
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यजिगत घटना दताा प्रणाली 

सुदृजिकरणआयोिना सम्बन्धी अजिमूजिकरण कायाक्रमको  

 

 

 

 

प्रततवेदन २०७८ 
 

 

 

 

 

 

 

आयोिक 

तिख ुगााँउपातिका, गााँउ काययपतिकाको कायायिय, यसम 

पञ्जीकरण उप-शाखा 

ओखिढुुंगा, प्रदशे न: १ 

नेपाि 

  



  १.  पृष्ठिुजमिः  

तिख ुगाउाँपातिकाको आतथयक बषय ०७८/७९ मा रातरिय पररचयपत्र तथा पतञ्जकरण तवभागिे उपिव्ध गराएको तातिम 

खाका बमोतजम घटना दताय तथा सामातजक सरुक्षा सम्बन्धमा  नपा/गापा, वडा कायायियका कमयचारीहरुको िातग तातिम 

तथा जनप्रतततनतधहरुिाई  अतभमतुखकरण काययक्रम सञ्चािन  खचय तशषयकमा २,४६,०००।- बजेट तवतनयोजन भएको र 

सो को आधारमा यस गाउाँपातिका का जनप्रतततनतध तथा स्थानीय तनकायका  कमयचारीहरुिाई सामातजक सरुक्षा तथा 

व्यतिगत घटना दताय प्रणािी सदुृतढकरण आयोजना  सम्बन्धी ३ तदने अतभमतुखरकण काययक्रम प्रदान गरी प्रस्तातवत 

स्वीकृत रकमको फर्छ्यौटको िातग काययक्रमको प्रततवेदन पत्र तयार गररएको छ । 

२.  लक्ष तथा उदेश्य:  

 आयोजनाको पररचय र आयोजनाको समयावतध बारे स्पष्ट हुन ु। 

 गनुासो सनुवुाई तथा गनुासो व्यवस्थापन प्रणािीको बारेमा जानकारी प्रदान गनुय । 

 तडतजटाइजेसन प्रणाति तथा दताय तशतवर सञ्चािन बारेमा जानकारी प्रदान गनुय ।  

३. सञ्चालन िएको स्थान: गाउाँपातिकको सभाहि 

४. सञ्चालन िएको समयावजध: २०७८।१०।०५ गते दतेख ०७ गते सम्म । 

५.  लािाजन्दत: जनप्रतततनतध तथा वडा काययियमा काययरत कमयचारीहरु ।  

६. सम्पाजदत जक्रयाकलाप:  

 प्रथम जदन 

 आयोिना सम्बन्धी १ जदने अजिमुजिकरण कायाक्रम  

 पतहिो सेसन 

o उद्घाटन समारोह, काययक्रमको बजेट व्यवस्थापन बारेमा जानकारी 

o आयोजना उदशे्यका बारेमा जानकारी ।  

 दोस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o आयोजनाको पररचय, आयोजनाका तनदशेक सतमतत र व्यवस्थापन इकाई  

o तनदशेक सतमततमा प्रातवतधक समहूको काम र कतयव्य,  

o आयोजनाको मिू उद्दशे्य तथा नीततगत व्यवस्था,  

o आयोजनाको मखु्य कायय तथा तक्रयाकपािहरु,  

o सामातजक सरुक्षा भत्ता तवतरणमा तवभागको भतुमका, 

 तेस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o केन्र र स्थानीय तहवीचको समन्वय सम्बन्धी व्यवस्थापन,  

o स्थानीय तहमा आयोजना समन्वय सतमतत गठन र सतमततको काम, कतयव्यहरु,  

o आयोजना हुने िाभ तथा आयोजना सञ्चािनको समयावतध,  

o आयोजनाका कम्पोनेन्टहरु,  

o सेवा ईकाइको पररभाषा र सेवा ईकाइ स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था,  

 चौस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o सेवा ईकाइका काम कतयव्य र नततजा सचूकको माध्यम ।  

o कसरु र सजाय र सामातजक सरुक्षा भत्ता तबद्यतुतय माध्यमबाट भिुानी ।  

o काययक्रममा सहभागीहरुको मन्तव्य, 

o काययक्रमको प्रमखु अतततथ तथा अध्यक्षको मन्तव्यसाँगै काययक्रमको समापन । 



दोस्रो जदन 

गुनासो सनुुबाई सम्बन्धी १ जदने अजिमुजिकरण कायाक्रम 

 पतहिो सेसन 

o उद्घाटन समारोह, काययक्रमको बजेट व्यवस्थापन बारेमा जानकारी 

o आयोजना उदशे्यका बारेमा जानकारी ।  

 दोस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o गनुासो सनुवुाई तथा नागररक सहभातगता अतभवतृि सम्बन्धी व्यवस्था, 

o गनुासो दताय गने माध्यम र गनुासो दताय सम्बन्धी व्यवस्था,  

o गनुासो दताय गदाय सुंिग्न गनुयपने कागजात र तववरणहरु,  

o गनुासो व्यवस्थापन प्रतक्रया र गनुासो व्यवस्थापान गने सुंयन्त्रहरु,  

 तेस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o स्थानीय तहमा र वडा स्तररय गनुासो सनुवुाई व्यवस्थापन सतमतत, 

o वडा स्तररय गनुासो सनुवुाई व्यवस्था र गनुासो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था,  

o कसरु र कसरु गरे वमोतजमको सजाय सम्बन्धी, 

o गनुासोको वतगयकरण र गनुासो दताय फारम सम्बन्धी,  

 चौस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o गनुासो दताय तथा फर्छ्यौट तववरण फारम ।  

o काययक्रममा सहभागीहरुको मन्तव्य , 

o काययक्रमको प्रमखु अतततथ तथा अध्यक्षको मन्तव्यसाँगै काययक्रमको समापन । 

तेस्रो जदन 

दताा जिजवर सञ्चालन सम्बन्धी १ जदने अजिमुजिकरण कायाक्रम  

 पतहिो सेसन 

o उद्घाटन समारोह, काययक्रमको बजेट व्यवस्थापन बारेमा जानकारी 

o आयोजना उदशे्यका बारेमा जानकारी ।  

 दोस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o दताय तशतवर सञ्चािनको उद्दशे्य र दताय तशतवर सञ्चािन प्रकृया,  

o  ईन्टरनेटको पहुाँच नपगुेको स्थानीय तहमा दताय तशतवर सञ्चािन गने तवतध,  

o ईन्टरनेटको पहुाँच पगुेको स्थानमा दताय तशतवर सञ्चािन गने तवतध,  

o दताय तशतवर सम्बन्धी तवशेष व्यवस्था,  

  तेस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o  दताय तशतवर सञ्चािन सम्बन्धी पवूय सचूना तथा सञ्चार,  

o  दताय तशतवर सञ्चािनमा खतटने जनशतििाई तातिम । 

 चौस्रो सेसन (स्िाईड माफय त प्रतशक्षण) कक्षाका तवषयसचूीहरु:- 

o काययक्रममा सहभागीहरुको मन्तव्य , 

o काययक्रमको प्रमखु अतततथ तथा अध्यक्षको मन्तव्यसाँगै काययक्रमको समापन । 

 

 



 

७. िचा िएको रकम: 

पजिलो जदन 

१. आयोजना सम्बन्धी अभमुतूखकरण काययक्रम  । 

जस.नं जबबरण पररमाण जदन दर िम्मा कैजियत 

१ सहभागीहरु ४३ १ १००० ४३०००  

२ प्रतशक्षक २ १ २००० ४०००  

३ का.स. २ १ ५०० १०००  

४ खाना  ४७  २२० १०३४०  

५ खाजा ४७  २०० ९४००  

६ स्टेशनरी ४७  २०० ९४००  

७ फ्िेक्स १  १००० १०००  

८ प्रततवेदन १  १००० १०००  

९ तवतवध    २५००  

 िम्मा    ८१,६४०  

 

दोस्रो जदन 

२. गनुासो सनुवुाई सम्बन्धी अतभतमतखकरण 

जस.नं जबबरण पररमाण जदन दर िम्मा कैजियत 

१ सहभागीहरु ३५ १ १००० ३५०००  

२ प्रतशक्षक २ १ २००० ४०००  

३ का.स. १ १ ५०० ५००  

४ खाना ३८  २९५ ११२१०  

५ खाजा ३८  २०० ७६००  

६ स्टेशनरी ३८  २०० ७६००  

७ फ्िेक्स १  १००० १०००  

८ प्रततवेदन १  १००० १०००  

९ तवतवध    १०००  

 िम्मा    ६८,९१०  

  



तेस्रो जदन 

३. दताय तशतवर सम्बन्धी अतभमतुखकरण । 

जस.नं जबबरण पररमाण जदन दर िम्मा कैजियत 

१ सहभागीहरु २८ १ १००० २८०००  

३ प्रतशक्षक २ १ २००० ४०००  

४ का.स. १ १ ५०० ५००  

५ खाना ३१ १ २९५ ९१४५  

६ खाजा ३१ १ २०० ६२००  

७ स्टेशनरी ३१  २०० ६२००  

८ फ्िेक्स १  १००० १०००  

९ प्रततवेदन १  १००० १०००  

१० तवतवध    १०००  

 िम्मा    ५७,०४५  

 

८. अपेजक्षत उपलजव्धिः-  

 आयोजना तथा अतभयानको बारेमा जागकारी हातसि गनय सक्नेछन ।  

 व्यतिगत घटना दताय तथा सामातजक सरुक्षा भत्ता सम्बतन्ध गनुासो सनुवुाइ र व्यवस्थापनमा सहतजकरण गनय 

सक्नेछन । 

 व्यतिगत घटना दताय तथा सामातजक सरुक्षा भत्ता  दताय तशतवरको वारेमा बझु्न र आवश्यक सहतजकरण गनय 

सक्नेछन । 

९. जनष्कर्ा:  

यस तिख ुगाउाँपातिकामा सञ्चािन भएको जनप्रतततनतधहरुिाई अतभमतुखकरण काययक्रम सञ्चािन  गाउाँ 

काययपातिकाको सभाहिमा सहभागी , गा.पा. अध्यक्ष तन. प्रमखु प्रशासतकय अतधकृतको सहयोगमा सफितापवूय क 

सम्पन्न गररयो ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

रुिु गने 

बिराम फुयि 

तिख ुगाउाँपातिका 

आतथयक प्रशासन उप-शाखा प्रमखु 

तयार गने 

तखिा तव.क. 

तिख ुगाउाँपातिका 

सामातजक सरुक्षा तथा व्यतिगत घटना दताय  

उप-शाखा प्रमखु 

प्रमाजणत गने 

तदनानाथ चौधरी 

तिख ुगाउाँपातिका 

तन.प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 

 


