आ.व. २०७९/०८० मा शिक्षा, सस्ं कृशि, शवज्ञान प्रशवशि
िथा सामाशिक शवकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने
मशहला, बालबाशलका र समािकल्याण िर्फ का स्वीकृि
वाशषफक कायफक्रम कायाफन्त्वयन
मापदण्ड, २०७९
माननीय मन्त्रीस्िरबाट स्वीकृि शमशि- २०७९/०५/०१

प्रदेश सरकार
शिक्षा, संस्कृशि, शवज्ञान प्रशवशि िथा सामाशिक
शवकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
पोखरा, नेपाल


(आ.व. २०७९/०८० मा प्रदेश तर्फ

राजश्व वााँडर्ााँट र समानीकरण अन्तर्फत महिला, बालबाहलका र
समाजकल्याण तर्फ को स्वीकृ त वाहषफक कायफक्रम कायाफन्वयन मापदण्ड २०७९" माननीय मन्रीस्तरीय
हनणफयबाट हमहत २०७९/०५ /०१ मा स्वीकृ त)
शवषय सूची

खण्डः एक
पररचय िथा उद्देश्य
1.1

पररचय:
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्यक्रम अनसु ार मतिला, बालवातलका िथा समाजकल्र्ाण क्षेत्रको संरक्षण,
तवकास, शसतिकरण र न्र्ार्का लातग उनीिरुको प्रत्र्क्ष सिभातगिामा लतक्षि कार्यक्रम संचालन गने तवषर्लाई
तवशेष प्राथतमकिा तदइएको छ ।
प्रदेश सरकार, कार्यतवभाजन तनर्मावली, २०७४ ले समेि मतिला, बालवातलका िथा समाजकल्र्ाण क्षेत्रको िक
अतिकार सतु नतिि गनयका लातग लैङ्तगक तिसं ा, मानव वेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रण, बालतववाि,
सामातजक कुररति र परम्परागि िातनकारक अभ्र्ास न्र्नू ीकरण गदै लैंतगक समानिा, बालमैत्री शासकीर् प्रबन्ि,
जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको उतचि व्र्वस्थापन िथा सरं क्षणका लातग जोड तदएको सन्दभयमा
तवपन्न, लतक्षि मतिला, बालवातलका, अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा जेष्ठ नागररकसँग सम्बतन्िि कार्यक्रम
संचालन प्रतक्रर्ालाई सिज, व्र्वतस्थि, पारदशी, जवाफदेिी िथा औतचत्र्पणू य एवं प्रभावकारी िररकाले सम्पादन
गदै अपेतक्षि गणु स्िरीर् पररणाम प्राप्त गनयका लातग प्रदेश सरकारबाट जारी भएको बजेट िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
सम्बन्िी एकीकृ ि कार्यतवति,२०७७ को अतिनमा रिी तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास
मन्त्रालर्बाट " वाशषफक कायफक्रम कायाफन्त्वयन मापदण्ड २०७९" स्वीकृ ि गररएको छ ।
उद्देश्य:
•
आ.व. २०७९/०८० को वातषयक तवकास कार्यक्रमिरु सिज र सरल िररकाले सम्पादन गनय,ु
•
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरुपिा, प्रभावकारीिा र गणु स्िरीर्िा कार्म गनय,ु
•
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा आतथयक पारदतशयिा िथा तमिव्र्तर्िा कार्म गनयु ।
1.2 कायफक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी व्यवस्था :
कार्यक्रम सञ्चालन गदाय सावयजतनक खररद ऐन, २०६३, सावयजतनक खररद तनर्मावली २०६४, आतथयक
कार्यतवति िथा तवतिर् उिरदातर्त्व ऐन, २०७६, आतथयक कार्यतवति िथा तवतिर् उिरदातर्त्व तनर्मावली,
२०७७, िथा प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेशद्वारा स्वीकृ ि खचयको मापदण्ड, २०७५ र बजेट िथा कार्यक्रम
कार्ायन्वर्न सम्वन्िी एकीकृ ि कार्यतवति,२०७७ मा भएको व्र्वस्था बमोतजम िुनेछ ।
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1.3

कायफक्रम कायाफन्त्वयन गदाफ ध्यान शदनुपने पक्षहरु:
१. र्स मापदण्डको पालना गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने गराउने तजम्मेवारी कार्ायलर्
प्रमख
ु को िुनेछ र कार्ायन्वर्नमा समन्वर्कारी भतू मका कार्यक्रमको तजम्मेवार कमयचारीको िुनेछ ।
२. कार्यक्रम शरुु गनयु अति कार्ायलर्मा बैठक बसी कार्यक्रम सञ्चालन प्रतकर्ा, सिभागी सख्ं र्ा, श्रोि
व्र्ति, सिजकिाय, कार्यक्रम सचं ालन िुने तमति, समर् र स्थान िथा अन्र् आवश्र्क तववरण
सतििको तनणयर् गराई कार्यक्रम संचालनका लातग कार्ायलर् प्रमख
ु बाट पवू य स्वीकृ ि गराउनु पनेछ ।
३. कार्यक्रम संचालन गदाय कार्ायलर् प्रमख
ु , लेखा प्रमख
ु र कार्यक्रमको तजम्मेवार प्राप्त कमयचारीको
समन्वर्मा संचालन गनयु पनेछ ।
४. र्स तनदेतशका अनसु ार कार्यक्रम संचालन गदाय गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कार्यतवति,
मापदण्ड र तनदेतशकाको िकमा सोिी अनसु ार र अन्र्को िकमा नेपाल सरकार, मतिला
बालबातलका िथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालर्, मतिला िथा बालबातलका तवभाग, रातरिर् मतिला
आर्ोग समेिबाट जारी भएका कार्यतवति, मापदण्ड र तनदेतशका समेिलाई आिार मानी कार्यक्रम
सच
ं ालन गनयु पनेछ ।
५. कार्यक्रम सच
ं ालन गदाय िोतकएको चौमातसक तभत्रै सचं ालन गनयु पनेछ । र्तद समर्मा कुनै कार्यक्रम
सच
ं ालन गनय नसतकएमा कारण सतििको तववरण मन्त्रालर्मा समर्मै उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
६. र्स आ. व. को आतथयक दातर्त्व आगामी आ. व. मा सने गरी कार्यक्रम संचालन गररने छै न ।
७. सम्पातदि तक्रर्ाकलापको आन्िररक र वाह्य लेखा परीक्षण गराउने दातर्त्व सम्बतन्िि कार्ायलर्
प्रमख
ु र लेखा प्रमख
ु को िुनेछ। र्स कार्यमा सिर्ोग गनयको लातग सम्बतन्िि कमयचारी तजम्मेवार
रिनेछ ।
८. गण्डकी प्रदेश, अथय मन्त्रालर्बाट जारी भएको बजेट कार्ायन्वर्न मागयदशयन, २०७९/८० को पणू य
पालना गनयपु नेछ। सावयजतनक खचयमा तमिब्र्तर्िा र प्रभावकारीिा सम्बन्िी कार्म गने नीतिगि
मागयदशयन २०७५ समेि अनुशरण गनयपु नेछ ।
९. र्स तनदेतशकामा अन्र्त्र जेसक
ु ै लेतखए िापतन स्वीकृ ि वातषयक कार्यक्रमिरु सञ्चालन गदाय गराउँदा
बजेटको पररतितभत्र रिी सावयजतनक खररद ऐन २०६३, सावयजतनक खररद तनर्मावली २०६४
(ससं ोिन सतिि), गण्डकी प्रदेश सरकारको खचय मापदण्ड २०७५, भ्रमण खचय तनर्मावली २०६४
को पररिीतभत्र रिी कार्यक्रम संचालन गनयु पनेछ ।
१०. कार्यक्रमको मख्ु र् मख्ु र् उपलतव्ि र तविीर् प्रगति मातसक रूपमा एवम् भौतिक िथा तविीर् प्रगति
चौमातसक र वातषयक रुपमा िर्ार गनयु पनेछ ।
नोट : प्रचतलि आतथयक ऐन, तनर्मावली र कार्यतवति सश
ं ोिन वा जारी भएमा सोिी बमोतजम कार्यक्रम
संचालन गनयपु ने छ ।
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खण्ड: दुई
वाशषफक शवकास कायफक्रम र कायाफन्त्वयन
2.1 मन्त्रालय िर्फ

(चालु कायफक्रम)

२.१ .१ सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक सेवा भवन तथा आश्रम संचािन

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक
१. पृष्ठभतू म
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा
३.
संलग्न िुने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

६. अपेतक्षि प्रतिफल
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु

तवतनर्ोतजि
इकाई
लक्ष्र्
वजेट
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
सख्ं र्ा
१
२०००
पतिलो र दोस्रो चौमातसक
तववरण
ज्र्ेरठ नागररकिरुलाई सिज, मर्ायतदि िथा सम्मानपणू य रुपमा जीवनर्ापन
गनयमा सिर्ोग गरी उनीिरुको दैतनक जीवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउनको लातग
सञ्चातलि ज्र्ेरठ नागररक सेवा भवन िथा आश्रमको सचं ालन अनदु ान
उपलब्ि गराउन आवश्र्क भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।
• आतश्रि ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको सम्मानपण
ू य तजवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउने ।
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
आश्रम छनौटका लातग वैटक भिा, आश्रम संचालनको लातग संचालन िथा
सस्ं थागि खचय सञ्चालन गनय आवश्र्क प्रस्िाव वमोतजम खचयिरु
(क)
संस्थािरुबाट देिार्का कागजाििरु सतिि प्रस्िाव आव्िान
• अनस
ु तू च १ बमोतजम पणू य रुपमा भररएको प्रस्िाव
• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• आश्रमको तविान, सस्ं था नतवकरण प्रमाण, कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• जग्गा भवन भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• आश्रमको कार्ायनभ
ु व
• आश्रमको गि आ.व.को वातषयक प्रगति प्रतिवेदन
• सम्बतन्िि स्थानीर् िि र तजल्ला तस्थि सामातजक तवकास
कार्ायलर्को तसफाररस पत्र
• र्ोजनाको लागि अनम
ु ान
(ख) अनस
ु तू च २ बमोतजम संस्था मल्ू र्ाङ्कन, छनौट िथा तसफाररस
(ग) मन्त्रालर्ले सम्झौिा गने
(घ) कार्यसम्पादनको आिारमा रकम भि
ु ानी गने ।
• ज्र्ेष्ठ नागररक आश्रम संस्थागि क्षमिा अतभवृति भएको िुने
• आतश्रि नागररकिरुको मर्ायतदि जीवनर्ापनमा सिर्ोग पगु ेको िुने ।
• संस्थाले मन्त्रालर्सँग गरे को सम्झौिाको प्रतितलपी
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•

८. अनगु मन गने तनकार्

खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु,
• कार्यक्रमका फोटोिरु,
• स्थानीर् ििबाट भि
ु ानीको तसफाररस पत्र
• सम्बतन्िि सस्ं थाको खचय अनम
ु ोदन र भि
ु ानी तसफाररस सम्बन्िी वैठकको
तनणयर्
• सामग्री खररदको िकमा खररद आदे र दातखला प्रतिवेदनको प्रतितलपी
• कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन ।
मन्त्रालर्, सामातजक तवकास कार्ायलर् िथा स्थानीर् िि

२.१.२ प्रदेिमा शवद्यमान भेदभाव छुवाछुि िस्िा गम्भीर सामाशिक अपराि न्त्यूशनकरणका लाशग
सचेिनामूलक कायफक्रम संचालन
तवतनर्ोतजि वजेट
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
पतिलो, दोस्रो
२२५२२
पटक
१
१०००
चौमातसक
शीषयक
तववरण
समाजमा तवतभन्न खालका सामातजक कुरीति, जािीर् तवभेद, लैङ्तगक तिसं ा
िथा मानव बेचतबखन िथा ओसारपसार जस्िा िातनकारक अभ्र्ासले
सामातजक तवकासमा अवरोि खडा गनयक
ु ा साथै समाजमा अशातन्िको
१. पृष्ठभतू म
अवस्था सृजना गदयछ । र्सले मतिलािरुको सशिीकरण िथा तवकासमा
प्रत्र्क्ष असर पानयक
ु ा साथै लैतगंक समानिा िातसल गनय अवरोि सृजना
भएकोले समर्मै र्सको रोकथाम गनयका लातग तवतभन्न सचेिनामल
ू क
कार्यक्रमिरु संचालन गने गरी र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
तवतभन्न सचेिनामल
ू क कार्यक्रम माफय ि समाजमा तवद्यमान सामातजक कुरीति,
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
जािीर् छुवाछुि, लैंतगक तिसं ा, मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार लगार्िका
परम्परागि िातनकारक अभ्र्ासिरु न्र्नू ीकरण गनयु
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
प्रचार प्रसार,छलफल िथा अन्ितक्रयर्ा, गोष्ठी अन्िरसम्बाद, सचेिनामल
ू क
४. बजेट वाँडफाँट
कार्यक्रम संचालनको लातग प्रतशक्षक भिा, दैतनक भ्रमण भिा, स्टेशनरी,
खाजा/खाना खचय, वैठक भिा इत्र्ादी
• मन्त्रालर्मा िर्ारी वैठक
सञ्चालन गररने
• आवश्र्किा अनस
ु ार सरोकारवालािरुसँग समन्वर्
५.
तक्रर्ाकलाप
• कार्यक्रम सच
ं ालनको खाका िर्ार
• कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्थान छनौट
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६. अपेतक्षि प्रतिफल
७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• प्रचारप्रसार, छलफल िथा अन्ितक्रयर्ा, गोष्ठी अन्िरसम्बाद, तजल्ला
सेवा के न्रिरुको सतमक्षा गोष्ठी िथा आवश्र्किा अनसु ार
सचेिनामल
ू क कार्यक्रम संचालन गने
• अनगु मन
• प्रतिवेदन िथा समीक्षा
लैंतगक तिसं ा,सामातजक कुरीति लगार्िका परम्परागि िातनकारक अभ्र्ासमा
न्र्नू ीकरण आएको िुनेछ ।
• खचयका तबल भपायई
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
• प्रतिवेदन तववरण
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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२.१.३ शहंसा प्रभाशविहरुका लाशग ित्काल उद्धार समन्त्वय संिाल वैठक

खचय शीषयक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

तवतनर्ोतजि वजेट
(रु.िजारमा)

चौमातसक अवति

पटक/सख्ं र्ा

३

९०

पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
चौमातसक

शीषयक

१.

२.

३.
४.
५.
६.
७.
८.

तववरण
लैंतगक तिसं ा िथा मानव बेचतवखन र ओसारपसारजन्र् िटनािरुलाई अपरािको
रुपमा तलई तनरोिात्मक, प्रबियनात्मक र उपचारात्मक उपार्िरु अवलम्बन
गररएको भएिापतन अझै पतन र्ो समस्र्ा चनु ौिीको रुपमा रिेको पाइन्छ । गण्डकी
प्रदेशतभत्र लैंतगक तिसं ा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रणको क्षेत्रमा
पृष्ठभतू म
कार्यरि सरकारी िथा गैरसरकारी सिं सस्ं थािरुको बीचमा समन्वर् गरी
प्रभातवििरुलाई आपिकालीन अवस्थामा ित्काल उिार गरी संरक्षण र न्र्ार्मा
पिुचँ पर्ु र्ाउनका लातग गि आ.ब. २०७५/७६ गठन भएको ित्काल उिार
समन्वर् सञ्जालको तनरन्िरिा तदँदै कार्यक्रम संचालन गनय र्ो कार्यक्रम समावेश
गररएको िो ।
• लैंतगक तिस
ं ा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रणको क्षेत्रमा
कार्यरि तनकार्िरुबीच समन्वर् गने ।
कार्यक्रमको उद्देश्र्
• आपिकालीन अवस्थामा पीतडि िथा प्रभातवििरुिरुलाई ित्काल उिार
गरी सरु तक्षि िररकाबाट सरं क्षणमा राख्ने व्र्वस्था तमलाउने ।
कार्यक्रम
कार्ायन्वर्न गने
मन्त्रालर्को सामातजक तवकास मिाशाखा
मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँड
खाजा/खाना, वैठक भिा,र्ािार्ाि खचय, स्टेशनरी
सञ्चालन गररने
• ित्काल उिार समन्वर् सञ्जालसँग समन्वर्
तक्रर्ाकलाप
• सञ्जाल सतमतिको तनर्तमि बैठक सञ्चालन
लैंतगक तिसं ा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरि
अपेतक्षि प्रतिफल
तनकार्िरुबीच आवश्र्क समन्वर् भएको िुनेछ ।
• बैठकको उपतस्थति तववरण िथा तनणयर् प्रतितलतप
पेश गनयपु ने
• खचयका तबल भपायईिरु
कागजाििरु
• फोटोिरु
अनगु मन गने
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
तनकार्
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२.१.४ शििु स्याहार के न्त्रको स्थापना िथा सच
ं ालन (प्रदेि के न्त्रमा)

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

३.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
मख्ु र् तनकार्

४. बजेट वाँडफाँड
५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई

लक्ष्र्

पटक

१

७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
८. अनगु मन गने तनकार्

पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
चौमातसक

तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
कार्यक्रम संचालन गने कार्यतवति तनमायण पश्चाि सोको अतिनमा रिी खचय
गने तशषयकिरु िर् गररने
• कार्यतवति िर्ार गरी सोिी अनरुु प कार्ायन्वर्न गने
तनजामिी कमयचारीिरु आफ्नो कामप्रति लगनतशल र तजम्मेवार
भएका िुने ।
• तदवा तशशु स्र्ािार के न्र व्र्वतस्थि, पारदतशय िथा प्रभावकारी रुपले
सचं ालन भएको िुने ।
• स्वीकृ ि कार्यतवतिमा उल्लेख भएका तवषर्िरु
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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३०००

चौमातसक अवति

तववरण
मतिला उपर िुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मल
ु न गने मिासतन्ि, बालअतिकार
सम्बन्िी अन्िरायतरिर् मिासतन्ि िथा रातरिर् एवम् अन्िरायतरिर् काननू
कार्ायन्वर्न गने सन्दभयमा कार्ायलर् समर्मा तनजामिी कमयचारीका
तशशिु रुका लातग उपर्ि
ु संरक्षण, िेरचाि र रे खदेख गरी सावयजतनक सेवालाई
प्रभावकारी बनाउन िथा तदवा तशशु स्र्ािार के न्रको स्थापना िथा संचालन
सम्बन्िी व्र्वस्थापन कार्यलाई व्र्वतस्थि, पारदशी र प्रभावकारी रुपमा
सचं ालन गनय र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।
(क) तनजामिी कमयचारीिरुलाई आफ्नो कामप्रति लगनतशल र तजम्मेवार
िुन उत्प्रेररि गने ।
(ख) कार्ायलर् समर्तभत्र कमयचारीका तशशिु रुको उपर्ि
ु वािावरणमा
संरक्षण िथा स्र्ािार ससु ार गरी चौिफी तवकासमा सिाउ पर्ु र्ाउने।

•

६. अपेतक्षि प्रतिफल

तवतनर्ोतजि
वजेट
(रु.िजारमा)

२.१.५ प्रदेि बालअशिकार सशमशि गठन िथा वैठक संचालन
खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक
१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
३.

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

६. अपेतक्षि प्रतिफल
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
८. अनगु मन गने तनकार्

इकाई

लक्ष्र्

पटक

३

९०

चौमातसक अवति
पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
चौमातसक

तववरण
गण्डकी प्रदेशमा बालबातलकाको अतिकार सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय वनेको
ऐन २०७८ को दफा ३९ मा भएको व्र्वस्था वमोतजम गतठि सतमतिलाई
प्रभावकारी रुपमा पररचालन गरी बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी
रुपमा संवोिन गनयको लातग र्ो कार्यक्रम संचालन गनय लातगएको िो ।
• प्रदेश स्िरीर् बाल अतिकार सतमतिको तनर्तमि वैठक सच
ं ालन गने ।
• बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी रुपमा सव
ं ोिन गनय मद्दि
पर्ु र्ाउने ।
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
• खाजा, र्ािार्ाि, वैठक भिा, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय
• वैठक सचं ालनको लातग सतमतिका सदस्र्िरुलाई पत्राचार एवं
जानकारी
• बैठक सचं ालन
• प्रतिवेदन
प्रदेश स्िरीर् बालअतिकार सतमति माफय ि काननू , नीति तनमायणका साथै
बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी रुपमा सवं ोिन भएको िुने।
• बैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप
• खचयका प्रमातणि तबल भरपाईिरु,
• प्रतिवेदन
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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तवतनर्ोतजि
वजेट
(रु.िजारमा)

२.१.६ प्रदेि बालपररषद्को समन्त्वयमा बाल प्रशिभा छनौट र पुरस्कृि गने
तवतनर्ोतजि
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
वजेट
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
२२५२२
पटक
१
५००
दोस्रो चौमातसक
शीषयक
तववरण
गण्डकी प्रदेशमा बालबातलकािरुको सिभातगिा, अन्िर सम्बन्ि, अतिकार
र बालबातलकामा अन्िरतनतिि प्रतिभाको प्ररफुटन िथा तवकासको लातग
१. पृष्ठभतू म
प्रदेश बाल पररषदसँ् गको समन्वर्मा बाल प्रतिभा छनौट माफय ि परु स्कृ ि गरी
थप िौसला प्रदान गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
• बालबातलकामा अन्िरतनतिि प्रतिभाको प्ररफुटन र तवकासमा सिर्ोग
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
पर्ु र्ाउने ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
३.
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
•परु स्कार, खाजा, र्ािार्ाि, वैठक भिा, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय
• प्रदेश बालपररषदसँ् ग समन्वर् वैठक सचं ालन
• प्रतिभा छनौटका क्षेत्र तविा एवम् प्रकृ र्ा तनिायरण
• कार्यक्रम सचं ालनको समर्िातलका तनिायरण
• आवश्र्किाका आिारमा तजल्लास्िर िथा प्रदेशस्िरमा कार्यक्रम
सचं ालन
• तजल्लास्िरमा रातरिर् बाल तदवसको अवसरमा कार्यक्रम सचं ालन
सञ्चालन गररने
५.
गदाय बाल प्रतिभा छनौटको कार्यक्रम समावेश गरी प्रदेशस्िरमा बाल
तक्रर्ाकलाप
प्रतिभा छनौटको लातग तसफाररस गरी पठाउने पररपत्र गने
• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िाव स्वीकृ ति
• िर्ारी िथा उत्कृ ष्ट प्रतिभा छनौट कार्यक्रम सचं ालन
• मल्ू र्ाङ्कन िथा छनौट
• परु स्कार प्रदान
• प्रतिवेदन
६. अपेतक्षि प्रतिफल
• उत्कृ ष्ट बालप्रतिभा पतिचान भई प्रोत्सािन भएको िुने ।
• कार्यक्रम सच
ं ालन सम्बन्िी उपतस्थति, तनणयर् लगार्िका कागजाििरु
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
• खचयका प्रमातणि तबल भरपाईिरु,
• प्रतिवेदन
८. अनगु मन गने तनकार्
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
9


२.१.७ प्रदेि आपत्काशलन उद्धार कायफक्रम (मशहला, बालबाशलका, अपाङ्गिा भएका व्यशि, ज्येष्ठ
नागररक लगायि िोशखमपूणफ अवस्थामा रहेका व्यशिहरुको लाशग)
तवतनर्ोतजि वजेट
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
प्रथम, दोस्रो र िेस्रो
२२५२२
पटक
१
१०००
चौमातसक
शीषयक
तववरण
लैंतगक तिसं ा िथा जोतखमपणू य अवस्थामा रिेका व्र्तििरुलाई ित्काल उिार,
औषिी उपचार, काननू ी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार, रािि िथा पनु स्थायपना
१. पृष्ठभतू म
िथा आतद कार्यका पीतडि िथा प्रभातविलाई रकम उपलब्ि गराउन र्ो
कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।
• लैंतगक तिस
ं ाको दृतष्टले जोतखमपणू य अवस्थामा रिेका मतिला,
बालबातलका, अपाङ्िा भएका व्र्ति िथा ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको
लातग उिार, सरं क्षण िथा पनु स्थायपनामा सिर्ोग गने,
• तिस
ं ा पीतडि िथा प्रभातविलाई काननू ी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
उपचार िथा मनोतवमशय सेवा प्रदान गने,
• सीपमल
ू क िातलम प्राप्त लैंतगक तिसं ा पीतडि िथा जोतखममा रिेका
व्र्तििरुलाई स्वरोजगारका लातग प्रोत्सािन गने ।
• आतथयक अवस्था कमजोर भएका तवपन्न वगयका नागररकिरुलाई
औषिी उपचारमा समेि सिर्ोग उपलब्ि गराउने ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
अनसु चू ी- ३ मा उल्लेतखि मापदण्ड बमोतजम खचय गररने
• मन्त्रालर्को वेवसाइट माफय ि सच
ू ना प्रकाशन
• प्राप्ि तनवेदनका आिारमा अनस
ु चू ी-३ मा उल्लेतखि मापदण्ड बमोतजम
सञ्चालन गररने
५.
आतथयक सिर्ोग उपलब्ि गराउने ।
तक्रर्ाकलाप
• मन्त्रालर्ले समन्वर् बैठक गने ।
• प्रतिवेदन िर्ार गने ।
• तिस
ं ा पीतडि व्र्तिलाई रािि िथा जोतखमपणू य अवस्थामा रिेका मतिला,
६. अपेतक्षि प्रतिफल
बालबातलका, अपाङ्िा भएका व्र्ति िथा ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको लातग
उिार, सरं क्षण िथा पनु स्थायपनामा सिर्ोग पगु ेको िुनेछ ।
• पीतडि, प्रभातवि िथा जोतखममा परे का व्र्तिको तनवेदन
पेश गनयपु ने
७.
• पतिचान खल्ु ने कागजाि
कागजाििरु
• प्रिरी/स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र
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•

८. अनगु मन गने तनकार्

खचय भएका तवलभपायई
• सिर्ोग उपलब्ि गराइएका व्र्तििरुको तववरण
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्

२.१.८ मशहला, बालबाशलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यशि सम्बन्त्िी ऐन, कानून नीशि
शनमाफण
तवतनर्ोतजि
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
वजेट
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
२२५२२
पटक
१
१००
चौमातसक
शीषयक
तववरण
१. पृष्ठभतू म
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
३.

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

प्रदेशस्िरमा मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति
सम्बन्िी भावी नीति िथा कार्यक्रम िजयमु ा एवम् कार्ायन्वर्नमा सिर्ोग पर्ु र्ाउनक
ु ा
साथै उि क्षेत्रसँग सम्बतन्िि तवषर्मा प्रदेश ऐन िथा काननू बनाउने अतभप्रार्ले र्ो
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।
•

मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति सम्बन्िी
प्रदेश नीति, ऐन िथा काननू को तनमायण गने ।

तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान सामातजक तवकास मन्त्रालर्
• खाजा,खाना,र्ािार्ाि, बैठक भिा, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय
•
•
•
•
•
•
•
•

६. अपेतक्षि प्रतिफल
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु

नीति, ऐन, काननू तनमायणको लातग स्वीकृ िी
आवश्र्किानसु ार कार्यदल/तवज्ञ समिू गठन
नीतिको मस्र्ौदा िर्ार
मस्र्ौदा उपर सरोकारवालािरुको सझु ाव संकलन
अथय मन्त्रालर् िथा काननु , संचार िथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्रालर्बाट
रार् िथा सिमति तलने
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृ ति/ सिमति तलने
प्रदेश सभामा पेश गने
प्रदेश सभाबाट पाररि िुने
प्रतिवेदन

•
• नीति, ऐन िथा काननू को तनमायण भएको िुने ।
• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप
• नीति, ऐन, काननू को मस्र्ौदा
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•

८. अनगु मन गने तनकार्

खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु,
• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्िृि तववरण सतििको प्रतिवेदन
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्

२.१.९ प्रदेिस्िरमा मशहला, बालबाशलका ज्येष्ठ नागररक अपांगिा भएका व्यशि,लैङ्शगक िथा
यौशनक अल्पसंख्यकहरुको क्षेरमा काम गने संस्थाहरुसग समन्त्वय बैठक
तवतनर्ोतजि वजेट
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
२२५२२
पटक
१
१००
दोस्रो चौमातसक
शीषयक
तववरण
गण्डकी प्रदेशमा तक्रर्ाशील रिेका संिसंस्थािरु, उनीिरुबाट सञ्चातलि
कार्यक्रमिरुको बारे मा मन्त्रालर्ले आवश्र्क जानकारी तलई आवश्र्किा र
१. पृष्ठभतू म
प्राथतमकिाको क्षेत्रमा सेवा सतु विािरु पररचालन गनय िथा तनदेशन एवम्
तनर्मन गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
• प्रदेशतभत्रका गैर सरकारी संस्थािरुको कार्यक्रमलाई प्रदेशका नीति,
र्ोजना िथा कार्यक्रमसँग आबि गने
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
• उनीिरुको उद्देश्र् र तक्रर्ाकलापिरुको बीचमा एकरुपिा ल्र्ाई
मन्त्रालर्को नीति तनदेशन अनसु ार काम गनय अतभप्रेररि गने ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
बैठक िथा कार्यक्रम सञ्चालन, र्ािार्ाि खचय, खाजा, स्टेशनरी
• समन्वर् वैठक िर्ारी िथा सच
ं ालन,
सञ्चालन गररने
• सम्बतन्िि क्षेत्रबाट भए गरे का कार्यक्रमिरुको आदान प्रदान िथा
५.
तक्रर्ाकलाप
सझु ाव सक
ं लन
• प्रतिवेदन िर्ार िथा समीक्षा
गैर सरकारी संस्थािरुको कार्यक्रमलाई प्रदेशका नीति, र्ोजना िथा
६. अपेतक्षि प्रतिफल
कार्यक्रमसँग आबि गराई कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकाररिा आउनेछ।
• बैठकको उपतस्थति तववरण िथा तनणयर् प्रतितलतप
पेश गनयपु ने
७.
• खचयका तबल भपायईिरु
कागजाििरु
• फोटोिरु
८. अनगु मन गने तनकार् तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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२.१.१० प्रदेि बाल पररषद् वैठक सञ्चालन
खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

इकाई

लक्ष्र्

तवतनर्ोतजि वजेट
(रु.िजारमा)

चौमातसक अवति

पटक

३

१२०

पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
चौमातसक

तववरण
गण्डकी प्रदेशमा बालबातलकािरुको सिभातगिा, अन्िर सम्बन्ि, अतिकार र
तवकासको लातग समन्वर् गदै बालअतिकार सम्बन्िमा देतखएका समस्र्ािरु
पतिचान गदै समािानका उपार् सतिि भावी रणनीति िर् गनय प्रदेश बाल
पररषदको
् तनर्तमि रुपमा वैठक संचालन िथा व्र्वस्थापनका लातग र्ो
कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
बालबातलकाको अतिकारको संरक्षण र संवियनमा सिर्ोग पर्ु र्ाउने ।

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
खाजा/खाना, सिभागी र्ािार्ाि. सिभागीलाई दैतनक भ्रमण भिा, स्टेशनरी
• वियमान प्रदेश बालपररषदसँ् ग समन्वर्
सञ्चालन गररने
५.
• तनर्तमि वैठक संचालन
तक्रर्ाकलाप
• प्रतिवेदन िथा समीक्षा
प्रदेश बाल पररषद् माफय ि गण्डकी प्रदेशमा बालअतिकार संरक्षण र प्रबियनमा
६. अपेतक्षि प्रतिफल
सिाउ पग्ु नेछ ।
• बैठकको उपतस्थति तववरण
पेश गनयपु ने
७.
• बैठकको तनणयर् प्रतितलतप
कागजाििरु
• तवल भपायई सतििको प्रतिवेदन
८. अनगु मन गने तनकार्
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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२.१.११ प्रदेिस्िरीय अपाङ्गिा शनदेिन सशमशि बैठक सञ्चालन
तवतनर्ोतजि वजेट
खचय शीषयक इकाई
लक्ष्र्
(रु.िजारमा)
२२५२२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

३.
४.
५.
६.
७.
८.

पटक

१

१५०

पतिलो, दोस्रो
चौमातसक

तववरण
प्रदेश तभत्र रिेका अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको मानव अतिकारको
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय गराउनका लातग आवश्र्क समन्वर्,
सिजीकरण िथा तनदेशन समेि गनयको लागी अपाङ्गिा भएका व्र्तिको
अतिकार सम्वन्िी ऐनको दफा ४१ ले तदएको अतिकारको प्रर्ोग गरी गठन
गररएको प्रदेशस्िरीर् अपाङ्गिा तनदेशन सतमतिको वैठक संचालनका लातग
र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।
• अपाङ्गिा सम्बन्िी नीति िजयमु ा गनय प्रदेश सरकारलाई सिर्ोग गनय,ु
• प्रदेश सरकारबाट स्वीकृ ि नीतिको अिीनमा रिी अपाङ्गिा सम्बन्िी
र्ोजना िथा कार्यक्रम िजयमु ा गरी लागु गने गराउन,ु
• अपाङ्गिा भएका व्र्तिका लातग सञ्चातलि तवतभन्न कार्यक्रमको
अनगु मन, मल्ू र्ाङ्कन गनय,ु

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट
खाजा/खाना, सिभागी र्ािार्ाि. सिभागीलाई र्ािार्ाि, स्टेशनरी
• सतमतिका पदातिकारीिरुसँग समन्वर्
सञ्चालन गररने
• तनर्तमि वैठक संचालन
तक्रर्ाकलाप
• प्रतिवेदन िथा समीक्षा
गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गिा भएका व्र्तिको अतिकार प्रबियनमा सिाउ
अपेतक्षि प्रतिफल
पग्ु नेछ।
• बैठकको उपतस्थति तववरण
पेश गनयपु ने
• बैठकको तनणयर् प्रतितलतप
कागजाििरु
• तवल भपायई सतििको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
अनगु मन गने तनकार्
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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चौमातसक अवति

२.१.१२ सामाशिक शवकास क्षेरको नीशि, योिना, ऐन, शनयम, शनदेशिका, मापदण्ड र कायफशवशि
ििफमु ा
तवतनर्ोतजि
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
वजेट
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
पतिलो, दोस्रो र िेस्रो
२२५२२
पटक
१
१००
चौमातसक
शीषयक
तववरण
१. पृष्ठभतू म
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
३.

५.

मन्त्रालर्को सामातजक तवकास मिाशाखाबाट र्स आतथयक वषयको लातग
तवतनर्ोजना भइ आएका तवतभन्न कार्यक्रमिरु कार्ायन्वर्न गनयको लातग तवतभन्न
नीति, र्ोजना, ऐन, तनर्म, तनदेतशका, मापदण्ड एवम् कार्यतवतििरु िजयमु ाका लातग
सिर्ोग पर्ु र्ाउन र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
• सामातजक तवकास मिाशाखा िफय का कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग तनदेतशका,
मापदण्ड एवम् कार्यतवतििरु तनमायण गने ।

तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति सामातजक तवकास मन्त्रालर्
• खाजा,खाना,र्ािार्ाि, बैठक भिा, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय
• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको लातग मिाशाखाबाट तनदेतशका, मापदण्ड एवम्
कार्यतवतििरुको मस्र्ौदा िर्ार गने
• मस्र्ौदा उपर मन्त्रालर्मा तवतभन्न चरणमा (सतचवस्िरीर् मन्त्रीस्िरीर्)
सझु ाव सक
ं लन
• आवश्र्किा अनुसार अथय मन्त्रालर् र काननु मन्त्रालर्को सुझाव तलने
• सझु ाविरु समेतटएको मस्र्ौदा मन्त्रीस्िर/ मतन्त्रपररषदबाट
् स्वीकृ ि
• कार्यक्रमिरु कार्ायन्वर्न िुने
• प्रतिवेदन

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

६. अपेतक्षि प्रतिफल
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
८. अनगु मन गने तनकार्

•

तनदेतशका, मापदण्ड एवम् कार्यतवतििरु तनमायण भएको िुने ।
• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप
• कार्यक्रमगि मस्र्ौदा
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु,
• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्िृि तववरण सतििको प्रतिवेदन
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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२.१.१३ मानव अशिकार सम्बन्त्िी सििीकरण कायफक्रम सच
ं ालन
तवतनर्ोतजि वजेट
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
(रु.िजारमा)
२२५२२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

पटक

१

५००

चौमातसक अवति
पतिलो, दोस्रो
चौमातसक

तववरण
मानव अतिकार र्स्िो अतिकार िो, जनु सवै मातनसले के बल मानव भएको
नािाले पाउनु पदयछ । मातनसको जाि िमय सम्प्रदार् रातरिर्िा उमेर तलङग
राजनीतिक तवचार ज्ञान अपाङ्गिा लैङ्तगक झक
ु ाव लैङ्तगक पररचर् आदी
जेसक
ु ै भएपतन फरक पनयु िुदँ नै । प्रत्र्ेक मातनसले मानव अतिकारो उपर्ोग गनय
पाउनपु छय । समाजमा मतिला बालबातलका ज्र्ेष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका
व्र्ति, लैङ्तगक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्किरु लगार्िको मानव अतिकारको
सम्मान गनय र सोिी अनरुु प सशिीकरणका लातग तवतभन्न कार्यक्रमिरु
सच
ं ालन गनयका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
मानवअतिकार
सतु नतश्चिाको
प्रर्ासका
लातग
तवतभन्न
सशिीकरण/सचेिनामल
ू क कार्यक्रम सचं ालन गनयु ।

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
प्रचार प्रसार,छलफल िथा अन्ितक्रयर्ा, गोष्ठी अन्िरसम्बाद, सचेिनामल
ू क
४. बजेट वाँडफाँट
कार्यक्रम सचं ालनको लातग प्रतशक्षक भिा, दैतनक भ्रमण भिा, स्टेशनरी,
खाजा/खाना खचय, वैठक भिा इत्र्ादी
• िर्ारी वैठक
• सरोकारवालािरुसँग समन्वर्
• कार्यक्रमका सिभागीिरु छनौट
• कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्थान छनौट
सञ्चालन गररने
५.
तक्रर्ाकलाप
• प्रचारप्रसार, छलफल िथा अन्ितक्रयर्ा, गोष्ठी अन्िरसम्बाद,
सचेिनामल
ू क कार्यक्रम सचं ालन गने
• अनगु मन
• प्रतिवेदन िथा समीक्षा
सशिीकरण/सचेिनामल
ू क कार्यक्रम संचालन मानव अतिकार सतु नतश्चिाको
६. अपेतक्षि प्रतिफल
सकारात्मक प्रर्ास भएको िुने ।
पेश गनयपु ने
• वैठकका तनणयर् प्रति
७.
कागजाििरु
• खचयका तबल भपायई
३.
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८. अनगु मन गने तनकार्

• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
• प्रतिवेदन तववरण
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्

पूँशू िगि िर्फ
२.१.१४ प्रदेिस्िरीय अपाङ्गिा ग्राम शनमाफणको िग्गा प्राशि िथा डीपीआर ियारी

खचय शीषयक
३११७२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

तवतनर्ोतजि वजेट
चौमातसक अवति
(रु.िजारमा)
पटक
१
१०००
दोस्रो चौमातसक
तववरण
नेपालको संतविानमा अपाङ्गिा भएका नागररकलाई तवतवतििाको पतिचान
सतिि मर्ायदा र आत्मसम्मानपवू यक जीवनर्ापन गनय पाउने र सावयजतनक सेवा
िथा सतु विामा समान पिुचँ को िक, तशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, आवास र
सामातजक सरु क्षामा काननू वमोतजम प्राथतमकिाका साथ अवसर पाउने िकको
व्र्वस्था रिेको छ।गण्डकी प्रदेशतभत्र रिेका अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई
क्षमिा अनसु ार आफै वा सरं क्षकको सिर्ोगमा क्षमिा अनसु ारको रोजगारी
प्रारम्भ गरी समाजमा सिज रुपमा स्थातपि गराउने लक्ष्र् अनरुु प आ.व.
२०७५/०७६ मा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाइय पनु स्थायपना एवं क्षमिा
अनसु ारको रोजगारी प्रारम्भ गनय सतु विा सम्पन्न अपाङ्गिा आवसीर् के न्र
(अपांगिा ग्राम) स्थापनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भई प्रतिवेदन समेि प्राप्ि
भएको सन्दभयमा उि कार्य सम्पन्न गनय जग्गा प्रातप्ि िथा डी.पी.आर िर्ारी
आवश्र्क भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
प्रदेशस्िरीर् सतु विा सम्पन्न अपाङ्गिा आवासीर् ग्राम तनमायणको लातग जग्गा
प्राप्ती गरी तडतपआर िर्ार गने ।
इकाई

लक्ष्र्

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट
डी.पी.आर िर्ारी
• शक्ु लागण्डकी नगरपातलका िनिुसँ ँग समन्वर्
• जग्गा प्राप्तीको लातग तजल्ला प्रशासन कार्ायलर् िनिु,ँ मालपोि
कार्ायलर् िनिु,ँ नापी कार्ायलर् िनिु,ँ गण्डकी प्रदेश सरकार िथा
संिीर् सरकारको भतू मसिु ार मन्त्रालर्सँग आवश्र्क समन्वर्
सञ्चालन गररने
५.
तक्रर्ाकलाप
• जग्गा प्रातप्ि
• डी.पी.आर िर्ारीको लातग सचू ना प्रकाशन गनय कार्य तववरण
• सचू ना प्रकाशन/ प्रस्िाव माग
• व्र्ति/संस्था छनौट
३.
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६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• कार्यक्षेत्रगि शिय स्वीकृ ति िथा सम्झौिा
• तड.तप.आर. उपर मन्त्रालर्मा प्रस्ििु ी र सझु ाव सक
ं लन
• डी.पी.आर प्रकाशन
• रकम तनकासा
जग्गा प्राप्ती भई तडतपआर िर्ार भएको िुने ।
• जग्गा प्राप्ती सम्बन्िी कागजाि
• व्र्ति/संस्थासँग भएको सम्झौिाको प्रतितलतप
• खचयका तबल भपायईिरु
• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन
• अनगु मन प्रतिवेदन
तशक्षा, संस्कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
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अनस
ु च
ू ी- १

ज्येष्ठ नागररक सेवा भवन िथा आश्रमहरुको सञ्चालन अनदु ान कायफक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी
प्रस्िावको ढाूँचा
श्री तशक्षा, सस्ं कृ ति, तवज्ञान प्रतवति िथा सामातजक तवकास मन्त्रालर्
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल ।
१. ज्येष्ठ नागररक सेवा भवन/ आश्रमको शववरणः
(क) नामः
(ख) अनमु ति पाएको तमतिः
(ग) ठे गानाः..............तजल्ला..................गा.पा./न.पा...........वडा नं. .............. टोल
(ि) ज्र्ेरठ नागररक सेवा भवन/ आश्रम सञ्चालक अध्र्क्षको नामः ............................
मोबाईल नं..................
ईमेल.....
२. कायफक्रमको संशक्षप्त शववरणः
(क) कार्यक्रमको नामः
(ख) लागि अनमु ान अनसु ारको रकम रु. .................. (अक्षरमा.......................)
(ग) आश्रमको िफय बाट रु............................
(अक्षरमा.......................)
(ि) मन्त्रालर्मा माग गरे को रकम रु..................... (अक्षरमा.......................)
(ङ) अन्र् स्रोिबाट रु...............................
(अक्षरमा.......................)
(च) कार्यक्रम सम्पन्न िुन लाग्ने अवति.........................................
३. प्रस्िाव ियार पादाफ समावेि हुनु पने मूख्य शववरणहरुः
(क) कार्यक्रमको पृष्ठभतू मः ...................... ......................... ..................... ....................... ................
........................ ........................ ................... ............................ ....................... .....................
......................... ........................ ............................ .......... ...................... .....................
............................... ....................... .................... .............
(ख) कार्यक्रमको औतचत्र्ः................ ...................... .................. .............................
....................... .......................... ........................ ....................... ..................
(ग) कार्यक्रमको उद्देश्र्ः .................. ................... ......................... ......................... ......................
..................... ...................... .................... .....................
(ि) सेवा भवन/आश्रममा िाल रिेका ज्र्ेरठ नागररकिरुको संख्र्ाः
नोटः सेवा भवन /आश्रममा ज्र्ेरठ नागररकिरु कसरी आएका िुन,् कै तफर्िमा खल
ु ाउनिु ोसः
ज्येष्ठ नागररक
कै शर्यि
मशहला

पुरुष

िम्मा

(ङ) भौतिक पवू ायिारको अवस्था (कोठा सख्र्ा, उज्र्ालोको अवस्था, ममयि गनयु पने/नपने, रङ्गरोगनको अवस्था,
बसाइ व्र्वस्था आतद) ....................... ....................... ......................... ........................
...................... ....................... ................... .......................
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(च) सेवा भवन/आश्रमबाट प्रदान गदै आएका सेवािरु.................. .................. ....................... ..........
................ .................. ................
(छ) आशािीि उपलतब्िः .................... ..................... .......................... ..............................
.......................... ........................... ................. .................
(ज) प्रस्िाव पेश गने सेवा भवन/आश्रमको िफय बाट
नामः..................... ................ ..........
िस्िाक्षरः
पदः
तमतिः
सस्ं थाको छापः
मोवाइल न.ं

20


अनुसूची -२
ज्येष्ठ नागररक सेवा भवन िथा आश्रमहरुको सञ्चालन अनदु ान कायफक्रम सञ्चालनका लाशग प्रस्िाव
मूल्याङ्कनका आिारहरु
क्र.सं
सचू क
पणू ायङ्क प्राप्ताङ्क
कै तफर्ि
१ सेवा भवन/आश्रममा आतश्रि ज्र्ेरठ
४०
िल
ु नात्मक रुपले संख्र्ा वढी
नागररकिरुको सख्ं र्ा
भएकोलाई प्राथतमकिामा
रातखने
२ जग्गा/भवन आतद पवू ायिारको उपलब्ििा
३०
३

सेवा के न्र/आश्रमको कार्ायनभु व

३०

जम्मा

१००
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कार्यअनभु व बढी भएकालाई
प्राथतमकिामा रातखने

अनुसूची-३

आपत्काशलन उद्धार कायफक्रम अन्त्िगफि राहि िथा आशथफक सहयोग उपलब्ि गराउने
रकमको हद र आिार
(क) पीतडिलाई ित्काल उिार, औषिी उपचार, पनु स्थायपना वा रािाि िथा आतथयक सिर्ोग प्रदान नगरे मा
गम्भीर िथा मानवीर् क्षति िुने देतखएको र सोका लातग ित्काल उिार िथा रािाि व्र्वस्थापन सतमतिको वैठक
वसी ित्काल सिर्ोग रकम उपलब्ि गराउन सम्भव निुने देतखएमा सतमतिको अध्र्क्षले सो प्रर्ोजनको लातग
पचास िजार रुपैर्ाँमा नबढ्ने गरी मनातसव रकम,
(ख) पीतडिले कुनै सीपमल
ू क िातलम प्राप्त गरी व्र्ावसार् संचालन गनयका लातग वस्िगु ि िथा नगद अनदु ान
माग गरे मा बढीमा प्रतिव्र्ति बीस िजार बीउपँतू ज अनदु ानको रुपमा,
(ग) पीतडिलाई काननू ी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार वा मनोतवमशयका लातग पाँच िजार रुपैर्ाँमा नबढ्ने गरी
लागेको र्थाथय खचय,
(ि) पीतडिलाई ित्काल उिार गनयु पने भएमा सवारी सािन प्रर्ोग गनयु पने भए सावयजतनक
सवारी सािनबाट र्ात्रा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचयवापि प्रतितदन िीन सर् रुपैर्ाँ र
बास बस्नु पने भए सो वापि छुटै रकम तदनु पने भएमा प्रतितदन पाँच सर् रुपैर्ाँको
दरले बढीमा पाँच िजार रुपैर्ाँ,
(ङ) पीतडिलाई अस्पिालमा भनाय गरी औषिी उपचार गनयु पने भएमा अस्पिाल आँउदा जाँदा
सवारी सािन प्रर्ोग गनयु पने भए सावयजतनक सवारी सािन प्रर्ोग गदाय लाग्ने भाडा रकम,
खाना खचय वापि प्रति तदन िीन सर् रुपैर्ाँ, अस्पिालमा बस्ने व्र्वस्था नभई वातिर बस्नु
परे मा बढीमा पाँच तदनको बास खचय वापि प्रतितदन पाँच सर् रुपैर्ाँ र उपचार खचय
समेि गरी बढीमा छ िजार पाँच सर् रुपैर्ा गरी लागेको र्थाथय खचय,
(ङ) पनु स्थायपनाको लातग बढीमा साि िजार रुपैर्ाँ,
(च) सतमतिले िोके बमोतजमको अन्र् कामको लातग कामको प्रकृ ति िेरी बढीमा दश
िजार रुपैर्ाँ ।
(छ) पीतडिसँग कुनै बालबच्चा भए बालबच्चाको लातग पीतडि सरिको खाना खचय रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोतजम (२) उपदफा (१) वमोतजमको अवस्था परी सतमतिको अध्र्क्षबाट
पीतडिलाई रकम उपलव्ि गराईएकोमा त्र्सरी रकम उपलव्ि गराईए पतछ वस्ने सतमतिको वैठकबाट सो
तवषर्को अनमु ोदन गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोतजमको रकम अपर्ायप्त भएको मनातसव आिार र प्रमाण सतिि कुनै
पीतडिले मन्त्रालर्मा तलतखि तनवेदन तदएमा र सो व्र्िोरा मनातसव देतखएमा सतमतिले त्र्स्िो पीतडिलाई दईु
िजार रुपैर्ाँमा नवढ्ने गरी मनातसव रकम थप गनयका लातग तसफाररस गनय सक्नेछ।
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