
v08 M @ ;+Vof M !               y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–@      ldlt M @)&९.!!.)% 

 

 

 

 

y'n'ª b'wsf]zL /fhkq 

y'n'ª b'wsf]zL ufp Fkflnsfåf/f k|sflzt 
 

efu–@ 

;"rgf ३० 
तालिम, गोष्ठी, अलिमूखिकरण, अन्तरलिया तथा काययशािा संचािन  

सम्बन्धी िचयको काययलिलि – २०७९ 
 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: @)&९.!!.०५ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलकाको 

गाउँ काययपाजलकाले बनाएको तपजसल बमोजिमको काययजिजध सियसाधारणको िानकारीको लाजग प्रकाशन 

गररएको छ । 

 

प्रस्तािना : 
थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलकाले सञ्चालन गने सामाजिक जिकास, िातािरण संरक्षण, साियिजनक जनमायण, 
मानि संशाधन लगायत सबै शाखा, िडा कायायलय, गाउँपाजलका सँग आबद्ध सबै सरकारी तथा 
गैरसरकारी जनकाय एिम् गाउँपाजलका मातहतका सबै काययक्रम अन्तरगत सञ्चालन हुने ताजलम, गोष्ठी, 
काययशाला लगायतका काययक्रम गाउँपाजलका आफँैले सञ्चालन गदाय िा साझेदार संस्था संचालन गदाय 
समेत खचय गनयका लाजग गाउँपाजलकाको सबै योिना तथा काययक्रमको बिेट खचयमा एकरुपता कायम 
गनुयका साथै उक्त खचयको पारदजशयता समेत कायम गनयका लाजग जसमा तयार गनय िाञ्छनीय भएकाले 
गाउँ काययपाजलकाको २०७९।११।०५ गतेको बैठकबाट पाररत गरर यो काययजिजध लागू गने जनणयय 
गररयो । 

पररचे्छद – १ 
प्रारखिक 

१. सलिप्त नाम र प्रारि : 
(क) यो काययजिजधको नाम "थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलकाको ताजलम, गोष्ठी, अजभमूखखकरण, अन्तरजक्रया 
तथा काययशाला संचालन सम्बन्धी खचयको काययजिजध –२०७९" रहनेछ । 
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(ख) यो काययजिजध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररिाषा : 
जिषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययजिजधमा, 
(क) "तालिम" भन्नाले मानिीय ज्ञान, सीप र धारणामा सकारात्मक पररियतन ल्याउने मानि संशाधन 
जिकासको लाजग सञ्चालन गररने जक्रयाकलापहरु सम्झनु पदयछ । 
(ख) "मानि संशािन लिकास" भन्नाले कुनैपजन प्रकारको सीप, क्षमता अजभबृखद्ध सम्बन्धी ताजलम, 
गोष्ठी, सेजमनार, समे्मलन, अजभमूखखकरण िस्ता जक्रयाकलापहरु सम्झनु पदयछ । 
(ग) "सहजकताय िा प्रलशिक" भन्नाले मानि संशाधन जिकास सँग सम्बन्धीत कुनैपजन जिषयको 
ज्ञान, सीप भएको र उक्त ज्ञान, सीप अरुलाई प्रिाह गने व्यखक्तलाई सम्झनु पदयछ । 
(घ) "काययिम संयोजक" भन्नाले मानि संशाधन जिकासका लाजग सञ्चालन गररएको ताजलमको 
समू्पणय व्यिस्थापकीय पक्ष संयोिन गने व्यखक्तलाई सम्झनु पदयछ ।  
(ङ) "काययिम सहयोगी" भन्नाले मानि संशाधन जिकासका लाजग सञ्चालन गररएको ताजलमको 
समू्पणय व्यिस्थापकीय पक्षमा सहयोग पु¥याउने व्यखक्तलाई सम्झनु पदयछ ।  
(च) "मसिन्द" भन्नाले ताजलम सञ्चालन गदाय लागे्न आिश्यक सामाग्रीहरु िसै्त, माकय र, ब्राउन पेपर, 
माखिङ टेप आजदलाई सम्झनु पदयछ । 
(छ) "प्रस्ताि' भन्नाले ताजलम सञ्चालन गनुयपूिय पेश गररएको कायययोिनासजहतको जिसृ्तत खाका 
सम्झनु पदयछ । 
(ि) "गाउँपालिका" भन्नाले थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलका, सोलुखमु्ब सम्झनु पदयछ । 
३. उदे्दश्य : 
(क) थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलकामा प्राप्त सबै के्षत्रका स्रोतबाट सञ्चाजलत हुने सामाजिक जिकास, 
िातािरण संरक्षण, पूिायधार एिम मानि संशाधन जिकासका काययक्रमहरु सञ्चालन गदाय पारदशी र 
खचयमा एकरुपता कायम गनुय । 
(ख) गाउँपाजलकाको स्रोतबाट सञ्चालन गररने ताजलम, बैठक, गोष्ठी, काययशाला तथा सेजमनार िस्ता 
काययक्रमहरुमा गनय सजकने खचयको अजधकतमजसमा जनधायरण गनुयका साथै खचयमा पारदशीता कायम 
गनुय । 
(ग) गाउँपाजलकाको के्षत्र जभत्र सञ्चालन हुने तथा गररने क्षमता जिकास, सीप जिकासलगायतका जिजभन्न 
काययक्रममा स्रोत व्यखक्त सहभागी लगायतको पाररश्रजमक तथा अन्य सेिा सुजिधाको जनधायरण गनुय । 
(घ) गाउँपाजलकाको िडास्तर, समुदायस्तरमा सञ्चालन हुने तथा गररने क्षमता जिकास, सीप जिकास 
लगायतका जिजभन्न काययक्रमहरुमा स्रोत व्यखक्त, सहभागी लगायतको पाररश्रजमक तथा अन्य सेिा 
सुजिधाहरुको अजधकतम एिम नू्यनतम खचयको जसमा जनधायरण गनुय । 
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पररचे्छद –२ 
तालिम, गोष्ठी, अलिमूखिकरण, अन्तरलिया तथा काययशािाको िचय सम्बन्धी व्यिस्था 

४. तालिम, गोष्ठी, अलिमूखिकरण, अन्तरलिया तथा काययशािाको िचय सम्बन्धी व्यिस्था 
(क) ताजलम, गोष्ठी, अजभमूखखकरण, अन्तरजक्रया तथा काययशालामा सहिकतायले अजनिायय रुपमा 
काययपत्र पेश गनुयपनेछ । काययपत्र पेश नगरेको अिस्थामा काययपत्र िापतको पाररश्रजमक भूक्तानी 
गररने छैन् । 
(ख) ताजलम, गोष्ठी, अजभमूखखकरण, अन्तरजक्रया तथा काययशालाको पाररश्रजमक देहायबमोजिम रहने 
छ । 
(अ) बाजहरी प्रसु्ततकतायको हकमा काययपत्र िापत रु २,५००/- र प्रिचन िा प्रसु्तजत िापत रु १७५०/- 
र सहायक स्तरका लाजग काययपत्र िापत रु २,०००/-र प्रिचन िा प्रसु्तजत िापत रु १५५०/- 
(आ) आन्तररक प्रसु्ततकतायको हकमा काययपत्र िापत रु १,०००/- र प्रिचन िा प्रसु्तजत िापत रु 
६००/- 
(ग) गोष्ठी, सेजमनार, समे्मलन तथा काययशालाको बाजहरी जटप्पणीकतायलाई प्रजत काययपत्र रु ९००/-तथा 
आन्तररक जटप्पणीकतायलाई रु ७००/-साथै एउटा काययपत्रमा दुई िना भन्दा बजि जटप्पणीकताय राख्न 
जमल्ने छैन । 
स्पष्टीकरण, 

• काययपत्र कखिमा ७५० शब्दको हुनुपने छ । पारदशयक पाना िा प्रसु्तजतकरण, जटपोटका 
फोटोकपी काययपत्रमा मान्य हुने छैन । 

• आन्तररक प्रसु्ततकताय भन्नाले सम्बन्धीत जनकाय/तह जभत्रकै पदाजधकारी एिम कमयचारी सम्झनु 
पदयछ । 

५. सीप लिकास तथा िमता लिकास तालिम सम्बन्धी व्यिस्था : 
गाउँपाजलका आफँैले आयोिना गने िा िडा तथा समुदायमा आयोिना गररने सीप जिकास तथा क्षमता 
जिकास ताजलम सञ्चालन गदाय देहाय अनुसारको पाररश्रजमक भुक्तानी गररने छ । 
(क) कक्षागत रुपमा काययपत्र र ह्यान्स आउट िापत रु ६००/- तथा कक्षा सञ्चालन िापत रु १०००/- 
(ख) आिजधक रुपमा सञ्चालन हुने काययक्रमको हकमा ३० कायय जदनसम्मका लाजग मुख्य प्रजशक्षकलाई 
प्रजतजदन अजधकतम रु १४००/- तथा सहायक प्रजशक्षकलाई प्रजतजदन अजधकतम रु ११००/- 
स्पष्टीकरण, 

• १५ कायय जदन सम्मको ताजलम कक्षागत रुपमा र सो भन्दा बजिको ताजलममा आिजधक रुपमा 
स्रोत व्यखक्तको व्यिस्था गनुय पदयछ । 
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• आिजधक रुपमा स्रोत व्यखक्तको व्यिस्था गदाय एउटा ताजलममा २ िना (आिश्यकता अनुसार 
दुिै मुख्य िा १ िना मुख्य र १ िना सहायक)राख्नु पदयछ । र सीप स्तरको आधारमा 
स्थानीय प्रचलन समेतको जिचार गरर उले्लखखत अजधकतम जसमा जभत्र जतनीहरुको पाररश्रजमक 
तोकु्न पदयछ । 

• एउटा कक्षाको अिजध १ घण्टा ३० जमनेटको हुनुपदयछ । 
• काययपत्र भन्नाले किीमा ७५० शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनु पदयछ । पारदशयक पाना, प्रसु्ततीकरण 

जटपोट िा प्रसु्तजतकरणको प्रयोिनका लाजग तयार पाररएको अरु त्यसै्त सामाग्रीको छायाँ 
प्रजतलाई काययपत्र माजनने छैन  

 

६. अन्य तालिम सम्बन्धी व्यिस्था 
अन्य सबै प्रकारका ताजलमका स्रोत व्यखक्त र प्रजशक्षक पाररश्रजमक ह्यान्स िाउट िापत रु ६००/- 
तथा कक्षा सञ्चालन िापत रु २०००/- हुनेछ । 

• एउटा कक्षाको अिजध १ घण्टा ३० जमनेटको हुनुपदयछ । 
• काययपत्र भन्नाले किीमा ७५० शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनुपदयछ । पारदशयक पाना, प्रसु्ततीकरण 

जटपोट िा प्रसु्तजतकरणको प्रयोिनका लाजग तयार पाररएको अरु त्यसै्त सामाग्रीको छायाँ 
प्रजतलाई काययपत्र माजनने छैन । 

७. तालिम, उद्घाटन समारोह, अलतथी सत्कार र समापन आलदको िाजा तथा िाना सम्बन्धी 
व्यिस्था : 
कुनैपजन समारोह (गोष्ठी, ताजलम, सेजमनार, समे्मलन,काययशाला,अजभमूखखकरण) को उद्घाटन तथा 
समापन काययक्रम तथा सहभागीको खािा÷खाना (प्रजत व्यखक्त प्रजत जदन) का लाजग देहाय अनुसार 
हुने छ । 
(क) खािा खचय : रु २००/- (प्रजत व्यखक्त) 
स्पष्टीकरण 
संयोिक, स्रोत व्यखक्त, प्रजतिेदक, सहायक, सहयोगी कमयचारी तथा अन्य आमखितलाई समेत खािा 
खुिाइने छ । 
(ख) खाना खचय : रु ३५०/- (प्रजत व्यखक्त) 
स्पष्टीकरण 
संयोिक, स्रोत व्यखक्त, प्रजतिेदक, सहायक, सहयोगी कमयचारी तथा अन्य आमखितलाई समेत खाना 
खुिाइने छ । 
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(ग) जिजशष्ट व्यखक्तहरुलाई समारोहमा आमिण गररएको अिस्थामा बजिमा जदनको २ पटक खािा 
र खाना िापत बजिमा जदनको रु २०००/- सम्म खचय गनय सजकने छ । तर जिजशष्ट व्यखक्तहरु उपखस्थत 
भएको प्रमाजणत हुनु पनेछ । 
८. सहिागीहरुको भ्रमण िचय (यातायात िचय)सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनैपजन काययक्रमका सहभागीहरुका लाजग यातायात खचय अथय मिालयको कायय सञ्चालन जनदेजशका, 
२०७३ बमोजिम देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) ताजलम केन्द्रको दुरीको जहसािले ५ जकलोजमटर के्षत्र जभत्र जदनको रु २००/- 
(ख) ताजलम केन्द्रको दुरीको जहसािले १० जकलोजमटर के्षत्र जभत्र जदनको रु ३००/- 
(ग) ताजलम केन्द्रको दुरीको जहसािले १० जकलोजमटर भन्दा बजि भएमा जदनको रु ४००/- 
स्पष्टीकरण, 
केन्द्र भन्नाले थुलुङ दुधकोशी गाउँपाजलका, गाउँकाययपाजलकाको कायायलयलाई सम्झनु पदयछ । भने िडा 
कायायलयहरुमा केन्द्र रहेको अिस्थामा िडा केन्द्रबाट सोही अनुसारको दुरी जहसाि गनुय पनेछ । िुन 
समानताको जसद्धान्तमा आधाररत हुनु पनेछ ।  
९. से्टशनरी/मसिन्द सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनैपजन काययक्रमका लाजग तपजसल अनुसारको मसलन्द खचय जदइनेछ । 
(क) गोष्ठी, सेजमनार, काययशालाका लाजग प्रजत सहभागी रु २००/- तथा प्रजशक्षण काययका लाजग प्रजत 
काययक्रम रु ५,०००/- 
(ख) सीप जिकास तथा अन्य ताजलम काययक्रमका लाजग देहाय अनुसार हुने छ । 
(अ) सहभागीका लाजग (७ कायय जदनसम्म)प्रजत सहभागी रु १००/- 
(आ) सहभागीका लाजग (७ कायय जदन भन्दा बजि भएमा) प्रजत सहभागी रु १७५/- 
(इ) प्रजशक्षण काययका लाजग (७ कायय जदनसम्म) प्रजत काययक्रम रु ५,०००/- 
(ई) प्रजशक्षण काययका लाजग (३० कायय जदन सम्म िा ३० कायय जदन भन्दा बजि सम्म) प्रजत काययक्रम 
रु. १०,०००/- 
स्पष्टीकरण,  

• प्रजशक्षण काययको मसलन्द अन्तरगत बोडय माकय र, पारदशयक पाना, काययपत्रको छायाँप्रजत, मेटा 
काडय, माखिङ टेप आजद सामाग्रीहरुलाई बुझाउछ । 

• प्रजशक्षाथी मसलन्द अन्तरगत डायरी िा कापी तथा बलपेनहरुलाई िनाउछ । 
• इन्स्टीचू्यटमा माजसक काययक्रम गराउदा १ घण्टा ३० जमनेट देखख २ घण्टासम्मको कक्षा 

सञ्चालन गनुय पदयछ । जनयमानुसार लागे्न कर कट्टी गनुय पनेछ । 
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१०. संयोजक तथा सहयोगी ित्ता सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनैपजन काययक्रमका लाजग संयोिक तथा सहयोगी भत्ता देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) संयोजक ित्ता : 
(अ) ७ कायय जदनसम्म प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु ५००/- 
(आ) ३० कायय जदन िा सो भन्दा बजि प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु ४५०/- 
(ि) सहायक ित्ता : 
(अ) ७ कायय जदनसम्म प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु २००/- 
(आ) ३० कायय जदन िा सो भन्दा बजि प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु १५०/- 
(ग) सहयोगी ित्ता : 
(अ) ७ कायय जदनसम्म प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु १५०/- 
(आ) ३० कायय जदन िा सो भन्दा बजि प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजत जदन रु १००/- 
स्पष्टीकरण 

• एक काययक्रममा एक िना संयोिकलाई काययक्रमको र २ िनासम्म सहायक र १ िना 
सहयोगीलाई प्रजतिेदन बुझाएपजछ भत्ता जदन सजकनेछ । जनयमानुसार लागे्न कर कट्टी गनुयपनेछ। 

• संयोिक ताजलम अिजधमा जिदा बसेमा भत्ता पाउने छैन । र संयोिकको काम सहयोगीले 
गरेिापत संयोिकले पाउने भत्ता सहयोगीले पाउने छैन । 

११. लिलिि िचय सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनैपजन काययक्रमको लाजग जिजिध खचय देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) प्रमाणपत्र, खानपानी, सरसफाई, तुल÷व्यानर आजदका लाजग प्रजत काययक्रमका लाजग प्रजतजदन रु 
१५००/- 
१२. कुनै पजन काययक्रमका लाजग हल तथा काययक्रम सामाग्री देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) ताजलम सुजिधा (ताजलम कक्षा तथा भाडामा जलनुपने उपकरणहरुको भाडा) प्रचजलत बिार दर 
अनुसार हुनेछ । र जनयमानुसार कट्टा गनुयपने कर कटटी गनुयपनेछ । 
(ख) ताजलम सामाग्री (कच्चा पदाथय, नमूना, इन्धन,पोकािन्दीका सामान, खररद गनुयपने सानाजतना 
औिारहरु आजद) प्रचजलत बिारदर अनुसार हुनेछ । 
१३. स्थिगत प्रालिलिक परामशयदाताको िचय सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनै पजन काययक्रमका लाजग स्थलगत प्राजिजधक परामशयदाताको खचय देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) नेपाल सरकारको कमयचारीका हकमा जनयमानुसार हुनेछ । 
(ख) अन्यको हकमा प्रजत कायय जदन रु १,०००/- 
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स्पष्टीकरण, 
• जनयमानुसार भन्नाले भ्रमण खचय जनयमािली, २०६४ सम्झनु पदयछ । 

१४. प्रलतिेदन तथा प्रलतिेदकको पाररश्रलमक सम्बन्धी व्यिस्था : 
कुनै पजन काययक्रमको लाजग प्रजतिेदन र प्रजतिेदकको पाररश्रजमक देहाय बमोजिम हुनेछ । 
(क) प्रजतिेदकको पाररश्रजमक (समे्मलन, ताजलम, गोष्ठी र काययशाला) १ कायय जदनसम्मको रु १,०००/-
र १ कायय जदन भन्दा बजि भए अजतररक्त थप रु. ५००/- 
(ख) खाना, आिास तथा दैजनक भ्रमण भत्ता जनयम अनुसार हुनेछ । 
स्पष्टीकरण, 

• प्रजतिेदकको पाररश्रजमक प्रजतिेदन बुझाएपजछ मात्र भुक्तानी जदनुपनेछ । प्रजत काययक्रम रु. 
३,०००/- भन्दा बिी हुनुहँुदैन । साथै ताजलम संयोिक र प्रजतिेदक एकै व्यखक्त भएमा 
अजतररक्त पाररश्रजमक र  खाना/खािा खचय दोहोरो सुजिधा पाइने छैन । जनयमानुसार लागे्न 
कर कट्टी गनुयपनेछ । 

• कुनै एउटा संस्थाले एक पटक सम्झौता गरर जलएको रकमबाट एक भन्दा बजि काययक्रमहरु 
सञ्चालन गरेमा पजन प्रजतिेदन एकमुष्ट पेश गनुय पनेछ । 

१५. आिालसय तालिम िचय सम्बन्धी व्यिस्था : 
आिाजसय ताजलम काययक्रमका लाजग खचय व्यिस्था देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) आिास प्रजतव्यखक्त दैजनक १,०००/- 
(ख) संयोिक भत्ता प्रजतजदन रु ४००/- 
(ग) सहायक भत्ता प्रजतजदन रु २००/- र सहयोगी भत्ता प्रजतजदन रु १५०/- 
(घ) मसलन्द से्टशनरी खचय प्रजतव्यखक्त रु १००/- 
(ङ) खाना प्रजतव्यखक्त प्रजतछाक रु ३५०/- 
(च) खािा प्रजतव्यखक्त प्रजतजदन रु २००/- 
(छ) जिजिध खचय (व्यानर, तखिर, टेजलफोन, फोटोकपी आजद) प्रजत काययक्रम रु २५००/- 
स्पष्टीकरण, 

• एउटा काययक्रममा बजिमा १ िना संयोिक, २ िना सम्म सहायक र १ िना सहयागी राख्न 
सजकनछ । 

• आिाजसय ताजलममा यसमा उले्लख भएबाहेक खचय अन्य ताजलममा उले्लखखत खचय जशषयक 
बमोजिम नै हुनेछ । 

१६.सहिागी ित्ताको मापदण्ड 
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(१) प्रजशक्षाथी छनौट गरी िानगरी सञ्चालनगररएको िुनसुकै प्रकारको ताजलम, गोष्ठीका 
सहभागीहरूलाई सहभागी भत्ता उपलब्ध नगराउने भनी सूचना गनुयपनेछ । 
(२) तर,ताजलम, गोष्ठी, काययशालाको सहभागीलाई सहभागी भत्ता जदने गरी िा सहभागीको भ्रमण खचय 
जदने गरी िा सहभागीहरूलाई सहभागी भत्ता िा सहभागी भ्रमण खचय दुिै जदने गरी स्वीकृत भएका 
काययक्रमका सहभागीहरूलाई जनम्न अनुसारको सहभागी भत्ता प्रदान गनय सजकनेछ । 
क्र.स. प्रयोिन दर रकम रु. स्पष्टीकरण 

१. सहभागीहरुको दैजनकभत्ता (७ जदन 
सम्म संचालन हुने गोष्ठी, अन्तरजक्रया, 
सेजमनार, ताजलम आजदमा ) 

रु.५००/-
  

जनिायजचत िनप्रजतजनजधहरु सहभागी 
भएको हकमा बैठक भत्ता सरह सहभागी 
भत्ता उपलब्ध गराउन सजकनेछ । 

२. दैजनक खाने बसे्न खचय बापत 
(२१ कायय जदन सम्मको ताजलम ) 

रु.१,०००/-  

३. २१ कायय जदनभन्दा बिीको ताजलम भए 
खाने बसे्न खचय बापत 

रु.८,४००/-  

४. काययक्रमको तफय बाट छात्राबासको 
व्यिस्था भएमा दैजनक खाना खचय 

रु.४००/-
  

 

५. छात्राबासको व्यिस्था भएको १ मजहना 
भन्दा बिी अिजधको भए खाना खचय 
बापत 

रु.६,४००/- एक्काइस जदनभन्दा बिी जदनको भएमा 
माजसकको दामासाहीले हुने रकम पजन 
थप गरी पाउनेछ । 
ताजलम, अिजधका लागी सहभागी भत्ता 
पाएको दैजनक भत्ता िा आिास  खचय 
पाउने छैन । 
काययक्रममा सहभागी हुने व्यखक्तले अन्य 
जनकाय बाट दै. भ्र.भत्ता पाउने भएमा 
सहभागी भत्ता पाउने छैन । सात कायय 
जदन सम्मको ताजलम जबदाको जदनमा पजन 
सञ्चालन गनुयपनेछ । 

६. काययक्रमको तफय  बाट खािा तथा 
खानाको व्यिस्था भएको तर आिासको 
व्यिस्था नभएकोमा 

रु.८००/- 

 
(३) दैजनक भ्रमण भत्ता पाउने गरी जिल्ला बाजहरबाट काययक्रममा बोलािट भई सहभागी हुनेहरूलाई सहभागी 
भत्ता जदन जमलै्दन । 
 

आज्ञाले¸ 

खरिधन िाई 

नन. प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 


