
प्रदशे सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय 

गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रशिष्ठान 
पोखरा 

 

स्विः प्रकाशन (Proactive Disclosure)  

(२०७८।०४।०१ दने्त्ख २०७८।०६।३० सम्म ) 

 
 

सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिम  गण्डकी प्रदेश प्रनशक्षण 

प्रनिष्ठानद्वारा सावविननक गररएको नववरण । 

 

सचूना साववजशनक गने शनकायको नामः गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठान, नन्त्दपरु, पोखरा, गण्डकी प्रदशे, नेपाल ।  

सचूना साववजशनक गरेको अवश ः २०७८।०४।१ दने्त्ख २०७८।६।३० सम्म 

१. शनकायको स्वरुप र प्रकृशि 

प्रदशे र स्थानीय तहमा कायारत कमाचारी एवम ्न्त्नवाान्त्चत जनप्रन्त्तन्त्नन्त्िहरूको क्षमता न्त्वकास र कायासम्पादनमा सिुार, प्रदशे 

सरकारका कायाक्रम कायाान्त्वयनमा सहन्त्जकरण, प्रदशे अन्त्तगातका सरकारी तथा अिासरकारी न्त्नकाय र स्थानीय तहको 

संस्थागत सिुार एवम ्शासकीय क्षमताको अन्त्िवनृ्त्ि गन ेअन्त्िप्रायले गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठान ऐन, २०७५ अन्त्तगात 

गण्डकी प्रदशे सरकारको एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठानको स्थापना िएको हो ।  

 

२. शनकायको काम, किवव्य र अश कार 

(क)  प्रदशे सरकार र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अन्त्िवनृ्त्ि गना कमाचारी एवम ्न्त्नवाान्त्चत जनप्रन्त्तन्त्नन्त्िहरूका लान्त्ग 

आवश्यक प्रन्त्शक्षण संचालन गने । 

(ख)  प्रदशे सरकार र स्थनीय तहका नीन्त्त, योजना, प्राथन्त्मकता र कायाक्रम कायाान्त्वयनमा सहयोग गने । 

(ग)  प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहका सेवा प्रवाहमा सिुार र संस्थागत क्षमता अन्त्िबनृ्त्िमा सहयोग गने । 



(घ) प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहका नीन्त्त, योजना र कायाक्रमको प्रिावकारी कायाान्त्वयनका लान्त्ग आवश्यक 

अध्ययन, अनसुन्त्िान, बहस आन्त्दको माध्यमबाट नयााँ ज्ञानको न्त्सजाना र िइरहकेो ज्ञानका क्षेरमा योगदान गने । 

३. शनकायमा रहने कमवचारी सखं्या र कायव शववरण   

यस प्रन्त्तष्ठान अन्त्तगात २० जना कमाचारीहरुको दरबन्त्दी रहकेो छ हाल कायारत कमाचारीहरुको नामावली तथा काया न्त्ववरण 

अनसुचूी १ मा व्यवस्था गररएको छ ।  

 

 

४. शनकायबाट प्रदान गररने सेवा 

 

५. सेवा प्रदान गने शनकायको शाखा र शजम्मेवार अश कारी 

शस.न नाम, थर  पद  कायव शववरण र शाखा  कैशियि  

   सावान्त्जनक प्रशासन तथा मानव संसािन न्त्वकास 

महाशाखा  

 

   सावान्त्जनक नीन्त्त तथा स्थानीय शासन महाशाखा   

   प्रशासन, बजारीकरण तथा परामशा सेवा महाशाखा   

   बजारीकरण तथा परामशा सेवा शाखा   

 बाबरुाम न्त्यौपान े शा.अ.  प्रशासन शाखा   

 कमल िट्टराई  लेखापाल ,,   

 बालकृष्ण सवेुदी  ना.स.ु  ,,   

 

६. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्िुर र अवश  

शस.न कामको शववरण  आवश्यक प्रकृया  लाग्ने समय  दस्िुर  शजम्मेवारी  

१ सेवा प्रवेश तान्त्लम   प्रन्त्तष्ठानले उपलब्ि 

गराएको समय र 

न्त्मन्त्तमा न्त्नयन्त्ि तथा 

बढुवा िएको न्त्ववरण 

सन्त्हत फाराम  

 सम्बन्त्न्त्ित 

कायाालयको 

न्त्सफाररस 

 न्त्नशलु्क  प्रशासन 

शाखा  

२ सेवाकाशलन िाशलम   प्रन्त्तष्ठानले उपलब्ि 

गराएको समय र 

न्त्मन्त्तमा न्त्नयन्त्ि तथा 

बढुवा िएको न्त्ववरण 

सन्त्हत फाराम  

 न्त्नशलु्क  प्रशासन 

शाखा  



 सम्बन्त्न्त्ित 

कायाालयको 

न्त्सफाररस 

 

७.  शनणवय गने प्रशिया र अश कार 

प्रशियाः आवश्यकता अनसुार स्टाफ वैठक, सम्बन्त्न्त्ित शाखा प्रमखुको राय र न्त्टप्पणी न्त्वन्त्िको प्रकृया अपनाइन े। 

नीशि शनयमसगँ सम्बशध ि शवषयः प्रन्त्शक्षण पररषद ्(माननीय मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा)  

बजेट, कायविम र कमवचारी दरबधदी सम्बध ीः कायाकारी न्त्सन्त्मन्त्त (कायाकारी न्त्नदशेकको अध्यक्षतामा) 

बजेट िथा कायविम कायावधवयन अश कारः कायाकारी न्त्नदशेक  

 

८.  शनणवय उपर उजुरी सधुने अश कारी 

नामः ऋन्त्षराम पाण्डे  

पदः कायाकारी न्त्नदशेक  

िह/शे्रणीः सहसन्त्चव (एघारौ वा सो सरह) 

९.  सम्पादन गरेको कामको शववरण 

 

१०. सचूना अश कारी र प्रमुखको नाम र पद 

सचूना अश कारी  कायावलय प्रमुख  

नामः बाबरुाम न्त्यौपाने  नामः ऋन्त्षराम पाण्डे  

पदः शाखा अन्त्िकृत  पदः कायाकारी न्त्नदशेक 

सम्पका ः ९८५६०१२०३२ सम्पका ः ९८५६०२०३०६ 

इमेलः neupanebaburam@gmail.com  इमेलः pandeyrishiram71@gmail.com    

 

 

११. मुख्य मुख्य ऐन, शनयम, शवशनयम वा शनदेशशकाको सचूी 

क. गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठान ऐन, २०७५  

ख. गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठान न्त्नयमावली, २०७७  
 

१२. आम्दानी, खचव िथा आशथवक कारोवार सम्बध ी अद्यावश क शववरण 

 

 

१३. िोशकए बमोशजमका अधय शववरण 

 

१४. अशिल्लो आशथवक वषवमा साववजशनक शनकायले कुनै कायविम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भएसोको शववरण 

 

mailto:neupanebaburam@gmail.com
mailto:pandeyrishiram71@gmail.com


१५. साववजशनक शनकायको वेभसाईट भए सोको शववरण 

वेभसाइट: http://gpta.gandaki.gov.np  

इमेल: academy.gandaki@gmail.com / info@gpta.gandaki.gov.np 

 

१६. साववजशनक शनकायले प्राप्त गरेको वैदेशशक सहायिा, ऋण, अनुदान एवं प्राशवश क सहयोग र 

सम्झौिा सम्बध ी शववरण 

 

१७.  साववजशनक शनकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रगशि प्रशिवेदन 

यस सगँ सम्बशध ि शववरण अनुसचूी–२ मा समावेश गररएको छ । 

 

१८. साववजशनक शनकायले वगीकरण िथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्िो सचूना 

 

१९. सपे्रषण गनव िोशकएको समयावश  

नभएको 

२०. साववजशनक शनकायमा परेका सचूना माग सम्बध ी शनवेदन र सो उपर सचूना शदएको शववरण 

 न्त्लन्त्खत रुपमा सचूना माग प्राप्त निएको । मौन्त्खक तथा फोन माफा त माग गररएको सचूना आवश्यकताका आिारमा 

उपलब्ि गराइएको ।  

२१. साववजशनक शनकायका सचूनाहरु अधयत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको शववरण 

कायाालयको विेसाइट/इमेल/फेसवकु पेज तथा वान्त्षाक प्रगन्त्त प्रन्त्तवेदन पनु्त्स्तकाबाट प्रकाशन ह ाँद ैआएको । 

 

  

http://gpta.gandaki.gov.np/
mailto:academy.gandaki@gmail.com
mailto:info@gpta.gandaki.gov.np


अनुसूची–१ 

गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रशिष्ठानको दरबधदी शववरण 

ि.स. पद  सेवा समूह  िह  सखं्या  कैशियि  

१ कायाकारी न्त्नदशेक  प्रशासन्त्नक तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा एघारौ  १  

२ न्त्नदशेक    प्रशासन्त्नक तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा नवौ/दशौं १   

३ न्त्नदशेक प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा नवौ/दशौं २  

४ शाखा अन्त्िकृत प्रशासन्त्नक तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा सातौं/आठौं १   

५ लेखा अन्त्िकृत प्रशासन्त्नक तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा सातौं/आठौं १  

६ प्रन्त्शक्षण तथा अनसुन्त्िान 

अन्त्िकृत 

प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा सातौं/आठौं २  

७ बजारीकरण तथा साझदेारी 

प्रविान अन्त्िकृत   

प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा सातौं/आठौं १  

८ ज्ञान व्यवस्थापन अन्त्िकृत      प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा सातौं/आठौं १  

९ सहायक प्रन्त्शक्षण तथा 

अनसुन्त्िान अन्त्िकृत 

प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा छैटौं  २  

१० सचूना प्रन्त्वन्त्ि सहायक प्राध्यापन तथा अनसुन्त्िान सेवा पााँचौ  १   

११ कायाालय सहायक 

सहायक स्तर    

प्रशासन्त्नक तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा चौथो/पााँचौ २   

 स्टोर न्त्कपर  प्रशासन तथा प्रान्त्वन्त्िक सेवा  चौथो/पााँचौ १   

१२ हलुका सवारी चालक  तह/श्रेणी न्त्वन्त्हन  १  

१३ कायाालय सहयोगी  तह/श्रेणी न्त्वन्त्हन  ३  

जम्मा  २०  

 

  



संगठनात्मक ढाँचा  

प्रदशे सरकार  

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक्ो कायाालय  

गण्डकी प्रदशे प्रन्त्शक्षण प्रन्त्तष्ठान 

  प्रशशक्षण पररषद्    

      

  कायाकारी सन्त्मन्त्त    

      

  कायाकारी न्त्नदशेक    

      

साववजशनक प्रशासन िथा मानव 

सशंा न शवकास महाशाखा 

न्त्नदेशक-१(९/१०औाँ) 

प्रन्त्शक्षण तथा अनुसन्त्िान अन्त्िकृत 

१(७/८औाँ) 

सहायक प्रन्त्शक्षण तथा अनुसन्त्िान 

अन्त्िकृत १(६औाँ) 

 साववजशनक नीशि िथा स्थानीय शासन 

महाशाखा 

न्त्नदेशक-१(९/१०औाँ) 

प्रन्त्शक्षण तथा अनुसन्त्िान अन्त्िकृत 

१(७/८औाँ) 

सहायक प्रन्त्शक्षण तथा अनुसन्त्िान 

अन्त्िकृत १(६औाँ) 

 प्रशासन, बजारीकरण िथा परामशव सेवा 

महाशाखा 

न्त्नदेशक-१(९/१०औाँ) 

      

  बजारीकरण िथा परामशव सेवा 

शाखा 

बजारीकरण तथा साझेदारी 

प्रबिान अन्त्िकृत १(७/८औाँ)  

ज्ञान व्यवस्थापन अन्त्िकृत 

१(७/८औाँ)  

प्रान्त्वन्त्िक सहायक १(५औाँ) 

  प्रशासन शाखा 

शाखा अन्त्िकृत १(७/८औाँ)  

लेखा अन्त्िकृत १(७/८औाँ)  

स्टोरन्त्कपर १(४/५औाँ)  

कायाालय सहायक १(४/५औाँ)  

कायाालय सहयोगी– ३ (तह न्त्बन्त्हन)  

सवारी चालक– १ (तह न्त्बन्त्हन) 

  



 

गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रशिष्ठान हाल कायवरि जनशशि   

ि.स. नाम पद िह/शे्रणी सेवा/समूह कैशियि 

१ ऋन्त्षराम पाण्डे  कायाकारी न्त्नदशेक  एघारौ (सहसन्त्चव 

वा सो सरह) 

  

२ बाबरुाम न्त्यौपान े शाखा अन्त्िकृत     रा.प.त.ृ  सामान्त्य प्रशासन/प्रशासन   

३ बालकृष्ण सवेुदी  नायव सबु्बा  रा.प.अन ंप्रथम  सामान्त्य प्रशासन/प्रशासन  

४ कमल िट्टराइ लेखापाल  सहायकस्तर पााँचौ  सामान्त्य प्रशासन/लेखा   

५ न्त्नवेष िजेुल  हलुका सवारी चालक  न्त्वन्त्हन   करार  

६ अन्त्नल बराल  कायाालय सहयोगी  न्त्वन्त्हन  करार  
 

साशवक नगर शवकास प्रशशक्षण प्रशिष्ठानका कमवचारीहरु 

ि.स. नाम पद िह/शे्रणी सेवा/समूह  

१ शान्त्तमाया जलारी  कायाालय सहयोगी  न्त्वन्त्हन    

२ िनमाया तामाङ  कायाालय सहयोगी  न्त्वन्त्हन    

३ गोपाल काकी  हलुका सवारी चालक  न्त्वन्त्हन    (करार)  

४ न्त्टका पगंेनी  माली  न्त्वन्त्हन    (करार) 

 

प्रदेश िथा स्थानीय शासन सहयोग कायविम (PLGSP- Technical Assistant)  

ि.स. नाम पद िह कैशियि 

१ न्त्नमाला सबु्बा स्थानीय शासन न्त्वज्ञ SB4/Peg4  Team Leader 

२ गणशे उपाध्याय  क्षमता न्त्वकास न्त्वज्ञ  SB4/Peg2  

३ न्त्दल प्रसाद मगर  पाठ्यक्रम न्त्वकास न्त्वज्ञ  SB4/Peg1   

४ सररता दाहाल   लैंन्त्गक समानता तथा सामान्त्जक समावेन्त्शकरण न्त्वज्ञ  SB4/Peg1   

५ सन्त्जय शाह  पवूाािार न्त्वकास न्त्वज्ञ  SB4/Peg1   

६ टासी शपेाा  कायाक्रम सहायक  SB3/Peg1   

७ वेदमणी अन्त्िकारी  सवारी चालक  SB1/Peg2   

 

  



अनुसूची–२ 

गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रशिष्ठानको आशथवक वषव २०७८।०७९ को स्वीकृि कायविम िथा प्रगशि शववरण  

 

१. गण्डकी प्रदेश सरकार ििव ः  

ि. स.ं कायविम बजेट  प्रगशि  

१    

२    

 

 

२. प्रदेश िथा स्थानीय शासन सहयोग कायविम (PLGSP) ििव    

ि. स.ं कायविम बजेट  प्रगशि  

१ प्रशिष्ठानको आशथवक प्रशासन शवशनमय शनमावण  ५००००  

२ प्रशिष्ठानको कमवचारी प्रशासन शवशनयम शनमावण  

 

५००००० मस्यौदा प्रशिबेदन प्राप्त  

३ प्रशिष्ठानको वेभसाईट अद्यावश क गने 

 

५००००० अद्यावश क भई रहेको  

 

४ प्रशिष्ठानबाट सचंालन गररएका िाशलमहरुको 

प्रभाब मूल्यांकन 

५०००००  

५ ज्ञान केधरको स्थापना  

 

५००००० प्रशियामा रहेको  

६ प्रशिष्ठानको क्षमिा अशभवृशि कायविम (ISO 

certification ) 

सशहि 

 

५००००० २ वटा अशभमुखीकरण 

सम्पधन  

७ प्रशशक्षण सामग्रीको शनमावण (३ वटा) 

 

१५०००००  

८ प्रशिष्ठानको क्षमिा शवकास योजना शनमावण  ५०००००  

९ स्थानीय िहमा शवत्तीय जोशखम धयूनीकरण 

कायवयोजना लागू गने 

१७००००००  

१० स्थानीय िहमा राजस्व स ुार कायवयोजना 

शनमावण 

१७००००० अव ारणा पत्र ियार 

११ स्थानीय िहको क्षमिा शवकास योजना शनमावण १३००००० अव ारणा पत्र ियार 

१२ स्थानीय िहको आवश क योजना शनमावण  

 

१३५००००० १३ स्थानीय िहसगँ 

सम्झौिा सम्पधन  

१३ स्थानीय िहको ससं्थागि क्षमिा स्वमूल्यांकन 

कायावधवनको लाशग िलोअप र  पुनिावजगी 

िाशलम   

८५००००० अव ारणा पत्र ियार 



१४  आधिररक शनयधत्रण प्रणाली शनदेशशका सम्बध ी 

स्थानीय िहलाई अशभमुशखकरण गने 

३३००००० अव ारणा पत्र ियार  

१५ स्थानीय िहलाई सामाशजक जवािदेशहिाको 

औजार कायावधवन गनव सहयोग (साववजशनक 

पररक्षण, साववजशनक सनुुवाई) 

 

३४००००० अव ारणा पत्र ियार 

१६ स्थानीय िहहरु बीच असल अभ्यास आदन 

प्रदान कयविम 

१०००००० अव ारणा पत्र ियार 

१७ स्थानीय िहको लै.स.सा.स. मूलप्रवाहीकरण 

रणनीशि शनमावणका लाशग सहजीकरण 

१७०००००० अव ारणा पत्र ियार 

१८ प्रदेश िथा स्थानीय िहका लाशग लैंशगक 

उत्तरदायी बजेट र अधय सम्बशध ि शबषयमा 

प्रशशक्षक प्रशशक्षण िाशलम 

५००००० सम्पधन 

१९ स्थानीय िहमा जेसी अशडट  १२७५०००० ५ स्थानीय िहमा 

सम्पधन 

२० स्थानीय िहलाई लैंशगक उत्तरदायी बजेट 

सम्बध ी िाशलम 

३३००००० अव ारणा पत्र ियार 

२१ कायवस्थलमा हुने लैंशगक शहंसा शवरुद्धको आचार 

सशंहिा शनमावण सम्बध ी अशभमुखीकारण 

३३००००० अव ारणा पत्र ियार 

२२ स्थानीय िहका मशहला, दशलि, सीमाधिकृि 

बगवका जनप्रशिशन ीहरुको लाशग मागमा 

आ ाररि क्षमिा शवकास िाशलम  

२२००००० अव ारणा पत्र ियार 

२३ लै.स.सा.स. सम्बध ी सचूना, शशक्षा, सचंार 

सामाग्रीको शनमावण र शविरण 

१००००० अव ारणा पत्र ियार 

२४ शदवसीय कायविम  ५००००० अव ारणा पत्र ियार 

२५ नागररक शशक्षा र सचेिनाको लाशग सचंार 

माध्यमको प्रयोग 

५०००००  

२६ स्थानीय िहको सशुासन कायवशवश  शनमावणको 

लाशग अशभमुखीकरण 

३३००००० अव ारणा पत्र ियार 

२७ उच्च गुणस्िरीय सेवा प्रवाहको लाशग प्रदेश 

िहका पदाश कारी एवम ्कमवचारीको क्षमिा 

शवकास  . 

१००००००० अव ारणा पत्र ियार 

२८  उच्च गुणस्िरीय सेवा प्रवाहको लाशग स्थानीय 

िहका पदाश कारी एवम ्कमवचारीको क्षमिा 

शवकास 

३००००००० २ वटा िाशलम 

कायविम सम्पधन (GIS 

िाशलम) 

२९ शवत्तीय जोशखम धयूनीकरण कायवयोजना 

कायावधवनको लाशग प्रशशक्षक प्रशशक्षण 

७००००० अव ारणा पत्र ियार 

३० वािाबरणमै्रत्री स्थानीय शासन शबषयमा 

अशभमुशखकरण 

५००००० सम्पधन 



३१ मध्यकालीन खचव सरंचना शबषयमा प्रदेश िथा 

स्थानीय िहमा प्रशशक्षक प्रशशक्षण कायविम 

७००००० अव ारणा पत्र ियार 

३२ शवत्तीय जोशखम धयूनीकरण कायवयोजना 

कायावधवनको लाशग प्रशशक्षक प्रशशक्षण 

 

७००००० अव ारणा पत्र ियार 

३३ स्थानीय िहमा नव शनवावशचि 

जनप्रशिशनश कोलाशग सबैं ाशनक प्राव ान र 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन अनुसार भूशमका र 

शजम्मेवारीको बारेमा अनुशशक्षण  

 

८५०००००  

  


