नेपाल सरकार

सघं ीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय
(जनशमि मिकास तथा स्थानीय तह अमिलेख शाखा)

विज्ञ तथा प्रविक्षाथी स्रोत व्यविहरु सवु िकृत गर्ने सम्िन्धी सिू र्ना
(प्रथम पटक प्रकामशत मममत २०७४।८।२६)
नेपालको सघं ीय शासन प्रणालीको सिं ैधामनक सोच अनुरुपका सरं चनाको सस्ं थागत मिकास गरी स्थानीय तथा प्रदेश
सरकारलाई मनसतृ काम कततव्य र अमधकारको समुमचत प्रयोगद्वारा सेिा प्रिाह, मिकास व्यिस्थापन र सश
ु ासनलाई प्रत्यािूत
गनत जनमनिातमचत पदामधकारीहरु र तत् तत् तहमा कायतरत कमतचारीहरुको क्षमता मिकास गनतपु ने आिश्यकता छ |
यस सन्त्दितमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका मिधामयकी, कायतकारी र न्त्यामयक अमधकारहरुको प्रयोगका लामग क्षेरगत ज्ञान,
सीप र दक्षता अमिबृदी गनत यस मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामुदाययक यिकास काययक्रमले चालु आ.ि. २०७४ /७५
मा मिमिन्त्न क्षमता मिकास सम्िन्त्धी कायतक्रमहरु सच
ं ालन गने लक्ष राखेको छ ।|
यस प्रयोजनका लामग (१) नेपालको सघं ीय प्रणाली र स्थानीय शासन (२)स्थानीय शासन सम्बन्त्धी नीमत कानून तथा
साबतजमनक प्रशासन (३) साितजमनक मित्त तथा आमथतक व्यिस्थापन (४)सहिामगतात्मक योजना तजतमु ा तथा मिकास
व्यिस्थापन (५) नमतजामा आधाररत योजना तजतमु ा, अनुगमन तथा मुलयांकन (६) मिधुतीय शासन प्रणाली, (७) साितजमनक
उत्तरदामयत्ि तथा सश
ु ासन (८) लैंमगक समानता तथा सामामजक समािेशीकरण (९) िातािरण व्यिस्थापन, मिपद् तथा
जोमखम न्त्यूनीकरण, मौसम पररिततन (१०) शहरी तथा िस्ती मिकास, ििन आचार समं हता, (११) क्षेरगत मिकास (स्थानीय
पूिातधार, स्िास््य ,मशक्षा, कृमि, पशु आमद ) र (१२) न्त्यामयक कायत, मध्यस्थता र मेलममलाप जस्ता मिियगत क्षेरका
देहायका दुई प्रकारका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुको समु च (Roster) तयार गरी आिश्यकता अनुसार स्थानीय तहको क्षमता
मिकासको प्रयोजनको लामग सेिा मलने प्रयोजनका लामग यो सच
ु ना प्रकामशत गररएको छ :
क) माथी उललेमखत १२ क्षेर मध्य कुनै क्षेरमा मिज्ञता िएका िा स्ितन्त्र परामशतदाताहरु
ख) प्रमशक्षाथी स्रोत व्यिी (Trainee Resource Person): मान्त्यता प्राप्त शैमक्षक सस्ं थािाट कम्तीमा प्रथम श्रेणीमा
उतीणत िइ स्नातकोत्तर गरेका (University's Fresh Masters Graduates with at least First Division
grade) ।
आिश्यक न्त्युनतम योग्यता सम्िमन्त्ध मिस्तृत मििरण र आिेदन फाराम यसै मन्त्रालयको िेबसाइट
www.lgcdp.gov.np/roster िा www.mofald.gov.np/roster मा उपलब्ध रहेको छ र आिेमदतहरु मध्ये मलू याकंनका
आधारमा छनौट गरी स्िीकृत कायतक्रम अनुसार समू चत गररनेछ । तोमकएको योग्यता र अनुिि िएका इच्छुक नेपाली
नागररकहरुले उि िेबसाइटमा रहेको फाराम मनकाली मन्त्रालयमा पेश गनत िा उललेमखत िेबसाइटमा अनलाइन प्रणालीिाट
समेत आिेदन िरी सच
ू ना प्रथम पटक प्रकामशत िएको मममतले १५ (पन्त्र) मदन मिर पेश गनत समकनेछ | अनलाइनबाट पेश
िएका आिेदन समेत मन्त्रालयमा दतात िएको मामननेछ । फाराम िनत सहयोग आिश्यक िएमा मार फो नं ०१ ४२५७५९६ िा
४२५७३८९ को एक्सटे न्त्सन नं १२२ िा ११७ मा सम्पकत राख्न समकनेछ ।
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सङ्घीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय
स्थानीय शासन तथा सामदु ामयक मिकास कायतक्रम

स्रोत व्यमिहरुको सुमचकृत गने सम्िन्त्धी सूचना
नेपालको समं िधानले सहकाररता, समन्त्िय, र सह-अमस्तत्िमा आधाररत समं घय शासन प्रणाली अिलम्िन गरेकोछ | समं िधान
िमोमजम सघं , प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु रहने व्यिस्था िए िमोमजम ७५३ िटा स्थानीय तहहरु कायम िइ स्थानीय
तहको मनिातचन समेत सम्पन्त्न िैसके को छ | समं घय शासन प्रणालीको सफल कायातन्त्ियन गरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई मनसतृ
काम कततव्य र अमधकारको समुमचत प्रयोगद्वारा सेिा प्रिाह, मिकास व्यिस्थापन र सश
ु ासनलाई प्रत्याितू गनत जनमनिातमचत
पदामधकारीहरु र तत् तत् तहमा कायतरत कमतचारीहरुको क्षमता मिकास गनतपु ने आिश्यकता छ |

यस सन्दर्भमा प्रदेि तथा स्थार्नीय सरकारका विधावयकी, कायभकारी र न्यावयक अवधकारहरुको प्रयोगका लावग क्षेत्रगत ज्ञार्न, सीप र दक्षता
अवर्बृदी गर्नभ यस मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामदु ाययक यिकास काययक्रमले िालु आ.ि. २०७४ /७५ मा विवर्न्र्न क्षमता विकास
सम्िन्धी कायभक्रमहरु संिालर्न गर्ने लक्ष राखेको छ ।|
यस प्रयोजर्नका लावग (१) र्नेपालको संघीय प्रणाली र स्थार्नीय िासर्न (२)स्थार्नीय िासर्न सम्बन्धी र्नीवत कार्नर्नू तथा साबभजवर्नक प्रिासर्न
(३) सािभजवर्नक वित्त तथा आवथभक व्यिस्थापर्न (४)सहर्ावगतात्मक योजर्ना तजभमु ा तथा विकास व्यिस्थापर्न (५) र्नवतजामा आधाररत
योजर्ना तजभमु ा, अर्नगु मर्न तथा मुलयांकर्न (६) विधतु ीय िासर्न प्रणाली, (७) सािभजवर्नक उत्तरदावयत्ि तथा सि
ु ासर्न (८) लैंवगक समार्नता
तथा सामावजक समािेिीकरण (९) िातािरण व्यिस्थापर्न, विपद् तथा जोवखम न्यर्नू ीकरण, मौसम पररितभर्न (१०) िहरी तथा िस्ती
विकास, र्िर्न आिार सवं हता, (११) क्षेत्रगत विकास (स्थार्नीय पिू ाभधार, स्िास््य ,विक्षा, कृ वि, पिु आवद ) र (१२) न्यावयक कायभ,
मध्यस्थता र मेलवमलाप जस्ता विियगत क्षेत्रका देहायका दईु प्रकारका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुको सवु ि (Roster) तयार गरी
आिश्यकता अर्नसु ार स्थार्नीय तहको क्षमता विकासको प्रयोजर्नको लावग सेिा वलर्ने प्रयोजर्नका लावग यो सिु र्ना प्रकावित गररएको छ :
क) माथी उललेवखत १२ क्षेत्र मध्य कुर्नै क्षेत्रमा विज्ञता र्एका िा स्ितन्त्र परामिभदाताहरु
ख) प्रविक्षाथी स्रोत व्यिी (Trainee Resource Person): मान्यता प्राप्त िैवक्षक संस्थािाट कम्तीमा प्रथम श्रेणीमा उतीणभ र्इ
स्र्नातकोत्तर गरे का (University's Fresh Masters Graduates with at least First Division grade) ।
आिश्यक न्यर्नु तम योयतयता सम्िवन्ध विस्तृत वििरण र आिेदर्न फाराम यसै मन्त्रालयको िेबसाइट www.lgcdp.gov.np/roster िा
www.mofald.gov.np/roster मा उपलब्ध रहेको छ र आिेवदतहरु मध्ये मलू याकंर्नका आधारमा छर्नौट गरी स्िीकृ त कायभक्रम अर्नसु ार
सवू ित गररर्नेछ । तोवकएको योयतयता र अर्नर्ु ि र्एका इच्छुक र्नेपाली र्नागररकहरुले उि िेबसाइटमा रहेको फाराम वर्नकाली मन्त्रालयमा
पेि गर्नभ िा उललेवखत िेबसाइटमा अर्नलाइर्न प्रणालीिाट समेत आिेदर्न पेि गर्नभ सवकर्नेछ | अर्नलाइर्नबाट पेि र्एका आिेदर्न समेत
मन्त्रालयमा दताभ र्एको मावर्नर्नेछ । फाराम र्र्नभ सहयोग आिश्यक र्एमा मात्र फो र्नं ०१ ४२५७५९६ िा ४२५७३८९ को एक्सटेन्सर्न र्नं
१२२ िा ११७ मा सम्पकभ राख्र्न सवकर्नेछ ।

क्र.स. मििय क्षेर
समं घयता र स्थानीय शासन
१

आिश्यक शैमक्षक योग्यता
समं घयता,स्थानीय
शासन,
कानुन,
Nepalese federal system साितजमनक प्रशासन, समाज शास्त्र, िा
and governance
सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण
सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |

२

अनि
ु ि
समं घयता, मिके न्त्रीकरण स्थानीय
शासन, साितजमनक सेिा प्रिाह जस्ता
क्षेरमा १० िित कायत अनुिि िएको |
तामलम, सेममनार सहजीकरण सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र तामलम, सेममनार
सहजीकरण सम्िमन्त्ध व्यिहाररक ज्ञान
र सीप िएको |
स्थानीय शासन सम्बन्त्धी नीमत साितजमनक प्रशासन, कानून, राजनीमत स्थानीय शासन सम्बन्त्धी मबियमा
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काननू तथा साबतजमनक प्रशासन, शास्त्र, ग्राममण मिकास, मिकास प्रशाशन
Policies
and
Laws समाज शास्त्र, मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण
Regarding
Local सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |
Governance and Public
Administration

३

साितजमनक
मित्त साितजमनक लेखा, िामणज्य शास्त्र, मित्त
व्यिस्थापनसम्बन्त्धी:
व्यिस्थापन िा सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता
(a) Public Finance
प्राप्त मशक्षण सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |
(b)Public Financial
Management
(c) Public Procurement

४

सहिामगतात्मक योजना तजतमु ा ग्राममण मिकास, मिकास प्रशाशन समाज
Participatory Planning
शास्त्र, िा सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता प्राप्त
मशक्षण सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |

५

नमतजामा आधाररत योजना,
अनगु मन ,मलु याक
ं न
Results-based Planning, &
Monitoring

त्याक
ं शास्त्र, मानमिकी, इमन्त्जमनयररंग,
ग्राममण मिकास, समाज शास्त्र मिकास
प्रशाशन िा सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता
प्राप्त मशक्षण सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |

६

मिधत्त
ु ीय शासन प्रणाली
E-governance

सच
ू ना प्रमिमध, मिधत्त
ु ीय शासन िा
सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण
सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |

७

साितजमनक/सामामजक
कानुन, साितजमनक प्रशासन, समाज शास्त्र ,
उत्तरदामयत्ि
मानमिकी, ग्राममण मिकास िा सम्िमन्त्धत
Public
/Social मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण सस्ं थािाट
Accountability
स्नातकोत्तर उमतणत |

८

लैङ्मगक
समानता
तथा जनसख्ं या तथा लैङ्मगक, ग्राममण मिकास,
सामामजक समािेशीकरण
समाज शास्त्र, सामामजक सेिा, मिकास
Gender Equality and Social प्रशाशन, िा सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता
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नीमत, कानून (ऐन, मनयम, मनदेमशका,
कायतमिमध, नीमत, रणनीमत) तजतुमा
कायत, समजकरण, तामलम तथा
साितजमनक प्रशासनका क्षेरमा सगं ठन
तथा
व्यिस्थापन
सिेक्षण,
सगं ठनात्मक मिकासका क्षेरमा
कमम्तमा ७ बितको अनि
ु ि िएको
साितजमनक लेखा, मित्त व्यिस्थापन,
स्थानीय राजस्ि सक
ं लन तथा
पररचालन,
साितजमनक
खररद
व्यिस्थापन जस्ता क्षेरमा सरकारी तथा
गैर सरकारी क्षेरमा कमम्तमा १०
िितको कायत अनुिि िएको | तामलम,
सेममनार
सहजीकरण
सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र तामलम, सेममनार
सहजीकरण सम्िमन्त्ध व्यिहाररक ज्ञान
र सीप िएको |
सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
मिकास व्यिस्थापन कायतमा कमम्तमा
१० िितको कायत अनुिि िएको |
तामलम, सेममनार सहजीकरण सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र सीप िएको |
सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
मिकास व्यिस्थापन, अनगु मन,
मलु यांकन कायतमा कमम्तमा १० िितको
कायत अनि
ु ि िएको | तामलम,
सेममनार
सहजीकरण
सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र सीप िएको |
सच
ू ना प्रमिमध तथा मिधुत्तीय शासन
क्षेरमा कमम्तमा ५ िितको कायत
अनुिि िएको | तामलम, सेममनार
सहजीकरण सम्िमन्त्ध व्यिहाररक ज्ञान
र सीप िएको |
सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
मिकास व्यिस्थापन, अनुगमन,
मुलयांकन, कायतमा कमम्तमा १०
िितको कायत अनुिि िएको | तामलम,
सेममनार
सहजीकरण
सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र सीप िएको |
सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
लैङ्मगक समानता तथा सामामजक
समािेशीकरण कायतमा कायतमा

Inclusion (GESI)

िातािरण व्यिस्थापन, मिपत
तथा जोमखम न्त्यनू ीकरण, मौसम
पररिततन,
Environment Management,
Solid Waste Management,
Disaster Risk Reduction
and Climate Change
Adaptation
शहरी तथा िस्ती मिकास, ििन
आचार समं हता
Urban Planning, Settlement
Development,
Building
Codes
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प्राप्त मशक्षण सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |

कमम्तमा १० िितको कायत अनुिि
िएको | तामलम, सेममनार सहजीकरण
सम्िमन्त्ध व्यिहाररक ज्ञान र सीप
िएको |
िन िातिरण, प्राकृमतक स्रोत व्यिस्थापन, सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
जलबायु मिज्ञान, िातािरण इमन्त्जमनयररंग, िातािरण व्यिस्थापन, मिपत तथा
िा सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण जोमखम न्त्यूनीकरण, मौसम पररिततन
सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |
कायतमा कमम्तमा १० िितको कायत
अनुिि िएको |तामलम, सेममनार
सहजीकरण सम्िमन्त्ध व्यिहाररक ज्ञान
र सीप िएको |

सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं था,
स्थानीय मनकायमा रही शहरी तथा
िस्ती मिकास, ििन आचार समं हता
क्षेरमा कायतमा कमम्तमा १० िितको
कायत अनुिि िएको | तामलम,
सेममनार
सहजीकरण
सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र सीप िएको |
क्षेरगत मिकास ( स्थानीय क्षेरीय मिकास, शहरी मिकास, स्थानीय सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थामा रही
पूिातधार,मशक्षा, स्िास््य, कृमि, पूिातधार, मशक्षा, स्िास््य, कृमि, पशु, िा स्थानीय पूिातधार, स्थानीय अथततन्त्र,
पश,ु आमद )
सम्िमन्त्धत मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण जीमिकोपाजतन सध
ु ार, मशक्षा, स्िास््य,
Sectoral Development
सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |
कृमि, पश,ु क्षेरमा कायतमा कमम्तमा
including LIP (Livelihood
१० िितको कायत अनि
ु ि िएको |
Improvement Programme)
तामलम, सेममनार सहजीकरण सम्िमन्त्ध
and LED (Local Economy
व्यिहाररक ज्ञान र मशप िएको |
Development)
न्त्यामयक क्षेर तथा मध्यस्थता
कानुन, सामुदामयक मेलममलाप
िा न्त्याय कानुन तथा सामुदामयक मेल
Judiciary & Mediation
सम्िमन्त्धत- मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण ममलाप क्षेरमा कमम्तमा ५ िितको
सस्ं थािाट स्नातकोत्तर उमतणत |
कायत अनुिि िएको | तामलम,
सेममनार
सहजीकरण
सम्िमन्त्ध
व्यिहाररक ज्ञान र मशप िएको |

१०

११

१२

शहरी मिकास, मसमिल इमन्त्जमनयररंग,
िौमतक पूिातधार व्यिस्थापन िा सम्िमन्त्धत
मिियमा मान्त्यता प्राप्त मशक्षण सस्ं थािाट
स्नातकोत्तर उमतणत |

मिश्वमिद्यालयबाट हालसालै स्नातकोत्तर गरेका प्रमशक्षाथी श्रोतव्यमि: (Trainee Resource Person- Fresh Masters
Graduate):
(क) माथी उललेमखत १२ िटा मििय क्षेरसँग सम्बमन्त्धत मिियमा कमम्तमा प्रथम श्रेणी िा ग्रेम गं प्रणालीको GPA ३ प्राप्त गरी
उमतणत गरर स्नातकोत्तर (Master's Degree) गरेकाले तामलम मलई मन्त्रालयबाट स्िीकृत कायतक्रम अनुसार पररचालन हुने गरी
आिेदन मदन सक्नेछन् र मनजहरुको हकमा अनि
ु िलाई अमनिायत गररएको छै न |
मिमिधः
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(क) मन्त्रालयले यस सच
ू ना बमोमजमको कायत उपलब्ध बजेट र आिश्यकतानुसार मार गराउने र समू चकृत िएकै आधारमा
करार गरी काम गने कुनै दािी पेश गनत पाइने छै न ।
(ख) यसमा उललेख िएका मििय बाहेकमा प्रचमलत खररद सम्बमन्त्धत कानूनमा उललेख िए बमोमजमका सबै शततहरु लागू
हुनेछन् ।
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