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१. पृष्ठभुखमिः  

लिख ु गाउाँपालिकाको आलथयक बर्य ०७७/७८ मा एम.आइ.एस. तालिम पलञ्जकरण अन्र् लिलिध खर्य लशर्यकमा रु. 

२२,०००।०० र अपगु रमक लिख ुगा.पा. को कमयर्ारी तालिम खर्य लशर्यकमा रु. ५,००,०००।- बजेट लिलनर्ोजन भएको 

र सो को आधारमा र्स गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा िडा कार्ायिर्मा कार्यरत कमयर्ारीहरुिाई एम.आई.एस. 

सम्बन्धी लसपमिूक ज्ञान प्रदान गने तथा र्स गाउाँपालिकािाई सरू्ना, सुंर्ार तथा प्रलिलधको क्षेत्रमा अलि बढाउने उदशे्र् 

सलहत २ लदने एम.आइ.एस. लसपमिूक तालिम प्रदान गनयको िालग र्ो प्रस्तािना पत्र तर्ार गररएको छ । 

२. लक्ष िथा उदेश्य:  

• व्र्लिगत िटना दताय अनिाईन मार्य त गनय सक्नु । 

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा भत्ता तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन गनय सक्नु । 

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी गनुासो व्र्िसथापन प्रणािी सञ्र्ािन गनय सक्नु । 

• लडलजटाइजेसन प्रणालिमा तथ्र्ाङ्क रुज ुगनय सक्नु ।  

३. सञ्चालन भएको स्थान: गाउाँपालिकको सभाहि 

४. सञ्चालन भएको समयावखध: २०७७।०९।०१ गते दलेख ०२ गते सम्म । 

५.  लाभाखन्दि: िडा कार्यिर्मा कार्यरत कमयर्ारीहरु ।  

६. सम्पाखदि खक्रयाकलाप:  

 प्रथम खदन 

• उद्घाटन समारोह, तालिमको बजेट व्र्िस्थापन र तालिमको उदशे्र्का बारेमा जानकारी र तालिमको बारेमा 

मन्तव्र्,  

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा प्रणािी सम्बलन्ध लिलखत कक्षा,  

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सम्बलन्ध प्रर्ोगात्मक कक्षा । 

दोस्रो खदन 

• सामालजक सरुक्षा प्रणािी सम्बन्धी प्रर्ोगात्मक कक्षा, 

• गनुासो दताय सम्बलन्ध लिलखत कक्षा, 

• गनुासो दताय सम्बलन्ध प्रर्ोगात्मक कक्षा, 

• लडलजटाइजेस प्रणािी सम्बन्धी जानकारी तथा प्रर्ोगात्मक कक्षा ।  

• तालिमको बारेमा सहभागीको भनाई प्र.प्र.अ. तथा गा.पा उपाध्र्क्ष र अध्र्क्षको मन्तव्र्साँगै तालिमको समापन । 

७. िचय भएको रकम: 

क्र.स. लििरण पररमाण लदन दर रकम कैलर्र्त 

१ सहभागी भत्ता ४० २ १००० ४००००  

२ प्रलशक्षक भत्ता ३ २ २००० ६०००  

३ का.स. १ २ ५०० १०००  

४ खाजा ५२ २ १५० ७८००  

५ स्टेसनरी २६  १९० ४९४०  

६ फ्िेक्स १  १००० १०००  

७ अन्र् लबलबध    ३०००  

 जम्मा    ६३७४०  



 

८. अपेखक्षि पररमाण:  

• व्र्लिगत िटना दताय अनिाईन मार्य त गनय सक्नु । 

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा भत्ता तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन गनय सक्नु । 

• व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी गनुासो व्र्िसथापन प्रणािी सञ्र्ािन गनय सक्नु । 

• लडलजटाइजेसन प्रणालिमा तथ्र्ाङ्क रुज ुगनय सक्नु 

९. खनष्कर्य:  

र्स लिख ुगाउाँपालिकामा सञ्र्ािन भएको व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा व्र्िस्थापन (VERSP-MIS) 

प्रणािी सम्बन्धी २ लदने तालिम गाउाँ कार्यपालिकाको सभाहिमा सहभागी, गा.पा. अध्र्क्ष/उपाध्र्क्ष तथा प्रमखु 

प्रशासलकर् अलधकृतको सहर्ोगमा सर्ितापरूिक सम्पन्न गररर्ो ।  

 

 

  

ियार गने 

लखिा लि.क. 

लिख ुगाउाँपालिका 

व्र्लिगत िटना दताय तथा सामालजक 

सरुक्षा उप-शाखा प्रमखु 

रुजु गने 

बिराम रु्र्ि 

लिख ुगाउाँपालिका 

आलथयक प्रशासन उप-शाखा प्रमुख 

प्रमाखणि गने 

अभर् कुमार गपु्ता 

लिख ुगाउाँपालिका 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 


