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  कायषिम तथा वजेट तजुषमा प्रस्ताव सम्पबन्त्धी सूचना प्रववनध प्रणाली 

पषृ्ठभनूम  (Background) 

 

कायषिमिरु अन्त्तगषत सञ्चालन गररने वियाकलापिरुको लागत अनमुान अनसुारको रकम 
वााँडफााँड नै वास्तवमा वजेट िो । यसैले कायषिम र वजेट वास्तवमा एउटै नसक्काका र्दइुष 
पाटा िनु । तसथष वियाकलापिरुको तय गरे पश्चात सो को लागत अनमुान नै वजेटको 
आधार भएकोले वजेट तयारी पश्चात कायषिम तयार गने र स्वीकृत गने वतषमान प्रणाली नै 
सैद्धाशन्त्तकरुपले रतुीपूणष रिेको पाइषन्त्छ । यसैले वजेट तयार भै सक्र्दा पनन बजेट प्रस्ताव र 
स्वीकृत वजेट वीच िनुे नभन्नताले गर्दाष कायषिम तयारी गनष पनु:  केिी समय लाग्ने गरेको 
ववद्यमान अवस्था रिेको छ । यसले गर्दाष यवयविारीकरुपमा कािष मिरुको कायाषन्त्वयणमा 
विला िनु गइष समयमा आयोजना सम्पपन्न निनुे गरेको रे्दशखन्त्छ । यस अलावा के कस्ता 
कायषिमिरु, कसरी र कस्तो ववनधवाट सञ्चालन गररने िो त्यसको पूवष सोच र रणनीनतक 
ववष्ट्लेिण ववना वजेट प्रस्ताव गने र स्वीकृत िनुे पररपाटीले गर्दाष वजेट कायाषन्त्वयन गर्दाष 
ववनभन्न समस्या आइष कायषिम संिोधन, रकमान्त्तर जस्ता कायष वषष भरी नै िनुे गरेको 
पाइषन्त्छ । कायषिम अन्त्तगषत सञ्चालन गररने वियाकलापिरु र खचष िीषषकिरु वीच 
तार्दाम्पयता निनुे गर्दाष पनन बजेट कायाषन्त्वयनमा अनेकन समस्यािरु आउने र यी सबै 
समस्यािरुको यवयवस्थापन गनषमा नै समय लाग्न जाने कारणले गर्दाष आनथषक वषषको अन्त्त्यमा 
कायषिम वजेटको अनधकांि अंि खचष िनुे वा आनथषक वषषको अन्त्तसम्पम पनन खचष नै नभइष 
वजेट नै ल्या्स िनुे समेत गरेको रे्दशखन्त्छ । यसबाट खचष रकमको सिी उपयोगको 
ववषयमा समेत जनमानसमा िंका र उपिंका रिन ुस्वभाववकै िो । । वास्तवमा यी सबै 
पररणीनतको कारणले अनधकांस आयोजनािरुको  Time Over Run  र Cost Over Run  िनुे 
गरेको यथाथषलाइष नकानष सवकन्न । यसै वास्तववकतालाइष आत्मसात गरी सधुारका लानग 
प्रस्ततु "कायषिम तथा वजेट तजुषमा प्रस्ताव सम्पबन्त्धी सूचना प्रववनध प्रणाली"(Line Ministry 

Budget Information System -LMBIS) को तयारी प्रयास गरेको िो । तसथष कायषिम तथा 
वजेट तजुषमालाइष सरल, भरपर्दो तथा सूचना प्रववनध मैरी यकु्त वनाइषएको छ । कायषिम 
अन्त्तगषतका वियाकलापिरुलाइष खचष िीषषकसंग Mapping  समेत गररएको छ । तसथष  
कायषिम तथा वजेट तजुषमा गनुष पूवष वियाकलापिरुको वनगषकरण तथा संकेतीकरण गनष 
जरुरी छ । 

जनताबाट उठाइषएको कर कुन, कुन कायषको लानग कसरी ववननयोजन भएको छ भने्न 
जानकारी पाउने अनधकार प्रत्येक जनताको िो भने यस्तो सूचनाको सम्पप्रिेन गने र्दावयत्व 
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कुनै पनन शजम्पमेवार राज्यको िनु्त्छ नै । यसै तथ्यबाट प्ररेरत भै प्रत्येक कायषिम अन्त्तगषत 
वियाकलापको ववननयोजन समेत रे्दशखन ेगरी राविय योजना आयोगको लानग आबश्यक पने 
कायषिम तथा वजेट वकताबिरु समेत साथै ननकाल्न सवकने प्रावधान प्रस्ततु प्रणालीमा 
गरीएको छ । यस अलावा वजेट प्रस्तावको साथै आवस्यक पने ववनभन्न िर विसाबिरुको 
पषु्ट्यााँई स्वत: प्रणालीबाटै आउन सवकने प्रावधान समेत गररएको छ ।   
यस प्रणालीले पारर्दिी र सम्पबद्ध पक्षलाइष शजम्पमेवार वनाउन कायषिम तथा वजेट प्रस्ताव भै 
स्वीकृत िनुे िममा कुन, कुन चरणमा के, कस्तो पररमाजषन वा संिोधन गररएको छ, सो 
िेनष सवकन े प्रावधान समेत गररएको छ । प्रस्ताववत प्रववनध प्रणाली ववद्यमान सावषजननक 
ववत्तीय यवयवस्थापनको लानग उपयोग गरै्द आएको Budget Management Information System 
(BMIS), Financial Management Information System (FMIS) र Single Treasury Account 

(TSA) सम्पबन्त्धी Computer Software संग समेत नमल्ने (Compatible) भएको िुंर्दा आबश्यक 
ववत्तीय सूचना रुपन्त्तार तथा स्थान्त्तरण गनष समेत सिज छ । 
 

बैचाररक तथा यवयविाररकरुपमा सूचाना संकलन तथा प्रववृष्ट गनष सिज िोस भनन संचालन 
ननरे्दशिकालाई दृष्टाशन्त्तक समेत बनाइएको छ। 

 

यो प्रणालीको माध्ययमबाट प्राप्त िनु े उपलब्धीिरु : 

 सबै मन्त्रालयिरुको वावषषक कायषिमिरुलाई एकरुपता ल्याई ३ ति सम्पमको 
Standard Activity Code  Define  िनुे ।  

 कायषिम तथा वजेटको कायष साथसाथै (Simultaneously) िनु ेभएकोले कायषिम 
र वजेटको लानग र्दोिरो काम गनुष पने ववद्यमान शस्थनतको अन्त्त्य िनुे । 

 राविय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउन पने कायषिम सम्पवन्त्धी  फाराम नं १ 
को लानग छुटै्ट पनुः अभ्यास गनष नपने र  यस System बाट फाराम नं १ 
ननकाल्न सवकने । 

 वजेट छलफलको लानग अथष मन्त्रालयमा अननवायष रुपमा पेि गनुष पने बजेट 
तजुषमा सम्पवन्त्धी  पषु्ट्याइ फारामिरु यस System बाटै ननकाल्न सवकने। 

 सम्पबद्ध प्रयोगकताषको चािाना अनसुार आबश्यक प्रनतवेर्दनिरु ननकाल्न सवकन े
यवयवस्था प्रणालीमा रिेको ।  

 काम कारवािीमा नछटोछररतो आइष वजेट तजुषमाको कायषमा िीघ्रता आउने र 
अंक गशणतीय िदु्धतामा सनुनश्चत िनुे। 
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 अनावश्यक कागजी कामकारवािी घट्न गइष उत्प्ररेरत कायाषलय  वातावरण वन्न 
सियोग पगु्ने । 

 

यो प्रणाली प्रयोगकताषको लानग आबश्यक पूवष योग्यताः  

        कम्प्यटुर सम्पवशन्त्ध सामान्त्य ज्ञान जस्तैः 
- माउस चलाउन जान्नु पने  

- नेनभगेसन शचन्त्ििरको जानकारी िनु ुपने  

- की–बोडष चलाउने तथा नम्पबर की–्याड चलाउन जान्नु पने  

- सामान्त्य Unicode टाइषप गनष जान्नु पने  

 
 

कम्प्यटुरमा चाविन ेन्त्यनुतम आवश्यकता 
यो LMBIS प्रयोगको लानग कम्प्यूटरमा न्त्यूनतम ननम्पनानसुारको िाडषवेयर तथा सफ्टवेरको  

आवश्यकता पर्दषछ ।  

!= xf8{j]o/ : 
 Pentium IV  वा सो भन्त्र्दा मानथ 
 कशम्पतमा १ शज नब  RAM र ५० शज नब िाडष नडस्क भएको 

@= ;ˆ6j]o/ : 

 Windows 7  वा सो भन्त्र्दा मानथ 
 Nepali Unicode(Traditional,Romanized) 

 Kalimati Font 

 Java 1.7+ 

#= Internet Connection : 

 ADSL  -256 Kbps 

 Lease line 
 

अक्षर (Font)को प्रयोगः 
यस प्रणालीले तयार गरेका ववनभन्न प्रनतवेर्दनिरु, सञ्चालन कायषववनध र सवै तथ्याङ्ग 
फारामिरु नेपालीमा रिेको छ । यस प्रणालीमा मन्त्रालयको सचुना प्रणालीसंग मेल 
खाने बनाउन यूननकोड नपेाली FONT  “Kalimati” प्रयोग गररएको छ । 
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टुलबार  (Toolbar) 

एश्लकेिन टुलबारमा भएका रे्दिायका आइकनिरु (शचर नं. १) को प्रयोग रे्दिायका  
कायषको लानग  गनुष पर्दषछ । 

 

 

 

शचर नं. १ 

 

 

 
नयााँ रेकडष थ्नको लानग । 

 

 (Save)   
प्रववष्ट डाटा सेभ गनषको लानग। 

 

(Clear )   
प्रववष्ट डाटा Clear गनषको लानग। 

 

  (Delete) 
डाटा मेट्नको लानग। 

-(Copy 
Copy  गनषको लानग। 

-(paste)   
 Paste गनषको लानग। 
 

(First 
Record) 

सबैभन्त्र्दा पविलो रेकडषमा जानको लानग। 

(Last 

Record) 

सबैभन्त्र्दा पनछल्लो रेकडषमा जानको लानग। 

 

(Next 
Record) 

भएको भन्त्र्दा एक रेकडष अगानड जानको लानग। 

(Previous 
Record) 

भएको भन्त्र्दा एक रेकडष पछाडी जानको लानग। 

(Enter 
Query) 

कुनै particular भररसकेको डाटा िेनषको लानग पविला यो नथच्ने।जनु 
डाटा िेरने िो त्यो type गने ।अनन Execute Query नथच्ने। 

(Execute 
Query) 

भररसकेको डाटा िेनषको लानग यो नथच्ने। 

- Query 
Cancel 

Query Cancel गनषको  लानग। 
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 (Exit) 
बाविर ननस्कनको लानग। 

 

 

LMBIS मा प्रवेि गने तररका 
 

 पविला कुनै पनन Browsers जस्तै Internet Explorer , Google Chrome खोल्ने। 

 त्यसपनछ http://lmbis.gov.np  type गने र Enter lyRg]।   

 o;kl5 शचर नं .२ अनसुारको Screen रे्दखा पछष .  

 

शचर नं .२ 

यदर्द नसंिर्दरबार नभरबाट System चलाउन खोज्न ुभएको छ भने,Line Ministry Budget 

Information System (Singh Durbar) मा अथवा नसंिर्दरवार बाविर बाट System 

चलाउन खोज्न ुभएको छ भने,Line Ministry Budget Information System (Public) 

मा डबल शक्लक गने।शचर नं . ३ अनसुारको Screen रे्दखा पछष .  
 

http://lmbis.gov.np/
http://lmbis.gov.np/
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शचर नं .३ 

 
अनमुनत पाएका आनधकारीक ब्यशक्त (User Identification-User Id भएका) वाट 
मार मन्त्रालय बजेट प्रणाली (LMBIS) प्रयोग गनष सवकन्त्छ .। User Id 

आआफ्ना मन्त्रालयिरु बाट प्राप्त गनष सवकन्त्छ। 

 

             

 

शचर नं  .३.१ 
 

1. दर्दइएको प्रयोगकताषको नाम  (User Name) कोठामा User Id  टाइप गने ,शचर 
नं .३.१ मा जस्तै। 

2. Password कोठामा पासवडष टाइप गने । 

 Paying Office मा by default भकु्तानी कायाषलयको कोड(Paying Office 
Code) आउाँछ।यो User Id बनाउाँर्दा खेरर नै define गररन्त्छ।Paying Office 

Code भन्नाले सम्पवशन्त्धत को .n] .lg.sf. ले सबै भकु्तानी गने कायाषलयिरु लाई 
एउटा Unique Code  दर्दएको िनु्त्छ।यो ८ character को िनु्त्छ। यसमा 
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तीनवटा अंक समूिको Code छ। .  पविलो २ अंकले शजल्ला जनाउछ, 
बीचको ३ अंकले मन्त्रालय र आशखरको २ अंकले Serial Number 

जनाउाँछ।जस्तो :-  

27-308-01 लाई िेरौं। यसमा 27 ले शजल्ला काठमाण्डौ जनाउाँछ।नबचको 
308 ले मन्त्रालय उजाष जनाउाँछ र तेस्रो 01 ले एउटा मार कायाषलय भएमा 
01 मार िनु्त्छ भने सो मनरालय अन्त्तगषत अरु कायाषलयिरु पनन छन ्भन े
बढ्र्दो िममा (Incremental Order) 01,02,03 जान्त्छ। 

  

3. OK वटन क्लीक गने। Main Menu Screen शचर नं. ४ मा जस्तो रे्दखा 
पर्दषछ। 

_____________________________________________________________ 

 नाम तथा पासवडष गल्ती टाइप गरेमा पून प्रवेि गने "User Login" शस्िन रे्दखा पर्दषछ 

। पनु नाम तथा पासवाडष टाइप गनुषपछष। User  define ePg eg] LMBIS चलाउन 
सवकन्न । 
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मेन मेन ु 

Log In गरेपनछ मेन मेन,ु शचर नं. ४ अनसुारको  Screen रे्दशखन्त्छ । 

 

शचर नं .४ 

 

Process flow of the system 

Step 1: बजेट प्रस्ताव गनुष अगानड राविय योजना आयोगले दर्दएको 
मन्त्रालयगत नसनलङ्गमा बसेर िरेक बजेट उपिीषषकको चाल ु /पूाँजीगत र 
श्रोत गत नसनलङ्ग छुट्टयाउन ुपर्दषछ।बजेट नसनलङ्ग define नगरेसम्पम बजेट  

प्रस्ताव गनष सवकन्न।बजेट नसनलङ्ग define गनषको लानग तल शचर नं . ५  
मा जस्तै जाने।बजेट नसलङ्ग कसरी प्रववष्टी गने बारेमा जान्न छेउमा दर्दइएको 
link मा शक्लक गनुषिोस।्Ministry Ceiling Entry      
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शचर नं .५ 

 
Step2: मन्त्रालयको नसनलङ्ग प्रववष्टी गररसके पनछ कुन कुन 
वियाकलापिरुको बजेट प्रस्ताव गने िो सो वियाकलापिरु define गनुष 
पर्दषछ।त्यसको लानग मेनकुो System Administrator  नभर Code  नभर 
Activity मा जाने।तल शचर नं.६ मा रे्दखाए अनसुार । वियाकलापिरु थ्न 

छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस। Activity Code 

 

 

शचर नं .६ 
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Step 3: प्रस्ताववत बजेटको कािष मिरु थप गररए पनछ जनु बजेट 
उपिीषषकको बजेट प्रस्ताव गने िो सो को Project Informatiom प्रववष्टी 
गनुष पर्दषछ।Project Information define गनषको लानग तल शचर नं . ७ मा 
जस्तै जाने।Project Information कसरी प्रववष्टी गने बारेमा जान्न दर्दइएको 
छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस। Project Information 

 

शचर नं . ७ 
 

Step 4 : दर्दइएको बजेट उपिीषषकको Project Information  प्रवववष्ट 
गररसकेपनछ मार त्यस बजेट उपिीषषकको खचष िीषषक र कायषिम अनसुार 
प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ। प्रस्ताववत बजेट कसरी प्रववष्टी गने बारेमा 
जान्न छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस।्Annual Program 

 

 
Step 5 : बजेट उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट प्रवववष्ट गररसकेपनछ 
मन्त्रालयलाई चाविने पसु्याई फारामिरु check गनष सवकन्त्छ। पषु्ट्याई 
फाराम कसरी िेने जान्नको लानग छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस।् 

Pustyai Form 
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Step 6 : बजेट उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट प्रवववष्ट गररसकेपनछ 
मन्त्रालयलाई चाविने रा.यो.आ. फाराम १ check गनष सवकन्त्छ। यसको 
लानग छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस।् NPC Form1 

 

Step 7  :कुनै पनन बजेट उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गररसकेपनछ 
आयोजनाको लक्ष्यअनरुुप अपेशक्षत प्रनतफल सूचक तथा कायाषन्त्वयन सम्पबन्त्धी 
अन्त्य कायषिरुको वववरण प्रववष्टी गनुष पर्दषछ। आयोजनाको लक्ष्य define 

गनषको लानग तल शचर नं . ११ मा जस्तै जाने। आयोजनाको लक्ष्य कसरी 
प्रववष्टी गने बारेमा जान्न छेउमा दर्दइएको Link मा  click गनुषिोस ् । 
Project Output 
 

 

शचर नं . ११ 

Step 8  : बजेट उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गररसकेपनछ 
आयोजनाको खररर्द योजना प्रववष्टी गनुष पर्दषछ। खररर्द योजना define गनषको 
लानग तल शचर नं . १२ मा जस्तै जाने। खररर्द वववि कसरी प्रववष्टी गने 
बारेमा जान्न दर्दइएको link मा शक्लक गनुषिोस।्Procrument Plan 
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शचर नं . १२ 

 

Step 9  बजेट उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गरर सबै दठक छ छैन 
भनन Verify गररसके पनछ ,त्यस बजेट उपिीषषकलाई Forward गनुष 
पर्दषछ।कुनै पनन प्रस्ताववत बजेटलाई कसरी Forward Backward गने 
बारेमा जान्नलाई दर्दइएको link मा ctrl नथची mouse ले शक्लक 
गनुषिोस।्Stages 

 

Step 10 यदर्द कुनै पनन बजेट उपिीषषकको नबनभन्न सब आयोजानिरु 
छन।्नत मध्ये कुनै पनन २,३ वा धेरै सब आयोजनािरुको एक आपसमा 
वियाकलापिरु नमल्छन ् र एक सब आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट 
िानलसकेको छ भने,त्यो राशखसकेको सब आयोजनाको बजेट अरु नमल्न ेसब 
आयोजनामा ि ुबि ुगरर बजेट Copy गनषको लानग यो मोडुल प्रयोग गररन्त्छ 
।कुनै पनन सब आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट अको सब आयोजनामा  कसरी 
Copy गने बारेमा जान्नलाई दर्दइएको link मा ctrl नथची mouse ले शक्लक 
गनुषिोस।्Copy Sub Project Data 
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बजेट डाटा इन्त्री  (Budget Data Entry) 

रा.यो.आ.ले तयार गरेको मन्त्रालयगत/ श्रोतगत नरववषषय नसनलङ्ग प्रववष्टी गने तररका 
  कुनै पनन बावषषक कायषिम प्रववष्टी गनुष अशघ नसस्टममा रा . यो. आ.ले तयार पारेको 
मन्त्रालयगत बजेट नसनलङ्ग प्रववष्टी गनुष पर्दषछ।यसको लानग मखु्य मेन ुमा Budget Data 

Entry Menu रे्दखा पर्दषछ।Budget Data Entry Menu को NPC Ceiling  शक्लक 
गने। शचर नं ६ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

 

शचर नं ६ 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

मन्त्रालय : कुन मन्त्रालयको नसनलङ्ग प्रववष्टी गनष लागेको िो त्यसको बजेट 
उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन शक्लक 

गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  मन्त्रालयको छान्ने। 

चाल ु   यसमा चाल ुखचषको नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 

पूाँजीगत   यसमा पूाँजीगत खचषको नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 

ववशत्तय   यसमा ववशत्तय खचषको नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 

नपेाल सरकार  यसमा नेपाल सरकार श्रोतको नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 

अनरु्दान   यसमा अनरु्दानको नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 

ऋण    यसमा ऋण नसनलङ्ग रकम प्रवववष्ट गने। 
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मन्त्रालयको बजेट उपिीषषक / श्रोतगत नसनलङ्ग प्रववष्टी गने तररका 
  रा.यो.आ. ले तयार पारेको मन्त्रालयगत बजेट नसनलङ्ग प्रववष्टी गरर सके पनछ िरेक 
मन्त्रालयले आफ्नो बजेट उपिीषषकगत /  श्रोतगत बजेट नसनलङ्ग प्रववष्टी गनुष पर्दषछ।यसको 
लानग मखु्य मेन ुमा Budget Data Entry Menu रे्दखा पर्दषछ। शचर नं ५ मा जस्तै 
Budget Data Entry Menu को Ministry Ceiling  शक्लक गने। शचर नं ५.१ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

 

शचर नं ५.१ 

मानथल्लो ब्लकमा रे्दखाएको नसनलङ्ग रा.यो. आ. ले दर्दएको मन्त्रालयगत नसनलङ्ग िो।यस नभर 
बसेर मन्त्रालयले आफ्नो बजेट नसनलङ्ग बनाउन ुपर्दषछ।  

 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

बजेट उपिीषषक : जनु आयोजनाको नसनलगं प्रववष्टी गने िो सो को वववरण प्रववष्टी गने  
।यसमा चाल,ुपूाँजीगत तथा ववशत्तयको आ-आफ्न्नो नसनलगं प्रववष्टी गनुष 
पर्दषछ।त्यसको बजेट उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  
छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट 
उपिीषषक छाने्न। 
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श्रोत  जनु स्रोतको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको स्रोत कोड थािा 
भएमा प्रववष्टी गने वा स्रोत कोड थािा नभएमा छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  स्रोत छान्ने। 
जस्तै नेपाल सरकार भएमा ०,सोध भनाष अनरु्दान भएमा १३ 
छान्ने । 

रकम यसमा तीन मिलिरु छन।्आगामी वषष को नसनलंग राख्न ेमिल 
र त्यसपनछको २ बषषको नसनलङ्ग प्रववष्टी गने ठााँउ। सबै 
मिलमा त्यस बजेट उपिीषषक को नसनलङ्ग प्रवववष्ट गने। 

प्रवववष्ट सेभ गनष  toolbar  मा Click गने। मोडुलबाट बाविर जान  toolbar  मा Click 

गने ।Entry गररसकेको वववरण िेनषको लानग  वा Edit गनष पविला toolbar को  

click गने ।त्यसपनछ मन्त्रालयमा mouse click गने। जनु मन्त्रालयको data िेने िो सो 
मन्त्रालयको कोड type गने र toolbar को  click गने। चाविएको Data रे्दशखन्त्छ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Step 2 
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वियाकलाप प्रववष्टी (Activity Code Entry) 
मखु्य तथ्यांक वकटान गने कायषसंग सम्पबशन्त्धत ५ level का साझा वियाकलापिरु र 
मन्त्रालयगत वियाकलापिरु यस वनगषकरणमा पर्दषछन ्। यसका शचर नं ६.१ मा रे्दशखए 
जस्तै २ सिायक मेन ु(sub menus) जस्तै वियाकलाप(Activity) र साझा वियाकलाप 
(Satandard Activity)छन ्। 
 

 

शचर नं. ६.१  
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वियाकलापिरु (Activity) 

 वियाकलापिरुलाई पााँच तिमा समूिकृत गररएका छन ् । वियाकलाप १, 

वियाकलाप २, वियाकलाप ३  वियाकलाप ४ र  वियाकलाप ५ । नतन 
तिसम्पमको (वियाकलाप १, वियाकलाप २, वियाकलाप ३) वियाकलापिरुको 
पररभावषत तथा ब्याख्या अथष मम्परालय, बजेट तथा कायषिम मिािाखाले गररन्त्छ । 
यो सबै मन्त्रालयिरुमा समान रुपमा लाग ुिनु्त्छन ्। यो पविलो ३ तिको ब्याख्या , 
संिोधन, पररमाजषन वा थप संकेनतकरण अथष मन्त्रालय बािेक अरुवाट गनष नमल्रै्दन 
। उपरोक्त ३ ति अन्त्तगषत प्रत्येक मन्त्रालय तथा छुटै्ट अनरु्दान संकेत भएका 
संबैधाननक ननकायिरुले अननवायष रुपमा मन्त्रालय / ननकाय सम्पवशन्त्धत 
वियाकलापिरुको संकेनतकरण तथा ब्याख्या गनुष पर्दषछ ।   यसको लानग यो 
मोडुलको प्रयोग गनुष पर्दषछ । । वियाकलाप ४ प्रनबवष्टको लानग वियाकलाप मेन ु
(Activity) मा शक्लक गने । शचर नं. ६.२  अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। Field 

िरुमा तल उल्लेख गरे अनसुार प्रनबवष्ट गनुष पर्दषछ ।   

 

 

 

शचर नं. ६.२   
 

 
 
Standard Activity 1 , Standard Activity 2 , Standard Activity 3 का वियाकलापिरु 
अथष मन्त्रालयले  मार define गनष सक्ने भएकोले यसमा मन्त्रालयले थ्न अथवा सच्चाउन 
सक्रै्दन।िरेक Standard Activity level 3 पने वियाकलापको यवयाख्या पनन गररएको छ। 
यवयाख्या िेनषको लानग जनु वियाकलापको िेने िो सो मा cursor राख्न ेर यवयाखयाको बटन 
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शक्लक गने। जस्तै अस्थायी कमषचारी भन्नाले के बशुझन्त्छ भने्न िरनको लानग Standard  

Activity 3 को अस्थायी कमषचारीमा click गने र यवयाख्या बटन शक्लक गने। तल शचर नं. 
६.२(क)  अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

शचर नं. ६.२(क) 
 
 
Level 4 
 

यो चौथो तिको वियाकलाप िो । यो सम्पबशन्त्धत मन्त्रालय वा छुटै्ट अनरु्दान संकेत भएका 
संबैधाननक ननकायिरुले पररभावषत गछषन । 

संकेत : यो चौथो तिको वियाकलाप संकेत िो जनु प्रणालीवाट स्वतः ननशस्कन्त्छ 
(generate िनु्त्छ ) । यसले तेश्रो तिको वियाकलाप संकेतलाई नै अनसुरण 
गर्दषछ ।  यो सम्पबशन्त्धत मन्त्रायिरुले पररभावषत गछषन ्।    

नपेाली वववरण : यसमा चौथो तिको वियाकलापको वववरण नेपालीमा प्रववष्टी गने ।  

इकाई वववरण (Unit) M यो Field को प्रयोग वियाकलापिरुको इकाई पररभावषत गनष प्रयोग 
गररन्त्छ।दर्दइएको वियाकलापको इकाई List of values बाट 
choose गने।यदर्द Listing मा चाविएको इकाई छैन भने केशन्त्िय 
बजेट अथष मन्त्रालयमा सम्पपकष  राख्न ुपर्दषछ। 

Group / Detail  :  By default यसमा Detail नै िनु्त्छ तर चौथो ति नभर बसेर पाचौ ति 
पररभावषत गनुष परेमा यसलाई Group भनेर define गनुष पर्दषछ। 

 

Level 5 
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यो पाचौं तिको वियाकलाप िो । यो सम्पबशन्त्धत मन्त्रालय वा छुटै्ट अनरु्दान संकेत भएका 
संबैधाननक ननकायिरुले पररभावषत गछषन ्।सबै वियाकलाप पााँच तिसम्पम जान ुपरै्दन। 

 

संकेत : यो पाचौ तिको वियाकलाप संकेत िो जनु प्रणालीवाट स्वतः ननशस्कन्त्छ 
(generate िनु्त्छ ) । यसले चौथो तिको वियाकलाप संकेत अन्त्तगषत रिी 
सम्पबशन्त्धत मन्त्रालय वा छुटै्ट अनरु्दान संकेत भएका संबैधाननक ननकायिरुले 
संकेनतकरण तथा पररभावषत गछषन ।    

नपेाली वववरण : यसमा पाचौ तिको वियाकलापको वववरण नेपालीमा प्रववष्टी गने ।  

इकाई वववरण(Unit) M यो Field को प्रयोग वियाकलापिरुको इकाई पररभावषत गनष प्रयोग 
गररन्त्छ।दर्दइएको वियाकलापको इकाई List of values बाट 
choose गने।यदर्द Listing मा चाविएको इकाई छैन भने केशन्त्िय 
बजेट अथष मन्त्रालयमा सम्पपकष  राख्न ुपर्दषछ। 

चौथो र पााँचौ तिका वियाकलाप नसजषना गनष : 
 वियाकलापको level  1 (Level 1 block)मा जाने । दर्दइएको वियाकलाप 

जनु मखु्य वियाकलाप संकेत १ संग सम्पबशन्त्धत छ सो मखु्य वियाकलाप 
संकेत ( Main activity code 1 )छान्न े। 

 वियाकलापको level  2 (Level 2 block)मा जाने । दर्दइएको वियाकलाप 
जनु मखु्य वियाकलाप संकेत २ संग सम्पबशन्त्धत छ सो मखु्य वियाकलाप 
संकेत २ ( Main activity code 2 )छान्न े। 

 वियाकलापको level  3 (Level 3 block)मा जाने । दर्दइएको वियाकलाप 
जनु मखु्य वियाकलाप संकेत ३ संग सम्पबशन्त्धत छ सो मखु्य वियाकलाप 
संकेत 3 ( Main activity code 3) छान्न े। 

 वियाकलापको level  4 (Level 4 block)मा जाने । यिााँ थ्न ु पने चौथो 
तिको वियाकलाप वववरणमा टाईप गने र यसको इकाई पररभावषत गने । 
चौथो तिको वियाकलापको संकेत System आफैले automatic generate 

गर्दषछ।यदर्द चौथो तिको वियाकलापले पगु्छ भने,तथ्यांक सेभ गनष ug{ 

toolbar  मा Click गने । मोडलबाट बाविर जानको लानग toolbar  

मा Click गने । तर यदर्द पाचौ ति चाविएमा चौथो तिको Group / Detail  
मा Group Choose गने। 
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 वियाकलापको level  5 (Level 5 block)मा जाने । पाचौ तिको 
वियाकलाप वववरणमा टाईप गने र यसको इकाई पररभावषत गने । पाचौ 
तिको वियाकलापको संकेत System आफैले automatic generate गर्दषछ। 

तथ्यांक सेभ गनष ug{ toolbar  मा Click गने ।  

मोडलबाट बाविर जानको लानग toolbar  मा Click गने । 

 

चौथो र पााँचौ तिको वियाकलाप कसरी पररभावषत गने सम्पबन्त्धमा यिााँ उर्दािरण दर्दइएकोछ  

। शिक्षा मन्त्रालयको खचष िीषषक २२५२२ को कायषिम खचष अन्त्तगषत  सीप ववकास  

तानलमको लानग चौथो र पााँचौ तिको वियाकलाप नसजषना गररएको छ। 

   - सीप ववकास तानलम 

क) माद्यनमक ववद्यालय- जना 
 छोटो अवनधको तानलम  -जना 
 जीवन ननवाषिको लानग तानलम -जना 

ख) ननम्पन माद्यनमक ववद्यालय -जना 
 छोटो अवनधको तानलम- जना 
 जीवन ननवाषिको लानग तानलम –जना 

पविले राख्न खोशजएको वियाकलाप तेस्रो तिको कुन वियाकलाप नभर पर्दषछ त्यो खोज्ने। 

दर्दइएको उर्दािरण मा चौथो तिको वियाकलाप ‘ नसप ववकास तानलम माद्यनमक ववद्यालय ’ 
तेस्रो तिको २.१५.१ अन्त्तगषत पर्दषछ । तसथष चौथो तिको वियालाप ,वियाकलाप level 1 

को - २, वियाकलाप level 2  को - २.१५ र वियाकलाप level 3 को - २.१५.१  
अन्त्तगषत पछष ।      

तसथष Cursor लाई पररचालन गरी वियाकलाप  level 1 block को  वियाकलाप संकेत २ 
छान्न े। शचर नं   ६.३  अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 
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शचर नं. ६.३ 

अब Cursor लाई पररचालन गरी वियाकलाप level 2 block को  वियाकलाप संकेत को  
२.१५ मा scroll down गरी छान्न े। शचर नं   ६.४  अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 

 

 

शचर नं. ६.४   
अब Cursor लाई पररचालन गरी वियाकलाप level 3 block को  वियाकलाप संकेत 
को  २.१५.१ मा scroll down गरी छान्ने । शचर नं  ६.५  अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ 
। 
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शचर नं. ६.५ 

अव block ४ को चौथो वियाकलाप मा गएर toolbar को  Click गने । अब खानल 
ठााँउमा दर्दइएको वियाकलापको वववरण ‘ माद्यनमक ववद्यालय ‘ नेपालीमा टाईप गने । तत ्
पश्चात वियाकलापको लानग दर्दइने इकाई ‘ जना ‘  list of values बाट छान्ने  । 

 अको रेकडष थ्नको लानग  toolbar को   Click गने। अब खानल ठााँउमा दर्दइएको 
वियाकलापको वववरण ‘ननम्पन माद्यनमक ववद्यालय ‘ नेपालीमा टाईप गने । तत ् पश्चात 
वियाकलापको लानग दर्दइने इकाई ‘ जना ‘  list of values बाट छान्न।े  अव शचर नं  ६.६ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 

 

शचर नं  ६.६ 

 

चौथो तिको वियाकलाप सेभ गनष    मा click गने । सेभ भए पश्चात चौथो तिको 
वियाकलाप संकेत  २.१५.१.२९, २.१५.१.३० नसजषना िनु्त्छ । h'g शचर नं  ६.७ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 
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शचर नं  ६.७ 

 

यसरी िामीले चािे अनसुारको चौथो तिको वियाकलाप नसजषना गनष सवकन्त्छ । 

२.१५.१.२९ को लानग पााँचौ तिको वियाकलाप नसजषना गनष:- 
 पविले चौथो तिको २.१५.१.२९ मा जाने र Group / Detail मा Group  

छान्न ेर तथ्यांक सेभ गने । 

 अनन वियाकलाप level 5  मा जाने । पााँचौ तिको वियाकलापको वववरण 

‘ छोटो अवनधको तानलम ‘ नेपालीमा टाईप गने । 

 वियाकलापको लानग दर्दइने इकाई ‘ जना ‘  list of values बाट  छान्न।े 

 अको वियाकलाप थ्नको लानग next record मा जाने। 

 पााँचौ तिको वियाकलापको वववरण ‘जीवन ननवाषिको लानग तानलम ‘ नेपालीमा 
टाईप गने । 

 वियाकलापको लानग दर्दइने इकाई ‘ जना ‘  list of values बाट छान्ने । 

 पाचौ तिको वियाकलाप सेभ गनष    मा click गने । सेभ भए पश्चात पाचौ 
तिको वियाकलाप संकेत  २.१५.१.२९.१, २.१५.१.२९.२ नसजषना िनु्त्छ । 
जनु शचर नं  ६.८ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 
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शचर नं  ६.८ 

 

b|i6AoMM kfFrf} txsf] ls|ofsnfksf] nflu OsfO{ ljj/0f k|laliट ug'{ k5{ .  

सम्पबशन्त्धत मन्त्रालयबाट चौथो वा पााँचौ तिको वियाकलाप पररभावषत तथा संकेनतकरण 
नगरीकन प्रस्ताववत बजेट प्रवववष्ट गनष सवकंरै्दन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Go to Step 3 
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आयोजनाको Detail Information  प्रववष्टी  गने तररका 
कुनै पनन बावषषक कायषिम प्रववष्टी गनुष अशघ आयोजनाको Detail Information  प्रववष्टी गनुष 
पर्दषछ। मखु्य मेन ुमा Budget Data Entry Menu रे्दखा पर्दषछ।Budget Data Entry 

Menu को Project Information शक्लक गने।शचर नं ७.१ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ।  
 

 
 

शचर नं ७.१ 

ध्यान दर्दन ुपने कुरािरुळ:- 
 स्िीनको सेतो खाली ठाउाँ रे्दशखने भागमा मार डाटा प्रववष्टी गनष सवकन्त्छ। 

 िरुु तथा अशन्त्तम नमनतमा नेपाली नमनत राख्न ुपर्दषछ।नमनत YYYY-MM-DD ( जस्तै 
2068-02-30) को format मा िनु ु पर्दषछ।नेपाली नमनत राखे पनछ अंग्रजी नमनत 
कम्प्यटुरमा आफै रे्दशखन्त्छ। 

 बजेट उपिीषषकको कोड,स्रोतको कोड वा र्दात ृसंस्थाको कोड थािा नभएमा,ती field 

िरुको छेउको  बटन नथचेमा ती कोडिरुको List of Values रे्दशखन्त्छ र त्यस बाट 
चाविने कोड छान्न सवकन्त्छ ।। 

 यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

 मन्त्रालय : कुन मन्त्रालयको तथ्यांक प्रववष्टी गनष लागेको िो त्यो 
मन्त्रालयको कोड b]vfpF5 . यो System ले Automatic रे्दखाउाँछ। 
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 बजेट उपिीषषक :- जनु आयोजनाको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको बजेट 
उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन शक्लक गरेमा List  

Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट उपिीषषक छाने्न। 

 कायषिम / आयोजनाको नाम (नपेाली) : यो आयोजनाको नेपाली नाम 
िो।आयोजानको कोड छाने पश्चात system ले Automatic Display 

गर्दषछ। 

 सम्पझौता मिुा :- यदर्द आयोजना वैरे्दशिक सियोगबट संचानलत भएमा र्दात ृ
ननकाय संग सम्पझौता ( Agreementभएको मिुा प्रववष्टी गने िो।मिुाको 
कोड थािा भएमा कोड टाइप गने वा  छेउको वटन शक्लक गरेमा List 

Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  मिुा कोड छान्ने।जस्तै डलर,नेपाली आर्दी 

 सालबसाली : यदर्द आयोजना सालबसाली भएमा यसमा दठक शचन्त्ि 
लागाउने र यदर्द आयोजना सालबासाली िोइन भने खाली राख्न।े 

 आयोजना िरुु भएको नमनत (वव.सं.): कुनै पनन आयोजना ननशश्चत समयको 
लानग छ भने त्यो आयोजानाको िरुु नमनत यिााँ प्रववष्टी गने।यसमा नबिम संबत ्
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

 आयोजना परुा िनु े नमनत (वव.सं.) : यो आयोजाना परुा िनुे नमनत िो।यसमा 
नबिम संबत ्उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

  आयोजना परुा िनु ेसंिोनधत नमनत (वव.सं.) : यदर्द आयोजाना परुा िनुे  

नमनत िेरफेर भएमा यसमा  उल्लेख गनुष पर्दषछ ।यसमा नबिम संबत ्
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

  कैवफयत : यर्दी कुनै कुरा कैवफयतको रुपमा उल्लेख गनुष परेमा यसमा 
उल्लेख गनष सक्न ुिनु्त्छ। 

 

कम्पपोनने्त्ट 
 

एउटै आयोजना अन्त्तगषत ववनभन्न कम्पपोनेन्त्ट रिेको र सो कम्पपोनेन्त्ट अनरुुप 
छुट्टाछुटै्ट कायषिम तथा वियाकलापिरुको वजेट,खचष तथा प्रगनत मलु्यााँकन समेत 
अलगै राख्न वा रे्दखाउन आबश्यक रिेका आयोजनािरुको सम्पवन्त्धमा यस मोडुलको 
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प्रयोग गने । कम्पपोनेन्त्ट नरिेको आयोजनाको सम्पवन्त्धमा यो मोडुलको प्रयोग गनुष 
परै्दन ।  

  आयोजना अन्त्तगषत कम्पपोनेन्त्टिरु छुयााँउर्दा प्रत्येक कम्पपोनेन्त्टको लानग 
सम्पबशन्त्धत आयोजनाको ब.नस.नं. अन्त्तगषत िमागत रुपमा प्रत्येक 
कम्पपोनेन्त्टको लानग िमि नम्पवर पं्रणालीले नै स्वतः दर्दन्त्छ । 

 

 नाम : यसमा कम्पपोनेन्त्टको नाम नेपालीमा प्रववष्टी गनुष पर्दषछ ।डाटा सेभ 
गरेपनछ स्वतः (Auomatically) शचर नं ७.१ मा रे्दखाइएको जस्तै 
कम्पपोनेन्त्ट कोड generate िनु्त्छ।  

 

 

शचर नं ७.१ 
 

सब/उप आयोजना थ्न ुपरेमा  थप सब/आयोजना बटन शक्लक गनुषिोस ्। शचर नं ७.२ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 
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शचर नं ७.२ 

      सब बजेट उपिीषषक अथवा सब/उप आयोजना 

यदर्द ववनभन्न पर्दाधारीिरुलाइष छुट्टाछुटै्ट कायषिम तथा अशख्तयारी प्रर्दान गरी सन्त्चालन 
कायाषन्त्वयण गनुष पने भएमा यस्ता आयोजनलाइष उपआयोजना समेतको आयोजनाको 
रुपमा यिााँ िेररएको छ । यस्ता आयोनाको सम्पवन्त्धमा यो मोडुलको प्रयोग गने । 
।यदर्द कुनै पनन सब /उपआयोजना नभएमा यो मोडुलको प्रयोग गनुष परै्दन । 

  आयोजना अन्त्तगषत उपआयोजनािरु छुयााँउर्दा प्रत्येक उपआयोजनाको 
लानग सम्पबशन्त्धत आयोजनाको ब.नस.नं. अन्त्तगषत िमागत रुपमा प्रत्येक 
उपआयोजनाको लानग िमि नम्पवर पं्रणालीले नै स्वतः दर्दन्त्छ । यस्तो 
उपआयोजनाको लानग पं्रणालीबाटै दर्दएको नम्पवर वजेट वकताबमा भने 
आउाँरै्दन । उपआयोजना समेतको आयोजनाको सम्पवन्त्धमा रे्दिाय अनसुार 
प्रवववष्ट गने . 
 नाम : यसमा सब /उपआयोजनाको नाम नेपालीमा प्रववष्टी गने । 
 शजल्ला:   यसमा सब /उपआयोजना संrलन िनुे शजल्ला प्रववष्टी गने 

।त्यस शजल्लाको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  शजल्ला छान्ने। 
 

यर्दी एक भन्त्र्दा बिी सब / उपआयोजना भएमा अको Record मा गई  
मानथ उल्लेख गरे अनसुार data प्रववष्टी गने। 
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नोट:- उपआयोजनागत बैरे्दशिक स्रोत छुयाउन ु पने भए स्रोत छुयाउन रे्दिायका प्रविया 
अवलम्पवन गने । 
 स्रोत अनसुार रकम प्रववष्टी  

 स्रोतको प्रकार : यसमा कुन स्रोतबाट बावषषक बजेट उपलब्ध िनुे िो सो 
उल्लेख गने  जस्तै नेपाल सरकार,अनरु्दान वा ऋण। 

 िरुुको रकम : यस मिलमा स्रोत अनसुार आयोजनाको सम्पपूणष कायष 
सम्पपन्नगनष लाग्ने कुल रकम प्रनबवष्ट गने । 

 संिोनधत रकम : यदर्द िरुुको रकममा थपघट भएमा त्यो थप रकम 
यसमा मिलमा प्रनबवष्ट गने । 

यर्दी अकै स्रोतको आवश्यक भए अको Record मा गई मानथ उल्लेख गरे अनसुार गने। 

 

र्दात ृसंस्था   :  यदर्द आयोजना वैरे्दशिक सियोगमा संचानलत भएकोमा र्दात ृसंस्थाको संकेत  
             छाने्न।यर्दी अनरु्दान वा ऋण सिायताबाट संचालन िनुे भए अननवायष रुपमा 

र्दात ृननकाय उल्लेख गनुष पछष।नेपाल सरकारको िकमा define गनुष परै्दन।  
System ळ आफैले define गर्दषछ। 

प्रवववष्ट सेभ गनष  toolbar  मा Click गने। मोडलुबाट बाविर जान  Back बटन मा  

Click गने। नयााँ आयोजनाको सूचना प्रनबवष्ट गनुष परेमा toolbar   मा  Click  गने। 
 

 

Go to Step 4 

 

आगामी वषषको बजेट प्रस्ताब प्रनबवष्ट गने तररका : 
यस मोडलुबाट कायाषलय /आयोजनाको आगामी बषषको प्रस्ताववत बजेट प्रवववष्ट गने ।  
शचर नं ८ .१ मा रे्दखाए अनसुार Budget Data Entry Menu को Prepare Proposed 

Budget menu शक्लक गने।शचर नं ८.२ (क) अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। सबै रकम रु 
िजारमा प्रववष्टी  गनुष पर्दषछ। 
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शचर नं ८ .१ 

 

 

शचर नं ८.२(क) 
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शचर नं ८.२(ख) 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

कायाषलय : कुन कायाषलय /आयोजनाले बजेट प्रस्ताबको प्रववष्टी गरै्द गरेको  िो 
सो रे्दखाउाँछ। यो system ले by default नै रे्दखाउाँछ । मन्त्रालयको 
कायषलय अनसुार User define गररने भएकोले User login गर्दाष 
कायषलय by default आउाँछ। 

मन्त्रालय : कुन मन्त्रालय अन्त्तगषतको आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट िो सो  
रे्दखाउाँछ। यो system ले by default नै रे्दखाउाँछ । मन्त्रालय अनसुार  
User define गररने भएकोले User login गर्दाष मन्त्रालय by default आउाँछ। 
बजेट उपिीषषक : जनु कायाषलय /आयोजनाको बजेट प्रस्ताब गने िो सो को वववरण 

प्रववष्टी गने  , त्यसको बजेट उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी 
गने वा  छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  

बजेट उपिीषषक छान्ने।यसमा त्यस मन्त्रालय अन्त्तगषतका र Project 

Information मा प्रववष्टी भएका बजेट उपिीषषकको list मार 
रे्दशखन्त्छ।त्यसैले आगामी आ व को बजेट प्रस्ताब प्रववष्टी गनुष अशघ 
Project Information मा सम्पबशन्त्धत कायाषलय /आयोजनाको वववरण 
अननवायष रुपमा भनुष पर्दषछ। 

 

सब बजेट उपिीषषक / उप आयोजना : सब /उपआयोजनाको बजेट प्रस्ताब गनष  सब / 
उपआयोजनाको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत बजेट उपिीषषक छाने्न। 
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यसमा त्यस आयोजना नभरका सबबजेट उपिीषषक / उप आयोजना 
को list मार रे्दशखन्त्छ। 

आयोजना / कायाषलय प्रमखु:         यसमा आयोजना प्रमखुको नेपालीमा नाम प्रववष्टी गने  
       पर्दषछ। यो अननवायष रुपमा प्रवववष्ट गनुष पर्दषछ। 
सटिी र्दर : आयोजना र्दात ृननकायको स्रोतबाट सन्त्चालन  िने भए 

सम्पझौतामा उल्लेशखत मिुा (Currency)  सम्पबशन्त्धत 
वषषको सटिी र्दर उल्लेख गनुष पर्दषछ।  

ववष्ट्ततृ बजेट वववरण प्रववष्टी 
 

खचष िीषषक            जनु खचष िीषषकको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको खचष 
िीषषक कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा िीषषक कोड थािा 
नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट 
सम्पबशन्त्धत  खचष िीषषक छाने्न। 

िीषषकको वववरण  यो खचष िीषषकको नपेाली नाम िो।खचष िीषषकको कोड छाने 
पश्चात system ले स्वतः (Automatic) रे्दखाउाँछ (Display 

गर्दषछ)। 

आगामी ३ आनथषक  यी field िरुमा प्रववष्टी गनुष परै्दन।कायषिम अन'सारको बजेट 

बषषिरुको अनमुान    प्रस्ताब प्रववष्टी गरे पनछ यसमा स्वतः (Automatically)  

system बाटै जोनडएर आउाँछ।त्यसैले पविला िरुुमा खचष 
िीषषक छान ेपनन यी कोठािरुमा रकम िरैु्दन। 

ररपोटष बटन यस बटन शक्लक गरेमा दर्दइएको खचष िीषषकको पषु्ट्याई 
फाराम िेनष सवकन्त्छ। 

कायषिमको वववरण     खचष िीषषक छाने पनछ  वियाकलाप वववरणको बटनमा शक्लक 
गने। शक्लक गरे पश्चात शचर नं ८.३ (क)अनसुारको Screen  
रे्दशखन्त्छ। 

यसका field िरु अथवा layout खचष िीषषक अनसुार फरक फरक िनु्त्छ।यसको layout  

ववद्यमान पषु्ट्यााँइ फारमिरु संग नमल्र्दछ। सबै खचष िीषषकिरुको लानग मिलिरु  

(कम्पपोनने्त्ट , कायषिम)  र जम्पमा रकम पनछको सबै मिलिरु ;dfg g} िनु्त्छg।  

वियाकलापx?को बावषषक बजेट calculation गने मिल मार खचष िीषषक अनसुार फरक  
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फरक िनु्त्छg। तलको शचर नं ८.३(क) र (ख) मा उर्दािरणको रुपमा तलब खचष िीषषक  

अन्त्तगषतको वियालापिरु प्रववष्टी गने तररका रे्दखाइएको छ। 

  

 

शचर नं ८.३(क) 
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शचर नं ८.३(ख) 
 

 

खचष िीषषक २११११ तलब 

कम्पपोनने्त्ट यदर्द दर्दइएको आयोजनाको कम्पपोनेन्त्ट Project Information 

मा define गररइएको छ भने कुन कम्पपोनेन्त्टको वियाकलाप 
को नबबरण प्रववष्टी गनष लाग्न ुभएको िो सो कम्पपोनने्त्ट प्रववष्टी 
गनुष पर्दषछ । जनु कम्पपोनेन्त्टको वववरण प्रववष्टी गने िो 
,त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा 
छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  

कम्पपोनेन्त्ट छान्ने। 
 

कायषिम वववरण         यसमा आयोजना परुा गनष यस अन्त्तगषतका िरुुरे्दशख अन्त्त 
सम्पमका सबै वियाकलापिरु(Activities) उल्लेख गनुष 
पर्दषछ।यसमा आयोजनाको ननधाषररत उदे्दश्य िानसल गनष 
आयोजना अवनध नभर गररने भौनतक कायषिरु अन्त्तगषतका 
वियाकलापिरु (Activities) उल्लेख िनुेछन ् ।यसमा चौथो 
तथा पााँचौ तिको वियाकलाप प्रववष्टी गनुष पर्दषछ। जनु 
वियाकलापको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको वियाकलापको 
कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा छेउको 
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वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  वियाकलाप 
छान्ने। 

तररका तलबको calculation र्दइु तररकामा आधाररत छ।र्दरबन्त्र्दी 
अनसुार,पर्दपूनतष अनसुार ।यदर्द र्दरबन्त्र्दी अनसुार तलब 
calculation गने िो भने र्दरबन्त्र्दी छाने्न अथवा पर्दपूनतष अनसुार 
भएमा पर्दपूतष छाने्न। 

     

इकाई यो वियाकलापको पररमाणात्मक (Quantative) ,संख्यात्मक 
आदर्द इकाई िो।वियाकलापको छनौट गरे अनसुार इकाई  
Automatic Display िनु्त्छ।  

 

र्दरबन्त्र्दी संख्या           यसमा र्दरबन्त्र्दी संख्या प्रववष्टी गने।  

पर्दपूनतष संख्या   यसमा पर्दपूनतष संख्या प्रववष्टी गने। 
तलबको िरुु स्केल       यसमा तलबको िरुु स्केलको रकम प्रववष्टी गने। 
औसत ग्रडे रकम  यसमा औसत ग्रडेको रकम प्रववष्टी गने। 
नबमा प्रनत मविना  यसमा नबमा प्रनत मविनाको रकम प्रववष्टी गने। 
पर्दपूनतषको आधारमा / मानथको सबै कोष्ठमा डाटा प्रववष्टी गरे पनछ,नसष्टम ले 
ररक्त पर्दको आधारमा  अटोमेटीक पर्दपूनतषको र र्दरबन्त्र्दीको आधारमा तलबको 
 Calculation गर्दषछ. 
जम्पमा रकम               यो पर्दपूनतषको आधार र ररक्त पर्दको आधारको जम्पमा िो। 
र्दोस्रो वषष /तेस्रो वषष  यसमा आगामी २ बषषको अनमुान रकम प्रववष्टी गने। 

चाल ुआ .ब. को ववननयोजन यसमा चाल ुआ .ब.  को ववननयोजनको रकम प्रववष्टी गने। 
चाल ुआ .ब.  को ६ मविनाको  यसमा चाल ुआ .ब.  को ६ मविनाको खचषको रकम प्रववष्टी  
 खचष   गने। 
     

गत आ .ब. को यथाथष खचष यसमा गत आ .ब.  को यथाथष खचषको रकम प्रववष्टी गने। 
 

चौमानसक वववरण यो चाल ु बषषको कुल बजेट रकमको चौमानसक ववभाजन 
िो।कुनै पनन वियाकलापको घटीमा एक चौमानसक िनु ुपर्दषछ। 

 

प्रथम चौमानसक पररमाण यसमा वावषषक कायष लक्ष्य मध्ये यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत 
वियाकलापको प्रथम चौमनसक अवनधमा सम्पपन्न गररने 
पररमाण संख्या आदर्द  प्रववष्टी गनुष पर्दषछ । 
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प्रथम चौमानसक लागत यसमा यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत वियाकलापको प्रथम 
चौमनसकको लानग छुट्टयाइएको जम्पमा बजेट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ 
।  

र्दोस्रो चौमानसक पररमाण यसमा वावषषक कायष लक्ष्य मध्ये यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत 
वियाकलापको र्दोस्रो चौमनसक अवनधमा सम्पपन्न गररन े
पररमाण संख्या आदर्द  प्रववष्टी गनुष पर्दषछ । 

र्दोस्रो चौमानसक लागत यसमा यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत वियाकलापको र्दोस्रो 
चौमनसकको लानग छुट्टयाइएको जम्पमा बजेट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ 
। 

तेस्रो चौमानसक पररमाण यसमा वावषषक कायष लक्ष्य मध्ये यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत 
वियाकलापको तेस्रो चौमनसक अवनधमा सम्पपन्न गररने पररमाण 
संख्या आदर्द  प्रववष्टी गनुष पर्दषछ । 

तेस्रो चौमानसक लागत यसमा यो चाल ु बषषको सम्पबशन्त्धत वियाकलापको तेस्रो 
चौमनसकको लानग छुट्टयाइएको जम्पमा बजेट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ 
। 

नोट: तलबको िकमा चौमानसक ववभाजन System आफैले गर्दषछ। 
 

आयोजनाको कुल पररमाण यसमा सम्पपूणष आयोजना अवनधभरमा सम्पपन्न गनुष पने प्रत्येल 
वियाकलापको कुल भौनतक पररमाण / संख्या प्रववष्टी गने।  

 

आयोजनाको कुल लागत यसमा दर्दईएको वियाकलाप परुा गनष लाग्न े  जम्पमा रकम 
प्रववष्टी गने। 

सम्पपूणष लागतको गत आ .ब. सम्पमको पररमाण आयोजना िरुु भएरे्दशख अनधल्लो वषष सम्पम 
सम्पपन्न गररसकेको वियाकलापिरुको 
पररमाण,संख्या आदर्द  प्रववष्टी गने। 

सम्पपूणष लागतको गत आ .ब.  सम्पमको लागत आयोजना िरुु भएरे्दशख गत आ .ब.  सम्पम  
सम्पपन्न गररसकेको सम्पबशन्त्धत वियाकलापको 
लानग भएकोखचष रकम प्रववष्टी गने। 

कैवफयत अन्त्य केवि वववरण उल्लेख गनष आवश्यक भए 
यसमा प्रववष्टी गने। 

 

सबै भररसके पनछ , प्रवववष्ट सेभ गनष दठक बटन शक्लक गने।यसपनछ तल शचर नं ८.४ को 
शस्िन  रे्दशखन्त्छ।यदर्द प्रववष्टी गररएको डाटा सेभ गनुष नपरेमा रद्द बटन शक्लक गने।  
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गत वषषको बजेट वटन गत आ.ब.को बजेट िेनुष परेमा यो बटन 
शक्लक गने।   

 

 
 

 

 

शचर नं ८.४ 

 

यदर्द प्रववष्टी गररएको डाटा सेभ गनुष नपरेमा रद्द बटन शक्लक गने।  

प्रवववष्ट सेभ गनष toolbar  मा Click गने । 

मोडुलबाट बाविर जान  toolbar  मा Click गने । 

अको नयााँ आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट प्रवववष्ट गनुष परेमा  toolbar   Click गने र मानथ 
उल्लेख गरे अनसुार data प्रवववष्ट गने। 
 

 

 

यदर्द कुनै पनन वियाकलापमा वैरे्दशिक सिायता छ भने वैरे्दशिक र्दात ृननकाय र स्रोत 
को प्रकार खलुाउनपुर्दषछ।यसको लानग कायषिमको वववरण बटन शक्लक गरर नभर 
जाने।जनु वियाकलापको वैरे्दशिक सिायता प्रववष्टी गने िो त्यस वियाकलापमा 
शक्लक गने। 
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शचर नं ८.४(क) 
 

 

 त्यसपनछ स्रोत बटन शक्लक गने। यसपनछ तल शचर नं ८.४(ख) को शस्िन  
रे्दशखन्त्छ। 

 

शचर नं ८.४(ख) 
 

 
श्रोत  जनु स्रोतको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको स्रोत कोड थािा  

भएमा प्रववष्टी गने वा स्रोत कोड थािा नभएमा छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  स्रोत छान्न।े 
जस्तै नेपाल सरकार भएमा ०,सोध भनाष अनरु्दान भएमा १३ 
छान्ने ।  
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र्दात ृसंख्या   जनु र्दात ृ ननकायले प्रर्दान गने अनरु्दान वा ऋण िो सोको 
वववरण प्रववष्टी गने ,त्यसको र्दात ृ ननकाय कोड थािा भएमा 
प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा 
List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  र्दात ृननकाय छाने्न। 

प्रनतित दर्दइएको र्दात ृ ननकायले प्रर्दान गने अनरु्दान वा ऋणको  
प्रनतित प्रववष्टी गने । 

रकम,र्दोस्रो वषष तेस्रो वषष यसमा डाटा प्रववष्टी गनुष परै्दन।रकम ,प्रनतित राख्ना साथ जम्पमा 
रकम,प्रनतितको आधारमा calcaulation िनु्त्छ। 

Delete बटन दर्दइएको Record Delete गनुष परेमा यो वटन शक्लक गने। 

 

  

 

सबै भररसके पनछ , प्रवववष्ट सेभ गनष दठक बटन शक्लक गने।यदर्द प्रववष्टी गररएको डाटा सेभ 
गनुष नपरेमा रद्द बटन शक्लक गने।  
 

 

 

Entry गररसकेको वववरण िेनषको लानग वा Edit गनष पविला toolbar को  click गने 
।त्यसपनछ बजेट उपिीषषकमा mouse click गने। जनु बजेट उपिीषषकमा को data िेने 
िो सो मन्त्रालयको कोड type गने र toolbar को  click गने। चाविएको Data 

रे्दशखन्त्छ। 
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Go to Step 5 
 

पषु्ट्याई फारामिरु 
 

त्यसको लानग तल शचर नं . ९ मा जस्तै जाने।  

 

शचर नं . ९ 

 
Propose Budget Detail (Pustyai Form) click गररसकेपनछ तल शचर नं. ९.१  मा जस्तै 
शस्िन आउाँछ। यसमा जनु बजेट उपिीषषक ,खचष िीषषकको पषु्ट्याई फाराम ननकाल्ने िो 
त्यस अनसुार List बाट छान्ने र दठक Button click गने। दठक Button click गरे पनछ 
छाननएको खचष िीषषकको पषु्ट्याई फराम शचर नं. ९.३  रे्दशखन्त्छ। 

 



 43 

 

शचर नं. ९.१   

 

शचर नं. ९.२   
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शचर नं . ९.३ 

 
Go to Step 6  

रा.यो.आ. को फाराम नं १  
बजेट उपिीषषकको मन्त्रालयलाई चाविने पसु्याई फारामिरु check गररसकेपनछ रा.यो.आ. 
को फाराम नं १ िेनष सवकन्त्छ।त्यसको लानग तल शचर नं . १० मा जस्तै जाने।  

 

शचर नं . १० 
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NPC Form 1 click गररसकेपनछ तल शचर नं . १०.१ मा जस्तै शस्िन आउाँछ। यसमा जनु 
बजेट उपिीषषक ,सब आयोजनाको रा.यो.आ.को फाराम नं १  ननकाल्ने िो त्यस अनसुार 
List बाट छान्ने र दठक Button click गने। दठक Button click गरे पनछ छाननएको बजेट 
उपिीषषकको रा.यो.आ.को फाराम नं १ १०.३ रे्दशखन्त्छ। 

 

शचर नं . १०.१ 
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शचर नं . १०.२ 

 

 
शचर नं . १०.३ 

 

Go to Step 7  
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आयोजनाको लक्ष्यअनरुुप अपेशक्षत प्रनतफल सूचक तथा कायाषन्त्वयन सम्पबन्त्धी 
अन्त्य कायषिरुको वववरण प्रववष्टी 
 

यस मोडलुबाट आयोजनाको आगामी बषषको लक्ष्यअनरुुप अपेशक्षत प्रनतफल प्रवववष्ट गररन्त्छ।  
Budget Data Entry Menu को Project Output menu शक्लक गने।शचर नं ११.२ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

 

शचर नं ११.२ 
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शचर नं ११.३ 

 

 
यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 
 

बजेट उपिीषषक : जनु आयोजनाको लक्ष्य अनरुुप अपेशक्षत प्रनतफल को वववरण प्रववष्टी 
गने  , त्यसको बजेट उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  
छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट 
उपिीषषक छान्ने।यसमा data entry गनुष आशघ प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी 
गररसकेको िनुपर्दषछ। 

 

सब बजेट उपिीषषक / उप आयोजना : उप आयोजनाको बजेट प्रस्ताब गनष  उप आयोजना 
को कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन शक्लक गरेमा 
List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत बजेट उपिीषषक छाने्न। यसमा त्यस 
आयोजना नभरका सबबजेट उपिीषषक / उप आयोजना को list मार 
रे्दशखन्त्छ। 

वववरण  कायषिम फाराम नं १ मा उल्लेशखत वियाकलापिरुको 
कायाषन्त्वयनबाट िानसल िनुे प्रनतफलिरु यस मिलमा उल्लेख 
गने।ववनभन्न वियाकलाप (Activities तथा Sub activities )िरुको 
कायाषन्त्वयनबाट प्राप्त िनुे प्रनतफल जस्तै जग्गा अनधग्रिण भएको 
िनु,ेनसाँचाइ कुलो ममषत भएको िनुे,प्राथनमक शिक्षक तानलम भएको 
िनुे जस्ता आयोजना/ कायषक्मको उदे्दश्यअनसुार िानसल गररने प्रनतफल 
सूचकिरु सो मिलमा उल्लेख गने। िरेक वियाकलापको छुट्टाछुटै्ट 
प्रनतफल प्राप्त निनु सक्छ,तसथष वावषषक कायषिम (पाना१)मा उल्लेख 
भएकासबै वियाकलापिरुलाई यसमा प्रनतफल सूचकका रुपमा राख्न 
जरूरी िरैु्दन। 

इकाई प्रनतफललाई पररमाणमा उल्लेख गने उपयकु्त इकाई जस्तै िेक्टर,वक. 
नम. ,प्र. ि. आदर्दमा उल्लेख गने। 

वावषषक लक्ष्य इकाई संग मेल खाने गरी आ.व. को बावषषक लक्ष्य परमाणमा उल्लेख 
गने। 



 49 

प्रथम चौमानसक लक्ष्य वावषषक लक्ष्य पररमाण मध्ये प्रथम चौमानसकमा कनत पररमाणमा लक्ष्य 
िानसल गररने िो सो लक्ष्य(पररमाण) उल्लेख गने। 

र्दोस्रो चौमानसक लक्ष्य वावषषक लक्ष्य पररमाण मध्ये र्दोस्रो चौमानसकमा कनत पररमाणमा लक्ष्य 
िानसल गररने िो सो लक्ष्य(पररमाण) उल्लेख गने। 

 

तेस्रो चौमानसक लक्ष्य वावषषक लक्ष्य पररमाण मध्ये तेस्रो चौमानसकमा कनत पररमाणमा लक्ष्य 
िानसल गररने िो सो लक्ष्य(पररमाण) उल्लेख गने। 

मिल ४,५,६,७ खण्ड (आ) आयोजना / कायषिम कायाषन्त्वयनमा मित्वपूणष भनूमका खेल्न े
कायषिरुको लक्ष्य यसमा उल्लेख गनुषपर्दषछ।यसलाई प्रारशम्पभक कायष र 
प्रवियागत कायषिरु गरी र्दईु उपखण्डमा बााँनडएको छ। उशल्लशखत 
आ .ब. मा यसमा उशल्लखत कायषिरुको लक्ष्य राशखएको छ भने 
मिल ४ मा सो आ व को लक्ष्य उल्लेख गने र त्यसलाई 
लक्षयअनसुार सम्पबशन्त्धत चौमानसकमा पनन उल्लेख गने। 

मिल ४,५,६,७ खण्ड (इ)  आयोजनाको कायषन्त्वयनबाट यस आ. ब. मा िानसल िनुे 
प्रनतफल र गत वषषमा िानसल भएका प्रनतफलिरुको संख्या उल्लेख गने। 

 

 

 

Go to Step 8 
 

बस्त ु/ ननमाषण कायषको बावषषक खररर्द योजना 
यस मोडलुबाट प्रस्ततु योजना बस्त ु ,परामिष वा ननमाषण कायष सबैको खररर्द योजना प्रवववष्ट 
गररन्त्छ। यसमा Procrument Plan भनुष अशघ वियाकलापिरुलाई ्याकेज मा राशख 
define गनुष पर्दषछ। यसको लानग Budget Data Entry Menu को Procrument 

Package ID menu शक्लक गने।शचर नं १२.१ र शचर नं १२.२  अनसुारको Screen 

रे्दशखन्त्छ। 
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शचर नं १२.१ 

 

 

शचर नं १२.२ 
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शचर नं १२.२(क) 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

बजेट उपिीषषक : जनु आयोजनाको खररर्द योजनाको ्याकेज ID प्रववष्टी गने,त्यसको बजेट   
उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन शक्लक 

गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट उपिीषषक छाने्न।यसमा 
data entry गनुष आशघ प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गररसकेको िनुपर्दषछ। 

सब बजेट उपिीषषक / उप आयोजना : जनु सब आयोजनाको खररर्द योजनाको ्याकेज ID 
प्रववष्टी गने  ,त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत सब बजेट उपिीषषक छाने्न। 
यसमा त्यस आयोजना नभरका सबबजेट उपिीषषक / उप आयोजना को 
list मार रे्दशखन्त्छ। 

खररर्द योजनाको प्रकारः जनु खररर्द योजनाको ्याकेज ID प्रववष्टी गने,त्यसको खररर्द योजनाको 
प्रकार प्रवववष्ट गने िो।खररर्द योजना र्दईु प्रकारको िनु्त्छ , वस्त ु ननमाषण 
कायषको खरीर्द योजना र परामिष सेवा खरीर्द योजना।जनु छेउको वटन 
शक्लक गरेमा List Of Values बाट choose गनष सक्निुनु्त्छ। 

कम्पपोनने्त्टः       यदर्द दर्दइएको आयोजनाको कम्पपोनेन्त्ट Project Information मा define 

गररइएको छ भने कुन कम्पपोनेन्त्टको वियाकलाप को नबबरण प्रववष्टी गनष 
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लाग्न ुभएको िो सो कम्पपोनेन्त्ट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ । जनु कम्पपोनेन्त्टको 
वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा कोड 
थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  

कम्पपोनेन्त्ट छान्ने। 

्याकेज नं : यसमा ्याकेज ID को नाम उल्लेशखत गनुषपछष।नाम उल्लेशखत गरेर save 

गरेपनछ ्याकेज नं system ले automatically generate गछष।यवि System 

ले generate गरेको package ID नै पनछ procurement plan मा entry गनुष 
पर्दषछ। 

    खचष िीषषकः  जनु खचष िीषषकको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको खचष िीषषक कोड थािा 
भएमा प्रववष्टी गने वा िीषषक कोड थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक 

गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  खचष िीषषक छाने्न। 

    वववरणः        यसमा खचष िीषषक choose गरेपनछ system ले automatically खचष 
िीषषकको वववरण display गछष| 

   वियाकलापः  यसमा कुन कुन वियाकलापलाई दर्दइएको ्याकेजमा समावेि गराउने िो 
सो को वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको वियाकलापको कोड थािा भएमा 
प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of 

Values बाट सम्पबशन्त्धत  वियाकलाप छान्ने। 

 

बस्त ु/ ननमाषण कायषको बावषषक खररर्द योजना 
यस मोडुलबाट प्रस्ततु योजना बस्त ु ,परामिष वा ननमाषण कायष सबैको खररर्द योजना प्रवववष्ट 
गररन्त्छ।  
Budget Data Entry Menu को Procrument Plan menu शक्लक गने. गने।शचर नं 
१२.३ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 
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शचर नं १२.३ 

 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

बजेट उपिीषषक : जनु आयोजनाको खररर्द योजनाको वववरण प्रववष्टी गने,त्यसको बजेट 
उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन शक्लक 

गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट उपिीषषक छाने्न।यसमा 
data entry गनुष आशघ प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी गररसकेको िनुपर्दषछ। 

वववरणः यसमा बजेट उपिीषषक प्रववष्टी गरेपनछ systemले automatically 

आयोजनाको नाम display गछष । 
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सब बजेट उपिीषषक / उप आयोजना : जनु सब आयोजनाको खररर्द योजनाको वववरण प्रववष्टी 
गने  , त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत सब बजेट उपिीषषक 
छान्ने। यसमा त्यस आयोजना नभरका सबबजेट उपिीषषक / उप 
आयोजना को list मार रे्दशखन्त्छ। 

वववरणः यसमा सब बजेट उपिीषषक प्रववष्टी गरेपनछ systemले automatically 

उप आयोजनाको नाम display गछष |उप-आयोजनािरु project 

information को सब आयोजनािरुमा entry गनुष पर्दषछ|। 

बस्त ुननमाषणः Package ID बनाउाँर्दा खररर्द योजनाको प्रकार बस्त ु ननमाषण choose 

गरेको छ भने बस्त ु ननमाषणमा click गने| त्यसपनछ तलको शचर 
अनसुारको शस्िन रे्दशखन्त्छ| 

 

 

शचर नं १२.४ 
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शचर नं १२.५ 

 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 
 

बजेट उपिीषषक : जनु आयोजनाको खररर्द योजनाको वववरण प्रववष्टी गने  , त्यसको 
बजेट उपिीषषकको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  बजेट उपिीषषक 
छान्ने।यसमा data entry गनुष आशघ प्रस्ताववत बजेट प्रववष्टी 
गररसकेको िनुपर्दषछ। 

 

सब बजेट उपिीषषक / उप आयोजना : जनु सब आयोजनाको खररर्द योजनाको वववरण प्रववष्टी 
गने  , त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा  छेउको वटन 

शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत सब बजेट उपिीषषक 
छान्ने। यसमा त्यस आयोजना नभरका सबबजेट उपिीषषक / उप 
आयोजना को list मार रे्दशखन्त्छ। 

खचष िीषषक            जनु खचष िीषषकको वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको खचष 
िीषषक कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा िीषषक कोड थािा 
नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट 
सम्पबशन्त्धत  खचष िीषषक छाने्न। 
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कम्पपोनने्त्ट यदर्द दर्दइएको आयोजनाको कम्पपोनेन्त्ट Project Information 

मा define गररइएको छ भने कुन कम्पपोनेन्त्टको वियाकलाप 
को नबबरण प्रववष्टी गनष लाग्न ुभएको िो सो कम्पपोनने्त्ट प्रववष्टी 
गनुष पर्दषछ । जनु कम्पपोनेन्त्टको वववरण प्रववष्टी गने िो 
,त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा 
छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  

कम्पपोनेन्त्ट छान्ने। 

वस्त ुननमाषण कायषको वववरण   यसमा कुन वस्त ुननमाषण कायषको खरीर्द कायषको वववरण 

(वियाकलाप)   प्रववष्टी गने िो ,त्यसको वियाकलापको कोड थािा भएमा 
प्रववष्टी गने वा कोड थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा 
List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  वियाकलाप छान्ने। 

योजनामा उल्लेशखत नमनत  यसलाई अनमुाननत र वास्तववकमा र्दईु िरफमा ववभाजन 
गने।यसमा अनमुाननतमा योजना स्वीकृत गर्दाष अनमुान गरेको 
समय उल्लेख गनुषपर्दषछ ने वास्ताववकमा लशक्षत कायषिरु कुन 
कुन नमनतमा सम्पपन्न भए अनसुार उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

लागत अनमुान स्वीिृत नमनत अनमुान तयार भइसकेपनछ उल्लेशखत पर्दानधकारीबाट स्वीकृत 
भइसक्ने नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

अनमुाननत लागत मिल २ मा उल्लेशखत प्रत्येक ्याकेजको लानग स्वीकृत 
भएको लागत अनमुानको रकम मिल ५ मा उल्लेख गनुष 
पर्दषछ। 

खररर्द ववनध प्रविया प्रत्येक ननमाषण उपभोक्ता सनमनत ,गैर सरकारी संस्था आदर्द 
कुन िो सो उल्लेख िनुपर्दषछ। 

्याकेज संख्या प्रत्येक खरीर्द कायषिरुको ्याकेज संख्या उल्लेख 
िनुपर्दषछ।एउटै प्रकारको कायष पनन फरक फरक ्याकेजमा 
िनुे भए सो समेत उल्लेख गनुषपर्दषछ। 

सम्पझौताको वकनसम प्रत्येक खररर्द कायष प्रकृनत अनसुार जस्तै ननमाषण कायष भए 
इकाई र्दर,लागत सोधभनाष आदर्द तथा वस्ततुफष  एकमषु्ठ इकाई 
र्दर आदर्द मध्ये के कस्तो प्रकारको सम्पझौता प्रयोग गने िो सो 
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 
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बोलपर तथा र्दरभाउ सम्पबन्त्धी कागजात 

तयारी नमनत यसमा बोलपर सम्पबन्त्धी कागजात तयार िनुे नमनत उल्लेख 
गनुषपर्दषछ। 

स्वीिृत नमनत बोलपर सम्पबन्त्धी कागजात तयार भई अनधकार प्राप्त अनधकारी 
(कायाषलय प्रमखु,ववभागीय प्रमखु आदर्द) बाट स्वीकृत भइसक्ने 
नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

र्दात ृननकायबाट सिमनत नलन ेनमनत वैरे्दशिक सिायता समावेि भएका 
कायषिम/आयोजनािरुमा र्दात ृ ननकायबाट बोलपर तथा प्रस्ताव 
सम्पबन्त्धी कागजात कायाषन्त्वयन एकाईले स्वीकृत गरीसकेपनछ 
र्दात ृ ननकायिरुबाट समेत सिमनत नलनपुने भए सो सिमनत 
प्राप्त भइसक्ने नमनत उललेख िनुपर्दषछ। नेपाल सरकारको मार 
श्रोत भए यो मिल भनुष परै्दन। 

आयविान नमनत यसमा बोलपरको सूचान परपनरकामा प्रकाशित भई संभायवय 
बोलपरर्दाता वा प्रस्तावर्दातािरु समक्ष आयविान िनु े नमनत भनुष 
पर्दषछ। 

खोनलन ेनमनत यसमा बोलपरको सूचान परपनरकामा प्रकाशित भई आयविान 
को सूचना अनसुार प्राप्त  बोलपर खोनलने नमनत भनुष पर्दषछ। 

मलु्याकंन सम्पपन्न नमनत उक्त बोलपरिरु मलु्यांकन सम्पपन्न गने नमनत उल्लेख गनुष 
पर्दषछ। 

र्दात ृननकाय बाट सिमनत प्राप्त नमनत वैरे्दशिक सिायता समावेि भएका 
कायषिम/आयोजनािरुको सन्त्र्दभषमा बोलपरिरुको मूल्याकंन 
प्रनतवेर्दन प्राप्त भई सो आधारमा कायाषलयबाट बोलपरिरु 
स्वीकृत भई सकेपनछ र्दात ृ ननकायबाट  समेत सिमनत प्राप्त 
भईसक्ने नमनत उललेख िनुपर्दषछ। नपेाल सरकारको मार 
श्रोत भए यो मिल भने परै्दन। 

बोलपर स्वीिृतको आिय र स्वीकृत नमनत यसमा मूल्यांकन प्रनतवेर्दनको नसफाररसको 
आधारमा तोवकएको पर्दानधकारीले बोलपर स्वीकृतगने नमनत 
उल्लेख गनुषपर्दषछ।र्दात ृ ननकायले मूल्याकंन प्रनतवेर्दनको 
यवयिोरामा दर्दईएको प्रनतविया समेतलाई दृवष्टगत गरी बोलपर 
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स्वीकृत िनुे नमनत उल्लेख गनुषपर्दषछ।बोलपर स्वीकृत िनुे 
नमनतको ७ दर्दन आगाडीको नमनतलाई बोलपर स्वीकृनतको 
आिय पठाएको नमनत मान्नु पनेछ। 

करार सम्पझौता गने नमनत बोलपर स्वीकृतको आिय पर दर्दएपनछको अवनधमा कुनै 
उजरुी नपरेको अवस्थामा करार सम्पझौता िनुे नमनत उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

कायष आरम्पभ गने नमनत स्वीकृत भएको  बोलपर अनसुार कायष आरम्पभ गनष 
कायाषलयले दर्दएको पर पश्चात ठेकेर्दार वा परामिषर्दाताको 
कायष िरुु गने नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

कायष परुा गने नमनत यसमा करारा सम्पझौता अनसुार कायष सम्पपन्न गने नमनत उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

नाम यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको आपूनतषकताषको नाम 
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

सम्पझौता नं यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको सम्पझऔता नंबर उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

सम्पझौता रकम यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको रकम उल्लेख गनुष 
पर्दषछ। 

परामिष सेवाः 

खररर्द योजनाको प्रकार परामिष सेवा भएमा परामिष सेवा बटनमा  click गने| त्यसपनछ  

  तलको शचर अनसुारको (शचर नं १२.६) शस्िन रे्दशखन्त्छ| 
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शचर नं १२.६ 

 

 

 

 

शचर नं १२.७ 

 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

कम्पपोनने्त्टः    यदर्द दर्दइएको आयोजनाको कम्पपोनेन्त्ट Project Information मा define 

गररइएको छ भने कुन कम्पपोनेन्त्टको वियाकलाप को नबबरण प्रववष्टी गनष 
लाग्न ुभएको िो सो कम्पपोनेन्त्ट प्रववष्टी गनुष पर्दषछ । जनु कम्पपोनेन्त्टको 
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वववरण प्रववष्टी गने िो ,त्यसको कोड थािा भएमा प्रववष्टी गने वा कोड 
थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  

कम्पपोनेन्त्ट छान्ने। 

वववरण /परामिष र्दाताको प्रकार : यसमा कुन परामिष सेवा कायषको खरीर्द कायषको वववरण 

  प्रववष्टी गने िो,त्यसको ्याकेज नं थािा भएमा प्रववष्टी 

  गने वा ्याकेज नं थािा नभएमा छेउको वटन शक्लक 

  गरेमा List Of Values बाट सम्पबशन्त्धत  ्याकेज नं छान्ने। 

योजनामा उल्लेशखत नमनत: यसलाई अनमुाननत र वास्तववकमा र्दईु िरफमा ववभाजन 
गने।यसमा अनमुाननतमा योजना स्वीकृत गर्दाष अनमुान गरेको 
समय उल्लेख गनुषपर्दषछ भने वास्ताववकमा लशक्षत कायषिरु कुन 
कुन नमनतमा सम्पपन्न भए अनसुार उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

कायष क्षरेगत ितष तयारी र स्वीकृतीत नमनतः कायष क्षेरगत ितष तयारी भइसकेपनछ उल्लेशखत 
पर्दानधकारीबाट स्वीकृत भइसक्ने नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

लागत अनमुान तयारी नमनतः अनमुान तयार भइसकेपनछ उल्लेशखत पर्दानधकारीबाट तयारी 
भइसक्ने नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

लागत अनमुानः मिल २ मा उल्लेशखत प्रत्येक ्याकेजको लानग स्वीकृत भएको लागत 
अनमुानको रकम मिल ६ मा उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

छनौटको ववनधः प्रत्येक ननमाषण उपभोक्ता सनमनत ,गैर सरकारी संस्था आदर्द कुन िो सो 
उल्लेख िनुपर्दषछ। 

संशक्षप्त सूचीको लागी सूचना प्रकािन गने नमनतः 

संशक्षप्त सूचीको मूल्याकंन गरी प्रनतवेर्दन दर्दन ेनमनतः 

संशक्षप्त सूचीको स्वीकृत नमनतः 

प्रस्ताव संबन्त्धी कागजात स्वीकृत गने नमनतः 

प्रस्ताव संबन्त्धी कागजात पठाउन ेनमनतः 

प्रस्ताव प्राप्त गने अशन्त्तम नमनतः 

प्रववनधक प्रस्तावको मूल्याकंन र स्वीकृत गने नमनतः 

आनथषक प्रस्तावको मूल्याकंन गने नमनतः 
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प्रस्ताव स्वीकृनतको जानकारी दर्दन ेनमनतः 

सम्पझौताको वकनसमः प्रत्येक खररर्द कायष प्रकृनत अनसुार जस्तै ननमाषण कायष भए इकाई 
र्दर,लागत सोधभनाष आदर्द तथा वस्ततुफष  एकमषु्ठ इकाई र्दर 
आदर्द मध्ये के कस्तो प्रकारको सम्पझौता प्रयोग गने िो सो 
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

परामिषर्दाताको नामः  यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको परामिषर्दाताको नाम 
उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

सम्पझौता गने नमनतः  यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको संझौता नमनत उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

 

सम्पझौता नं यसमा आपूनतषकताषसंग संझौता भएको सम्पझऔता नंबर उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

कायष आरम्पभ गने नमनत स्वीकृत भएको  बोलपर अनसुार कायष आरम्पभ गनष 
कायाषलयले दर्दएको पर पश्चात ठेकेर्दार वा परामिषर्दाताको 
कायष िरुु गने नमनत उल्लेख गनुष पर्दषछ। 

कायष सम्पपन्न गने नमनत यसमा करारा सम्पझौता अनसुार कायष सम्पपन्न गने नमनत उल्लेख 
गनुष पर्दषछ। 

र्दात ृसंस्था बाट सिमनत नलनपुने नमनत :वैरे्दशिक सिायता समावेि भएका 
कायषिम/आयोजनािरुको सन्त्र्दभषमा बोलपरिरुको मूल्याकंन 
प्रनतवेर्दन प्राप्त भई सो आधारमा कायाषलयबाट बोलपरिरु 
स्वीकृत भई सकेपनछ र्दात ृ ननकायबाट  समेत सिमनत प्राप्त 
भईसक्ने नमनत उललेख िनुपर्दषछ। नपेाल सरकारको मार 
श्रोत भए यो मिल भने परै्दन। 

 

Go to Step 9 
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वावषषक कायषिमको ववनभन्न चरणिरु 
वावषषक कायषिमलाई पााँच चरणिरुमा ववभाजन गररएक छन।्यस नभर आयोजना /कायाषलय / 

ववभाग/मन्त्रालय  ले वावषषक कायषिम तयार गरे रे्दशख  रा.यो.आ. / अथष मन्त्रालय बाट 
कायषिमको स्वीकृत सम्पमका Process िरु पर्दषछन।् 
 

 िरुु ( Initial) :- यो वावषषक कायषिमको पविलो चरण िो। यस चरणमा कुनै 
पनन आयोजना / कायाषलय / ववभाग / ले वावषषक कायषिम तयार गर्दषछ। 

 पनुरावलोकन( ववभाग/ मन्त्रालय/ आयोजना ) ( Review ):- यो वावषषक 
कायषिमको र्दोस्रो चरण िो।यसमा कायाषलय , ववभाग / आयोजनाले तजुषमा 
गरेको वावषषक कायषिम कायाषलय , ववभाग /आयोजनाका प्रमखुिरुले Review  

गर्दषछ। 
 पनुरावलोकन( मन्त्रालय ) ( Review  by the ministry) यो वावषषक कायषिमको  

तेस्रो चरण िो।यसमा कायाषलय , ववभाग / आयोजना ले तजुषमा गरेको 
वावषषक कायषिम मन्त्रालयका प्रमखुिरुले Review  गर्दषछ। 

 अशन्त्तम /स्वीकृत(मन्त्रालय) :- यो वावषषक कायषिमको चौठो चरण िो।यसमा 
मन्त्रालयको उच्च तिबाट कायषिमको स्वीकृत गररन्त्छ । 

 अशन्त्तम /स्वीकृत (राविय योजना आयोग /अथष मन्त्रालय) :- यो वावषषक 
कायषिमको अशन्त्तम चरण िो। यसमा  मन्त्रालय तिबाट स्वीकृत भएर आएको 
कायषिम छलफल गरर स्वीकृत गररन्त्छ । 

 

 

चरणिरु Change गने तररका 
 

िरुुमा वावषषक कायषिम प्रववष्टी गर्दाष िरुुको चरणमा िनु्त्छ। शचर नं १३ अनसुारको 
Screen रे्दशखन्त्छ।फमषको मानथल्लो भागको र्दाविने कुनामा Status of the project मा Initial 

रे्दशखन्त्छ। 
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शचर नं १३ 
कुनै पनन आयोजनाको सम्पपूणष  वियाकलापिरुको बजेट प्रववष्टी गररसके पछी  Review  को 
लानग forward गररन्त्छ।यसको लानग  शचर नं १३ अनसुार Forward /Approved button 

शक्लक गने । Forward /Approved button शक्लक गरेपनछ तल शचर नं १३.१  मा 
रे्दखाइए message आउाँछ। 

 

शचर नं १३.१ 
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यदर्द forward नै गने िो भने Yes शक्लक गने।। शचर नं १३.२ अनसुारको Screen 

रे्दशखन्त्छ जसमा Status of the project मा To be Reviewed by Department/Project/Ministry 

रे्दशखन्त्छ।।यदर्द िोइन भने No शक्लक गने।  

 

शचर नं १३.२ 
 

Review गनष पठाए पनछ संिोधनको लानग वफताष नगरेसम्पम Initial चरणमा रिेकाले बजेट 
प्रस्ताबमा कुनै संिोधन (Data Change) गनष सक्रै्दन ।  
ववभाग / आयोजना / मन्त्रालयले Review गनष पठाएको बावषषक कायषिम Review गरेर data 

Change गनुष परे Data Change गरेर मन्त्रालय लाई स्वीकृत गनष पठाउाँछ।त्यसको लानग 
कुन आयोजना बावषषक कायषिम स्वीकृत गनष पठाउने िो सो आयोजना Query गने। शचर नं 
१३.३ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। Status of the project मा To be Reviewed by 

Department/Project/Ministry रे्दशखन्त्छ।यसमा संिोधन गनुषपरेमा संिोधन गनष सवकन्त्छ।यदर्द 
सबै दठक छ भने forward गररन्त्छ। Forward गनष Forward /Approved button शक्लक गने 
। 
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शचर नं १३.३ 
शचर नं १३.४ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ ।  

 

शचर नं १३.४ 
 

यदर्द forward नै गने िो भने Yes शक्लक गने।। शचर नं १३.५ अनसुारको Screen 

रे्दशखन्त्छ जसमा Status of the project मा To be Reviewed by Ministry रे्दशखन्त्छ। 

 

।यदर्द िोइन भने No शक्लक गने। 
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शचर नं १३.५ 

मन्त्रालय स्वीकृत गनष पठाए पनछ संिोधनको लानग वफताष नगरेसम्पम forward गने कायाषलय 
/ ववभागले बजेट प्रस्ताबमा कुनै संिोधन सवकंरै्दन । अथाषत Correction को लानग वफताष 
(Back) नगरे Data Change गनष सवकंरै्दन।यदर्द Review गर्दाष Correction गनुष पने रे्दशखएमा 
Back Button शक्लक गनष सवकन्त्छ।त्यसले यो भन्त्र्दाको पविलेको  Stage मा पयुाषउाँछ। 
 

आयोजना / ववभाग  ले मन्त्रालयमा स्वीकृत  गनष पठाएको बावषषक कायषिम Review गरेर 
data Change गनुष परे Data Change गरेर मन्त्रालयले Approve गर्दषछ।यो नै मन्त्रालयको 
final review data िो। यसपनछ Data forward गरेपनछ मन्त्रालयले data िेनुष परेमा report 

बाट मार िेनष सवकन्त्छ। त्यसको लानग कुन आयोजनाको बावषषक कायषिम स्वीकृत गने िो 
सो आयोजना Query गने। शचर नं १३.६ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। Status of the 

project मा Finalised by Ministry रे्दशखन्त्छ। 
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शचर नं १३.६ 

अब  Forward /Approved button शक्लक गने ।शचर नं १३.७ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

 

 

शचर नं १३.७ 

यदर्द forward नै गने िो भने Yes शक्लक गने।। शचर नं १३.८ अनसुारको Screen 

रे्दशखन्त्छ जसमा Status of the project मा To beFinalised by Line Ministry रे्दशखन्त्छ। 

।यदर्द िोइन भने No शक्लक गने। 
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शचर नं १३.८ 
मन्त्रालयले रा .यो .आ . / अथष मन्त्रालयमा छलफलको लानग पठाएको बावषषक कायषिम 
Review गरेर Correction गनुष पने रे्दशखएमा Back Button शक्लक गरी Correction को 
लानग मन्त्रालय वफताष पठाईन्त्छ। यस Stage मा आएपनछ छलफल िरुु िनु्त्छ । त्यसको 
लानग कुन आयोजनाको बावषषक कायषिम स्वीकृत गने िो सो आयोजना Query गने। शचर 
नं १३.९ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। Status of the project मा To be Review/ 

Approved By NPC/MOF रे्दशखन्त्छ। यदर्द सबै दठक भएमा Forward /Approved button  

 

शचर नं १३.९ 

शक्लक गने।शचर नं १३.१० अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ ।  
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शचर नं १३.१० 
यदर्द स्वीकृत नै गने िो भने Yes शक्लक गने।। शचर नं १३.११ अनसुारको Screen 

रे्दशखन्त्छ ,जसमा Status of the project मा Finalised Ptoposed Budget रे्दशखन्त्छ।यदर्द िोइन 
भने No शक्लक गने। 

 

शचर नं १३.११ 
यो Stage मा आएपनछ छलफलको िम सवकन्त्छ।यो नै छलपनछको Final data िो।यस 
पनछ यो data अथष मन्त्रालयमा भएको BMIS System बाट रातो वकताब ननकाल्नको लानग  
चलाइन्त्छ। 

Go to Step 10 
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सब आयोजानको Data Copy गने 
यदर्द कुनै पनन सब आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट अको सब आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट संग 
नमल्र्दछ भने एउटै काम र्दईु चोटी गनुष नपरोस ् भनन यो Option राशखएको िो। यसमा जान ु
अशघ जनु सब आयोजनाबाट प्रस्ताववत बजेट Copy गने िो सो सब आयोजनाको      

प्रस्ताववत बजेट प्रनबष्टी गररसकेको िनुपुर्दषछ र जनु सब आयोजनामा copy गने िो त्यो सब 
आयोजाना खानल अथवा data को Stage Initial िनु ुपर्दषछ।यदर्द Stage बिी भएमा data 

copy िरैु्दन।  

मखु्य मेन ुमा Budget Data Entry Menu रे्दखा पर्दष छ। शचर नं १४.१ मा रे्दखाए 
अनसुार Budget Data Entry Menu को Copy Sub Project Data menu शक्लक 
गने।शचर नं १४.२ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 
 

शचर नं १४.१ 
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शचर नं १४.२ 

यो शस्िनमा प्रववष्टी गने चरणिरु :- 

सबै भन्त्र्दा पविला toolbar को (Enter Query) click गने ।त्यसपनछ बजेट उपिीषषक 
मा mouse click गने। जनु बजेट उपिीषषकको data Copy गने िो सो बजेट उपिीषषकको 
कोड type गने र toolbar को  (Execute Query) click गने। चाविएको बजेट 
उपिीषषक रे्दशखन्त्छ। 
सब आयोजना (बाट) :  यसमा जनु सब आयोजनाको प्रस्ताववत बजेट copy गने िो सो सब 

आयोजना छान्ने। सब आयोजना (बाट) छाननसकेपनछ सब 
आयोजना (मा) मा त्यस बजेट उपिीषषकका बााँकी सब 
आयोजनािरु को List आउाँछ। 
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शचर नं १४.३ 
 

Deselect All button:   यस Button ले एकैचोटीमा सब आयोजनािरु छान्ने वा नछान्ने 
गर्दषछ। जनु जनु सब आयोजनािरुमा data copy गने िो सो 
सब आयोजनािर मार tick लगाएको िनुपुर्दषछ।कुनै कुनै सब 
आयोजनािरुमा Data Copy घर।ने िो भने, पविला Deselect 

All button clock गने।त्यस पनछ जनु जनु सब आयोजनामा 
data copy गने िो सो सब आयोजनािरु मार tick लगाएर 
छान्ने। 

Copy Button  छाननसके पनछ Copy Button click गने।Data copy 

भइसकेपनछ Data copy भएको message आउाँछ। 
 

 

 

Go to Step 10 
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नयााँ अस्थायी बजेट उपिीषषकको माग 
यस मोडलुबाट नयााँ आयोजनाको लानग नयााँ अस्थायी बजेट उपिीषषकको माग गररन्त्छ ।  
Budget Data Entry Menu को Request for New Project Code menu शक्लक 
गने।शचर नं १५.२ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

 

शचर नं १५.१ 



 74 

 

शचर नं १५.२ 

 

अस्थायी बजेट उपिीषषक  यसमा नयााँ आयोजनाको नयााँ कोड अनरुोध गर्दाष 
खानल िनु्त्छ। शस्वकृत भएपनछ system ले 
Automatic code generate गर्दषछ। 

अंग्रजेीमा नाम (कायषिम     : यसमा प्रस्ताववत नयााँ आयोजनाको अंग्रजेी नाम प्रववष्टी गने। 

/ आयोजनाको नाम    

नपेालीमा नाम (कायषिम     : यसमा प्रस्ताववत नयााँ आयोजनाको नेपाली नाम प्रववष्टी गने। 

/ आयोजनाको नाम  

साधारण / ववकास      : यसमा प्रस्ताववत नयााँ आयोजना साधारण िो वक ववकास िो 
सो define गनुष पर्दषछ। छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of 

Values बाट सम्पबशन्त्धत साधारण वा नबकास को कोड छान्ने।  
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कायषक्षरे  : यसमा प्रस्ताववत नयााँ आयोजना कुन कायषक्षेरमा पर्दछष सो 
define गनुष पर्दषछ । जस्तै स्वास्थ्य क्षेर,शिक्षा क्षेर, सामान्त्य 
सावषजननक सेवा ,रक्षा आदर्द।छेउको वटन शक्लक गरेमा List 

Of Values बाट सम्पबशन्त्धत कायष क्षेर छान्ने।   

चाल,ुपूाँजीगत,ववशत्तय    : प्रस्ताववत नयााँ आयोजनामा चाल,ुपूाँजीगत,ववशत्तय कुन कुन 
खचष िनु्त्छ सो define गनुष पर्दषछ। यसको लानग सम्पबशन्त्धत 
खचषमा tick mark लगाउने। 

कैवफयत  अन्त्य केवि वववरण उल्लेख गनष आवश्यक भए यसमा प्रववष्टी 
गने। 

 

 

शचर नं. १५.३ 

 

सबै प्रववष्टी गररसकेपनछ अनरुोध बटन शक्लक गने।अनरुोध बटन शक्लक गरेपनछ तल शचर  

नं. १५.४ मा रे्दखाए जस्तो message आउाँछ।त्यसमा ok बटन शक्लक गने ।फेरर तल  

शचर नं. १५.५ मा रे्दखाए जस्तो message आउाँछ।त्यसमा ok बटन शक्लक गने ।  
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त्यसपनछ अनरुोध बटन disable िनु्त्छ। यसको माने नयााँ कोडको लानग अथष मन्त्रालय  

गयो भने्न बशुझन्त्छ ।  

 
शचर नं. १५.४ 

 

शचर नं. १५.५ 

Go to Top 
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नयााँ अस्थायी बजेट उपिीषषकको स्वीकृत तथा Generation 
मन्त्रालयले नयााँ आयोजनाको लानग नयााँ बजेट कोडको अनरुोध पठाइसकेपनछ अथष  

मन्त्रालयमा आ-आफ्नो Sector िेने उपसशचबले शस्वकृत गने भए शस्वकृत गनुषपर्दषछ। जब  

सम्पम शस्वकृत िरैु्दन तब सम्पम नयााँ अस्थायी कोड generate िरैु्दन।यसको लानग 

मखु्य मेन ु मा शचर नं १६.१ मा रे्दखाए अनसुार Budget Data Entry Menu को 
Request for New Project Code menu शक्लक गने।शचर नं १६.२  अनसुारको 
Screen रे्दशखन्त्छ। 

 

शचर नं १६.१ 
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शचर नं १६.२ 

 

शस्वकृत बटन शक्लक गने। शस्वकृत बटन शक्लक गरेपनछ तल शचर  

नं. १६.३ मा रे्दखाए जस्तो message आउाँछ।त्यसमा ok बटन शक्लक गने ।  

त्यसपनछ शस्वकृत बटन disable िनु्त्छ।अब अस्थायी बजेट उपिीषषकमा नयााँ कोड  

generate भएको रे्दशखन्त्छ जस्तै शचर नं १०४ मा ३५२९०१ । अब मनरालयिरुले यस  

नयााँ कोडमा बसेर नयााँ आयोजनाको बजेट प्रस्ताब गनुषपर्दषछ।  
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शचर नं १६.३ 

 

शचर नं १६.४ 

Go to Top 
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प्रनतवेर्दनिरु  

मन्त्रालय बजेट प्रणाली LMBIS मा ववनभन्न वकनसमका प्रनतवेर्दनिरुको  यवयवस्था 
गररएको छ । यस्ता प्रनतवेर्दनिरु िरेकको आफ्नै मित्व रकेको छ । 
आवश्यकता अनसुार नतनीिरुको उपयोग गनष सवकन्त्छ ।िरेक प्रनतवेर्दनको तल 
तानलकामा यवयाख्या गररएको छ। 
 

ि. सं. प्रनतवेर्दन नं. प्रनतवेर्दन नाम वववरण 

Propose 
१ 01 Propose Budget Summary यसबाट दर्दइएको बजेट 

उपिीषषकको खचष िीषषक 
अनसुारको खचष सारांि ननकानलन्त्छ 

२ 02 Propose Budget Detail(Pustyai 

Form 
यसबाट खचष िीषषक अनसुारको 
पषु्ट्याई फाराम ननकानलन्त्छ 

 03 Propose Budget Summary Source यसबाट दर्दइएको बजेट 
उपिीषषकको वैरे्दशिक सिायताको 
अनमुानको ववस्ततृ वववरण 
रे्दशखन्त्छ। 

 04 Activity Budget यसमा मन्त्रालयको बजेटउपिीषषक 
गत वियाकलाप अनसुारको 
प्रस्ताववत बजेट रे्दशखन्त्छ। 

 05 Project Activity Budget यसमा मन्त्रालयको बजेटउपिीषषक 
गत  खचष िीषषकगत वियाकलाप 
अनसुारको प्रस्ताववत बजेट 
रे्दशखन्त्छ। 

 06 Ministry /Project  wise Total 

Budget 
यसमा मन्त्रालयको चाल ु
पूाँजीगत,ववशत्तय अनसुारको रा यो 
आ नसनलङ्ग र प्रस्ताववत बजेट 
रे्दशखन्त्छ। 

 07 Source wise Ceiling and Budget यसमा बजेट िीषषक/ श्रोत 
अनसुारको नसनलङ्ग र प्रस्ताववत 
बजेट रे्दशखन्त्छ। 
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 08 Component wise Budget यसमा मन्त्रालयगत कम्पपोनेन्त्ट 
अनसुार प्रस्ताववत बजेट रे्दशखन्त्छ। 

 09 NPC/Ministry Ceiling यसमा मन्त्रालयगत रा यो आले 
दर्दएको नसनलङ्ग र मन्त्रालयले 
राखेको नसनलङ्ग को तलुनात्मक 
नसनलङ्ग रे्दशखन्त्छ। 

 10 Source wise Budget यसमा खचष िीषषकगत/श्रोत 
अनसुारको प्रस्ताववत बजेट 
रे्दशखन्त्छ। 

 11 Donor wise Budget Summary यसमा मन्त्रालय गत वैरे्दशिक 
अनरु्दान तथा ऋण सारांि 
रे्दशखन्त्छ। 

 12  Ministry/Third Level Activity 

wise Budget 
यसमा मन्त्रालयगत वियाकलाप 
अनसुारको प्रस्ताववत बजेट 
रे्दशखन्त्छ। 

 13  Ministry Stage यसमा मन्त्रालय अनसुार िरेक 
बजेटउपिीषषक कुन कुन Stage मा 
छ त्यो रे्दखाउाँछ। 

 14 Economic Code wise Budget यसमा खचष िीषषक अनसुार/सब 
आयोजना अनसारको प्रस्ताववत 
बजेट रे्दखाउाँछ। 

 15 Last Year RedBook Comparison  
 16  Ministry/Source wise three years 

Budget 
यसमा बजेट उपिीषषकगत/श्रोतगत 
नरवषीय प्रस्ताववत बजेट रे्दखाउाँछ। 

 17  Third level Activity / Ministry 

wise Budget 
यसमा मन्त्रालयगत 3

rd
 level 

Activity नभर कुन कुन बजेट 
उपिीषषकको प्रस्ताववत बजेट 
रे्दखाउाँछ। 

 18  Donor/ Source wise Budget यसमा खचष िीषषक अनसुार /र्दात ृ
ननकाय अनसुार प्रस्ताववत बजेट 
रे्दखाउाँछ। 
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 19  Ministry/ Economic  wise Budget यसमा खचष िीषषक अनसुार / बजेट 
उपिीषषक अनसुार वियाकलापको 
प्रस्ताववत बजेट रे्दखाउाँछ। 

 20  Proposed Budget Detail यसमा गत आ बको रातो 
वकताब,यो बषषको नसनलङ्ग,यो वषषको 
माग र छलफल पनछको प्रस्ताववत 
बजेट चाल,ुपूाँजीगत र ववशत्तय 
अनसुार प्रस्ताववत बजेट रे्दखाउाँछ। 

 21  Source wise Proposed Budget 

Detail 
यसमा गत आ बको रातो 
वकताब,यो बषषको नसनलङ्ग,यो वषषको 
माग र छलफल पनछको प्रस्ताववत 
बजेट श्रोत अनसुार प्रस्ताववत बजेट 
रे्दखाउाँछ। 

 22  Donor /Mode of Payment wise  

Budget Summary 
यसमा बजेट उपिीषषक गत 
वैरे्दशिक अनरु्दान तथा ऋण सारांि र 
यवयिोने श्रोत िरु रे्दखाउाँछ। 

 23  Ministry wise three years Budget यसमा बजेट उपिीषषकगत रीबषीय 
प्रस्ताववत बजेट रे्दखाउाँछ। 

 201  Demand/Discussed Budget यसमा गत आ वको रातो वकताब 
अनसुारको बजेट,प्रस्ताववत बजेट र 
छलफल पछको बजेट रे्दशखन्त्छ। 

 202  Integrated Budget यसमा दर्दइएको मन्त्रालयको रातो 
वकताब को format मा प्रस्ताववत 
बजेटको वववरण रे्दशखन्त्छ। 

NPC 
 103  NPC Form (1) यसमा रा. यो. आ.को फाराम नं १ 

रे्दशखन्त्छ। 
 104  NPC Output Form यसमा आयोजनाको लक्ष्यअनरुुप 

अपेशक्षत प्रनतफल सूचक तथा 
कायाषन्त्वयन सम्पबन्त्धी अन्त्य 
कायषिरुको वववरण रे्दशखन्त्छ। 
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 105  NPC Form (1) Summary यसमा रा. यो. आ.को फाराम नं १ 
को सारांिको वववरण रे्दशखन्त्छ। 

 106  Ministry wise Output यसमा दर्दइएको मन्त्रालयको कुन 
कुन बजेट उपिीषषकको लक्ष्य 

Entry भएको ववबरण रे्दखाउाँछ। 
 107  Project  wise Procurement Plan यसमा बजेट उपिीषषकको 

कायषिमको खररर्द योजनाको 
वववरण रे्दखाउाँछ। 

 108 Ditrict wise Budget यसमा शजल्लागत प्रस्ताववत बजेटको 
वववरण रे्दखाउाँछ। 

Code 
 501  Standard Activity यसमा Third Level सम्पमको 

वियाकलापको वववरण रे्दखाउाँछ। 
 502  Activities यसमा मन्त्रालयगत fith level 

सम्पमको वियाकलापको वववरण 
रे्दखाउाँछ। 

Expenditure 
 701  Project wise Net Budget & 

Expenditure 
यसमा बजेट उपिीषषक अनसुार 
िरुु बजेट,रकमान्त्तर थप/घट,खरु्द 
बजेट,खचष र बााँवक बजेटको वववरण 
रे्दखाउाँछ। 

 702  Economic wise Net Budget & 

Expenditure 
यसमा खचष िीषषक अनसुार िरुु 
बजेट,रकमान्त्तर थप/घट,खरु्द 
बजेट,खचष र बााँवक बजेटको वववरण 
रे्दखाउाँछ। 

 703  Donor  wise Net Budget & 

Expenditure 
यसमा बजेट उपिीषषक गत / र्दात ृ
ननकायगत खरु्द बजेट,खचष र बााँवक 
बजेटको वववरण रे्दखाउाँछ। 

 704  Source wise Net Budget & 

Expenditure 
यसमा बजेट उपिीषषक गत / 

श्रोतगत खरु्द बजेट,खचष र बााँवक 
बजेटको वववरण रे्दखाउाँछ। 



 84 

 705  District  wise  Expenditure यसमा शजल्लागत 
चाल,ुपूाँजीगत,ववशत्तयको खचष वववरण 
रे्दखाउाँछ। 

 
 

प्रनतवेर्दनिरु खोल्न ेतररका 
प्रनतवेर्दनिरुको मेन ु 
प्रनतवेर्दन मेन ु खोल्नको लानग मेन मेनबुाट प्रनतवेर्दन वटन छान्ने । िरेक 
प्रनतवेर्दनिरुको ववस्ततृ वववरण मानथ उल्लेख गररसकेको छ। अब चाविएको 
प्रनतवेर्दन कसरी खोल्ने भनन तल बयान गररएको छ। जस्तै रा.यो.आ. को फाराम 
नं १ खोल्नको लानग : 

 मेन मेनकुो Reports को nepali को Propose नभर NPC Form 1  शक्लक 
गने। शचर नं  १७.१  र  १७.२ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ । 

  

 

 

शचर नं  १७.१ 
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शचर नं  १७.२ 

अब जनु बजेट उपिीषषकको रा.यो. आ. को फाराम नं १ ननकाल्ने िो सो बजेट 

उपिीषषक listing बाट छान्ने ।जस्तै शिक्ष मन्त्रालयको ववद्यालय  क्षरे सधुार 
कायषिम (३५०८०३) शचर नं १७.३/ १७.४) मा जस्तै। 
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शचर नं  १७.३ 

 

 

शचर नं  १७.४ 
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यदर्द बजेट सब उपिीषषक भएमा बजेट सब उपिीषषक छाने्न अथवा नभएको छानै्न 
जस्तै शचर नं १७.५। 

 

 
 

शचर नं  १७.५ 

यस पनछ गन्त्तब्यमा sceen मा िेरने मार िो भने दठक बटन शक्लक गने वा 
वप्रन्त्ट गनुष परेमा Doc मा click गरेपनछ दठक बटन शक्लक गने। शचर नं  १७.६ 
अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ ।getjobid708 मा शक्लक गने। Word  मा  खोल्ने। 
शचर नं  १७.७ अनसुारको Screen रे्दशखन्त्छ 
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शचर नं  १७.६ 

 

शचर नं  १७.७ 

 

 

 

Go to Top 
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सरुक्षाका नसद्धान्त्तिरु (Security Principles) 

 

तथ्यांकिरु मूल्यवान िनु्त्छन वकनभने तथ्यांकिरु तयार गनष समय, श्रमको खचष िनु्त्छ र 
यसैको आधारमा अगानडका कायषिमिरु ननशश्चत गररएका िनु्त्छन ्। नतनीिरु गो्य िनु्त्छन 
तर सावषजननक मित्वका तथ्यांकिरु छानेर प्रकािन पनन गनुष पर्दषछ । यसरी तयार भएका 
तथ्यांकिरु नसनमत र अनधकृत ब्यशक्तिरुलाई मार संिोधन गनष दर्दन ु पर्दषछ । तसथष 
तथ्यांकको सरुक्षा ननशश्चत तररकाबाट गररएको िनु ुपर्दषछ । तथ्यांक संग्रि गररएका कम्प्यटुर 
िाडषवेरलाई चलाउन र कम्प्यटुरमा भएका सवुवधा प्रयोग गनष बन्त्रे्दज गनष  रे्दिायका सरुक्षा 
ननशश्चत तररकाबाट गररएको िनु ुपर्दषछ । 

 

िरेक प्रयोगकताषले कम्प्यटुर खोल्नासाथ आफ्नो पररचय (User Name) दर्दन ु पर्दषछ । 
कम्प्यटुरमा प्रवेि गनषलाई पासवडष (Password)  अननवायष िनु्त्छ । 

 

यो सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रवेि गनष प्रयोग कताषले पररचय दर्दन ुपर्दषछ  । पररचय 
दर्दाँर्दा प्रत्येक प्रयोगकताषलाई दर्दइएको USER ID र Password को आवश्यकता पर्दषछ । 
प्रत्येक प्रयोगकताषले Password अरुलाई बताउन ुिुाँरै्दन र पासवडष बेला बेलामा बर्दली रिन ु
पर्दषछ । पासवडषको गोपननयता भंग भएको लागेमा तरुुन्त्तै बर्दल्न ुपछष । 

 

प्रत्येक प्रयोगकताषले प्रणालीमा भएका सवुवधािरु मध्ये केिी सवुवधा उपयोग गनष पाउनेछन ्र 
अन्त्य सवुवधा प्रयोग गनष ननषधे गररएको िनु्त्छ । यस्तो ब्यवस्था प्रत्येक प्रयोगकताषलाई 
ननशश्चत कायष समूि (Workgroup)  मा राखी गररन्त्छ ।  
तथ्यांकिरुलाई कम्प्यटुर िाडषवेर ववग्रर्दा र अनपेशक्षत र्दघुषटना (आगो, बािी आदर्द) बाट 
बचाउन समय समयमा अन्त्तै संग्रि (Backup) गररएको तथ्यांकलाई अशन्त्तम संग्रवित रुपमा 
पनुस्थाषपना गनष सवकन्त्छ । 

 

 

 

Password बर्दल्न ेतररका 
यस सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रवेि गनष अपनाउन ुपने तररका र प्रयोगकताषले पररचय 
दर्दर्दा भनुष पने USER ID र पासवडष राख्न े तररका यस ननरे्दशिका (Manual) मा समावेि 
गररएको छ । प्रणाली ब्यवस्थापकले नयााँ प्रयोगकतालाई िरुुको पासवडष दर्दन्त्छ । त्यसपनछ 
प्रयोगकताषले पासवडष बर्दल्न सक्छन ्। 

 

पासवडष बर्दल्न ुपर्दाष 
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1. मेन मेनकुो System Adminitration को Sub menu को Security मा रिेको 
Change Password शक्लक गनुष पर्दषछ । पासवडष बर्दल्ने शस्िन शचर नं. १८ 
जस्तो रे्दशखन्त्छ । 

 

शचर नं १८ 
 

 

2. User Name मा User Id by default आउाँछ। 

3. Old Password मा चाल ुपासवडष राख्न ुपर्दषछ। 

4. New Password  मा नयााँ पासवडष राख्नु पर्दषछ। 

5. Confirm Password मा नयााँ पासवडष पनु टाइप गनुष पर्दषछ। 

6. त्यसपनछ OK बटन नथच्न े । यदर्द चाल ु र नयााँ पासवडष राखेको नमलेमा 
पासवडष बर्दनलएको सूचना दर्दन्त्छ अन्त्यथा ननमलेको सूचना दर्दन्त्छ । 

7. पासवडष बर्दलेको दठक भएमा OK बटनमा शक्लक गने । 

 

 

 User Name कशम्पतमा ४ अक्षरको िनुपुर्दषछ।User Name मा अंक 
राख्न पाउन ुिनु्न।पासवडषमा अक्षर र अंक नमलाएर कशम्पतमा ६ character 

को िनुपर्दषछ । टाइप भएका पासवडषिरु * शचन्त्िमा िनु्त्छन ्। 

 

सरुक्षा उपायिरु ननधाषरण (Defining Security Options) 

 

यो सूचना प्रणालीमा अनानधकृत प्रवेिलाई रोक्र्दछ । प्रत्येक प्रयोगकताषलाई यस प्रणालीमा 
ननयशन्त्रत रुपमा मार प्रवेि दर्दइएको िनु्त्छ । प्रयोगकताको स्तर िेरी सवुवधािरु तोवकएको 
िनु्त्छ । प्रयोगकताष ब्यशक्त वविेष, समूि वविेष वा र्दवैु िनु सक्र्दछन ्। आवश्यकता अनसुार 
ब्यशक्त वविेष वा समूि वविेष वा र्दवैु प्रयोगकतािरु आवश्यकता अनसुार बनाइएको िनु्त्छ . 
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यस प्रणालीमा प्रत्येक प्रयोगकताषलाई उसको भनुमका अनसुार प्रणालीमा प्रवेि गने, प्रणालीमा 
भएको ब्यवस्थािरु उपयोग गने र प्रोग्राम (Aplication) िरु चलाउन ेअनमुनत दर्दइएको िनु्त्छ 
। 

 

मेन मेनकुो System Adminitration को Sub menu को Security मा रिेको User मा  शक्लक 
गनुष पर्दषछ । User बनाउने शस्िन शचर नं. १९ जस्तो रे्दशखन्त्छ । 

 

 

 

शचर नं. १९ 
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शचर नं. १९.१ 

 

 

Security को User मा ननम्पन याबिरु छन।् 

 प्रयोगकताष ( Application Users):- 
 प्रयोगकताषको भनुमका ( User Roles):- 

 

 

प्रयोगकताष ( Application Users) 
यसमा िामीले नयााँ User िरु define गर्दषछौ।यस याबमा रे्दिाय बमोशजम भनुष 
पर्दषछ। 

1. User Identification  

 

 User ID :- नयााँ प्रयोगकताषको ID टाइप गने।यो Unique िनुपर्दषछ।यो 
minimum 4 charater को िनुपुर्दषछ। User Id मा अंक राख्न पाउन ु
िनु्न।त्यसैले User ID बनाउाँर्दा थर र नाम लाई नमलाएर बनाएमा राम्रो 
िनु्त्छ ।जस्तै Shyam Pradhan-PradhanS 

 Password :- मानथ उल्लेशखत User ID को Password टाइप 
गने।System Administrator ले User बनाए पनछ ,User ले काम िरुु 
गनुष पवुष Password Change गनुष पर्दषछ तावक त्यस user को Misuse 
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निोस ् ।Password minimum 6 charater long र alpha numeric 

िनुपर्दषछ  

 Name in English:-प्रयोगकताषको अंग्रजीमा नाम टाइप गने। 

 Designation:- प्रयोगकताषको र्दजाष (Designation)अंग्रजीमा टाइप 
गने। 

 Ministry:- प्रयोगकताष कुन मन्त्रालयको िो सो टाइप गने। 

 Paying Office:- प्रयोगकताष कुन अवफसको िो सो टाइप गने। 

 Lock User:- प्रयोगकताषलाई यस प्रणालीको प्रवेिमा ननषधे गनष 
चेकबक्समा शक्लक गने।यसले त्यस प्रयोकताषलाई यस प्रणालीमा 
प्रवेि गनष दर्दरै्दन।त्यसैले कुनै पनन प्रयोगकताष त्यस मन्त्रालय वा 
ववभागबाट अन्त्तै सरुवा भएमा वा गएमा त्यस प्रयोगकताषलाई तरुन्त्तै 

Lock गनुषपर्दषछ तावक उसले Mis useगनष नसकोस।् 
 

2.  Ministries 

  यसमा प्रयोगकताषलाई कुन कुन मन्त्रालय मा Acess दर्दने िो सो Define गनुष 
पर्दषछ।त्यसको लानग पविला मन्त्रालयको ब्लकमा जाने।Select All बटन शक्लक 
गने।यसो  गर्दाष सबै मन्त्रालयिरु Display र Select िनु्त्छ।यदर्द particular 

मन्त्रालय   मार दर्दने िो भन ेजनु जनु मन्त्रालय दर्दने िो त्यस बािेकको मन्त्रालय 
Check Box Deselect गने वा  Deselect All गने जसले सबै मन्त्रालयको Check 

Box Deselect गर्दषछ।अब जनु जनु मन्त्रालय दर्दने िो त्यसको Check Box  
Select गरै्द जाने। 

 

 

 

3. Projects 

  यसमा प्रयोगकताषलाई कुन कुन बजेट उपिीषषक मा Acess दर्दने िो सो  

  Define गनुष पर्दषछ।यसमा जनु जनु मन्त्रालयमा त्यस User ID लाईacess छ 
ती मन्त्रालयका बजेट उपिीषषक मार रे्दशखन्त्छ।त्यसको लानग पविला Select 

All बटन शक्लक गने।यसो गर्दाष त्यस मन्त्रालयका सबै िीषषकिरु Display 
र Select िनु्त्छ।यदर्द particular बजेट उपिीषषक  मार दर्दने िो भने जनु जनु 
बजेट उपिीषषक दर्दने िो त्यस बािेकको बजेट उपिीषषकको Check Box 

Deselect गने वा  Deselect All गने जसले सबै बजेट उपिीषषकको Check 

Box deselect गर्दषछ।अब जनु जनु बजेट उपिीषषक दर्दने िो त्यसको Check 

Box  Select गरै्द जाने ।जस्तै शचर नं १९.२ मा User Rahul Shrestha लाई 
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बजेट उपिीषषक 350012(शिक्षा नबभाग) मार Acess दर्दइएको छ।अब 
उसले 350012(शिक्षा नबभाग) को मार डाटा Acess  वा िेनष 
सक्र्दछ।यसरी िामीले कुन कुन प्रयोगकताषलाई के के बजेट उपिीषषकको 
डाटा Acess  वा िेनष दर्दने िो भनेर यिााँ Define गनष सवकन्त्छ। 

 

शचर नं. १९.२ 
4. Stages 

यसमा प्रयोगकताषलाई कुन कुन लेवलको  Acess दर्दने िो सो  Define 

गनुषपर्दषछ।िामी किााँ ५ लेवल Define गरेका छौ। 

 Initial - तथ्यांक प्रववष्ट सम्पम मार गनष सक्ने । 

 To be  Reviewed By Department/Project/Ministry 

 To be Reviewed By Ministry 

 To be Finalised by line ministry 

 To be Reviewed /Approved By MOF & NPC 
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प्रयोगकताषको भनूमका पररभावषत गने((Defining User Roles) 

User create पश्चात गररने यो र्दोस्रो चरण िो। यस अन्त्तगषत user लाई role वकटान गरे पनछ 
मार User ले काम गनष सक्छ।कुनै पनन User को Role वकटान गनषको लानग User Roles 

Tab  click  गनुष पर्दषछ। शचर नं १९.३ मा रे्दखाए जस्तो User Role Tab Folder रे्दशखन्त्छ।  

 

 

 

 

शचर नं. १९.३ 

 

 

२ .  Role  ID :िाम्रो System मा नतन वटा Role िरु define गररएको छ ।  
 ADM1- Administrator-MOF IT 

 ADM2- Administrator-MOF Central 

 ADL1- Adminstrator-Line Ministries 

 ADD1-Administrator-Departments 

 DE –Data Entry 

 RE1 – Reports (Management) 
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यसमा िामीले नयााँ बनाएको प्रयोगकताषलाई के Role दर्दने िो सो Role choose गने। 
Role Choose गररसके पनछ Screen को तल्लो भागमा रिेको User ID मा User ID 

थािा छ भने User Id टाइप गने वा छेउको वटन शक्लक गरेमा List Of Values बाट 
सम्पबशन्त्धत  User Id  छान्न े। मेन मेन ुमा भएको  बटन क्लक गने। 
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