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कोमल भट्ट

परिच्
वि.सं. २०४६ पविका तीन दशकवभत्र नेपाली समाजमा विवभनन ढंगले गैससको सवरि्ता 
बढ््ो । सवरि्ता बढेसँगै विवभनन कोणबाट गैससको काममाव् बहस भइिहेको ि । ्स 
सनदभ्भमा उनीहरूले गनने “क्षमता विकास” बािे ्ो लेखमा विमश्भ गरिएको ि । ्सलाई 
तावलमको प्ा्भ्िाचीको रूपमा वलइएको ि । क्षमता विकास ्ो तीन दशकसमम 
गैससहरूले धेिै प्र्ोग गिेका शबदमध्े एक हो । समाजको भुई ँतहसममै गैसस वरि्ाशील 
हुँदै जाँदा क्षमता विकास शबद समेत तलैसमम प्रचवलत ि । समाजको तललो तहलाई 
जागरुक, वरि्ाशील ि उननत बनाउन क्षमता विकासले सघाएको भनने प्रशंसा एकवति ि 
भने गैससको सवरि् उपवस्वतले सामावजक प्ा्भििण खलबवलएको आिोप अककोवति ि । 

क्षमता विकासवभत्र भौवतक (हार्भिे्ि) ि अभौवतक (सफटिे्ि) विकासका पक्षहरू 
हुनिन ्। ्समध्े तावलम, का ््भशाला, अवभमखुीकिण, सममेलन, सहजीकिण ि अिलोकनलाई 
अभौवतक क्षमता विकासको प्ा्भ्को रूपमा वलइनि । ्ो लेख गैिसिकािी संस्ावभत्र 
अवल बढी प्रचलनमा िहेको क्षमता विकासको सकिातमक ि आलोचनातमक पक्षको 
प्रािवमभक अध््न हो । क्षमता विकासले परि्ोजनाका तातकावलक आिश्कता पूिा 
गनने, विष्गत ज्ानको विकास ि प्रसाि हुने भएकाले ्सले संस्ासँग समबवनधत व्वति ि 
परि्ोजनालाई सघाउने ्ो लेखमा तक्भ  गरिएको ि । क्षमता विकास मार्भ त सीप विकास 
ि वसकाइको अिसि हुँदा भुई ँतहदेवख नीवतगत तहसमम ्सले नेतृतिको एउटा पुसता त्ाि 
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गन्भ सह्ोग पु¥्ाएको ि । आलोचनातमक चेत भएको व्वति, प्रश्न गनने ि प्रश्नको सामना 
गनने आँटले नेतृति पुसता उतपादनमा क्षमता विकासले सघाएको ि । अनतत: क्षमता विकास 
का ््भरिमले व्वतिको सा्ै संस्ाको सुदृढीकिणका लावग ्ोगदान पुगेको ि संस्ालाई 
जीिनत बनाइिाखन सह्ोग गिेको हुनि । सकािातमक पक्षसँगै क्षमता विकासको अँध्ािो 
पाटो पवन ि । समुदा्का टाठाबाठा ि पहुँच हुनेहरू नै प्रा्ः अिसिबाट लाभ वलने 
हुँदा पहुँच नभएको समूहलाई क्षमता विकासले समेट्न सकेको िैन । क्षमता विकासको 
अिसिलाई वसकाइभनदा पवन कामबाट रुस्भद ि मनोिञजन वलने मौकाको रूपमा बुझने 
प्रिवृति बढ्दा स्ोत ि साधनको लगानीको अपेवक्षत उप्ोग हुन सकेको िैन । उप्ोगको 
कुिा मात्र होइन वसकाइ मापन गनने पद्धवत समेत कमजोि हुँदा, वसकाइमा संलगन स्ोत 
व्वति पवन गमभीि िैनन् । ्सले क्षमता विकास पिमपिागत ढिा्भमै चलेको ि दाता पवन 
््ावस्वतमै िमाएकाले व्ािहारिक उपलवबध देवखएको िैन ।

गैससको क्षमता विकासबािे वनकै कम अध््न अनुसनधान भएको सनदभ्भमा ्ो 
लेखमा मैले आफना ि सहकममीहरूका अनुभिलाई समेटेको िु ।1 िावट्रि्, अनतिा्भवट्रि् 
गैिसिकािी/अनतिसिकािी संस्ाहरूमा विकास सञचाि समबनधी वजममेिािीमा िहँदाका मेिा 
आफना अनुभि ि अिलोकनलाई पवन ्ो लेखमा समािेश गरिएको ि । ्द्यवप, विगतमा 
काम गिेका संस्ासँग लेखकको नैवतक बनधन का्मै िहेकाले त्सको ख्ाल गददै ्हाँ 
उदाहिण पेस गननेभनदा पवन त्स अनुभिका आधािमा देखेजानेका प्रिवृतिबािे चचा्भ गिेको 
िु । ्स बाहेक गैससमै क्षमता विकासका का ््भरिममा संलगन काठमारौवँभत्र ि बावहिका 
केही व्वतिसँग अनतिा्भता्भ गिेको िु ।

1 नेपाली परििेशलाई केनद्र बनाएि गैससले गनने क्षमता विकासका अभ्ासबािे लेवखएका 
सामग्ी खासै भेवटएनन् । शहिी क्षेत्रको सिास्थ् समबनधी रिपोवट्भङबािे उपे्रती ि अरू (सन् २०१६) 
ले एउटा का ््भपत्र लेखेको रेला प¥्ो । त्ावप ्सले क्षमता विकासको समग् प्ा्भििणबािे 
केही उललेख गिेको िैन । ्सतै (गुरुङ सन् २००९) को िोटो वटपपणी पवन सिास्थ् क्षेत्रको 
विकेनद्रीकिणबािे ि । ्सले नेपालको सिास्थ् क्षेत्रमा क्षमता अवभिृवद्ध तावलम भनने विष् 
शबदमै सीवमत भएको तक्भ  गिेको ि । मुिािी सुिेदीको “दीगो ग्ामीण विकासका लावग क्षमता 
अवभिवृद्ध : नेपालको वसकाइ” (सुिेदी सन् २०१०) नामक अध््नमा कासककी हंसपुि गाउँको 
लघु उद्यम ि अन् विकास आ्ोजनाबािे भएका लगानीलाई क्षमता विकास मानेि चचा्भ गरिएको 
ि । गैससको प्र्ोजनका लावग तावलम वनदनेवशका जोशी (सन् २००२) प्रकावशत ि । एमएस 
नेपालको सह्ोगमा प्रकावशत सो म्ानुअल तावलम प्रवशक्षण वदने हेतुले त्ाि भएको देवखनि । 
्समा प्रावज्क ि व्ािहारिक पक्षको चचा्भ गरिएको िैन । तस ््भ उपलबध केही प्रकाशनले समग् 
गैिसिकािी क्षेत्रको अभ्ास ि आ्ामबािे समग् तवसबि वदँदैनन् ।
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प्रसतुत लेख परिच् ि वनट्कष्भ बाहेक मुख् दुई भागमा विभावजत ि । लेखको पवहलो 
खणरमा क्षमता विकासले वदएका सकािातमक ्ोगदानको चचा्भ ि । पाँच उपशीष्भकमा 
बाँवरएको ्ो खणरमा मूलत: तावलमको प्ा्भ्को रूपमा वलइने क्षमता विकासले 
आलोचनातमक चेत सवहतको नेततृि पुसता उतपादनमा सघाएको चचा्भ गरिएको ि । लेखको 
दोस्ो खणर क्षमता विकासको आलोचनातमक पक्षमा केवनद्रत ि । चाि उपशीष्भकमा 
विभावजत ्ो खणरमा समुदा्का टाठाबाठाले तावलमका अिसिबाट लाभ वलने हुँदा 
पहुँचविहीन िग्भ लाभावनित हुन नसकेको ि ्समा संलगन स्ोत व्वति त्ा दाताले रुवच 
निाखेको तक्भ  गरिएको ि । वनट्कष्भमा क्षमता विकास अभ्ासका विविधता ि बहससँगै 
प्रावज्क क्षेत्रबाट अध््न अनुसनधानको बढोतििी हुनुपनने औलँ्ाइएको ि ।

क्षमता विकासको सकािातमक ्ोगदान
क्षमता विकासका लावग विवभनन नाम—क्षमता वनमा्भण, अवभिृवद्ध, प्रोतसाहन—प्र्ोग 
भएको ि । वपटि मोग्भन (सन् २००६) ले क्षमता विकासलाई मुख्त: पाँच ओटा पक्ष :  
(क) संगठन वनमा्भण, (ख) संस्ागत विकास, (ग) मानि स्ोत विकास, (घ) विकास 
व्िस्ापन त्ा प्रशासन, ि (ङ) संस्ागत सबलीकिणमा िाखेि हेन्भ सवकने उललेख 
गिेका िन् । ्हाँ लामो ्ा िोटो अिवधका तावलमलाई नै क्षमता विकास भनी संकेत 
गरिएको हो । क्षमता विकासको अभ्ास सिकािी ि वनजी क्षेत्रमा समेत व्ापक िन् । ति 
्सको साि्भजवनक िवि भने गैससले गनने का ््भरिमका रूपमा िहेको बल्ाक (सन् २००३), 
मेरिनो ि अरू (सन् २०१२), म्ाकवजनटी (सन् २००२) ि उलिग्भ (सन् २००९) ले पवन 
औलँ्ाएका िन् । ्सका सकािातमक ि आलोचनातमक दुई ओटै पक्ष िन् । ्ो लेखमा 
मैले आफनो अनुभि ि अिलोकनका आधािमा क्षमता विकासले वदएका सकािातमक 
पक्षलाई पाँच वकवसमले हेिेको िु । व्नको संवक्षप्त चचा्भ तल गरिएको ि ।

प्रारम्भिक ज्रान मनररामाण र प्सरारकरा लरामि तरामलर
क्षमता विकासमा गरिने सीप विकासले व्वतिको वसकाइ ि ज्ानका लावग ्ोगदान वदने 
मान्ता िावखएको हुनि । नेपालमा गैससका का ््भरिम ्ा परि्ोजना का्ा्भनि्नमा 
संलगन व्वतिहरूको लावग वदइने तावलमलाई क्षमता विकासको प्रमुख औजािका रूपमा 
वलइनि । लामो सम्को औपचारिक अध््नभनदा तावलमले सहभागीको तातकावलक ि 
कवतप् अिस्ामा दीघ्भकालीन आिश्कतालाई परिपूवत्भ गन्भ सघाउने कुिा ्सै क्षेत्रमा 
संलगन अनुभिीहरूको धािणा ि । ्सैले िावट्रि् अ्िा अनतिा्भवट्रि् गैससले गनने क्षमता 
विकासको प्रमुख वहससा तावलम हुने गिेका िन् । तावलमले का ््भरिम सञचालन ि 
परि्ोजना का्ा्भनि्न गन्भ संस्ा ि व्वति दुिैका लावग राइदा नै पुगेको ि (सुिेदी सन ्
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२०१९) । सहभागीको सति मूल्ांकन गिी सोही अनुसाि तावलमको पाठ््रिम बनाउँदा 
तावलम प्रभािकािी भई का ््भरिम का्ा्भनि्न गन्भ सहज हुनि । ्सै सनदभ्भमा तावलमहरूको 
आ्ोजना भइिहेको हुनि ।

देशवभत्र नाम चलेका शहिका ठुला ि मझौला होटलमा हिेक वदन कुनै न कुनै संस्ाको 
क्षमता अवभिवृद्धको का ््भरिम भइिहेकै हुनिन् । परि्ोजना प्रसतािमा नै तावलमका लावग 
बजेट सुवनवचित भएकाले गैससका वन्वमत िावष्भक क्ालेणरिवभत्र िहेि तावलम, का ््भशाला, 
गोष्ी, अवभमुखीकिण ्ा “वटम वबवलरङ इभेनट” लगा्त विवभनन शीष्भकमा तावलम 
आ्ोजना हुनिन् । तावलम एकदेवख हप्ता वदनसमम ि आिश्कता अनुसाि त्सभनदा 
लामो सम्को अिवधसमम समेत चलाइनि । प्राविवधक सीपमूलक तावलमलाई क्षमता 
विकासकै कोटीमा िाखदा ती पवन एक हप्तादेवख तीन मवहनासमम चलेका उदाहिण िन् । 
तावलमका विवभनन चिणहरू हुनिन् । जसतै, परि्ोजना सञचालनको पवहलो चिणमा 
आधािभूत तावलम, मध्ािवध तावलम, समीक्षा का ््भशाला, पुनता्भजगी तावलम आवद 
हुनिन् । तावलममा प्रा्ः परि्ोजना का्ा्भनि्नमा संलगन संस्ाका कम्भचािी, वतनै मार्भ त 
समुदा् परिचालनमा खवटनेहरू ि कवहलेकाही ँसमुदा्कै विवभनन उपसमूहलाई सहजीकिण 
गनने व्वतिको समेत सहभावगता हुनि ।

संस्ाले गनने काम, त्सका तौितरिकाबािे रिक-रिक पषृ्भूवमबाट आएका व्वतिलाई 
मवसनो गिी बुझाउन तावलम आ्ोजना गरिनि । परि्ोजना का्ा्भनि्नलाई प्रभािकािी 
बनाउन तावलम आिश्क हुनि । ्सले परि्ोजनासँग समबवनधत व्वतिको ज्ान ि सीपमा 
वनखाि ल्ाउँि ।2 जसतै, विवभनन विष्गत त्ा पेसागत संघ-संस्ाले पत्रकारिताका 
आधािभूत सीप अवभिवृद्ध त्ा विष्गत ज्ान बढोतििीका लावग तावलम वदने गिेका िन् । 
नेपालको पत्रकारितामा एकवति ्सले न्ाँ पुसताको आगमनलाई सघाएको ि ि तावलम 
मार्भ त मवहलाको उपवस्वतलाई बढाउन सघाएको ि । ्स बाहेक विवभनन जातजावत ि 
सीमानतीकृत समुदा्को पवन पत्रकारितामा प्रवतवनवधति गन्भ सघाएको ि (हुमागाई ंि अरू 
२०६७) । तावलमले वमवर्ा बाहेकका अन् क्षेत्रमा न्ाँ पुसता ि मवहलाको सहभावगता 
बढाएको ि । खास गिी मवहला सशतिकीकिणका लावग हुने तावलम मार्भ त समुदा्को 
तललो तहदेवख नीवतगत तहसमम मवहलाका आिाज मुखि बनाउन ि मवहलालाई विवभनन 

2 ्ो विवभनन व्वतिहरू : िाजेनद्र शमा्भसँग भदौ १०, २०७६ मा, सुिास सुिेदीसँग भदौ 
२१, २०७६ मा, रूपकुमाि विकसँग भदौ २०, २०७६ मा, िाजन पिाजुलीसँग साउन २२, २०७६ 
मा, दीपेनद्र ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा, श्ीधि न्ौपानेसँग असोज ११, २०७६ मा, िोमा 
न्ौपाने वशिाकोटीसँग असोज १८, २०७६ मा, विकास ढकालसँग असाि ३०, २०७६ मा, सञज् 
साहसँग असोज १, २०७६ मा, मीनप्रसाद सुिेदीसँग भदौ १४, २०७६ मा, उमा सुिेदीसँग भदौ 
१२, २०७६ मा ि पवित्रा भट्टिाईसँग भदौ २४, २०७६ मा गरिएका कुिाकानीमा आधारित ि ।
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वजममेिािीमा का ््भित िहन सघाएको देवखनि । म आरै संलगन परि्ोजना अनतग्भतका 
प्राविवधक सीपमूलक तावलमकै उदाहिण अवघ सादा्भ पवन परि्ोजना समझौता गदा्भ कूल 
लक््को कमतीमा पवन आधा िा सोभनदा बढी मवहला हुनुपनने बाध्ातमक व्िस्ा हुन्थ्ो । 
्सता व्िस्ाले मवहलाहरूको सहभावगतालाई बढाएको ि ।3

गैससमा तावलमलाई प्रमुख रूपमा वलनुका विविध कािण िन् । गैसस क्षेत्रमै लामो 
सम् वबताएका वदपेनद्र ढकालका विचािमा औपचारिक अध््नमा िषषौं लगाएि नवसकेका, 
नजानेका ्ा नसुनेका कुिा एक हप्ता िा त्ोभनदा कम अिवधका तावलममा वसकन पाइनि ।4 
संस्ाकै समबवनधत कामका विष्मा पाठ््रिम बनाएि गरिएका तावलम वनकै नै उप्ोगी 
हुने ढकालको धािणा ि । सहभागीको कामलाई लक्् बनाएि तावलम आ्ोजना गिेमा 
ऊ त्ो काम गन्भ सक्षम ि ्ा िैन भनेि पवहल्ाउन सवकनि । सक्षम नभएको अिस्ामा 
समस्ा कहाँवनि ि भनेि पवहचान गन्भ तावलमले सघाउँि । ्सिी तावलम कोठाबाट 
समाधान वनसकने भएकाले विवभनन संघ-संस्ाले धेिै तावलमको आ्ोजना गिेका हुनिन् ।

परि्ोजनाका तातकावलक लक्् प्राप्त गन्भ संस्ाले िोटा अिवधका तावलमलाई क्षमता 
अवभिवृद्धका रूपमा िोजेको हुनि । ्स बाहेक वनवचित सम् तावलकामा गनु्भपनने काम ि 
अपनाउनुपनने शैलीलाई तावलमले वदशावनदनेश गि्भ  । िोटो सम्मै िरितो तिीकाले काम 
गन्भ सहज बनाउँि । समबवनधत संस्ामा काम गनु्भपूि्भको अनुभि ि संस्ामै समबद्ध हुँदा 
समेत सहकममीसँग सोधदै वसकदै गदा्भ पवन क्षमतामा बढोतििी हुनि । कवतप् अिस्ामा 
परि्ोजना विटो सकनुपनने हतािोमा चाहेको जसतो नवतजा वनकालन वढलो हुने भएकाले 
िोटा अिवधका तावलम गैससमा बढी प्रचलनमा देवखनिन् ।

गैिप्रावज्क गैससमा िोटा अिवधका तावलमको अभ्ास बढी देवखए पवन ज्ान 
उतपादनलाई ध्े् बनाएका गैससका लावग भने क्षमता अवभिृवद्धको शैली केही वभनन 
देवखनि । वतनले तावलमभनदा अन् विवधहरूः “इमस्भन कोस्भ,” “मेनटरिङ,” “कोवचङ,” 
आवद अिलमबन गिेका हुनिन् । ्ी विवधहरू वनवचित सम्ािवधका औपचारिक तावलमभनदा 
वभनन प्रकृवतका हुनिन् । व्नले व्वतिमा वनवहत ज्ान ि सीपलाई पगनेलन व्वति सि्ंलाई नै 
पे्ररित गिी हौसला वदएका हुनिन् । व्वतिमा हुनसकने गलतीलाई औलँ्ाउँदै जाने ि त्सैबाट 
वसकने ि वसकाउने ध्े् प्रावज्क गैससको हुनि । ्सका लावग व्वतिको वसकने इचिा ि 

3 करिब साढे पाँच िष्भ म आरै संलगन िोजगाि कोष परि्ोजनाले सन् २००८ देवख सन ्
२०१५ समममा १ लाखभनदा बढी ्ुिालाई सीपमूलक प्राविवधक तावलम प्रदान गिेको व््ो । 
्समा ५४ प्रवतशत मवहला व्ए । जसमा दवलत ि जनजावत समुदा्का मवहलाको संख्ा ४० 
प्रवतशत व््ो । सीपमूलक तावलमले गिेको क्षमता विकासले उद्यम ि विवभनन व्िसा्मा मवहलाको 
उपवस्वत बढाउन सह्ोग पुगेको व््ो ।

4 ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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वसकाउनेको अटुट धै ््भको आिश्कता हुनि । समाज विज्ानको अध््न अनुसनधानमा न्ाँ 
पुसताको आगमनका लावग खवटएका अनुसनधाता प्रत्ूष िनत प्रावज्क कम्भ गनने व्वति ्ा 
पुसता खरा गन्भ धै ््भता चावहने, लामो सम् लागने ि स्ोत पवन खवच्भलो हुने बताउँिन् ।5 
्सो हुनाले गैिप्रावज्क क्षेत्रका गैससमा ्ी विवध प्र्ोगमा आएका देवखँदैनन् ।

नेतृत्व म्वकरासको अ्वसर
तावलमको प्रभािकारितासँग व्वतिको ज्ान, सीप ि शैली जोवरएको हुनि । ्सले 
प्रत्क्ष िा पिोक्ष रूपमा व्वतिको नेतृति विकासका लावग टेिा पु¥्ाएको हुनि । नेतृति 
विकासका लावग व्वतिलाई कुनै न कुनै मञच आिश्क हुनि । गैसस सँगको समबद्धताले 
मञच सममको पहुँच सवजलो बनाएको हुनि । तावलम मार्भ त समुदा्सँग दोहोिो संिाद ि 
समबनध स्ावपत भइिहेको हुनि । ज्ान, सीप ि शैलीको समेत विकास भइिहेको हुनि ।6 
विष्गत कामसँगै गैिसिकािी क्षेत्रको संलगनतालाई का्म िाखदै केही व्वतिहरू विवभनन 
क्षेत्रको नेतृतिमा पुगेका छन् । मानिअवधकाि, सुशासन, लैंवगक समानता, गैसस, उपभोतिा 
सवमवत, खानेपानी त्ा सिसराइ, वशक्षा, सिास्थ्, सञचाि क्षेत्रमा नेतृति तहमा पुगेका 
केही व्वतिहरू ्सका उदाहिण हुन् । ्समा गैसस सँगको संलगनता ि तावलमको महत्िपूण्भ 
भूवमका हुनि । 

कुनै व्वति नेतृति तहमा पुगनुमा, व्वतिको विष्गत क्षेत्र सँगको रुवच एकवति हुनि 
भने अककोवति गैसस सँगको संलगनताले सामावजक पवहचान बनाउन मद्दत गि्भ  । ्सले 
व्वतिलाई दलगत िाजनीवतमा प्रिेश पाउन समेत सहज बनाएको हुनि । नेपालमा गैससको 
वनवचित िाजनीवतक दल सँगको आस्ा ि सिा ््भबािे मोटामोटी आकलन गरिएकै हुनि । 
स्ानी् सतिमा त्सलाई सामान् रूपमा वलइनि । ्सले गैससका सदस्हरूलाई स्ानी्, 
क्षेत्री् ि िावट्रि् िाजनीवतमा पहुँच बनाउन ि लाभका पदमा पुगन मद्दत गिेको हुनि ।7 

5 िनत (२०६२) मा ्सको विसतृत चचा्भ ि । िनतले समाज विज्ानमा न्ाँ पुसतालाई 
वसद्धानत ि भाषाको भूतले शुरूमै तसा्भउने प्रिवृतिलाई दुरुतसाहन गन्भ प्रावज्क गैससले िैकवलपक 
उपा् अपनाउनसकने तक्भ  गिेका िन् । जसलाई उनले “चुलु्भमम रुबाइने” ि “रुबने“ पद्धवतका 
रूपमा व्ाख्ा गिेका िन् ।

6 िोमा न्ौपाने वशिाकोटीसँग असोज १८, २०७६ मा, विकास ढकालसँग असाि ३०, 
२०७६ मा, सञज् साहसँग असोज १, २०७६ मा, मीनप्रसाद सुिेदीसँग भदौ १४, २०७६ मा, 
उमा सुिेदीसँग भदौ १२, २०७६ मा ि पवित्रा भट्टिाईसँग भदौ २४, २०७६ मा गरिएका कुिाकानी ।

7 गैिसिकािी संस्ामा िहेि क्षमता विकास गिेका कवत व्वति विवभनन खालका तहमा 
चुवनएको विष्मा िुटै्ट अध््न गन्भ सवकनि । जसतो, िैशाख १०, २०७४ मा भएको स्ानी् 
तहको पवहलो चिणको वनिा्भचनताका गोिखा, धावदङ ि मकिानपुि वजललामा का ््भित हुँदा मैले 
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नेततृि विकासमा सघाउ प¥ु्ाएको एउटा उदाहिणको रूपमा सन् १९९९ मा अनौपचारिक 
ि सन् २००१ देवख विवधित संस्ाका रूपमा दता्भ भई वरि्ाशील संस्ा ्ुिा अवभ्ान 
(्ु् इवनवसएवटभ) लाई वलन सवकनि । िाजेनद्र मुलमी लगा्तका ्ुिाले शुरू गिेको 
्ो संस्ाले ्ुिा विकास ि ्ुिा नेतृतिलाई अवभ्ान बनाएको व््ो ।8 ्सले मुख्त: 
रावनरा हुगउ, द एवस्ा राउनरेशनको ि विटपुट रूपमा विश्व बैंकको सह्ोगमा ्ुिा नेततृि 
विकासका लावग विवभनन तावलम, प्रवशक्षण वदन्थ्ो । ्स बाहेक विश्व बैकँले वनशुलक 
उपलबध गिाएको “पवबलक इनरमनेसन सेनटि” मा हिेक शवनबाि समाट्भ कलब नामको दुई 
घणटाको का ््भशाला पवन सञचालन ग्थ्को । पवि मावट्भन चौतािी सँगको सहका ््भमा ्ुिा 
लवक्षत साप्तावहक िलरल शृंखला पवन ्सले चलाएको व््ो ।9 शुरूमा काठमारौ ँ ि 
पवि बावहिका वजललामा विसताि भएको अवभ्ानले पवि अन् ्ुिा संस्ाको विकास, 
संगठन ि सञजाल वनमा्भणका लावग महत्िपूण्भ भूवमका वनिा्भह ग¥्ो । सन् २००५ मा 
मुलमीकै अगुिाइमा ्ुिा संस्ाको महासंघका रूपमा नेपाल ्ुिा संस्ा सञजाल (आ्ोन) 
दता्भ पवन भ्ो । आ्ोनको नेतृतिमा वजललाका बाल कलब, ्ुिा कलबहरूमा काम गिेका 
्ुिा नै आउन सके । ्सले अरू विवभनन मञचमा नेतृति गन्भ ्ुिाहरूलाई ठूलो सह्ोग 
ग¥्ो ।10 ्ुिा सवरि्ता ि नीवतगत पैििीको नवतजा सिरूप २०६२–२०६३ सालको 
जनआनदोलन लगतिै राष्ट्रिय युवा नीष्ि, २०७२ नामको अकको नीवत आएको ि । िावट्रि् 
्ोजना आ्ोगले आफना नीवत त्ा का ््भरिम समबनधी दसताबेजमा पवहले ्ुिा भनने 
खणर लेखने गिेको व्एन, पवि लेखन ्ाल्ो । बजेटमा ्ुिाका कुिा आउन ्ाले । ्सले 

ती वजललाका वजलला समनि् सवमवत, उपमहानगिपावलका, गाउँपावलका ि िरामा विवभनन 
गैिसिकािी संस्ामा लामो सम् सामावजक परिचालक लगा्तका पदमा काम गिी वनिा्भवचत 
भएका मावनसहरू देखेको व्एँ । गैिसिकािी संस्ामै लामो सम् काम गिेि पवि अरू विवभनन 
संस्ाका िाता संगठन (संघ ्ा महासंघ) का नेतृतिमा पुगेका पवन िन् । ्सतै सिकािी लाभका 
विवभनन पदमा हुने िाजनीवतक वन्ुवति वलएका िाजदूत, ्ोजना आ्ोगका सदस्, प्रदेश नीवत 
आ्ोगका उपाध्क्ष ि विवभनन मनत्रीका सललाहकाि, विशेषज् भएका पवन देवखनिन् ।

8 ्ु् इवनवसएवटभमा सन् २००५ देवख २००९ समम काम गिेका पवि ्ुिा नामको संस्ाको 
नेतृतिमै बसेका रुख गुरुङसँग जेठ ७, २०७७ मा गरिएको कुिाकानी ।

9 सन् २००८ पवि ्ो शृंखला बनद भ्ो । 
10 ्ुिा अवभ्ान ि आ्ोनका संस्ापक मुलमी पवि सच्भ रि कमन ग्ाउणर, नेपालको 

नेतृतिमा पुगे । पवि नाइजेरि्ामा पवन संस्ाको नेतृतिमा पुगेका उनी हाल सोही संस्ाकै एवस्ाली 
क्षेत्री् वनदनेशकको तहमा वकवग्भसतानमा का ््भित िन् । ्ु् इवनवसएवटभको संस्ापनमा िहेका त्वत 
बेलाका अन् व्वतिहरूमध्े िविन वसटौला समवृद्ध राउणरेशनको नेतृतिदा्ी तहमा िन् । प्रदीप 
परि्ाि समता राउणरेशनको नेतृतिमा िन् । ्हाँ वदइएका केही नाम प्रवतवनवध उदाहिण मात्र हुन् ।
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िाज्को नीवत वनमा्भण तहमा पहुँच बढ््ो ि सिकािलाई िचनातमक सुझाि वदन सवजलो 
भ्ो । नेपाल सिकािले खेलकुद मनत्राल्मा ्ुिा रुकको पवन जोर््ो । जसतो, ्ुिा त्ा 
खेलकुद मनत्राल् ि ्सवभत्र िावट्रि् ्ुिा परिषद् भनने वनका् समेत गठन भ्ो । ्समा 
दली् िाजनीवतमा संलगन ्ुिाको मूल नेतृति भए पवन परिषद्को का ््भकारिणी सवमवतमा 
गैससका मञचबाट आएका ्ुिाको उललेख् प्रवतवनवधति ि ।11 मवहला, बालबावलका, 
सञचाि, वशक्षा आवद क्षेत्रमा समेत ्सता उदाहिण भेट्न सवकनि ।

प्श्न िनने पुसतराको म्वकरास
तावलमले ज्ान ि सीप मात्र वसकाउँदैन विष्लाई आलोचनातमक भई हेन्भसकने बनाउँि । 
आलोचनातमक चेतले प्रश्न गन्भ सघाउँि । क्षमता विकासका लावग गैससले गनने लगानीले 
प्रश्न गनने पुसता त्ाि गन्भ सघाउँि । अिसिले नै विवभनन विधाका व्वतिसँग संगत वदलाउँि 
ि ज्ानको दा्िालाई रिावकलो बनाउन सघाएको हुनि । प्राप्त ज्ानबािे प्रश्न गन्भ समेत मद्दत 
गि्भ  । गैससले प्रश्न गनने मञच देखाएका िन् । सामान् कुिाकानीमा बक रुटाउन धक मानने 
व्वतिहरू गैससले उपलबध गिाएका अिसिपवि आफना संकोचबाट मुवति पाएि अरूलाई 
समेत त्ो िाताििण उपलबध गिाउन अग्सिता वलइिहेका हुनिन् ।12

करिब १८ िष्भको सम्ािवधमा म आरै ज्ान उतपादनका लावग वरि्ाशील गैसस ि 
सोभनदा इतिका क्षेत्रमा काम गिे ँ। शुरूका करिब आठ िष्भ मेनटरिङ, कोवचङका माध्मबाट 
ज्ान उतपादनका क्षेत्रमा ि पविलला दश िष्भ अन् चलतीका औपचारिक तावलम दुिैमा 
सहभागी भएँ । ज्ान उतपादनका क्षेत्रमा संलगन हुँदा ्ुपै्र प्रश्नहरू गन्भ वसका्ो ि विष्लाई 
हेनने आलोचनातमक चेतको वनमा्भण गन्भ सघा्ो । ्सको चचा्भ मैले अन्त्र गिेको िु 
(हेनु्भहोस्, भट्ट २०७६) । पविलला दश िष्भमा ज्ान उतपादनभनदा इति क्षेत्रमा संलगन हुँदा 
पवन पवहलो कालखणरको आलोचनातमक चेत कुनै न कुनै रूपमा काममा आएको अनुभि 
ि । ्ो वटपपणी आलेख लेखने आँट पवन त्सैको एउटा नवतजा हो ।

विष् सँगको साक्षातकाि, समुदा्सँग वसकेको ज्ान ि उपलबध अिसिले व्वतिमा 
िचनातमक ि आलोचनातमक दुिै चेत भन्भ सघाएको त हुनि । सा्ै नागरिक संस्ाले 
उपलबध गिाउने विष्गत प्रवशक्षण, अवभ्ान, सामुदाव्क परिचालन आवदले विष्को 
गवहिाइमा पुगेि पगनेलन सह्ोग गिेको ि । विविध अनतिवरि्ा ि अनतिसमबनधले कौतुहलसँगै 
प्रश्नहरू पवन जनमाउँिन् । जसलाई नागरिक संस्ाका मञचहरूले मुखि बनाउँिन् । अवहले 

11 आ्ोनका पूि्भ अध्क्ष प्रवदप परि्ाि ि ब्रवबम कुमाि केसीसँग जेठ ७, २०७७ मा 
गरिएको कुिाकानी ।

12 वदपेनद्र ढकाल, श्ीधि न्ौपाने, िाजेनद्र शमा्भ, िाजन पिाजुली, रूपकुमाि विक ि सुिास 
सुिेदीसँग २०७६ सालको विवभनन वमवतमा गरिएको कुिाकानी ।
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विवभनन वमवर्ा सञजालमा साि्भजवनक सिोकािबािे वटपपणी गनने ि उतििदाव्ति खोजने 
जमात बढ्नुमा गैससका माध्मबाट उपलबध अिसिलाई समेत प्रमुख रूपमा वलन सवकनि ।

आतरम्वश्रास र सयंोजन मिलपररा बढोत्तरी
व्वतिलाई ज्ान सममको पहुँच, त्सले नेतृतिका अिसिका लावग वनिा्भह गिेको भूवमका 
ि आलोचनातमक चेतले अनततः उसको आतमविश्वासलाई बवल्ो बनाउँदै लैजानि । 
सँगसँगै उसको सं्ोजन वशलपमा बढोतििी गन्भ गैससले ्ोगदान गिेका हुनिन् भनने कुिा 
्ो उपशीष्भकमा चचा्भ गरिएको ि । 

म आरै संलगन एउटा उदाहिण ि । िैशाख २०७२ को महाभूकमपबाट प्रभावित 
क्षेत्र मध्ेका गोिखा, धावदङ ि मकिानपुिमा म सोही सालको पुसदेवख असोज २०७४ 
समम का ््भित व्एँ । विपद्ले व्लोव्लो बनाएको समुदा्को प्रवतिोध क्षमता अवभिवृद्ध 
गनने परि्ोजना व््ो । सञचाि त्ा सामावजक परिचालनसँग समबवनधत ्ो परि्ोजनाले 
मुख्त: विपद् जोवखम न्ूनीकिण, आनतरिक बसाइँसिाइ ि लैंवगकताका आधािमा हुने 
वहंसा विरुद्ध कसिी सञचाि त्ा समुदा् परिचालन गन्भ सवकनि भनने ध्े् िाखेको व््ो । 
्स रिममा २५ िष्भभनदा कम उमेिका ६० भनदा बढी ्ुिासँग करिब १५ मवहना सघन 
अनतिवरि्ा ि सहका ््भ गरिएको व््ो । भख्भिै विद्याल् वशक्षा पाि गिेि उचच वशक्षा 
अध््नमा संलगन ्ुिाहरूलाई तावलमले शैली ि दृवटिकोण परिित्भन गन्भ कसिी सघाउँदो 
िहेि भनने ्ाहा वदएको व््ो । समुदा्लाई परिचालन गनु्भअवघ सञचािका आधािभूत 
सीपका लावग िोटा अिवधका व्ािहारिक का ््भशाला, स्लगत अनुगमन ि समीक्षातमक 
का ््भशाला आ्ोजना गरिएको व््ो । शुरूआतको अिस्ालाई १५ मवहनापवि दाँजेि 
हेदा्भ उनीहरूमा देवखएको परिित्भन ्सतो व््ो :

(क) शरुूमा परिच् वदन समते वनकै अपठेिो मानने ्िुाहरू पवि आतमविश्वासी भई खलेुि प्रसट 
बोलने ि कुिा गनने भएका व्ए,

(ख) समदुा्सँगै काम गनने भएकाले उनीहरूमा समनि् कलाको विकास भएको व््ो । सँगै 
समदुा्का िसतवुस्वतबािे पवन जानकाि व्ए, 

(ग) समाजमा भइिहकेा धिैे कुिा आफना सिोकािवभत्र पददैनन ्जसतो लागनेले पवि ती विष्लाई 
सिोकाि बनाएि बहस पैििी गन्भ ्ालेको ि विष्िसतलुाई हनेने दृवटिकोण बदवलँद ैगएको 
बताएका व्ए, 

(घ) समदुा् सतिका व्ािहारिक ि अव्ािहारिक कुिा बािेको बोध सा्ै समस्ा कसिी अिसि 
हुदँो िहिे ि चनुौतीसँग सामना गनने कलाको विकास भएको धािणा िाखकेा व्ए,
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(ङ) समदुा्मा समते ज्ान भएको महससु गिेका सहभागीहरूले समदुा्लाई वदनेभनदा त्हाँबाट 
वलने ज्ान धिैे हुने विचाि िाखकेा व्ए,

(च) समदुा्बािे पढेका ि भोगेका परिभाषामा वनकै नै रिक हुने कुिा बताएका व्ए ।

्सलाई सिाभाविक प्रवरि्ाका रूपमा वलन सवकएला ति वबनाहसतक्षेप उवललवखत परिित्भन 
हुन गाह्ो ि । जसतै, उवललवखत परि्ोजनाको समापनपवि ्समा संलगन मकिानपुिका 
२० जना, धावदङका १५ जना ि गोिखाका ११ जना ्ुिा आफनो वन्वमत अध््नसँगै 
अन् परि्ोजनाका सामुदाव्क परिचालनमा वनिनति संलगन हुँदैगएका व्ए । 

अिसिको वसज्भनाले व्वतिको आतमविश्वासमा िृवद्ध ि सीपमा बढोतििी गिाउँद ै
लैजानि । जुन अन् संस्ा िा परि्ोजनाका लावग उप्ोग गन्भ सवजलो हुनि । ्सबाट 
भनन खोवजएको के हो भने व्वतिमाव् विवभनन सम्ािवधमा गरिएको लगानीले सीप 
विकास ि विष्गत ज्ानको दा्िा बढेको हुनि । ्सले िृवति विकासलाई मात्र होइन 
व्वति वभत्रको प्रवतभालाई अन्त्र प्र्ोग गन्भ त्ािी अिस्ामा िाखेको हुनि । 

ससं्रा सञ्रालनकरा लरामि लिरानी
समुदा् सतिका संस्ालाई जीिनत बनाइिाखन क्षमता विकासका गवतविवध चावहनिन् । 
प्रािवमभक अिस्ामा जोश जाँगिले चलेका संस्ा पवि स्ोत ि साधनको अभािमा कमजोि 
हुँदै गएका देवखनिन् । त्सैले संस्ालाई क्षमता विकासका विवभनन वरि्ाकलापको 
आिश्कता परििहनि ।13 नेपाल िेररिस अवभ्ान त्ा अनतिा्भवट्रि् गैससमा काम 
गिेका वदपेनद्र ढकाल आिश्कता पवहचान मार्भ त गरिएको लगानीले संस्ाका लावग 
दीघ्भकालीन लाभ वदने देखिन् ।14 दश िष्भ अवघको तुलनामा वि.सं. २०७० दशकको 
मध्वति धेिै संस्ासँग सुशासन, विति, लेखा, मानि स्ोत, लैंवगक समानता, का ््भस्लमा 
हुने ्ौन वहंसा, समािेशी नीवत ि संस्ा सञचालनका विविध नीवतहरू िन् । संस्ा 
सञचालनका ्ी आधािभूत नीवतहरू सवजलै आएका होइनन् । ्समा दातृ संस्ाको सत्भ 
ि सह्ोग पवन जोवरएको ि । तस ््भ दातृ संस्ाले लगानी गन्भपूि्भ ्सता नीवत वन्म ि 
विवन्म बनाउन संस्ालाई झकझक्ाएका हुनिन् । ्सले संस्ाको आनतरिक कानून 
मजबुत बनाउँि । पदावधकािीको काम, कत्भव् ि अवधकाि प्रसट देखाइवदएको हुनि । 
संस्ा मार्भ त व्वतिमाव् नै लगानी हुने भएकाले त्सका आधािभूत नीवतहरूले प्रणाली 
सुधािका लावग सह्ोग गिेको हुनि । 

13 वदपेनद्र ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा, रूपकुमाि विकसँग भदौ २०, २०७६ मा ि 
श्ीधि न्ौपानेसँग असोज ११, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।

14 ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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क्षमता विकासका लावग हुने लगानीले कसिी काम गि्भ  भनने एउटा उदाहिणको रूपमा 
कवपलिसतुमा बालवििाहलाई कम गनने हेतुले ्ावलएको प्र्ासलाई वलन सवकनि । 
्शोधिा गाउँपावलकाको सोमरीह भनने गाउँमा मवहलाहरूको एउटा समूह बनाइएको 
व््ो । अवभ्नता रूपकुमाि विकका अनुसाि मवहला समूह गठन गनु्भको मुख् उद्देश् 
बालवििाहमा उललेख् कमी ल्ाउने भनने ि । मवहलाको समूहसँगै धम्भगुरु, वशक्षक, 
स्ानी् िाजनीवतक पाटमीका प्रभािशाली नेता सवममवलत सललाहकाि सवमवत बनाइएको 
व््ो । समूहमा बालवििाहका बेराइदाबािे वनिनतिको िलरल हुन्थ्ो । ्सबाट उनीहरू 
बालवििाह गन्भ हुँदैन भननेमा विश्वसत भएका िन् । ्सै गिी १२ देवख १८ िष्भ सममका 
बालवििाह पीवरत बालबावलका समेटेि कलब पवन गठन गरिएको ि । ्ी समूहलाई 
शृंखलाबद्ध का ््भशाला मार्भ त ज्ान अवभिवृद्ध का ््भरिम गरिनि । कलबलाई केही आव््भक 
सह्ोग समेत गरिएको ि । गाउँपावलकामा दता्भ भएि संस्ाले सामूवहक आिाज उठाएपवि 
बालवििाह नहुनेतर्भ  उललेख् सुधाि भएको ि । ्सले व्वति ि समुदा्कै क्षमता 
विकासमा सह्ोग गिेको ि ।15 

माव्को उदाहिण भख्भि अवसततिमा आउन खोजेको संस्ाको हो । लामो सम्समम 
अवसततिमा िहेका संस्ाको हकमा प्रणालीगत सुधाि आिश्क हुँदै जानि । शुरूआती 
चिणमा सामान् रूपले चलेको प्रणालीले काम गददैन । मानिी् ि आव ््भक स्ोतको 
बढोतििीसँगै जवटलता ्वपँदै जानिन् । जवटलता समाधानका लावग व्िस्ापककी् कौशल 
भएका व्वति ि क्षमता विकासमा लगानीको आिश्कता पि्भ  ।

क्षमता विकासमाव् आलोचना
नागरिक संस्ाले गनने क्षमता विकासका अभ्ास आिश्कता अ्िा पिमपिा धानन दुिै 
तरिकाले हुँदै आएका िन् । क्षमता विकासमा को संलगन हुनिन् ? के-के गवतविवधहरू 
हुनिन् ? क्षमता विकासका गवतविवध साँचचै वसकाइमा केवनद्रत िन् अ्िा त्समा पवन 
प्रश्न गनु्भपनने ठाउँ ि ? क्षमता विकासका अभ्ास सिाभाविक रूपमा अवघ बढेका िन ्
अ्िा वतनमा कुनै वनवहत उद्देश् पवन वमवसएको ि ? जसता प्रश्नको उतिि चाि उपशीष्भकमा 
खोजने प्र्तन ्स खणरमा गरिएको ि ।

15 विकसँग भदौ २०, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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कसको क्षरतरा म्वकरास ?
क्षमता विकास भनने वबवतिकै ्समा को संलगन हुनिन् भनने प्रश्न अगावर आउँि । लुस्ास ि 
अरू (सन् १९९९) ले क्षमता विकासमा को संलगन हुनिन ि ्सले समग् विकासमा कसतो 
प्रभाि पाि्भ भनने प्रश्नमा ्सको परिभाषा खोवजनुपनने धािणा िाखेका िन् । कसले कसको 
क्षमता विकास गि्भ  ? भनने प्रश्नलाई केनद्र बनाएि रेबोिा एरे (सन् २०१०) ले ्सका 
विविध आ्ाम केलाएककी िन् । उनले क्षमता अवभिवृद्धलाई गैससले गनने वनवचित हसतक्षेप 
्ा संस्ाका गवतविवधका रूपमा भनदा परि्ोजनाको संसाि बावहि वनसकेि हने्भ सघाउनुपनने 
मत अवघ सािेककी िन् । समग् प्रणालीको एक िेउमा गरिएको टुरेि परिित्भनले ्सकै अकको 
भागमा त्सभनदा वभनन असि दखेाइिहकेो हुनि ि त्ो सकािातमक नै हुनि भनने िैन । धेिैजसो 
विकास सहा्ता मलू्िान भए पवन विपननको जीिन रूपानतिणका लावग क्षमता विकासले 
वनकै ्ोिै मात्र काम गनु्भ दु:खद् िासतविकता हो (एरे सन् २०१०) । क्षमता विकासका 
अिसिमा पहुचँ हुनेको अवधक सहभावगताले नहुने ठूलो समहू अिसिबाट नै िवञचत िहनि । 
त्सले व्वति त्ा संस्ाको समग् विकासमा असि पनने कुिा ्ो उपशीष्भकमा गरिएको ि ।

लामो सम् पत्रकारितामा वबताएि गैससमा पवन काम गिेको अनभुि बटुलेका श्ीधि 
न्ौपानेका विचािमा बोलिाला, अगावर िहेका ि बोली सुवननेको नै अिसिमा पहुँच 
हुनि । उनी भनिन्, “गाउँ ्ा शहि दुिैवति टाठाबाठा, कसै न कसैले काखी च्ापेका, 
नाम सुवनएका ि वचवनएको मानिेहरू नै क्षमता विकासमा सहभागी हुनिन्” ।16 पिावर 
पारिएको समुदा्का मावनसको सहभावगता वनकै कम हुने उनको अनुभि ि । 

क्षमता विकासमा हुने सहभावगताबािे लामो बहस हुनसकि ि ्ो का्मै ि । गैसस 
क्षेत्रमै लामो सम् विताएका सुिास सुिेदी क्षमता विकासका अभ्ास मूलतः दुई ओटा 
मान्तामा आधारित िहेको धािणा िाखिन् । पवहलो मान्ताले जो पवहल्ै बवल्ो ि 
त्सैलाई अझ बवल्ो बनाऊ भनि । ्सले नेतृतिको वििेक सममत वनण्भ्ले का ््भरिम 
िाम्ो हुने, स्ोतको उवचत प्र्ोग हुँदा वदगो विकासका लावग ्ोगदान हुने भनदै प्रणाली 
सुधािमा जोर वदनि । दोस्ो मान्ता पवहलोभनदा विपिीत ि । ्सले पवहल्ै अिसि 
पाएकालाई भनदा नपाएकाको क्षमता विकासमा जोर वदनुपनने कुिा उठाउँि । गैससका 
का ््भरिम ्ा परि्ोजना समुदा्को तललो तहमै भ्ो भने त्हीबँाट वसकने अवन वसकाउने 
दोहोिो समबनध स्ापना हुनि भनने तक्भ  गि्भ  । ्सबाट अिसिहरूको समान वितिण हुनि 
ि ्ो झन् वदगो एिं प्रभािकािी हुनि । सुिेदी भनिन्, “दुई ओटै मान्ताका पक्ष ि विपक्ष 
अवन राइदा ि बेराइदा िन् । सनदभ्भ अनुसाि नै व्नलाई िुट््ट्ाएि हेनु्भपनने हुनि ।”17 

16 न्ौपानेसँग असोज ११, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
17 सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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सुिेदीले औलँ्ाएका विष् प्रणाली सुधािका लावग शीष्भ तहमा ि का्ा्भनि्नका 
लावग भुई ँ तहमा क्षमता विकास गन्भ सके त्सले रिावकलो सहभावगतालाई सुवनवचित 
गि्भ  । त्ो दीघ्भकालीन सा्ै प्रभािकािी पवन हुनि । लामो सम् िेवर्ो पत्रकारिता ि 
का ््भरिम उतपादनमा वबताएका िाजन पिाजुली क्षमता विकासको लगानी एउटै व्वतिमा 
धेिै ि अ्िा विविध व्वतिमा गरिएको ि, त्ो प्रश्न महत्िपूण्भ हुने ठानिन् ।18 उपलबध 
स्ोतको राइदा वलने िग्भ ि स्ोतको विकेनद्रीकिण जसता पक्षले ्समा प्रभाि पारििहेका 
हुनिन् । गैसस सँगको लामो संलगनता, अनुभि ि अिलोकनका आधािमा वदपेनद्र ढकाल 
भनिन्, “क्षमता विकासका अिसिहरूको राइदा भुई ँतहमा खवटनेभनदा संस्ाका नेतृतिमा 
बसनेले बढी वलएका िन् ।”19 का ््भरिम का्ा्भनि्नमा समस्ा आ्ो भने खवटनेलाई 
देखाएि उचच पदमा िहनेहरू पवनिने गि्भन् । उनीहरूले समस्ा पदा्भ आरू “संस्ाको 
म्ा्भदाका लावग मात्र आएको” भनने ि का ््भरिम ठीकठाक चलदा चावहँ त्समा आफनो 
भूवमका देखने दोहोिो चरित्र वनभाउने गिेको ढकाल बताउँिन् ।

न्ौपाने, सुिेदी, पिाजुली ि ढकालका अनुभि एिं विचािलाई संशे्षण गदा्भ क्षमता 
विकासका अिसिमा लगभग एउटै िग्भ, तह ि कवतप् अिस्ामा एउटै व्वतिको 
अवििाम सहभावगता हुनसकने देवखनि । नेपालको वमवर्ा क्षेत्रमा हुने तावलमलाई मात्र 
केनद्र बनाएि त्हाँ भएका विविध अभ्ासको लेखाजोखा गनने रिममा हुमागाई ं ि अरू 
(२०६७) ले पवन तावलमका अिसि पाउनेहरू अकसि व्िस्ापककी् नेतृतिमा बसनेको 
नवजकका ि चलतापूजा्भ भवनएका मावनसहरू नै िहेको औलँ्ाएका िन् । विष्मै समवप्भत 
केही संस्ा बाहेक अिसिका लावग िावनने व्वतिको िनोट हचुिाकै भिमा चलेको पवन 
सो अध््नले देखाएको ि ।20 

अत: क्षमता विकासका लावग तावलम आिश्क भएका ति अिसि सममको पहुँच 
नभएकाको सहभावगतालाई िोकेको मोटामोटी वनट्कष्भ विवन्ोजन हुने स्ोतको उप्ोगलाई 
हेदा्भ वनसकनि । पहुँचले सहभावगतालाई असि गनने भएकाले मूल समस्ा िनोटमै देवखनि । 
जसले अिसि पाएका िन् वतनले ज्ान ि वसकाइलाई प्रमुख ध्े् बनाएका िन् वक त्ो 
पवन सहभावगतामै मात्र सीवमत ि, भनने प्रश्नको चचा्भ ्सपवि गरिएको ि ।

18 पिाजुलीसँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
19 ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
20 ्ो अध््नले वमवर्ा समबनधी तावलममा संलगन हुने संस्ाको प्रकृवत, तावलमका 

पाठ््रिम, सहभागी हुने प्रवशक्षा्मी सा्ै प्रवशक्षकको िाम्ो लेखाजोखा गिेको ि । दश िष्भ अवघको 
सो अध््नले उजागि गिेका विष् अद्यावप सानदवभ्भक िन् । ्ी समस्ा वमवर्ाका क्षेत्रमा मात्र 
विद्यमान िैन अन्त्र पवन उसतै िहेको देवखनि ।
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तरामलर : मसकराइको रोह मक रनोरञजन ?
अिसिमा कसको पहुँच हुनि भनने कुिासँगै गैससका गवतविवधमा सामेल हुँदैमा वतनको 
वसकाइ बढ्ि वक बढ्दैन, ्ो प्रश्न एकवति ि । अककोवति, क्षमता विकासका नाममा भइिहेका 
तावलम, अध््न, भ्रमणमा लोवभने प्रिवृति पवन ि । वसकाइको मौकालाई सहभागीहरूले 
मनोिञजन मानने ि सहभावगता नै वसकाइ ठानने प्रिवृति ि ।

रेबोिा एरे (सन् २०१०) ले क्षमता विकास समबनधी भएका अध््नको पृष्भूवम 
केलाउँदा दुई ्िी विद्ानका तक्भ  अवघ सािेककी िन् । पवहलो ्िीका विद्ानले ्सलाई 
“विकासे जाग्भन” ठानेका हुनिन् । दोस्ोले “संस्ागत िा संगठनातमक विकासको प्ा्भ्” 
ठानेको उललेख गिेककी िन् । त्ावप उनले क्षमता विकासको अभ्ास ि व्ाख्ा अनततः 
तावलम जसतै हुने औलँ्ाएककी िन् । तावलम सरल रूपमा सञचालन हुनु ि सहभागीका 
िासतविकता बदलन सह्ोग गनु्भ रिक-रिक सनदभ्भ भएको उनको विचाि ि । उनी 
लेवखिन्, “तावलमले सहभागीका िासतविकता बदलन ्ोिै मात्र ्ोगदान गि्भ” (एरे सन ्
२०१० : २०५) ।

हिेक िष्भ क्षमता विकासका लावग १० देवख २० हजाि रलिसमम बजेट भएि क्षमता 
विकासका वरि्ाकलाप हुँदा पवन संस्ाको का ््भ समपादनमा तावतिक वभननता नदेवखने 
वदपेनद्र ढकाल बताउँिन् ।21 ्सले एरेले भने झै ँिासतविकता बदलन ्ोिै मात्र ्ोगदान 
गि्भ  । क्षमता विकास समबनधी ्ोजनाको आग्ह गदा्भ ठुलाबराका लावग भनदै होटलमा 
िक्भ शप, सेवमनाि ि तावलम नै धेिै हुने ढकालको अनुभि ि । उनी ्पिन, “वसकने अिसि 
हो भनेि तावलम वलने सहभागी ्ोिै िन् । बरु तावलम िमाइला ठाउँमा सञचालन हुनुपि्भ  ि 
आिासी् हुनुपि्भ  । खानपानको िाम्ो बनदोबसत हुनुपि्भ  भननेवति धेिै ध्ान गएको ि ।” 
ढकालका अनुसाि समुदा्मा काम गनने सुपरििेक्षक, सि्ंसेिकलाई आिश्क क्षमता 
विकासका ्ोजनाहरू बनाउनेभनदा पवन विदेश नगएको धेिै भ्ो, विदेश जाउँ भनने 
खालका प्रसताि आउँिन् । विदेश जाँदा के वसकाइ हुनि ? त्ो वसकाइ का्ा्भनि्नमा 
कहाँनेि प्र्ोग हुनि भननेबािे भने त्वत मतलि िावखँदैन ।

मेिो पवन ढकालसँग वमलदोजुलदो अनुभि ि । सन् २०१७ मा मलाई धावदङ वजललाको 
विपद् व्िस्ापन ्ोजना बनाउन समनि्कािी भूवमका वनिा्भह गनु्भपनने वजममेिािी 
आइलाग्ो । ्सअवघ मलाई विपद् व्िस्ापन ्ोजनाबािे कम ज्ान व््ो । न्ाँ काम 
हुनाले मेिो उतसुकता अवल बढी व््ो । ्सको लावग ततकालीन वजविसका पदावधकािीसँग 
औपचारिक िाता्भलाप भ्ो । ्ोजना बनाउनुअवघ विपद् व्िस्ापन ्ोजनाका प्रवरि्ा 
ि गनु्भपनने कामबािे वजललाका ततकालीन गाविस सवचि ि सामावजक परिचालकलाई 
जानकािी गिाउने कुिा भ्ो । ्ो काम उनीहरूका लावग समेत न्ाँ विष् व््ो । ्सका 

21 ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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लावग दुई वदने तावलम उप्ुति हुने वनट्कष्भका सा् तावलमको आ्ोजना गरिने भ्ो । 
सहभागीको सम्, स्ोत ि पहुँचका वहसाबले वजलला सदिमुकाममा तावलम आ्ोजना 
गदा्भ उप्ुति हुने ठम्ाइ िह्ो । ति ततकालीन वजविसका का ््भरिम हेनने अवधकृतको पवहलो 
सुझाि नै “्ो तावलम बजािमा ्ा वजविसमा निाखौ ँ । वमलि भने “हाइिे” वति जाउँ । 
एक िात बसन वमलने भए झन् िाम्ो” भनने व््ो । उनले सहभागीको मनपेट बुझेि ्ो 
सुझाि वदएका व्ए । ति स्ोतको अप्ा्भप्तता देखाउँदै जसोतसो सो तावलम सदिमुकामम ै
गरि्ो । त्समा विवभनन ठाउँबाट सहभागी आए पवन त्ो वनकै असतव्सत बनन पुग्ो । 
दुई वदनको तावलममा पूिै सत्रभरि कुनै पवन सहभागी वन्वमत बसेनन् । एकविन बसने ि 
वनसकने ओहोिदोहोि चवलिह्ो । ्ही कुिा औलँ्ाउँदा “मैले त भनेकै हो वन” भनने ती 
अवधकृतको प्रवतवरि्ा व््ो । त्थ्ांक संकलनमा त्सको असि प¥्ो । वरलरमै भनु्भपनने 
कवतप् रािाम का्ा्भल्कै टेबलमा बसेि भरि्ो ।22 दुई-तीन मवहनापवि प्राप्त त्थ्ांकको 
प्रशोधन गिी ्ोजनाको मस्ौदा पवन त्ाि भ्ो । मस्ौदामा प्र्ुति त्थ्ांकको पुनः 
प्रमाणीकिण भनेि रेरि भेला हुनुपनने भ्ो । दोस्ो का ््भरिम सदिमुकाममै भएमा त्समा 
सहभावगता वनकै कम हुनसकने जोवखमबािे पवहले नै िलरल गरिसवकएको व््ो । 
त्सैले ्सपटक लोकमाग्भकै नाम चलेको रिसोट्भ िावन्ो । ्ोजना वनमा्भणका लावग स्ोत 
जुटाउने संस्ाले आग्ह असिीकाि गन्भसकने अिस्ा व्एन । लगभग तीन घणटामा सवकने 
का ््भरिमको लावग अवघललै साँझ पुगेि सहभागीका लावग िाम्ो खानपानको व्िस्ा भ्ो । 
भोवलपलट वबहान ९ बजे शुरू भएको का ््भरिममा साढे एघाि नहुँदै धेिैजसो सहभागीहरू 
काम पिेको भनदै िलरल चाँरै सकने हतािोमा लागे । म उति संस्ाबाट अलग भएको 
वनकै पविसमम पवन भेट हुँदा ततकालीन का ््भरिमका सहभागीले तावलमको विष्िसतुभनदा 
रिसोट्भको बसाइ ्ादगाि िहेको बताए । 

एकसपोजि ि तावलमले व्वतिको क्षमतामा ्ोगदान पु¥्ाउनुको सा्ै ्सता अभ्ास 
बढ्दै जाँदा केही विचलन देवखएको विकासे संस्ामै का ््भित अध्ेता सुिास सुिेदीको 
मत ि ।23 सुिेदीका अनुसाि का ््भरिमको प्रारूप त्ाि गदा्भ ्ो वमलेन िा त्ो वमलेन 
भननेहरूसँग मवहनौ ँ लगाएि समझदािी बनाइएको हुनि । अनेक तक्भ मा लवरएको हुनि । 
्सतो अिस्ामा सहभागीको क्षमता बढोतििी हुन आिश्क ि वक भनेि देश ्ा विदेशमा 
समेत पठाइएको हुनि । सुिेदी आफनो अनुभि सुनाउँदै भनिन, “ति लामो कसितपवि 
विदेवशएकाहरू जुन अिसिका लावग भनेि गएका हुन्, त्हाँ बसदैनन् । बरु ्ी सब 
बुझेकै कुिा त हुन्, विदेश आएपवि त घुमने हो भनने मत िाखिन् । विष् प्रवतको रुवच, 

22 त्थ्ांक संकलनका रिममा हुने ्सता अभ्ासबािे पन्ी (२०६६) ले पवन चचा्भ गिेका िन् ।
23 सुिास सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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वसकाइको मोहभनदा का ््भरिम अिवधको भतिा, वकनमेल, ब्रेकरासट, वरनि ि होटलका 
कोठामा सहभागीको चासो बढी हुनि ।”

व्वतिमाव् भएको लगानीको तुलनामा नागरिक ि िाजनीवतक आनदोलनका लावग 
आलोचनातमक चेत भएको जमात अपेवक्षत रूपमा विकास हुन नसकेको ्ुिा संस्ा 
संजाल (आ्ोन) का पूि्भअध्क्ष ब्रवबमकुमाि केसी बताउँिन् । उनको विचािमा अनुभि 
नभएकाहरू पवि पिे नै, जसले ्ाहा पाए, वतनमा पवन ्सलाई विदेश जावगि खान जाने, 
विवभनन सममेलन, भ्रमणमा जान पाइने मनवस्वत विकास गिेको ि । िासतविकभनदा सतही 
कुिा गनने, सामावजक सञजालमा सेवलब्रेटी बनने ति ज्ानको गवहिाइमा जान नचाहने जमात 
पवन सँगै उद् भएको केसीको मत ि ।24

उवललवखत अनुभिले क्षमता विकासमा हुने सहभावगताका केही प्रिृवतिको संकेत 
गि्भन् । तावलममा सहभावगताको अकको आकष्भण समबनध स्ावपत ि सुधाि गनु्भ हो । 
विवभनन मनत्राल् ि विभागमा काम गनने उपललो ओहोदाका कम्भचािीलाई क्षमता विकासका 
नाममा हुने गवतविवधमा सामेल गिाउनसके त्सले संस्ासँग सिकािको समबनध बवल्ो 
बनाउँि । गवतविवधमा संलगन हुने सिकािी कम्भचािीले उसको कदि गिेको समझनि । 
पवि संस्ाले गनने कामलाई अवघ बढाउन सवजलो बनाउँि । संस्ाको प्रोराइल बढ्ि । 
कामको आवधकारिकता ि पवहचान हुने समभािना बढी हुनि ।25 प्राविवधक सीपमूलक 
तावलमका क्षेत्रमा सञचाि समबनधी काम गदा्भ होस् ्ा अन् आ्आज्भन, लघु उद्यम ि 
सीपमूलक तावलममा विपनन िग्भको प्रवतवनवधति होस् भनने का ््भरिममा काम गदा्भ होस्, 
सीप ि ज्ानभनदा भतिा, प्रमाण-पत्र ि भौवतक सामग्ी पाइने लालसा बढी देवखन्थ्ो ।26

24 केसीसँग जेठ ७, २०७७ मा गरिएको कुिाकानी ।
25 सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
26 ्ुिा सीप त्ा िोजगािी मार्भ त क्षमता अवभिवृद्धका लावग नेपालमा आठ ओटा विवभनन 

मनत्राल् ि मातहतका का्ा्भल् वरि्ाशील िन् । ्स बाहेक चाि ओटा ठुला परि्ोजना पवन 
सञचालनमा िन् । त्ावप वतनले अझै श्म बजािको कुल प्रिाहलाई धानेका िैनन् । सिकािी ि 
गैिसिकािी दुिै क्षेत्रमा सञचावलत विवभनन तावलममा एउटै व्वति धेिै सहभागी भए भनने कुिालाई 
कम गन्भ सञचावलत परि्ोजनाले केही उपा्हरू जसतै, आफनो परि्ोजनाले उपलबध गिाएको 
तावलमेको सूची अकको परि्ोजनालाई उपलबध गिाएका हुनिन् । ति अवधकांश सिकािी वनका्ले 
वदने तावलममा भने स्ानी् िाजनीवतक प्रभाि ि दलगत सिा ््भले गदा्भ अझै पवन एउटै व्वतिले 
धेिै ्िी तावलम वलने गि्भन् । उदाहिणको लावग २०६९ सालमा िामेिाप पुगदा एक जनाले १५ 
ओटासमम तावलम वलएको बताएका व्ए । सुदूि ि मध्पवचिमका केही वजललामा अझै पवन 
“तावलम खाने” भनने भनाइ विकास का ््भकता्भ माझ चवच्भत नै ि ।
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मसकराइको रूलयरंाकन र स्ोत वयमतिकरा पहेली
वसकाइले व्ािहारिक परिित्भन गन्भ कसिी सघा्ो ? वसकाइ मापनमा अपनाइने पद्धवत 
के हो ? वसकाउने व्वतिको अिस्ा ि चरित्र कसतो ि ? भनने प्रश्न पवन सँगसँगै जोवरएि 
आउँि । क्षमता विकासका नाममा तावलम, प्रवशक्षण, का ््भशालाको संख्ामा बढोतििी 
भएको त ि ति तावलमका लावग सहभागी चावहनिन वक सहभागीका लावग तावलम भनने 
प्रश्न पवन उठ्ने गिेको ि । आ्ोजना भइिहेका तावलम वसकन चाहनेका लावग कवत खुला 
िन् ? सहभागीहरू कवत आउन सके ि कवत सकेनन् ? आउन नसकेकाहरू वकन सकेनन ्
भनने प्रश्न पवन सँगसँगै उठेको ि । जसतै, संस्ागत क्षमता विकास गन्भ व्वति बोलाइएको 
हुनि ति संस्ालाई ्सले के राइदा गि्भ  भनेि सोवधएको हुँदैन । खाली राइदा वद्ो 
होला भनने अनुमान हुनि ति त्सले काम ग¥्ो ्ा गिेन भनने पाटोमा गवहरिएि हेिेको 
देवखनन । व्वति सहभागी भएपवि केही न केही वसकाइ त भएकै हुनि ति तावलमले 
वलएको उद्देश्का प्रावप्तका लावग त्ो सरल िह्ो ्ा िहेन भनने उतिि अवनवण्भत िहनि ।27 
तावलम रिममै पवन हिेक वदनका सत्र बािेको बनद प्रश्नमा मूल्ांकन गनने अभ्ास त ि 
ति प्रश्नको जबार भोवल पलटको सत्रमा वििलै समेवटनि । वकनभने भोवल अकको सत्र 
चलाउने हतािो हुनि । तावलमको अवनतम वदनमा सहभागीलाई बनद प्रश्नमा उतिि िनोट 
गन्भ लगाउने प्रचलन ि । ति त्सले मूल्ांकन पद्धवतको िासतविक पाटोलाई ओझेलमा 
पािी तावलम सरल भ्ो ्ा भएन भनने उतिि मात्र वदनि । िासतविक वसकाइको पिीक्षा 
त तावलमपवि शुरू हुनि । परि्ोजनाको अिवधवभतै्र िा त्सपवि पवन व्वतिलाई महसुस 
हुने गिी वदएको ्ोगदान के हो ? संस्ालाई त्सले के कवत राइदा पु¥्ा्ो ? जसता 
महत्िपूण्भ प्रश्नको जबार खोजेको भेवटँदैन । 

वसकाइको मूल्ांकन गनने विवध नअपनाइँदा क्षमता विकासका का ््भरिमबाट सहभागीले 
के वसके ि व्िहािमा कवत लागू गिे भनने कुिा ्ाहा पाउन कवठन हुनि । गएका दश िष्भमा 
म संलगन विवभनन संस्ाले “एवप्रवसएवटभ इनकिा्िी” नामका तावलममा कम्भचािीलाई भाग 
वलन प्रोतसाहन गिी तावलम आ्ोजना गिेका व्ए । ्ी तावलमहरूमा (क) सहकममीबीच 
पािसपरिक समबनध ि वसकाइ भएन, (ख) नकािातमकताले मात्र ठाउँ वल्ो, (ग) संस्ाका 
कम्भचािी ि समुदा्मा खवटनेबीच विश्वासको अभाि भ्ो ि घ) समुदा्मा काम गनने 
आफना कम्भचािीको शैली पुवलसले गनने केिकाि जसतो भ्ो भनने कुिालाई ख्ाल गिेि 
आ्ोजना भएका व्ए । मेिो अिलोकनमा का्ा्भल्का गरमा तावलमका विष्िसतु ि 
त्हाँको िाताििणको ब्ान गनने बाहेक अरू व्एन । व्वतिले वसकाइलाई व्िहािमा 
प्र्ोग गिेको पक्ष वनकै कम व््ो ।

27 िाजन पिाजुलीसँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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सहभागी ि प्रवशक्षक दिुैको सति कसतो ि भननेमा वसकाइ वनभ्भि िहनि । क्षमता विकास 
का ््भरिममा कसले वसकाउँि, सहजकता्भ को हुन् भननेले माने िाखि । धेिैजसो अनतिा्भवट्रि् 
गैससले सामान्त्ा स्ानी्भनदा विदेशीलाई विशेषज् प्रवशक्षक ्ा सहजकता्भका रूपमा 
ल्ाउने प्रचलन ि । सुिास सुिेदीका विचािमा विदेशी प्रवशक्षक देखाउँदा िाम्ो देवखनि, 
भनने मान्ताले काम गिेको ि ।28 विदेशी विशेषज्ले अंग्ेजीमा बोलेपवि उसले वदने 
विष्िसतुमा भनदा बढी सहभागीको ध्ान भाषा बुझनमै जानि । ्सले तावलमका रिममा 
हुने अनतिवरि्ालाई कमजोि बनाए पवन त्ो िाम्ो मावननि । का ््भरिममा विदेशी स्ोत 
व्वति ल्ाउँदा नेपाली स्ोत व्वति ल्ाउँदा लागने खच्भभनदा करिब १० गुणा महँगो पन्भ 
आउँि । नेपाली स्ोत व्वतिको विष्गत ज्ान ि अनुभि बढी सानदवभ्भक ि उप्ोगी हुने 
भए पवन कवतप् अिस्ामा नेपाली सहभागीले नपत्ाइवदने अिस्ा ि ।29 

स्ोत व्वतिको वसकाइको विवध, विष्गत दक्षता ि तावलमको पूि्भ त्ािीमा प्रशसत 
प्रश्न गनने ठाउँ िन् । स्ोत व्वतिहरूले क्षमता विकासका गवतविवधमा सहभागी हुँदा वतनले 
प्र्ोग गनने बोली, धािणा ि दृवटिकोण जसता कुिा वनकै महँगो हुनि भननेमा सिदेशी ि 
विदेशी दुिैले ख्ाल िाखेका हुँदैनन् ।30 विदेशी प्रवशक्षक ल्ाउनुपिेको बाध्ता एकवति 
सुवननि । ्सले गदा्भ नेपालमा आएको ठूलो स्ोत बावहि गएको हुनि । देशमै भएका तावलम 
प्रवशक्षकहरूले पवन आफनो िविलाई िाम्ो बनाउन मेहनत गनु्भपनने सुिास सुिेदीको मत 
ि । श्ीधि न्ौपानेका अनुसाि प्रवशक्षकहरू आरूले गरििहेको पेसामा ्प जावनिहनु नपनने, 
वसकनुपनने नठानने, आरूमा क्षमता भएको घमणर गनने, आरूले वदने ि अरू वलने अिस्ा 
भएकाले स्ोत व्वतिमा वसकने संसकािको कमी देवखनि ।31 सुिेदी ि ढकालको अनुभिमा 
तावलम हुनुभनदा पवहले नै तावलमको प्ाकेज त्ाि पारिने ि पवि तावलम वदने संस्ा ्ा 
व्वति खोजने चलनले पवन वसकाइमा असि पािेको हुनि ।32 स्ोत व्वति ्ा संस्ाहरूले 
समेत आरूसँग त्ािी अिस्ामा िहेका विष्िसतु नै तलमाव् सामान् परिमाज्भन गिेि 
वदने गिेका िन् । अझ अन्त्रका सहभागीका लावग त्ाि प्रसतुवतमा अद्यािवधक समेत 
नगिी त्ही प्रसतुत गनने अभ्ास देवखनि । हुमागाई ं ि अरू (२०६७) ले गिेको वमवर्ा 
समबनधी तावलमको लेखाजोखामा पवन ्ी प्रिवृति देवखएको उललेख ि ।

28 सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
29  सुिास सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ ि वदपेनद्र ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा 

गरिएको कुिाकानी ।
30 सुिास सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
31 श्ीधि न्ौपानेसँग असोज ११, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
32  सुिास सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ ि वदपेनद्र ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा 

गरिएको कुिाकानी ।
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दरातराको सहयोि र स्वरा म्ाको िठजोड
दाताको रुवच ि सिा ््भ जोवरँदा क्षमता विकासका लावग सह्ोग जािी नै ि । रेबोिा एरेले 
्सलाई “न ््भ वचनतन” को उपज भनेककी िन् (सन् २०१०) ।33 अचेल विकास बहसमा 
“साउ् साउ् कोअपिेसन” जसतै नाम ि काममा ्ुपै्र लगानी भइिहकेो ि । ्सले तावलमको 
ढाँचा पिमपिागत ि ््ावस्वतकै मलजल भएको तक्भ  ्स उपशीष्भकमा गरिएको ि ।

आरूले सह्ोग गिेका परि्ोजनामा दाताले आरू अनुकूल नवतजाको अपेक्षा गनु्भ 
सिाभाविकै हो । त्सका लावग नागरिक संस्ालाई माध्म बनाएका हुनिन् । नवतजामा 
रुवच भएपवि प्रवरि्ामा पवन वतनको रुवच हुने भ्ो । भूगोल, समुदा्, समुदा्को संख्ा, 
वजलला, पावलका मात्र होइन कुन नवतजा कवत सम्ािवधमा प्राप्त गनने भननेमा समेत दाताको 
रुवच िहेको हुनि । ्ी सबै कुिा प्रत्क्ष रूपमा क्षमता विकाससँग जोवरनिन् । आशा गरिए 
अनुसाि नवतजा आउन संस्ाका कम्भचािी त्ा का ््भसवमवत सदस्ले जाननुपननेमा पवन 
उनीहरूले नजि लगाएका हुनिन् ।34 दाताले क्षमता विकासलाई कवहले प्रसट त कवहले 
संकेत वदएि संस्ाका लावग परि्ोजना प्रसताि िाखन आह्ान गिेका हुनिन् । सामान्त्ा 
कुल बजेटको न्ूनतम १० प्रवतशत बजेट क्षमता विकासमा िुट््ट्ाउनुपि्भ  भनने मान्तालाई 
आधाि बनाएको देवखनि । त्ावप ्ो परि्ोजनाको प्रकृवतमा भि पि्भ  । क्षमता विकास 
भनने वबवतिकै पैसा जोवरनि, जुन गैससका हकमा वतनको आफनै रुवच, आिश्कता ि 
चाहनाभनदा दाताको आिश्कता के हो त्समा बढी भि पिेको भान हुनि ।

क्षमता विकास दाताले सह्ोग गनने परि्ोजनाको अविवचिन भाग हो । वदपेनद्र 
ढकालका विचािमा क्षमता विकासलाई अविवचिनन बनाउँदा प्रशासवनक त्ा का ््भरिम 
खच्भको सनतुलन हुनि ।35 दाता समक्ष गरिने परि्ोजना प्रसतािमै क्षमता अवभिवृद्धका 

33 ब्राउन (सन् १९९३) लाई उद्धृत गददै ह्ुक (सन् १९९७ : १०१) ले गैससलाई दुई पिमपिा : 
न ््भ (उतिि) ि साउ् (दवक्षण) मा विभति गिेका िन् । न ््भ पिमपिामा पनने संस्ाले िावट्रि् ि 
अनतिा्भवट्रि् क्षेत्रलाई आफनो कामको लक्् बनाएका हुनिन् । व्नको काम बढीजसो विकास 
सहा्ता ि पैििीमा जोर वदने हुनि । का ््भशैलीको वहसाबले ्ी केनद्रमुखी हुनिन् भने चरित्र 
प्रवतसपधा्भतमक हुनि । व्नको संलगनता मध्म ि िावट्रि् तहमा हुनि । ि, संस्ाको वकवसम संघी् 
तहको सह्ोगी संस्ाका रूपमा हुनि । जबवक साउ् (दवक्षण) पिमपिामा पनने संस्ाले न ््भको 
ठीक विपिीत समुदा्, स्ानी्, क्षेत्री् सतिमा काम गनने, पिामश्भ, लोककल्ाण ि सि्ंको क्षमता 
अवभिवृद्ध गि्भन् । व्नले जनमुखी ि सहभावगतामूलक का ््भशैली अपनाउँिन् । ्ी प्रा्वमक त्ा 
स्ानी् सतिमा संलगन हुनिन् । व्नको चरित्र सिशावसत हुने ि भुई ँतहका संस्ाका रूपमा वलइनि ।

34 ्ो मेिो आफनै अनुभि, सुिास सुिेदीसँग भदौ २१, २०७६ मा, रूपकुमाि विकसँग भदौ 
२१, २०७६ मा ि िाजन पिाजुलीसँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुिाकानीमा आधारित ।

35 ढकालसँग साउन २७, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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आ्ाम, समभािनाको आकलन गिी लवचला प्रािधान िाखदा त्सले अपेक्षा अनुरूपको 
नवतजा वनकालन सवकने समभािना हुनि । ति प्ा्भप्त िलरलवबना सूची बनाइने हुनाले 
समझौतापवि ती सूचीलाई संस्ाका िावष्भक का ््भतावलकावभत्र पािेि लागू गनु्भ संस्ाको 
दाव्ति हुन आउँि । समझौतामा आिश्कता अनुसाि संशोधन ्ा सुधाि गन्भ सवकने जसता 
वद्अ्मी प्रािधान िावखएको त हुनि । ति त्सका लावग प्रसटीकिण वदनुपनने ि प्रशासवनक 
झनझट उठाउनुपनने भएकाले त्सोभनदा बरु समझौतामा लेवखएकै कुिा गन्भ सवजलो मावननि । 
्स ््भ जे हुँदै आएका िन् त्ही पिमपिालाई नै का्म िावखनि ।

संक्षेपमा िनोट, सहभावगता, वसकाइ, प्रवशक्षण ि ्समाव् हुँदै आएका लगानी सबैमा 
कमजोिी िन्, जसलाई गैसस सि्ंले नै सुधाि गन्भ आिश्क ि ।

वनषकर्ष
वि.सं. २००७ पवि चलेको संस्ागत विकासको अिधािणाले क्षमता विकासको भाका 
बोले पवन ्ो शबद प्र्ोगको बेग बढेको २०४६ सालपवि हो । त्ावप अझैसमम क्षमता 
विकासका अभ्ास कसिी गनने भनने सि्भसिीका ््भ सूत्र िैन । अभ्ास ि आलोचनाका 
आधािमा गददै ि वसकदै उप्ोगी ठावनएका शैलीको अनुकिणले नै ्सको भािी अभ्ासलाई 
वदशावनदनेश गनने हो ।

क्षमता विकासबािे संस्ा ि व्वतिवपचिेका दृवटिकोण रिक िन् । बहसका रूप विविध 
िन् । सीप ि तावलम मार्भ त व्वतिको वसकाइ ि ज्ानको दा्िा बढाउने मत एकवति ि । 
अककोवति ठुला परि्ोजनामा सुधाि गिी स-साना परि्ोजना मार्भ त ्ोजना का्ा्भनि्न 
गनने बािेको बहस लामो सम्देवख का्मै िन् (मोग्भन सन् २००५) । क्षमता विकासका 
नाममा गैसस कतै आव््भक वहसाबवकताबमा मातै्र जोर वदने विकासे बैंक भएका त िैनन ्
भनने प्रश्न ि भ् का्म ि । क्षमता विकासको प्र्ोगले व्वति िा संस्ाले गरििहेका 
उसतै कामको पुनिािृवति भएको ि अ्िा त्समा बढोतििी भएको ि । ्सलाई समग् 
विकासको एककीकृत अिधािणाका रूपमा बुझने (उलिग्भ सन् २००९) वक नबुझने जसता 
अनेकन प्रश्नहरू अगावर आएका िन् । उवललवखत तक्भ बीच कतै नािाका रूपमा त कतै 
अवभ्ानका रूपमा क्षमता विकास शबदको प्र्ोग बवढिहेको ि (बल्ाक सन् २००३) ।

बौवद्धक ि िाजनीवतक जगतमा क्षमता विकास अवधकाि केवनद्रत अिधािणासँगै जोवरएि 
आउँि । ्ी ितृिमा सशतिकीकिण, सामावजक समािेशीकिण, मानि विकास, सहभावगता, 
सामावजक कल्ाणको बजािीकिण, असल शासन ि लोकतनत्रीकिण जसता ठुला सिरूपमा 
चचा्भ हुनि । प्रावज्क लेखनीमा ्स विष्बािे गरिएका िलरल, बहस ि अध््नले क्षमता 
विकास आरै िुटै्ट गवतविवध नभई उवललवखत लक््समम पुगने वनिनतिको प्रवरि्ा हो भनने 
देवखनि । तस ््भ ्सलाई संस्ाका परि्ोजना का्ा्भनि्नपवि देवखने नवतजाभनदा पवन 
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बहृतिि रूपमा वलइनुपनने देवखनि । क्षमता विकास बािेको आम बुझाइ, दा्िा, लगानी गननेको 
रुवच ि का्ा्भनि्न गननेको बुझाइले ्ो एक अविवचिनन चरि हो भनने संकेत गिेका िन् ।

अन्त्र झै ँ नेपालमा पवन क्षमता विकास तावलम मातै्र हो भनने भान परििहेको ि । 
तावलम मार्भ त समग् वसकाइलाई प्रवरि्ाका रूपमा वलँदा ्समा लागने सम्, खच्भको 
लेखाजोखा परि्ोजना समावप्तपवि खोवजने नवतजाभनदा रिक हुन जरुिी ि । अवहले 
भइिहेका अभ्ासका केही िाम्ा पक्ष पवन िन् केही निाम्ा पवन िन् । ्सबािे वनिनतिको 
बहसले नै क्षमता विकासको बुझाइलाई विसताि गन्भ सघाउँिन् । अन्त्र हेिी नेपालमा ्स 
बािेमा प्ा्भप्त अध््न, अनुसनधान ि बहस कम भएको हुँदा क्षमता विकासले ओगटेको 
क्षेत्र ि अ ््भलाई बृहत् रूपमा बुझन सघन आनतरिक समीक्षा गन्भ जरुिी ि । ्स बाहेक 
संस्ाको घेिा बावहि समेत ्सका सकािातमक ि नकािातमक दुिै पक्षबािे प्रावज्क अध््न 
ि अनुसनधानमा बढोतििी हुन आिश्क ि ।

धन्िाद
्ो अध््न गन्भ पे्ररित गनने मावट्भन चौतािीलाई धन्िाद । ्ो लेखको मस्ौदा पढी सललाह 
सुझाि वदनुहुने प्रत्ूष िनत, देििाज हुमागाई,ं हष्भमान महज्भनलाई धन्िाद ि । लेखको 
रिममा विवभनन सूचना ि विचाि वदनुहुने समपूण्भ उतििदाताहरूलाई धन्िाद । अध््न 
रिममा सह्ोग गनु्भहुने सिीट नेपाल, कञचनपुिका अवमत सुनाि; नािी सीप वसज्भना केनद्र, 
मकिानपुिककी उमा सुिेदी; सितनत्र विकास पिामश्भदाता वदपेनद्र ढकाल; बाल कलब वनमा्भण, 
अवभ्नता पवित्रा भट्टिाई; गरिबी वनिािण त्ा ग्ामीण विकास का ््भरिम, धनकुटाका 
मीनप्रसाद सुिेदी; हममी सामुदाव्क विकास मञच, गोिखाका विकास ढकाल; पुलेसन 
वमवर्ा सेनटिका नेपाल प्रवतवनवध िाजन पिाजुली; जनवहत सेिा समाज, वसनधुपालचोकका 
िाजेनद्र शमा्भ; ्ूएमएन नेपाल, कवपलिसतु का्ा्भल्का रूपकुमाि विक; सितनत्र विकास 
पिामश्भदाता िोमा न्ौपाने वशिाकोटी; सामदुाव्क सधुाि केनद्र, धनुषाका सञज् साह; सेिक 
नेपाल, कैलालीका सुित चनद; हेलभेटास सिीस इनटिकोअपिेसन, नेपालका सुिास सुिेदी; 
वसर्स नेपाल, ररेलधुिाका शािदा िािल; सामुदाव्क िेवर्ो प्रसािक संघ (अकोिाब) का 
ततकालीन का ््भरिम व्िस्ापक श्ीधि न्ौपाने; नेपाल ्ुिा संस्ा सञजाल (आ्ोन) का 
पूि्भ अध्क्षद्् प्रवदप परि्ाि ि ब्रवबमकुमाि केसीलाई धन्िाद । त्सै गिी मकिानपुि ि 
धावदङका का ््भरिम सं्ोजक, सामावजक का ््भकता्भ, ्ुिा परिचालक सबैलाई धेिै धन्िाद । 
मावट्भन चौतािीको आनतरिक त्ा खुलला प्रसतुवतका रिममा प्रश्न सोधने ि वटपपणी गनने सबै 
सहभागीलाई धन्िाद । लेखमा िहेका कमीकमजोिी भने मेिा आफनै हुन् । 
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