अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सं चालन
सम्बन्धी मापदण्ड
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिमा भएको फरक क्षमतालाई उपयोि िदै उनीहरु ववरुद्ध हुने गबभेदको
अन््य िरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अगधकारको सम्मान िनन तथा सामाक्तजक, आगथनक सशक्तिकरण
माफनत उगनहरुलाई स्वाबलम्बी र सम्मानजनक ढं िबाट जीबनयापन सं चालनको गनगमत्त ब्यबसाय
सं चालन िनन सक्षम बनार्न स्वरोजिारको माध्यमबाट आ्मसम्मान र आ्म-गनभनरतामा टे वा पुयानउने
उद्देश्य पुरा िनन एवम् प्रदे श स्तरमा कायनक्रम प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन िनन सामाक्तजक ववकास
मन्रालय प्रदे श नं. ३ ले यो मापदण्ड बनार्न लािू िरे को छ ।
१. सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस मापदण्ड, को नाम "अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम
सं चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७५" रहेको छ ।
(२) यो गनदे क्तशका प्रदे श नं.३ मा लािु हुनछ
े ।
(३) यो मापदण्ड, तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलािेमा यस मापदण्डमाःक. “तागलम” भन्नाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सम्झनु
पदनछ ।
ख. “मन्रालय” भन्नाले सामाक्तजक ववकास मन्रालयलाई सम्झनु पदनछ ।
ि. “प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं.३ सम्झनु पदनछ ।
घ. “सं स्था” भन्नाले कानून बमोक्तजम दतान भई यस मन्रालयमा सूचीकृत सं स्थालाई सम्झनु पदनछ
।
३. सं स्था छनौटका प्रकृयाहरुः
(१) यस कायनक्रम सं चालनका लागि मन्रालय आफैले

वा मातहतमा रहेको व्यवसावयक तथा

सीप ववकास तागलम केन्र माफनत सोझै कायानन्वयन िनन सक्नेछ । उि कायनका लागि
मन्रालयले सहभागि छनौट िनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मन्रालय आफैले वा मातहतको व्यवसावयक तथा सीप ववकास तागलम
केन्रबाट कायनक्रम सं चालन िनन नसवकने भर् अन्य सेवा प्रदायक सं घ सं स्था माफनत
कायनक्रम सं चालन िनुन पने भएमा १५ ददनको समय अवधी राखी मन्रालयले प्रस्ताव माि
िनन सूचना प्रकाशन िनेछ।
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(३) उपदफा (२)

बमोक्तजम प्राप्त दरखास्त उपर मुल्याङ्कन िनन दे हाय बमोक्तजमको मुल्याङ्कन तथा

गसफाररस सगमगत िठन िररनेछ ।
(क) सामाक्तजक ववकास महाशाखा प्रमुख

÷ सं योजक

(ख) मन्रालयको प्रशासन योजना तथा अनुिमन महाशाखाको प्रगतगनगध

÷ सदस्य

(ि) मन्रालयको आगथनक प्रशासन शाखाको प्रगतगनगध

÷ सदस्य

(घ) व्यवसावयक तथा सीप ववकास तागलम केन्र प्रगतगनगध (१ जना)

- सदस्य

(ङ) मन्रालयको सम्बक्तन्धत शाखाको शाखा प्रमुख

÷ सदस्य सक्तचव

(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको मुल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतमा आवश्यकता अनुसार ववज्ञको
रुपमा ब्यक्ति वा सं स्थाको प्रगतगनगधलाई सदस्यको रुपमा आमन्रण िनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोक्तजमको मुल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतले दे हायको आधारमा मूल्याङ्कन
िनेछ ।
क्र सं

गबबरण

अं कभार

क.

प्रस्ताब र अवधारणा परको मूल्याङ्कन

२५

ख.

सं स्थाको भौगतक सं रचना

१५

ि.

सं स्थाको जनशक्तिको अवस्था

१०

घ.

सं स्थाको सम्बक्तन्धत क्षेरको अनुभव

१५

ङ.

सं स्थाको आगथनक वववरण

१०

च.

सं स्थाको आन्तररक श्रोत पररचालनको अं श

१५

छ.

अन्य गनकायहरुसं िको

१०

साधन पररचालनको अं श

जम्मा

१००

(६) उपदफा (५) मा उल्लेक्तखत रहेको गबबरणको अंक भारलाई आधार गलर् मूल्यांकन तथा
गसफाररस सगमगतले आवश्यकताको आधारमा अं क सवहतको सहायक मानकहरु उपदफा (७)
बमोक्तजमको छनौट सगमगतबाट सूचना प्रकाशन िनुन पुबन नै स्वीकृती िरार् राख्नु पदनछ ।
(७) उपदफा (३) बमोक्तजमको मूल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतबाट छनौटका गनगमत्त गसफाररस
भर् आएका सं स्थाहरुलाई मन्रालयले बजेटको गसगमतता एबं कायनक्रमको आवश्यकताको
आधारमा कायनक्रम सं चालनाथन सं स्था छनौट िनेछ । उि कायनका लागि मन्रालयमा दे हाय
बमोक्तजमको एक छनौट सगमगत रहनेछ ।
(क) मन्रालयको सक्तचव

÷ सं योजक

(ख) मन्रालयको प्रशासन योजना तथा अनुिमन महाशाखा प्रमुख

÷ सदस्य

(ि) व्यवसावयक तथा सीप ववकास तागलम केन्र प्रमुख
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- सदस्य

(घ) मन्रालयको आगथनक प्रशासन शाखा

प्रमुख

(ङ) मन्रालयको सामाक्तजक ववकास महाशाखा

÷ सदस्य

प्रमुख

÷ सदस्य सक्तचव

(८) उपदफा (७) बमोक्तजम िदठत छनौट सगमगतले आवश्यकता अनुसार ववज्ञको रुपमा ब्यक्ति वा
सं स्थाको प्रगतगनगधलाई सदस्यको रुपमा आमन्रण िनन सक्नेछ।
(९) कायनक्रमको प्रिगत संस्थाले मन्रालयमा गलक्तखतरुपमा पेश िनुन पनेछ ।
सहभागि

(१०)

छनौटका

आधारहरुः उपदफा

(१)

बमोक्तजम

मन्रालय

आफैले

वा

मातहतको व्यवसावयक तथा सीप ववकास तागलम केन्रबाट कायनक्रम सं चालन िदान सहभागि
छनौटका आधारहरु दे हाय बमोक्तजमको हुनेछ ।
( क)

सम्बक्तन्धत क्तजल्लाबाट जारी भएको नािररकता

(ि)

आददबासी, जनजागत

(ख)
(घ)
( ङ)
(च)

( छ)
(ज)

(झ)

सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररस पर
गलङ्ग

उमेर

अपाङ्गताको पररचय पर
अपाङ्गताको वकगसम
शैक्तक्षक योग्यता

आगथनक ववपन्नता भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको
गसफाररस पर

४. सं स्थाले प्रस्तावनासंिै अगनवायन रुपमा पेश िनुपन ने कािजातहरु
क. तोवकएको ढााँचामा गनवेदन,
ख. तोवकएको ढााँचामा प्रस्ताव,
ि. तोवकएको ढााँचामा सं स्थाको अवधारणा पर, उद्देश्य, औक्तच्यता खुल्ने कािजातहरु,
घ. सं चालक सगमगतको गनणनयको

प्रगतगलवप

ङ. सहकारी ऐन वा सं घसंस्था दतान ऐन बमोक्तजम सं स्थाको दतान तथा नववकरण भएको प्रमाक्तणत
प्रगतगलवप
च. मूल्य अगभवृवद्ध कर वा स्थायी लेखा नम्बर दतान प्रमाणपरको प्रगतगलवप
छ. कर दाक्तखला प्रमाणपरको प्रगतगलवप
ज. अक्तघल्लो आ.व. को लेखा पररक्षण प्रगतवेदनको प्रगतगलवप
झ. सं स्थाको ववधान÷ववगनयम
ञ. प्रस्तावदाताको योग्यता प्रमाक्तणत िने कािजातहरू ।
५. सम्झौता रद्द सम्बन्धी व्यवस्थाः मन्रालयले सं स्थाको कायन प्रिगत सं तोषजनक नभएमा सम्झौता
रद्द िरी सम्झौता पगछको बााँकी कायनक्रम र बजेट रोक्का िनन सक्नेछ ।
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६. खचनको बााँडफाडः अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सं चालन हुने सबै प्रकारका स्वरोजिार तथा
सीपमूलक तागलमको सं चालन सम्बन्धी खचनको बााँडफाड दे हाय बमोक्तजमको हुनेछ ।
तासिमको सििरण

स्तर

अिसि
(दिन)

िहभासि
िंख्या

९०

२०

प्रिेशस्तर

सि.
नं.

१

सिल्िा
काठमाण्ड,ौँ
िसितपुर,
भक्तपुर,
काभ्रेपिान्चोक,
सिन्िुपिाञ्चोक,
िोिखा,
रामेछाप,
सिन्िुिी,
मकिानपुर,
सचतिन,
िादिङ्ि,
नुिाकोट र
रिुिा

प्रयोिन र रकम (रु.हिारमा)
तासिम िामग्री
(कच्चा पिार्थ,
नमुना, इन्िन,
पोकाबन्िीका
िामान, खररि
िनुथपने
िानासतना
औिार,
इत्यादि)
तासिम
िीप
िंचािन
पररक्षण

िम्मा

२१००

२५००

२००

२००

७. खचनको सीमाङ्कनः यस मन्रालयबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सं चालन हुने सबै प्रकारका
स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलमको सं चालन सम्बन्धी खचनको सीमाङ्कन अनुसूक्तच ४ मा उल्लेख
भए बमोक्तजम हुनेछ ।
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अनुसूक्तच १
प्रस्ताव पेश िने गनवेदन
(सम्बक्तन्धत सं स्थाको लेटरप्याडमा अगधकार प्राप्त प्रगतगनगधले सही छाप िरे को हुनपु नेछ)
गमगतः ................
श्री सामाक्तजक ववकास मन्रालय
प्रदे श नं. ३, हेटौँडा ।

ववषयः स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सं चालनका लागि प्रस्ताव पेस िररएको सम्बन्धमा ।

महोदय,
सामाक्तजक ववकास मन्रालय, प्रदे श नं. ३, हेटौँडाबाट गमगत .............. मा प्रकाक्तशत
“अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सं चालन” सम्बन्धी सूचना अनुसार
यस सं स्थाले..............तागलम सञ्चालन िने िरी गमगत .............. को सं चालक सगमगतको बैठकले
गनणनय िरे कोले सूचनामा, प्रस्तावदातालाई ददएको गनदे शन र "अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि
स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सं चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५" मा तोवकएका कािजात
सं लग्न राखी यो दरखास्त पेस िररएको छ ।
हामी यो घोषणा िदनछौ,
(क) यस प्रस्ताव साथ पेश िरे का सबै जानकारी र वववरणहरू स्य हुन र हामी यो स्वीकार
िछौं वक प्रस्तावमा समावेश िररएको कुनै पगन िलत कािजात, व्याख्या वा िलत सूचनाले हामी
छनौट प्रवक्रयामा सामेल नहुन सक्नेछौँ ।
(ख) यस कायनक्रमसाँि हाम्रो कुनै स्वाथन जोगडएको र पेशा वा व्यवसाय साँि सम्बक्तन्धत ववषयमा
िलत कायनका लागि दक्तण्डत वा कालो सूचीमा परे का छै नौँ ।
(ि) हामी सूचनामा उल्लेक्तखत ववषयित क्षेर मध्येबाट…………….तागलम क्षेरमा रु..................
को प्रस्ताव पेश िरे काछौ । जसमा ३०% रकम रु ...........(निद वा वस्तुित लिानी) थप
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िनन हाम्रो सं स्था सहमत छ, बाध्यकारी हुनेछ । हामी यस कायनक्रमको प्रवक्रयामा एकभन्दा बढी
ववषयित तागलम क्षेरमा सहभािी भएका छै नौं ।
(घ) प्रस्ताव छनौट “अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम संचालन
सम्बन्धी मापदण्ड २०७५” अनुसार हुने जानकारी हामीलाई थाहा छ र पेश भएका प्रस्ताव
स्वीकार िनन मन्रालय बाध्य छै न ।
(ङ) “अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लागि स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलम सं चालन सम्बन्धी
मापदण्ड २०७५” सतन, बन्दे जहरू पालना िनन यो सं स्था मन्जुर छ ।
(च) कायनक्रम संचालन िने आशयको सूचना अनुसारको गलक्तखत स्वीकृती नभएसम्म र सो करार
कायानन्वयन नभएसम्मको लागि यो हामी बीचको बन्धनकारी करार हुनेछ भन्ने हामीलाई थाहा छ
।
(ज) हामीले प्रस्तावसाथ पेश िरे को कायनववगध, समय तागलका अनुसार कायन सम्पन्न िनन
बाध्यकारी छौ यसरी निरे मा कायनक्रम रकम प्राप्त िनन हाम्रो मािदाबी रहने छै न ।

भवदीय,
........................
अगधकाररक हस्ताक्षरः
हस्ताक्षर िनेको नामः
सं स्थाको नाम, ठे िानाः
सं स्थाको छाप
सम्पकन जानकारी (फोन र र्मेल)-
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अनुसूक्तच २
सं स्थाले पेश िनुप
न ने अवधारणा पर

(क) कायनक्रमको नाम :
(ख) प्रस्ताववत कायनक्रमको सं क्तक्षप्त वववरण :
(ि) उद्देश्य :
(घ) लक्तक्षत समुदाय :
(ङ) वक्रयाकलाप :
(च) कायनक्रम अवगध :
(छ) अनुमागनत कूल लाित :
(१) स्थानीय तहको वहस्साः
(२) ववकासका साझेदारको वहस्सा :
(३) सं स्थाको वहस्सा :
(४) मन्रालयबाट ददर्ने अनुदानको वहस्सा (माि) :
(५) अन्य गनकाय/दाता/व्यक्ति/सं स्था को वहस्साः
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ु ीी २(क)
अनुसच
कायनक्रम प्रस्ताव नमुना ढााँचा

(सं स्थाहरुको लािी)
१.

सं स्था सम्बन्धीी सामान्य सूचना
क. सं स्थाको पुरा नाम नेपालीमा ........................................................
ख. सं स्थाको पुरा नाम अं ग्रज
े ीमा..........................................................
ि. सं स्थाको कुनै छोटकरीमा नाम भएमा...............................................
घ. सं स्था स्थापना भएको गमगत...........................................................
ङ. सं स्थाको दतान नं.....................सं स्थाको दतान गमगत.............................
च. सं स्था दतान भएको क्तजल्ला र सरकारी गनकायको नाम...............................
छ. समाजकल्याण पररषदको आवद्धता नं....................आवद्ध भएको गमगत......................
ज. मन्रालयमा सुक्तचकृत भएको गमगत..................... सुक्तचकृत नं. ..............
झ.

सं स्थाको

ठेिाना.........................क्तजल्ला.............िा.पा./न.पा........................वडा

नं...........
ञ. सं स्था पगछल्लो पटक नगबकरण भएको गमगत......................................
ट. सं स्थाको अध्यक्ष नामः
सम्पकन नम्बरः

सं स्थाको

र्मेल ठेिाना :

ठ. सम्पकन व्यक्ति नामः
सम्पकन नम्बरः

र्मेल ठेिाना

ु ोस)
ड. सं स्थाका उद्देश्यहरु (बवढमा तीनवटा मार लेख्नह
१.
२.
३.
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सं स्थाले हालसम्म िदै आएका मुख्य कृयाकलापहरु हालसम्म लाभाक्तन्वत सं ख्या (बढीमा ५

ढ.

ु ोस)
वटा कृयाकलाप र लाभाक्तन्वत सं ख्या लेख्नह
१.
२.
३.
४.
५.
आफ्नो सं स्थामा तल उल्लेक्तखत भौगतक सुगबधा तथा जनशक्ति उपलब्ध छन् या छै नन् सुगनक्तित िरर उपयुि
कोठामा उल्लेख िनुह
न ोस ।
क्र.सं .
१

भौगतक सुगबधा

छ

छै न

सं स्थीाको कायानलयीः
आफ्नै भवन
जग्िा

२

टे लीफोन

३

कम्प्युटर तथ र्न्टरनेट सुगबधा

४

आवश्यकफगननचर

५

जनशक्तिको अवस्था

२. प्रस्ताववत कायनक्रम सम्बक्तन्ध
क. कायनक्रमको नाम.................................
ाँ ीित कायनक्रम कुन हो.......................
ख. चालु अथवा पूज
ि. कायनक्रमको अवगध................................
घ. कायनक्रम सुरु हुने गमगत.....................सम्पन्न हुने गमगत.....................
ङ. कायनक्रमको कुल बजेट.......................
च.

कायनक्रमको लािी अन्यरबाट सहयोि गलएको छ वा छै न यदद छ भने कगत र के कामको लागि

गलएको छ ...................................................
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छ. कायनक्रमको लक्तक्षतविन र लाभाक्तन्वत हुने संख्या....................................................
ज. कायनक्रमको कृयाकलापहरु (के के िने).............................
झ. कायनक्रम सञ्चालनहुने स्थान.................................................................
ट. कायनक्रमको उद्देश्यहरु
ठ.

कायनक्रमको हागसल िनन चाहे को उपलब्धीीहरु (अपेक्तक्षत उपलब्धीी मापनिनन सवकने र

सं ख्या्मक र िुणा्मक दुबै हुनपु ने छ । उपलक्तब्धमा लाभाक्तन्बतहरुको सं ख्या प्रस्तुत हुन ु पनेछ )
ड. कायानन्वयन योजनाः
क्र.सं .

वक्रयाकलाप

गमगत

स्थान

सहभािी संख्या

लाभाक्तन्वत
सं ख्या

३.

कायनक्रम व्यवस्थापन तथा कायानन्वयन:
क. कायनक्रम कायानन्वयन िने प्रकृया र पद्धगत के हो उल्ले ख िनुह
न ोस ।

ख.

कायनक्रमको व्यवस्थापन तथा कायानन्वयन िननको लागि सं स्थासाँि के क्षमता छ व्याख्या

िनुह
न ोस।
ि. समन्वय वा सहकायन िनुहन न्ु छ र कसरी ?
४. कायनक्रमको प्रगतवेदनः पररयोजनाको कायन प्रिगत र समाप्ती साँि सम्बक्तन्धत आगथनक तथा प्रिगत
प्रगतबेदनहरुमा प्रकार, अवगध र पेश िने प्रकृयाहरुका बारे मा उल्लेख िनुह
न ोस ।
५. बजेटः यस पररयोजनामा लाग्ने बजेटका गबस्तृत वववरण सं लग्न िने नमुना ढााँचा।
क्र.सं .

वववरण

र्काई

सं ख्या/ददन
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दर

कुल रकम

कैवफयत

अनुसूक्तच ३
कायनक्रम सञ्चालन हुने क्तजल्ला
क्र.सं.

क्तजल्ला

१

काठमाण्डौँ

२

लगलतपुर

३

भिपुर

४

काभ्रेपलान्चोक

५

गसन्धुपलाञ्चोक

६

दोलखा

७

रामेछाप

८

गसन्धुली

९

मकवानपुर

१०

क्तचतवन

११

धाददङ्ग

१२

नुवाकोट

१३

रसुवा

11

अनुसूक्तच ४
खचनको सीमाङ्कन
(अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सं चालन हुने सबै प्रकारका स्वरोजिार तथा सीपमूलक तागलमको
सं चालन सम्बन्धी खचनका मापदण्ड)

दर रु.
क्र.
सं .

प्रयोजन

प्रदे शस्तर
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क्तजल्ला/

निरस्तर

िाउाँ स्त
र

स्पष्टीकरण

सात कायन ददनसम्मको
तागलम कक्षाित

रूपमा र सो भन्दा
बढीको तागलममा

आवगधक रूपमा स्रोत
व्यक्तिको व्यवस्था
िनुप
न दनछ ।

-आवगधक रूपमा
स्रोत व्यक्तिको

व्यवस्था िदान एउटा
तागलममा दुईजना

(आवश्यकतानुसार दुवै
मुख्य वा एकजना
सीप

ववकास

तागलमका

कक्षाित

(क)

बापत ७००/-

आवगधक

(ख)

सीपस्तर (Skill Level)

बापत १०००/-

सञ्चालन

-कक्षा

सहायक) राख्नुपदनछ र

व्यवस्थामा

(प्रगतकक्षा)
-कायनपर

मुख्य र एकजना

का आधारमा स्थानीय
३५०/७००/-

३५०/७००/-

व्यवस्थामा

गतनको पाररश्रगमक

३० कायन ददनसम्म प्रगतददन)
प्रक्तशक्षक

तोक्नुपदनछ ।

(प्रगत १४००/ददनन्युनतम २ कक्षा गलनुपने)

७००/-

७००/-

-

५००/-

४५०/-

सहायक

(प्रगत १०००/ददनन्युनतम २ कक्षा गलनुपने)

प्रक्तशक्षक

आवगधक

(ि)

व्यवस्थामा

कायन

मागसक)
-मुख्य

न्युनतम

ददन

प्रक्तशक्षक

६०

- सहायक

भन्दा

कक्षा

प्रक्तशक्षक

-सम्बक्तन्धत

कायानलयले सञ्चालन

िरे को तागलममा सोही
कायानलयको स्रोत
व्यक्ति भएको

(बावहरी स्रोत व्यक्तिको हकमा
३०

िरी उक्तल्लक्तखत

अगधकतम सीमागभर

(बावहरी स्रोत व्यक्तिको हकमा
-मुख्य

प्रचलनसमेतको ववचार

अवस्थामा कक्षा गलए

बवढ

बापतको पाररश्रगमक

(मागसक २००००/-

१००००/-

(मागसक १४०००/-

७०००/-

गलनुपने)

१ न्युनतम ६० कक्षा गलनुपने)
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१००००/७०००/-

नपाउने तर कायनपर
बापतको

रकम पाउनेछ ।

-कायनक्रम सञ्चालन

िने कायानलयको

कमनचारीको पररवारको
गनकटतम व्यक्ति

स्रोत व्यक्ति हुन नहुने
।

- दोभासे कमनचारीको
व्यवस्था िनुप
न ने
भएमा नीजलार्न

सहायक प्रक्तशक्षक

सरहको पाररश्रगमक
ददनुपने ।

-ग्रामीण पशुस्वास््य

कायनकतान तागलम

जस्ताववगभन्न ववषयववज्ञ
(Subject Matter

Specialist) आवश्यक
हुने तागलममा

आवगधक रूपमा स्रोत
व्यक्तिको व्यवस्था
िरे पगछ पगन

आवश्यक भए जम्मा
कक्षाको २०

प्रगतशतसम्म अगतररि
स्रोत व्यक्तिद्वारा

कक्षाित रूपमा

सञ्चालन िराउन
सवकन्छ ।

-एउटा कक्षाको

अवगध कम्तीमा १
घण्टा ३० गमनेट
हुनपु दनछ ।

-कायनपर भन्नाले

कम्तीमा ७५०
शब्दको प्रबन्ध
सम्झनुपदनछस
14

पारदशनक पाना,

प्रस्तुतीकरण वटपोट
वा प्रस्तुतीकरणको
प्रयोजनका लागि

तयार पाररएको अरू
्यस्तै सामग्रीको

छायााँप्रगत कायनपर
हुाँदैन ।

-क्तजल्लास्तरीय तागलम

भन्नाले सदरमुकाम वा
अन्यर जहााँ सञ्चालन
िररने भए तापगन

सहभािीको (आफ्नो
घर वा सागबकको
बसोबास स्थलबाट

दै गनक ओहोर–दोहोर

िनन नभ्यार्ने ४ कोस
भन्दा बढी भई

आवासको व्यवस्था
िनुप
न ने तागलम

सम्झनुपदनछ ।
िोष्ठी, सेगमनार, सम्मेलन,

कायनशाला, तागलम, अध्ययन,
आबद्धता जस्ता समारोह

उद्घाटन, समापन खाजाः
सहभािीको खाजा

(प्रगत व्यक्ति प्रगतददन)

ववगभन्न ववक्तशष्ट व्यक्तिहरूलाई
यस्ता समारोहमा आमन्रण

िररएको अवस्थामा ्यस्ता सबै
व्यक्तिहरूको खाजा, खाना
खचनबापत बढीमा एकमुष्ट

२ रु.२,०००।– सम्म खचन िनन

सं योजक, स्रोत व्यक्ति,
२००/-

२००/15

२००/-

प्रगतवेदक र सहयोिी

कमनचारीलाई समेत ।

सवकनेछ तर

ववक्तशष्ट व्यक्तिहरूको उपक्तस्थगत
प्रमाक्तणत हुनपु नेछ ।)

प्रक्तशक्षण कायनको
मसलन्दअन्तिनत

मसलन्द

बोडनमाकनर, पारदशनक

ख. सीप ववकास तथा अन्य
तागलम कायनक्रमका लागि

पाना, कायनपरको
५०/-

५०/-

५०/-

–सहभािीका लागि (सात कायन

१००/-

७५/-

६०/-

–प्रक्तशक्षण कायनका लागि (सात

२०००/-

१५००/-

१०००/-

-प्रक्तशक्षण कायनका लागि (तीस

२५००/-

२०००/-

१५००/-

३०००/-

२५००/-

२०००/-

-सहभािीका लागि (सात कायन

ददनसम्म प्रगत सहभागि)

ददन भन्दा बवढ प्रगत सहभागि)
कायन ददनसम्म प्रगत कायनक्रम)

छायााँप्रगत, मेटाकाडन,

माक्तस्कङ टे प, र््यादद)
।

कायन ददनसम्म प्रगत कायनक्रम)

–प्रक्तशक्षण कायनका लागि (तीस
कायन ददन भन्दा बवढ प्रगत

३ कायनक्रम)

सं योजक भत्ता

–अगधकतम १५ कायन ददनसम्म

एक कायनक्रममा
५००/-

४००/-

३००/-

प्रगतददन

४ –१५ कायनददनपगछ प्रगतददन

एकजना सं योजकलाई
कायनक्रमको प्रगतवेदन

२५०/-

२००/-

१५०/-

बू झाएपगछ र दू ई

जनासम्म सहयोिीलाई
भत्ता ददन सवकनेछ ।
सं योजक तागलम

सहयोिी भत्ता

–अगधकतम १५ कायन ददनसम्म

अवगधमा गबदा बसेमा
१५०/-

१५०/-

१५०/-

प्रगतददन

५ –१५ कायनददनपगछ प्रगतददन

भत्ता नपाउने र

सं योजकको काम
७५/-

७५/-
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७५/-

सहयोिीले िरे बापत

सं योजकले पाउने भत्ता
पाउनेछैन ।
ववववध (प्रमाणपर, पानी,

सरसफाई, तूल, र््याददका लागि)
-सात कायन ददनसम्म प्रगत

१५००/-

१०००/-

१५००/-

२०००/-

१५००/-

७५०/-

२५००/-

२०००/-

१०००/-

कायनक्रम

-तीस कायन ददनसम्म प्रगत

कायनक्रम

-तीस कायन ददन भन्दा बवढ

६ प्रगत कायनक्रम

तागलम आयोजना हू ने

स्थलमा कूनै सरकारी
वा िैरसरकारी

गनकायको छारावास

भएमा ्यस्तो गनकायले

तोकेको दरमा छारावास
प्रयोि िनन सवकने तर

अल्पकालीन तागलमका

प्रक्तशक्षाथी आवास खचन

दै गनक भ्रमण भत्ता नपाएको
खण्डमा खाजा खाना खचन

७ उपलब्ध िराउने

तागलम सुववधा (तागलम कक्ष
तथा भाडामा गलनुपने

८ उपकरणको भाडा)

लागि होटल वा सोही
प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

प्रचगलत

बजारदर

बजारदर

बजारदर

बजारदर

बजारदर

बजारदर

तागलम सामग्री

(कच्चा पदाथन, नमुना, र्न्धन,
पोकाबन्दीका सामान, खररद
िनुप
न ने सानागतना औजार,

९ र््यादद)

१० सीप पररक्षण (प्रगत सहभागि)

बजारदर
बजारदर
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बजारदर
बजारदर

बजारदर
बजारदर

प्रयोजनलाई घर भाडामा
गलई खचन लेख्न नपार्ने
।

प्रगतवेदकको पाररश्रगमक
प्रगतवेदन बुझाएपगछ

मार ददनुपदनछ र प्रगत
कायनक्रम रु.

३,०००।– भन्दा बढी

ु ाँद
हुनह
ु ै न । साथै तागलम
सं योजक र प्रगतवेदक

प्रगतवेदकको पाररश्रगमक

(ख) पाररश्रगमक तागलमको
लागि एकमुष्ठ

(ि) खाना, बस्न बास खचन

११ (घ) खाजा

१०००/दै .भ्र.

गनयमानुसार
२००

१०००/-

१०००/-

गनयमानुसा

गनयमानुसा

दै .भ्र.
र

२००

दै .भ्र.
र

२००

एकै व्यक्ति भएमा

अगतररि पाररश्रगमक र
खाना/खाजा खचनमा

दोहोरो सुववधा पार्नेछैन
।

सहभागिता भत्ता

(क) दै गनक खाने बस्ने
खचन बापत

-२१ कायन ददनसम्मको
तागलम

सहभागिता भत्ता

-२१ कायन ददन भन्दा

(क) दै गनक खाने बस्ने खचन

बढीको तागलम भए

बापत

-२१ कायन ददनसम्मको तागलम
-२१ कायन ददन भन्दा बढीको
तागलम भए खाने बस्ने खचन

७००/-

७००/-

८४००/-

८४००/-

बापत मागसक

-कायनक्रमको तफनबाट

छारावासको व्यवस्था भएकोमा

४००/-

४००/-

दै गनक खाना खचन

-छारावासको व्यवस्था भएकोमा
१ मवहना भन्दा बढी अवगधको
भए खाना खचन बापत मागसक
- कायनक्रमको तफनबाट खाजा

तथा खानाको व्यवस्था भएको

६४००/-

दै .भ्र. को

२५ प्रगतशत

तर आवासको व्यवस्था

६४००/-

७००/८४००/-

खाने बस्ने खचन बापत
मागसक

-कायनक्रमको तफनबाट
छारावासको व्यवस्था

४००/-

भएकोमा दै गनक खाना
खचन

-छारावासको व्यवस्था
६४००/-

भएकोमा १ मवहना

भन्दा बढी अवगधको

भए खाना खचन बापत
दै .भ्र. को

दै .भ्र. को

प्रगतशत

प्रगतशत

२५

२५

मागसक

- कायनक्रमको तफनबाट
खाजा तथा खानाको
व्यवस्था भएको तर

१२ नभएकोमा

आवासको व्यवस्था
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नभएकोमा

सहभागिको भ्रमण खचन

-सावनजागनक यातायात चल्ने
स्थानमा (न्युनतम भाडा)

-सावनजागनक यातायात चल्ने
स्थानमा (२ ददनको लागि

एकमुष्ठ रु.२०० र सो भन्दा
बवढ जगतसुकै ददन भएपगन
१३

एकमुष्ठ रु.५००)
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