
 

 

डिलासैनी गाउँपाडलकाको ताडलम व्यवस्थापन तथा संचालन काययववडि, २०७९ 

पेश गरिएको डमडतिः २०७९।१०।२८ 

स्वीकृत डमडतिः२०७९।१०।२८ 

१. भडूमकािः 

१.२ यो काययववडि डिलासैनी गाउँपाडलकाको गाउँ काययपाडलका बैठकले स्वीकृत गिेको डमडतदेखि लागू हनुेछ । 

२.परिभाषािः 

ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववडिमा  

१) "ताडलम" भन्नाले मानवीय ज्ञान, सीप ि िािणामा सकािात्मक परिवतयन ल्याउने मावन संशािन ववकासका लाडग 
संचालन गरिने वियाकलापहरु सम्झन ुपदयछ । 

२) "मानव संशािन ववकास" भन्नाले कुनै पडन प्रकािको सीप, क्षमता अडभववृि सम्बन्िी ताडलम, गोष्ठी, सेडमनाि, 

सम्मेलन, अडभमिुीकिण जस्ता वियाकलापहरु सम्झन ुपदयछ । 

३) "सहजकताय वा प्रखशक्षक" भन्नाले मानव संशािन ववकाससँग सम्बन्िीत कुनै पडन ज्ञान, सीप भएको ि उक्त ज्ञान, 
सीप अरुलाई प्रवाह गने व्यखक्तलाई सम्झन ुपदयछ । 

४)"सडमडत" भन्नाले मानव संशोिन ववकास वियाकलाप संचालक सडमडतलाई सम्झन ुपदयछ । 

५)"संयोजक" भन्नाले मानव संशोिन ववकासका वियाकलापहरु संचालन गनयका लाडग गठठत संचालक सडमडतको 
संयोजक सम्झन ुपदयछ । 

६)"सदस्य" भन्नाले मानव संशोिन ववकासका वियाकलापहरु संचालन गनयका लाडग गठठत संचालक सडमडतको 
सदस्य सम्झन ुपदयछ । 

७)"सदस्य सखचव" भन्नाले मानव संशोिन ववकासका वियाकलापहरु संचालन गनयका लाडग गठठत संचालक 
सडमडतको सदस्य सखचव सम्झन ुपदयछ । 

८)"काययिम संयोजक" भन्नाले मानव संशोिन ववकासका लाडग संचालन गरिएको ताडलमको सम्पूणय व्यवस्थापकीय 
सहयोग पयुायउने व्यखक्तलाई सम्झन ुपदयछ । 

९)"काययिम सहयोगी" भन्नाले मानव संशोिन ववकासका लाडग संचालन गरिएको ताडलमको सम्पूणय व्यवस्थापकीय 
पक्षमा सहयोग पयुायउने व्यखक्तलाई सम्झन ुपदयछ । 

१०)"मसलन्द" भन्नाले ताडलम संचालन गदाय लाग्ने आवश्यक सामग्रीहरु जस्तैिः माकय ि, मेटाकािय, ब्राउनपेपि, 
माखस्कङ टेप आठदलाई सम्झन ुपदयछ । 

११)"प्रस्ताव" भन्नाले ताडलम संचालन गनुय पूवय पेश गरिएको कायययोजना सवहतको ववस्ततृ िाका सम्झन ुपदयछ । 

१२)"गाउँपाडलका" भन्नाले डिलासैनी गाउँपाडलका बैतिी सम्झन ुपदयछ । 

परिच्छेद २ 



 

 

लक्ष्य उिशे्य नीडत 

२.१ काययववडिको लक्ष्यिः 

 स्थानीय तहमा आवश्यक, उपयकु्त सीप, क्षमता एवं मानवीय संशोिनको ववकास गिी गाउँपाडलका 
समविगत आडथयक तथा समानपुाडतक ववकासका लाडग चावहने संयन्र तथा श्रोतको ववकास गदै संस्थागत 
रुपमा सदुृढ गने । 

 गाउँपाडलका क्षेरमा समयानकुुल स्विाजगािमूलक मानवीय संशोिनको ववकास गदै गरिबी न्यूडनकिणमा 
टेवा पयुायउने । 

२.२ काययववडिको उिेश्यिः 

 भौडतक ववकास, आडथयक ववकास, सामाखजक ववकास लगायत अन्य पक्षहरुमा आवश्यक पने मानवीय 
ववकासको आवश्यकता एवं अडनवाययताको पक्षमा वकालत गने । 

 गाउँपाडलका तहमा नागरिकहरुको सशखक्तकिण, आयमूलक/सीपमूलक ताडलम, गोष्ठी, अडभमूखिकिण, 
अध्ययन भ्रमणको आयोजना एवं नवीनत्तम सूचना प्रववडिबाट ज्ञान, सीप ि िािणामा परिवतयन ल्याई 
गाउँपाडलका तहमा दक्ष जनशखक्त तयाि गने । 

 डनवायखचत जनप्रडतडनडिहरु तथा कमयचािीहरुको आवश्यकता अनसुािको ताडलम, गोष्ठी, अडभमूखिकिण आठद 
संचालन गरि सेवा तथा कायय दक्षतामा अडभववृि गने । 

 मानव संशोिन ववकासका वियाकलापहरु संचालन गने ववडिमा एकरुपता ल्याउने । 

२.३ काययववडिको नीडतिः 

 खजल्लामा मानव संशोिन ववकास सम्बन्िी कायय गने डनकायहरु बीच समन्वय गने । 
 

 मानव संशोिन ववकासका वियाकलापहरुलाई सबै विाका ववकट क्षेरसम्म पयुायउने । 

 मानव संशािन ववकासका वियाकलापहरुको लेिाजोिा िाख्न,े अनगुमन/मूल्यांकन गने एवं प्रडतवेदन तयाि 
गिी सूचना शािामा उपलब्ि गिाउने । 

 मानव संशोिन ववकास सम्बन्िी वियाकलापहरुको वावषयक कायय योजना तयाि गने ि गाउँसभाबाट 
अनमुोदन गिाई काययिमहरु कायायन्वयन गने । 

 मानवीय संशािन ववकाससँग सम्बन्िीत वियाकलापहरुका लाडग गाउँसभाबाट उपयकु्त बजेट ववडनयोजन 
गने । 

 मानवीय संशािन ववकाससँग सम्बन्िीत कुनै पडन वियाकलापहरु संचालन गदाय प्रस्तावमा एकरुपता ल्याउने 
। 

 मानवीय संशािन ववकासका योजना ि वियाकलापलाई लैंडगक तथा सामाखजक समावेशी बनाइने । 

 

 

 

 

परिच्छेद ३ 



 

 

मानव संशािनसँग सम्बखन्ित वियाकलापहरु 

यस काययववडिका आिािमा डनवायखचत जनप्रडतडनडिहरु, कमयचािीहरु, सिकािी एवं गैिसिकािी संस्था, सामदुावयक 
संस्था, उपभोक्ता सडमडतका पदाडिकािीहरु एवं ववपन्न एवं पछाडि पारिएकाहरुको क्षमता तथा सीप ववकासका लाडग 
आवश्यकता अनसुाि तपडसलका काययक्षेरमा वियाकलापहरु संचालन गरिनेछ । उक्त काययक्षेरमा आवश्यकता 

पवहचान(Need Assessments)लाई आिाि मानी ववडभन्न सीपमूलक, आयमूलक, क्षमता अडभववृि 
ताडलम/गोष्ठी/सेडमनाि अन्तविया जस्ता वियाकलापहरु संचालन गरिनेछ । 

 योजना तजुयमा तथा अनगुमन/मूल्यांकन प्रविया 
 संस्थागत ववकास 

 सामाखजक परिचालन 

 नेततृ्व ववकास 

 समूह व्यवस्थापन 

 सशखक्तकिण 

 प्रजनन ्स्वास््य 

 मवहला अडिकाि/मवहला सशखक्तकिण/लैंडगक समानता 
 बाल अडिकाि/बालमैरी स्थानीय शासन 

 दडलत, जनजाडत, अपांग तथा अन्य सवुविा ववमिु वगयकफ सशखक्तकिण 

 मकु्त कम्लहिी/द्वन्द्व वपडित/वपछिा वगय/लोपोन्मिु अल्पसंख्यक वगयको सशखक्तकिण 

 सामाखजक सिुक्षा 
 पंजीकिण 

 स्थानीय सिकाि संचालन ऐन 

 सशुासन 

 प्राववडिक सीप ववकास 

 लेिा व्यवस्थापन 

 प्रस्ताव तथा प्रडतवेदन लेिन 

 सामाखजक पिीक्षण 

 सावयजडनक लेिापिीक्षण 

 सावयजडनक सनुवुाई 

 िाजश्व अडभववृि 

 एवककृत सम्पखत्त कि 

 व्यवस्थापन ववववि पक्षहरु जस्तैिः ववकास व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, कायायलय व्यवस्थापन, िेकिय 
व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन आठद 

 क्षमता ववकासका ववडभन्न आयामहरु 

 सीप ववकासका ववडभन्न आयामहरु 

 ज्ञान, सीप ि िािणामा परिवतयन ल्याउने कुनै पडन गडतववडिहरु 

  

परिच्छेद ४ 



 

 

ताडलम संचालन सम्बन्िी व्यवस्था 

गाउँपाडलका तथा विा तहमा संचालन हनुे कुनै पडन ताडलमले देहायका प्रविया पूिा गिेको हनुपुनेछ । 

 ताडलम काययिमहरु संचालन गदाय अनसूुची १ को ढाँचामा अडनवाययहरुपमा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । साथै 
यसै काययववडिको मापदण्ि अनरुुप नै िचयको ववडनयोजन समेत गनुयपनेछ । 

 वैयखक्तक ववविण(Biodata)का आिािमा प्रखशक्षक/सहजकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

 गाउँपाडलका तहमा संचालन हनुे ताडलमको हकमा गाउँपाडलकाले ि विा तहमा संचालन हनुे ताडलमको 
हकमा सम्बन्िीत विाले सहभागीको छनोट गनुयपनेछ । सहभागीको छनोट गदाय बालबाडलकासँग 
सम्बन्िीत ताडलमको हकमा १८ वषय मडुनका, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ६० वषय माडथका ि बाँकफको 
हकमा १८ देखि ५९ वषय उमेि समूहको हनुपुनेछ । ताडलमको प्रकृडत हेिी उमेि समूहमा हेिफेि हनु 
सक्नेछ । 

 ५ लाि भन्दा माडग लागत अनमुान लाग्ने ताडलम काययिम संघ संस्थामाफय त संचालन गनुयपिेमा न्यूनत्तम 
७ ठदनको सावयजडनक सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ । अनसूुची १ को ढाँचामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ ि प्राप्त 
प्रस्तावनाहरु सम्बन्िीत शािा तथा महाशािा प्रमिुले मूल्यांकन गिी प्रमिु प्रशासकीय अडिकृत समक्ष 
स्वीकृडतका लाडग पेश गनुय पनेछ । 

 गाउँसभाबाट पारित वावषयक बजेट तथा काययिममा तोवकएको बाहेक अन्यको हकमा गाउँपाडलकाको ववकट 
विा/गाउँ/टोल, दडलत, आठदबासी/जनजाडत, अपांगलगायतको पछाडि पारिएको वगयलाई सम्बोिन हनुे गिी 
काययिम तजुयमा गनुयपनेछ । 

परिच्छेद ५ 

ताडलम संचालन सम्बन्िी व्यवस्था 

डस न प्रयोजन दि शतयहरु(बजेटको अवस्थालाई दृविगत गने) कैवफयत 

बढीमा १ हप्ता सम्मको काययिमकफ लाडग 

१ क्षमता ववकास ताडलम एवं काययपर प्रस्तडुतका 
लाडग सहजकिणी गिे बापतको पारिश्रडमक प्रडत 
सर/प्रडत काययपर, काययपर नलेिेमा प्रडतसर 

१६०० 

 
 
 
 

१००० 

1. १ ठदनमा ४ सर भन्दा बढी िाख्न 
नपाइने । 

2. १ जनालाई औखचत्य हेिी बढीमा 
२ सर सम्म ठदन सवकनेछ । 

3. वास्तववक यातायात िचय उपलब्ि 
गिाउन सवकने । 

4. सर १ घण्टा ३० डमनेटको 
हनुेछ । बावहिी प्रखशक्षकको 
हकमा सम्बखन्ित ववषयको 
ताडलमको प्रमाणपर तह भन्दा 
माडथ हनु ुपनेछ । 

 

२ ववशेष प्रकािको ताडलम तथा ववशेष सहजकताय 
बावहि प्रदेश तथा संघबाट ल्याउन ुपिेमा 
काययपर 

प्रवचन वापत 

२००० 

 

१४०० 

 आतेजाते दैडनक भ्रमण भत्ता डनयम 
अनसुाि उपलब्ि गिाउन ुपनेछ 
। कक्षा डलएको ठदन दै भ्र भत्ता 
ठदन डमल्ने छैन 

 



 

 

 काययपर ७५० देखि १५०० 
शब्दको काययपर समावेश गनुय 
पनेछ ७ ठदनसम्मको सीप ववकास 
ताडलममा क्षमता ववकास 
ताडलमको मापदण्ि अनसुाि नै 
सहजीकिण गिे बापतको 
पारिश्रडमक िकम सहभागी भत्ता 
ठदन सवकनेछ । 

३ सीप ववकास ताडलमको हकमा 
क) कक्षागत व्यवस्थापन प्रडत कक्षा, काययपर 
प्रवचन 

ि) आवडिक अवस्थामा बावहिी श्रोत व्यखक्तको 
हकमा ३० कायय ठदन सम्मको मखु्य प्रखशक्षकले 
न्यनुत्तम कक्षा २ डलन ुपने । 

ग) आवडिक अवस्थामा बावहिी श्रोत व्यखक्तको 
हकमा ३० कायय ठदन भन्दा बढी माडसक 
एकमषु्ठ मखु्य प्रखशक्षक ि 

सहायक प्रखशक्षकले एकमषु्ठ 

मसलन्द िचय बढीमा 

१००० 

 

६०० 

 

२०००० 

१४००० 

 

२०००० 

१४००० 

 

२५०० 

 ७ कायय ठदनसम्मको ताडलम 
कक्षागत रुपमा ि सो भन्दा 
बढीको रुपमा आवडिक रुफमा 
श्रोतव्यखक्तको व्यवस्था गनुय पदयछ 
। आवडिक रुपमा श्रोतव्यखक्तको 
व्यवस्था गदाय एउटा ताडलममा 
एक जना मखु्य ि एकजना 
सहायक गिी दईुजना िाख्न ुपदयछ 
। योग्यता तथा सीप स्तिका 
आिािमा स्थानीय प्रचलनको 
समेत ववचाि गिी उल्लेखित 
अडिकतम डसमाडभर डतनको 
परिश्रडमक तोक्न ुपनेछ । उक्त 
सहजकताय सम्बखन्ित ववषयकफ 
ताडलम प्राप्त प्रमाण पर समावेश 
िहेको हनु ुपदयछ । 

 सीप ववकास ताडलममा सम्बखन्ित 
कायायलयले संचालन गिेको 
ताडलममा सोही कायायलयको 
श्रोतव्यखक्त भएको अवस्थामा 
कक्षा डलए वापतको पारिश्रडमक 
नपाउने ति काययपर वापतको 
िकम पाउने छ । 

 काययिम संचालन गने 
कायायलयको कमयचािीको 
परिवािको डनकटतम व्यखक्त 
श्रोतव्यखक्त हनु ुनहनुे । 

 ग्रामीण पश ुस्वास््य काययकताय 
ताडलम जस्ता ववडभन्न ववषय ववज्ञ 
आवश्यक हनुे ताडलममा आवडिक 
रुपमा श्रोतव्यखक्तको व्यवस्था 
गिेपडछ पडन आवश्यक भए जम्मा 
कक्षाको २० प्रडतशतसम्म 

 



 

 

अडतरिक्त श्रोत व्यखक्तद्वािा 
कक्षागतहरुमा संचालन गिाउन 
सवकनेछ । 

 एक कक्षाको अवडि १ घण्टा 
३० डमनेट हनु ुपनेछ । 

 क्षमता ववकास तथा सीप ववकास 
ताडलमको ७ ठदन देखि ३० ठदन 
सम्मको 

४ काययिमका सहभागीलाई भत्ता प्रडतठदन 

गाउँपाडलका स्तरिय 

विास्तरिय 

५०० 

 

३०० 

 सीप ववकास ताडलमको हकमा 
बढीमा २० जनासम्म सहभागी 
िाख्न सवकने । 

 क्षमता ववकास ताडलम/ 
काययिमकफ हकमा बढीमा ४० 
जना सम्म सहभागी िाख्न सवकने 
। 

 वास्तववक यातायात िचय उपलब्ि 
गिाउन सवकने । 

 

५ काययिम संयोजक प्रडतठदन १००० वास्तववक यातायात िचय उपलब्ि गिाउन 
सवकने । 

 

६ कायायलय सहयोगी प्रडतठदन ५०० वास्तववक यातायात िचय उपलब्ि गिाउन 
सवकने । 

 

७ िाजा िचय 
विामा 

२०० 

१५० 
देखि 
२०० 
सम्म 

 सहभागी संख्या, सहजकताय, 
काययिम संयोजक, सहयोगी 
कमयचािी भन्दा बढीमा ५ जना 
सम्मलाई मार िाजाको 
व्यवस्थापन गनय सवकने 

 ववखशि व्यखक्तहरु आमखन्रत 
गिेको िण्िमा डनजहरुको िाना, 
िाजा िचय वापत बढीमा एकमषु्ठ 
रु २००० सम्म िचय गनय सवकने 
। ति ववखशि व्यखक्तहरुको 
उपखस्थडत भएको प्रमाखणत 
हनुपुनेछ । 

 

८ सहभागी िाना(प्रडत सहभागी प्रडत ििुाक) ३०० डबहानी शि समेत संचालन हनुे भएमा ।  

९ आवाडसय काययिम भए (प्रडत सहभागी 
प्याकेजमा २ छाकको िाना, िाजा-नास्ता, 
आवास) 

१००० दैडनक भत्ता बाहेक   

१० सहभागी स्टेशनिी १०० लेख्नकेो लाडग िायिी ि िटपेन उपलब्ि 
गिाउने । 

 

११ काययिमका लाडग मसलन्द प्रडत काययिम २०००  १ ठदनको काययिमको लाडग मार  



 

 

 सो भन्दा माडथको भए आवश्यक 
भएमा मार दैडनक रु ५०० थप 
गनय सवकने । 

१२ ब्यानि प्रडत काययिम १०००  सामान्य काययिमको हकमा मार 
। 

 ववशेष काययिम ि ववशेष ब्यानि 
भए औखचत्यता हेिी दोब्बि गनय 
सवकने । 

 

१३ हलभािा प्रडत ठदन ३००० ग्रामीण क्षेरमा प्रडतठदन रु १००० देखि 
१५०० सम्म मार । 

 

१४ प्रडतवेदक १००० वास्तववक यातायात िचय उपलब्ि गिाउन 
सवकने । 

 

१ हप्ता भन्दा माडथको काययिमको लाडग आयआजयन सम्बन्िी (सीप ववकास ताडलम) 

१ मखु्य सहजकताय पारिश्रडमक प्रडतठदन १५०० एउटा ताडलममा सकेसम्म २ जना भन्दा 
बढी सहजकताय प्रयोग नगने काययपर 
अडनवायय हनु ुपने ति अल्लो प्रशोिन 
डसलाई बनुाई ताडलममा वटपोटहरु िाख्न ुपने  

 

२ सहायक सहजकताय पारिश्रडमक प्रडतठदन ५०० 
देखि 
१००० 

सहभागी िेिै भएको ि अडत आवश्यक पने 
ताडलममा मार प्रयोग गने । 

 

३ वस्तगुत टेवा प्रडत सहभागी ३५०० 
देखि 
५००० 

वस्तगुत टेवा भन्नाले सीप उपयोग काययमा 
अडभप्ररेित गनय सहायता स्वरुप प्रदान गरिने 
वस्त ुजस्तैिःबाख्राको माउ, मौिीको 
घाि,डबउडबजन तथा अन्य सािन वा 
प्रववडि। ति वस्तगुत टेवा प्रदान गने 
काययिम भने स्वीकृत भएको हनुपुदयछ। 

 

४ सीप ववकास ताडलमको कच्चा पदाथय तथा डबउ 
डबजन ि सामग्रीहरुको लाडग 

१२००० ७ ठदन सम्म ८००० सात ठदन भन्दा 
माडथ १२००० सम्मको सामान िरिद गनय 
सवकने ि मेखशन तथा औजािहरु भािामा 
डलन ुपने भएमा बढीमा दैडनक सामानको 
अनसुाि १००० देखि ३००० सम्म िचय 
गनय सवकने छ । १२००० भन्दा माडथ 
एिभान्स ताडलमको लाडग ताडलम सामग्री 
िचय गनुयपने भएमा अत्पाठदत सामग्री 
कायायलयमा आम्दानी बाँिी कायायलयमै 
व्यवस्थापन गनुयपनेछ । ३०% कट्टी 
कावटनेछ । 

 

५ हलभािा प्रडतठदन १००० हल भािामा डलन ुपने भएमा बवढमा दैडनक 
सामानको अनसुाि १००० देखि ३००० 
सम्म िचय गनय सवकनेछ । 

 



 

 

६ अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रडतव्यखक्त ठदनको 
भत्ता 

१६०० अध्ययन अवलोकन भ्रमणको हकमा 
आवश्यक िचय नास्ता, िाना, आवास तथा 
गािी भािा, आवश्यक अन्य ववववि िचय 
डनयमअनसुाि प्रस्तावाना स्वीकृत गिी िचय 
गनय सवकनेछ । 

 

७ बैठक भत्ता १००० 
देखि 
१५०० 

कायायलय समय भन्दा बावहि डबहान बेलकुा 
तथा ववदाको ठदन मार भत्ता ठदन डमल्नेछ 
। 

 

८ गाउँपाडलका स्तरिय ताडलम गोष्ठी, 
अडभमखुिकिण, अन्तिविया, अनखुशक्षण, भेला 
आठदमा भत्ता दि 

३०० 
देखि 
१००० 

यस्तो गाउँपाडलका स्तिीय ताडलम गोष्ठी  
अडभमूखिकिण, अन्तिविया, अनखुशक्षण 
भेला आठदमा भत्ता कायायलय समयमा पडन 
ठदन डमल्नेछ । 

 

९ काययिम अनगुमन भत्ता १५००  ताडलम तथा काययिमहरुको 
अनगुमन गिे वापतको अनगुमन 
भत्ता डलन तोवकएको व्यखक्तले 
डलन सवकने  

 अनगुमनकताय प्रमिु प्रशासकीय 
अडिकृतले तोके बमोखजम हनुेछ 
। 

 

गोष्ठी,सेडमनाि, सम्मेलन, काययशालाको काययपरको वटप्पणीकताय 
१ पारिश्रडमक प्रडत काययपर १००० एउटा काययपरमा दईुजना भन्दा बढी 

वटप्पणीकताय िाख्न नहनुे । 
 

सबै काययिमको हकमा 
१ ववववि(प्रमाणपर, पानी सिसफाई फोटोकपी 

आठदको लाडग )एकमषु्ठ 
१०००   

 

परिच्छेद ६ 

ताडलम तथा काययिम अनगुमनिः ताडलका 

ठदन ठदन ठदन ठदन प्रडत व्यखक्त प्रडत 
ठदन अनगुमन 

हि 
 देखि सम्म  देखि सम्म  देखि सम्म    १५०० 

             
परिच्छेद ७ 

ताडलम तथा काययिम अनगुमन गने पदाडिकािी तथा कमयचािीिः िचय प्रविया 

1. गाउँपाडलका तथा विाहरुमा संचालन भएका ताडलम तथा काययिमको अनगुमनिः गाउँपाडलका 
अध्यक्ष, गाउँपाडलका उपाध्यक्ष, प्रमिु प्रशासकीय अडिकृत वा सम्बन्िीत शािा महाशािा प्रमिु 
उल्लेखित पदाडिकािीज्यूबाट तोवकएको जनप्रडतडनडि ि कमयचािीबाट अनगुमन गनय सवकने छ । 



 

 

2. विास्तरिय काययिमिः विा आफै संचालन गनुय पनेछ । विाले संचालन नगिी अन्य संघसंस्थाबाट 
भएको अवस्थामा विा अध्यक्षबाट समेत काययिम अनगुमन गनय सवकनेछ । विा अध्यक्षले 
तोकेको सदस्यले अनगुमन गनय सवकने ि विा आफैले संचालन गिेको काययिम तथा ताडलममा 
गाउँपाडलका अध्यक्ष, गाउँपाडलका उपाध्यक्ष, प्रमिु प्रशासकीय अडिकृत वा सम्बन्िीत शािा, 
महाशािा प्रमिु उल्लेखित पदाडिकािीज्यूबाट तोवकएको जनप्रडतडनडि ि कमयचािीबाट अनगुमन 
गनय सवकने छ । 

3. काययिमको अनगुमन ि प्रडतवेदन सम्बन्िीत शािा महाशािा तथा विाले पेश गनुय पनेछ । 
सम्बन्िीत शािा महाशािा तथा विाले पेश गनुय पनेछ । सम्बन्िीत शािा, महाशािाले काययिम 
तथा संयकु्त अनगुमन गनय सवकनेछ । उक्त अनगुमनको लाडग सिकािी गािी उपलब्ि नभएको 
अवस्थामा काययिम तथा अनगुमन प्रयोजनको लाडग सिकािी दि िेटमा गािी भािामा डलई प्रयोग 
गनय सवकनेछ । 

4. विामा अन्तिविया बैठक, गोष्ठी, सेडमनाि, सडमक्षा आठदको भत्ता प्रडत व्यखक्त प्रडत ठदन रु ३०० 
सम्म । 

5. गाउँपाडलका स्तिीय ताडलम गोष्ठी अडभमखुिकिण, अन्तिविया, अनखुशक्षण, भेला आठदमा भत्ता दि 
रु ५०० देखि १००० सम्म । भेला काययिममा यातायात बापत ३०० देखि ५०० सम्म ठदन 
सवकने(यातायात ठदन ुपने अवस्थामा)। 

6. भेला वा अन्तिविया सहभागी संख्या बढीमा ६० जना ि ताडलममा ४० जना सीप ववकास 
ताडलमको हकमा २० जना िाख्न सवकनेछ । 

7. कमयचािी कायायलयको कामको डसलडसलामा बास बस्ने गिी वफल्ि जानपुने अवस्था भएमा डनजले 
पाउने दैडनक भ्रमण भत्ताको आिा िकम ि यातायात(वास्तववक) िचय पाउनेछ । 

8. विास्तिीय काययिमिः विा आफैले संचालन गनुय पनेछ । विाले संचालन नगिी अन्य 
संघसंस्थाबाट गिाउने भएमा सूचना प्रकाशन गिी प्रवियागत रुपमा संस्था छनोट भएको 
संस्थाबाट काययिम संचालन गनुय पनेछ । उक्त काययिम गाउँपाडलका परिषद पास भएको हनु ु
पनेछ । 

9. गाउँपाडलका स्तिीय काययिमको हकमा सम्बन्िीत शािा, महाशािाले संचालन गने ि अन्य 
संघसंस्थाबाट गिाउने भएमा सूचना प्रकाशन गरि प्रवियागत रुपमा संस्था छनोट गिी छनोट 
भएको संस्थाबाट काययिम संचालन गनुय पनेछ ।उक्त काययिम गाउँपाडलका परिषदबाट पास हनु ु
पनेछ । 

10. ववडभन्न संघसंस्थाबाट काययिम संचालनका लाडग गरिएका प्रस्तावानाका काययिम तथा 
योजनाहरु गाउँसभाबाट पारित हनु ुपनेछ । गाउँपाडलकाको वावषयक काययिम पखुस्तकामा उल्लेि 
भएको हनुपुनेछ ि यसिी वावषयक काययिम पसु्तकमा उल्लेि भएको संस्था ि बजेटको लाडग 
संस्था छनोट गरििहन ुनपने । 

नोटिः 

यस काययववडिमा कुनै कुिाहरु बाखझन भएमा संघीय तथा प्रदेश सिकािबाट डनडमयत ऐन, काननु,मापदण्ि, काययववडि 
वा नेपाल सिकािको प्रचडलत काननु बमोखजम हनुेछ । स्थानीय िाजपरमा प्रकाखशत डमडतबाट लाग ुहनुेछ । 

 



 

 

अनसूुची-१ 

काययिम कायायन्वयन सम्बन्िी 

प्रस्तावना 

 

 

 

 

 

 

 

आडथयक वषय २०७  । 

 

 

 

 

 

 

 

पेश गने संस्थािः 

संस्थाको छापिः 

डमडतिः २०७९।  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१ गाउँसभाबाट स्वीकृत काययिमको नामिः 

गाउँपाडलका स्तरिय/विास्तिीयिः    विास्तिीय भए विाको नामिः 

२ संचालन गरिने प्रस्ताववत काययिमको नामिः वा संशोडित शीषयक, काययिम भएमा सोको शीषयक, काययिमको 
समेत नामिः 

३ काययिमको प्रमिु उिेश्यहरुिः (बढीमा  ३ वटा) 

क 

ि 

ग 

४ काययिमको अवडििः  क)ठदनिः        ि)शरुु डमडतिः   ग)सम्पन्न गने डमडतिः 

५ काययिम संचालन गने स्थानिः डिलासैनी गाउँपाडलकाका विा निः   टोल/बस्तीिः 

६ काययिमबाट लाभाखन्वत हनुे वगयिः 

७ काययिमबाट लाभाखन्वत हनुे वगयको संख्यािः 

मवहलािः   परुुषिः   जम्मािः 

८ स्वीकृत बजेट ववविणिः 

गाउँपाडलकाबाट रुिः    ववषयगत कायायलयबाट रुिः 

गैससबाट रुिः     अन्यबाट रुिः 

      कुल जम्मा रुिः 

९ कायायन्वयन गने व्यखक्त/डनकाय/संस्थािः 

--------------- गाउँपाडलका माफय त,            विा कायायलय माफय त   उपभोक्ता सडमडत 
माफय त 

गैसस माफय त     टोल ववकास सडमडत माफय त  ववज्ञ/व्यखक्त माफय त 

१० प्रमिु अपेखक्षत नडतजाहरुिः 

 

 

 

 

 

११ प्रस्ताववत काययिम अन्तिगत संचालन गरिन ेप्रमिु वियाकलाप/ववषयबस्त/ुसहजकतायहरुको ववविण 



 

 

 

 

 

 

१२ प्रस्ताववत िचयको ववविण 

डस 
न 

ववविण इकाई परिमाण ठदन दि जम्मा 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 जम्मा      

 

१३ प्रस्ताववत काययिमको पािदखशयता ि गणुस्ति सडुनश्चतता 

 

 

 

 

 

(माडथ उल्लेखित कुनै टेबल अपगु भएमा छुटै्ट थप गिी यसै साथ संलग्न गनय सवकने छ ।) 

 

 

 

 

 


