
नेपाल सरकार 

सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  

Provincial and Local Governance Support Program (PLGSP) 

 

काययशतय वििरण (Terms of Reference) 

स्थानीय तहहरुको दीगो ऋण व्यिस्थापनको प्रारुप तयार गने 

(Develop Sustainable Debt Framework to Local Governments)  

१. पररचय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) नेपाल सरकारको प्रमखु राविय काययक्रम हो । यो 
काययक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता मनमायणमा बढी 
केक्तन्ित छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) यसको अिधारणामा एक मनतान्त 

निीनतम काययक्रम हो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) ले छाता काययक्रमका रूपमा 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशुासन सम्बन्धी काययक्रमहरूमा समन्िय र सहकाययको लामग साझा संरचना 
(Framework) प्रदान गदयछ । यसको साथै अन्य विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त अनदुान काययक्रमहरूको 
समायोजन गदयछ ।   

 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) संङ्घीयताको संस्थागत विकासको मनममत्त  सञ्चामलत 

निीनतम काययक्रम हो । यस काययक्रमले मूलतः अन्तरसरकारी समन्िय, स्थानीय सरकार सन्चालन 

प्रणाली, संस्थागत क्षमता, नेततृ्िको सशक्तिकरण र स्थानीय सहभामगता र उत्तरदावयत्िका लामग प्रणाली 
विकास (System Development) जस्ता क्षेरहरूलाइ समेटेको छ ।  

 

स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ र नपेालको संविधानले राविय प्राकृमतक श्रोत तथा वित्त आयोगको सीमामा रही पूूँक्तजगत 
काययका लामग नगर विकास कोष तथा नेपाल सरकारबाट ऋण मलन सक्ने व्यिस्था गरेको छ । 
हाल स्थानीय तहहरूले नगर विकास कोषबाट आन्तररक ऋणको पररचालन गदै आएका छन ्। 
आन्तररक आय बढी भएका नगरपामलकाहरूले विक्तत्तय तथा पूूँक्तज बजारमा गई ऋण पररचालन गने 
सम्भािना रहेको छ । स्थानीय ऋण स्थानीय विकासको लामग उपयोगी हनुे तर यसको लाभ 
प्रदान गने योजनामा लगानी नभएमा यो जोक्तखमपूणय पमन हनु सक्छ । चालू आमथयक बषयमा स्थानीय 
तहहरूको ऋण क्षमताको अध्ययन, विक्तत्तय ऋणमा पहुूँच र ऋण पररचालनको सम्भाव्यताको बारेमा 
अध्ययन गरी दीगो ऋण व्यिस्थापनको प्रारूप तयारी गने काययक्रम भएकोले यो कायय शतय वििरण 
(ToR) तयार गररएको छ ।  

  



 २.  उद्दशे्य 

स्थानीय तहहरूको दीगो ऋण व्यिस्थापनको प्रारूप तयार गनुय । 

   

३.  औक्तचत्य 

दीगो स्थानीय विकासको मनममत्त बैकक्तपपक पूूँक्तजको पररचालन गनय स्थानीय तहलाई दीगो ऋण 
व्यिस्थापनको प्रारुपको आिश्यकता रहेको छ । यस काययक्रमबाट स्थानीय तहको हालको 
ऋणको अिस्थाको बारेमा जानकारी मलन, वित्त तथा पूूँक्तजगत बजारमा गई ऋण पररचालन 
सम्भाव्यताको खोजी गनय, ऋण क्षमताको विश् लेषण गनय, ऋणबाट काम गनयसक्ने सम्भाव्य 
पररयोजनाको पवहचान तथा विश् लेषण गनय तथा दीगो ऋण व्यिस्थापको प्रारूप तयार गनय 
सहयोग हनुेछ ।  

४. अपेक्तक्षत उपलब्धी 

यस काययशतय बमोक्तजम स्थानीय तहहरूको दीगो ऋण व्यिस्थापनको प्रारूप तयार भएको हनुेछ । 
 

५. प्रमतिेदनको भाषा 

प्रारूपको दस्तािेज नेपाली भाषामा हनुेछ र यसलाई परामशयदाताले भाषाविज्ञबाट भाषाको सम्पादन 
गनुयपनेछ ।  

 

६.  परामशयदाताले गनुयपने वक्रयाकलापहरू 

• स्थानीय तहको ऋण सम्बन्धमा भएका कानून तथा नीमतहरूको लेखाजोखा गने । 

• स्थानीय तहको ऋण अभ्यासको बारेमा लेखाजोखा गने । 

• स्थानीय ऋण सम्बन्धमा भएका अन्तरायविय अभ्यासको अध्ययन गने । 

• स्थानीय तहहरूको ऋण आिश्यकता र क्षमताको विश् लेषण गने । 

• स्थानीय तहहरूको ऋण क्षमता विश् लेषण गने विमधहरूको विकास गने । 

• स्थानीय ऋण पररचालन गनय सक्ने सम्भाव्य पररयोजनाहरूको विश् लेषण सवहत सूक्तच 
तयार गने । 

• स्थानीय ऋण पररचालनबाट कायायन्ियन गररने सम्भावित पररयोजनाहरूको लाभ 
लागत विश् लेषणको विमध तयार गने । 

• स्थानीय ऋण पररचालनमा हनुसक्ने सम्भावित जोक्तखम पवहचान गरी जोक्तखम 
विश् लेषण गने । 



• विक्तत्तय तथा पूूँक्तज बजारमा गई ऋण पररचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सझुाि 
प्रस्ततु गने र यसको लागत समेत लेखाजोखा गने ।  

• स्थानीय तहको credit rating सम्बन्धी लेखाजोखा गरी यसको विमधको विकास गने । 

• स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट मलनसक्ने ऋणको सम्भाव्यताको लेखाजोखा गरी 
सझुाि प्रस्ततु गने । 

• उपयुयि तथा अन्य विषयहरूलाई समेटी स्थानीय तहको दीगो ऋण व्यिस्थापनको 
खाका तयार गने ।  

• तयार गरेको खाकालाई कक्तम्तमा १ महानगर सवहत २ िटा स्थानीय तहहरूमा 
प्रमाक्तणकरण (Validation) गने । 

• तयार गररएको खाकाको मस्यौदा सम्बन्धमा सरोकारिाला मनकायहरू जस्तैः राविय 
प्राकृमतक श्रोत तथा वित्त आयोग, नगर विकास कोष, साियजमनक ऋण व्यिस्थापन 
कायायलय, नपेाल राि बैंक, स्थानीय तह आददसंग छलफल गने । 

• मस्यौदालाई मन्रालयमा प्रस्ततु गरी प्राप्त सझुािको आधारमा अक्तन्तम मस्यौदा 
तयार गने ।  

  



 

७. आिश्यक जनशक्ति र अनभुिः 

परामशयदाताको 
जनशक्ति 

अनभुि 

संयोजक १ • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कक्तम्तमा स्नातकोत्तर 
गरी साियजमनक ऋण व्यिस्थापनको क्षेरमा अथय 
मन्रालय िा महालेखा मनयन्रकको कायायलय, नगर 
विकास कोष िा नेपाल राि बैंकमा रही काम गरेको 
र साियजमनक ऋण सम्बन्धी काययमा कक्तम्तमा ७ िषयको 
अनभुि प्राप्त गरेको व्यक्ति । 

 सदस्य १ • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कक्तम्तमा बाक्तणज्य िा 
अथयशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेको, साियजमनक ऋण 
सम्बन्धी विषयमा यससम्बन्धमा अध्ययन िा अध्यापन 
गराएको र सम्बक्तन्धत क्षेरमा कक्तम्तमा ५ िषयको 
अनभुि प्राप्त गरेको व्यक्ति । 

सहयोगी १ • नेपाली भाषा राम्रो टाईप गनय जाने्न व्यक्ति । 

 

  



८. बजेट 

यसको बजेट सम्पूणय कर सवहत रू. ५,००,०००।- (पाूँच लाख) रहेको छ । 

९. समयसीमा  र  उपलक्तव्धः 

देहाय बमोक्तजम मनधायरीत काययतामलका अनसुार मतन मवहनाको अिमधमा काययसम्पादन गनुय पने छ। 

मस.नं. काययवििरण समय सीमा  क्तजम्मेिारी  उपलक्तव्ध  

१ परामशयदाता बाट प्रारक्तम्भक कायययोजना 
प्राप्त गने । 

 काम शरुू 
भएको दईु 
हप्तामभर 

 

परामशयदाता, प्रारक्तम्भक कायययोजना 
प्राप्त हनुे।  

२ मन्रालयमा छलफल काम शरुू भएको 
तीन हप्तामभर 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको 
हनु।े 

३ मस्यौदा ददगो ऋण व्यिस्थापनको 
प्रारुप तयार हनु।े  

काम शरुू भएको 
सात हप्तामभर 

परामशयदाता,  प्रारक्तम्भक मस्यौदा प्राप्त 
। 

४ ददगो ऋण व्यिस्थापनको मस्यौदा 
प्रारुपमा सरोकारिाला बीच छलफल 
गने ।  

काम शरुू भएको 
आठ हप्तामभर 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

सरोकारिाला बाट 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको 
हनु।े 

५ परामशयदाताबाट मसौदाको पररमाजयन 

गरी पहीलो संस्करण प्राप्ती 
काम शरुू भएको 
नौ हप्तामभर 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

पवहलो मस्यौदा तयार 

गरी प्राप्त हनुे। 

६ प्रारुपको पवहलो संस्करणमा 
मन्रालयमा छलफल 

काम शरुू भएको 
दश हप्तामभर 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको 
हनु े। 

७ कक्तम्तमा एक महानगर सवहत दईुिटा 
स्थानीय तहहरुमा प्रमाक्तणकरण 
(Validation ) गने 

काम शरुू भएको 
एघारौ हप्तामभर 

 महानगर तथा 
स्थानीय तहहरुबाट 
मान्य हनुे गरी 
पषृ्ठपोषण प्राप्त हनुे। 

८ ददगो ऋण व्यिस्थापनको अक्तन्तम 

संस्करण प्राप्ती  
काम शरुू भएको 
बाह्र हप्तामभर 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

दीगो ऋण 
व्यिस्थाको अक्तन्तम 

प्रारुप तयार हनु।े 

 

  



 

 

 

१०. भिुानी  प्रवक्रया  
खररद सम्झौता भएपमछ मनम्नानसुार भिुानी ददने ।  

▪ संझौताअनसुार पवहलो मस्यौदा प्रमतिदेन पेश गरेपमछ सम्झौता रकमको बढीमा ४० प्रमतशतसम्म 
रकम भिुानी गनय सवकनछे ।  

▪ सामान्यत: काययसम्पन्न भएपमछ संझौताअनसुारको एकमषु्ठ रकम भिुानी हनुेछ ।  

▪ भिुानीमा मनयमानसुार करकट्टी हनुेछ । 

११. परामशयदाता संस्थाले पेश गनुयपने दस्तािेजः  

 १) चालू आ.ि.को नविकरण गरेको पर । 

 २) गत आ.ि. सम्म कर चिुा गरेको प्रमाण पर । 

 ३) मूपय अमभिवृि करको प्रमाणपर  

 ४) संस्थाको कायायलय रहेको प्रमाण (सम्बक्तन्धत स्थानीय तहबाट गररएको मसफाररस) 
 

  


