल र साझा अष्ट्धकार को अर्धययन गन,े 

▪ नेपाल सरकार बाट ष्ट्स्वकृत कायय ष्ट्वस्तषृ्ट्तकरण प्रष्ट्तवदेनको आधारमा स्थानीय तहको कायय क्षेत्रहरूको ष्ट्ववरण तयार गने,  

▪ उपरोि सचूीको आधारमा स्थानीय तहको काययक्षेत्रको ष्ट्वस्ततृीकरण गन,े 

▪ शहरी ष्ट्वकास मापदण्ड, आवष्ट्धक योजना, ष्ट्दगो ष्ट्वकासका लक्ष तथा अरय ष्ट्वषयगत मापदण्डका आधारमा स्थानीय 

तहहरूको काययक्षते्रको रारिीय मापदण्डको सचूी तयार पाने । (राष्ट्रिय मापदण्ड उपलव्ध नभएको अवस्थामा अरतरायष्ट्रिय 

मापदण्ड र अभ्यासको आधारमा यसको प्रक्षपेण गने) । 

▪ स्थानीय तहको काययक्षते्रमा परेका ष्ट्वषयवस्तुका लाष्ट्ग मलू्य सचूकांकका आधारमा Cost factor ष्ट्नकाल्ने । 

▪ आवष्ट्धक योजनाको आधारमा स्थानीय सेवाको लक्ष ष्ट्नधायरण गने,   

▪ स्थानीय तहको  रयनूतम प्रशासष्ट्नक खचयको  प्रक्षपेण गने, 

▪ स्थानीय तहल ेप्रदान गने रयनूतम सेवाको लागत प्रक्षपेण गन,े 

▪ स्थानीय तहल ेप्रवाह गने ष्ट्बकास खचयको प्रक्षपेण गने, 

▪ स्थानीय तहल ेपररचालन गन ेआरतररक आयको प्रक्षपेण गने । 

▪ तयार गररएको स्थानीय तहको खचय आवश्यकताको अर्धययन दस्तावजे सङ्घीय माष्ट्मला तथा सामारय प्रशासन मरत्रालयमा 

प्रस्तुती गन े। 

५. समय सीमा ि उपलम्धः  

यस कामको लाष्ट्ग दहेाय बमोष्ट्जम ष्ट्नधायरीत काययताष्ट्लका अनुसार ३ मष्ट्हनाको अवष्ट्धमा काययसम्पादन गनुयपनेछ । यो काययको 

लाष्ट्ग ६० (साठी) काययष्ट्दन तोष्ट्कएको छ । स्थानीयतहले सावयजष्ट्नक सेवा प्रवाहमा गरेको खचयको आधारमा स्थानीय तहसंग 

छलफल गरी प्राप्त सझुाव समेत समावेस गनुय पनेछ ।  

ष्ट्स.नं.  काययष्ट्ववरण समयसीमा ष्ट्जम्मेवारी उपलष्ट्व्ध 

१ परामशयदाताबाट प्रारष्ट्म्भक 

कायययोजना प्राप्त गन े। 

सम्झौता भएको पष्ट्हलो 

हप्ता 

परामशयदाता, प्रारष्ट्म्भक कायययोजना प्राप्त 

हुने। 

२ परामशयदाताबाट अर्धययनको 

संरचना र खाका तयार गरी पेश 

गन े

सम्झौता भएको दोश्रो हप्ता   परामशयदाता,  अर्धययनको संरचना र 

खाका प्राप्त हुन े

३ स्थानीय तह र 

सरोकारवालाहरुको पषृ्ठपोषण र 

सझुाव प्राप्त गन े

सम्झौता भएको तेश्रौ हप्ता 

ष्ट्भत्र 

परामशयदाता,  स्थानीय तहको पषृ्ठपोषण र 

सझुाव प्राप्त हुने । 

४ अर्धययनको प्रारष्ट्म्भक मस्यौदा 

पेश गने र सरोकारवालालाई 

पषृ्ठपोषणको लाष्ट्ग मस्यौदा 

पठाउन े

स्थानीय तह र 

सरोकारवालाहरुको  पवुय 

पषृ्ठपोषण समेतको 

आधारमा सम्झौता भएको 

परामशयदाता, 

PCU 

प्रारष्ट्म्भक मस्यौदा पशे 

भएको हुन ेर 

सरोकारवालाबाट समेत 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको हनु े



छैठौं हप्ता ष्ट्भत्र प्रारष्ट्म्भक 

मस्यौदा पेश गने  

५ मरत्रालयको प्राष्ट्वष्ट्धक सष्ट्मष्ट्तमा 

छलफल 

सम्झौता भएको सातौ हप्ता 

ष्ट्भत्र 

परामशयदाता, 

PCU 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको हनु े

६ परामशयदाताबाट मसौदाको 

पररमाजयन गरी अष्ट्रतम प्रष्ट्तवदेन 

तयारी र अष्ट्रतम मस्यौदा प्राप्ती । 

सरोकारवालाबाट समेत 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको तीन 

हप्ता ष्ट्भत्र । 

परामशयदाता, 

PCU 

सावयजष्ट्नक खररदको श्रोत 

पषु्ट्स्तका  अष्ट्रतम मस्यौदा । 

नोटः  

▪ पषृ्ठपोषणको लाष्ट्ग प्राप्त सझुाव तथा पषृ्ठपोषण परामशयदाताले समावेश गनुय पनेछ । 

▪ प्रष्ट्तवेदनको ढााँचा परामशयदातासाँग छलफल गरी स्थानीय तथा प्रदशे सहयोग काययक्रमको PCU ल ेउपलब्ध गराउने वा 

स्वीकृत गनुयपनेछ । 

६. पिामशयदाताको योग्यता ि अननभवः 

इच्छुक फमयमा रयनूतम दहेायको योग्यता भएको जनशष्ट्ि ष्ट्नम्न अनुसार हनुुपनेछः 

परामशयदाताको टोली योग्यता 

क) टोली नतेा/प्रशासनष्ट्वद ् • मारयता प्राप्त ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयबाट स्नातकोिर भएको, 

• स्थानीय तहको व्यवस्थापष्ट्कय सम्बरधी काययमा कष्ट्म्तमा ७ बषय  अनभुव प्राप्त भएको । 

ख) ष्ट्वि व्यवस्थापन ष्ट्वज्ञ • मारयता प्राप्त ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयबाट सावयजष्ट्नक ष्ट्वि व्यवस्थापन, अथयशास्त्रमा, व्यवस्थापनमा 

स्नातकोिर भएको । 

• सावयजष्ट्नक ष्ट्वि व्यवस्थापनको क्षते्रमा कष्ट्म्तमा ५ बषयको अनभुव भएको । 

•  प्रष्ट्तवेदनहरु अर्धययन तथा लेखन सीप भएको । 

ग) तथ्याङ्कष्ट्वद ् • मारयता प्राप्त ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयबाट तथ्याङ्क शास्त्रमा स्नातकोिर भएको । 

• तथ्याङ्क ष्ट्वशे्लषण सम्बरधी काययमा कष्ट्म्तमा ५ बषय अनभुव रहकेो । 

• तथ्याङ्क ष्ट्वशे्लषण सम्बरधी Software सञ्चालनको ज्ञान भएको । 

घ) सहायक • मारयता प्राप्त ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयबाट कष्ट्म्तमा + 2 उिीणय भएको । 

• कम््यटुरको आधारभतू सीप भएको। 

 

  



फमयको हकमा देहायअननसाि हुननपनेछः 

▪ ष्ट्नयमानुसार दताय नवीकरण भएको । 

▪ आ.ब. २०७७।७८ सम्मको कर चिुा गरेको । 

▪ सम्बष्ट्रधत क्षेत्रमा कष्ट्म्तमा ३ बषयको अनुभव भएको । 

७. अपेमक्षत प्रमतफल: 

स्थानीय तहको खचय आवश्यकताको अर्धययन प्रष्ट्तवेदनको मस्यौदाको मषु्ट्ित प्रष्ट्त र सफ्ट कपी पष्ट्न पशे गनुय पनछे । सो को छपाई 

कायय कायायलयले नै गनेछ । 

८.  अपेमक्षत उपलब्धी: 

क) स्थानीय तहको काययक्षते्रको ष्ट्वस्ततृ सचूी तयार भएको हनुे, 

ख) स्थानीय तहको काययक्षते्रको राष्ट्रिय मापदण्डको सचूी तयार हनुे, 

ग) स्थानीय तहको काययक्षते्रको राष्ट्रिय लक्षको सचूी तयार भएको हनुे, 

घ) स्थानीय तहको काययक्षते्रको लागत ष्ट्नधायरण गनय सेवा प्रवाह र ष्ट्वकासको मलू्य समायोजन गनय पहुाँच तथा वस्तु तथा 

सेवाको आधारमा  Regional cost factor तयार भएको हुने, 

ङ) उपयुयि ष्ट्वशे्लषणको आधारमा स्थानीय तहको रयनूतम प्रशासष्ट्नक खचय, सेवा लागत खचय र ष्ट्वकास खचयको प्रक्षपेण 

भएको हुन,े (अनुसचूी -१) 

९. अध्ययन प्रमतवेदनको भाषाः  

स्थानीय तहको खचय आवश्यकताको अर्धययन प्रष्ट्तवेदन यषु्ट्नकोड फण्टमा नपेाली भाषामा हनुेछ । 

१०. भनक्तानी ्यवस्थाः  

प्रस्तुत कामको लाष्ट्ग भिुानी व्यवस्था काययसम्परन भएको आधारमा गररनछे । तपष्ट्सल बमोष्ट्जमको ष्ट्कस्तामा रकम भिुानी 

हुनेछः 

▪ अर्धययन प्रष्ट्तवेदनको मस्यौदा प्रष्ट्तवेदन पशे भएपष्ट्छ सम्झौता रकमको ४० प्रष्ट्तशत रकम भिुानी हुनेछ ।  

▪ सझुाव वा पषृ्ठपोषण समेत समावेश गरी पेश भएको अष्ट्रतम मस्यौदा कायायलयले स्वीकार गरेपष्ट्छ सम्झौता रकमको ६० 

प्रष्ट्तशत रकम भिुानी गनछे । भिुानी रकममा ष्ट्नयमानुसार आयकर रकम कट्टा गररनछे । 

११. प्रामवमधक समममत: 

अर्धययन काययको प्राष्ट्वष्ट्धक सहष्ट्जकरणको लाष्ट्ग दहेायबमोष्ट्जमको सष्ट्मष्ट्त रहन ेछ । स्थानीय तह क्षमता ष्ट्वकासका शाखाल े

यसको सष्ट्चवालयको काम गनछे र सष्ट्मष्ट्तल ेआफ्नो काययष्ट्वष्ट्ध आफै ष्ट्नधायरण गनेछ : 

क) संयोजक: महाशाखा प्रमखु, स्थानीय तह क्षमता ष्ट्वकास शाखा 

ख) सदस्य: शाखा प्रमखु श्रोत पररचालन शाखा 

ग) सदस्य: काययक्रम समरवय इकाई 

घ) सदस्य: प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, नपेाल प्रशासष्ट्नक प्रष्ट्शक्षण प्रष्ट्तष्ठान  

ङ) सदस्य: प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, स्थानीय ष्ट्वकासका प्रष्ट्शक्षण प्रष्ट्तष्ठान 



१२. प्रस्ताव मूल्याङकनका आधािहरु: 

परामशयदाता फमयबाट प्राप्त प्रस्तावहरू गणुस्तर तथा लागत ष्ट्वष्ट्धबाट मलू्याङ्कन हनुेछ । गणुस्तरको ७० प्रष्ट्तशत र लागतको 

३० प्रष्ट्तशत अङ्क भार कायम गररएको छ । प्राष्ट्वष्ट्धक प्रस्ताव दहेायका आधारमाा मलू्याङ्कन हनुेछ : 

ष्ट्स. न.ं ष्ट्वषय  पणूायङ्क 

१. संस्थाको नवीकरण तथा अनुभव सम्बरधी ष्ट्ववरण २० 

२. प्रस्तावको गणुस्तर (Proposed Methodology, Approach and 

Documentation) 

१० 

३. प्रस्ताव गररएको ष्ट्वज्ञहरुको योग्यता र अनभुव  

३.१ टोली नतेा/प्रशासनष्ट्वद ् २५ 

३.२ सावयजष्ट्नक ष्ट्वि व्यवस्थापन ष्ट्वज्ञ २० 

३.३ तथ्याङ्कष्ट्वद ् १५ 

३.४ सहायक १० 

 

१२. बजेट/लागत अननमान 

प्रष्ट्शक्षण केरिहरूल ेसञ्चालन गरेका ताष्ट्लमहरूको प्रभाव मलू्याङ्कन गने काययको लाष्ट्ग परामशयदाताको सेवा खररद गनय दहेाय 

अनुसार रू. ९,८०,९६२।६० लागत अनमुान रहकेो छ । 



अनुसचूी १ 

खचय क्षेत्रहरू 

१. रयनुतम प्रशासष्ट्नक खचय 

१. स्थानीय तहको कमयचारीको तलव भिा 

२. स्थानीय तहका पदाष्ट्धकारीको प्रदशे काननू बमोष्ट्जमको खचय 

३. स्थानीय तहको अरय रयनूतम प्रशासष्ट्नक खचय 

 

२. स्थानीय सेवाको रयनुतम लागत (प्रष्ट्त व्यष्ट्ि वा क्षेत्रफल वा अरय आधारमा) 

१. आधारभतु स्वास्थ्य र सरसफाई 

२. आधारभतू र मार्धयष्ट्मक ष्ट्शक्षा 

३. फोहरमलैा तथा सरसफाई 

४. कृष्ट्ष तथा  पशपुालन, कृष्ट्ष उत्पादन, पश ुस्वास्थ्य, सहकारी 

५. अग्नी ष्ट्नयरत्रण 

६. खानपेानी, साना जलष्ट्वद्यतु आयोजना, बैकष्ट्ल्पक उजाय 

७. ष्ट्संचाई 

८. नगर प्रहरी 

३. स्थानीय ष्ट्वकास तथा पवूायधार खचय 

१. स्थानीय सडक, कृष्ट्ष सडक र ष्ट्संचाई 

२. हररयाली पाकय  तथा उद्यानहरू 

३. सडक बिी 

४. बस्ती ष्ट्वकास तथा सधुार 

५. औधोगीकरण 

६. भ-ू संरक्षण 

७. वातावरण मतै्री स्थानीय शासन  

४. स्थानीय आष्ट्थयक ष्ट्वकास 

१. सामाष्ट्जक सरुक्षा तथा गररवी ष्ट्नवारण 

२. सीप ष्ट्वकास 

३. आयमलूक काययहरू 

४. स्थानीय बजार व्यवस्थापन,वातावरण तथा जैष्ट्वक ष्ट्वष्ट्वधता  

 

 

*** 

 


