
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Activity 2.5: Prepare short and medium term training modules for LDTA/NAGG and 
PCGG  
 
Narrative: Since the LDTA/NAGG and PCGG is a newly re-structured organization to 
deliver capacity development activities at the national, provincial and local levels, these 
institutions need to have standard training packages covering the needs of the targeted 
government institutions. Thus, it is planned to prepare short- and medium-term training 
modules to be delivered by these institutions. These training modules will contribute to 
make the institutions more professional to address the contemporary issues and 
concepts, catering to the needs of the government institutions at all levels. 
Implementation Arrangement: MoFAGA in consultation with LDTA/NAGG, NASC, PCGG 
and other relevant government institutions will develop a concept and hire a 
professional institutions/consultant(s) to develop the proposed training modules in a 
consultative process.  
 



नेपाल सरकार 
सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  

Provincial and Local Governance Support Program (PLGSP) 
 

काययक्षेरगत वििरण (Terms of Reference) 
प्रदेश सशुासन केन्रबाट ददईने छोटो तथा मध्मकालीन प्रशशक्षणको लामग तामलम मोडयलुहरु तयार गने 

(Develop short- and medium-term training modules for LDTA/NAGG) 

 

१. पररचय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP  )नेपाल सरकार  सङ् घीय माममला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयको प्रमखु राविय काययक्रम हो । यो काययक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत ,
संगमनानमक र जनशशिको क्षमता विकासमा केन्रीत छ । यस काययक्रम छाता काययक्रमका रूपमा 

प्रदेश तथा स्थानीय नीमत मनमायण, सेिा प्रिाहमा प्रभािकाररता र सशुासन सम्बशन्ि काययक्रमहरूमा समन्िय 
र सहकाययको लामग साझा संरचना (Framework) का रूपमा कायय गरररहेको छ ।  

PLGSP ले सङ्घीयताको संस्थागत विकासको मखु्यतः अन्तरसरकारी समन्िय, स्थानीय सरकार सञ्चालन 
प्रणाली, संस्थागत क्षमता, नेतनृिको सशिीकरण र स्थानीय सहभामगता र उत्तरदावयनिका लामग प्रणाली 
विकास (System Development) जस्ता क्षेरहरूलाई समेटेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा 
जिाफदेवहतालाई ददगो ढंगले िहन गनय संलग्न पदामिकारीहरूको काम गने तौरतररका तथा योजना 
तजुयमाको शैली र शचन्तन पररिमतयत सन्दभय अनरुूप प्रभािकारी र पररणाममखुी हनु ुआिश्यक छ । वयनै 
विषयहरूलाई सम्बोिन गनय प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीमतगत, संस्थागत, संगमनानमक व्यिस्था र 
कानूनी, मानि संशािन तथा भौमतक पूिायिार लगायतका क्षेरको क्षमतामा सिुार ल्याउन ुआिश्यक छ। 
जनशशिको सीप र क्षमताको अमिकतम उपयोग गदै काययसम्पादनमा मसजयनशील एिम ् पररणाममखुी 
नबनाएसम्म सेिा प्रिाह गने मनकायहरूको संस्थागत क्षमताको दीघयकालीन विकास हुुँदैन । स्थानीय 
सरकारद्वारा प्रिाह हनुे विकास कायय, सेिा तथा सवुििा आमनागररकका अपेक्षा र चाहना अनरुूपका हनु 
सकेनन ्भन ेनयसले जनप्रमतमनमि र कमयचारी संयन्रप्रमत विश्वसनीयता घट्नकुा साथै राि र व्यिस्थाप्रमत 
पमन नागररकहरूमा नैराश्यता बढ्छ । यसथय, सबै स्थानीय सरकारले कानून, विमि र प्रवक्रया एिम ्
संस्थागत क्षमताको क्रमशः िृवि गरी नागररकप्रमत उत्तरदायी स्थानीय सरकारको रूपमा काम गनय 
आिश्यक छ। 



सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तहका कमयचारी तथा जनप्रमतमनमिहरुको 
लामग आिश्यक नीमत तथा संस्थागत संरचनाको व्यिस्था गने लक्ष्य आफ्नो दशिषे रणनीमतक योजनामा 
समेत समेटेको छ ।  
 
प्रस्ततु सन्दभयमा यस काययक्रमले स्थानीय विकास प्रशशक्षण प्रमतष्ठान तथा प्रादेशशक सशुासन केन्रको लामग 
विविि क्षेरमा तामलम मोडयलुहरु तयार गने गरी आ. ि. २०७९/८० को बजेट तथा काययक्रममा 
समािेश गरेको छ ।  
  
२.  उद्दशे्य 

यस मोडयलु मनमायणको प्रमखु उद्देश्य स्थानीय सरकारका विमभन्न मनकायहरूका जनप्रमतमनमि एिम ्काययरत 
कमयचारीको क्षमता विकासका गनुय रहेको छ। प्रशशक्षण मोडयलुका विषयहरू देहाय बमोशजम रहेका 
छन।् 

१. स्थानीय तहमा उत्तरदावयनि प्रिियन सम्बन्िी तामलम मोड्युल )Training module on strengthen 
accountability in LGs) 

२. मनिायशचत जनप्रमतमनिीहरू बीच समन्ियानमक नतेनृि विकास सम्बन्िी तामलम मोड्यलु )Training on 
Collaborative Leadership and Dialogue (CLD) for elected representative) 

३. सडक मनमायण, खानेपानी, मसुँचाई लगायतका पूिायिारसुँग सम्बशन्ित मनमायण काययका लामग प्राविमिक 
रूपमा गनुयपने दर विश्लषेण, लागत अनमुान, मबमलङ्ग वििी तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी तामलम मोड्यलु 
(Rate Analysis, Estimation & BoQ, Billing Process in Construction of major 
infrastructure areas such as Road, Water supply, Irrigation and Building etc.) 

४. स्थानीय तहको आन्तररक मनयन्रण प्रणाली सम्बन्िी तामलम मोड्यलु )Internal Control 
Mechanism of Local Governments) 

५. बाह्य मनगरानीमा नागररक सहभामगता सम्बन्िी तामलम मोड्युल )Citizen engagement and 
Civic Oversight) 

 ३.  औशचनय 

जनताको घर दैलोमा सरकारको उपशस्थमतको अनभुमूत स्थानीय सरकारले ददन ुपने हनु्छ । यसको लामग 
संिैिामनक एिम ्कानूनी रूपमा प्राप्त अमिकार एिम ् शजम्मेिारी अनसुार स्थानीय तहले सेिा प्रिाह गनुय 
जरूरी हनु्छ । प्रभािकारी सेिा प्रिाहको लामग सेिाप्रदायक मनकाय र संलग्न जनशशि क्षमतािान हनु ु
पछय । क्षमता विकासका लामग प्रचमलत कानून, विमि, अभ्यास लगायत विविि क्षेरका सैिाशन्तक 



विषयमा ज्ञान सीपका ताजगी र पनुतायजगी तामलम एिम ्प्रशशक्षण ददन ुआिश्यक हनु्छ । यसको लामग 
आिश्यक के्षरमा प्रशशक्षण एिम ्तामलमका मोड्यलु तयार गनुय पने हनु्छ । स्थानीय तहलाई आिश्यक 
पने क्षमता विकासका विषयहरुमा प्रशशक्षण ददन तामलम मोड्यलुहरुले महनिपूणय भमूमका खेलेका हनु्छन।् 
यसमा मोड्यलुहरुबाट स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो क्षमता अमभिृविका लामग मागयदशयन प्राप्त हनु ेअपेक्षा 
मलइएको छ। मोड्यलुको तियारी सम्बि के्षरका विज्ञको परामशय सेिा खररद गरी गनय यो अििारणा 
तयार गररएको छ । 

४.  परामशयदाताले गनुयपने वक्रयाकलापहरू 

▪ प्रशशक्षणको के्षर, विषय र अिमिको विषयमा जानकारी प्राप्त गने, 

▪ क्षमता विकास तथा अमभिृवि सम्बन्िमा सम्बशन्ित प्रशशक्षणको विषयसुँग सम्बशन्ित 
दस्तािेजहरुको अध्ययन गने,  

 सरोकारिाला मनकायहरूका पदामिकारीसुँग छलफल गरी तामलम मोड्यलुहरु सम्बन्िमा 
सझुािहरू संकलन गने, )सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, स्थानीय विकास 
प्रशशक्षण प्रमतष्ठान, प्रदेश सशुासन केन्र, राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग, स्थामनय तह 
आदद) । 

▪ तयार गररएको तामलम मोड्यलुहरु सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा प्रस्ततुी गने, 

▪ मन्रालयबाट प्राप्त सझुाि सवहत तामलम मोड्युलहरु तयार गने । 

 
५.परामशयदाताको न्यूनतम योग्यताः परामशयदाताको न्यूनतम योग्यता देहाय बमोशजम हनुपुनेछः  
 

परामशयदाता न्यूनतम योग्यता  न्यूनतम अनभुि कैवफयत 
टोली प्रमखु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट 

जनप्रशासन, व्यिस्थापन िा 
साियजमनक प्रशासनसुँग सम्बशन्ित 
कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर 
तहको शैशक्षक उपामि प्राप्त व्यशि 
।  

साियजमनक प्रशासनको के्षरमा 
कशम्तमा १० िषयको अनभुि प्राप्त 
गरी सेिा मनिृत्त भएको व्यशि, 

नेपालको संवििान र स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्बन्िी राम्रो 
ज्ञान भएको, काननु मनमायणमा विशषे 
दक्षता भएको । 

 



साियजमनक 
वित्त विज्ञ - 
१ 

मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालयबाट 
सम्बशन्ित विषयमा स्नातकोत्तर 
उपामि प्राप्त गरेको, 

 

साियजमनक वित्तको क्षरे  कशम्तमा ७ 
िषय काम गरेको  
नेपालको संवििान र स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्बन्िी राम्रो 
ज्ञान भएको । 

 
 

स्थानीय 
प्रशासन  विज्ञ 
- १ 

मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालयबाट 
सम्बशन्ित विषयमा स्नातकोत्तर 
उपामि प्राप्त गरेको, 

साियजमनक प्रशासन तथा स्थानीय 
प्रशासनको क्षरे  कशम्तमा ७ िषय 
काम गरेको 
  
नेपालको संवििान र स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्बन्िी राम्रो 
ज्ञान भएको । 

 

िररष्ठ सहायक  कशम्तमा स्नातक उपामि प्राप्त 
गरेको ।  

 

कम््यटुरको आिारभतू सीप भएको, 
प्रमतिेदनहरु अध्ययन तथा लेखन 
सीप भएको । 

नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएको 

 

 
फमयको हकमा देहायअनसुारका कागजात पेस गरेको हनुपुनेछः 

क) मनयमानसुार दताय निीकरण भएको । 
ख) आ.ि.२०७८।७९ सम्मको कर चिुा प्रमाणपर भएको । 
ग) सम्बशन्ित के्षरमा काम गरेको अनभुि प्राप्त जनशशि भएको । 
घ) परामशय सेिा उपलब्ि गराउन अयोग्य नभएको स्िघोषणा पर। 

६. समयसीमा र उपलशब्िः 

देहाय बमोशजम मनिायररत काययतामलका अनसुार ३ मवहनाको अिमिमा काययसम्पादन गनुय पने छ । 

मस.नं.  काययवििरण समय सीमा  शजम्मेिारी  उपलशव्ि  

१ परामशयदाताबाट प्रारशम्भक 
कायययोजना प्राप्त गने । 

पवहलो हप्ता परामशयदाता, प्रारशम्भक 
कायययोजना प्राप्त 
हनुे ।  

२ मन्रालयमा छलफल तेश्रो हप्ता परामशयदाता, पषृ्ठपोषण प्राप्त 



का.स.इ भएको हनुे 

३ परामशयदाताबाट तामलम 
मोड्युलहरु तयार  हनु े।  

८ हप्ता परामशयदाता,  प्रारशम्भक मस्यौदा 
प्राप्त 

४ तामलम मोड्यलुहरु 
सरोकारिालाबीच छलफल 
गने । 

९ हप्ता परामशयदाता, 
का.स.इ 

सरोकारिालाबाट 
पषृ्ठपोषण प्राप्त 
भएको हनुे 

५ परामशयदाताबाट मस्यौदाको 
पररमाजयन गरी पवहलो 
संस्करण प्रामप्त 

१० हप्ता परामशयदाता, 
का.स.इ 

अशन्तम मस्यौदा 
तयार गरी प्राप्त 
हनुे 

६ मन्रालयमा छलफल ११ हप्ता परामशयदाता, 
का.स.इ 

पषृ्ठपोषण प्राप्त 
भएको हनुे 

७ तामलम मोड्यलुहरु तयारी र 
अशन्तम संस्करण प्रामप्त  

१२ हप्ता परामशयदाता, 
का.स.इ 

अशन्तम तामलम 
मोडयलुहरु र सो 
को प्रयोग वििी 
तयार हनुे 

 

७. अपेशक्षत उपलशब्िः 

प्रादेशशक सशुासन केन्रका लामग मामथ उशल्लशखत ५ विषयमा तामलम मोड्युलहरु तयार भएको हनुे । 

८. परामशयदाताले पेश गनुयपने कागजातहरु )Documents) : 

 संस्थागत वििरण । 
 प्रचमलत कानून बमोशजम दताय भएको प्रमाणपर र सोको निीकरण / 

      अद्यािमिक गरेको कागजातको प्रमतमलवप, 

 आमथयक िषय २०७८।७९ को कर चिुा प्रमाणपरको प्रमतमलवप, 
 संस्थाको म.ुअ.कर र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण परको प्रमतमलवप, 
 विज्ञको शैशक्षक योग्यता र अनभुिसवहतको व्यशिगत वििरण। 
 गत आ.ि.को लेखापररक्षण प्रमतिेदनको प्रमतमलवप। 

९. प्रस्ताि मूल्याङकनका आिारहरु: 



 परामशयदाता फमयबाट प्राप्त प्रस्तािहरू गणुस्तर तथा लागत विमिबाट मूल्याङ्कन हनुछे । गणुस्तरको 
७० प्रमतशत र लागतको ३० प्रमतशत अङ्क भार कायम गररएको छ । प्राविमिक प्रस्ताि देहायका आिारमा 
मूल्याङ्कन हनुेछ :  

i) Eligibility and Completeness Test Complaince 

Copy of Registration of the company/firm  

VAT/PAN Registration   

Tax Clearance Certificate  

Letter of Application  

Applicant's Information Form  

Experience (as per ToR)  

Capacity  

Qualification of Key Experts and their CVs  

 

मस. नं. विषय पूणायङ्क 

१ संस्था प्रस्तािदाताको खास कामको अनभुि १५ 

२ प्रस्तािको गणुस्तर काययसम्पादन गने तररका र काययके्षरगत सतय 
प्रमतको प्रभािग्रावहता 

२५ 

३ प्रस्ताि गररएको विज्ञहरूको योग्यता र अनभुि (ToR मा उल्लेख भए 
बमोशजम) 

६० 

जम्मा १०० 

 

१०. भिुानी प्रवक्रयाः प्रचमलत कानून तथा खररद सम्झौता बमोशजम हनुछे ।  

११. प्रमतिेदनको भाषा 



अध्ययन प्रमतिेदनको भाषा नपेाली हनुेछ । अशन्तम प्रमतिेदन पेश गदाय नपेाली भाषाविद् बाट परीक्षण गराई 
भावषक शिुता समुनशितता समेत अमनिायय रूपमा गनुयपनेछ ।   

 

 

११. विविि: 

क) अशन्तम प्रमतिेदन पेश गनुय अशघ तामलम मोड्यलु उपर सम्बशन्ित तामलम प्रदायक 
संस्थासुँग समेत छलफल गरी पषृ्ठपोषण मलनपुनेछ । 

ख) अशन्तम प्रमतिेदन पेश गदाय तामलम मोड्यलु नेपाली भाषा विज्ञबाट भाषाको सम्पादन गरी 
भाषा शिु भएको प्रमाणीकरण साथ पेश गनुयपनेछ । 

ग) तामलम मोड्यलु तयार गदाय अन्य संस्था/व्यशिले तयार गरेका िा प्रकाशशत मोड्युलको 
नक्कल गनय पाइन ेछैन । 

घ) तामलम मोड्यलुको गणुस्तर शचत्त बझु्दो नभएमा परामशयदाताको भिुानी रोक्का गनय 
सवकनछे । 

ङ) यस कायय सतयका विषयहरू परामशयदाताहरुसुँग हनुे सम्झौताको अमभन्न अङ्ग हनुेछ । 
 

१२. अशन्तम प्रमतिेदन पनुरािलोकन तथा मसफाररस समममतः परामशयदाताबाट प्राप्त प्रमतिेदन यस काययशतय 
बमोशजम भए िा नभएको गणुस्तर तथा प्रमतिेदनको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गदै मसफाररस गने 
प्रयोजनका लामग मनम्न अनसुारको समममतको व्यिस्था गररएको छ । 

क. राविय काययक्रम मनदेशक, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- संयोजक 
ख. सम्बशन्ित विषय हेने शाखा प्रमखु, सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय- सदस्य 
ग अमिकृतस्तरको प्रमतमनमि, कोष तथा लेखा मनयन्रकको कायायलय- सदस्य 
घ. राविय काययक्रम व्यिस्थापक, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- सदस्य 
ङ. प्रशासकीय अमिकृत, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- सदस्य सशचि 

 
 


