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(आ.व. २०७९/०८० मा प्रदेश तर्फ

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

खण्डः एक
पररचर् तथा उद्देश्र्
1.1

पररचर्:
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 " वाजषाक कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न मापदण्ड २०७९" स्वीकृ ि गररएको छ ।
उद्देश्र्:
•
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 कार्ाक्रम सञ्चालन सम्बन्िी व्र्वस्था :
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

कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गदाा ध्र्ान जदनुपने 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
े । र्स कार्यमा सिर्ोग गनयको लातग सम्बतन्िि कमयचारी तजम्मेवार
ु र लेखा प्रमख
ु को िुनछ
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
वार्षिक र्वकास कार्िक्रम र कार्ािन्वर्न

2.1 सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तर्ि

२.१.१ मानव सेवा आश्रम भवन ननमािण ननरन्तरता (गोरखा, लमिुङ, कास्की र बाग्लुङ)
खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

३१११२

जिल्ला

४

पर्िलो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत व्र्जिको उद्धार, सं रक्षण र व्र्वस्थापनको लानग

मानव सेवा आश्रमको रुपमा स्थापना भई सडक मानव व्र्वस्थापन गरररिे का
१. पृष्ठभूनम

गण्डकी प्रदे श नभत्रका लमिुङ, गोरखा, कास्की, बाग्लुङ

जिल्लामा कार्िरत

मानव सेवा आश्रमिरुको भवन ननमािण कार्िको ननरन्तरताका लानग अनुदान

उपलब्ि गराई सडकमा रिने वेवाररसे नागररकिरुको सिि तथा सम्मानपूणि
िीवनर्ापनमा सिर्ोग प्रदान गनिका लानग र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको छ।
२. कार्िक्रमको उद्देश्र्
३.

कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा

सं लग्न िुने मुख्र् ननकार्

४. बिेट वााँडर्ााँड

मानव सेवा आश्रमिरुको भवन ननमािण कार्िलाई ननरन्तरता ददने ।
सामाजिक र्वकास कार्ािलर् लमिुङ, गोरखा, कास्की, बाग्लुङ
ननमािण कार्िसंग सम्वजन्ित खर्ि
• मानव सेवा आश्रमसं ग प्रस्ताव माग गने
• प्रस्तावसाथ पेश गनुप
ि ने कागिातिरुुः
−

सं स्था दताि ,र्विान, नर्वकरण, लेखापरीक्षण प्रनतवेदन, कर र् ुिा,
स्थार्ी लेखा नम्बर सम्बन्िी काििातिरुको प्रनतनलपी

−
−
−
−
५ सञ्चालन गररने र्क्रर्ाकलाप

सम्बजन्ित सं स्थाबाट िग्गा िनी प्रमाणपूिाि लगार्तका कागिातिरु

र्सपूव ि तर्ार गररएको र्वस्तृत आर्ोिना प्रनतवेदन
भवन ननमािण सम्बन्िी िालसम्मको प्रगनत र्ववरण

सरकारी प्रर्वनिकवाट तर्ार गररएको ड्रइङ्ग नडिाइन सर्ितको लागत
इर्िमेट

−

सम्बजन्ित स्थानीर् तिको नसर्ाररस पत्र

• प्रस्ताव स्वीकृत गने

• सम्बजन्ित सं स्था वा उपभोिा सनमनतसाँग सम्झौता गने
•

प्रथम र्कस्ता अनुदान उपलब्ि गराउने

• कार्ि प्रगनतका आिारमा दोस्रो र्कस्ता उपलव्ि गराउने
• अनुगमन गने

• कार्ि सम्पन्न प्रनतवेदन तर्ार गरी र्ोिना र्रर्ारक गने
ु ाइ गने ।
• सावििननक सुनव
६. अपेजक्षत प्रनतर्ल
७. पेश गनुप
ि ने कागिातिरु

मानव सेवा आश्रमिरुको भवन ननमािण भएको िुने ।
• खर्िका प्रमाजणत र्वल भरपाईिरु

• र्ोिना र्रर्ारकका लानग मानव सेवा आश्रम सञ्चालक सनमनतको ननणिर्
• र्ोिना र्रर्ारकका लानग स्थानीर् तिको नसर्ाररस
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• सरकारी प्रार्वनिकको कार्ि सम्पन्न प्रनतवेदन
• मित्वपूणि र्ोटोिरु
• अनुगमन प्रनतवेदन

र्वस्तृत र्ववरण सर्ितको प्रनतवेदन

•
८. अनुगमन गने ननकार्

•

मन्त्रालर्, स्थानीर् ति¸सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा स्थानीर् ति

२.१.२ अपाङ्गता भएका व्र्जििरुका लानग सिार्ता सामग्री र्वतरण (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
अपाङ्गता सिार्ता सामग्री आवश्र्क पने तर आनथिक अभावले गदाि आबश्र्क

१.

पृष्ठभूनम

पने सिार्क सामग्रीिरु खररद गरी उपर्ोग गनि नसकेका अपाङ्गता भएका
ब्र्जििरुको दै ननक िीवनर्ापनमा सििता ल्र्ाउन सिार्क सामग्री खरीद गरी
र्वतरण गनिको लानग र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको िो ।

२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँड

अपाङ्गता भएका व्र्जिका लानग सिार्क सामग्री खररद तथा र्वतरण गरी
उनीिरुको दै ननक िीवनर्ापनमा सििता ल्र्ाउने ।
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
सिार्क सामग्री खररद, र्वतरणमा लाग्ने खर्ि अनुसार
•
•
•

५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•

सावििननक खररद ऐन तथा ननर्मावलीले तोके वमोजिम प्रर्क्रर्ा पुरा

कागिातिरु

अनुगमन गने ननकार्

आवश्र्कताका आिारमा सामग्री र्वतरण गने
सामग्री वुझेको भपािई तर्ार गने
प्रनतवेदन तर्ार गने ।

पुग्नेछ ।
•
•
•
•

८.

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी कागिातिरु
सामग्री खररद सम्बन्िी कागिात,

सामग्री र्वतरण गररएका व्र्जिको र्ववरण,
सामग्री र्वतरण तथा बुझेको भरपाई
कार्िक्रम प्रनतवेदन

मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा स्थानीर् ति
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तर्ार गने

अपाङ्गता भएका ब्र्जििरुको दै ननक िीवनर्ापनमा सििता ल्र्ाउन सिर्ोग
•

७.

(Specification)

गरी सिार्ता सामग्री खररद गने

•

पेश गनुप
ि ने

स्थानीर् तििरुसाँग समन्वर्
सिार्ता सामग्रीको र्ववरण

•

अपेजक्षत प्रनतर्ल

अपाङ्गताको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने

•

•

६.

सरोकारवालािरुसाँग समन्वर् तथा छलर्ल

२.१.३ ज्र्ेष्ठ नागररकमा रिेको ज्ञान सीप र अनुभव अन्तरपुस्ता िस्तान्तरण (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
नर्ााँ पुस्तालाई पुराना पुस्ताले सीप, कला, सं स्कार¸सं स्कृनतकव िगेनाि बारे
िानकारी ददनुका साथै असल परम्परा¸ लोकसं स्कृनत, सभ्र्ता र रिनसिन एवम्

१.

पृष्ठभूनम

ज्र्ेष्ठ नागररकप्रनत श्रद्धा, सम्मानका साथ वतिमान पुस्ताको कतिव्र् समेत बोि
गराउाँ दै लोप िुाँदै गएको सं स्कारलाई सं रक्षण गने अनभप्रार्ले र्ो कार्िक्रम
सं र्ालन गनि गररएको िो ।

२.
३.

४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँड

पनछल्लो पुस्तामा अजिल्ला पुस्ताका सीप, कला तथा सं स्कृनत
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्

तानलम सं र्ालनका लानग स्रोत व्र्जि पाररश्रनमक भत्ता, स्टे शनरी, खािा/खाना
खर्ि दै ननक भ्रमण, र्ातार्ात तथा जिल्लाको आवश्र्कता अनुसारका कार्िक्रम
सं र्ालनका लानग खर्ि गनि सर्कने
•
•
•

५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•

•
•
अपेजक्षत प्रनतर्ल

पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु
अनुगमन गने ननकार्

कार्िक्रम छनौट

स्रोत व्र्जि व्र्वस्था

तानलम तथा अन्र् कार्िक्रमिरुको नमनत र स्थान तथा सं र्ालन तरीका
कार्िक्रम सञ्चालन
कार्िक्रम समीक्षा
प्रनतवेदन तर्ारी

भएको िुने/िानकारी िुने
•
•
•

८.

कार्िक्रमको र्वस्तृत अविारणापत्र तर्ारी

अजिल्ला पुस्ताका सीप, कला तथा सं स्कृनत
•

७.

सरोकारवालािरुसाँग समन्वर्

छनौट
•

६.

पनछल्लो पुस्तामा िस्तान्तरण

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िका आवश्र्क कागिातिरु
खर्िका नबल भपािई

कार्िक्रम सञ्र्ालनका र्ोटोिरु
कार्िक्रम प्रनतवेदन

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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िस्तान्तरण गने

२.१.४ स्थानीर् तिसाँगको साझेदारीमा सामाजिक कुरीनत र्वरुद्ध अनभर्ान सं र्ालन तथा पुनस्थािपना(लै र्ङ्गक र्िं सा
बाल र्ववाि दाइिो प्रथा िातीर् भेदभाव मानव वेर्र्वखन तथा ओसारपसार लगार्तका परम्परागत िानीकारक
अभ्र्ासिरु न्र्ूननकरण) (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
समािमा र्वनभन्न खालका सामाजिक कुरीनत, िातीर् र्वभेद, लैर्ङ्गक र्िं सा तथा
मानव बेर्नबखन तथा ओसारपसार िस्ता िाननकारक अभ्र्ासले सामाजिक

१.

पृष्ठभूनम

र्वकासमा अवरोि खडा गनुक
ि ा साथै समािमा अशाजन्तको अवस्था सृिना गदिछ
। र्सले मर्िलािरुको सशिीकरण तथा र्वकासमा प्रत्र्क्ष असर पानुक
ि ा साथै

लैनगंक समानता िानसल गनि अवरोि सृिना भएकोले समर्मै र्सको रोकथाम

गनिका लानग स्थानीर् तिसाँगको सााँझेदारीमा सं र्ालन गने गरी र्ो कार्िक्रम
समावेश गररएको िो ।
२.

३.

४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँट

समािमा र्वद्यमान सामाजिक कुरीनत, िातीर् छु वाछु त, लैं नगक र्िं सा, मानव
बेर्र्वखन तथा ओसारपसार लगार्तका परम्परागत िाननकारक अभ्र्ासिरु
न्र्ूनीकरण गने

सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
प्रवद्धिनात्मक सामग्री ननमािण, प्रर्ार प्रसार, छलर्ल तथा अन्तर्क्रिर्ा, वैठक
भत्ता, प्रनतर्ोनगतात्मक कार्िक्रम सं र्ालन,
स्टे शनरी, खािा/खाना लगार्तका खर्ि
•
•
•

५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•
•

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु
अनुगमन गने ननकार्

कार्िक्रम सञ्र्ालन गनि

कार्िक्रम व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन जिम्मेवारी वाडर्ााँड
कार्िक्रम सञ्चालनको नमनत र स्थान ननिािरण

सामाजिक कुरीनत र्वरुद्ध सर्ेतनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन गने,
प्रनतवेदन तथा समीक्षा

•
•

खर्िका नबल भपािई

वैठक तथा उपजस्थनत र्ववरण

कार्िक्रम सञ्र्ालनका र्ोटोिरु
प्रनतवेदन तर्ारी

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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स्थानीर् ति¸ प्रिरी¸ र्वद्र्ालर्¸मर्िला

न्र्ूनीकरण आएको िुनेछ ।

•
८.

स्थानीर् ति/ प्रिरी/र्वद्र्ालर्/सरोकारवालािरुसाँग समन्वर्

लैं नगक र्िं सा,सामाजिक कुरीनत लगार्तका परम्परागत िाननकारक अभ्र्ासमा
•

७.

कार्िक्रमको र्वस्तृत अविारणापत्र तर्ारी

समूि¸सनमनत¸सं स्थाको सिर्ोगमा सर्ेतना कार्िक्रम तर् गने
•

६.

प्रजशक्षक भत्ता, दै ननक भ्रमण भत्ता,

२.१.५ लै र्ङ्गक र्िं सा र्वरुद्धको १६ ददने अनभर्ान सं र्ालन (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

२२५२२

जिल्ला

११

र्ौमानसक अवनि
दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
प्रत्र्ेक नागररकिरुले लैर्ङ्गक र्िं साबाट मुि भई सम्माननत र सुरजक्षत रुपमा

िीवनर्ापन गनि पाउनुपछि । मर्िलामानथ िुने र्िं सा मानव अनिकारको िनन्
िो अपराि िो भन्ने कुरा अझै सम्म पनन स्थार्पत िुन सर्करिे को छै न ।
१.

पृष्ठभूनम

प्रत्र्ेक वषि नोभेम्बर २५ दे जख नडसेम्बर १० सम्म लैर्ङ्गक र्िं सा र्वरुद्धको १६

ददने अनभर्ान सं सारभर मनाउने सन्दभिमा मर्िलामानथ िुने र्िं सा क्षम्र् छै न भनी

प्रदे शस्तरका ११ जिल्लािरुमा १६ ददने अनभर्ानको अवनिभर र्वर्वि
सर्ेतनामूलक अनभर्ानात्मक कार्िक्रमिरु सं र्ालन गरी गण्डकी प्रदे शमा लैर्ङ्गक

र्िं सा र्वरुद्धको िनलिर र्ैलाउनका लानग र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको छ।
२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँट

लैर्ङ्गक र्िं सा र्वरुद्ध सर्ेतना वढाउने ।
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
बैठक सञ्र्ालन, कार्िक्रम सञ्र्ालन, र्ातार्ात खर्ि, खािा/खाना, प्रजशक्षक
भत्ता, दै ननक भ्रमण भत्ता लगार्तका खर्ि
•

५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•
•
•

६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल
पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु

•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

सरोकारवालािरुसाँग समन्वर् वैठक
कार्िक्रम पर्िर्ान

सर्ेतनामूलक अनभर्ानात्मक कार्िक्रमिरु सञ्चालन
कार्िक्रमको सनमक्षा

लैर्ङ्गक र्िं साको दरमा न्र्ुननकरण भएको िुने
•

७.

अविारणापत्र तर्ारी

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी उपजस्थनत र्ववरण
खर्िका नबल भपािईिरु

कार्िक्रम सं र्ालनका र्ोटोिरु
कार्िक्रम प्रनतवेदन

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास
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२.१.६ स्थानीर् तिका मर्िला तथा बालबानलका शाखामा कार्िरत कमिर्ारीिरुलाई अनभमुजखकरण (११
जिल्ला)

खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

२२५२२

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
मर्िला बालबानलका¸ ज्र्ेष्ठ नागररक¸ अपाङ्गता भएका व्र्जि तथा लैर्ङ्गक एवम्

१.

पृष्ठभूनम

र्ौननक अल्पसख्र्किरुको क्षेत्रमा िरे क जिल्लानभत्रका स्थानीर् तििरु तथा

जिल्लास्तरका कार्ािलर्िरु समेतबाट सम्पादन िुने कार्िक्रमिरुमा एकरुपता

तथा सामाञ्िस्र्ता कार्म गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा प्रभावकारीता वृर्द्ध गनि
र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको िो ।

२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँड

जिल्ला तथा स्थानीर् तििरुबाट सम्पादन िुने कार्िक्रमिरुमा समन्वर् तथा
सिकार्ि कार्म गने।

सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
कार्िक्रम सञ्र्ालन, र्ातार्ात खर्ि, खािा/खाना, प्रजशक्षक भत्ता, दै ननक भ्रमण
भत्ता

•
•
५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•
•

अविारणा पत्र तर्ारी

कार्िक्रमका सिभागी व्र्वस्था¸ स्थान तथा नमनत तर् गने
सििकताि व्र्वस्था गने
कार्िक्रम सं र्ालन

कार्िक्रमको समीक्षा तथा प्रनतवेदन तर्ारी

नोटुः- उि कार्िक्रम सं र्ालन गदाि जिल्लाका सरोकारवाला ननकार्/सं स्थािरुको समेत
समन्वर् तथा सिभागीतामा सं र्ालन गनि सर्कने ।

६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

जिल्ला तथा स्थानीर् तििरुबाट सम्पादन िुने कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा
प्रभावकारीता कार्म भएको िुने
•

७.

पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु

•
•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

स्वीकृत अविारणापत्र

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी उपजस्थनत र्ववरण
खर्िका नबल भपािईिरु

कार्िक्रम सं र्ालनका र्ोटोिरु
कार्िक्रम प्रनतवेदन

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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२.१.७ मर्िला र्वकास कार्िक्रमद्वारा प्रवर्द्धित मर्िला सिकारी सं स्थािरुको सं स्थागत र्वकास तथा क्षमता
अनभवृर्द्ध (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

२२५२२

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
मर्िला र्वकास कार्िक्रमबाट प्रवद्धिन भई वर्त तथा ऋण पररर्ालन लगार्त

१.

पृष्ठभूनम

सामाजिक र्क्रर्ाकलापिरु समेत सं र्ालन गरी स्थानीर् स्तरमा मर्िला सुरक्षाको
पिरे दारको रुपमा सं र्ालनमा रिे का मर्िला सिकारी सं स्थािरुको सं स्थागत
र्वकास र क्षमता अनभवृर्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको िो ।

२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँड

मर्िला सिकारी सं स्थािरुको सं स्थागत र्वकास र क्षमता अनभवृर्द्ध गने
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
कार्िक्रम सञ्र्ालन, र्ातार्ात खर्ि, खािा/खाना, प्रजशक्षक भत्ता, दै ननक भ्रमण
भत्ता

•
•
५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•
•
•

६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

७.

कागिातिरु

•
•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

सिकारी सस्थािरुसाँग समन्वर्
सििकताि व्र्वस्था

कार्िक्रमका सिभागी छनौट¸ मिति िय िथा स्थान तनर्ाारण
कार्िक्रम सं र्ालन

कार्िक्रमको सनमक्षा र प्रनतवेदन तर्ारी

मर्िला सिकारी सं स्थािरुको सं स्थागत र्वकास र क्षमता अनभवृर्द्ध भएको िुने
•

पेश गनुप
ि ने

अविारणा पत्र तर्ारी

स्वीकृत अविारणा पत्र

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी उपजस्थनत र्ववरण
खर्िका नबल भपािईिरु

कार्िक्रम सं र्ालनका र्ोटोिरु
कार्िक्रम प्रनतवेदन

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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२.१.८ बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रवद्धिन तथा व्र्वस्थापन कार्िक्रम (मागको आिारमा स्थानीर् ति पर्िर्ान)
(११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

११

दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
बालअनिकारका र्ार आर्ामिरु वााँच्न पाउने अनिकार, सं रक्षणको अनिकार,
र्वकास गनि पाउने अनिकार, सिभानगताको अनिकार िस्ता बाल अनिकारिरु

सुननजश्र्त गदै स्थानीर् तििरुमा सं र्ालन िुने िरे क गनतर्वनिमा बालबानलकाको
१.

पृष्ठभूनम

सिभानगता मार्ित अन्तर सम्बन्ि, अनिकार र र्वकासको लानग समन्वर् गदै
बालअनिकार सम्बन्िमा दे जखएका समस्र्ािरु पर्िर्ान गदै

समािानका

उपार्िरु अवलम्बन गरी बालमैत्री सूर्किरु अनभवृर्द्ध गरी स्थानीर् तििरुमा

बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रवद्धिन तथा व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पुर्र्ाइ बालमैत्री
स्थानीर् ति िोषणाका आिार तर्ार गनि

स्थानीर् तििरुसाँग समन्वर् गरी

र्वनभन्न कार्िक्रमिरु सं र्ालन गनिका लानग र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको िो।
२.
३.

४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँट

स्थानीर् तििरुसाँग समन्वर् गरी बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रवद्धिन तथा
व्र्वस्थापनमा सिर्ोग गने ।
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
प्रवद्धिनात्मक सामग्री ननमािण, प्रर्ार प्रसार,छलर्ल तथा अन्तर्क्रिर्ा,
प्रनतर्ोनगतात्मक कार्िक्रम सं र्ालन,
स्टे शनरी, खािा/खाना खर्ि
•
•

५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•
•
•

अपेजक्षत प्रनतर्ल
पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु

•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

स्थानीर् ति¸ प्रिरी¸ र्वद्र्ालर्¸ लगायिका सरोकारवालािरुसाँग
कार्िक्रम सञ्र्ालन गनि स्थानीर् ति छनौट
कार्िक्रमको ननमािण र स्वीकृनत

बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रवद्धिन कार्िक्रम सञ्चालन गने,
प्रनतवेदन तथा समीक्षा

बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रवद्धिन तथा व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पुगेको िुने
•

७.

कार्िक्रमको र्वस्तृत अविारणापत्र तर्ारी
समन्वर्

•
६.

स्वीकृत अविारणा पत्र

कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी खर्िका नबल भपािई
कार्िक्रम सञ्र्ालनका र्ोटोिरु
प्रनतवेदन र्ववरण

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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प्रजशक्षक भत्ता, दै ननक भ्रमण भत्ता,

२.१.९ जिल्ला बाल सं िाल वैठक र जिल्ला बाल अनिकार सनमनत गठन तथा पररर्ालन (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५२२

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

११

पर्िलो, दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
गण्डकी प्रदे श अन्तगिका ११ जिल्लामा गदठत जिल्ला बाल सं िाल तथा जिल्ला
बाल अनिकार सनमनतिरुको ननर्नमनत वैठक सं र्ालन तथा पररर्ालन मार्ित

१.

पृष्ठभूनम

बालबानलकािरुको सिभानगता, अन्तरसम्बन्ि, अनिकार र र्वकासको लानग
समन्वर् गदै बालअनिकार सम्बन्िमा दे जखएका समस्र्ािरु पर्िर्ान गदै

समािानका उपार्िरु सर्ित भावी रणनीनतिरु समेत तर् गनि र्ो कार्िक्रम
समावेश गररएको िो ।
•
२.

कार्िक्रमको उद्देश्र्

वैठक सं र्ालन गनुि ।
•

३.
४.

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँड

५.

६.

र्क्रर्ाकलाप

अपेजक्षत प्रनतर्ल

खािा, वैठक भत्ता, स्टे शनरी लगार्त
•
•
•

पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु

•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

सनमनतका पदानिकारीिरुसाँग समन्वर्

वैठक सं र्ालनको नमनत र स्थान पर्िर्ान
ननर्नमत वैठक सं र्ालन
प्रनतवेदन तथा समीक्षा

बालअनिकार सं रक्षण र प्रबद्धिनमा सिाउ पुगेको िुने ।
•

७.

बालअनिकार प्रवद्धिनमा सिर्ोग पुर्र्ाउनु ।

सामाजिक र्वकास कार्ािलर्

•
सञ्चालन गररने

जिल्ला स्तरीर् बाल सं िाल तथा जिल्ला बाल अनिकार सनमनतको

वैठकसाँग सम्बजन्ित कागिातिरु
बैठकको उपजस्थनत र्ववरण
बैठकको ननणिर् प्रनतनलर्प

र्वल भपािई सर्ितको कार्िसम्पन्न प्रनतवेदन

मन्त्रालर् तथा सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
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२.१.१० मर्िला¸ बाल¸ ज्र्ेष्ठ नागररक अपाङ्गता आदी ददवसीर् कार्िक्रम (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक
२२५१२

इकाई

लक्ष्र्

जिल्ला

११

शीषिक

र्ौमानसक अवनि
पर्िलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
र्ववरण

मर्िला, बालबानलका तथा र्कशोरर्कशोरी, ज्र्ेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका
१.

पृष्ठभूनम

व्र्जििरुको िक अनिकार सं रक्षणका लानग रार्िर् तथा अन्तरािर्िर् रुपमा

ननिािरण गररएका ददवस तथा अनभर्ानात्मक कार्िक्रमिरु मार्ित सर्ेतना
अनभवृर्द्ध गनिको लानग र्ो कार्िक्रम सं र्ालन लानगएको िो ।

२.

३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने
मुख्र् ननकार्

बिेट वााँडर्ााँट

• रार्िर् तथा अन्तरािर्िर् रुपमा ननिािरण गररएका ददवस तथा अनभर्ानात्मक
कार्िक्रमिरु सं र्ालन गने

• सामाजिक िागरण तथा सर्ेतना अनभवृर्द्ध गने
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
•

र्वर्वि जशषिकिरुमा खर्ि गररने
•

५.

सञ्चालन गररने र्क्रर्ाकलाप

•
•
•

६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

खािा, खाना, प्रजशक्षक पाररश्रनमक, स्टे शनरी, व्र्ानर¸पानी लगार्त
अविारणा पत्र स्वीकृती

सरोकारवालािरुसाँग समन्वर्ात्मक वैठक तथा तर्ारी
ददवस तथा अनभर्ानमूलक कार्िक्रम सं र्ालन
सनमक्षा तथा प्रनतवेदन

सामाजिक िागरण तथा सर्ेतनामा अनभवृर्द्ध भएको िुने
• वैठकको ननणिर् प्रनतनलपी

७.

पेश गनुप
ि ने कागिातिरु

• कार्िक्रमको उपजस्थनत र्ववरण
• खर्िका

र्वल भरपाईिरु,

• कार्िक्रमका र्ोटोिरु,
• प्रनतवेदन‚

८.

अनुगमन गने ननकार्

मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा स्थानीर् ति
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२.१.११ अपाङ्गता भएका व्र्जििरुका लानग समुदार्मा आिाररत पुनस्थािपना कार्िक्रम (CBR) (११ जिल्ला)
खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

२२५२२

जिल्ला

११

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
ु
अपाङ्गता भएका व्र्जििरुको अनिकार सम्बन्िी सं र्ि
रािसं िीर् मिासन्िी,

१.

पृष्ठभूनम

अपाङ्गता सम्बन्िी अन्तरािर्िर् िोषणा, नेपालको सं र्विान तथा प्रर्नलत कानून
बमोजिम अपाङ्गता भएका व्र्जििरुको सं रक्षण, प्रविद्धन र अनिकारको सुननजित
गदै उनीिरुको िीवनलाई सिि र सम्माननत तुल्र्ाउन पररवार र समुदार्मै
सम्मानपूणि पुनस्थािपना गने उद्देश्र्ले र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको छ ।

२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँट

सामाजिक एवम् आनथिक सशिीकरणको माध्र्मबाट र्वकासको मूल प्रवािमा
ल्र्ाउन सिर्ोग पुर्र्ाउनु ।
सामाजिक र्वकास कार्ािलर्
सीपमूलक तानलम कार्िक्रम सञ्चालन, व्र्वसार्/उद्यम स्थापनाका लानग
सिर्ोग

(क) प्रस्ताव आव्िानुः

समुदार्मा आिाररत पुनस्थािपना कार्िक्रम सं र्ालन गनि ईच्छु क स्थानीर् तिमा
अपाङ्गता भएका व्र्जिको क्षेत्रमा कार्िरत सं स्थािरुबाट अनुसूर्ी- १
बमोजिमको ढााँर्ामा प्रस्ताव माग गनेुः-

• प्रस्ताव पेश गने सं स्थाले सीपमूलक तानलम/कार्िक्रम तथा व्र्वसार्/उद्यम
ाँ ी र्वतरण गने कार्िक्रमिरु सं र्ालन गने गरी प्रस्ताव पेश
स्थापना बीउपूि
गनुप
ि नेछ,-

(ख) प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनुः प्राप्त प्रस्ताविरुको मूल्र्ाङ्कनको लानग अनुसूजर् २
बमोजिमको अंकभारका आिारिरु अबलम्वन गरी सं स्था छनौट गररनेछुः

•
५.

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

•

रीतपूवक
ि भररएको कार्िक्रम प्रस्ताव,

सम्बजन्ित स्थानीर् तिमा रिे का लजक्षत अपाङ्गता भएका
सं ख्र्ा,

व्र्जििरुको

• सम्बजन्ित स्थानीर् तिको नसर्ाररस पत्र,
•

सं र्ालन गने कार्िक्रम सम्बन्िी अनुमाननत रकम समेत खुल्ने र्वस्तृत
र्ववरण

• सं स्था दतािको प्रमाजणत प्रनतनलर्प

• सं स्थाको र्विान, नर्वकरण, लेखापरीक्षण सम्बन्िी कागिातिरु
• रार्िर् अपाङ्ग मिासं ि गण्डकी प्रदे शमा आवद्धताको प्रनतनलर्प
• भौनतक पूवाििारको अवस्था

• सं स्थामा िनशजिको अवस्था

ु व
• सं स्थाको कार्िक्षेत्रकार्ािवनि//कार्ािनभ

• सं स्थाबाट प्रदान गदै आएका सेवािरुको र्ववरण
• कार्िक्रम सं र्ालनको कार्िर्ोिना
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(ग) प्रस्तावको स्वीकृनत

(ि) सम्वजन्ित सं स्थासं ग सम्झौता

(ङ) कार्िक्रम सञ्र्ालनुः कार्ािलर्ले छनौट भएका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम
गने सं स्थासाँग प्रर्नलत कानुन बमोजिम प्रथम र्कस्ता ननकासा

(र्) कार्ि प्रगनतका आिारमा बर्ढमा दुई र्कस्तामा रकम ननकासा
(छ) अनुगमन
६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

अपाङ्गता भएका व्र्जििरुको पुनस्थािपनामा सिर्ोग पुगेको िुनेछ ।
• कार्िक्रम सञ्चालनका नबल भपािई

७.

पेश गनुप
ि ने

कागिातिरु

• कार्िक्रम छनौटसं ग सम्वजन्ित कागिातिरु
• कार्िक्रम सञ्र्ालनका र्ोटोिरु
• अनुगमन प्रनतवेदन

• कार्िक्रमको प्रनतवेदन
८.

अनुगमन गने ननकार्

मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा स्थानीर् ति
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२.१.१२ सडक मानव पर्िर्ान तथा व्र्वस्थापनका लानग मानव सेवा आश्रमलाई अनुदान (बाग्लुङ, गोरखा,
कास्की र लमिुङ)

खर्ि शीषिक

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

२२५२२

जिल्ला

४

पर्िलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
गण्डकी प्रदे शलाई सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत मानव मुि प्रदे श वनाउनका
लानग प्रदे श नभत्र प्रर्नलत कानुन बमोजिम दताि भई सं र्ालनमा रिे का मानव

१.

पृष्ठभूनम

सेवा आश्रमिरुसाँग समन्वर् तथा सम्झौता

गरी सडकमा रिने वेवाररसे

नागररकिरुको सिि तथा सम्मानपूणि िीवनर्ापनमा सिर्ोग प्रदान गदै सोको
उजर्त व्र्वस्थापन मार्ित गण्डकी प्रदे शलाई सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत

मानवमुि प्रदे श िोषणा पश्र्ात् सम्बजन्ित सं स्थाको लानग सं र्ालन अनुदान
उपलब्ि गराउन र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको छ ।
२.
३.
४.

कार्िक्रमको उद्देश्र्
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने
मुख्र् ननकार्

बिेट वााँडर्ााँट

सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत मानवमुि अनभर्ानमा लागेका सं स्थािरुको
व्र्वस्थापर्कर् सुिार िुने ।

सामाजिक र्वकास कार्ािलर् कास्की, बाग्लुङ, गोरखा र लमिुङ
कार्िक्रम

सं र्ालनका लानग लाग्ने खर्ि

(क)सम्बजन्ित सं स्थासाँग दे िार्का कागिातिरु सर्ितको र्ववरण माग
गने

•

सं र्ालन गने कार्िक्रम सम्बन्िी अनुमाननत रकम समेत
खुल्ने र्वस्तृत र्ववरण

•
•

सं स्था दतािको प्रमाजणत प्रनतनलर्प
सं स्थाको

र्विान,

कागिातिरु
•
•
५.

सञ्चालन गररने र्क्रर्ाकलाप

•
•
•
•
•

नर्वकरण,

लेखापरीक्षण

सम्बन्िी

समाि कल्र्ाण पररषद्मा आवद्धताको प्रनतनलर्प
भौनतक पूवाििारको अवस्था

सं स्थामा िनशजिको अवस्था

ु व
सं स्थाको कार्िक्षेत्र/कार्ािवनि/कार्ािनभ

सं स्थाबाट प्रदान गदै आएका सेवािरुको र्ववरण
कार्िक्रम सं र्ालनको कार्िर्ोिना

कार्िक्रम सं र्ालनको उद्देश्र्, औजर्त्र्, सं स्थाका कार्ििरु, उद्देश्र्
अनुरुपको कार्ि गने प्रनतवद्धता सर्ितको सं स्थागत ननणिर्

•
•

सम्बजन्ित स्थानीर् तिको नसर्ाररस पत्र

ननिािररत र्ोिनाको (सम्बजन्ित स्थानीर् तिबाट प्रमाजणत लागत
अनुमान)

(ख) उल्लेजखत कागिात समेतका आिारमा
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➢ सम्बजन्ित सं स्थासाँग सम्झौता

➢ प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

➢ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा
आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी बर्ढमा तीन
र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने
•
६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रनतवेदन तर्ार गने

• सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत मानवको सं रक्षणमा सिर्ोग पुग्ने
• ननणिर् प्रनतनलपी
•

७.

पेश गनुप
ि ने कागिातिरु

सं स्थासाँग सम्झौता गरे को प्रनतनलपी

• कार्िक्रम सञ्चालनसाँग सम्बजन्ित कागिातिरु एवम् र्वल भरपाईिरु
• कार्िक्रमको प्रनतवेदन

• कार्िक्रमका र्ोटोिरु
• अनुगमन प्रनतवेदन
८.

अनुगमन गने ननकार्

• मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा स्थानीर् तििरु ।

२.१.१३ स्थानीर् तिको समन्वर्मा र्िं सा प्रभार्वत व्र्जििरुका लानग अल्पकानलन आश्रर् सर्ितको सेवा
केन्र सं र्ालन ननरन्तरता (स्थानीर् तिलाई सशति अनुदान- कावासोती न.पा., गोरखा न.पा, वेशीसिर न.पा.,
पुतलीबिार न.पा., कुश्मा न.पा., बाग्लुङ न.पा. र बेनी न.पा.)
खर्ि शीषिक
२६४१३

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

८

दोस्रो र्ौमानसक

शीषिक

र्ववरण
र्िं सा र्वरुद्ध शून्र् सिनशीलताको नीनत अवलम्बन गनि लैर्ङ्गक र्िं सािन्र्

१.

पृष्ठभूनम

िटनािरुबाट सृजित असरको न्र्ूनीकरण गरी प्रभार्वतिरुलाई सामाजिक

न्र्ार्को प्रत्र्ाभूनत ददलाउन अल्पकालीन आश्रर् सर्ितको सेवा केन्र स्थापना
तथा सञ्चालन गनि आवश्र्क दे जखएकोले र्ो कार्िक्रमलाई ननरन्तरता

ददन

➢ लैर्ङ्गक

गरी

लानगएको िो ।
२.

कार्िक्रमको उद्देश्र्

४.

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
गने मुख्र् ननकार्
बिेट वााँडर्ााँट

सृजित

असरको

न्र्ूनीकरण

र्िं सा र्वरुद्ध शून्र् सिनशीलताको नीनत अवलम्बन गने ।

सामाजिक र्वकास कार्ािलर् मार्ित सम्वन्धर्ि स्थानीर् ति
सेवा केन्रबाट सेवा प्रदान गदाि अनुसूजर् ३ वमोजिमको सीमा नभत्र रिे र खर्ि
गनुप
ि नेछ ।
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िटनािरुबाट

प्रभार्वतिरुलाई सामाजिक न्र्ार्को प्रत्र्ाभूनत ददलाउने¸
•

३.

र्िं सािन्र्

•

र्िं सा प्रभार्वत मर्िला तथा बालबानलकािरुका लानग अल्पकानलन

आश्रर् सर्ितको सेवा केन्र सं र्ालन ननरन्तरताको लानग म्र्ाग्दी,
बाग्लुङ, पवित, स्र्ाङ्िा, गोरखा, नवलपुर र लमिुङ जिल्लाका

५.

जिल्ला सदरमुकाम जस्थत स्थानीर् तििरुलाई रकम उपलब्ि

सञ्चालन गररने
र्क्रर्ाकलाप

गराउने।
•

सम्बजन्ित स्थानीर् तिले सामाजिक र्वकास कार्ािलर्साँग समन्वर्
गरी सेवा केन्र सं र्ालन गने ।

•

सेवा केन्रबाट प्रदान गररने सेवािरुको अनभलेजखकरण अनुसूजर् ४
बमोजिमको ढााँर्ामा राख्ने ।

६.

अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

कार्िक्रमको ननर्नमत अनुगमन गने ।

•

सेवा केन्र सं र्ालनमा आएको िुने

•

लैर्ङ्गक र्िं सािन्र् िटनािरुबाट सृजित असरको न्र्ूनीकरण गरी
प्रभार्वतिरुले सामाजिक न्र्ार्को प्रत्र्ाभूनत गरे का िुने ।

•

सं स्थामार्ित

सं र्ालन

भएको

िकमा

सं स्थाबीर्मा भएको सम्झौताको प्रनतनलपी
७.

•

पेश गनुप
ि ने

•

कागिातिरु

•
•
•

८.

अनुगमन गने ननकार्

स्थानीर्

ति

र

खर्िका प्रमाजणत र्वल भरपाईिरु,
कार्िक्रमका र्ोटोिरु,
कार्िसम्पन्न प्रनतवेदन‚
अनुगिन प्रतिवेदन

आनथिक प्रशासन सञ्चालन ननदे जशका अनुसारका अन्र् कागिातिरु।

मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा सम्बजन्ित स्थानीर् ति

२.१.१४ एकल मर्िलािरुको लानग नेतत्ृ व र्वकास तानलम

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक
१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

इकाई
पटक

लक्ष्र्
११

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक
तववरण
एकल मतिलािरुको सशिीकरण क्षमिा तवकास िथा मर्ायदा अतभवृति गरी
सामातजक न्र्ार्को लागी आतथयक िथा सामातजक रुपमा तवपन्न िथा कमजोर
वगयका एकल मतिलाको िकतिि संरक्षण िथा प्रवियनमा सिर्ोग पर्ु र्ाउने
उद्देश्र्ले कार्यक्रम संचालन गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
• एकल मतिलािरुको नेित्ृ व िथा क्षमिा अतभवृति गने ।
• एकल मतिलािरुलाई संगतठि गनय सिर्ोग पर्ु र्ाउने ।

३.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्

सामातजक तवकास कार्ायलर्

४.

बजेट वाँडफाँट

खाजा/खाना, वैठक भिा, िातलम/अन्िरकृ र्ा/अतभमतु खकरण/गोष्ठी संचालन,
प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर
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५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• एकल मतिला वा एकल मतिलाको क्षेत्रमा कार्यरि सस्ं थािरुसँग समन्वर्
वैठक
• कार्यक्रम सचं ालनको तवस्िृि प्रस्िावना िर्ार
• सम्भव भएसम्म तजल्लाका सवै स्थानीर् ििको प्रतितनतित्व रिने गरी
कार्यक्रमका सिभागी छनौट
• कार्यक्रम सचं ालन गने स्थान छनौट
• प्रतशक्षक िथा तवषर्वस्िु छनौट
• कार्यक्रम सञ्चालन
• खचयको अनमु ोदन
• प्रतिवेदन िर्ारी
• एकल मतिलािरुको नेित्ृ व िथा क्षमिा अतभवृति भएको िुने ।
• एकल मतिलािरुलाई संगतठि गनय सिर्ोग पगु ेको िुने ।
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• खचय भएका तबल भपायईिरु
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्

२.१.१५ दनलत मर्िलािरुको लानग नेतत्ृ व र्वकास तानलम

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक
१. पृष्ठभतू म
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
गने मख्ु र् तनकार्
४.

बजेट वाँडफाँट

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
पटक

लक्ष्र्
११

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक
तववरण
दतलि मतिलािरुको सशिीकरण क्षमिा तवकास िथा मर्ायदा अतभवृति गरी
सामातजक न्र्ार्को लागी दतलि मतिलाको िकतिि सरं क्षण िथा प्रवियनमा
सिर्ोग पर्ु र्ाउने उद्देश्र्ले कार्यक्रम संचालन गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको
िो ।
• दतलि मतिलािरुको नेित्ृ व िथा क्षमिा अतभवृति गने ।
सामातजक तवकास कार्ायलर्
खाजा/खाना, वैठक भिा, िातलम/अन्िरकृ र्ा/अतभमतु खकरण/गोष्ठी संचालन,
प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर
• दतलि मतिला वा दतलि मतिलाको क्षेत्रमा कार्यरि सस्ं थािरुसँग
समन्वर् वैठक
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६. अपेतक्षि प्रतिफल
७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• कार्यक्रम सचं ालनको तवस्िृि प्रस्िावना िर्ार
• सम्भव भएसम्म तजल्लाका सवै स्थानीर् ििको प्रतितनतित्व रिने गरी
कार्यक्रमका सिभागी छनौट
• कार्यक्रम सचं ालन गने स्थान छनौट
• प्रतशक्षक िथा तवषर्वस्िु छनौट
• कार्यक्रम सञ्चालन
• खचयको अनमु ोदन
• प्रतिवेदन िर्ारी
• दतलि मतिलािरुको नेित्ृ व िथा क्षमिा अतभवृति भएको िुने ।
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• खचय भएका तबल भपायईिरु
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्

२.१.१६ सडक मानव व्र्वस्थापन उद्धार राितका लानग सरोकारवालािरुसाँग अन्तरकृर्ा कार्िक्रम

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक

इकाई
पटक

लक्ष्र्
११

चौमातसक अवति
पतिलो चौमातसक
तववरण

गण्डकी प्रदे शलाई सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत मानव मुि प्रदे श िोषणा
गररसकेको िुाँदा उि कार्िक्रमलाई प्रभावकारी व्र्वस्थापन तथा ननरन्तरताको

१. पृष्ठभतू म

लानग ११ वटै जिल्लामा रिे का सिर्ोगापेक्षी सडक आजश्रत व्र्जिको उद्धार,
सं रक्षण र व्र्वस्थापनको लानग मानव सेवा आश्रमिरुसाँग समन्वर् गरी सडकमा
रिने वेवाररसे नागररकिरुको सिि तथा सम्मानपूणि िीवनर्ापनमा सिर्ोग प्रदान
गनिका लानग र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको छ।

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

बजेट वाँडफाँट

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

• सिर्ोगापेक्षी सडक मानव व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पर्ु र्ाउनु ।
सामातजक तवकास कार्ायलर्
खाजा/खाना, वैठक भिा, िातलम/अन्िरकृ र्ा/अतभमतु खकरण/गोष्ठी सचं ालन,
प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर
• मानव सेवा आश्रम सचं ालन भईरिेका तजल्ला (कास्की, लमजङु ,
गोरखा र कास्की) का शाखा प्रमख
ु िरुसँग समन्वर् िथा आवश्र्किा
अनसु ार वैठक संचालन
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६. अपेतक्षि प्रतिफल
७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• तजल्लाका तवषर्गि सरोकारवाला सरकारी िथा गैर सरकारी
तनकार्िरुँग समन्वर्
• कार्यक्रम सचं ालनको तवस्िृि प्रस्िावना िर्ार
• तजल्लाका सवै स्थानीर् ििका सम्भव भएसम्म प्रमख
ु /उपप्रमख
ु को
प्रतितनतित्व रिने गरी कार्यक्रम सचं ालनको प्रारुप िर्ार
• कार्यक्रम सचं ालन गने स्थान छनौट
• कार्यक्रमका तवषर्वस्िु छनौट
• कार्यक्रम सञ्चालन
• खचयको अनमु ोदन
• प्रतिवेदन िर्ारी
• सिर्ोगापेक्षी सडक मानव व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पगु ेको िुने ।
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• खचय भएका तबल भपायईिरु
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्

२.१.१७ जकिोरीहरुलाई आत्मरक्षा सम्बन्िी ताजलम
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
२२५२२
पटक
११
दोस्रो चौमातसक
शीषयक
तववरण
तकशोरीिरु मातथ िुन सक्ने तवतभन्न खालका तिसं ाजन्र् कार्यिरुको न्र्तू नकरण
१. पृष्ठभतू म
गनयका जीवनोपर्ोगी स्वास््र् र शारीररक अभ्र्ास माफय ि आत्मरक्षा िातलम
संचालन गने उद्येश्र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।
तकशोरीिरु मातथ िुन सक्ने तिसं ा तवरुि आत्मरक्षा सम्बन्िी िातलम प्रदान
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
गनय।ु
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
३.
सामातजक तवकास कार्ायलर्
मख्ु र् तनकार्
खाजा, खाना, सिभागी स्टेशनरी, प्रतशक्षक खचय, दैतनक भ्रमण िथा र्ािार्ाि
४. बजेट वाँडफाँट
िातलमका लातग अन्र् आवश्र्क सामग्रीिरु व्र्वस्थापन ।
• तजल्ला प्रिरी कार्ायलर्सँग समन्वर् वैठक ।
सञ्चालन गररने
• िातलम संचालनको प्रारुप िर्ार ।
५.
तक्रर्ाकलाप
• िातलमका सिभागीिरु छनौट
• िातलमका प्रतशक्षक िथा तवषर्वस्िु छनौट
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६. अपेतक्षि प्रतिफल

७. पेश गनयपु ने कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• िातलम सचं ालनको लातग स्थान तमति र समर् छनौट
• िातलम सचं ालन
• िातलम सचं ालन सम्बन्िी तवस्िृि प्रतिवेदन
तकशोरीिरुमा आफू मातथ िुन सक्ने तिसं ा तवरुि प्रतिरक्षा गनय सक्ने क्षमिा
तवकास भएको िुने।
• िातलम संचालन सम्बन्िी उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु,
• िातलम संचालन सम्बन्िी मित्वपणू य फोटोिरु
• अनगु मन सम्बन्िी तववरणको प्रतितलतप
• िातलम संचालन सम्बन्िी तवस्िृि तववरण सतििको प्रतिवेदन
मन्त्रालर्, तजल्ला प्रिरी कार्ायलर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्

२.१.१८ अपाङ्गता भएका व्र्जि तथा लैङ्जगक तथा र्ौजनक अल्पसंख्र्कहरुको तथ्र्ाङ्क संकलन
तथा प्रकािन
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
२२५२२
पटक
११
दोस्रो चौमातसक
शीषयक
तववरण
तजल्लातभत्र रिेका अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा लैङ्तगक एवम् र्ौतनक
अल्पसंख्र्किरुको ि्र्ाङ्क एवम् सचू ना संकलन िथा प्रकाशन गरी र्थाथय
१. पृष्ठभतू म
अवस्था पिा लागउनक
ु ा साथै र्ोजना तनमायण र कार्ायन्वर्नलाई
कार्यक्रमिरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
तजल्ला तभत्रका अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा लैङ्तगक एवम् र्ौतनक
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
अल्पसख्ं र्किरुको ि्र्ाङ्क सक
ं लन िथा प्रकाशन गनयु ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
३.
सामातजक तवकास कार्ायलर्
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँड
• ि्र्ाङ्क सक
ं लन िथा प्रकाशन सम्बन्िी खचय
• सरोकारवाला संस्थािरुसँग समन्वर्
• स्थानीर् िििरुसँग समन्वर्
सञ्चालन गररने
• ि्र्ाङ्क संकलनको मोडातलटी िर्ार
५.
तक्रर्ाकलाप
• आवश्र्किा अनसु ार सामातजक संस्थािरु पररचालन /सस्ं था छनौट
िथा सम्झौिा
• ि्र्ाङ्क संकलन िथा प्रकाशन
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६. अपेतक्षि प्रतिफल

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

तजल्ला तभत्रका अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा लैङ्तगक एवम् र्ौतनक
अल्पसंख्र्किरुको ि्र्ाङ्क संकलन िथा प्रकाशन भएको िुने
• ि्र्ाङ्क सक
ं लन गनय िर्ार पारे को मोडातलटी अनसु ारका कागजाििरु
• सस्ं था माफय ि गरे को भए मन्त्रालर्सँग सम्झौिा गरे को प्रतितलतप
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु
• तवस्िृि तववरण िथा प्रतिवेदन
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्

२.१.१९ अपाङ्गता पररचर् पर वगीकरण सम्बन्िी स्थानीर् तहहरुसँग अन्तरकृर्ा कार्ाक्रम
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
२२५२२
पटक
११
दोस्रो चौमातसक
शीषयक
तववरण
१. पृष्ठभतू म

स्थानीर् िििरुबाट जारी गररने अपाङ्गिा पररचर् पत्र तविरण प्रकृ र्ामा छलफल
िथा पररचर् पत्र तविरणमा एकरुपिा कार्म गनय स्थानीर् िििरुसँग समन्वर् गरी
अन्िकृय र्ा कार्यक्रम संचालन गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

अपाङ्गिा पररचर् पत्र तवरण सम्बन्िी कार्यप्रकृ र्ा िथा तविरणमा एकरुपिा
कार्म गनय समन्वर् गनयु ।

३.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
मख्ु र् तनकार्

४. बजेट वाँडफाँड

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

६. अपेतक्षि प्रतिफल

सामातजक तवकास कार्ायलर्
• खाजा, खाना, सिभागी स्टेशनरी, प्रतशक्षक खचय, दैतनक भ्रमण िथा
र्ािार्ाि िातलमका लातग अन्र् आवश्र्क सामग्रीिरु व्र्वस्थापन ।
• स्थानीर् िििरुसँग समन्वर्
• कार्यक्रम सचं ालनको प्रारुप िर्ार
• कार्यक्रमका सिभागीिरुको पतिचान
• कार्यक्रम सचं ालन िुने तमति, समर् र स्थान छनौट
• कार्यक्रम सचं ालन
• प्रतिवेदन िर्ार
अपाङ्गिा पररचर् पत्र तवरण सम्बन्िी कार्यप्रकृ र्ा िथा तविरणमा एकरुपिा
कार्म गनय समन्वर् भएको िुने ।

७. पेश गनयपु ने कागजाििरु

• कार्यक्रम सच
ं ालन सम्बन्िी कागजाििरु
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु
• तवस्िृि तववरण िथा प्रतिवेदन

८. अनगु मन गने तनकार्

मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्
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२.१.२० रेजडर्ोसँग सामाजिक जवकास कार्ाक्रम
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
२२५२२
पटक
१
पतिलो चौमातसक
शीषयक
तववरण
सामातजक तवकास कार्ायलर्बाट संचालन िुने तवतभन्न कार्यक्रमिरुको वारे मा
सरोकारवालािरुमाझ जानकारी गराई सामातजक तवकास कार्यक्रमको
१. पृष्ठभतू म
प्रभावकारीिा अतभवृति गनयका लागी तजल्लास्िरमा सचं ातलि रे तडर्ोबाट
कार्यक्रमको सक
ं लन िथा प्रवाि गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको
िो ।
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
सामातजक तवकास कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गरी प्रभावकारीिा अतभवृति गनय।ु
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
३.
सामातजक तवकास कार्ायलर् म्र्ाग्दी
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँड
• वैठक भिा, खाजा िथा रे तडर्ो कार्यक्रमको लातग लाग्ने खचयिरु
• स्थानीर् रे तडर्ोिरु समन्वर्
• कार्यक्रम संचालनको प्रारुप िर्ार
• कार्यक्रम संचालनको िातलका तनमायण
सञ्चालन गररने
• रे तडर्ोसँग सम्झौिा
५.
तक्रर्ाकलाप
• कार्यक्रम संचालन
• कार्यप्रगतिका आिारमा वतिमा दईु तकस्िामा रकम भि
ु ानी
• मल्ू र्ाङ्कन िथा पृष्ठपोषण
• प्रतिवेदन िर्ार
सामातजक तवकास कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गरी प्रभावकारीिा अतभवृति
६. अपेतक्षि प्रतिफल
भएको िुने ।
• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी कागजाििरु
• सम्झौिाको प्रतितलपी
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु
• कार्यक्रम उत्पादन िथा प्रशारण गरे का आवश्र्क तवद्यतु िर् सामग्रीिरु
• तवस्िृि तववरण िथा प्रतिवेदन
८. अनगु मन गने तनकार्
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् म्र्ाग्दी
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२.१.२१ अपाङ्गता, मजहला, बालबजलका, दजलत, ज्र्ेष्ठ नागररकसँग सम्बजन्ित संस्थाका
पदाजिकारीहरुका लाजग प्रस्तावना तथा प्रजतवेदन लेखन ताजलम
खचय शीषयक
इकाई
लक्ष्र्
चौमातसक अवति
२२५२२
पटक
१
पतिलो चौमातसक
शीषयक
तववरण
मतिला, बालबातलका, अपाङ्गिा भएका व्र्ति, ज्र्ेष्ठ नागररक िथा दतलि
अतिकारको क्षेत्रमा तजल्लामा तक्रर्ातशल रिेका तवतभन्न संस्थामा कार्यरि
१. पृष्ठभतू म
पदातिकारीिरुको लातग लतक्षि गरी प्रस्िावना िथा प्रतिवेदन लेखन िातलम
माफय ि सस्ं थागि क्षमिा अतभवृति गने उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम सचं ालन गनय
लातगएको िो ।
प्रस्िावना िथा प्रतिवेदन लेखन िातलमको माध्र्मबाट सामातजक सस्ं थािरुमा
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यरि पदातिकारीिरुको सस्ं थागि क्षमिा अतभवृति गनयु ।
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने
३.
सामातजक तवकास कार्ायलर् म्र्ाग्दी
मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँड
• िातलम सचं ालनका लातग लाग्ने खचयिरु
• सम्बतन्िि संस्थािरुसँग समन्वर्
• िातलम संचालनको प्रारुप िर्ार
• िातलममा सिभागीिरु छनौट
सञ्चालन गररने
• कार्यक्रम संचालनको िातलका तनमायण
५.
तक्रर्ाकलाप
• िातलम संचालनको तमति, समर् र स्थान छनौट
• िातलम संचालन
• मल्ू र्ाङ्कन िथा पृष्ठपोषण
• प्रतिवेदन िर्ार
प्रस्िावना िथा प्रतिवेदन लेखन िातलमको माध्र्मबाट सामातजक संस्थािरुमा
६. अपेतक्षि प्रतिफल
कार्यरि पदातिकारीिरुको सस्ं थागि क्षमिा अतभवृति भएको िुने ।
• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी कागजाििरु
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु
७. पेश गनयपु ने कागजाििरु
• कार्यक्रम संचालनका मित्वपणू य फोटोिरु
• तवस्िृि तववरण िथा प्रतिवेदन
८. अनगु मन गने तनकार्
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्
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२.१.२२ सडक बालबानलका व्र्वस्थापन केन्र अन्नपूणि गाउाँपानलका ले वाडे लाई अनुदान
खर्ि शीषिक
२६४१३

इकाई

लक्ष्र्

र्ौमानसक अवनि

जिल्ला

१

प्रथम र्ौमानसक

शीषिक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

३.
४.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

र्ववरण

सडक िथा बेवाररसे बालबातलकाको पतिचान गरी उिार, संरक्षण र
व्र्वस्थापनका लातग आ.व. २०७५/०७६ बाट अन्नपणू य गाउँपातलका कास्की
लेवाडेमा तचल्रेन नेपाल नामक स्स्थासंग सम्जौिा भइ िाल संचालनमा रिेको
पनु स्थायपना के न्रको प्रभावकारी अनगु मन पश्चाि् संचालन तनरन्िरिाको लातग
र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।
• सडक िथा वेवाररसे बालबातलकाको पतिचान¸ उिार गने िथा संरक्षण
गने
• तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास अतभवृति, स्वरोजगार िातलम
प्रदान गरी जीवनस्िरमा सिु ार ल्र्ाउँदै सक्षम र सबल बनाउने,
• पाररवाररक पन
ु तमयलन िथा सामातजक पनु स्थायपना गराई सडक िथा
सावयजतनक स्थानमा बस्न नपने वािावरण सृजना गने ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
सडक बालबातलका व्र्वस्थापन कार्यतवति २०७७ बमोतजम
क) सम्बजन्ित सं स्थासाँग दे िार्का कागिातिरु सर्ितको र्ववरण माग
गने

•

सं र्ालन गने कार्िक्रम सम्बन्िी अनुमाननत रकम समेत खुल्ने
प्रसताव

•
•

सं स्था दतािको प्रमाजणत प्रनतनलर्प
सं स्थाको

कागिातिरु
•

सञ्चालन गररने
५.
तक्रर्ाकलाप

•
•
•
•
•
•

र्विान,

नर्वकरण,

लेखापरीक्षण

समाि कल्र्ाण पररषद्मा आवद्धताको प्रनतनलर्प
भौनतक पूवाििारको अवस्था

सं स्थामा िनशजिको अवस्था

ु व
सं स्थाको कार्िक्षेत्र/कार्ािवनि/कार्ािनभ

सं स्थाबाट प्रदान गदै आएका सेवािरुको र्ववरण
कार्िक्रम सं र्ालनको कार्िर्ोिना

कार्िक्रम सं र्ालनको उद्देश्र्, औजर्त्र्, सं स्थाका कार्ििरु, उद्देश्र्
अनुरुपको कार्ि गने प्रनतवद्धता सर्ितको सं स्थागत ननणिर्

•

सम्बजन्ित स्थानीर् तिको नसर्ाररस पत्र

(ख) उल्लेजखत कागिात समेतका आिारमा
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सम्बन्िी

•
•
•

सम्बजन्ित सं स्थासाँग सम्झौता

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा आवश्र्क
कागिातिरु समावेश गरी दोस्रो र्कस्ता रकम उपलब्ि गराउने

•

६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

प्रनतवेदन तर्ार गने

• सडक िथा वेवाररसे बालबातलकाको पतिचान, उिार िथा संरक्षण
भएको िुने ।
• बालबातलकािरुको तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास अतभवृति,
स्वरोजगार िातलम प्रदान गरी जीवनस्िरमा सिु ार आएको िुने
• बालबातलकािरुलाई पाररवाररक पन
ु तमयलन िथा सामातजक पनु स्थायपना
गराई सडक िथा सावयजतनक स्थानमा बस्न नपने वािावरण सृजना
भएको िुने ।
• संस्थामा रिेका बालबातलकािरुको तवस्िृि तववरण
• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप
• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु,
• र्ोजना फरफारकका लातग सस्ं थाको तनणयर्
• कार्यक्रम अनगु मन गरी स्थानीर् ििको र्ोजना फरफारकको तसफाररस
• अनगु मन प्रतिवेदन
• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्िृि तववरण सतििको प्रतिवेदन
मन्त्रालर्, सामाजिक र्वकास कार्ािलर् तथा सम्बजन्ित स्थानीर् ति

२.१.२३ सांकेनतक भाषा तानलम सं र्ालन (प्रदे श वर्िरा सं ि)

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक
तववरण
नेपालको सतं विानले अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुले समाजमा मर्ायतदि र
आत्मसम्मानपवू यक जीवनर्ापन गनय सामातजक र सावयजतनक सेवा सतु विामा
समान पिुचँ को िक स्थातपि गरे को छ । बोल्न र सन्ु न नसक्ने व्र्तििरुका लातग
सांकेतिक भाषा माफय ि भातषकसञ्चार सतु विामा पिुचँ पर्ु /र्ाउन दोभाषे
व्र्तििरुको क्षमिा तवकास गनयका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा अन्र् नागररकिरुको बीचमा अन्िर
संवादमा सिजिा प्रदान गनय मद्दि गनयु
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३.
४.

५.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
खाजा/खाना, प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर
(क) प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का कागजाि
सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्ति सम्बन्िी कार्य गरे को
अनभु व खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा
आई सम्झौिा गनयपु नेछ ।
•
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा
आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी बर्ढमा तीन
र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

६. अपेतक्षि प्रतिफल
७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

(ख) सस्ं थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने सस्ं थाले तनम्नानसु ारका
कार्यिरु गनयपु नेछः• प्रस्िाव िर्ारी
• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं सस्ं थािरुसँग समन्वर्
• प्रदेश तभत्रका सबै तजल्लाको प्रतितनतित्व िुने गरी
सिभागी छनौट
• प्रतशक्षण र िातलम सञ्चालन िुने स्थान छनौट
• क्षमिा तवकास िातलम सञ्चालन
• भाषा तसकाईको अतन्िम मल्ू र्ाङ्कन
• अनगु मन
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई सञ्चार प्रतक्रर्ामा सिर्ोग पगु ेको
िुनेछ।
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• तबल भपायई
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८. अनगु मन गने तनकार्

• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की

२.१.२४ श्रवण दृर्िर्वर्िन अपाङ्गता भएका व्र्जििरुका लानग स्पशि सं र्ार सम्बन्िी तानलम

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
३.
४.

५.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
पटक

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
प्रथम चौमातसक
तववरण
नेपालको सतं विानले अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुले समाजमा मर्ायतदि र
आत्मसम्मानपवू यक जीवनर्ापन गनय सामातजक र सावयजतनक सेवा सतु विामा
समान पिुचँ को िक स्थातपि गरे को छ । प्रत्र्क्ष रुपमा सन्ु न र देख्न नसक्ने
व्र्तििरुका लातग स्पशय संचार िातलम माफय ि सतु विामा पिुचँ पर्ु र्ाउन
सम्बतन्िि व्र्तििरुको क्षमिा तवकासका लातग िातलम संचालन गनयका लातग
र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।
प्रत्र्क्ष रुपमा सन्ु न र देख्न नसक्ने व्र्तििरुका लातग स्पशय संचार िातलम माफय ि
संवादमा सिजिा प्रदान गनय मद्दि गनयु
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
खाजा/खाना, प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर इत्र्ादी
• प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सरोकारवाला संस्थािरुसँग समन्वर्
वैठक गरी श्रवण दृतितवतिनको क्षेत्रमा कार्यरि सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का
कागजाि सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• कार्य अनभु व खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा आई सम्झौिा
गनयपु नेछ ।
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने
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•

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका
आिारमा आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी
बर्ढमा तीन र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• सस्ं थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने सस्ं थाले तनम्नानसु ारका कार्यिरु
गनयपु नेछः• प्रस्िाव िर्ारी
• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं सस्ं थािरुसँग समन्वर्
• प्रदेश तभत्रका सबै तजल्लाको प्रतितनतित्व िुने गरी सिभागी छनौट
• प्रतशक्षण र िातलम सञ्चालन िुने स्थान छनौट
• िातलम सञ्चालन
• अतन्िम मल्ू र्ाङ्कन
• अनर्ु मन
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई सञ्चार प्रतक्रर्ामा सिर्ोग पगु ेको
िुनेछ।
• र्ोजना फरफारकका लातग सस्ं थाको तनणयर्
• तबल भपायई
• कार्यक्रम प्रतिवेदन
• अनगु मन प्रतिवेदन
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की

२.१.२५ स्वालम्बन िीवन पद्धनत कार्िक्रम (स्वालवम्बन िीवन पद्धनत केन्र- पोखरा १५ नर्ााँगाउाँ)

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
प्रथम चौमातसक
तववरण
नेपालको संतविानले अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुले समाजमा मर्ायतदि र
आत्मसम्मानपवू यक जीवनर्ापन गनय सामातजक र सावयजतनक सेवा सतु विामा
समान पिुचँ को िक स्थातपि गरे को छ । समाजमा पणू य अशि र अति अशि
अपाङ्गिा भएका व्र्तिलाई सिज रुपमा सामातजक तजवनमा सिभागी िुनको
लातग तवतभन्न अवरोििरु सृजना िुने गरे को सन्दभयमा उनीिरुको सामातजक
सशिीकरणका लातग आफूले गनय सक्ने कार्यिरुको पतिचान गरी आँफै गनय
सक्ने वनाउनको लातग आिारभिू सीपिरु तसकाउने िथा सावयजतनक रुपमा
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२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
३.
४.

५.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

भोग्नपु नेका तवतभन्न अवरोििरु िटाउन/कम गरी उनीिरुको सामातजक
सशिीकरणका लातग रातरिर् अपाङ्ग मिासिं गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वर्मा
क्षमिा तवकास िातलम संचालन गनयका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको
िो।
अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई सामातजक सशिीकरण गने
समाजमा देतखएका भौतिक अवरोििरु कम गनय सिर्ोग पर्ु र्ाउने
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
खाजा/खाना, प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर इत्र्ादी
• प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग समेि समन्वर्
वैठक गरर रातरिर् अपाङ्ग मिासंि गण्डकी प्रदेशसँग देिार्का कागजाि सतिि
कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• कार्य अनभु व खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा आई सम्झौिा
गनयपु नेछ ।
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

•

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका
आिारमा आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी
बर्ढमा तीन र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

• सस्ं थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने संस्थाले तनम्नानसु ारका कार्यिरु
गनयपु नेछः• प्रस्िाव िर्ार गरी तस्वकृ ि गराउने
• सम्झौिा गने
• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं संस्थािरुसँग समन्वर्
• क्षेत्रगि प्रतितनतित्व िुने गरी सिभागी छनौट
• प्रतशक्षण र िातलम सञ्चालन िुने स्थान छनौट
• िातलम सञ्चालन
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६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• अनगु मन
• अतन्िम मल्ू र्ाङ्कन
अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको सामातजक सशिीकरणमा सिर्ोग पग्ु ने
समाजमा देतखएका भौतिक अवरोििरु कम गनय सिर्ोग पगु ेको िुने
आिारभिू सीपिरु तसकाउने
• खचयका तबल भपायई
• र्ोजना फरफारकका लातग सस्ं थाको तनणयर्
• र्ोजना फरफारकका लातग स्थानीर् ििको तसफाररस
• अनगु मन प्रतिवेदन
• कार्यक्रम प्रतिवेदन
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की

२.१.२६ बाल िे ल्पलाइन कास्कीलाई सं र्ालन अनुदान

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
प्रथम चौमातसक
तववरण

जोखिििा परे का बालबामलकाको उद्र्ार, राहाि, िनोवविर्ा, परािर्ा,
अल्पकामलन आश्रय िथा संरक्षण, पाररवाररक पुनमिालन, सािान्जक िथा

१. पृष्ठभतू म

संस्थागि पुनस्थाापना सम्बधर्ी बाल संरक्षणका कायाहरु व्यवस्थापनिा

चौववसै घण्टा सुरक्षा कवचको रुपिा रही आपत्कामलन आकन्स्िक उद्र्ार
िथा संरक्षणका लागग बाल हे ल्पलाइन संचालन गरररहे को संस्था बाल
हे ल्पलाइनलाई

संचालन

अनुदान

उपलब्र्

गराई

बालअगर्कारको

सुतनन्चििािा सहयोग पुर्याउन र्ो कार्िक्रम समावेश गररएको िो

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
३.
४.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

बालिेल्पलाइन कास्कीलाई अनदु ान उपलब्ि गराई सेवालाई थप प्रभावकारी
वनाउने ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
खाजा/खाना, प्रतशक्षक भिा, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर इत्र्ादी
(क) सम्बजन्ित सं स्थासाँग दे िार्का कागिातिरु सर्ितको र्ववरण माग गने

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

•

सं र्ालन गने कार्िक्रम सम्बन्िी अनुमाननत रकम समेत खुल्ने
र्वस्तृत र्ववरण

•

सं स्था दतािको प्रमाजणत प्रनतनलर्प
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•

सं स्थाको

कागिातिरु
•
•
•
•
•
•
•

र्विान,

नर्वकरण,

लेखापरीक्षण

सम्बन्िी

समाि कल्र्ाण पररषद्मा आवद्धताको प्रनतनलर्प
भौनतक पूवाििारको अवस्था

सं स्थामा िनशजिको अवस्था

ु व
सं स्थाको कार्िक्षेत्र/कार्ािवनि/ कार्ािनभ

सं स्थाबाट प्रदान गदै आएका सेवािरुको र्ववरण
कार्िक्रम सं र्ालनको कार्िर्ोिना

कार्िक्रम सं र्ालनको उद्देश्र्, औजर्त्र्, सं स्थाका कार्ििरु, उद्देश्र्
अनुरुपको कार्ि गने प्रनतवद्धता सर्ितको सं स्थागत ननणिर्

•

सम्बजन्ित स्थानीर् तिको नसर्ाररस पत्र

(ख) उल्लेजखत कागिात समेतका आिारमा

➢ सम्बजन्ित सं स्थासाँग सम्झौता

➢ प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

➢ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा

आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी दोस्रो र्कस्ता रकम
उपलब्ि गराउने

६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• प्रनतवेदन तर्ार गने
बाल िेल्पलाइन सेवा थप प्रभावकारी भएको िुने
• कार्ायलर्सँग गरे को सम्झौिाको प्रतितलतप
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• तबल भपायई
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
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२.१.२७ दृर्िर्वर्िनिरुको लानग श्रव्र् पुस्तक उत्पादन तथा र्वतरण (गण्डकी नेत्रर्िन सं ि मार्ित)

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
३.
४.

५.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक
तववरण
दृतितविीन व्र्तििरुको लातग उनीिरू आफूले चािेअनसु ारको सामग्री सन्ु न
सक्ने सिज वािावरण िर्ार गदै तशक्षा, सचू ना िथा सचं ारमा पिुचँ पर्ु र्ाउन
आवश्र्क भएकोले आ.ब. २०७६/७७ देतख मन्त्रालर्को कार्यक्रममा रिेको
श्रव्र् पस्ु िक उत्पादन िथा तविरण कार्यक्रम सरुु गररएको त्र्सलाई तनरन्िरिा
तददं ै गण्डकी नेत्रतिन संि माफय ि कार्ायन्वर्न गने गरी र्ो कार्यक्रम समावेश
गररएको छ ।
• दृतरटतविीन व्र्तििरुको लातग तशक्षा, सचू ना िथा संचारमा पिुचँ
पर्ु र्ाउन श्रव्र् पस्ु िकमाफय ि सिर्ोग पर्ु र्ाउनु ।
• अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको अतिकार प्रबियनमा सिाउ पर्ु र्ाउनु ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
श्रव्र् पस्ु िक उत्पादन, रे कतडयङ्ग, तविरण, अनगु मन
(क) प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का कागजाि
सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• श्रव्र् पस्ु िकालर् सम्बन्िी कार्य अनभु व खल्ु ने कागजाि
(ख) सम्बतन्िि सस्ं थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा आई सम्झौिा
गनयपु नेछ ।
(ग) प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने
(ि) अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा आवश्र्क
कागिातिरु समावेश गरी बर्ढमा तीन र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

(ङ) संस्थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने संस्थाले तनम्नानसु ारका श्रव्र्
सामाग्रीिरु उत्पादन गरी तविरण गनयपु नेछ ।
• तवद्यालर्स्िरका पाठ्र्पस्ु िकिरु
• क्र्ाम्पसस्िरका पाठ्र्पस्ु ििरु
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६. अपेतक्षि प्रतिफल

७.

पेश गनयपु ने
कागजाििरु

८. अनगु मन गने तनकार्

• अनसु न्िान ििका पाठ्र्पस्ु िकिरु
• तवतभन्न आर्ोग ( लोकसेवा आर्ोग, तशक्षक सेवा आर्ोग) िर्ारी
पस्ु िकिरु
• नेपालको सतं विान, ऐन काननू का दस्िावेजिरु
• तवतभन्न सातितत्र्क, राजनीतिक, आतथयक, शैतक्षक तवषर्का
पस्ु िकिरु
• पत्रपतत्रका, लेख, तवतभन्न प्रतिवेदन लगार्ि अनौपचाररक
अध्र्र्न सामग्रीिरु
(च) उल्लेतखि सामाग्रीिरु आवश्र्किा र प्राथतमकिाका आिारमा उत्पादन र
तविरण गनयपु नेछ ।
(छ) उत्पातदि श्रव्र् सामाग्रीिरु एन्रोइड मोवाइल एप्समाफय ि तविरणको
व्र्वस्था तमलाउनपु नेछ ।
दृतरटतविीन व्र्तििरुको लातग तशक्षा, सचू ना िथा संचारमा पिुचँ पर्ु र्ाउन श्रव्र्
पस्ु िकमाफय ि सिर्ोग पगु ेको िुनेछ ।
सम्झौिाको प्रतितलतप
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• तबल भपायई
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर्
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२.१.२८ ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र व्र्वस्थापन िरपझोङ ४

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक
१. पृष्ठभतू म
२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
३.
गने मख्ु र् तनकार्
४. बजेट वाँडफाँट

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक
तववरण
ज्र्ेष्ठ नागररकको सामातजक संरक्षणका लातग स्थानीर् ििमा ज्र्ेष्ठ नागररक
तदवा सेवा के न्र स्थापना िथा संचालन गनय अनदु ान उपलब्ि गराउने गण्डकी
प्रदेश सरकारको नीति वमोतजम र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।
ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको दैतनक तजवनर्ापनमा सिर्ोग पर्ु र्ाउने ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् मस्ु िाङ
ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा स्थापना िथा संचालन खचय
(क) प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का कागजाि
सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा
आई सम्झौिा गनयपु नेछ ।
•
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा
आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी बर्ढमा तीन
र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

(ख) संस्थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने संस्थाले तनम्नानसु ारका
कार्यिरु गनयपु नेछः• प्रस्िाव िर्ारी
• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं संस्थािरुसँग समन्वर्
• ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा के न्र संचालनको लातग
आवश्र्क सामग्रीिरु व्र्वस्थापन
• तदवा सेवा के न्र सञ्चालन
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• प्रतिवेदन िर्ारी िथा रकम माग
ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा स्थापना िथा सचं ालन भएको िुनेछ ।
• कार्ायलर्सँग गरे को सम्झौिाको प्रतितलपी
• सम्झौिा बमोतजमका कार्यिरु गरी सोिी वमोतजमका तवल भपायईिरु
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको कार्यसम्पन्निाको प्रतिवेदन
• भि
ु ानीको लातग तनवेदन
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् मस्ु िाङ
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२.१.२९ जझप्रा दे उराली आमा समूि भवनमा र्ननिर्र व्र्वस्थापन

खचय शीषयक
२२५२२
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

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

५.

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
दोस्रो चौमातसक

तववरण
आमा समिू मतिलािरुको एक सामातजक संगठन िो । र्स्िा संगठनले मतिला
तिसं ा तवरुि आवाज उठाउने िथा तवतभन्न सामातजक तवकृ तििरु रोक्नक
ु ा साथै
समाज सिु ारको कार्यिरु समेि गदयछन् । समाजमा िुने अनैतिक कामको तवरुि
आवाज उठाउने कार्यिरु पतन र्स्िा समिू िरुबाट िुने गदयछन् । मस्ु िाङ
तजल्लाको तझप्रादेउराली आमा समिू मा फतनयचर व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पर्ु र्ाई
सशिीकरण िथा सस्ं थागि सदृु तिकरणका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको
िो ।
आमा समिू को संस्थागि सदृु तिकरण गनयु ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् मस्ु िाङ
तझप्रा देउराली आमा समिू लाई फतनयचर व्र्वस्थापनमा लाग्ने खचय
(क) प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का कागजाि
सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि सस्ं थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा
आई सम्झौिा गनयपु नेछ ।
•
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा
आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी बर्ढमा तीन
र्कस्तामा रकम उपलब्ि गराउने

(ख) संस्थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने संस्थाले
तनम्नानसु ारका कार्यिरु गनयपु नेछः• संस्थाको वैठक
• प्रस्िाव िर्ारी
• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं संस्थािरुसँग समन्वर्
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• आमा समिू को लातग आवश्र्क पने फतनयचरका सामग्रीिरु
व्र्वस्थापन
• सस्ं थाको वैठक वसी खचय अनमु ोदन
• आमा समिू का तनर्तमि तक्रर्ाकलापिरु सञ्चालन
• प्रतिवेदन िर्ारी िथा रकम माग
आमा समिू को सस्ं थागि सदृु तिकरण भएको िुने ।
• कार्ायलर्सँग गरे को सम्झौिाको प्रतितलपी
• सम्झौिा बमोतजमका कार्यिरु गरी सोिी वमोतजमका तवल भपायईिरु
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको कार्यसम्पन्निाको प्रतिवेदन
• भि
ु ानीको लातग तनवेदन
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् मस्ु िाङ
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२.१.३० पोखरा वृद्धाश्रममा अल्िाइमर जस्क्रन टे ि कार्िक्रम

खचय शीषयक
२६४१३
शीषयक

१. पृष्ठभतू म

२. कार्यक्रमको उद्देश्र्
३.
४.

५.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने मख्ु र् तनकार्
बजेट वाँडफाँट

सञ्चालन गररने
तक्रर्ाकलाप

इकाई
तजल्ला

लक्ष्र्
१

चौमातसक अवति
पतिलो चौमातसक
तववरण
ज्र्ेष्ठ नागररकको सामातजक संरक्षण गनयु राज्र्को दातर्त्व िो । उमेर सँगसँगै
वृिवृिािरुमा तवस्िारै स्मरण शति िराउने समस्र्ा देतखन थाल्दछ जसलाई
अल्जाइमरको रुपमा िेने गररन्छ । पोखरा वृिाश्रममा रिेका ज्र्ेष्ठ नागररकको
लातग अल्जाइमर सम्बन्िी तस्क्रन टेि गरी उनीिरुलाई दैतनक जीवनर्ापनमा
सिर्ोग पर्ु र्ाउन र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।
अल्जाइमर तस्क्रन टेि माफय ि आतश्रििरुको दैतनक जीवनर्ापनमा सिजिा
ल्र्ाउनु ।
सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
अल्जाइमर तस्क्रन टेिका लातग आवश्र्क औजार िथा उपकरण लगाएि
(क) प्रस्िाव मागः
कार्ायलर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस्थासँग देिार्का कागजाि
सतिि कार्यक्रमको प्रस्िाव माग गनेछः• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी
• संस्थाको तविानको प्रतितलपी
• सस्ं थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन
• सस्ं था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप
• कर चि
ु ा खल्ु ने कागजाि
• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस
• कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्िी तवस्िृि प्रस्िावना
(क) प्रस्िाव स्वीकृ ि
• सम्बतन्िि सस्ं थाको आतिकाररक प्रतितनति कार्ायलर्मा
आई सम्झौिा गनयपु नेछ ।
•
•

प्रथम र्कस्ता (२० प्रनतशत रकम) उपलब्ि गराउने

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ि प्रगनतका आिारमा
आवश्र्क कागिातिरु समावेश गरी दुई र्कस्तामा
रकम उपलब्ि गराउने

(ग) संस्थाको कार्य तजम्मेवारीः रकम प्राप्ि गने संस्थाले तनम्नानसु ारका
कार्यिरु गनयपु नेछः• प्रस्िाव िर्ारी
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• स्थानीर् िि/सरोकारवाला सिं सस्ं थािरुसँग समन्वर्
• अल्जाइमर तस्क्रन टेिको लातग मेतशनरी औजार
लगार्िका आवश्र्क सामग्रीिरु व्र्वस्थापन
• कार्यक्रम सञ्चालन
• प्रतिवेदन िर्ारी िथा रकम माग
अल्जाइमर तस्क्रन टेि माफय ि आतश्रििरुको दैतनक जीवनर्ापनमा सिजिा
भएको िुने ।
• कार्ायलर्सँग गरे को सम्झौिाको प्रतितलपी
• सम्झौिा बमोतजमका कार्यिरु गरी सोिी वमोतजमका तवल भपायईिरु
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको कार्यसम्पन्निाको प्रतिवेदन
• भि
ु ानीको लातग तनवेदन
• कार्यक्रम सञ्चालनका फोटोिरु
मन्त्रालर् िथा सामातजक तवकास कार्ायलर् कास्की
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अनुसूर्ी- १

समुदार्मा आिारीत पुनस्थािपना कार्िक्रम सं र्ालनका लानग इच्छु क सं स्थाले पेश गने कार्िक्रम प्रस्तावको ढााँर्ा
1. सं स्थाको र्ववरणुः
(क) नामुः

(ख) दताि नमनतुः

(ग) ठे गानाुः..............जिल्ला..................गा.पा./न.पा...........वडा नं. .............. टोल

(ि) सं स्था सञ्र्ालक अध्र्क्षको नामुः .......................मोबाईल नं.................. ईमेल.....

2. कार्िक्रमको सं जक्षप्त र्ववरणुः
(क) कार्िक्रमको नामुः

(ख) लागत अनुमान अनुसारको रकम रु. ..................

(अक्षरमा.......................)

(ग) सं स्थाको तर्िबाट रु............................

(अक्षरमा.......................)

(ङ) अन्र् स्रोतबाट रु...............................

(अक्षरमा.......................)

(ि) कार्ािलर्मा माग गरे को रकम

रु.....................

(अक्षरमा.......................)

(र्) कार्िक्रम सम्पन्न िुन लाग्ने अवनि.........................................
(छ)

िनशजि सम्बन्िी व्र्वस्थाुः....................................

3. प्रस्ताव तर्ार पादाि समावेश िुन ु पने मूख्र् र्ववरणिरुुः

(क) कार्िक्रमको पृष्ठभूनमुः ...................... ......................... ..................... .......................
................ ........................ ........................ ...................

(ख) कार्िक्रमको औजर्त्र्ुः................ ...................... .................. .............................
.......................

(ग) कार्िक्रमको उद्देश्र्ुः .................. ................... ......................... .........................
......................
(ि)

सं स्थाबाट प्रदान गदै आएका सेवािरु.................. .................. ....................... ..........

................ .................. ................
(ङ)

आशानतत

..............................

उपलजब्िुः

....................

.....................

(र्) प्रस्ताव पेश गने सं स्थाको तर्िबाट

नामुः..................... ................ ..........
पदुः अध्र्क्ष

सं स्थाको छापुः
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नमनतुः

िस्ताक्षरुः

..........................

अनुसूर्ी -२
"समुदार्मा आिारीत पुनस्थािपना कार्िक्रम सञ्चालनका लानग प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनका आिारिरु
क्र.सं
१

सूर्क

पूणािङ्क

सं स्थामा िाल कार्िरत िनशजि
५ िना सम्म भए

२०

- अंक १०

५ िना भन्दा वर्ढ भए - अंक २०
२

सं स्थाको

नस. र्व. आर. कार्िक्रम सं र्ालन सम्बन्िी
ु व
कार्ािनभ

३ वषि सम्म भए

४ दे जख ६ वषि सम्म भए

- १० अंक

७ वषि वा सो भन्दा वर्ढ भए
३

३०

- २० अंक

- ३० अंक

सं स्थाले नस र्व आर कार्िक्रम सं र्ालन गरी िाल सम्म

रोिगार तथा स्वरोिगारी सृिना गरे का अपाङ्गता भएका

२०

व्र्जि सम्बन्िी र्वस्तृत र्ववरण

५ िना सम्म

६ दे जख १० िना सम्म
११ िना दे जख मानथ

४

सिर्ोग नभएको

- २० अंक

- १० अंक

सं स्थाको आन्तरीक स्रोत
५ लाख रुपैर्ााँ सम्म

१०

- ५ अंक

५ लाख रुपैर्ााँ भन्दा वर्ढ
५

- १५ अंक

स्थानीर् तिसाँगको आनथिक सिर्ोग
सिर्ोग भएको

५

- १० अंक

- अंक ५

- अंक १०

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्वस्तृत कार्िर्ोिना
िम्मा

१०
१००
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१०

प्राप्ताङ्क

कैर्र्र्त

अनुसूर्ी ३
जिल्ला सेवा केन्र सं र्ालन खर्ि सम्बन्िी मापदण्ड

(क) िरभाडाुः केन्रका साथै सुरजक्षत अल्पकानलन आश्रर्का लानग नलइने िरको भाडा व्र्वस्थापन
सनमनतले िर िे री स्वीकृत गरे को रकम

(ख) मालसामानुः दच्छे ना, पदाि, र्ननिर्र, र्वस्तरा, भाडााँकाँ ु डा, टे नलनभिन, खातापाता लगार्तका
स्थापनाका लानग आवश्र्क खप्ने मालसामानिरुका लानग व्र्वस्थापन सनमनतले औजर्त्र्का आिारमा
स्वीकृत गरे को रकम

(ग) औषिोपर्ारुः समन्वर् सनमनतले तोकेको अस्पतालमा उपर्ार गराउाँ दा (र्वरामी तथा कुरुवा समेतको
िोडेर) ननम्नानुसार सीमा ननाघ्ने गरर लागेको र्थाथि खर्ि

(ि) सेवा केन्रमै वसी उपर्ार गराउाँ दा अस्पताल आतेिाते नमतव्र्र्ी सवारी सािनको भाडाको साथै
परीक्षण तथा औषिी खर्ि वापत िम्मा रु २००० ( दुई ििार) सम्म

(ङ) अस्पतालमै भनाि भई उपर्ार गराउाँ दा, पुर्र्ाउाँ दा र ल्र्ाउाँ दा लागेको नमतव्र्र्ी सवारी सािनको
भाडा परीक्षण तथा औषिी खर्िका अनतररि पााँर् ददन सम्म खाने खर्ि वापत र्वरामी र एक िना

कुरुवाका लानग प्रनतव्र्जि प्रनतददन रु ३००। ( तीन सर्) गरी िम्मा रु ६५००। (छ ििार
पााँर् सर्) सम्म

(र्) र्वशेष अवस्थामा व्र्वस्थापन सनमनतले र्वशेष ननणिर् गरे कोमा थप रु ४०००।
सम्म

(छ)

( र्ार ििार)

कानूनी उपर्ारुः एक िना साथी समेत अड्डा अदालत आतेिाते नमतव्र्र्ी सवारी सािनको भाडा,

कानूनी दै - दस्तुर र सेवावापत प्रनतव्र्जि रु ५०००। ( पााँर् ििार) सम्म ननाघ्ने गरी लागेको
र्थाथि खर्ि

(ि) र्ुटकरुः सेवा केन्रमा आश्रर्मा रिे को ददनिनत प्रभार्वत मर्िलालाई मात्र र्ुटकर खर्ि वापत
प्रनतव्र्जि प्रनतददन रु ५०। ( पर्ास) सम्म

(झ)र्र्ताि सम्प्रेषणुः र्र्ताि सम्प्रेषण गदाि साथीसमेतको नमतव्र्र्ी सवारी सािनको भाडा तथा एकै ददन

पुनगनेमा खािा खर्िवापत प्रनतव्र्जि रु ५०। ( पर्ास) र वास वस्नुपनेमा वस्ने खाने खर्ि वापत
प्रनतव्र्जि दै ननक रु ३००। ( तीन सर्) सम्म ।

(ञ) खानेकुराुः सेवा केन्रमा रिे को अवनिभर प्रभार्वत मर्िला र साथी समेतको खानेकुरामा प्रनतव्र्जि
दै ननक रु ३००। ( तीन सर्) सम्म ।

(ट) लुगार्ाटोुः प्रभार्वत मर्िलाको कपडा च्र्ानतएर रगताम्मे भएर वा एकसरो मात्र भएर िाडोको
कपडा नभएमा लुगार्ाटो र्कन्न प्रनतव्र्जि रु २०००। ( दुई ििार) सम्म

(ठ) मनोसामाजिक र्वमशिुः प्रभार्वत मर्िलालाई आवश्र्क मनोसामाजिक र्वमशि प्रदान गनि प्रनतव्र्जि
रु १००० ( एक ििार) सम्म ।

(ड) जिर्वकोपाििन अनुदानुः पाररवारीक पुननमिलन िुन नसकेको अवस्थामा प्रभार्वत मर्िलाका लानग
जिर्वकोपाििन अनुदान वापत रु १५००० ( पन्र ििार) सम्म ।

(ढ) व्र्वस्थापन खर्िुः िनशजि, प्रनतवेदन समीक्षा र केन्रका गनतर्वनि समेतको खर्िका लानग
पुष्याईका आिारमा औजर्त्र् समेत िे री व्र्वस्थापन सनमनतले स्वीकृत गरे को एकमुि रकम

(ण) वैठक खर्िुः व्र्वस्थापन सनमनतको वैठक सं र्ालन खर्ि ननर्मानुसार िुनेछ ।
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अन्र्

कैर्र्र्त

र्लोअपको अवस्था

प्रेषण गररएको स्थान

नसर्ाररस सम्प्रेषणको स्रोत

र्पडकको नाम, नाता र ठे गाना

र्िं साको प्रकृनत

गभिपतन

बाल र्ववाि

िवरिस्ती र्ववाि

कुटर्पट

र्ौनिन्र् दुव्र्िविार

बलात्कार

उमेर/नलङ्ग

ठे गाना

नामथर

नस.नं

अनुसूजर्- ४

जिल्ला सेवा केन्रबाट प्रदान गररने सेवािरुको अनभले जखकरण

