
 
 

कार्यकारी निरे्दशकको कलमबाट .. 

प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्रले 
आ.ब. २०७९/८० को छ महििामा 
जिप्रनतनिनध र कमयचारीको क्षमता हिकास 
सम्बन्धी केहि मित्िपूणय हिर्ालापिरू कार्ायन्िर्ि गिय 
सफल भएकोमा सम्बद्ध सबैको र्ोगर्दािका लानग धन्र्िार्द 
प्रकट गर्दयछु । “र्दक्ष जिप्रनतनिधी र कमयचारी प्रशासि; दर्दगो 
हिकास, समहृद्ध र सशुासि” को संस्थागत मान्र्तालाई 
आत्मसात ्गरी र्स केन्रले स्थापिा कालरे्दशि ि ैजिप्रनतनिनध 
र कमयचारीिरूको क्षमता हिकासका लानग आिश्र्कता 
पहिचाि, प्रशशक्षण सामग्री एिम ्पाठ्यिम निमायण, प्रशशक्षण 
सञ्चालि तथा फलोअप गिे कार्यको सरुुिात गरेको छ । 
र्स कार्यमा सम्बद्ध सबै पक्षको निरन्तर सिर्ोग र सझुािको 
अपेक्षा गर्दयछु। 
सतार अंसारी  
कार्यकारी निरे्दशक 

र्स अङ्कमा ...... 
• मा. मखु्र्मन्रीज्रू् समक्ष केन्रको आ.ि. २०७८/७९ 

को िाहषयक प्रनतिरे्दि पेश 

• मध्र्मकालीि िचय संरचिा तजुयमा सम्बन्धी प्रशशक्षण  

• हित्तीर् सशुासि जोशिम मूल्र्ाङ्कि बारे अन्तरहिर्ा र 
अिशुशक्षण 

• अनधकृत र सिार्क स्तरको सेिाकालीि तानलम 

• रू्एसआईडी िेपालका प्रनतनिनधमंडल र केन्रका 
पर्दानधकारीिरू नबच छलफल 

• स्थािीर् तिको संस्थागत प्रणाली हिकासको 
आिश्र्कताबारे कार्यशाला 

• लैहिक उत्तरर्दार्ी बजेट बारे अनभमशुिकरण  

• प्रशशक्षण सामाग्री (मोड्युल) निमायण तथा पररमाजयि 

 
 

 

• ििनििायशचत िडा अध्र्क्षिरूका लानग तानलम 

• भिि संहिता सम्बन्धी अनभमशुिकरण  

• हिंसामकु्त समाज निमायणमा नबद्यानथयिरूको भनूमका नबषर्क 
अन्तहिय र्ा 

 

केन्रको आ.ि. २०७८/७९ को िाहषयक प्रनतिेर्दि पेश 

आ.ि. २०७८/७९ मा प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण 
केन्रद्वारा सम्पन्न गररएका कार्यिम तथा हित्तीर् प्रगनत 
समािशे गररएको िाहषयक प्रनतिरे्दि २०७९ भार १६ गते 
मधेश प्ररे्दश सरकारका माििीर् मखु्र्मन्री लालबाब ुराउतज्रू् 
समक्ष पेश गररर्ो । प्रनतिेर्दिमा केन्रको संशक्षप्त पररचर्, 

सोंच, लक्ष्र्, उद्दशे्र्का अनतररक्त गत आ.ब. को कार्यिम र 
िाहषयक प्रगनत हििरण समािेश गररएको छ । उक्त 
प्रनतिरे्दिमा केन्रबाट संचानलत क्षमता हिकास सम्बन्धी 
तानलममा सिभागी भएका स्थािीर् तथा प्ररे्दश तिका 
कमयचारीिरूको तथ्र्ाङ्क समते समािेश गररएको छ । उक्त 
प्रगनत प्रनतिेर्दि र्स केन्रको ििेसाइट 
www.prtc.madhesh.gov.np मा पनि राशिएको छ । 

 

प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्र 
“र्दक्ष जिप्रनतनिधी र कमयचारी प्रशासि; दर्दगो हिकास, समहृद्ध र सशुासि” 

 

अधयिाहषयक बलेुहटि 

साउि-पौष २०७९ 

Provincial Research and Training Center (PRTC), Mujeliya, Janakpur 



मध्र्मकालीि िचय संरचिा निमायण बारे  
अनभमशुिकरण  

प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्रले UNDP िेपालसगँको 
समन्िर् र सिकार्यमा “दर्दगो हिकास लक्ष्र्-मैरी मध्र्मकालीि 
िचय संरचिा निमायण हिषर्क अनभमशुिकरण कार्यिम संचालि 
गरेकोछ । प्रारे्दशशक स्तरमा संचानलत उक्त अनभमशुिकरणमा 
मधेश प्ररे्दशका १३६ मध्र् े११२ स्थािीर् तिका प्रमिु र 
प्रमिु प्रशासहकर् अनधकृतिरूको सिभानगतामा रिेको नथर्ो 
। र्दईु रे्दशि नति िटा शजल्लालाई समािेश गरी नति चरणमा 
सञ्चालि गररएको उक्त तानलममा जम्मा १४५ जिाको 
सिभानगता रिेको नथर्ो । उक्त अनभमशुिकरणमा 
मध्र्मकालीि िचय संरचिाको अिधारणा, आिश्र्कता, मित्ि, 

र्सका कािूिी आधार र तजुयमा प्रहिर्ाका बारे हिस्ततृ रुपमा 
अन्तरहिर्ा गररएको नथर्ो ।  

हित्तीर् सशुासि जोशिम मूल्र्ाङ्किबारे अिशुशक्षण 

र्स केन्रद्वारा शजल्ला समन्िर् सनमनतको समन्िर्मा प्ररे्दश 
तथा स्थािीर् शासि सिर्ोग कार्यिम अन्तगयत रौतिट र 
सलायिी शजल्लाका सबै स्थािीर् तििरूको सिभानगतामा हित्तीर् 
सशुासि जोशिम मूल्र्ाङ्कि (FRA) सम्बन्धी १-दर्दि े
अन्तरहिर्ा र २-दर्दि ेअिशुशक्षण कार्यिम सम्पन्न भएकोछ 
। शजल्ला स्तरमा संचालि भएको उक्त कार्यिम अन्तगयत 
प्रथम चरणमा प्रत्र्ेक स्थािीर् तििरूको प्रमिु, उप प्रमिु र 
प्रमिु प्रशासकीर् अनधकृत तथा शज. स.स. प्रमिु, उप-प्रमिु; 

संग १-दर्दिे अन्तरकृर्ा तथा छलफल र र्दोश्रो चरणमा 
स्थािीर् तिका आनथयक प्रशासि शािा प्रमिु, र्ोजिा शािा 
प्रमिु, FRA फोकल पसयि र सूचिा प्रहिनध अनधकृतका साथै 
शज.स.स.मा कार्यरत कमयचारीलाई २-दर्दि ेअिशुशक्षण संचालि 

गररएको नथर्ो। प्रभािकारी हित्त व्र्िस्थापि प्रणालीको एक 
अनभन्न औजारको रूपमा रिेको हित्तीर् शसुासि जोशिम 
मलु्र्ांकि प्रणानलमा आधाररत र्स अिशुशक्षणमा जम्मा ६७२ 

जिा जिप्रनतनिनध तथा कमयचारीिरूको सिभानगता रिेको 
नथर्ो, जसमध्र्े 96 जिा महिलािरू रिेका नथए । 

 

अनधकृत र सिार्क स्तरका कमयचारीिरूका लानग 
सेिाकालीि तानलम 

संघ, प्ररे्दश र स्थािीर् तिका सिार्क स्तर पाँचौ ति (सब-
ईशन्जनिर्र) र अनधकृत सातौं, आठौं तिका कमयचारीिरुका 
लानग र्दईुिटा सेिाकानलि तानलम सम्पन्न भएकोछ । सिार्क 
स्तर र अनधकृत स्तरका कमयचारीिरूका लानग छुट्टाछुटै्ट र्दईुटा 
समूिमा सञ्चालि भएको सेिाकालीि तानलममा िमशः ३२ 
जिा सिार्क स्तर (सब-ईशन्जनिर्र) र ३३ जिा 
अनधकृतस्तरका कमयचारीिरू सिभागी भएका नथए । ३० 
दर्दि सम्म संचालि भएको र्स तानलमको अशन्तम िप्तामा 
सिभागीिरूले हिनभन्न कार्ायलर्िरूको अिलोकि र अध्र्र्ि 
गरी त्र्िाँका कार्य सम्पार्दिको अिस्थाबारे प्रस्तनुतकरण गरेका 
नथए । सिभागीिरुको समग्र प्रशशक्षण नसकाईका लानग 
नलशित परीक्षा तथा अध्र्र्ि भ्रमणको िममा प्राप्त जािकारी 
र नसकाईबारेको प्रस्तनुतकरणलाई आधार बिाईएको नथर्ो। 
सिभागीिरूको िाशजरी, अिशुासि प्रर्दशयि, सिभानगता, 
व्र्शक्तगत प्रस्ततुीकरण र नलशित परीक्षा आदर्दलाई समेटेर 
अशन्तम मूल्र्ांकिका गररएको नथर्ो। उपरोक्त पक्षिरूको 
आधारमा प्रत्र्ेक सिभागीिरुको समग्र नसकाईको मूल्र्ांकि 
गरी शे्रणी हिभाजि गररएको नथर्ो । नमनत २०७९/०९/२० 
गते केन्रका कार्यकारी निरे्दशक सतार अंसारीज्रू्को अध्र्क्षता 
र मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषर्द कार्ायलर्का सशचि श्री िूरिरर 
िनतिडाज्रू्को प्रमिु आनथत्र्मा संचालि भएको समारोि बीच 



प्रमाण-पर हितरण गरी सेिाकालीि तानलमको समापि 
गररएको नथर्ो । सो अिसरमा अथय मन्रालर्को सशचि श्री 
गजेन्र ठाकुर, गिृ तथा सञ्चार मन्रालर्को सशचि श्री 
रामकुमार मितो, उद्धोग पर्यटि तथा िि मन्रालर्को सशचि 
श्री हिशाल शघनमरे, प्ररे्दश प्रमिु कार्ायलर्को सशचि श्री राजेन्र 
पराजलुीज्रू्को हिशषे उपशस्थनत रिेको नथर्ो । 

 

रू्एसआईडी िेपालका उच्चस्तररर् प्रनतनिनधमंडल र 
केन्रका पर्दानधकारीिरूनबच छलफल 

अमेररकी अन्तरायहिर् हिकास निर्ोग (रू्एसआईडी) िेपालका 
एक उच्चस्तररर् प्रनतनिनधमंडलले प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा 
प्रशशक्षण केन्रका पर्दानधकारीिरूसँग भेटघाट र छलफल 
गरेका छि ्। भेटघाटको िममा अमेररकी अन्तरायहिर् हिकास 
निर्ोग (रू्एसआईडी) को आनथयक सिर्ोगमा मधेश प्ररे्दशमा 
संचालि ििु गईरिेको कार्यिमको सन्र्दभयमा सम्भाहित 
साझेर्दारीका के्षरिरूबारे छलफल भएको नथर्ो । छलफलको 
शरुूआतमा प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्रका कार्यकारी 
निरे्दशक श्री सतार अंसारीज्रू्ले केन्रको गनतहिनध र भाहि 
र्ोजिा बारे प्रस्तनुतकरण गिुय भएको नथर्ो । र्स िममा, 
प्रनतनिनधमंडलसँग दर्दघयकालीि सिकार्य र साझेर्दारीका लानग 
केहि सम्भाहित क्षेरिरूको पहिचाि गररएको नथर्ो । 

स्थािीर् तिको संस्थागत प्रणाली हिकासको 
आिश्र्कताबारे कार्यशाला 

प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्रको आर्ोजिामा मधेश 
प्ररे्दशका सर् भन्र्दा बढी पानलका प्रमिुज्रू्िरू संग संिैधानिक 
ब्र्िस्था अिरुुप संस्थागत प्रणाली हिकासको आिश्र्कता 
हिषर्क कार्यशाला २०७९ असोज २५ रे्दशि २८ गते सम्म 
संचालि गररएको उक्त कार्यशालालाई र्दईु चरणमा हिभाजि 
गररएको नथर्ो । पहिलो चरण अन्तगयत स्थािीर् तिको क्षमता 
हिकास कार्यर्ोजिा, राजस्ि सधुार र्ोजिा, आिनधक र्ोजिा, 

आन्तररक निर्न्रण प्रणानल र लैससास मूलप्रिािीकरण 
रणिीनतको मित्ि र हर् र्ोजिा तथा रणिीनत निमायणको 
अपररिार्यता बारे प्रस्तनुतकरण गरी छलफल चलाईएको 
नथर्ो। र्स प्रस्तनुतकरण र छलफलमा स्थािीर् तििरूको 
सिभानगता अत्र्न्तै सहिर् र अन्तरहिर्ात्मक रिेको नथर्ो। 
र्दोस्रो चरण अन्तगयत स्थािीर् तिको क्षमता हिकास 
कार्यर्ोजिा, राजस्ि सधुार र्ोजिा, आिनधक र्ोजिा, लैससास 
मूलप्रिािीकरण रणिीनत तजुयमाका लानग आिश्र्क्ता पहिचाि 
गिय सिभागी स्थािीर् तिका प्रनतनिनधिरू छुट्टाछुटै्ट समूि 
कार्यमा संलग्ि भएका नथए जसमा कार्य सम्पार्दि गियका लानग 
परामशयर्दाता छिौट प्रहिर्ा, लागत सिभानगता, बजेट भकु्तािी 
नबनध तथा साझेर्दारी हिषर्मा केहि बुरँ्दािरू दर्दइएको नथर्ो । 
साथै, सो नबषर्िरूमा सघि अन्तरहिर्ा गरी सिमती निमायण 
गररिे प्रहकर्ा अपिाईएको नथर्ो । 

लैंनगक उत्तरर्दार्ी बजेट (GRB) बारे अनभमूशिकरण 

लैनगक समािता तथा सामाशजक समािशेीकरणको अिधारणा 
अिरुूप स्थािीर् सरकारका हिर्ाकलाप, र्ोजिा, कार्यिममा 
लैहिक संिेर्दिशीलता एिम उत्तरर्दाहर्त्िको अिस्था हिश्लषेण 
गरी अगामी र्ोजिा, कार्यिम एिं प्रशासनिक संरचिामा 
लैससासको अिस्थामा सधुार ल्र्ाउिे दर्दशामा सिर्ोग गिे 
उद्दशे्र्ले पसाय, बारा, रौतिट र सलायिीका स्थािीर् तििरुका 
लानग लैंनगक उत्तरर्दार्ी बजेट सम्बशन्ध अनभमूशिकरण 
कार्यिम सम्पन्न भएकोछ । शजल्लास्तररर् रूपमा संचालि 

गररएको उक्त अनभमूशिकरणमा स्थािीर् तिका प्रमिु, उप-
प्रमिु र प्रमिु प्रशासहकर् अनधकृत गरी जम्मा २१० जिाको 
संिभानगता रिेको नथर्ो I पन्रौ र्ोजिाले राज्र्का तीिै तिको 
सरकारमा लैनगंक उत्तरर्दार्ी बजेट हिनिर्ोजि पद्धनतलाई 
संस्थागत गिे रणिीनत नलएको छ । र्स अनभमशुिकरणले 



स्थािीर् तिको श्रोतिरूमा महिला तथा पछाडी परेका बगयको 
पिुँच अनभबदृ्धी गरी लैहिक समािताको लानग लैहिक 
उत्तरर्दार्ी बजेटको अिधारणालाई अबलम्बि गिे िातािरण 
निमायणमा सिर्ोग नमल्िे अपेक्षा राशिएकोछ ।  

प्रशशक्षण सामग्री (मोड्यलु) निमायण तथा पररमाजयि 

प्ररे्दश अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्रले स्थािीर् तिका लानग 
हिनभन्न हकनसमका प्रशशक्षण कार्यिम संचालि गरै्द आईरिेकोछ 
। प्रशशक्षण कार्यिमिरुलाई व्र्िशस्थत, स्तरीर् बिाउि तथा 
एकरूपता कार्म गिे दर्दशामा सिजकतायलाई स्पष्ट मागयर्दशयि 
गिय सिर्ोग परु्ायउि े उद्देश्र्ले हिनभन्न हिषर्का प्रशशक्षण 
मोड्युलिरु तर्ारी तथा उपलब्ध सामग्रीिरूलाई पररमाजयि 
गरेको छ । र्स सन्र्दभयमा, प्राहिनधक तफय का सिार्क स्तरका 
कमयचारी तथा अनधकृत सातौं/आठौं तिका कमयचारीिरुका 
लानग सेिाकानलि तानलम सञ्चालि गिय मोड्युलिरुको मस्र्ौर्दा 
तर्ार गरी त्र्समा पषृ्ठपोषण नलई अशन्तम रूप दर्दईएको छ 
। केन्रबाट सञ्चालि ििु े प्रशशक्षण कार्यिमिरुका लानग 
प्रशशक्षण सामाग्रीिरु निमायण गिे र ज्ञाि व्र्िस्थापिलाई 
प्रिद्धयि गिे िीनत बमोशजम नबगत बषयमा स्थािीर् तिसँग 
सम्बशन्धत नबनभन्न हिषर्का मोड्युलिरुको निमायण भएको िो। 

ििनििायशचत िडा अध्र्क्षिरूको लानग अनभमिुीकरण  

२०७९ िैशाि ३० मा सम्पन्न स्थािीर् तिको नििायचिबाट 
नििायशचत िडा अध्र्क्षिरूलाई स्थािीर् तिको संिैधानिक र 
कािूिी अनधकार, भनूमका र शजम्मेिारी बारे ३-दर्दि े
अनभमिुीकरण संचालि भईरिेकोछ । शजल्लागत रुपमा 
सञ्चालि भईरिेको अनभमिुीकरण िालसम्म पसाय, बारा र 

रौतिटमा सम्पन्न भएकोछ । उ क्त अनभमिुीकरणमा स्थािीर् 
ति तथा िडा सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकारका साथै 
राजस्ि संकलि, उपभोक्ता सनमनत र टोल हिकास संस्था गठि 

तथा पररचालि, र्ोजिाको अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि जस्ता 
हिषर्िस्त ु समेहटएका नथए । उक्त अनभमिुीकरणमा 
िालसम्म ८९८ जिा िडाध्र्क्षिरू सिभागी भईसकेका छि ्
। उक्त अनभमिुीकरण कार्यिममा िडा अध्र्क्षिरूले रै्दनिक 
कार्य गर्दायको नसकाई र भोगेका समस्र्ा बारेमा अिभुि आर्दाि 
प्रर्दाि गरेका नथए । 

भिि संहिता सम्बन्धी तानलम 

भिि आचार संहिता सन्र्दभयमा संघीर् कािूिको साथै स्थािीर् 
तिले पनि काििु बिाई कार्ायन्िर्ि गिे व्र्िस्था छ, तर भिि 
आचार संहिताका हिनधसंगत एिं प्रभािकारी ढंगले ििु िसकेको 
कारण बेरुजू, न्रू्ि बजेट िचय, आनथयक अनिर्नमतता आदर्द 

समस्र्ािरू रिेको हिद्यमाि अिस्थाछ।र्सै सन्र्दभयमा, भिि 
आचारसंहिता सम्बन्धी कािूिी, िीनतगत, संस्थागत, सैद्धाशन्तक र 
व्र्ििाररक पक्षका बारेमा प्रशशशक्षत गरी िररर्द प्रहिर्ालाई 
व्र्िशस्थत र प्रभािकारी बिाउि स्थािीर् तिका प्रानबनधक 
ईशन्जनिर्रिरूका लानग ५-दर्दिे तानलम सम्पन्न भएकोछ। 
भिि संहिता कार्यन्िर्िका लानग  स्थािीर् तिको क्षमता 
अनभिरृ्दी गिे प्रमिु उद्दशे्र् रिेको र्स तानलममा बारा र पसाय 
शजल्लाका ३० िटा स्थािीर् तिबाट ३४ जिा 
ईशन्जनिर्रिरूको सिभानगता रिेको नथर्ो । 

हिंसामकु्त समाज निमायणमा नबद्धानथयिरूको भनूमका 
नबषर्क अन्तहिय र्ा 

िेपाल सरकार मशन्रपररषद्ले सम्बत ्२०७६ मा लैंनगक हिंसा 
हिरुद्धको १६ दर्दिे अनभर्ाि दर्दिसको रूपमा मिाउिे घोषणा 
गरेको छ । र्सै िममा “सभ्र् समाजको पहिचाि: लैहिक 
हिंसा हिरुद्ध को अनभर्ाि” राहिर् िाराका साथ मिाइरै्द गररएको 
१६-दर्दिे लैहिक हिंसा हिरुद्ध को अनभर्ाि अन्तगयत प्ररे्दश 
अिसुन्धाि तथा प्रशशक्षण केन्र, जिकपरुले धिषुा शजल्लाका 
र्दईुिटा नबद्यालर्का कक्षा ८-१० मा अध्र्िरत नबद्यानथयिरू 
सिभानगतामा लैहिक हिंसामकु्त समाज निमायणमा नबद्यानथयिरूको 
भनूमका नबषर्क अन्तहिय र्ा कार्यिम समपन्न गरेकोछ । 
अन्तहिय र्ा कार्यिममा लैंनगक हिंसाका सम्बन्धमा भएका 
काििुी तथा संरचिागत व्र्िस्थाका सम्बन्धमा हिधालर्िरूमा 
कशम्तमा िप्ताको १ पटक Guest Lecture बाट कार्यिम 
सञ्चालि गिुयपिे नबचार ब्र्क्त गररएका नथए ।  


