:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd
;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfsf] gu/;efn] agfPsf] tn n]lvPadf]lhdsf] lgb]{lzsf
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] a]xf]/f cg'/f]w 5 .

तालिम¸ uf]i7L¸ कार्यशािा तथा अध्र्र्न भ्रमण खर्य;DaGwL
लनर्देलशका, २०७४
स्वीकृ त मिमत : २०७४/११/०७

प्रस्तावना M
सन्ु दरहरचैँ ा नग/पामिकािे सञ्चािन गने सािामिक मवकास¸ वातावरण सरं क्षण
सावविमनक मनिावण¸ िानव संसाधनिगायत सब शाखा¸ वडा कायाविय¸
नगरपामिकासैँग आबद्ध सब सरकारी तथा ग/सरकारी मनकाय एवं नगरपामिका
िातहतका सब कायवक्रिअन्तग{त सञ्चािन हुने तामिि¸ गोष्ठी¸ अध्ययन
भ्रिण¸ कायवशािा¸ अनगु िन¸ सपु ररवेक्षण तथा सावविमनक परीक्षणिगायतका
कायवक्रि सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका आफFिे सञ्चािन गदाव वा साझेदार संस्थािे
सञ्चािन गदाव सिेत खचव गनवका िामग नगरपामिकाका सब योिना तथा
कायवक्रिको बिेट खचविा एकरूपता कायि गनवक
ु ा साथ उक्त खचवको
पारदमशवतासिेत कायि गनवका िामग सीिा तयार गनव वाञ्छनीय भएकािे नगर
कायवपामिकाको मिमत २०७४।११।०७ गतेको बठकबाट पाररत गरी यो मनदेमशका
िाग' गने मनणवय गररयो ।
परिच्छे र्द १
प्रािलभिक
१. ;ª\lIfKt नाम ि प्रािभि M
क_यो मनदेमशकाको नाि “सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको तामिि¸ गोi7L¸
कायवशािा तथा अध्ययन भ्रिण खचवसम्बन्धी मनदेमशका, २०७४” रहने छ ।
ख_ यो मनदेमशका तरुु न्त प्रारम्भ हुने छ ।
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२. परििाषा M
मवषय वा प्रसङ\गिे अको अथव निागेिा यस मनदेमशकािा,
s_ “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन¸२०७४ सम्झनपु दवछ ।
v_ “मनयिाविी” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन¸ २०७४ बिोमिि
बनेकf मनयिाविीहरू सम्झनुपदवछ ।
u_ “आमथवक प्रशासन मनयिाविी” भन्नािे स्थानीय मनकाय आमथवक प्रशासन
मनयिाविी¸ २०६४ -संशोमधतसमहत_ सम्झनपु दवछ ।
3_ “नगरसभा” भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगर कायवपामिकाको नगरसभा सम्झनुपदवछ ।
ª_ “नगरपामिका” भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका सम्झनपु दवछ ।
r_ “नगरप्रिख
ु ” भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको प्रिख
ु िाई सम्झनपु दवछ ।
5_ “उपप्रिख
ु ” भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको उपप्रिख
ु सम्झनपु दवछ ।
h_ “पदामधकारी” भन्नािे नगर कायवपामिकाका प्रिख
ु र सDk"णव सदस्यह¿
;Demg'kb{5 ।
em_ “प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ त” भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको प्रिख
ु
प्रशासमनक अमधकृ त सम्झनपु दवछ ।
`_ “अनगु िनकताव” भन्नािे कुन पमन कायवक्रि अनगु िन गनव नगरपामिकाåfरा
तोमकएबिोमििको पदामधकारी¸ किवचारी वा अनगु िनकताव सम्झनपु दवछ ।
6_ “तोमकएबिोमिि” भन्नािे नगरपामिका कायावियिे तोमकमदएको कायव
सम्झनपु दवछ ।
३. p2]Zo M
क. सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकािा प्राप्त ;a} क्षेत्रका स्रोतबाट सञ्चामित हुने
सािामिक ljsf;¸ वातावरण ;+/If0f¸ पवू ावधार एवं िानव ससं ाधन
मवकासका कायवक्रिह¿ सञ्चािन गदाव पारदशी र खचविा एक¿पता कायि
गनव,ु
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ख. नuरपामिकाको ;|f]तबाट सञ्चािन गररने तामिि¸ गोष्ठी¸ कायवशािा तथा
सेमिनारिस्ता कायवक्रिह¿िा गनव समकने खचवको अमधकति सीिा मनधावरण
गनवक
ु f साथ खचविा kf/blz{tf कायि गनव,ु
ग= नगरपामिकाको स्रोतबाट आयोिना गररने अध्ययन भ्रिणको खचवको
अमधकति सीिा मनधावरण गनवुsf साथ खचविा kf/blz{tf कायि गनव,ु
घ= नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सञ्चािन हुने तथा गररने क्षिता मवकास¸ मसप
मवकासिगायतका मवमभन्न कायवक्रििा स्रोतव्यमक्त¸ सहभागीिगायतको
पाररश्रमिक तथा अन्य सेवासमु वधाको मनधावरण गनव,ु
ङ= नगरपामिकाको वडास्तर¸ सिदु ायस्तरिा सञ्चािन हुने तथा गररने क्षिता
मवकास¸ मसप मवकासिगायतका मवमभन्न कायवक्रिह¿िा स्रोतव्यमक्त¸
सहभागीिगायतको पाररश्रमिक तथा अन्य सेवासमु वधाह¿को अमधकतd
एवं न्यनू ति खचवको सीिा मनधावरण गनव,ु
परिच्छे र्द–२
तालिम¸गोष्ठी¸कार्यशािा¸सेलमनाि तथा अध्र्र्न भ्रमण खर्यसभबन्धी व्र्वस्था
४. तालिम¸ गोष्ठी¸ कार्ायशािा¸ सेलमनाि तथा अध्र्र्न भ्रमण खर्यसभबन्धी
व्र्वस्था
क= गोष्ठी¸ सेldनार¸ सम्िेिन तथा कायवशािािा सहिकताविे अमनवायव ¿पिा
कायवपत्र पे; गनवपु ने छ । कायवपत्र पे; नगरे को अवस्थािा कायवपत्रafपतको
पाररश्रमिक भSु tfनी गररने छन ।
ख= गोष्ठी¸ सेमिनार¸ सम्िेिन तथा कायवशािाको पाररश्रमिक देहायबिोमिि हुने छ M
अ= afमहरी प्रस्ततु कतावको हकिा कायवपत्रaपत ?= २,०००।- र प्रवचन वा
प्रस्तlु tafपत ?= १,४००।- र सहायक स्तरकf िामग कायवपत्रafपत ?=
१,७५०.– र प्रवचन वा प्रस्तlु tafपत ?= १,०००।;'Gb/x/}Frf : ljsf;sf] au}Frf
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आ= आन्तररक प्रस्ततु कतावकf हकिा कायवपत्रafपत ?= १,०००।- र प्रवचन वा
प्रस्तlु तafपत ?= ६००।ग= गोष्ठी¸ सेldनार¸ सम्िेिन तथा कायवशािाको बामहरी मटप्पणीकताविाई
प्रमतकायवपत्र ?= ९००।- तथा आन्तररक मटप्पणीकताविाई ?= ७००।- साथ
एउटा कायवपत्रिा दईु िनाभन्दा a9L मटप्पणीकताव राख्न ldNg] 5}g ।
:ki6Ls/0f¸
 कायवपत्र कDtLिा ७५० शब्दको हुनपु नेछ । पfरदशवक पाना वा
प्रस्तtु Lsरण मटपोटको फोटोकपी कायवपत्रिा िान्य हुने छन ।
 आन्तररक प्रस्तक
ु ताव भन्नािे सम्बमन्धत मनकाय/तहमभत्रका पदामधकारी
एवं किवचारी सम्झनपु दवछ ।
५. लसप लवकास तथा क्षमता लवकास तालिमसभबन्धी व्र्वस्था M
नगरपामिका आफFिे आयोिना गने वा वडा तथा सिदु ायिा आयोिना गररने सीप
मवकास तथा क्षिता मवकास तामिि सञ्चािन गदाव देहायअनसु ार पाररश्रमिक
भSु tfनी गररन] छ M
s_ कक्षागत ¿पिा कायवपत्र र ह्याG8\; आउटafपत ?= ६००।– तथा कक्षा
सञ्चािनafपत ?= १,०००।–
v_ आवमधक ¿पिा सञ्चािन हुने कायवक्रिकf हकिा ३० कायवमदनसम्िsf
िामग d'Vo प्रमशक्षक िाई प्रमतमदन अमधकति ?= १,६००.– तथा सहायक
प्रमशक्षक िाई प्रमतमदन अमधकति ?= १,३००।–
u_ आवमधक ¿पिा सञ्चािन हुने कायवक्रि ३० कायवमदनभन्दा बढीको हकिा
न्यनू ति ६० वटा कक्षा सञ्चािन गनवका िामग ि'Vo प्रमशक्षक िाई िामसक
?= २३,०००।– तथा सहायक प्रमशक्षक िाई िामसक ?= १८,०००।स्पi6Lकरण M
 ७ कायवमदनसम्िको तामिि कक्षागत ¿पिा र सोभन्दा बढीको तामिििा
आवमधक ¿पिा स्रोतव्यमक्तको व्यवस्था गनवपु दवछ ।
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 आवमधक ¿पिा स्रोतव्यमक्तको व्यवस्था गदाव एउटा तामिििा @ िना
-आवश्यकताअनसु ार दवु ि'ख्य वा ! िना ि'ख्य र ! िना सहायक_
राख्न'पदवछ र मसपस्तर (Skill level) का आधारिा स्थानीय प्रचिन
सिेतको मवचार गरी उlल्िlvत अमधकति सीिामभत्र मतgLह¿को
पाररश्रमिक तोक्नपु दवछ ।
 एउटा कक्षाको अवमध sDtLdf १ घण्टा ३० मिनेटको हुनपु दवछ ।
 कायवपत्र भन्नािे कDtLिा ७५० शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनपु दवछ¸
पारदशवक पाना¸ प्रस्तtु Lकरण मटपोट वा k|:t'tLs/0fको प्रयोिनका
िामग तयार पाररएको अ¿ त्यस्त सािग्रीको छायाप्रमतnfO{ कायवपत्र
dflgg] 5}g ।
 टोिस्तरका कायवक्रिह¿का] हकिा अथव िन्त्राियको कायव सञ्चािन
मनदेमशकाबिोमिि हुने छ ।
६. अन्र् तालिमसभबन्धी व्र्वस्था M
अन्य सब प्रकारका तामििका स्रोतव्यlSt र प्रमशक्षक पाररश्रमिक ह्याG8\;
आउटafपत ?= ६००।– तथा कक्षा सञ्चािनafपत ?= १,०००।– हुने छ ।
 एउटा कक्षाको अवमध कDtLdf १ घण्टा ३० मिनेटको हुनkु g{] 5 ।
 कायवपत्र भन्नािे कDtLdf ७५० शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनपु दवछ¸ पारदशवक
पाना¸ प्रस्तtु Lकरण मटपोट वा प्रस्तtु Lकरणको प्रयोिनका िामग तयार
पाररएको अ¿ त्यस्त सािग्रीको छाofप्रमत कायवपत्र हुदैँ न ।
७. तालिम¸ उर्द्घाटन समािोह¸ समापन खाजा तथा खानासभबन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन सिारोह (बठक¸ गोष्ठी¸ सेमिनार¸ सम्िेिन¸ कायवशािा¸ तामिि,
अध्ययन आaद्धतासिेतकf मनमित्त) को उदघाटन
तथा सिापन कायवक्रिका िामग
्
खािा तथा खानाकf िामग देहायअनसु ार हुने छ M
s_ खािा खचव M ?=२५०।– (प्रमतव्यlSt)
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स्पi6Lकरण M
क_ संयोिक¸ स्रोतव्यlSt¸ प्रमतवेदक र सहयोगी किवचारी तथा अन्य
आिमन्त्रतिाई सिेत खािा खवु ाOg] छ ।
ख_ खाना खचव M ?= ३५०।–(प्रमतव्यlSt)
ग_ मवमशष्ट JolStx¿िाई सिारोहिा आिन्त्रण गररएको अवस्थािा बढीिा
मदनको दइु { पटक खािा / खानाafपत बढीिा एक मदनको ?= १,०००।–
सम्ि खचव गनव समकने छ । तर मवमशष्ट व्यlStह¿को उपमस्थमत भएको
प्रिामणत हुनपु ने छ ।
स्पi6Lकरण M
संयोिक¸ स्रोतव्यlSt¸ प्रमतवेदक र सहयोगीnfO{ खाना खचव मदइने छ ।
८. सहिागीह¿को भ्रमण खर्य (र्ातार्ात खर्य) सDaन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिका सहभागीह¿कf िामग यातायात खचव अथव िन्त्राियको कायव
सञ्चािन मनदेमशका¸२०७३ बिोमिि देहायअनसु ार हुने छ M
क_ तामिि के न्रबाट दरु ीको महसाaिे ५ मक=मि= क्षेत्रमभत्र मदनको ?= २००।ख_ तामिि के न्रबाट दरु ीको महसाaिे १० मक=मि= क्षेत्रमभत्र मदनको ?= ३००।ग_ तामिि के न्रबाट दरु ीको महसाaिे १० मक=मि= भन्दा बढी भएिा मदनको
?= ४००।स्पi6Lकरण
के न्र भन्नािे सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका नगर कायवपामिकाको कायावियिाई
सम्झनपु दवछ भने अन्य वडा कायावियह¿िा तामिि के न्र रहेको अवस्थािा वडा
के न्रबाट सोहीअनसु ारको दरु ी महसाब गनवपु ने छ । िनु सिानताको मसद्धान्तिा
आधाररत हुनपु ने छ ।
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९. स्टे;निी/मसिन्र्दसभबन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिsf िामग तपl;िअनसु ारको िसिन्द खचव मदOने छ M
s_ गोष्ठी¸ सेमिनार¸ अनमु शक्षण¸ सम्िेिन तथा कायावशािाका िामग
प्रमतसहभागी ?=२००।– तथा प्रमशक्षण कायवका िामग प्रमतकायवक्रि
?= १,६००।–
v_ मसप मवकास तथा अन्य तामिि कायवक्रिsf िामग देहायअनुसार हुने छ M
c_ सहभागीका िामग (७ कायवमदनसम्ि) प्रमतसहभागी ?= १००।–
cf_ सहभागीका िामग (७ कायवमदनभन्दा बढी भएिा) प्रमतसहभागी
?= १७५।–
O_ प्रमशक्षण कायवका िामग (७ कायवमदनसम्ि ) प्रमतकायवक्रि ?= १,५००।–
ई_ प्रमशक्षण कायवका िामग (३० कायवमदनसम्ि वा ३० कायवमदनभन्दा बढीसम्ि
प्रमतकायवक्रि) ?= २,०००।–
स्पi6Lकरण M
 प्रमशक्षण कायवको िसिन्दअन्तगवत af]डविाकव र¸ पारदशवक पाना¸ कायवपत्रको
छायाप्रमत¸ िेटाकाडव¸ िामस्कª टेप आमद सािग्रीह¿िाई बझु ाउैँछ ।
 प्रमशक्षाथी िसिन्दcGtu{t डायरी वा कापी तथा बिपेनह¿िाई िनाउैँछ ।
 Institute िा िामसक कायवक्रि गराउैँदा १ घण्टा ३० मिन]टदेमख २
घण्टासम्िको कक्षा सञ्चािन गररनपु दवछ । मनयिानसु ार िाग्ने करकट्टी गनवपु ने
छ।
१०. संर्ोजक तथा सहर्ोगी ित्ता;Daन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिsf िामग संयोिक तथा सहयोगी भत्ता देहायअनसु ार हुने छ M
s_ सर्ं ोजक ित्ता :
c_ ७ कायवमदनसम्ि प्रमतकायवक्रिकf िामग प्रमतमदन ?= ४००।–
cf_ ३० कायवमदन वा सोभन्दा बढी प्रमतकायवक्रिकf िामग ?= ४७५।–
;'Gb/x/}Frf : ljsf;sf] au}Frf
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v_ सहर्ोगी ित्ता :
c_ ७ कायवमदनसम्ि प्रमतकायवक्रिsf िामग प्रमतमदन ?= १५०।–
cf_ ३० कायवमदन वा सोभन्दा बढी प्रमतकायवक्रिकf िामग ?= २००।–
स्पi6Lकरण :
 एक कायवक्रििा ! िना संयोिकिाई कायवक्रिको र @ िनासम्ि सहयोगीिाई
प्रमतवेदन बझु ाएपमछ भत्ता मदन समकने छ । मनयिानसु ार िाग्ने करकट्टी गनवुपने छ ।
 संयोिक तामिि अवमधिा laदा aसेिा भत्ता पाउने छन र संयोिकको काि
सहयोगीिे u/]afपत संयोिकिे पाउने भत्ता सहयोगीिे पाउने छन ।
११. लवलवध खर्यसDaन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिsf िामग मवमवध खचव देहायअनसु ार हुने छ M
s_ प्रिाणपत्र¸ खानेपानी¸ सरसफाO¸ तुि/Aofg/ आमदsf िामग
c_ ७ कायवमदनसम्िको प्रमतकायवक्रिsf िामग प्रमतमदन ?= १,०००।–
cf_ ३० कायवमदन सम्िको प्रमतकायवक्रिकf िामग प्रमतमदन ?= १,५००।–
O_ ३० कायवमदनभन्दा बढी प्रमतकायवक्रिकf िामग प्रमतमदन ?= २,०००।–
१२. अन्र् खर्यसDaन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिका िामग हि तथा कायवक्रि सfिग्री देहायअनसु ार हुने छ M
s_ तामिि समु वधा (तामिि कक्षा तथा भाडािा मिनपु ने उपकरणको भाडा)
प्रचमित बिार दरअनसु ार हुने छ र मनयिानसु ार कट्टा गनवपु ने करकट्टी गनवपु ने
छ।
v_ तामिि सािग्री (कच्चा पदाथव¸ निनु ा¸ इन्धन¸ पोकाaन्दीका सािान¸
खररद गनवपु ने सानामतना औिारह¿ आमद) प्रचमित बिार दरअनसु ार हुने
छ।
१३. स्थिगत प्रालवलधक पिामशयर्दाताको खर्यसDaन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिका िामग स्थिगत प्रामवमधक परािशवदाताको खचव
देहायअनसु ार हुने छ M
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s_ नेपाि सरकारsf] किवचारीकf हकिा मनयिानसु ार हुने ।
v_ अन्यकf हकिा प्रमतकायवमदन ?= ५००।–
स्पi6Lकरण M
मनयिानसु ार भन्नािे भ्रिण खचव मनयिाविी, २०६४ tyf स्थानीय मनकाय
आमथवक प्रशासन मनयिाविी, २०६४ अनुसार सम्झनपु दवछ ।
१४. प्रलतवेर्दन तथा प्रलतवेर्दकको पारिश्रलमकसDaन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रिका िामग प्रमतवेदन तथा प्रमतवेदकको पाररश्रमिक
देहायबिोमिि हुने छ M
s_ प्रमतवेदकको पाररश्रमिक (सम्िेिन¸ तामिि¸ गोष्ठी र कायवशािा) २
कायवमदनसम्िको ?= १,०००।–
v_ प्रमतवेदकको पाररश्रमिक (सम्िेिन¸ तामिि¸ गोष्ठी र कायवशािा) ५
कायवमदनसम्िको ?= १,५००।–
ग) प्रमतवेदकको पाररश्रमिक (सम्िेिन¸ तामिि¸ गोष्ठी र कायवशािा) ५
कायवमदनभन्दा बढी भएिा ?= २,५००।–
घ) खाना¸ आवास तथा दमनक भ्रिणभत्ता मनयिानसु ार हुने छ ।
स्पi6Lकरण M
 प्रमतवेदकको पाररश्रमिक प्रमतवेदन बझु ाएपमछ िात्र भSु tfनी मदनपु ने छ ।
मनयिानसु ार िाग्ने करकट्टी गनवपु ने छ ।
 कुन एउटा संस्थािे एकपटक सम्झौता गरी मिएको रकिबाट एकभन्दा बढी
कायवक्रिह¿ सञ्चािन गरे िा पमन प्रमतवेदन एकि:ु 6 पे; गनवपु ने छ ।
१५. अध्र्र्न–अविोकन भ्रमण तथा आवा;Lo तालिम खर्यसDaन्धी व्र्वस्था M
यस नगरपामिकाबाट कुन अध्ययन–अविोकन भ्रिण तथा आवा;Lo तामिि
कायवक्रिका िामग खचव व्यवस्था देहायअनसु ार हुने छ M
s_ भ्रिण साधन बस तथा मिमनबस वा अन्यको ररिभव भाडा प्रचमित बिार
दरअनसु ार हुनपु ने छ ।
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v_ खाना प्रमतव्यlSt प्रमतछाक ?= ५००।–
u_ खािा प्रमतव्यlSt प्रमतमदन ?= २००।–
3_ आवास प्रमतव्यlSt दमनक भ्रिणभत्ताको २५ प्रमतशत
ª_ संयोिक भत्ता प्रमतमदन ?= ४००।–
r_ सहयोगी भत्ता प्रमतमदन ?= १५०।– एउटा कायवक्रििा बढीिा २ िनासम्ि
सहयोगी राख्न समकने छ ।
5_ िसिन्द¸ स्टे;नरी खचव प्रमतव्यlSt ?= १००।–
h_ मवमवध खचव (Aofनर¸ tl:a/¸ टेमिफोन¸ फोटोकkL, औषमध¸ दतावशल्ु क
आमद) प्रमतकायवक्रि ?= २,५००।–
रष्टJo M
आवा;Lo तामिििा यसिा उल्िेख भएafहेकका खचव अन्य तामिििा
plNnlvt खचव zLif{sबिोमिि न हुने छ । सहभागीह¿िाई दमनक भत्ता ?=
५००।– मदइने छ । कुन पमन cfjf;Lo tfमिि एकपटकिा सात कायवमदनभन्दा
बढीको हुने छन ।
१६. अनुगमन¸ सुपरिवेक्षण तथा सावयजलनक सुनुवाO ित्तासDaन्धी व्र्वस्था M
अनगु िन¸ सपु ररवेक्षण तथा सावविमनक ;'g'jfOका िामग तोमकएको व्यlStिे
प्राप्त गने भत्ता देहायcनसु ार हुने छ M
s_ कायवक्रि अनुगिन भत्ता प्रमतव्यlSt प्रमतपटक ?= १,५००।–
स्पi6Lकरण :
 अनगु िन भन्नािे नगरपामिकाको कुन कायवक्रि वा कुन सस्ं थािाफव त
;~rfng गदाव नगरपामिकाबाट गररने कायवक्रििाई बझ्ु नपु दवछ ।
 कायावियिे tf]की खटाएको किवचारी¸ पदामधकारी¸ अन्य किवचारी तथा
अनगु िन समिमतका पदामधकारीिाई अनगु िनकताव बझ्ु नपु दवछ ।
 अनगु िनपZrft\ अनगु िनकताविे प्रमतवेदन बझु ाउनपु नेछ । प्रमतवेदन
;DalGwt शाखािा बझु ाएपमछ िात्र अनगु िनकताविे भत्ता मिन सक्ने छ ।
;'Gb/x/}Frf : ljsf;sf] au}Frf
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v_ सावविमनक k/LIf0f ¸सावविमनक ;'g'jfO तथा वडा भेिाका िामग
tf]lsPsf] पदामधकारीका हकिा ?= १,०००।– र किवचारीकf हकिा
प्रlतव्यlSt प्रमतकायवक्रि ?= १,०००।–
स्पi6Lकरण :
 अनगु िनकताव कायावियिे तोकी खटाएको किवचारी¸ पदामधकारी¸ अन्य
किवचारी तथा अनगु िन समिमतका पदामधकारीिाई अनगु िनकताव बझ्ु नपु दवछ ।
 सावविमनक परीक्षण तथा वडा भेिापZrfत\ सावविमनक परीक्षण वा वडा
भेिाको प्रमतवेदन बझु ाउनपु ने छ । प्रमतवेदन ;DalGwt शाखािा बुझाएपमछ
िात्र अनगु िनकताविे भत्ता मिन सक्ने छ ।
१७. तर्ािीका िालग खर्यसभबन्धी व्र्वस्था M
कुन पमन कायवक्रि सञ्चािन गनवका िामग सात कायवमदनसम्िको कायवक्रिका
िामग एक मदन तथा सात कायवमदनeन्दा बढीको कायवक्रिका िामग दईु मदनको
ि'ख्य तथा सहायक सहिकताव पाररश्रमिक उपिब्ध गराइने छ ।
१८. स्रोतव्र्lStिाई िौलतक सामग्री¸ उपहाि लर्दन िोक िगाउनेसभबन्धी
व्र्वस्था M
कुन पमन तामिि¸ गोष्ठी¸ कायवशािा वा सेमिनारिा स्रोतव्यlSt¸ प्रमशक्षक वा
कायवपत्र प्रस्तोतािाई कुन पमन प्रकारको भौमतक सािग्री उपहार मदइने छन ।
१९. बैठक खर्यसDaन्धी व्र्वस्था M
 सन्ु दरहरचैँ ा नगर कायवपामिका बठक¸ नगरसभा बठक ?= १,५००। सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाका नगरप्रिख
ु र उपप्रिख
ु को अध्यक्षतािा हुने ;a}
प्रकारका बठकको बठक भत्ता ?= १५००।–
 मवमभन्न मवषयगत वा क्षेत्रगत समिमत तथा उपसमिमतह¿को बठक भत्ता ?=
१,०००।–
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 अन्य सािग्री¸ खािा वा स्टे;नरीह¿कf हकिा स्तर र प्रकृ मत हेरी तामिि
खचवक दररे टिा गररने छ ।
२०. सिकािी वा सिकािी स्वालमत्वका सस्ं थािाई प्राथलमकता लर्दइने M
यस मनदेमशकाबिोमििको कायवक्रि सञ्चािन गनव÷गराउन सम्भव भएसम्ि
सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका सेवा प्रदायक संस्थाह¿िाई प्राथमिकता मदइने
छ, साथ सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका तामिि के न्रह¿िा र सो सम्भव
नभएिा िात्र अन्यafट कायवक्रि सञ्चािन गनव प्राथमिकता मदइने छ ।
२१. जानकािी गिाउनपु ने M
सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका वा अन्य कुन सरकारी कायावियिा कायवरत किवचारी
कायाविय सियमभत्र कुन तामिि¸ गोष्ठी¸ कायवशािा वा सेमिनारिा सहिकताव¸
स्रोतव्यlSt वा कायवपत्र प्रस्तोता बन्नपु ने भएिा आफू कायवरत कायावियको
प्रशासकीय प्रिख
ु िाई सम्भव भएसम्ि ३ मदनअगाव िानकारी गराउनपु ने छ ।

परिच्छे र्द-३
लवलवध
२२. कार्यलवलधअनुसािको खर्य a]होने स्रोत M
यस मनदेमशकाबिोमििको खचव कायवक्रि प्रस्ताव गदावका बखतिा न प्रस्ताव
गनवपु ने छ । कायवक्रि स~चािन गने संस्था¸ व्यlSt वा मनकायिे सम्पणू व खचव
कायवक्रिबाट न गनवु÷गराउनपु ने छ । नगरपामिकािे यस मनदेमशकाबिोमििको
रकि छुट्ट भSु tfgL गने छन ।
२३. कार्यक्रम प्रस्ताव पे; गनयुपने M
यस नगरपामिकाको स्रोतबाट सञ्चािन गररने सािामिक¸ आमथवक तथा
संस्थागत वा वातावरण मवषयक कायवक्रि साझेदार वा सेवा प्रदायक सस्ं था वा
नगरपामिका आफFिे सञ्चािन गनवका िामग सेवा प्रदाय संस्था वा ;DalGwt
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२४.

२५=

२६=

२७.

कायवक्रि प्रस्ताव तयार गरी पे; गनवपु ने छ । कायवक्रि प्रस्ताव अनसु "rL -१ िा
उल्िेख भएबिोमिि हुने छ .
कार्यक्रमको स्वीकृलत M
सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकािा पनव आएका प्रस्तावह¿कf सDaन्धिा आवश्यक
रायसमहत मनणवयका िामग सम्बमन्धत शाखाबाट मटप्पणी अनसु r
ू L–२ aिोमिि
पे; गनवपु ने छ । आवश्यकताअनसु ार िेखाबाट रायसमहत प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ तिाफव त नगरप्रिख
ु सिक्ष स्वीकृ मतका िामग मसफाररस गनवपु ने छ ।
कार्यक्रम सभझौतासDaन्धी व्र्वस्था M
मनयि १९ बिोमिि कायवक्रि स्वीकृ त भएपZrfत\ साझेदार वा सेवा प्रदायक
सस्ं थाबाट कायवक्रि सञ्चािन हुने सेवा प्रदायक सस्ं था तथा नगरपाlnकाबीचिा
सम्झौता गरी सम्झौतापZrfत\ िात्र कायवक्रि सञ्चािन गनव÷ु गराउनपु ने छ ।
सम्झौताबेगर सञ्चािन गररएकf कायवक्रिको भSु tfनी मदन नगरपामिका बाध्य
हुने छन । कायवक्रि सम्झौताको निनु ा अनसु r
ू L–३ िा रहेको छ । तर कायावियबाट
सञ्चािन हुने कायवक्रिको हकिा कायवक्रि स्वीकृ त भOसके पमछ कायवqmd
सञ्चािनका िामग सDaमन्धत शाखाको किवचारीिाई मिम्िेवारीसमहत कायावदेश
मदइने छ ।
िुStfनीसDaन्धी व्र्वस्था M
यस मनदेमशकाबिोमिि सम्झौता भई सञ्चािन हुने कायवक्रि वा कायावियबाट
सञ्चािन गररने कायवक्रिको भSु tfनीका िामग कायवक्रि स्वीकृ lt¸ सम्झौता वा
कायावदश
े समहत आमथवक प्रशासन शाखािाई भSु tfनी मदनका िामग सDaमन्धत
शाखाबाट पत्राचार भएपZrfत\ िात्र भSु tfनी मदइने छ ।
स्थानीर् स्रोतसाधनको उपर्ोलगता ि लमतव्र्लर्ता M
यस मनदेमशकाबिोमिि तामिि¸ गोष्ठी¸ कायावशािा आमद सञ्चािन गदाव
स्थानीय स्तरिा उपिब्ध स्रोतसाधनको अमधकति उपयोग गरी अमधकति
मितव्यमयताको मसद्धान्त अविDaन गररने छ ।
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२८. सवािी–साधनसDaन्धी व्र्वस्था M
सवारी–साधन भाडािा मिनुपने अवस्था भएिा प्रचमित बिार दरअनसु ार
d"Nofª\sg गरी सोको मनणवयसिेत गराइ{ वा प्रस्तावनािा सिेटी सवारी–साधन
भाडािा मिन समकने छ ।
२९. खािेजी तथा aर्ाउ M
क_ स्थानीय स्तरिा सञ्चािन गररनेafहेक नगरपामिकािे वा अन्य साझेदार
मनकायिे प्रदेश तथा के न्रीय स्तरबाट सहिकताव व्यवस्था गनवपु ने वा स्थानीय
स्तरभन्दा अन्यत्र कायवक्रि सञ्चािन गनवपु ने भएिा नगरपामिकािे
तोमकमदएको वा मनणवय गरे बिोमििको वा सम्झौतािा उल्िेख भएबिोमिि
हुने छ ।
ख_ यो मनदेमशका िारी हुनपु वू व भए÷गरे का कायवह¿ यसबिोमिि भए÷गरे कf
िामनने छg\ ।
ग_ यो मनदेमशकािा उल्िेख भएिमत कुरा यसबिोमिि र अन्यकf हकिा अथव
िन्त्राियको कायवसञ्चािन मनदेमशका २०७० तथा प्रचमित कान'gबिोमिि
हुने छ ।
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अनस
ु ूrL-१
(लनर्म २३ सँग सDaलन्धत)
कायवक्रि प्रस्ताव
कायवक्रिको zLषवक :
मवषय;"rL :
!= पृष्ठभमू ि
@= औमचत्य
#= िक्ष्य
$= p2]श्यह¿
%= रणनीमतह¿
^= िमक्षत वगव
&= िख्ु य मक्रयाकिापह¿
*= सहभागीह¿ (िातिामत¸ वगव¸ मिङ\u आमद मववरण खोिी ;ª\Vofdf
उल्िेख गररनपु ने)
(= कायवक्रि सञ्चािन मवमध
!)= अपेमक्षत उपिlब्ध
!!= बिेट
!@= मनष्कषव
!#= अनसु चू L
-नोटः अनसु r
ू Lिा बिेटको मवस्तृtLकरण मववरण तथा कायवयोिना सिावेश
गनवपु नेछ ।_
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अनसु r
ू L-२
(मनयि २४ सैँग सम्बमन्धत)

सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका
नगर कायवपामिकाको कायाविय
मवराटचf]क¸ िोरङ
१ न=ं प्रदेश¸ नेपाि

लटप्पणी
लमलत :.................
लवषर् M कार्यक्रम सञ्र्ािन afरे ।
!= योिनाको नाि M ............................................................
@= कायवक्रि सञ्चािन गररने क्षेत्र M ...........................................
#= सञ्चािन हुने स्थान M .......................................................
$= अनदु ान zLषवक M .............................................................
%= िागत अनुिाlनt ?= ..............................
s_ मनधावररत नगरपामिकािे a]होने रकि ?= ...................... उSt योिनाको
िागत ?=.......... ……उSt योिनाको िागत ?. ................... को खचव
प्रस्तावसमहतको कायवक्रि प्रस्ताव यससाथ संिग्न राखी कायवक्रि सञ्चािनाथव
पे; गदवछु ।
pSt योिना मिमत M .......................................को ..................cf}F
नगरपररषद\बाट ............... तफव .......................... ..........................
कायवक्रिअन्तग{त........................................ कायवक्रिका िामग रकि
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मवमनयोिन भई बिेट स्वीकृ त भएको छ । यस कायवक्रििा कायवक्रि खचव
?= ..........=.... बाहेक िागत ?=............................ िध्ये देहायअनसु ार
a]xf]ररने गरी कायव गनव सहित भएको छ M
अनर्दु ानबाहेक खर्य a]होने स्रोत ि िकम
!= ........................................ बाट a]हf]ररने उSt योिना ;~rfng
गनव...............साि......... िमहनासम्ि
िाग्ने र नगरपामिकाको
स्वीकृ त नीमतअन¿
ु प भSु tfनी व्यवस्था मििान गरी कायवक्रि सञ्चािन
गनव उपयSु t हुने हुदैँ ा मनणवयाथव पे; गदवछु ।
@= नगरपामिकािे उपिब्ध गराउने रकि ?=.................. अक्षरे lk
....................................
#= यसिा वातावरण मवकास कोष र प्रकोप व्यवस्थापन शौचािय
िहाअमभयानिा २ प्रमतशत र कमन्टिेन्सी ३ प्रमतशत गरी िम्िा ५ प्रमतशत
रकि कट्टा हुने गरी कायवक्रि स्वीकृ मतका िामग पे; गदवछु ।
पे; गने
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cg';"rL #
(लनर्म २५ सँग सभवलन्धत)
सन्ु र्दिहिै ँर्ा नगिपालिकाको कार्ायिर् मोिङ ि ....................................................................... सेवा
प्रर्दार्क सस्ं थाaLर् ................................................................... कार्य क्रम सञ्र्ािनका िालग
गरिएको सभझौतfपत्र

मिमखति\ मिल्िा िोरङ सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका वडा न.ं १२ िा सन्ु दरहरचैँ ा नगर
कायवपामिकाको कायाविय (यसपमछ यस सम्झौतािा पमहिो पक्ष भमनने) र
..........................................................................(यसपमछ यस सम्झौतािा
bf];|f] पक्ष भमनने) aLच यस नगर कायवपामिका/वडा कायावियको आ.j. २०७ /
को स्वीकृ त बिेट खचव zLषवक न.ं .......................को ...............................
............................ कायवक्रिका िामग मवमनयोमित रकििध्येबाट
.....................................................................
कायवक्रि
सञ्चािन¸
सहhLकरण र व्यवस्थापन गनवका िामग स्थानीय साझेदार (Local Service Provider)
sf ¿पिा देहायका ;तव बन्देििा कायव गनव÷गराउनका िामग हािी दjु } पक्षका
अमधकारप्राप्त अमधकारी िGh'र रहेकािे यो सम्झौताkत्रिा हस्ताक्षर गरी एक÷एक प्रमत
मियौF/मदयौF ।
तपl;ि
!= दो;|f] पक्षsf तफव बाट सम्पकव अमधकारीsf ¿पिा श्री
................................................िाई तोमकएको छ । अतM o;
कायवक्रिsf सम्बन्धिा पमहिो पक्षसैँग दोस्रो पक्षिे सम्पकव र सिन्वय
गनवपु दाव सम्पकव अमधकारीिाफव त न गनवपु ने छ ।
@= यो कायवक्रि सञ्चािन गररने क्षेत्र सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको
................................................िा हुने/रहने छ ।
#= यस सम्झौताcनसु ारको कायवक्रि/आयोिनाको आमथवक पक्षका िामग
देहायअनसु ारको कायवक्रििा देहायअनसु ारको कुि िागत िाग्ने अनिु ान
गररएको छ M
;'Gb/x/}Frf : ljsf;sf] au}Frf
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मस.न.ं

िागत साझेदारीह¿

रकि रु=

मिन्सी

साझेदारी
प्रमतशत

कमफयत

सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका/वडा
कायाविय.........
ख_ साझेदार सेवा प्रदायक
सस्ं थाबाट
ग_ िनसहभामगताबाट
घ_ अन्य मनकायबाट
कार्यक्रमको कुि िागत
अक्षरे lk रु................................................................................................
...................................िात्र ।
$= यो सम्झौताको िान्य अवमध मिमत २०७ ;fि.................. िमहना.............
गतेदमे ख २०७... साि .............िमहना ...........गतेसम्ि हुने छ । सेवा प्रदायक
सस्ं थािे सम्झौताबिोमििको सियावमधिा अमन्ति भSु tfनी मिइसक्नपु नेछ । यमद
अमन्ति फरफारक चािु आ=व=को असार २० गतेअगाव नगरे िा पमहिो पक्ष दो;|f]
पक्षिाई भSु tfनी गनव afध्य हुने छन ।
%= कायवक्रिको अनगु िन पमहिो पक्षिे तोके को किवचारीबाट अमनवायव ¿पिा गराउने
तथा उSt कायवक्रि हुनु ३ मदनअगाव दोस्रो पक्षिे सोको िानकारी पमहिो पक्षिाई
गराउनपु ने छ ।
^= कायवक्रि सञ्चािन गदाव सािामिक न्याय तथा सिताका आधारिा सहभागी तथा
क्षेत्रिाई सिेटी दोस्रो पक्षिे गनवपु ने छ ।
&= कायवक्रि सञ्चािन हुदैँ ाका बखतको ;'?¸ िध्य र अमन्ति चरणका फोटाह¿¸
सहभागीह¿को उपमस्थमत मववरण¸ laिभरपाई¸ प्रगमत प्रमतवेदन¸ XofG8\स
आउट¸ खचव सावविमनक गरे को सावविमनक परीक्षणको मनणवयको प्रमतमिlk¸
सम्झौताको प्रमतमिlk¸ कायवक्रि सम्पन्न भएको वडाको मसफाररसपत्र¸ प्रमशक्षकको
बायोडाटा तथा आवश्यक प्रिाणपत्र¸ पमत्रकािा कायवक्रिको सिाचार प्रकामशत
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भएको भएिा सोको प्रमत आमद पमहिो पक्षिाई दोस्रो पक्षिे पे; गरे पZrfत\
अमन्ति भSु tfनी बैª\कमार्य त मात्र उपिब्ध गराइनेछ भने मवशेष पररमस्थमतबाहेक
पे:sL रकि उपिब्ध गराइने छन ।
*= कायवक्रििा भएको खचवको सम्पणू व laिभरपाईह¿ A-4 साOिको सादा कागििा
टाैँसी सxLछापसमहत प्रिामणत गरी पे; गनवपु ने मिम्िेवारी सम्झौतािा दस्तखत गने
दो;|f] पक्षको पदामधकारीिा रहनेछ । यसरी प्रिामणत गरी पे; गनवपु ने laिभरपाई
प्रिामणत नभई पे; भएिा स्वतः अिान्य भई भSु tfनीसिेत रोक्का गररने छ ।
(= कायवक्रििा भएको खचवको laि रु. २०,०००।- भन्दा कि खचवको laि भएिा पान
नं. िा दताववािा फिव र रु= २०,०००।-भन्दा बढीsf] laि भएिा भ्याट (VAT)
िा दताव भएको दताववािा फिवको laि िात्र िान्य हुने छ ।
!)= भत्ता¸ पाररश्रमिकिगायत अन्य करयोग्य भSु tfनी गदाव अमनवायव ¿पिा १५
प्रमतशत आयकर कट्टा गररएको हुनपु ने छ । भाडा तथा ढुवानीिा (भ्याट laि
सि
ं ग्न नभएकोिा) १० प्रमतशत कायावियबाट कट्टा गररनेछ तथा करको सम्पणू व
दामयत्व दोस्रो पक्षिे a]होनवपु ने छ ।
!!= नगर कायवपामिकाåfरा स्वीकृ त तामिि¸ गोष्ठी सञ्चािन खचवसDaन्धी मनदेमशका,
२०७४ अनसु ार भSु tfनी गररनेछ, साथ कायवक्रि सञ्चािन गदाव सन्ु दरहरचैँ ा
नगरपामिका/नगर कायवपामिकािे मनणवय गरे बिोमििको मनयि िाu' हुने छ ।
!@= यस सम्झौतािा भएका ;तवह¿िा हेरफे र गनवपु ने भएिा दवु पक्षको सिझदारीिा
हेरफे र गनव समकने छ ।
!#= यो सम्झौतापत्रिा िेमखएका बैँदु ाह¿कf हकिा यसअनसु ार र निेमखएको हकिा
प्रचमित ऐनकाननु बिोमिि हुने छ ।
!$= कायवक्रि/आयोिनाबाट अनिु ामनत िाभामन्वत िन;ª\Vof M
मस.नं.
िाभामन्वत
िमहिा k'?if िम्िा कमफयत
१
दमित
२
अपाङ\गता ePsf
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३
४

आमदवासी/िनिामत
िधेसी¸ िlु स्िd¸ मपछडा¸
अल्पसª\Voक
५
खसआयव
िम्िा
१५. िामथ उlल्िमखत सम्झौताका सब ;तवह¿ हेरी, पढी, बाची, सनु ी, सनु ाई पािना
गनव हािी दवु पक्ष िGh'र भई सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिका कायावियिा सहीछाप
गररमदयौF÷मियौF ।
र्दोस्रो पक्षsf तर्य बाट
पलहिो पक्षsf तर्य बाट
दस्तखतः..............................
दस्तखतः..............................
नािः
नािः
पदः
पदः
संस्थाः
कायाविय M सन्ु दरहरचैँ ा नगरपामिकाको कायाविय, सन्ु दरहरचैँ ा,
ना.प्र.न.ं
िोafइि नं.
बाबक
ु ो नािः
बािेको नािः
तर्ाि गने
िोहaि
नािः ............................
नािः ............................
पदः ............................
पदः ............................
हस्ताक्षर : ............................
हस्ताक्षर : ............................
cf1fn] M
hLjgk|;fb cfrfo{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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