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गाउँपालिकाको समग्र के्षत्रको विकासमा लिक्षक्षत, स्िस्थ एब ं सीपयकु्त, 

गणुस्तरीय जनिक्क्त अतत न ैमहत्िपणूण भएकािे स्थानीय श्रोत र साधनको अधधकतम पररचािन 
गरी विकास तनमाणण कायणिाई दीगो तथा तनरन्तरता ददन, विकासको प्रततफि सब ैिडामा समान 
रुपमा वितरण गनण र नागररकहरुिाई स्िरोजगार बनाउन सक्षम तथा दक्ष जनिक्क्तको विकास 
गनण आिश्यक पने भएकोिे विलभन्न तालिम, गोक्ठि, अलभमुखिकरण जस्ता मानि सिंाधन 
विकासका क्रियाकिापहरु सचंािन गरी सेिा तथा कायण दक्षता अलभबदृद गनण र तालिम तथा 
क्षमता विकासका के्षत्रमा भएको िचणिाई लमतव्ययी बनाउदै सुिासन कायम गनण बन्छनीय 
देखिएकािे स्थानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ बमोक्जम यिोधरा 
गाउँकायणपालिकाको लमतत २०७७।०७।२० गतेको ििैकिाट स्िीकृत गरर यो कायणविधध िाग ूगररएको 
छ । 
 

परिच्छेद–१ 

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१.संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१. यस कायणविधधको नाम "तालिम सचंािन तथा व्यिस्थापन कायणविधध २०७७" रहेको 
छ । 
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२. कायणविधध यिोधरा गाउँपालिकाको कायणपालिकाको बिैकिे स्िीकृत गरेको लमतत 
देखि िाग ूहुने छ । 

२. परिभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अथण निागेमा यस कायणविधधमा 
(१) “तालिम” भन्नािे मानिीय ज्ञान, सीप र धारणामा सकारात्मक पररितणन ल्याउने 

मानि सिंाधन विकासका िाधग सचंािन गररने क्रियाकिापहरु सम्झन ुपदणछ । 
(२) “मानि सिंाधन विकास”भन्नािे कुन ैपतन प्रकारको सीप, क्षमता अलभिदृ्धध सम्बन्धी 

तालिम, गोक्ठि, सेलमनार,  सम्मेिन, अलभमुखिकरण जस्ता क्रियाकिापहरु सम्झन ु
पदणछ । 

(३) “सहजकताण िा प्रलिक्षक” भन्नािे मानि सिंाधन विकाससँग सम्बक्न्धत कुन ैपतन 
विषयको ज्ञान, सीप भएको र उक्त ज्ञान, सीप अरुिाई प्रिाह गने व्यक्क्तिाई 
सम्झन ुपदणछ । 

(४) “सलमतत”भन्नािे मानि सिंाधन विकास क्रियाकिाप संचािक सलमततिाई सम्झन ु
पदणछ । 

(५) “संयोजक” भन्नािे मानि संिाधन विकासका क्रियाकिापहरु सञ्चािन गनणका िाधग 
गदित सचंािक सलमततको संयोजक सम्झन ुपदणछ । 

(६) “सदस्य” भन्नािे मानि संिाधन विकासका क्रियाकिापहरु सचंािन गनणका िाधग 
गदित सचंािक सलमततको सदस्य सम्झन ुपदणछ । 

(७) “सदस्य सधचि” भन्नािे मानि सिंाधन विकासका क्रियाकिापहरु सचंािन गनणका 
िाधग गदित सञ्चािक सलमततको सदस्य सधचि सम्झन ुपदणछ । 

(८) “कायणिम संयोजक” भन्नािे मानि सिंाधन विकासका िाधग सचंािन गररएको 
तालिमको सम्पणूण व्यिस्थापकीय पक्ष संयोजन गने व्यक्क्तिाई सम्झन ुपदणछ । 

 (९) “कायणिम सहयोगी” भन्नािे मानि संिाधन विकासका िाधग सचंािन गररएको 
तालिमको सम्पणूण व्यिस्थापकीय पक्षमा सहयोग पयुाणउने व्यक्क्तिाई सम्झन ु
पदणछ । 

(१०) “मसिन्द” भन्नािे तालिम सचंािन गदाण िाग्ने आबश्यक सामग्रीहरु जस्तैैः माकण र, 

मेटाकाडण, ब्राउनपेपर, माक्स्कङ टेप आददिाई सम्झन ुपदणछ । 
(११) “प्रस्ताि” भन्नािे तालिम सचंािन गनूण पिूण पेि गररएको कायणयोजना सदहतको 

विस्ततृ िाका सम्झन ुपदणछ । सो िब्दिे गाउँपालिकाको िचणमा गररने अध्ययन, 

अििोकन, भ्रमणको िचण प्रस्ताि समेत सम्झन ुपछण । 
(१२) “गाउँपालिका” भन्नािे यिोधरा गाउँपालिका बदैौिी कवपििस्तु सम्झन ुपदणछ । 
 

 
 

परिच्छेद–२ 

लक्ष्य, उद्देश्य, नीतत 

३.काययविधिको लक्ष्य 
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(१. स्थानीय तहमा आिश्यक, उपयकु्त सीप, क्षमता एि ंमानिीय संिाधनको विकास 
गरी गाउँको समक्ठटगत आधथणक तथा समानपुाततक विकासका िाधग चादहने संयन्त्र 
तथा श्रोतको विकास गदै संस्थागत रुपमा सुदृढ गने । 

(२) गाउँपालिका के्षत्रमा समयानकुुि स्िरोजगारमिुक मानविय संसाधनको बबकास गदै 
गररिी न्यतूनकरणमा टेिा पयुाणउने । 

४. काययविधिको उद्देश्य 

(१) भौततक विकास, आधथणक विकास, सामाक्जक विकास िगायत अन्य पक्षहरुमा 
आबश्यक पने मानिीय  विकासको आिश्यकता एि ंअतनिायणताको पक्षमा िकाित 
गने । 

(२) गाउँपालिका तहमा नागररकहरुको सिक्क्तकरण, आयमूिक÷सीपमिुक तालिम, 

गोठिी, अलभमुिीकरण, अध्ययन ् भ्रमणको आयोजना एि नविनतम सचुना 
प्रविधधबाट ज्ञान, सीप र धारणामा पररितणन ल्याई गाउँ तहमा दक्ष जनिक्क्त 
तयार गने । 

(३) तनिाणधचत जनप्रतततनधधहरु तथा कमणचारीहरुको आिश्यकता अनसुारको तालिम, 

गोठिी, अलभमुखिकरण आदद सचंािन गरी सेिा तथा कायण दक्षतामा अलभबदृद गने 
। 

(४) मानि सिंाधन विकासका कृयाकिापहरु सचंािन गने विधधमा एकरुपता ल्याउने । 
(५) तालिम तथा क्षमता विकास के्षत्रमा भएको िगानीिाई लमतव्ययी र पारदिी बनाउने 

। 
५.काययविधिको नीतत 

(१) क्जल्िामा मानि सिंाधन विकास सम्बन्धी कायण गने तनकायहरु विच समन्िय गने 
। 

(२) मानि सिंाधन विकासका क्रियाकिापहरुिाई सब ैिडाका बबकट के्षत्रसम्म पयुाणउने । 
(३) मानि संिाधन विकासका क्रियाकिापहरुको िेिाजोिा राख्ने, अनगुमन-मुल्याङ्कन 

गने एि ंप्रततिेदन तयार गरी सूचना िािामा उपिब्ध गराउने । 
(४) मानि सिंाधन विकास सम्बन्धी क्रियाकिापहरुको बावषणक कायण योजना तयार गने 

र गाउँ सभाबाट अनमुोदन गराई कायणिमहरु कायाणन्ियन गने । 
(५) मानिीय सिंाधन विकाससँग सम्बक्न्धत क्रियाकिापहरुका िाधग गाउँ सभाबाट 

उपयकु्त बजेट वितनयोक्जत गने । 
(६) मानिीय संिाधन विकाससँग सम्बक्न्धत कुनपैतन क्रियाकिापहरु सञ्चािन गदाण 

प्रस्ताििाई अतनिायण बनाई प्रस्तािमा एकरुपता ल्याउने । 
(७) मानिीय सिंाधन विकासका योजना र कृयाकिाप िाई िैङ्धगक तथा सामाक्जक 

समािेलि बनाईने । 

परिच्छेद–३ 

मानि सशंािन सम्बन्धित क्रियाकलापहरु 

 

६. यस कायणविधधको आधारमा तनिाणधचत जनप्रतततनधधहरु, कमणचारीहरु, सरकारी एि ंगरै सरकारी 
संस्था,  सामूदातयक संस्था, उपभोक्ता सलमततका पदाधधकारीहरु एि ं विपन्न एि ं पछाडड 
पाररएकाहरुको क्षमता तथा सीप विकासका िाधग आिश्यकता अनसुार तपलसिका कायणके्षत्रमा 
क्रियाकिापहरु सचंािन गररनेछ । उक्त कायणके्षत्रमा आिश्यकता पदहचान (Need 
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Assessments) िाई आधार मानी विलभन्न सीपमूिक, आयमूिक, क्षमता अलभिदृ्धध 
तालिम/गोठिी/सेलमनार अन्तरक्रिया जस्ता क्रियाकिापहरु सचंािन गररनेछ । 

(क) योजना तजूणमा तथा अनगुमन-मूल्याकंन प्रकृया 
(ि) संस्थागत विकास 

(ग) सामाक्जक पररचािन 

(घ) नेततृ्ि विकास 

(ङ) समुह व्यिस्थापन   

(च) सिक्क्तकरण    

  (छ) प्रजनन स्िास््य,   

(ज) मदहिा अधधकार/मदहिा सिक्क्तकरण/िैंधगक समानता 
(झ) बाि अधधकार/बािमैत्री स्थानीय िासन   

(ञ) दलित, जनजातत, अपाङ्ग तथा अन्य सुविधा विमुि िगणका सिक्क्तकरण 

(ट) मुक्त कम्िरी/ द्धन्द्ध पीडडत/मुक्स्िम/वपछडा िगण/िोपोन्मुि अल्पसंख्यक िगणका 
सिक्क्तकरण   

(ि) सामाक्जक सरुक्षा   

(ड) पकं्जकरण    

(ढ) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४  

(ण) सिुासन व्यिस्थापन   

(त) प्राविधधक लिप विकास   

(थ) िेिा व्यिस्थापन   

(द) प्रस्ताि तथा प्रततिेदन िेिन   

(ध) सामाक्जक पररक्षण   

(न) सािणजतनक िेिा पररक्षण   

(प) सािणजतनक सुनिुाइ   

(फ) राजश्ि अलभिदृ्धध   

(ब) एक्रककृत सम्पवि कर   

(भ) व्यिस्थापनका विविध पक्षहरु जस्तैैः विकास व्यिस्थापन, द्धन्द्ध व्यिस्थापन, 

कायाणिय व्यिस्थापन, अलभिेि व्यिस्थापन, सचुना व्यिस्थापन आदद 
  

(म) क्षमता विकासका विलभन्न आयामहरु जस्तैैः अध्ययन, अििोकन, भ्रमण 
   

(य) सीप विकास सम्बन्धी तालिमहरु   

(र) ज्ञान, सीप र धारणामा पररितणन ल्याउन कुनपैतन गततविधधहरु 

परिच्छेद–४ 

ताललम सञ्चालन सम्बधिी व्यिस्था 
७. तालिम सञ्चािन प्रक्रिया गाउँ िा िडा तहमा सञ्चािन हुने कुन ैपतन तालिमिे देहायको 
प्रक्रिया परूा गरेको हुनपुनेछ। 

(क) तालिम कायणिमहरु सञ्चािन गदाण अनसुूची–१ को ढाँचामा अतनिायण रूपमा प्रस्ताि 
पेि गनुणपने छ । साथै यसै कायणविधधको मापदण्ड अनरुुप न ैिचणको वितनयोजन 
समेत गनुण पनेछ । 
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(ि) ियैक्क्तक वििरणका आधारमा प्रलिक्षक/सहजकताणको छनोट गनुण पनेछ । 
(ग) गाउँ तहमा सञ्चािन हुने तालिमको हकमा गाउँपालिकािे र िडा तहमा सञ्चािन 

हुने तालिमको हकमा सम्बक्न्धत िडािे सहभागीको छनोट गनुण पनेछ । सहभागीको 
छनोट गदाण बािबालिकासँग सम्बक्न्धत तालिमको हकमा १८ िषण मूतनका, ज्येठि 
नागररकको हकमा ६० िषण माधथका र बाँक्रकको हकमा १८ देखि ५९ िषण उमेर 
समूहको हुन ुपनेछ । तालिमको प्रकृतत हेरी उमेर समूहमा हेरफेर हुन सक्नेछ । 

(घ) ३ (तीन) िाि भन्दा माधथ िागत अनमुान िाग्ने तालिम कायणिम गरै नाफा 
मुिक संघ संस्था माफण त सचंािन गनुण परेमा कोटेश्न िा न्यनूतम ७ ददनको 
सािणजतनक सूचना प्रकािन गनुण पनेछ । त्यस्ता संघ–संस्थािे समेत अनसुूची–१ 
को ढाचँामा प्रस्ताि पेि गनुण पने छ र प्राप्त प्रस्तािनाहरु सम्बक्न्धत िािा तथा 
प्रमुििे मूल्याङ्कन गरी प्रमिु प्रिासकीय अधधकृत समक्ष स्िीकृततका िाधग पेि 
गनुण पनेछ । व्यिसातयक फमण िा कायाणियबाट कायणिम गदाण  सािणजतनक िररद 
ऐन र तनयम िमोक्जम हुनेछ । 

(ङ) गाउँ सभाबाट पाररत िावषणक बजेट तथा कायणिममा तोक्रकएको बाहेक अन्यको हकमा 
गाउँपालिकाको विकट िडा/गाउँ/टोि, दलित, आददबासी/जनजाती, अपांग िगायतको 
पछाडड पाररएको िगणिाई सम्बोधन हुने गरी कायणिम तजुणमा गनुणपनेछ । 
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परिच्छेद–५ 

ताललम सञ्चालन सम्बधिी मापदण्ड 

८. गाउँपालिका तथा िडा तहमा सञ्चािन हुने तालिम कायणिमहरु सञ्चािन सम्बन्धी िचणको 
मापदण्ड  देहाय अनसुार कायम गरी एक रुपता ल्याईनेछ । 
ि.
स. 

वििरण दर (प्रतत 
बिैक रु.) 

कैक्रफयत 

(क) बठैक भत्ता 
१ गाउँसभा बिैक १०००।००  

२ कायणपालिकाको बिैक १०००।००  

३ िडा सलमततको बिैक १०००।००  

४ विषयगत सलमततको 
बिैक 

१०००।००  

५ राजस्ि परामिण 
सलमततको बिैक 

१०००।००  

६ अन्य वििध सलमततहरु १०००।००  

७ कमणचारी बिैक,घर 
भाडा तनधाणरण 
सलमतत,बोिपत्र 
िोल्ने,मूल्यङकन 
सलमतत िगायत,िरीद 
ईकाइ बिैकहरु 

१०००।०० 

 

८ सहयोगी कमणचारी ८००।००  

९ कायाणिय सहयोगी ५००।००  

१० सुरक्षा आिश्यक पने 
कायणिममा 
सुरक्षाकमीहरुिाई 
यातायात िचण 

५००।०० 

 

११ िाजा िचण (धचया िचण 
समेत) 

१५० 
 

१२ िाना िचण (एकै 
ददनमा पटक पटक िा 
िामो बिैक बस्न ु
परेमा)  

३५०।०० 

 

१३ अनगुमन भिा १०००  

१४ हि भाडा उपिब्ध भए 
अनसुार 

 
 

१५ फोटोकवप,व्यनर,व्याच,

मायाको धचनो िगायत 
वििध िचण एकमुठि 

५०००।०० 

 

(ख) लक्षित सामुदाय,सीपमूलक ताललम तथा चेतनामलूक काययिमको लाधि 
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ि.

स. 

वििरण इकाई दर (रु) कैक्रफयत 

१ श्रोत व्यक्क्तको 
पाररश्रलमक (बादहरबाट 
श्रोत सामाग्री सदहत) 

प्रतत 
व्यक्क्त/

कक्षा 

१५००।०० यातायात िचण 
दरुी अनसुार 

२ श्रोत व्यक्क्तको 
पाररश्रलमक ( कायाणिय 
लभत्रबाट श्रोत सामाग्री 
सदहत) 

प्रतत 
व्यक्क्त/

कक्षा 

१५००।००  

३ संयोजक प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१२००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

४ सह-संयोजक प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

५ िाजा िचण प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१५०।०० ददनको एक 
पटक मात्र 

६ सहभागी स्टेिनरी प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१००।०० किम,कावप,क्क्ि
यर व्याग समेत 

७ तालिम स्टेश्नरी १ 
ददन/३ ददन/५ ददन/७ 
ददन/ ७ ददन भन्दा 
बढी 

प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००/२०००/३०००/५००
०/६००० 

माकण र,बोडपेन,मा
क्स्कन टेप,पेपर 
समेत 

८ उद्घाटन तथा समापन 
िचण 

प्रतत 
तालिम 

३०००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

९ सहभागी भिा िडा 
स्तरीय तालिम/गोठिी 

प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

३००।००  

१० सहभागी भिा गा.पा. 
स्तरीय तालिम/गोठिी 

प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

५००।००  

११ कायाणिय सहयोगी/ 

सिारी चािक 
प्रतत 
तालिम 

५००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

१२ प्रस्तािना िेिन तथा 
प्रततिेदन 

प्रतत 
तालिम 

२०००।००  

१३ हि भाडा उपिब्ध भए 
अनसुार 

प्रतत 
तालिम 

 आिश्यकता 
अनसुार 
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१४ अनगुमन भिा प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००।००  

१५ फोटोकवप, 
व्यनर,ब्याच,मायाको 
धचनो िगायत विविध 
िचण एकमठुि 

प्रतत 
तालिम 

३०००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

(ि) कमयचािी तथा पदाधिकािी ताललम, अलभमुखीकिण तथा िोष्ठी काययिमको लाधि 
ि.

स. 

वििरण इकाई दर (रु.) कैक्रफयत 

१ श्रोत व्यक्क्तको 
पाररधश्रमक (कायाणिय 
बादहरबाट श्रोत 
सामाग्री सदहत) 

प्रतत 
व्यक्क्त/

कक्षा 

२०००।०० यातायात िचण 
दरुी अनसुार 

२ श्रोत व्यक्क्तको 
पाररधश्रमक (कायाणिय 
लभत्रबाट श्रोत सामाग्री 
सदहत) 

प्रतत 
व्यक्क्त/

कक्षा 

२०००।००  

३ संयोजक प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१२००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

४ सह-संयोजक प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

५ िाजा िचण प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१५०।०० ददनको एक 
पटक मात्र 

६ सहभागी स्टेश्नरी प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१००।०० किम,कवप,क्क्िय
र ब्यग समेत 

७ सहभागी भिा प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

५००।०० यातायात िचण 
दरुी अनसुार 

८ तालिम स्टेश्नरी १ 
ददन/३ ददन/५ ददन/७ 
ददन/७ ददन भन्दा बढी 

प्रतत 
तालिम 

१०००/२०००/३०००/५००
०/६००० 

माकण र,बोडणपेन, 

माक्स्कन 
टेप,पेपर समेत 

९ उद्घाटन तथा समापन 
िचण 

प्रतत 
तालिम 

३०००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

१० कायाणिय 
सहयोगी/सिारी चािक 

प्रतत ददन ५००।०० भिा 
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११ प्रस्तािना िेिन तथा 
प्रततिेदन तयारी 

प्रतत 
तालिम 

३०००।००  

१२ हि भाडा उपिब्ध भए 
अनसुार 

प्रतत 
तालिम 

 आिश्यकता 
अनसुार 

१३ अनगुमन भिा प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००।००  

१४ फोटोकवप,व्यनर,ब्याच, 

मायाको धचनो िगायत 
विविध िचण एकमुठि 

प्रतत 
तालिम 

३०००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

(घ) उपभोक्ता सलमततलाई प्रदान िरिने ताललम काययिमको लाधि 
ि.

स. 
वििरण इकाई  दर (रु.) कैक्रफयत 

१ श्रोत व्यक्क्तको 
पाररधश्रमक (कायाणिय 
लभत्रबाट श्रोत सामाग्री 
सदहत) 

प्रतत 
व्यक्क्त/

कक्षा 

१५००।००  

२ संयोजक  १२००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

३ सह-संयोजक  १०००।०० एक कायणिममा 
एक जना मात्र 

४ िाजा िचण  १५०।०० ददनको एक 
पटक मात्र 

५ सहभागी स्टेश्नरी  १००।०० किम,कवप,क्क्िय
र ब्यग समेत 

६ सहभागी भिा  ५००।००  
७ तालिम स्टेश्नरी १ 

ददन/३ ददन/५ ददन/७ 
ददन/७ ददन भन्दा बढी 

प्रतत 
तालिम 

१०००/२०००/३०००/५००
०/६००० 

माकण र,बोडणपेन, 

माक्स्कन 
टेप,पेपर समेत 

८ उद्घाटन तथा समापन 
िचण 

प्रतत 
तालिम 

३०००।०० आिश्यकता 
अनसुार 

९ कायाणिय 
सहयोगी/सिारी चािक 

प्रतत ददन ५००।०० भिा 

१० प्रस्तािना िेिन तथा 
प्रततिेदन तयारी 

प्रतत 
तालिम 

३०००।००  

११ अनगुमन भिा प्रतत 
व्यक्क्त/

ददन 

१०००।००  

१२ हि भाडा उपिब्ध भए 
अनसुार 

प्रतत 
तालिम 

 आिश्यकता 
अनसुार 
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नोट:  १.  उपरोक्त दरमा कायाणियिे आिश्यकता र औधचत्यताका आधारमा थपघट गनण 
सक्नेछ । 
 २.  कायणिम सचंािन गदाण लमतव्यायी, पारदिी र प्रभािकारी तररकािे संचािन गनुण 
पनेछ । 

 ३. कुन ैपतन तालिम/गोठिी संचािन गनुण अतघ सहभागीिाई उक्त कायणिमको स्िीकृत 
िागत अनमुान बारे   कायाणियका कमणचारीको अतनिायण उपक्स्थततमा जानकारी 
गराइनेछ । 

 ४. तालिम प्रभािकारी ढंगिे सचंािन भए/नभएको अनगुमन गररनेछ । आिश्यकतानसुार 
तेस्रो पक्षिाई पतन     अनगुमन गनण िगाइ प्रततिेदन लिइनेछ । 
 ५. कायाणियिे तयार गरेको अनगुमन प्रततिेदनको फारम बझुाएकोमा मात्र अनगुमन 
िापतको रकम भुक्तानी     ददइनेछ । 
 ६. तालिम कायणिमको समापनमा सहभागीको उपक्स्थततमा िचण लिषणक अनसुारको 
िास्तविक िचण बारे जानकारी     गराइनेछ । सोही अनसुारको रकममा प्रचलित काननु 
बमोक्जमको करकट्टी गरी बाँकी रकम मात्र भुक्तानी     ददइनेछ । 
 ७. यसमा उल्िेि नभएको िचण लिषणकको हकमा सािणजतनक िरीद P]न २०६३ र 
तनयमाििी २०६४ बमोक्जम     हुनेछ । 

८. गाउँपालिका तथा िडाहरुमा सञ्चािन भएका तालिम तथा कायणिमको अनगुमन 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषयगत          सलमततका पदाधधकारी र प्रमुि प्रिासकीय 
अधधकृत र कमणचारीबाट अनगुमन गनण सक्रकने छ । 

   ९. िडास्तरीय कायणिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत, िडा अध्यक्ष, 

विषयगत िािा प्रमुििे अनगुमन गनण सक्नेछन ्।  

   १०.तालिम कक्षा संचािन गदाण श्रोत व्यक्क्तिे अग्रिेि (प्रस्तुतत दस्तािेज) पेि नगरेको 
िण्डमा अधधकतम रु १०००। मात्र भुक्तानी ददन सक्रकनेछ । लसप विकास तालिमको 
हकमा प्रयोगात्मक कक्षाको हकमा प्रततिेदन राखु्नपनेछ । 

१०. विवििः गाउँपालिका तथा िडा कायाणियबाट हुने अध्ययन, अििोकन भ्रमणको समेत प्रस्ताि 
तयार गरी स्िीकृत गराएर मात्र कायणिम सञ्चािन गनुण पनेछ । 

११. खािेजी ि बचाऊः (१) यो कायणविधध िाग ुहुन ुपिूण कुन ैतालिम/गोठिी/ कायणिम सञ्चािन 
गररएको भए यसै बमोक्जम भए गरेको मातननेछ । 

(२) यो कायणविधधको विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने र व्याख्या गने अधधकार कायणपालिकामा 
तनदहत रहनेछ । 
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अनसुूची–१ 

(दफा ७ (१) सँग सम्बक्न्धत) 
यशोििा िाउँपाललका 

िाउँ काययपाललकाको कायायलय, बदैौली कवपलिस्त ु

काययिम कायायधियन सम्बधिी 
प्रस्तािना 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(आधथयक िषय ................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पेश िने संस्था/व्यन्क्तः .................................................... 

संस्थाको छापः............................................................... 

लमततः.......................................................................... 
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१. गाउँसभाबाट स्िीकृत कायणिमको नामैः 
गाउँस्तरीय/िडास्तरीयैः     िडास्तरीय भए िडा 

न.ं 
    २. सञ्चािन गररने प्रस्तावित कायणिमको नामैः 
    ३. कायणिमको प्रमुि उद्देश्यहरु(बदढमाैः३ िटा) 
      (क) 
      (ि) 
      (ग) 
    ४. कायणिमका अिधधैः 

(क) ददनैः 
(ि) िुरु लमततैः 
(ग) सम्पन्न गने लमततैः 

    ५. कायणिम सञ्चािन गने स्थानैः 
       यिोधरा गाउँपालिका िडा न.ं     टोि/बस्तीैः 
    ६. कायणिमबाट िाभाक्न्ित हुने िगणैः 
    ७. कायणिमबाट िाभाक्न्ित हुने िगणको मदहिा संख्याैः   परुुषैः 
 जम्माैः 
    ८. स्िीकृत बजेट वििरणैः 
       गाउँपालिकाबाट रु.           विषयगत कायाणियबाट रु. 
       गसैसबाट रु.     अन्यबाट रु. 
       कूि जम्मा रु.  

    ९. कायाणन्ियन गने व्यक्क्त/तनकाय/ससं्था  

      गाउँपालिका माफण त, िडा कायाणिय माफण त, उपभोक्ता सलमतत माफण त,गसैस माफण त, टोि 
विकास सलमतत माफण त, विज्ञ/ व्यक्क्त माफण त, 

१०. प्रमिु अपेक्षक्षत नततजाहरुैः 
११. प्रस्तावित कायणिम अन्तगणत सञ्चािन गररने प्रमुि क्रियाकिाप/विषयिस्तु/ 

सहजकताणहरुको वििरणैः 
१२. प्रस्तावित िचणको वििरणैः 

ि.स. वििरण ईकाइ पररमाण ददन दर जम्मा 
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१३. प्रस्तावित कायणिमको पारदलिणता र गणुस्तर सुतनक्श्चतताैः 
(माधथ उल्िेखित कुन ैटेबि अपगु भएमा छुट्टै थप गरी यस साथ सिंग्न गनण सक्रकने छ ।)       

                                                                              
आज्ञाले, 

                                                                        तजे 
बहादिु लसहं 

प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृत 

 


