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खण्ड १: पररिय
१. भूशमका
सतं ििान सभािाट २०७२ र्ा नेपालको सतं ििान जारी भई सङ्घीय लोकतातन्रक िणतन्रलाई सस्ं थाित िरे को छ ।
र्ल
ु क
ु र्ा नयााँ राजनीततक प्रणालीका रुपर्ा सङ्घीय संरचना कायर् िरी संघ, प्रिेि र स्थानीय तह िरी तीन तहको
सरकारको व्यिस्था िरे को छ । यसै अनरुु प संघ, ७ प्रिेि र स्थानीय तहको रुपर्ा ७५३ िटा िाउाँपातलका तथा
निरपातलका व्यिस्था िरे को छ । संतििानको अनसु चु ी ६ िेखी ९ सम्र् एकल तथा साझा अतिकार सचु ीर्ा तीन
तहको कायम तजम्र्ेिारीहरु तनिामररत िरी सहकारी, सह-अतस्तत्ि र सर्न्ियका आिारर्ा राज्य व्यिस्था सञ्चालन हुने
पररकल्पना िररएको छ ।
नेपालर्ा स्थानीय स्िायत्त िासनको तिितको अिस्थालाई र्ल्ू यांकन ििाम लार्ो सर्य िेतख सङ्घीयका अभ्यास हुिं ै
आएको िेतखन्छ । सङ्घीयका लाति तितभन्न आयोिका प्रततबेिन र्ार्म त ऐन जारी एिं संिोिन िरन् े कायम पच
ं ायत
कालर्ा पतन नभएका होइनन् तर तीसबै अभ्यासहरु सीतर्त रुपर्ा र्ार कायामन्ियनर्ा आए ।२०४६ सालर्ा बहुिलीय
व्यिस्था पनु स्थामपना भए पचातात तिके न्रीकरणको ठुलो र्ड्कोको रुपर्ा स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन, २०५५ र सो को
तनयर्ािली, २०५६ लािु भयो।काननु ी रुपर्ा जनतार्ा अतिकार पर्ु याउने ष्तेले यो र्हत्िपणू म किर् भएपतन
तिडम्बना,२०५९ पतछ स्थानीय तनकायको तनिामचन हुन सके न र १५ औ ं िर्म स्थानीय तनकायहरु तनिामतचत प्रतततनति
तितहन रुपर्ा कर्मचारीको भरर्ा र्ार चल्न बाध्य भए । तनिामतचत प्रतततनति नहुिं ा यस सर्यर्ा तिके न्रीकरणको
अभ्यासको कुरै छाडौं प्रणालीलाइ जसैतसै िान्नु पने अिस्थाको सृजना भयो ।
सङ्घीयलाई प्रभािकारी रुपर्ा लािू िनम नसक्िा तिकासर्ा अपेतक्षत सर्लता हातसल नहुने अिस्था एकाततर रह्यो
भने अकामततर जनसहभातिता, िीिोपना, अपनत्ि आति कुराहरु अतत कर्जोर अिस्थार्ा रहे।िासन प्रणालीका
तिकृ तत र तिसंिततलाई हटाउन तथा जनतालाई अतिकार सम्पन्न बनाउन नयां सतं ििानले सङ्घीय सरं चनालाई
आत्र्सात िरी ततन तहको सरकार र्ार्म त िासन सञ्चालनको व्यिस्था िरे को छ । यसले आतिकार सम्पन्न स्थानीय
तहको संबैिातनक प्रत्याभतू त तििं ै स्थानीय सरकारको जि र्जबतु बनाउन प्रयास िरे को छ । संतििानले प्रत्याभतू िरे
बर्ोतजर्को िासन सञ्चालनको लाति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अततररक्त अन्य आिश्यक ऐन
तजर्मु ा भैसके का छन ।
आतथमक तथा सार्ातजक तिकासका सचू कहरु हेिाम सर्ेत तबितका तिकासका प्रयासहरुबाट के ही उपलतव्ि हातसल
भएतापतन योजनाबद्ध तिकासको ६ ििक परु ा भै सक्िा पतन अपेतक्षत रुपर्ा जन चाहना अनरुु प तिकासको प्रततर्ल
प्राप्त हुन सके न । जनतार्ा आएको राजनैततक तथा सार्ातजक चेतना अतभिृतद्ध, अतिकारर्ख
ु ी जािरण र सिक्तीकरण,
तिश्वव्यापीकरणको प्रभाि एिं सचू ना प्रतितिको तिकास आति आन्तररक तथा बाह्य तत्िहरुले तिकासप्रततको
जनआकांक्षालाइ चल्ु याई तिएको छ।यी उतलमएका जन-आकांक्षालाइ परु ा िनम िीिो आतथमक तिकास अिातड बढाइ
तिकासलाइ सहभािीतार्ल
ू क र सर्ािेिी बनाउाँिै स्थानीय योजनार्ा स्थानीय जनताकै अतिकार र भतू र्का स्थातपत
िराउन पतन तिति सम्र्त र र्लिायी प्रयासहरु आिश्यक भएको छ, जनु कुरा तिितर्ा हुन सके न।

२. प्रशिक्षण श्रोत सामग्री (शिग्ििुन) को पररिय
यो श्रोत सार्ग्री (तिग्ििमन)र्ा स्थानीय जनप्रतततनतिहरु एिं सम्बतन्ित कर्मचारीहरुलाई अत्याबश्यक स्थानीय
तहको योजना तजमर्ु ा, िातर्मक िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा र कायामन्ियन सम्बन्िी अतभर्ख
ु ीकरण (तातलर्) तिन
आिश्यक पने िीप र सहजीकरण िने सार्ाग्री तथा तिर्यिस्तहु रु सर्ािेि िररएको छ। श्रोत सार्ग्री (तिग्ििमन)
तिर्यित र व्यिहाररक ज्ञान तिन उपयोिी हुनेछ । सङ्घीय र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालयबाट तयार
िररएको यस सार्ग्री (तिग्ििमन)को सम्पणू म अतिकार र्न्रालयर्ानै तनतहत रहेको छ।यस सम्बन्िी थप
जानकारीको लाति र्न्रालयको योजना तथा अनिु र्न िाखार्ा सम्पकम िनम सतकनेछ ।

३. प्रशिक्षण श्रोत सामग्री (शिग्ििुन)को बनािट
यो सार्ग्री (तिग्ििमन) यसैको खण्ड ३ र्ा उल्लेतखत अतभर्तु खकरणको पाठयक्रर् अनरुु प ३ कायम तिनको लाति
तयार पाररएको हो।तर यसलाई आिश्यकता अनसु ार पररर्ाजमन िरी प्रयोि िनम पतन सतकनेछ।तातलर्का सबै
तिर्यिस्तहु रु स्थानीय तहका आबतिक योजना तजर्मु ा, िातर्मक िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा तथा कायामन्ियन,
अनिु र्न तथा र्ल्ू यांकन सम्बन्िी रहेका छन।् यस सार्ग्री (तिग्ििमन)को अध्ययन एिं प्रयोिबाट सहजकताम एिं
श्रोतव्यतक्त स्थानीय सरकारको योजना तजर्मु ा सम्बन्िी तातलर् सञ्चालन िनम सक्षर् हुनेछन।् यस श्रोत सार्ग्री
(तिग्ििमन)लाई र्ख्ू यतया िेहायको ४ भािर्ा तिभातजत िररएको छ।
खण्ड १: पररचय
खण्ड २: तातलर् व्यिस्थापन
खण्ड ३: तातलर्को तिस्तृत कायमतातलका
खण्ड ४: तातलर् सर सञ्चालन

३. प्रशिक्षण श्रोत सामग्री (शिग्ििुन) र यसको प्रयोग
यो श्रोतसार्ग्री (तिग्ििमन) खासिरी स्थानीय तहर्ा तनिामतचत जनप्रतततनतिहरु र स्थानीय तहर्ा कायमरत
कर्मचारीहरुको लाति उनीहरुले राख्नपु ने आबतिक योजना, िातर्मक िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा र कायामन्ियन
सम्बन्िी आिारभतू तिर्यिस्तल
ु ाई ध्यानर्ा रातख तयार पाररएको छ।त्यसकारण यसर्ा संलग्न हुने श्रोत
व्यतक्तहरुले यसर्ा लेतखएका तबतबि प्रतिक्षण तितिहरुको प्रयोि िरी तनिामररत तिर्यिस्तर्ु ा प्रतिक्षण िा
सहजीकरण िनमु पनेछ ।

४. प्रशिक्षण श्रोत सामग्री (शिग्ििुन)को उद्देश्य:
यस श्रोत सार्ग्री (तिग्ििमन)को उद्देश्य िेहाय बर्ोतजर् रहेको छ:
 श्रोतव्यतक्त (प्रतिक्षक)हरुलाइ प्रतिक्षण तिति, प्रकृ या, प्रस्ततु तकरण सर्ाग्रीको तयारी, सहभािीहरुसंिको
व्यिहार आति तबर्यर्ा जानकारी तिई र्ािम ििमन िने।
 तातलर्को कुिल व्यिस्थापनको तिति र प्रकृ याका बारे र्ा जानकारी तिने।
 श्रोत व्यतक्त र सहभािीहरु बीच प्रभािकारी तसकाईको िातािरण सृजना िने।

५. अपेशक्षत उपलशव्ध : श्रोत सार्ग्री (तिग्ििमन)को उपयोिबाट िेहायको उपलतव्ि प्राप्त िने अपेक्षा िररएको छ :
 सङ्घीय प्रणाली अनरुु प स्थानीय तहको योजना प्रणालीको बारे र्ा सम्बतन्ित तहका पिातिकारीहरु प्रतितक्षत
भएका हुनेछन।

 श्रोतव्यतक्त (प्रतिक्षक)हरु प्रतिक्षण तिति, प्रकृ या, प्रस्ततु तकरण सर्ाग्रीको तयारी, सहभािीसंिको व्यिहार
आति तबर्यर्ा थप जानकार भइ प्रतिक्षणको िणु स्तरर्ा सिु ार आएको हुनेछ।
 तातलर्को व्यिस्थापनर्ा प्रभािकाररता आएको हुनेछ।
 सहभािीहरुको तसकाइको िणु स्तरर्ा बृतद्ध भएको हुनेछ।

६. प्रशिक्षण श्रोत सामग्री (शिग्ििुन)को औशित्य: नेपालले राजनैततक प्रयोिका तितभन्न सर्यचक्र पार
ििै आएको छ । पररितमनका तयनै श्रृङ्खला अनरुु प नेपालको ितमर्ान संतििानले सङ्घीय प्रणालीलाई
आत्र्सात ििै संघ, प्रिेि र स्थानीय िरी ३ तहको सरकारको व्यिस्था िरी जनताको नतजकर्ा अतिकार सम्पन्न
स्थानीय सरकारको व्यिस्था िरे को छ । आर्
ं ैं ले चनु ेर पठाएका आफ्नै क्षेरका जनप्रतततनतिहरुद्वारा िठन भएका
पयामप्त अतिकार सतहतका स्थानीय सरकार प्रतत जनताको भरोसा व्यापक रुपर्ा बढेको छ । तनिामतचत
जनप्रतततनतिहरुले पतन व्यापक सतकम ताकासाथ जनताका उलंिो आकांक्षा र उपलव्ि श्रोत सािनलाइ सन्तल
ु न
ििै जनताको सहभािीता जटु ाइ तिकास तनर्ामणर्ा जटु ् नु पने हुन्छ । जनचाहनालाइ उतचत व्यिस्थापन िनम
नसके र्ा जनतार्ा नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसकारण जनताबाट ताजा जनािेि सतहत के ही िरौं भनेर आएका
जनप्रतततनतिहरुलाई योजना तजर्मु ा सम्बन्िर्ा अतभर्ख
ु ीकरण ििै तिकास तनर्ामणप्रतत अतभर्ख
ू िराउन यस
तातलर्को र्हत्िपणू म भतू र्का छ । यस श्रोत सार्ग्री (तिग्ििमन) ले कुिल श्रोत व्यतक्तको तनर्ामण र सर्ल तातलर्
व्यिस्थापन र्ार्म त तातलर्र्ा सहभािी जनप्रतततनतिहरु र स्थानीय तहर्ा संलग्न कर्मचारीहरुलाई योजना तजर्मु ा र
कायामन्ियनर्ा आिश्यक ज्ञान र िीप प्रिान िरी जनताका तिकासका आिश्यकतालाई योजना प्रकृ यार्ा सर्ेट्न
सहयोि िनेछ।

८. श्रोत व्यशि: श्रोत व्यतक्तर्ा नेपाल सरकार िा अन्य क्षेरर्ा कायमरत सम्बतन्ित तबर्यर्ा ज्ञान र अनभु ि भएका
तबज्ञलाइ प्रतिक्षक प्रतिक्षण (Training of Trainer) तिई सङ्घीय र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन
र्न्रालयले व्यिस्था िनेछ।

९. अशभमूशखकरणमा समेशटने शिषयिस्तहज रु :तातलर्र्ा र्ख्ु य रुपर्ा िेहायका कुराहरु सर्ेतटने छन।्
 तिकास र योजना : तिकासको अििारणा, तिकास र योजना िीचको सम्बन्ि, तिकासका आयार्हरु र
त्यसको सम्बोिन,योजनाको अबिारणा, स्थानीय तहको योजना सम्बतन्ि काननु ी व्यिस्था, अन्तरसम्बतन्ित
तिर्यहरु,
 स्थानीय तहको बातर्मक योजना र िजेट तजर्मु ा,
 श्रोत अनर्ु ान र िजेट सीर्ा तनिामरण सम्िन्िी प्रतक्रया र सर्हू अभ्यास,
 िस्तीस्तरर्ा योजना छनौट र िडास्तरर्ा योजना प्राथतर्तककरण र सर्हू अभ्यास,
 िजेट तजमर्ु ा सतर्तत र तिर्यित कायम सर्हु र्ा योजना तथा िजेट तयारी र सर्हू अभ्यास,
 आतथमक ऐन, तितनयोजन ऐन तथा िजेट सम्बन्िी अनसु चू ीहरूको जानकारी र अभ्यास,
 योजना कायामन्ियन, अनिु र्न र र्ल्ु यांकन सम्िन्िी व्यिस्था।

खण्ड २: अशभमख
ज ीकरण/ताशलम व्यिस्थापन

अतभर्तू खकरण/तातलर्लाई प्रभािकारी रुपर्ा सञ्चालन र यसको कुिल व्यिस्थापनका लािी तातलर्को
आिश्यकता पतहचान िेतख तातलर् सम्पन्न भएपतछ त्यसको र्ल्ू यांकन सम्र्का चरणहरु पिमछन।प्रतिक्षण
व्यिस्थापन अन्तिमत पने तातलर्को कायमतातलका र तातलर्का सर सञ्चालन िनम पिू म तयारीको रुपर्ा
िेहायका तिर्यिस्तु सर्ेतटनु पनेछ।
२.१. अशभमूशखकरण/ताशलमको आिश्यकता शिश्ले षण: तातलर् आिश्यकता तिश्लेर्णले लक्ष एिं उद्देश्य
र कर्मचारीको कायमव्यिहार बीचको िरू ी (Gap) पतहचान ििै यसलाई पररपतू तमिनम के कस्तो ज्ञान, िीप,
प्रतिति र व्यबहार आिश्यक पछम भनी त्यहाक
ं ो व्यिस्थापन र सेिारत र्ानि सि
ं ािन बीच िहन छलर्ल र
तिश्लेर्ण ििमछ। छलर्ल र तिश्लेर्ण पतछ आिश्यकता अनरुु पको तातलर् िा क्षर्ता तिकासका तिर्यिस्तु
तनिामरण ििमछ। तनिामतचत प्रतततनतिहरु र कर्मचारीहरुको हालको तिज्ञता, अनभु ि र पररिततमत सन्िभम आति
तिश्लेर्ण ििाम जनताका तिकासका सरोकारसिं प्रत्यक्ष सम्बतन्ित स्थानीय योजना तथा िजेट तजर्मु ा र
कायामन्ियन सम्बन्िी तबर्यर्ा तातलर् तिनपु ने आिश्यकता र्हससु भए अनुसार तातलर्को तिर्यिस्तु तयार
िररएको छ।सहभािीहरुबाट प्राप्त पृष्ठपोर्ण र र्ाि अनुसार तिर्यिस्तर्ु ा तनरन्तर सुिार, तिस्तार एिं
पररर्ाजमन हुिं ै जानेछन।
२.२. अशभमूशखकरण/ताशलमको उद्धेश्य: अतभर्तू खकरण/तातलर्को आिश्यकताको पतहचानपतछ सो
अनरुु प तातलर्को उद्धेश्य तनिामरण ििाम स्पे, र्ापनयोग्य र िास्ततिक बनाउने कोतिस िनमपु छम ।सङ्घीय
र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालयले क्षर्ता तिकासको प्रारतम्भक आिश्यकता तिश्लेर्ण िरी
आिश्यकता पररपतू तम हुनेिरी िेहायका उद्देश्य तनिामरण िरे को छ।
• सहभािीहरुलाई नेपालको सतं ििानर्ा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बर्ोतजर् योजना
तथा िजेट तजर्मु ा, कायामन्ियन र अनिु र्न तथा र्ल्ू यांकन आति आिश्यक तबतबि तबर्यर्ा
जानकारी प्रिान िने,
• सहभािीहरुको प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यिहारर्ा उतािै स्थानीय तहको तिकास तनर्ामणलाइ
प्रभािकारी बनाउने।
• सहभािीहरुलाई स्थानीय तह र स्थानीय जनता, सेिाग्राही, अैिैसस, तनजीक्षेर लिायत सिै तिकास
साझेिारहरु सिं ससु म्बन्ि/सर्न्िय कायर् ििै स्थानीय तिकासर्ा ऐक्यबद्धता कायर् िराउने ।
२.३. ताशलमका शिषयिस्तज (Content) शनधाुरण: तिर्यिस्तु जतत आिश्यकतासंि नतजक हुन्छ, त्यततनै
सस्ं थाको उद्देश्य पररपतू तम र सहभािीहरुको ध्यान आकतर्मत िनम तातलर् सर्ल हुन्छ।यसलाई ध्यानर्ा राख्िै
सङ्घीय र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालयले तिर्यिस्तर्ु ा स्पेता र एकरुपता होस भन्ने अतभप्रायले
तातलर्का तिर्यिस्तु तनिामरण िरी Power Points (Slides) सर्ेत तयार िररएको छ।प्रतिक्षक
(सहजकताम) ले तिर्यिस्तक
ु ो र्ल
ू भािनार्ा असर नपने िरी तिर्यको आिश्यकता र प्रतिक्षाथीहरुसंिको
छलर्लको आिारर्ा यसर्ा तनरन्तर पररर्ाजमन ििै जानेछन ।
२.४. ताशलमको व्यिस्थापन सशमशत: सङ्घीय र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालय स्थानीय तिकास
प्रतिक्षण प्रततष्ठान सर्ेतको सहभातितार्ाले अतभर्ख
ु ीकरण/तातलर् सञ्चालन िनम तोतकएको स्थानर्ा
अतभर्ख
ू ीकरण/तातलर्को सम्पणू म व्यिस्थापनको सर्न्िय र सहजीकरणको तजम्िेिारी तलएको छ।स्थानीय

तहले िा अन्य कुनै तनकायले अतभर्ख
ु ीकरण/तातलर् सञ्चालन ििाम उपयक्त
ु पिातिकारीको संयोजकत्िर्ा
व्यिस्थापन सतर्तत िठन िरी व्यिस्थापनको तजम्र्ा तिनु राम्रो हुन्छ ।
२.५. ताशलमको कायुयोजना: स्पे, िस्ततु नष्ठ र व्यिहाररक तातलर्को कायम योजना सर्ल तातलर् सञ्चालनको
आिार हो।स्थानीय तहको आिश्यकता र र्ाि बर्ोतजर् पररर्ाजमन सतहतको कायम योजना बनाई सङ्घीय
र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालयले तातलर् सञ्चालन ििै जानेछ र स्थानीय तह आर्ैं ले सञ्चालन
िने भए आिश्यक सहयोि प्रिान िनेछ ।
२.६. ताशलम स्थलको शनधाुरण: तातलर्को सर्य तातलका सतहतको कायम योजना बतनसके पतछ सके सम्र्
सहभािीहरु सर्ेतको राय तलइ आिश्यक सतु बिा भएको र सके सम्र् पायक पने ठाउंर्ा प्रतिक्षण स्थल
तनिामरण िनमपु छम ।स्थान छनौट भइसके पतछ प्रतिक्षण हुने स्थानको स्थानीय तह सिं सर्न्िय िरी प्रतिक्षण
हल, प्रतिक्षाथीहरुको आिास, खाना, खाजा आतिको व्यिस्था िनमपु छम ।स्थानीय तहको प्रर्ख
ू प्रिासकीय
अतिकृ तको नेतत्ृ िर्ा सतर्तत िठन िरर सतर्ततका सिस्यहरुलाई आिास, तातलर् हल व्यिस्थापन, भोजन
व्यिस्था (तचया, खाना, खाजा आति), तातलर् सर्ाग्री व्यिस्थापन आति छुट्टा छुट्टै तजम्र्ा
तिनपु छम ।र्न्रालयको व्यिस्थापन सतर्तत िा तोके को अतिकृ तस्तरको कर्मचारी सम्बतन्ित स्थानर्ा िई
यसको तनररक्षण िनम सक्नेछ ।
२.७.श्रोत व्यशिको व्यिस्था: सङ्घीय र्ातर्ला तथा सार्ान्य प्रिासन र्न्रालयले तितभन्न तबर्यर्ा प्रसस्त
अध्ययन र अनभु ि िरे का र पतहचान भएसम्र् सचू ना प्रिाहर्ा प्रतिण,अरुसंि राम्रो घल
ु तर्ल िनमसक्ने,
र्ृिभु ार्ी, अरुबाट तसक्न खोज्ने, सातलन, खल
ु ा सोचाई भएको, सृजनतिल, श्रोत व्यतक्तहरुको सचू ी
(Roaster) खडा िररएको छ।तातलर्को तिर्यिस्तु तनिामरण र तातलर्को कायम योजना बनाएपतछ सचू ीबाट
तबर्य तबज्ञको छनौट िरी तनजलाई सम्भि भएसम्र् एक हफ्ता अिातड सम्र्र्ा प्रतिक्षणको तिर्यिस्त,ु
प्रतिक्षण स्थल, तातलर्को सर्य तातलका र अन्य आिश्यक सचू नाहरु पठाइ उनीहरुबाट सहजीकरणको
सतू नतचाततता िनमपु नेछ।स्थानीय सरकारका पितिकारीहरु सर्ेतको सहभािीता हुने भएकोले
अतभर्ख
ू ीकरण/तातलर्को सर्तेित नेतत्ृ ि सके सम्र् र्तथल्लोतहबाट िनमु उपयक्त
ु हुन्छ ।
२.८. सहभागीहरुलाई सूिना: प्रतिक्षणको सर्य तातलका तनिामरण र सहभािी सतु नतचातत भईसके पतछ कतम्तर्ा
७ तिन अिाडी हरे क सहभािीलाई तातलर्को उद्धेश्य, तातलर्को तिर्यिस्त,ु प्रतिक्षाथीले पाउने सतु बिा
जस्तो आिास, भोजन, िैतनक भ्रर्ण भत्ता, सहभािी भत्ता, सिारी खचम, सहभािीको आतश्रत सम्बतन्ि
व्यिस्था, ड्राइभरको आिास र िै.भ्र.भ्र. आति सबै स्पे खल्ु ने िरी जानकारी पठाउनु पनेछ ।
२.९.ताशलम सञ्िालन: तातलर् सञ्चालनर्ा र्ख्ू यत: िेहायका कुराहरुर्ा ध्यान तिनु आिश्यक छ।
(क) ताशलम स्थल शनधाुरण:राम्रो तातलर् िातािरण तनर्ामणर्ा उपयक्त
ु तातलर् स्थलको सर्ेत र्हत्िपणू म
भतू र्का रहन्छ।तातलर् स्थल तनिामरण ििाम िेहायका कुरार्ा ध्यान तिनपु छम :
• सके सम्र् िेरै सहभािीहरुलाई पायक पने,
• यातायातको सतु बिा भएको,

• आिासीय तातलर्को लाति सबै सहभािीहरुलाई होटल िा अन्य कुनै आिासको सतु बिा राम्रो
भएको,
• यथासक्य तातलर् हल भएकै ठाउंर्ा आिास सतु बिा भएको सो सम्भि नभए ५ै१० तर्नटको
तहडं ाइको िरु रर्ा भएको,
• सतु बिाजनका तातलर् कक्ष भएको,
• एउटा भन्िा बतढ तातलर् हल तलनपु ने भए सम्भि भएसम्र् नतजकै को िरु रर्ा तलनपु ने,
• आिश्यक परे को अिस्थार्ा तातलर् सार्ाग्री खररि िनम सतकने बजार व्यिस्था भएको,
• भरसक् सिारी आिािर्नको आिाज िा अन्य कुनै ध्िनी प्रिर्ु णबाट र्क्त
ु स्थान तथा तातलर्
अबतिर्ा प्रतिक्षाथीलाइ तनजको कायामलयको कार्ले अबरोि निने स्थान भएको,
• आबास र तातलर् हलको िरु ी टाढा तलनपु ने अिस्था भए सहभािीहरुलाई आितजाित िनम सिारी
सािनको व्यिस्था िनमपु छम ।
(ख) ताशलम हलको व्यिस्था: उपयक्त
ु तातलर् हल राम्रो तातलर् बातािरण सृजना िने अको र्हत्िपणू म
आिार हो।तातलर् हलको व्यिस्था ििाम िेहायका कुरार्ा ध्यान तिनपु छम :
• तातलर् हल व्यिस्था ििाम उपलव्ि िजेटले अनरुु प बतढ पिू ामिार भएको,
• सबै सहभािीहरुको िोहोरो आइ कन्ट्याक्ट हुन सक्ने र सके सम्र् “U”आकारको बसाइ एिं
सहभािीको पछातडबाट सर्ेत सतजलै आित जाबत िनम सतकने व्यिस्था भएको,
• आिश्यक झ्यालहरु भएको र पयामप्त प्रकाि तछने,
• Powerpoint तथा तभतडयो आति प्रस्ततु तको लाति कोठालाइ अध्ं यारो पानम पयामप्त पिामको व्यिस्था
भएको,
• प्रतिक्षाथीको ध्यान आकतर्मत िने खालको रंि लिाइएको,
• सतु बिाजनक र पयामप्त कुसी तथा डेस्कको व्यिस्था भएको,
• कोठाको तापक्रर् तठक्क भएको,
• तिद्यतु को राम्रो प्रिाह र आिश्यक र्ारार्ा प्लि भएको,
• Wifi िा इन्टरनेट सतु बिा भएको, प्रस्ततु तका लाति कम्प्यटु र, डाटा प्रोजेक्टर र सेतो बोडम िा तफ्लप
चाटम भएको,
• हलसंिै िौचालयको व्यिस्था भएको र िौचालय आितजाित ििाम अरु सहभािीलाइ बािा नहुने
अिस्था रहेको,
• हलसंिै िौचालयको व्यिस्था रहेको,
• सहभािीका लाति ह्याण्ड्स आउट राख्ने र सतजलै तलनसक्ने ठाउं भएको।
सबै स्थानर्ा यस्तो हल उपलव्ि नभए पतन तातलर्लाई बािा नपने िरी सके सम्र् बतढ सतु बिा भएको
हलको व्यिस्था िनमपु छम ।
(ग) समय पररपालन: सर्य पररपालन सर्ल तातलर् सञ्चालनका लाति र्हत्िपणू म कुरा हो।पतहलो तिन
तनिामररत सर्य भन्िा तढलो िरुु हुने, उिघाटनर्ा
िेरै व्यतक्तहरुलाई बोल्न तिने र लार्ो बोल्ने जस्ता कायमले
्

तातलर्को सर्य तातलकार्ानै असर परर परू ा तातलर्लाईनै असर पारे को िेतखन्छ।त्यसकारण सर्य
व्यिस्थापनका लाति िेहायका कुरार्ा ध्यान तिनपु छम :
• सर्य भएपतछ र्ाइकबाट सबैलाइ कायमक्रर् िरु भएको जानकारी तिने र कायमक्रर् िरुु िने, सहभािी
िा कसैलाई पतन नकुने,
• उिघाटनर्ा
सके सम्र् र्ख्ू य व्यतक्तले र्ार छोटो बोल्ने,
्
• एक भन्िाबढी व्यतक्तले बोल्नैपने भए बतढर्ा एक घण्टातभर पररचय र कायक्रर्को उद्देश्य सर्ेत
प्रकास पाने कायम सतहत उिघाटन
सतकने िरी सबैले बोली सक्ने िरी सर्य तर्लाउने,
्
• बक्तालाइ तनिामररत सर्यको जानकारी तिई बोल्न तिने र पतहलेनै सर्य पालनार्ा सतकम िराउने र
सर्य सतकनु भन्िा २ तर्नेट अतघ सचेत िराउने,
• कतहलेकातहं तबहानको नास्ता, तििाखाना, तचया सर्यर्ा नहुिं ा सर्य पररपालनर्ा बािा हुनसक्छ
त्यसकारण होटलैरे ेुरेन्टिालालाई पतहलेनै सर्य पालनालाई सर्ेत भक्त
ु ानीको ितमको रुपर्ा राख्ने।
• श्रोत व्यतक्त आर्ंू ले अतनिायम सर्यको अनुिासन पालन िने र सर्यर्ा कोही नआए पतन कक्षा िरुु
िने।
• कतहलेकाही, र्ाईक, प्रोजेक्टर, कम्प्यटु र, तबध्यतु आपतू तम आतिले अिरोि हुन सक्छ, त्यसका लाति
िैकतल्पक व्यिस्था िने, जस्ले ििाम अनाबश्यक सर्य खेर नजािस् ।
(घ) सहभागी पररिय: सहभािीहरु बीच एक अकाम तचन्न र सम्बोिन िनमका साथै श्रोत व्यतक्तले सर्ेत
सबं ोिन िनम सतजलोका लाति हरे क व्यतक्त अिातडको डेस्कर्ा उसको नार्, पि र कायामलयको नार्
लेतखएको काडम राख्नु पछम साथै सोही अनसु ार तभने पररचय पर पतन तिनपु छम ।
(ङ) अन्य व्यिस्था: र्ातथ उल्लेख भएका व्यिस्थाका अततररक्त तातलर्लाई सर्लरुपर्ा सञ्चालनका
लाति िेहायका कुराहरुर्ा सर्ेत तििेर् ध्यान तिनपु छम :
• कायमक्रर्को सहजीकरण िने श्रोत व्यतक्तलाई सके सम्र् एक हफ्ता अिातडनै प्रस्ततु तको तबर्यतिने र
तनिामररत सर्यर्ा अतनिायम आइपग्ु ने व्यिस्था िने, सहजीकरण िने तिनको एकतिन अतघ त्यस्को
पनू :सतु नतचातत िने र एक डेढ घण्टा अतघ पनु :स्र्रण िराउने,
• काबु बातहरको पररतस्थतत परर कुनै श्रोतव्यतक्त सर्यर्ा आउन नसके तत्काल िैकतल्पक व्यिस्था
िनमसक्ने िरी तयार रहने, त्यस्तो अिस्था परे सहभािीहरुलाई जानकारी िराइ र्ार्ी सर्ेत र्ाग्ने,
• प्रतिक्षण भइरहेको अिस्थार्ा सहभािीहरुको ध्यान अन्यर जाने हुिं ा ह्याण्ड्स आउट सके सम्र्
तातलर् िरुु भन्िा अतघनै तिने, नसके को खण्डर्ा प्रतिक्षण/सहजीकरण सके पतछ र्ार तिने,
• सहभािीका अिातड तपउने पानी, पेतन्सल, डटपेन, नोटबक
ु ,चकलेट आति रातखतिने,
• हरे क तिनको तातलर्को बारे र्ा पनु रािलोकन (Review) िनम र त्यसर्ा Comment िनम ३, ३ जना
सम्र्को अलि अलि टोली िठन िरर भोतलपल्ट तातलर् िरुु हुनभु न्िा अिातड पतहलो १५ तर्नट
अतघल्ला तिनको तातलर्को बारे र्ा सहभािीहरु र्ाझ सतर्क्षा िराउने व्यिस्था िने।बेलाबेलार्ा
प्रतिक्षण कायमलाई र्नोरञ्जकबनाउन Refreshment टोली सर्ेत बनाउन सतकन्छ।

• व्यिस्थापनले हरे क तिनको िरुु र्ा अतघल्लो तिनको सर्ीक्षा िनमु अिाडी सहभािी हरुको बसाई,
खाना र अन्य व्यिस्थापन सम्बन्िी भएका सर्स्या सोध्ने र सर्ािान हुनसक्ने के ही भए तत्काल
िने।सर्ािान िनम नसतकने भए के िनमु हार्ी पतन तपांईहरुको सर्स्या प्रतत ितं भर छौं, उपलव्ि श्रोत र
सािनलाई अत्यतिक पररचालन िने कोतिस िरे का छौं, परे को असतु बिा प्रतत क्षर्ा प्राथी छौं भनेर
सहभािीहरु प्रतत र्ानिीय भाि ििामई रहने ।
(ि) कायु शजम्मेिारी: तातलर् र्ा आिास व्यिस्था, खानातपना, स्टेसनरी व्यिस्था, र्ास्टर अर् सेरेर्ोनी,
ह्याण्ड्स आउटको व्यिस्था, प्रोजेक्टर, कम्प्यटु र, तबध्यतु , र्ाइक, तातलर् हलको अन्य आिश्यक
सतु बिाहरुलाई अबरोि नहुने िरर व्यिस्थापनले तितभन्न व्यतक्तहरुलाई तजम्िेिारी तोतकतितनपछम र
व्यिस्थापन सतर्ततका पिातिकारीहरुले बेला बेलार्ा अनिु र्न िरी रहनपु छम ।
(छ) ताशलमको मूलयाांकन: तातलर्को उिघाटन
सरर्ानै सहभािीहरुको अपेक्षा संकलन िनमपु छम ।तातलर्को
्
अन्त्यर्ा तातलर्को र्ल्ू याक
ं न र्ारार् सहभािीहरुलाइ भराउनपु छम ।सहभािीहरुको राय, सझु ाि र
प्रततकृ या अनसु ार तातलर्को सम्पणू म पक्षर्ा श्रोत सािन अनरुु प पररर्ाजमन ििै जानपु छम ।
२.१०. सहजीकरणमा ध्यान शिनज पने कजराहरु
तातलर्को तिर्यिस्त,ु व्यिस्थापन आति जतत राम्रो भएपतन यसलाई सहजीकरण िने प्रतिक्षकले राम्रो
प्रस्ततु ी निरे र्ा यसको उद्धेश्य परू ा िनम सतकंिैन।जसरी र्ुटिल म्याचर्ा सबै खेलाडीले राम्रो खेलेपतन
िोल लाग्न सके न भनें खेल तजत्न सतकन्न, त्यसैिरी जततसुकै राम्रो व्यिस्थापन र तिर्यिस्तु भएपतन
राम्रो प्रस्ततु तकरण भएन भनें तातलर्को प्रभािकाररता रहन्न । त्यसकारण सहजीकरण िने श्रोत व्यतक्तले
प्रभािकारी प्रस्ततु तका लाति िेहाय बर्ोतजर् िनमु उपयक्त
ु हुन्छ ।
• प्रतिक्षाथीबारे जानकारी: सहजकतामले सहभािीहरुको बारे र्ा सके सम्र् बतढ जानकारी हातसल
िनमपु ने हुन्छ, जसबाट उनीहरुको बझु ाइको स्तर थाहा भइ सोही अनसु ार आर्ुलाई तयार राख्नु
सतकन्छ।
• तातलर्र्ा जानु अतघ सहजकतामले संभि भए साथीभाईहरुसंि, नभए ऐना अिातड भएपतन प्रस्ततु तको
अभ्यास िरी प्रस्ततु त प्रतत तबश्वस्त हुने, तिर्यिस्तु सम्बन्िी सके सम्र् बतढ सचू ना संकलन िने,
संभाब्य प्रश्नको पतहचान िने र त्यसको सर्ािानको तयारी िने।
• तठक सर्यर्ा प्रतिक्षण हलर्ा प्रबेि िने र सर्यर्ा कोही कोही नआएको भएपतन िरुु िने।
• औपचाररक पोिाक लिाएर जाने।
• सबै सहभािीहरुलाई र्ोिाइल बन्ि िा आिाज तबतहन अिस्थार्ा राख्न अनरु ोि िने।
• प्रस्ततु ीकरण अिाडी सबै स्लाइडहरुलाई एकपटक अतनिायम हेनमु पने, यसले यसको क्रर्बद्धता बारे
पनु तामजिी हुनक
ु ा साथै प्रातितिक पक्षको जानकारी रहन्छ।
• स्लाइडको िरुु र्ा आर्ुले प्रस्ततु िने तिर्यिस्तल
ु े सर्ेट्ने कुरा सक्ष
ं ेपर्ा प्रस्ततु िने।
• स्लाइड िेखाउनु अतघ अब यस सम्बतन्ि स्लाइड आउंछ भतन जानकारी तिने।
• प्रस्ततु तलाई तजिन्त बनाउन हात हल्लाउने, िाररररक हािभाि प्रििमन आति िनम प्रयत्न िने।
• सहभािीहरुले बझु े बझु ने न् भनी बीच बीचर्ा अनिु र्न िरररहने।

• प्रस्ततु ीको बीच बीचर्ा सहभािीहरुको यस सम्बतन्ि र्हत्िपूणम जानकारी र अनभु बज छन भनें भन्न
लिाउने र त्यो आर्ुले पतन तटपोट िने।
• कसैले प्रश्न िरे र्ा सबैले सन्ु ने िरर प्रश्न िोहोर्याउने र सबैले बझ्ु ने िरर उत्तर तिने, भररसक
सहभािीहरुबाटनै उत्तर खोज्ने।
• तातलर्र्ा सहभािीहरुले हाई िरे आङ ताने भनें त्यताततर हेरी र्सु क्ु क हांसी के ही छ तक भनेर सोध्ने।
• कसैले एक आपसर्ा कुरा िरे को िेतखयो भनें सबैले कुरा सन्ु नपाए हुन््यो भनी ब्यङ्ि ििै तनयन्रण
िने।
• तातलर्लाई बतढ आकर्मक बनाउन र सहभािीहरुको चाख बढाउन तबर्य सम्बन्िी उखान टुक्का,
त्यो सिं सम्बतन्ित उपयक्त
ु रोर्ाञ्चक अनभु िको सहभािीहरु बीच आिान प्रिान आति िराउनु
पछम ।
• कक्षालाई प्रभािकारी बनाउन त्यांक र तसद्धान्त तिएर र्ार पग्ु िनै त्यसलाई तितभन्न प्रयोि,
अनभु ि, कथा आतिबाट पतु े िनमु राम्रो हुन्छ।
• कक्षालाई सके सम्र् प्रयोिात्र्क बनाउने।
• आर्
ं ू लाई सिैं सहभािीको नजरबाट हेने, लार्ो सेसनर्ा सहभािीहरुलाई के ही सर्य ब्रेक तिनपु ने
हुनसक्छ।यस्तोर्ा उठे र यताउतत जीउ र्कामउन, लार्ो सास तान्न लिाउने, तितभन्न आनभु ि, कथा
आिान प्रिान एिं प्रस्ततु िररएका र्ख्ू य कुराहरु बझु े नबझु क
े ो सम्बन्िर्ा सहभािीहरुबाट नै
Review िराउने िनम सतकन्छ।
• तिर्यिस्तुर्ा जतत छलर्ल िर्यो त्यतत सहभािीहरु सकृ य हुने, बझ्ू ने हुिं ा सार्ान्यतया ६० प्रततित
सर्य प्रस्ततु त र ४० प्रततित छलर्ललाई छुट्याउनु पछम र पर्याप्त छलर्ल िराउनु पछम ।
• खानापतछ तत्कालको कक्षार्ा प्राय: सहभािीहरु अल्छी र्ान्ने, तनिाउने िरे को
िेतखन्छ।प्रतिक्षणलाई रोर्ाञ्चक बनाउन प्रतिक्षकले िरुु र्ा तितभन्न चाखलाग्िा उखानटुक्का,
कथा, अनभु ि आतिबाट िरुु िनमपु छम र बीच बीचर्ा पनु तामजिी िराइरहनु पछम ।
• कुनै सेसनर्ा सहभािी हरुको बतढ चाख िेतखयो र बतढ छलर्लर्ा सर्य जाने िेतखयो भनें सर्यर्ा
उक्त सेसन सम्पन्न िने र बांतक कुरा सेसन बातहरको सर्यर्ा छलर्ल िने िा अको सेसन राख्ने
व्यिस्था िनमपु छम ।
• आर्ूले तलएको सेसनको तिश्लेर्ण िने, कुनै नयां कुरा, तौर तररका, सहभािीको सझु ाि आयो भनें
त्यसलाई पतछका तातलर्का सार्ाग्रीर्ा सर्ािेि िनम सतकन्छ।
• सेसनलाई तनिामररत सर्यभन्िा बतढ लानु हुिं नै , सर्यर्ा नसके र्ा सर्य व्यिस्थापन तबतग्रन्छ।
• र्ल्ु यांकन प्रयोजन िा र्तस्तष्क र्न्थन िा तिर्यिस्तु प्रिेि िा अन्य क्रर्र्ा प्रश्न सोध्िा कुनै पतन
सहभािीलाई तोके र नसोध्ने, सहभािीहरुलाई सिै ाँ आिराथी िब्ि िने।
• पतहलो प्रभाि अतन्तर् प्रभाि भने झै ाँ तातलर्को िरुु िात प्रभिकारी बनाउन सक्िो प्रयास िनमपु िमछ।
• कुनै उिाहरण िा उखानटुक्का प्रस्ततु ििाम लै ाँतिक, जातीय िा िातर्मक आति सम्बेिनतसलतालाई
ध्यान तिनपु िमछ, कुनै जातजाती िा लै ाँतिक रुपर्ा होच्याउने खालको उिाहरण प्रस्ततु निने।
• कतहलेकाहीं छलर्ल हुिं ा हुिं ै तिर्यान्तर भैतिन सक्िछ।यस तिर्यर्ा चनाखो हुने र त्यसलाई
तनयन्रणर्ा तलने कार् सहजकतामले िनमपु िमछ।

• प्रस्ततु िने स्लाइडर्ा भररसक ५ िटा भन्िा बतढ बंिु ा िा २ िटा भन्िा बतढ तचर नराख्ने।
• स्लाईडलाई बतढ एतनर्ेसन र रंतिन बनाउनु भन्िा त्यहां राखेको िब्ि बतढ सचू नार्ल
ू क र प्रभािकारी
होस।्
• १ घण्टा ३० तर्नेटको लाति प्रस्ततु त िने स्लाईड बतढर्ा ३० िटार्ा तसतर्त िनमु राम्रो हुन्छ।
• सहजकतामले स्लाइडर्ा पोइन्टर्ार हेरी अतिकांस सर्य सहभािी ततर हेनमपु छम , सबै सहभािी नतजक
पग्ु ने िरर ओहोर िोहोर िरररहनु राम्रो हुन्छ।
२.११. आिश्यक सामाग्री: तातलर् िरुु हुनु अिातड िेहायका सार्ाग्री ठीक िरुु स्त राख्नपु छम ।
 कायमक्रर्को व्यानर,
 कायमक्रर् तातलका,
 प्रतिक्षणको उद्देश्य बारे को पोेर,
 सहभािी िताम सार्ग्री (तिग्ििमन)/र्ारार्,
 सहभािी पररचय सार्ाग्री,
 ल्यापटप, प्रोजेक्टर,
 ह्वाइटबोडम तथा र्ाकम र,
 र्ातस्कङ्टेप,
 स्टेसनरी (कपी, कलर्, ग्लतु स्टक, र्ेटाकाडम आति),
 उद्घघाटन सरको लाति आिश्यक सार्ाग्रीहरु जस्तै र्ैनित्ती, सलाई, आति।

खण्ड ३: ताशलम कायुक्रम
स्थानीय तह (गाउ/नगरपाशलका)का जनप्रशतशनशधहरु र कमुिारीहरुका लाशग ताशलम कायुक्रम
कायुक्रमको शििरण
पतहलो तिन
समय

सत्र

सत्रको शबषय

८:००-९:००

शबषयको रुपरेखा

शिशध र प्रकृया

-सहभािीको नार् िताम
- नास्ता

९:००-१०:००

१

उिघाटन
्



उिघाटन
र्न्तव्य
्
 सहभािी पररचय
 तातलर्को उद्देश्य प्रकास पाने
 तातलर्का आिश्यक अनि
ु ासनहरु तनिामरण
 तजम्िेिारी बांडर्ांड, अपेक्षा संकलन



१०:००-११:३०

२

तिकास योजनाको
अििारणा,
तिकासक्रर् र
संिैिातनक एिं
काननू ी ब्यिस्था



 पािर प्िइन्ट प्रस्तुती,

११:३०-११:४५
११:४५-१३:१५

१३:१५-१४:००

३

स्थानीयतहको
बातर्मक योजना र
िजेट तजमर्ु ा:
पिु म तयारी, स्रोत
अनर्ु ान तथा
िजेट तसर्ा
तनिामरण

तिकासको अििारणा,
 तिकास र योजना िीचको सम्बन्ि,
 तिकासका आयार्हरु र त्यसको सम्बोिन,
 योजनाको अबिारणा,
 स्थानीय तहको योजना सम्बतन्ि संबैिातनक र
काननु ी व्यिस्था
 अन्तरसम्बतन्ित तिर्यहरु
तचया तिश्रार्
 स्थानीय िजेट तजमर्
ु ाका आिारहरु,
 स्थानीय तहको योजना तथा िजेट तजमर्
ु ाका
चरणहरु,
 िजेटको पि
ु म तयारी चरण
 स्थानीय तहका िजेट तजर्
मु ाका चरणहरु, राजस्ि
परार्िम सतर्ततको व्यिस्था,
 श्रोत अनर्
ु ान तथा िजेट सीर्ा तनिामरण,
 प्राथतर्कीकरणका आिारहरु तनिामरण,आति।
तििा खाना

रातष्िय िानबाट कायमक्रर् िभु ारम्भ िने।
 ब्यानर पढी िा पानसर्ा बत्ती बाली िा
अन्यकुनै प्रकृ या अपनाई कायमक्रर्को
उिघाटन
िने
्
 उद्देश्यर्ा प्रकाि (स्लाइड प्रििमन)
 सम्झन सतजलो हुने पररचय तररका
अपनाउने।
 सहभािीहरुर्ा र्यापोटमर कर्ेन्टर र्नोरञ्जन
सर्हू आति तितभन्न कायम तबभाजन,
 र्ेटाकाडमर्ा अपेक्षा सक
ं लन




प्रिचन,
छलर्ल एिं अन्तरकृ या आति





पािर प्िइन्ट प्रस्तुती,
प्रिचन,
छलर्ल एिं अन्तरकृ या,आति

समय

सत्र

सत्रको शबषय

शबषयको रुपरेखा

१४:००-१५:३०

४

स्थानीयतहको
बातर्मक योजना र
िजेट तजमर्ु ा:
सर्हू अभ्यास।

सहभािीहरुलाई तनम्न ३ सर्हू र्ा तबभातजत िरी सर्हू
कायम िराउने:
 राजश्वको अनर्
ु ान र राजश्व परार्िम
प्रततिेिन तयारी- सर्हु क
 श्रोत अनर्
ु ान र िजेटको सीर्ा तनिामरण सर्हु ख
 प्राथतर्तककरणका आिारहरु र र्ािमििमन
तयारी - सर्हु घ
सर्हू कायम सर्ाप्त भएपतछ सर्हू को कुनै एक
सिस्यबाट प्रस्ततु िराउने र अन्य सर्हू का
सहभािीहरुबाट सझु ाब एिं प्रततकृ या तलने।
तचया तिश्रार्

१५:३०-१५:४५
१५:४५-१७:१५

५

ितस्तस्तरका
योजना छनौट र
िडास्तरर्ा
योजना
प्राथतर्तककरण
अभ्यास सर्ेत




योजना तजमर्ु ाका चरणहरु,
योजना छलर्ल, छनौट, अतभलेख
(तटपोट),,
 िडास्तरर्ा िस्तीिाट आएका योजनाहरुको
अतभलेख तयारी,,
 तितभन्न ३ सर्हू तनर्ामण िरी
प्राथतर्तककरणको अभ्यास,
 सर्हू प्रस्ततु त ।

शिशध र प्रकृया
 सर्हू िठन,
 सर्हू र्ा सहतजकरण
 सर्हू र्ा छलर्ल एिं अन्तरकृ या
 प्रततिेिन तयारी
 प्रस्तुतत

 तिर्यिस्तब
ु ारे छोटो प्रस्तुती,
 सर्हू िठन,
 सर्हू र्ा सहतजकरण
 सर्हू र्ा छलर्ल एिं अन्तरकृ या
 प्रततिेिन तयारी
 प्रस्ततु त

िोश्रो शिन
सर्य
८:००-९:००
९००-९:१५
९:१५-१०:४५

सर

६

१०:४५-११:००
११:००-१२:३०

कायमपातलकाका
तितभन्न
सतर्ततहरुर्ा
िजेट छलर्ल
र कायमपातलका
एिं सभाबाट
स्िीकृ तत प्रकृ या
सर्हू अभ्यास
सर्ेत।

७

१२:३०-१३:३०

सरको तबर्य

आतथमक ऐन,
तितनयोजन ऐन
तथा
िजेट
सम्बन्िी
अनसु चू ीहरुको
जानकारी एिं
अभ्यास

तबर्यको रुपरे खा

तिति र प्रकृ या

तबहानको नास्ता
अतघल्ला तिनको सतर्क्षा
 िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्ततको िठन,
 पािर प्िइन्ट प्रस्तुती,
 िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्ततको कार्
 प्रिचन,
कतमव्य र आतिकार,
 छलर्ल एिं अन्तरकृ या
 तबर्यित सतर्ततहरुको व्यिस्था,
 सर्हू िठन,
 सर्हू र्ा सहतजकरण
 िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा,
 सर्हू र्ा छलर्ल एिं अन्तरकृ या
 कायमपातलकाबाट स्िीकृ ती,
 प्रततिेिन तयारी
 सभाबाट स्िीकृ ती,
 सर्हू प्रस्ततु त
 सर्हू अभ्यास- तबर्यित सतर्तत अनस
ु ार ५
िटा सर्हू र्ा तबभाजन, सर्हू कायम, सर्हू
कायमको प्रस्ततु त,
 ५ िटा सर्हू को प्रस्ततु ी एतककृ त िरी सयंु क्त
कायमक्रर् तयारी,
तचया तिश्रार्
 आय व्यय प्रक्षेपण,,
 आतथमक ऐन, तितनयोजन ऐनको ढााँचा र सर्ेट्नु
पने तिर्य,
 राजस्ि र खचम तिर्मकहरुको बतिमकरण र
व्याख्या,
 सर्हू अभ्यास,
तििा खाना

१३:३०-१५:००

८

१५:००-१६:००

९

योजना
 कायामन्ियनको ढााँचा,
कायामन्ियन,
 उपभोक्ता सतर्तत िठन,
अनिु र्न
र  अनिु र्न सतर्तको व्यिस्था,
र्ल्ु यांकन
 अनिु र्न सच
ु कहरु,
सम्िन्िी
 अनिु र्न प्रततिेिन,
व्यिस्था
 िजेट तथा कायमक्रर्को प्रिती सतर्क्षा
सर्ापन
 र्ल्ू यांकन र्ारार् संकलन,
 सहभािीहरुबाट र्न्तव्य,
 िन्यबाि ज्ञापन,
 सर्ापन र्न्तव्य

 पािर प्िइन्ट प्रस्तुती,
 प्रिचन,
 छलर्ल एिं अन्तरकृ या

 तातलर् सहयोिी बाट र्ल्ू यांकन

र्ारार् तबतरण िरी
सहभािीहरुलाई भराउने र
संकलन िने,
 सहभािीहरु र्ध्येबाट
तातलर्बारे र्ा प्रततकृ या तलने,
 िन्यबाि सतहत सर्ापन र्न्तव्य
तिने
 तातलर् हलबाट तातलर् सार्ाग्री
संकलन िने।

खण्ड ४: सत्र व्यिस्थापन
प्रथम सत्रः उद्घाटन सत्र
१.१. सत्रको लक्ष्य
यो सरर्ा तातलर्को उिघाटन
भई औपचाररक िरुु िात हुनेछ ।
्
१.२. सत्रको अन्त्यमा
सहभािीहरु एक आपसर्ा पररतचत भएका हुने छन् ।
सहभािीहरु तातलर्को उद्देश्यबारे जानकार भई अरुलाई प्रे पानम सक्ने हुनेछन् ।
सहभािीहरुले आ-आफ्ना अपेक्षा व्यक्त िरे का हुनेछन ।
सहभािीहरु तातलर् अनुिासनहरुबारे जानकार हुनेछन।
तातलर् अितिभरर्ा पालना िररनपु ने र्ान्यताहरु र अपनाउनु तिति र प्रकृ याहरु तनिामरण भएको हुनेछ ।
१.३. आिश्यक मूख्य शक्रयाकलापहरु
स्िाित तथा प्रतिक्षणको उद्देश्यबारे जानकारी
तबतिे व्यतक्तत्िबाट कायमक्रर्को औपचाररक उद्घाटन र र्न्तव्य व्यक्त
सहभािीहरुको पररचय तथा उनीहरुको अपेक्षा संकलन
प्रतिक्षणको र्ान्यताहरुको तनिामरण
प्रत्येक तिनको लाति र्यापोटर सर्हू , र्नोरञ्जन सर्हू आतिको तनर्ामण
१.४. व्यिस्थापन सशमशतले गने कायुहरु: पतहलो तिन कायमक्रर् उद्घाटनको अतघ व्यिस्थापन सतर्ततले िेहाय
बर्ोतजर् िनमपु छम ।
४.१.१ पूिु तयारी
उिघ् ाटनको लाति रातष्िय िान बजाउने व्यिस्थाका साथै व्यानर,र्ाइक आतिको साथै पतहलो तिन आिश्यक पने
सार्ाग्रीहरु पोेर, पम्प्लेट ल्यापटप, प्रोजेक्टर, नेर् ट्याि, स्टेिनरी सार्ाग्रीको व्यिस्था िनमु पछम ।पानसर्ा बतत्त बाली
उद्घाटन िने भए पानस, र्ैनबतत्त, लाइटर िा सलाई आतिको सर्ेत व्यिस्था िनमपु छम ।उद्घाटनर्ा आएका पाहुनाहरुलाई
व्यितस्थत ढिं ले बसाइको व्यिस्था िनमपु िमछ ।
१.४.२ सहजकताुको लाशग सन्िेि
पतहलो प्रभाि अतन्तर् प्रभाि भने झै ाँ पतहलो तिनको प्रभाि बााँकी तिनहरुर्ा पिमछ। यति प्रतिक्षकहरुले पतहलो तिन
राम्रो प्रभाि पानमसके कायमक्रर् िेरैहिसम्र् सर्ल हुन पग्ु िछ । त्यसैले पतहलो तिन िेरै राम्रो प्रभाि पानम
सहजकतामहरुलाई व्यिस्थापनले राम्रो सन्िेि तिनपु िमछ ।

१.४.३ तयारी तथा कायुक्रम कक्षको शनररक्षण
कायमक्रर्को पतहलो तिन कायमक्रर्स्थल सहभािीहरुको लाति नौलो हुन्छ।उनीहरुलाई कुनै अप्ठे रो नपने िरी बस्ने नार्
ट्याि सतहतको व्यिस्था तर्लाउनु पिमछ।सहजकताम तथा सहभािीहरु पग्ु नु भन्िा अतघ नै व्यिस्थापनले
कायमक्रर्स्थलर्ा पिु ी त्यहााँको िस्ततु स्थततको र्ल्ू यांकन िरर आिश्यक व्यिस्था तर्लाउनु पिमछ।तििेर्िरी बसाइको
व्यिस्था, तपउने पानी, िौचालय, आति को व्यिस्था राम्रो छ छै न तबचार िनमपु छम ।आिश्यक िेतखएर्ा िौचालय
सम्बन्िी संकेत िा जानकारी प्रिान िनमपु िमछ ।
१.४.४ सहभागीहरुको नाम िताु
सहभािीहरुको नार् िताम कायम कायमक्रर् सुरु हुनु भन्िा अतघ नै सम्पन्न िरी सक्नु पिमछ।कथर्् किातचत कुनै सहभािी
तढलो आएर्ा खाना खाने सर्यर्ा िताम िराउनु पिमछ।यसो हुन सके र्ा कायमक्रर्र्ा बािा पिैन।ितामकोलाति र्ारर् तयार
ििाम सहभािीको नार्, पि, तजल्ला, सम्पकम नम्बर तथा इर्ेल ठे िाना उल्लेख िनमु पिमछ। तातलर् सम्पन्न भएपतछ
सहभािीहरुको एकआपसर्ा सम्पकम का लाति सर्ेत कम्प्यटु र तप्रन्ट िरर एक एक प्रतत सबै सहभािीहरुलाई तिनु राम्रो
हुन्छ।
१.४.५. आसन ग्रहण:
उिघाटनर्ा
आएका पाहुनाहरु र सहभािीहरुलाई बस्ने स्थान संकेत िरी आसन ग्रहण िनम लिाउनपु छम ।सबै सहभािी र
्
पाहुनाहरु बसेपतछ रातष्िय िान बाट कायमक्रर्को िभु ारम्भ िनमपु छम ।
१.४.६. स्िागत तथा प्रशिक्षणको उद्देश्यबारे जानकारी
स्िाित र्न्तव्य राख्िा िेरैकुराहरु नबोली िेरै भतू र्का नबााँिी सोझै तिर्यर्ा के तन्रत भइ अतभव्यतक्त तिनु पिमछ।यसरी
स्िाित र्न्तव्य तििं ा सभापतत, र्ख्ू य अततथी र अन्य अततथी भए तनजहरुलाई सम्बोिन िरे पतछ सहभािीहरु,
परकार तथा अन्य र्हानुभािहरु भनी एकर्ेु सम्बोिन र स्िाित िनमु राम्रो हुन्छ जसले ििाम सर्यको बचत हुन्छ।त्यसै
िरी उद्देश्यको बारे र्ा प्रकाि पािाम भार्ण िैलीर्ा नभइ बाँिु ाित रुपर्ा तिनु पिमछ।उद्देश्यहरुको पोेर तयार िरी कायमक्रर्
कक्षको अिातड टााँस्नु पिमछ र कायमक्रर् अितिभर यसलाइ त्यहााँ रहन तिनपु िमछ।यसबाट सम्झना हुन र्द्दत पग्ु िछ ।
१.४.७. उद्घाटन : यसपतछ र्ख्ु य अततथी िा अततथीबाट कायमक्रर्को उिघाटन
िराउनपु छम ।
्
१.४.८ सहभागीहरुको पररिय तथा अपेक्षा सक
ां लन
सहभािीहरु िीच पररचय िनमु तातलर्को एउटा अत्यन्तै र्हत्िपणू म पक्ष हो । यसले तातलर्को लाति सहयोिी िातािरण
तनर्ामण ििमछ।पररचयको लाति तितभन्न तररकाहरु अपनाउन सतकन्छ। सके सम्र् बतढ भन्िा बतढ रचनात्र्क तररकाबाट
िनम सके र्ा कायमक्रर्को िरुु िाती प्रभाि राम्रो हुन्छ । सहभािीहरुलाई सर्हू र्ा तिभाजन िने र सर्हू तभर छलर्ल िा
एक आपसर्ा पररचय िरी सके पतछ सर्हू को एक जनाले सबैको पररचय िराउने तितिलाई यहााँ अपनाउन सतकन्छ ।
पररचय तभर नार्, पि, तजल्ला, कायम अनभु ि, र स्थायी ठे िाना आति आिश्यक कुराहरु सर्ािेि िनम सतकन्छ। यसको
ढााँचा पोेरर्ा िा प्रोजेक्टर र्ार्म त प्रस्ततु िररतिाँिा राम्रो हुन्छ ।
कायमक्रर्को उद्देश्य बताई सके पतछ कायमक्रर्को अपेक्षा संकलन िररन्छ।अपेक्षा संकलनको लाति प्रत्येक सहभािीलाई
बतढर्ा िईु िटा र्ेटाकाडम उपलव्ि िराई अपेक्षा लेख्न अनरु ोि िनमपु िमछ।सहभािीहरुको अपेक्षा संकलन पचातात
सहजकतामले काडमर्ा लेतखएका कुरा सबैले सन्ु ने िरे र पढ्िै बोडमर्ा टााँस्िै जाने िनमपु छम , िोहोररएर्ा िा तातलर्को

तबर्यसिं असम्बतन्ित भएर्ा सहभािीहरुकै सहर्ततर्ा हटाउनु पिमछ।संकलनको कार् सतकए पतछ अपेक्षा परु ा भए
नभएको कायमक्रर्को अन्त्यर्ा र्ल्ू यांकन िररने कुरा पतन अिित िराउनु पिमछ ।
१.४.९ प्रशिक्षणको मान्यताहरुको शनधाुरण
तातलर् कायमक्रर्लाई र्यामतित बनाउन आिश्यक कुराहरु जस्तो प्रतिक्षण सञ्चालन सर्यर्ा र्ोिायल बन्ि िने,
साइड टक निने, सोध्िा िा अनभु ि सेयर ििाम हाथ उठाएर पालो पालो िरी िने आति र्ान्यताहरु सहर्ततर्ा
सहभािीहरुलाई सोध्िै ब्राउन पेपरर्ा लेख्िै जाने र अन्त्यर्ा सबैको तालीबाट अनुर्ोिन िराउनु पिमछ र त्यो पेपर सबै
सहभािीहरुले प्रे िेख्ने िरी हलतभर टांस्नपु छम , जस्ले त्यसको स्र्रण भई रहन्छ।
१.४.९ प्रत्येक शिनको लाशग शजम्मेिारी शनधाुरणः
तातलर् अितिभरको लाति सहभािीहरुलाई तीनिटा सर्हू र्ा तिभाजन िनम पछम जस र्ध्ये पालै पालो साँि
एउटा र्यापोटर, अको िेख्ने र सन्ु ने, र अकोलाई र्नोरञ्जनको तजम्र्ेिारी तिनु पिमछ ।सर्हू तिभाजनका तितभन्न
तितिहरु अपनाई र्नोरञ्जनपूणम ढाँिबाट सर्हू तनर्ामण िनम सतकन्छ। सर्हु को नार् पतन जिं ली जनािर िा र्ूल
आतिबाट राख्न सतकन्छ।यी सर्हू हरुलाई तिईएको तजम्र्ा परु ा िनम उत्प्रेररत िनमपु िमछ।यी सर्हू हरु र त्यसका
सिस्यहरुको नार् पतन सबैको स्र्रणका लाति ब्राउन पेपरर्ा लेखी हलतभर टासं िनमपु छम ।
िोश्रो सत्र: शिकास योजनाको अिधारणा, शिकासक्रम र सांबैधाशनक एिां कानूनी ब्यिस्था
२.१. सत्रको लक्ष:
सहभािीहरु योजनाबद्ध तिकासको अििारणा र नेपालर्ा यसको अभ्यास तथा अन्तरसम्बतन्ित तबर्यहरु बारे
जानकार भएका हुनेछन।
२.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरुलाई योजनाबद्ध तिकासको अबिारणा, नेपालर्ा यसको अभ्यास, काननू ी व्यिस्था र अन्तरसम्बतन्ित
तबर्यहरुबारे जानकारी तिने।
२.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरुले तिकास, योजना, नेपालर्ा यसको अभ्यास, अन्तरसम्बतन्ित तबर्यहरु आति बारे राम्रो संि बझु क
े ा
हुनेछन।
२.४. पूिु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सहभािीहरुलाई प्रश्न लेख्नको लाति
र्ेटाकाडम आतिको व्यिस्था िनमपु िमछ ।
२.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन आति।
२.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
योजना प्रकृ या जतटल र झञ्झतटलो प्रकृ या भए पतन स्थानीय तिकासको लाति यो अपररहायम प्रकृ या हो।स्थानीय
जनप्रतततनतिहरु र स्थानीय तहर्ा कायमरत कर्मचारीहरुले रणनीततक, आबतिक तथा िातर्मक तिकास योजना तनर्ामण
प्रकृ यार्ा सहभािी हुनपु ने हुन्छ।त्यस्तै िररबी न्यनू ीकरण, जनसख्ं या तनयन्रण, िातािरण सरं क्षण, सार्ातजक

सर्ाबेिीकरण, सर्तार्ल
ू क तिकास, पोर्ण, तिपि व्यिस्थापन, िीिो तिकास जस्ता अन्तर सम्बतन्ित तबतबि
तबर्यहरु पतन स्थानीय योजना तजर्मु ा प्रकृ यार्ा सम्बोिन िनमपु ने हुन्छ।तिकासर्ा सबैको पहुचं र सहभािीता सतु नतचातत
ििै िीिो र सन्ततु लत तिकासको अबिारणा बर्ोतजर् जनतासिं िरे का तिकासका बाचाहरुलाई व्यिहारर्ा उतानम पतन
यसको ज्ञान आिश्यक छ।सहभािीहरु जनताबाट तनिामतचत भएर आउने भएका हुनाले उनीहरुको पृष्ठभर्ू ी, िैतक्षक
योग्यता र अनभु ि पतन एकै नासको हुिं नै ।त्यसैले प्रतिक्षाथीहरुलाई प्रयोि हुने िब्िको अथम सर्ेत उनीहरुले व्यिहारर्ा
प्रयोि िने कुराको उिाहरण तिएर सबैले बझ्ु ने िरी प्रे पािै जानपु छम ।
२.७. प्रस्तजशतमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:
प्रस्ततु तर्ा र्ख्ू यतया िेहायका तिर्यिस्तहु रु सर्ाबेि िररनेछन्
•
•
•
•
•
•

तिकासको अििारणा,
तिकास र योजना िीचको सम्बन्ि,
तिकासका आयार्हरु र त्यसको सम्बोिन,
योजनाको अबिारणा,
स्थानीय तहको योजना सम्बतन्ि सबं ैिातनक र काननु ी व्यिस्था
अन्तरसम्बतन्ित तिर्यहरु

तेश्रो सत्र: स्थानीयतहको बाशषुक योजना र िजेट तजुजमा

३.१. सत्रको लक्ष:
सहभािीहरु स्थानीय तहको िातर्मक योजना र िजेट तजर्मु ा िनम सक्षर् भएका हुनेछन।
३.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरुलाई आन्तररक िातर्मक योजना र िजेट तयारी सम्बन्िी तबतबि तबर्यर्ा जानकारी तिने।
३.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरु िजेट तजर्मु ाका आिारहरु, चरणहरु, राजस्ि अनर्ु ान, श्रोत अनर्ु ान तथा िजेट सीर्ा तनिामरण सम्बतन्ि
तबर्यर्ा जानकार भएका हुनेछन।
३.४. पूिु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सहभािीहरुलाई प्रश्न लेख्नको लाति
र्ेटाकाडम आतिको व्यिस्था िनमपु िमछ
३.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन आति।

३.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
बातर्मक योजना र िजेट तजर्मु ा स्थानीय तहको बातर्मक कायमतातलका तभर पने कुरा हो।सबै जनप्रतततनतिहरु यसर्ा
सल
ं ग्न हुनपु ने हुन्छ।जनसहभातितात्र्क योजना प्रकृ या जनता र जनप्रतततनतिहरु िीच अन्तरसम्बन्ि स्थातपत िराउने
र्ाध्यर् पतन हो।साथै जनतासंि िरे का तिकासका बाचाहरुलाई िास्ततिकतार्ा रुपान्तररत िने यो एउटा र्ाध्यर् सर्ेत
हो।श्रोत सािनहरुको प्रभाबकारी उपयोि, रोजिारी सृजना, िररिी न्यनु ीकरण, सन्ततु लत एिं िीिो तिकास, तिकासर्ा
सबैको सर्ान पहुचं र तिकासका प्रततर्लहरुको न्यायोतचत तितरण आजका स्थानीय तहका टड्कारा आिश्यकता
हुन।यसकालाति श्रोत व्यिस्थापन, योजनाको छनौट तथा प्राथतर्कीकरण, योजना कायामन्ियन, अनिु र्न तथा
र्ल्ू याक
ं न आति तबर्यहरुर्ा सहभािीहरुर्ा जानकारी हुनु अतनिायम छ।त्यसकारण सहजकतामले राजस्ि परार्िम
सतर्तत, श्रोत अनर्ु ान तथा िजेट सीर्ा तनिामरण सतर्ततका व्यिस्थाका साथै स्थानीय योजना तथा बातर्मक िजेट
तजर्मु ा प्रकृ याहरु बारे सहभािीहरुलाई राम्रोसंि बझु ाउनु पिमछ।यो तबर्य के ही प्रातितिक पतन भएकाले सबै
सहभािीहरुको यसर्ा ध्यान िएको छ छै न, पयामप्त अन्तरकृ या र र्तष्तष्क र्न्थन भएको छ छै न सबै तबचार िरी बढी
भन्िा बढी सहभािीता िराउनुपछम ।
३.७. प्रस्तजशतमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:
प्रस्ततु तर्ा र्ख्ू यतया िेहायका तिर्यिस्तहु रु सर्ाबेि िररनेछन्
• स्थानीय िजेट तजर्मु ाका आिारहरु,
• स्थानीय तहको योजना तथा िजेट तजर्मु ाका चरणहरुको सतं क्षप्त जानकारी,
• िजेटको पिु म तयारी चरण,
• स्थानीय तहका िजेट तजर्मु ाका चरणहरु, राजस्ि परार्िम सतर्तत,
• श्रोत अनर्ु ान तथा िजेट सीर्ा तनिामरण,
• प्राथतर्कीकरणका आिारहरु तनिामरण,
िौथो सत्र: स्थानीय तहको बाशषुक योजना र िजेट तजुजमा- अभ्यास
४.१. सत्रको लक्ष:
सहभािीहरुले स्थानीय तहको बातर्मक योजना तथा िजेट तजमर्ु ा बारे प्रयोिात्र्क ज्ञान पाएका हुनेछन।
४.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरु स्थानीय तहको िातर्मक योजना तथा िजेट तजर्मु ाका प्रकृ या र चरणहरुको अभ्यास िराउने।
४.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:

सहभािीहरु स्थानीय तहको राजस्ि अनर्ु ान, श्रोत अनर्ु ान र िजेट सीर्ा तनिामरण, िातर्मक योजना तथा िजेट
तजर्मु ाबारे जानकार भएका हुनेछन।
४.४. पूिु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, ब्राउन पेपर र्ातस्कङ टेप आतिको
व्यिस्था िनमपु िमछ ।
४.५. प्रशिक्षण शिशध
तबर्यित तबभाजन, सर्हू र्ा सहतजकरण, सर्हू छलर्ल, सर्हू प्रस्ततु त र अन्तरकृ या।
४.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
यो तबर्य र्ाथी तेश्रो सरको प्रयोिात्र्क कक्षा भएकोले यसर्ा राजस्िको अनुर्ान, श्रोत अनर्ु ान तथा िजेट सीर्ा
तनिामरण र िजेट तथा कायमक्रर् प्राथतर्कताका आिारहरु एिं र्ािमििमन तयारीका लाति सहभािीहरुलाई ३ सर्हू र्ा
तबभातजत िराई छलर्ल िराउनु पनेछ।सर्हू र्ा छलर्ल िराउंिा छलर्लको नेतत्ृ ि उपलव्ि भएसम्र् स्थानीय तहर्ा
तनभाउनु पने भतू र्काका आिारर्ा िराउनु पनेछ जस्तो राजस्ि अनर्ु ान सतर्ततर्ा उपाध्यक्ष िा उपप्रर्ख
ू , श्रोत तथा
िजेट सीर्ा तनिामरण सतर्ततर्ा अध्यक्ष िा प्रर्ख
ू आति।सहजकतामले ३ िटै सर्हू र्ा िई सहजीकरण िनमु
पनेछ।सहजीकरण ििाम सर्हू लाई तोतकएको कायम बर्ोतजर् र्ारार् भनमु पने भए त्यसको तररका, प्रततबेिन तिनपु ने भए
त्यसको ढाचा, त्यस्तै अन्य कायमको हकर्ा त्यसको प्रकृ या स्पे रुपर्ा तसकाउनु पछम ।कततपय सर्हू कायमर्ा एक िइु
जनाले कार् िने अरु तनष्कृ य रहने अिस्था हुन्छ।सहजकतामले चनाखो भई सबैको सकृ य सहभािीता अतनिायम रुपर्ा
िराउने व्यिस्था िनमपु छम ।
४.७. समूह शबभाजन र प्रस्तजशत:
सर्हू तबभाजन र प्रस्ततु त िेहाय अनसु ार हुनेछ।
सहभािीहरुलाई तनम्न ३ सर्हू र्ा तबभातजत िरी सर्हू कायम िराउने:
 राजश्वको अनर्
ु ान र राजश्व परार्िम प्रततिेिन तयारी- सर्हु क
 श्रोत अनर्
ु ान र िजेटको सीर्ा तनिामरण - सर्हु ख
 प्राथतर्तककरणका आिारहरु र र्ािमििमन तयारी - सर्हु घ
सर्हू कायम सर्ाप्त भएपतछ सर्हू को नेतत्ृ ि िने सिस्य िा अन्य कुनै एक सिस्यबाट प्रस्ततु िराउने र अन्य
सर्हू का सहभािीहरुबाट सझु ाब एिं प्रततकृ या तलने कायम िररनेछ।

पािौं सत्र: िशस्तस्तरका योजना छनौट र िडास्तरमा योजना प्राथशमशककरण

५.१. सत्रको लक्ष:
सहभािीहरु योजनाको छनौट िरी त्यसको प्राथतर्तककरण िनम सक्षर् भएका हुनेछन।
५.२. सत्रको उद्देश्य:

सहभािीहरुलाई योजनाको छनौट र प्राथतर्तककरण िनम सैद्धातन्तक र व्यिहाररक ज्ञान तिने।
५.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरु सहभािीतात्र्क आिारर्ा बतस्तस्तरर्ा योजना छनौट, अतभलेखीकरण र िडास्तरर्ा त्यसको
प्राथतर्कीकरण िनम जानकार भएका हुनेछन।
५.४. पिू ु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, र्ातस्कङ टेप, ब्राउन पेपर आतिको
व्यिस्था िनमपु िमछ ।

५.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन र सर्हू कायम र सर्हु को प्रस्ततु त।
५.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
यो िाउ, टोल र बतस्त स्तरर्ा िई जनतालाई योजना प्रकृ यार्ा प्रत्यक्ष संलग्न िराई उनीहरुको र्ाि अनसु ार योजना
छनौट र प्राथतर्कीकरण िने प्रकृ या हो।यो योजना छनौटको प्रारतम्भक तर र्हत्िपणू म चरण हो।यो चरणर्ानै जनता र
योजनाको भेट हुन्छ र जनतासंि योजनाको सम्बन्ि स्थातपत हुन्छ।जनताको र्ाि र आिश्यकता अनसु ार योजना छनौट
भएनन् भनें योजनाले जनसहभातिता, अपनत्ि र तििोपना पाउन सक्िैन।त्यसकारण सहजकतामले बतस्त, टोल स्तरर्ा
योजना तजर्मु ा भेला कसरी आयोजना िने, जनताको अत्यतिक सकृ य सहभािीता कसरी िराउने, योजनाको र्ाि
संकलन, छनौट, अतभलेतखकरण र त्यसको प्राथतर्कीकरण कसरी िने, आतिको जानकारी एिं प्रयोिात्र्क अभ्यास
सर्ेत िराउनपु छम ।अभ्यासको लाति बस्तीस्तरको नर्नू ा र्ािको तले तयार िने, र्ािको क्षेरितरुपर्ा अतभलेखीकरण
िने र िडास्तरर्ा ल्याई प्राथतर्तककरण िने बेग्लाबेग्लै सर्हू बनाई नर्नू ा अभ्यास िराउनु राम्रो हुन्छ।यसर्ा प्रयोि हुने
र्ारार्हरु भने सैद्धातन्तक र व्यिहाररक ज्ञान तिनपु छम ।सबै सहभािीहरुको सकृ य सहभािीता हुने िातािरण तनर्ामण िने
र सहभािीको र्नोतिज्ञान िझ्ु ने कुरार्ा ध्यानु तिनहु ोस।
५.७. प्रस्तजती र अभ्यासमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:







योजना तजमर्ु ाका चरणहरु,
िस्तीस्तरर्ा योजना तजर्मु ा भेला, भेला बोलाउने प्रकृ या,छलर्लको ढाचाबारे जानकारी,
योजना छलर्ल, छनौट(तटपोट), अतभलेख तयारीबारे जानकारी,
िडास्तरर्ा िस्तीिाट आएका योजनाहरुको अतभलेख तयारी र प्राथतर्कीकरण तितिबारे जानकारी,,
योजना तटपोट, अतभलेख तयारी तथा प्राथतर्तककरणकोलाति तितभन्न सर्हू तनर्ामण िरी अभ्यास िराउने,
सर्हू प्रस्ततु त।

छै ठौ सत्र: िजेट तथा कायुक्रम तजुमज ा सशमशत र शिषयगत कायु सशमशतमा योजना तथा िजेट
तयारी प्रकृया।
६.१. सत्रको लक्ष:
सहभािीहरु बातर्मक नीतत तथा कायमक्रर्को प्रस्ताब तयार िनम सक्षर् भएका हुनेछन।
६.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरुलाई िातर्मक नीतत तथा कायमक्रर् तयार िने प्रकृ या बारे जानकारी तिने।
६.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरुले िातर्मक िजेट तथा कायमक्रर् तयार िने सैद्धातन्तक तथा व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त िरे का हुनेछन।
६.४. पिू ु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सहभािीहरुलाई प्रश्न लेख्नको लाति
र्ेटाकाडम आतिको व्यिस्था िनमपु िमछ
६.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन आति।
६.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
यसर्ा िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्त र तितभन्न तबर्यित सतर्ततहरुको िठनको प्रकृ या, तितभन्न तबर्यक्षेरबाट
छनौट भएर आयोजनाहरुलाई सम्बतन्ित सतर्ततर्ा छलर्ल र प्राथतर्कीकरण िने, िडाहरुबाट प्राप्त प्रस्ताबहरुलाई
सम्बतन्ित सतर्ततहरुर्ा छलर्ल िराउने, तबर्यित सतर्तत र िडाको प्रततबेिन उपर छलर्ल िराई सोको एतककृ त
प्रततबेिन िजेट तथा कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्ततले िाउं िा निर कायमपातलकार्ा पेस िने कायम पिमछ।यो स्थानीय योजना
प्रकृ याको अततनै र्हत्िपणू म चरण हो।िजेट तथा कायमक्रर् सतर्ततले तितभन्न तबर्य क्षेर र िडाहरुर्ा िजेट र
कायमक्रर्को सन्तल
ु न तर्लाउने, क्षेरित प्राथतर्कता हेने, आबतिक योजना र िातर्मक कायमक्रर् िीच तािात्म्य
तर्लाउने, कायमक्रर्र्ा िोहोरोपना हटाउने, िजेट सीर्ा र र्ािमििमन अनसु ार कायमक्रर् तजमर्ु ा भए नभएको हेने आति
कायमहरु ििमछ।त्यसकारण िातर्मक कायमक्रर् र िजेट तनर्ामणको यो चरणर्ा हुने सबै प्रकृ या, भनमपु ने र्ारार्, प्रततबेिनको
ढाच
ं ा आति बारे र्ा सहभािीहरुर्ा राम्रो सैद्धातन्तक एिं व्यिहाररक ज्ञान आिश्यक छ, झन तबर्यित सतर्तत र िजेट
तथा कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्ततका संयोजक र सिस्यहरुलाई त यो ज्ञान र िीप अपररहायम छ। त्यसकारण यसर्ा संतक्षप्त
प्रस्ततु ी िरी तितभन्न ५ िटा सर्हू र्ा तबभाजन िरी सर्हू अभ्यास िराउनपु छम । ५ िटा सर्हू को प्रस्ततु ी पतछ िजेट तथा
कायमक्रर् तजर्मु ा सतर्ततले एतककृ त िजेट तथा कायमक्रर् प्रस्ताब तयार िनमपु छम ।
६.७. प्रस्तजतीमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:
• िजेट तथा कायमक्रर् तजमर्ु ा सतर्ततको िठन,
• िजेट तथा कायमक्रर् तजमर्ु ा सतर्ततको कार् कतमव्य र आतिकार,
• तबर्यित सतर्ततहरुको व्यिस्था,
• िजेट तथा कायमक्रर् तजमर्ु ा,
• कायमपातलकाबाट स्िीकृ ती,

• सभाबाट स्िीकृ ती,
• सर्हू अभ्यास

सातौं सत्र: आशथुक ऐन, शिशनयोजन ऐन तथा िजेट सम्बन्धी अनस
ज ि
ज ीहरूको जानकारी र
अभ्यास
७.१. सत्रको लक्ष: सहभािीहरु आतथमक ऐन, तितनयोजन ऐन र िातर्मक कायमक्रर् तयारी िनम सक्षर् भएका हुनेछन।
७.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरुलाई स्थानीय तहको आतथमक ऐन र तितनयोजन ऐन तयारी तथा िातर्मक कायमक्रर् तयारी सम्बन्िी जानकारी
एिं अभ्यास सर्ेत िराउने।
७.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरुलाई स्थानीय तहको आतथमक ऐन र तितनयोजन तयारी तथा िातर्मक कायमक्रर् तयारी सम्बन्िर्ा जानकार
भएका हुनेछन।
७.४. पूिु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सहभािीहरुलाई प्रश्न लेख्नको लाति
र्ेटाकाडम, ब्रउनपेपर, र्ाकम रपेन, आतिको व्यिस्था िनमपु िमछ ।
७.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन र आिश्यकता अनसु ार सर्हू कायम, सर्हु प्रस्ततु त।
७.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
सहभािीहरुकोलाति यो तनतान्त नयां अभ्यास हो।स्थानीय तहले आतथमक ऐन र तबतनयोजन ऐन तनर्ामण, िातर्मक िजेट
तथा कायमक्रर् तजर्मु ा र प्रस्ततु ी िातर्मक रुपर्ा िनमपु ने पने हुन्छ। यो स्थानीय तहको तनयतर्त प्रकृ या हो। ऐन तनर्ामण र
िजेट तयारी एक जतटल तबर्य हो। स्थानीय तहका तनिामतचत प्रतततनतिहरु तनयतर्त रुपर्ा यो प्रकृ यार्ा सार्ेल हुनपु ने
भएकाले यसको सार्ान्य ज्ञान सबै जनप्रतततनतिहरुर्ा हुनु अतत जरुरी छ।िजेट तयारी र आतथमक तथा तबतनयोजन ऐन
तनर्ामणर्ा प्रत्यक्ष सम्लग्न हुने कर्मचारी र जनप्रतततनतिहरुको लाति त यो तबस्तृत रुपर्ा बझ्ु नपु ने हुन्छ।त्यसैले
प्रस्ततु ीकरणर्ा आतथमक ऐन तथा तितनयोजन ऐनकोको नर्नू ा ढांचा र यसर्ा सर्ेट्नु पने तबर्यहरु एिं िातर्मक
कायमक्रर्को नर्नू ा र्ारार् र यसलाई भने तररका सर्ेतटएका छन।यो अततनै सम्बेिनतिल र जतटल तबर्य भएकोले
राम्रोसंि छलर्ल िराई बझु ाउनु पिमछ। यसबारे छोटो प्रस्ततु ीकरण िरी सहभािीहरुले राम्रोसंि बझु पे तछ सर्हू कायम
िराउनु पछम ।ततन िटा सर्हू तनर्ामण िरी आतथमक ऐन तनर्ामण, तितनयोजन ऐन तनर्ामण र िातर्मक कायमक्रर् तयारी र्ारार्
भने अभ्यास िराउनपु छम ।हरे क सर्हू र्ा एक जना सहजकताम बसी सहजीकरण िनमु पछम ।सहजकताम नपिु भएर्ा उपतस्थत
सहजकतामले सबै सर्हू र्ा पालैपालो पिु ी सहजीकरण िनमु पछम । सर्हू र्ा सबै सहभािीहरुको सकृ य सहभािीता
सतु नतचातत िराउनपु छम ।सर्हू कायम सके पतछ सर्हू प्रस्ततु ी हुनेछ जसर्ा एक अकाम सर्हू का प्रस्ततु ी पतछ सबै सहभािी
बीच आपसर्ा छलर्ल र सझु ाि एिं प्रतततक्रया िराउनु पनेछ।
७.७. प्रस्तजशतमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:








आय ब्यय प्रक्षेपणको ढांचा,
आतथमक ऐनको ढााँचा र सर्ेट्नु पने तिर्य,,
तितनयोजन ऐनको ढााँचा र सर्ेट्नु पने तिर्य,
स्थानीय तहको नीतत तथा कायमक्रर् तथा िजेटको ढांचा,
राजस्ि र खचम तिर्मकहरुको बतिमकरण र व्याख्या,
सर्हू अभ्यास र प्रस्ततु ी,

आठौं सत्र: योजना कायाुन्ियन, अनजगमन र मजलयाांकन सम्िन्धी व्यिस्था
८.१. सत्रको लक्ष: सहभािीहरु स्थानीय तहको तिकास योजना कायामन्ियन र अनिु र्न तथा र्ल्ू यांकन सम्बन्िर्ा
जानकार भई सो प्रतत प्रततबद्ध हुनेछन।
८.२. सत्रको उद्देश्य:
तिकास योजना कायामन्ियन र अनिु र्न तथा र्ल्ू यांकन बारे र्ा सैद्धातन्तक एिं व्यिहाररक जानकारी िराउने।
८.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरु स्थानीय तहको योजना कायामन्ियन र अनिु र्न तथा र्ल्ू याक
ं न बारे र्ा जानकार भएका हुनेछन।
८.४. पिू ु तयारी
प्रस्ततु ी सार्ाग्री तथा यसको लाति आिश्यक सार्ाग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सहभािीहरुलाई प्रश्न लेख्नको लाति
र्ेटाकाडम आतिको व्यिस्था िनमपु िमछ ।
८.५. प्रशिक्षण शिशध
प्रस्ततु त, अन्तरतक्रया, र्तस्तष्क र्न्थन र आिश्यकता अनसु ार सर्हू कायम, सर्हु प्रस्ततु त आति।
८.६. सहजकताुको लाशग सन्िेि
योजना कायामन्ियन र अनिु र्न तथा र्ल्ू यांकन स्थानीय तहको तनयतर्त एिं र्हत्िपणू म कायम हो।योजनाको सर्लता
प्रभािकारी कायामन्ियन र अनुिर्न र र्ल्ू यांकनर्ा भर पिमछ।यो जनतासंि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तबर्य हो।त्यसकारण
सहभािीहरुलाई योजना कायामन्ियनका तितभन्न ढांचाहरु, उपभोक्ता सतर्तत र्ार्म त सञ्चालन हुने आयोजनार्ा सतर्तत
िठन र योजना कायामन्ियन प्रकृ या, अनिु र्नका तबतबि व्यिस्था र तौरतररकाहरु, अनिु र्न सचू कहरु, अनिु र्न
प्रततबेिन आति बारे जानकारी िराउने खालका तिर्यिस्तहु रु सर्ेटी प्रस्ततु ीकरण तयार िररएको छ।सहजकतामले सबै
सहभािीहरुलाई सकृ य रुपर्ा सहभािी िराई सहजीकरण िनमपु छम ।तिर्यिस्तर्ु ा पयामप्त अन्तरकृ या िराउने, नबुझक
े ो
ठाउंर्ा िोहोर्याइ तहेर्याई आिश्यक परे उिाहरण सर्ेत तिई बझु ाउने कोतिस िनमपु छम ।
८.७. प्रस्तजशतमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:




कायामन्ियनको ढााँचा,
उपभोक्ता सतर्तत िठन,
अनिु र्न सतर्तको व्यिस्था,





अनिु र्न सचु कहरु
अनिु र्न प्रततिेिन,
िजेट तथा कायमक्रर्को प्रिती सतर्क्षा,

निौं सत्र: समापन
९.१ सत्रको लक्ष: सहभािीहरुले तातलर् सर्ल, उद्देश्यर्ल
ू क र स्थानीय सरकार सञ्चालनर्ा र्लिायी भएको
अनभु ि िरे का हुनेछन।
९.२. सत्रको उद्देश्य:
सहभािीहरुको प्रततकृ या तलई तातलर् सर्ापन िने।
९.३. अपेशक्षत उपलशब्ध:
सहभािीहरुले तातलर् प्रतत सन्ततु े प्रकट िरी प्रततकृ या तिएका हुनेछन।
९.४. पूिु तयारी
सर्ापनका लाति आिश्यक सार्ाग्री जस्तो सहभािी तिन बांतक तातलर् सार्ाग्रीहरु, र्ल्ू यांकन र्ारार् संकलनको
व्यिस्था, आति।
९.५. सञ्िालन शिशध
सहभािीहरुलाई प्रे्याउन बांतक कुरा भए प्रे्याउने, सहभािीहरुको अझै कुनै तजज्ञासा भए त्यसको तनिारण िने र
त्यसपतछ सहभािीहरुर्ध्येबाट ततलर्को प्रततकृ या र्न्तव्य तिन लिाउने, सहभािीहरुबाट तातलर्को र्ल्ू याक
ं न र्ारार्
संकलन िने र सर्ापन िने।सर्ापन पतछ संकलन िनमपु ने तातलर् सर्ाग्री, तबध्यतु ीय उपकरण आति संकलन िरी
तजम्र्ार्ा तलने, भाडार्ा िा कसैसंि तलएको भए तजम्र्ा तिने।
९.६. समापनका लाशग सन्िेि
सहभािीहरुबाटनै नार् र्ाि िरी सके सम्र् एकजना परुु र् र एकजना र्तहलाको प्रतततक्रया तलने, त्यसर्ा पतन
िाउंपातलका र िांउपातलकाका िबु ैका सहभािी भए एकजना निरपातलका र एकजना िांउपातलकाको प्रतततनतिबाट
प्रततकृ या तलने कोतिस िनमपु छम ।सर्ापनर्ा व्यिस्थापन पक्षबाट तातलर्को अनभु ि सतहत सहभािीहरुलाई
सहभािीताका लाति िन्यबाि र असतु बिाका लाति खेि ब्यक्त िनमपु छम ।त्यसपतछ तातलर् सम्पन्न िनम योििान िने
सबैलाई िन्यबाि सतहत तातलर् सम्पन्न िनमपु छम ।
९.७. समापनमा समािेि गररने शिषयिस्तजहरु:
 सहभािीहरुको प्रततकृ या,
 सहभािीहरुलाई तातलर्को र्ल्ू याक
ं न र्ारार् भराउने,
 तातलर्कोको सर्ापन ।

