Activity 2.32: Assess outcomes and quality of the CD activities implemented by PCGG
Narrative: The development of capacities of the LG staff to deliver high quality service is one of
the key outcomes of the Programme. As part of enhancing capacity, the Programme has
focused on need based CD initiatives and activities through the PCGGs at the province level. One of
the key aspects of the interventions is to elevate the status of service delivery to a desired level. Thus,
it is important to measure the results achieved and change experiences post the CD activities. A study
is proposed to assess the quality of CD activities and the outcome achieved post the intervention/s.
This study shall give feedback on the outcome and the gaps and improvements required for
strengthening CD activities.
Implementation Arrangement: The study will be led by the PCU and it shall be conducted in all the
seven provinces. A ToR shall be drafted in consultation with MoFAGA and relevant stakeholders. The
study findings shall be shared in a workshop and feedback collected for ownership and improvement.
Implementing unit, Milestone Unit (milestone explanation), Total Budget (in 000)
PCU, 1 (Prepared an assessment report on CD activities implemented by seven PCGG), NPR:
2000

नेपाल सरकार
सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम
Provincial and Local Governance Support Program (PLGSP)
काययक्षेरगत मििरण (Terms of Reference)
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता गिकास काययक्रमको
प्रभािकारिता अध्ययन िने
(Assess outcomes and quality of the CD activities implemented by PCGG)
१. परिचय
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) नेपाल सरकारको प्रमुख रामरिय काययक्रम हो । यो
काययक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यमिगत क्षमता मनमायणमा बढी
के मन्ित 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 सुशासन सम्बन्धी काययक्रमहरूमा समन्िय र सहकाययको लामग साझा संरचना
(Framework) प्रदान गदयछ । यसको साथै अन्य मिकास साझेदारहरुबाट प्राप्त अनुदान काययक्रमहरूको
समायोजन गदयछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) संङ्घीयताको संस्थागत मिकासको मनममत्त
सञ्चामलत निीनतम काययक्रम हो । यस काययक्रमले मुलतः अन्तरसरकारी समन्िय, स्थानीय सरकार
सन्चालन प्रणाली, संस्थागत क्षमता, नेतत्ृ िको सशमिकरण र स्थानीय सहभामगता र उत्तरदामयत्िका लामग
प्रणाली मिकास (System Development) जस्ता क्षेरहरूलाइ समेटेको छ ।
सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले मनजामती कमयचारीको रामिय तामलम मनमत पररमाजयन
गने एिम् तालीमलाई कमयचारको व्यिसामयक क्षमता मिकासमा के मन्ित गने लक्ष्य आफ्नो दशिर्षे रणनीमतक
योजनामा मलएको छ । यमह सन्दभयमा यस काययक्रमले सात प्रदेशका प्रदेश प्रमशक्षण प्रमतष्ठान बाट उपलव्ध
सबै मकमसमका तामलमहरुको प्रभाि मुल्याङन गने सोच मलएको छ।
२. उद्देश्य
यस अध्ययनको उदेश्य प्रदेश सुशासन के न्ि्/प्रदेश प्रमशक्षण प्रमतष्ठान (PCGG) बाट कमयचारीको व्यिसामयक
क्षमता मिकासको लामग उपलव्ध सेिाकामलन, छोटो तथा मध्यकामलन तामलमहरुको प्रभािकारीता अध्ययन
गरी सोको आधारमा प्रमशक्षण प्रमतष्ठान/तामलम के न्िहरुलाई प्रभािकारी बनाउने रहेको छ ।

३. औगचत्य
मनजामती सेिालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाई राज्यबाट नागररकलाई उपलब्ध गराइने सेिाको प्रभािकाररता
अमभिृमि गनयु यमतखेरको आिश्यकता हो । मनजामती कमयचारीहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई समय
सापेक्षरुपमा प्रिियन गदै आचरणमा समेत सुधार ल्याई जनभािना अनुरूप कायय गनय सक्ने मिश्वामसलो सेिाको
रुपमा मनजामती सेिालाई स्थामपत गनुय अमहलेको चुनौती हो । सबै मनजामती कमयचारीहरुलाई पद र मजम्मेिारी
अनुरूप आिश्यकतामा आधाररत तालीम प्रदान गनुयपने, मिश्वस्तरमा आएका निीनतम् अिधारणा र प्रमिमध
अनुरुप तालीमको आधमु नकीकरण गनुयपने, र समय क्रमसंगै साियजमनक प्रशासनमा देखापने चनु ौतीहरु र
समस्याहरु सगं जध्ु दै रामरिय महतमा सममपयत हुन सक्ने जनशमि मनमायण गनयपु ने भएकोले यो अध्ययनबाट
अमहले सम्म मदइऐको तामलमहरु मध्य नमनु ा मबर्षय तथा मनमित समयमसमा मभरको तामलमको प्रभाि
मुल्याङन गने रहेको छ। यस अध्ययनको उद्देश्य मनजामती कमयचारीहरुलाई पद र मजम्मेिारी अनुरूप कायय
गनयको लामग आिश्यक पने क्षमता र हालको अिस्थाबीचको अन्तर पत्ता लगाई त्यो अन्तर पररपूमतयको लामग
आगामी मदनमा मनजामती सेिालाई स्थामपत सक्षमता अमभिृमि गनय सुझाि प्रस्तुत गनुय रहेको छ ।
४. पिामशयदाताले िनयपन ने गक्रयाकलापहरू
▪ तामलम प्रभािकाररता अध्ययनका मनममत्त यसको मान्य मिमध, सूचक, प्रश्नािली, अनुसन्धान पद्दमत,
नमूना सङ्कलन, सूचना सङ्कलन फारम, प्रभाि मिश्लेर्षण खाका, कायययोजना आमद समहत मिस्तृत
प्रस्ताि पेश गने,
▪ पेश भएको मिस्तृत प्रस्तािउपर मन्रालयमा भएको छलफबाट प्राप्त सुझािलाई समािेश गरी अमन्तम
प्रस्ताि पेश गने,
▪ मन्रालयबाट प्रस्ताि स्िीकृ त भईसके पमछ काययरम्भ गने,
▪ क्षमता मिकास तथा अमभिृमि सम्बन्धममा दस्तािेजहरुको अध्ययन गने,
▪ प्रदेश सुशासन के न्िहरूको भ्रमण गरी स्थलगत प्रमतिेदन मलने ।
सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा रहेको समममतको सुझाि अनुसार तोमकएको
संख्याका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा २०७७/७८, २०७८/७९ सालमा सञ्चालन तामलमहरुको
मििरण मलई नमुना मनजामती कमयचारीहरुलाई अध्ययनको दायरामा समािेश गने । CDMIS को
प्रमतिेदनको अधययन गने ।
सरोकारिाला मनकायहरूका पदामधकारीसँग छलफल गरी तामलम सम्बन्धमा सुझािहरू संकलन
गने, (सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, कमयचारी प्रमशक्षण प्रमतष्ठान, प्रदेश प्रमशक्षण
प्रमतष्ठान, स्थानीय मिकास तामलम प्रमतर्षठान, क्षमता मिकास शाखा, जनशमि योजना तथा मिकास
शाखा, स्थानीय तह आमद) ।

▪ तयार गररएको अधध्यनको मस्यैादा सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा रहेको
समममतमा प्रस्तुती गने, गोर्ष्ठीमा सुझाि सङ्कलन गने ।
▪ मन्रालयबाट प्राप्त सुझाि
▪ समहत अमन्तम प्रमतिेदन तयार गने ।

५. समयसीमा ि उपलग्धिः
देहाय बमोमजम मनधायरीत काययतामलका अनुसार ३ ममहनाको अिमधमा काययसम्पादन गनुय पनेछ ।
गस.नं.

काययगिििण

समय सीमा

गिम्मेिािी

उपलग्ध

१

परामशयदाता बाट प्रारमम्भक सम्झौता भएको ७ मदनमा परामशयदाता,
कायययोजना प्राप्त गने ।

प्रारमम्भक कायययोजना
प्राप्त हुने ।

२

मन्रालयमा छलफल

3

सबै प्रमशक्षण
स्थलगत भ्रमण

३

परामशयदाताबाट अध्ययनको सबै प्रमशक्षण के न्िको परामशयदाता,
मस्यौदा प्रमतिेदन तयार हुने । स्थलगत भ्रमण समकएको
१५ मदनमा

४

अध्ययनको
मस्यौदा परामशयदाताबाट
परामशयदाता, PCU सरोकारिाला बाट
प्रमतिेदनमा
अध्ययनको मस्यौदा
पृष्ठपोर्षण प्राप्त भएको
सरोकारिालाबीच छलफल प्रमतिेदन तयार भएको ७
हुने
गने ।
मदनमा

५

परामशयदाताबाट मस्यौदाको प्रमतिेदनमा सरोकारिाला परामशयदाता, PCU अमन्तम मस्यौदा तयार
पररमाजयन गरी पमहलो बीच छलफल भएको ७
गरी प्राप्त हुने
प्रमतिेदन प्रामप्त
मदनमा

६

मन्रालयमा छलफल

प्रारमम्भक कायययोजना परामशयदाता, PCU पृष्ठपोर्षण प्राप्त भएको
प्राप्त भएको ७ मदनमा
हुने
के न्िको १ ममहना

परामशयदाता
प्रारमम्भक मस्यौदा प्राप्त

मस्यौदाको पररमाजयन गरी परामशयदाता, PCU पृष्ठपोर्षण प्राप्त भएको
पमहलो प्रमतिेदन प्रामप्त
हुने
भएको ७ मदनमा

७

अमन्तम प्रमतिेदन प्रामप्त

मन्रालयमा छलफल परामशयदाता, PCU अमन्तम प्रमतिेदन प्राप्त
भएको ७ मदनमा
हुने

६. प्रगतिेदनको भाषा
प्रदेश प्रमशक्षण प्रमतष्ठान बाट उपलव्ध तामलमहरुको प्रभाि मल्ु याङन गने अध्ययनको प्रमतिेदन नेपाली
भार्षामा हुनेछ ।
७. पिामशयदाताको योग्यता ि अननभि
इच्छुक फमयमा न्यूनतम देहायको योग्यता भएको जनशमि मनम्न अनुसार हुनुपनेछः
पिामशयदाताको टोली
१. टोली
नेता/प्रशासनमिद्

योग्यता
• मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयबाट स्नातकोत्तर भएको,
• मनजामती सेिाको कमम्तमा राजपराङ्मकत प्रथम श्रेणी िा सो सरहको पदमा
रही कमम्तमा ५ बर्षय अनुभि प्राप्त भएको ।
• कमयचारीको क्षमता मिकास सम्बन्धी काययमा कमम्तमा ७ बर्षय अनुभि प्राप्त
भएको ।
• कमयचारीको क्षमता मिकास काययको कमम्तमा ५ िटाको प्रभाि मूल्याङ्कन
काययमा संलग्न भएको ।

२. जनशमि मिकास मिज्ञ

• मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयबाट स्नातकोत्तर भएको ।
• मनजामती कमयचारीको क्षमता मिकास तामलम/प्रमशक्षणमा कमम्तमा ५
बर्षयको अनभु ि भएको ।
• प्रमतिेदनहरु अध्ययन तथा लेखन सीप भएको ।

३. तथ्याङ्कमिद्

• मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयबाट स्नातकोत्तर भएको ।
• तथ्याङ्क मिश्लेर्षण सम्बन्धी काययमा कमम्तमा ५ बर्षय अनभु ि रहेको ।
• तथ्याङ्क मिश्लेर्षण सम्बन्धी Software सञ्चालनको ज्ञान भएको ।

४. सहायक

• मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयबाट स्नातक भएको।
• कम््युटरको आधारभूत सीप भएको।

फमयको हकमा देहायअनुसार हुनुपनेछः
▪ मनयमानुसार दताय निीकरण भएको ।
▪ आ.ब. २०७७।७८ सम्मको कर चुिा गरेको ।
▪ सम्बमन्धत क्षेरमा कमम्तमा ३ बर्षयको अनुभि भएको ।
८. भनक्तानी प्रगक्रया
▪ पमहलो मस्यौदा प्रमतिेदन पेश गरेपमछ सम्झौता रकमको ६० प्रमतशत रकम भि
ु ानी हुनेछ ।
▪ अमन्तम मस्यौदा पेश भई कायायलयले तोमकएको प्रमक्रया र ढाँचा अनुसार भए नभएको हेरी स्िीकार
गरेपमछ सम्झौता रकमको ४० प्रमतशत रकम भुिानी गररनेछ ।
९. अध्ययन िनयपन ने मनख्यमनख्य दस्तािेिहरु
क) मनजामती सेिा सम्बन्धी ऐन मनयम तथा काननू हरु
ख) मनजामती कमयचारी रामरिय तामलम मनमतहरु
ग) तामलम सम्बन्धमा यस अमघ भएका अध्ययन प्रमतिेदनहरु
घ) तामलम पाठ्यक्रम, मिमध तथा मोड्यल
ु हरु
ङ) तामलम प्रदायक सस्ं थाको सस्ं थागत सरं चना काययमिमध तथा काननू हरु
१०. प्रागिगधक सगमगत:
अध्ययन काययको प्रामिमधक सहमजकरणको लामग देहायबमोमजमको समममत रहने छ । स्थानीय तह क्षमता
मिकासका शाखाले यसको समचिालयको काम गनेछ र समममतले आफ्नो काययमिमध आफै मनधायरण
गनेछ :
क) संयोजक: शाखा प्रमुख, स्थानीय तह क्षमता मिकास शाखा
ख) सदस्य: जनशमि मिकास शाखा
ग) सदस्य: काययक्रम समन्िय इकाई
घ) सदस्य: प्रमतमनमध, नेपाल प्रशासमनक प्रमतमनमध प्रमतष्ठान
ङ) सदस्य: प्रमतमनमध, स्थानीय मिकासका प्रमशक्षण प्रमतष्ठान

११. प्रस्ताि मूल्याङकनका आधािहरु:
परामशयदाता फमयबाट प्राप्त प्रस्तािहरू गुणस्तर तथा लागत मिमधबाट मूल्याङ्कन हुनेछ । गुणस्तरको ७०
प्रमतशत र लागतको ३० प्रमतशत अङ्क भार कायम गररएको छ । प्रामिमधक प्रस्ताि देहायका आधारम
मल्ू याङ्कन हुनछे :
गस. नं.

गिषय

पूणायङ्क

१.

संस्थाको निीकरण तथा अनुभि सम्बन्धी मििरण

१०

२.

प्रस्तािको गणु स्तर (Proposed Methodology,

२०

३.

प्रस्ताि गररएको मिज्ञहरुको योग्यता र अनभु ि

४.

Approach and Documentation)

३.१ टोली नेता/प्रशासनमिद्

२५

३.२ जनशमि मिकास मिज्ञ

२०

३.३ तथ्याङ्कमिद्

१५

३.४ सहायक

५

कायययोजना/काययतामलका

५

१२. बिेट/लाित अननमान
प्रमशक्षण के न्िहरूले सञ्चालन गरेका तामलमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन गने काययको लागत अनुमान
१९,८०,००९०/- (नेपाली रुपैंया, उन्नाईस लाख असी हजार नब्बे मात्र) रहेको छ । परामशयदाताले बजेट
प्रस्ताव ननम्मानुसारको ढााँचामा उपलब्ध गनुपने छ।
िनशगक्तको गिििण

पारिश्रगमक प्रगतगदन

कायय गदन

िम्मा लाित

कै गियत

टोली नेता/प्रशासनमिद्
जनशमि मिकास मिज्ञ
तथ्याङ्कमिद्
सहायक
प्रमशक्षण के न्ि आतेजाते खचय
प्रमशक्षण के न्ि भ्रमण खचय
मप्रमन्टङ/फोटोकपी/प्रमतिेदन
तयारी
मिमिध
िम्मा
मु.अ.क (VAT)
कनल िम्मा
१३. गिगिध:
क) अमन्तम प्रमतिेदन पेश गनयु अमघ प्रमतिेदनाका सझु ाि उपर सम्बमन्धत तामलम प्रदायक सस्ं थामा समेत
छलफल गनयु पनेछ ।
ख) अमन्तम प्रमतिेदन पेश गदाय प्रमतिेदनको नेपाली भार्षा मिज्ञबाट भार्षाको सम्पादन गरी भार्षा शि
ु
भएको प्रमाणीकरण साथ पेश गनयपु नेछ ।
ग) प्रमतिेदन तयार गदाय अरुले तयार गरे का प्रमतिेदनहरुको नक्कल गनय समकने छै न ।
घ) प्रमतिेदनको गुणस्तर मचत्त बुझ्दो नभएमा परामशयदाताको भुिानी रोक्का गनय समकनेछ ।
ङ) यस कायय शतयका शतयहरु परामशयदाताहरुसँग हुने सम्झौताको अमभन्न अङ्ग हुनेछ ।

