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खण्डः एक 

पररचय तथा उदे्दश्य 

1.1 पररचय: 

गण्डकी प्रदशे सरकारको नीति िथा कार्यक्रम अनसुार मतिला, बालवातलका िथा समाजकल्र्ाण के्षत्रको संरक्षण, 

तवकास, शसतिकरण र न्र्ार्का लातग उनीिरुको प्रत्र्क्ष सिभातगिामा लतक्षि कार्यक्रम संचालन गने तवषर्लाई 

तवशेष प्राथतमकिा तदइएको छ ।  

प्रदशे सरकार, कार्यतवभाजन तनर्मावली, २०७४ ले समेि मतिला, बालवातलका िथा समाजकल्र्ाण क्षते्रको 

िक अतिकार सतुनतिि गनयका लातग लैङ्तगक तिसंा, मानव वेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रण, बालतववाि, 

सामातजक कुररति र परम्परागि िातनकारक अभ्र्ास न्र्नूीकरण गद ैलैंतगक समानिा, बालमैत्री शासकीर् प्रबन्ि, 

जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको उतचि व्र्वस्थापन िथा संरक्षणका लातग जोड तदएको 

सन्दभयमा तवपन्न, लतक्षि मतिला, बालवातलका, अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा जेष्ठ नागररकसँग सम्बतन्िि 

कार्यक्रम संचालन प्रतक्रर्ालाई सिज, व्र्वतस्थि, पारदशी, जवाफदिेी िथा औतचत्र्पणूय एवं प्रभावकारी 

िररकाले सम्पादन गद ैअपेतक्षि गणुस्िरीर् पररणाम प्राप्त गनयका लातग प्रदशे सरकारबाट जारी भएको बजेट िथा 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्िी एकीकृि कार्यतवति,२०७७ को अतिनमा रिी सामातजक तवकास मन्त्रालर्बाट 

"स्वीकृत वाजषफक  कायफक्रम कायाफन्त्वयन मापदण्ड २०७७" स्वीकृि गररएको छ ।  

उदे्दश्य: 

• आ.व. २०७७/०७८ को वातषयक तवकास कार्यक्रमिरु सिज र सरल िररकाले सम्पादन गनुय, 

• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरुपिा र गणुस्िरीर्िा कार्म गनुय, 

• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा आतथयक पारदतशयिा िथा तमिव्र्तर्िा कार्म गनुय । 

 

1.2 सामाजिक जवकास मन्त्रालय अन्त्तरगत सामाजिक जवकास महाशाखासगँ सम्बजन्त्ित जवकास 

कायफक्रम कायाफन्त्वयनका लाजग 

१) बाल अतिकार िथा सामातजक न्र्ार् शाखा 

२) लैंतगक सशिीकरण िथा मलूप्रवािीकरण शाखा 

1.3 कायफक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी व्यवस्था :  

कायफक्रम सञ्चालन गदाफ सावफिजनक खररद ऐन, २०६३,  सावफिजनक खररद जनयमावली २०६४, 

आजथफक कायफजवजि ऐन, २०५५, आजथफक कायफजवजि जनयमावली, २०६४ (शंसोिन सजहत) तथा प्रदेश 

सरकार, गण्डकी प्रदेशद्वारा स्वीकृत खचफको मापदण्ड, २०७५ र बिेट तथा कायफक्रम कायाफन्त्वयन 

सम्वन्त्िी एकीकृत कायफजवजि,२०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । 
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1.4 कायफक्रम कायाफन्त्वयन गदाफ ध्यान जदनुपने पक्षहरु: 

१. र्स तनदतेशकामा उल्लतेखि कुरालाई पालना गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने गराउने 

तजम्मेवारी कार्ायलर् प्रमखुको िुनेछ र कार्ायन्वर्नमा समन्वर्कारी भतूमका कार्यक्रमको तजम्मेवार 

व्र्तिको िुनेछ । 

२. कार्यक्रम शरुु गनुय पवूय कार्ायलर्मा बैठक बसी कार्यक्रम सञ्चालन प्रतकर्ा, सिभागी संख्र्ा, श्रोि 

व्र्ति, सिजकिाय, कार्यक्रम संचालन िुने तमति, समर् र स्थान िथा अन्र् आवश्र्क तववरण 

सतििको तनणयर् गराई कार्यक्रम संचालनका लातग कार्ायलर् प्रमखुबाट पवूय स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

३. कार्यक्रम संचालन गदाय कार्ायलर् प्रमखु, लेखा प्रमखु र कार्यक्रमको तजम्मेवार प्राप्त कमयचारीको 

समन्वर्मा संचालन गनुय पनेछ । 

४. र्स तनदतेशका अनसुार कार्यक्रम संचालन गदाय गण्डकी प्रदशे सरकारबाट जारी भएका कार्यतवति, 

मापदण्ड र तनदतेशकाको िकमा सोिी अनसुार र अन्र्को िकमा नेपाल  सरकार, मतिला 

बालबातलका िथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालर्, मतिला िथा बालबातलका  तवभाग, रातरिर् मतिला 

आर्ोग समेिबाट जारी भएका कार्यतवति, मापदण्ड र तनदतेशकालाई आिार मानी कार्यक्रम संचालन 

गनुय पनेछ । 

५. कार्यक्रम संचालन गदाय िोतकएको चौमातसक तभत्र संचालन गनुय पनेछ। र्तद समर्मा कुनै कार्यक्रम 

संचालन गनय नसतकएमा कारण सतििको तववरण सामातजक तवकास मन्त्रालर्मा समर्मै उपलब्ि 

गराउन ुपनेछ ।   

६. र्स आ. व. को आतथयक दातर्त्व आगामी आ. व. मा सने गरी कार्यक्रम संचालन नगने । 

७. सम्पातदि तक्रर्ाकलापको आन्िररक र वाह्य लेखा परीक्षण गराउने दातर्त्व सम्बतन्िि कार्ायलर् 

प्रमखु र लेखा प्रमखुको िुनेछ। र्स कार्यमा सिर्ोग गनयको लातग सम्बतन्िि कमयचारी तजम्मेवार 

रिनेछ।  

८. गण्डकी प्रदशे, आतथयक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्बाट जारी भएको बजेट कार्ायन्वर्न 

मागयदशयन, २०७७/७८ को पणूय पालना गनुयपनेछ। सावयजतनक खचयमा तमिब्र्तर्िा र प्रभावकारीिा 

सम्बन्िी कार्म गने नीतिगि मागयदशयन २०७५ समेि अनशुरण गनुयपनेछ ।  

९. र्स तनदतेशकामा अन्र्त्र जेसकैु लेतखएिापतन स्वीकृि वातषयक कार्यक्रमिरु सञ्चालन गदाय गराउँदा 

बजेटको पररतितभत्र रिी सावयजतनक खररद ऐन २०६३, सावयजतनक खररद तनर्मावली २०६४ 

(संसोिन सतिि), गण्डकी प्रदशे सरकारको खचय मापदण्ड २०७५, भ्रमण खचय तनर्मावली २०६४ 

को पररिीतभत्र रिी कार्यक्रम संचालन गनुय पनेछ ।  

१०. कार्यक्रमको मखु्र् मखु्र् उपलतव्ि र तवत्तीर् प्रगति मातसक रूपमा एवम ् भौतिक िथा तवत्तीर् 

प्रगति चौमातसक र वातषयक रुपमा िर्ार गनुय पनेछ । 

नोट : प्रचतलि आतथयक ऐन, तनर्मावली र कार्यतवति संशोिन वा जारी भएमा सोिी बमोतजम कार्यक्रम 

संचालन गनुयपने छ ।  
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खण्ड: दुई 

वाजषफक जवकास कायफक्रम र कायाफन्त्वयन 

2.1 सामाजिक जवकास मन्त्रालय तर्फ  

२.१.१ मजहलाहरुका लाजग लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन १५ जदने राप.अनं जद्वतीय/सहायकस्तर 

चौथो (कास्की, लमिुङ्, गोरखा, नवलपुर, तनहु,ँ स्याङ्िा, बागलुङ्ग, पवफत र म्याग्दी जिल्ला समन्त्वय 

सजमजत मार्फ त)  

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

 २२५१२ समिू १० ३००० दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

आतथयक िथा सामातजक रुपमा पछातड परेका मतिलािरुलाई तवतभन्न 

प्रतिर्ोतगिात्मक परीक्षािरुमा सतक्रर् रुपमा सिभागी गराउँद ै सरकारी सेवा 

प्रवेशमा जागरुक गराउने अतभप्रार् अनरुुप गण्डकी प्रदशे सरकारले आ.व. 

२०७७/०७८ को बजेटमा तवतभन्न प्रतिर्ोतगिात्मक परीक्षािरुमा सिभातग िुन 

इच्छुक मतिलािरुका लातग प्रतिर्ोतगिात्मक परीक्षा िर्ारी कक्षा संचालन गने 

गरी बजेट व्र्वस्था गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
लोकसेवा िर्ारी कक्षा संचालनको माध्र्मबाट तनतश् चि र्ोग्र्िा पगेुका 

मतिलािरुको सरकारी सवेा प्रवेशमा सशिीकरण गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 

संलग्न िुने मखु्र् तनकार् 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्, तजल्ला समन्वर् सतमति (कास्की, स्र्ाङ्जा, 

पवयि, नवलपरु, गोरखा, लमजङ्ु, िनिु,ँ बाग्लङु र म्र्ाग्दी) 

४. बजेट वाँडफाँट अनसुचूी-१ मा उल्लेख भए बमोतजम  

५ 
कार्यक्रमको लातग लतक्षि 

समिू 

गण्डकी प्रदशेतभत्रका सबै तजल्लाका लोक सेवा िर्ारी कक्षामा सिभागी िुन 

चािने िथा तनतश् चि र्ोग्र्िा पगेुका मतिलािरु- (जसमा आतदवासी, 

जनजाति, दतलि, अपाङ्गिा भएका, मिेशी िथा र्स भन्दा पतिला र्स 

सम्बन्िी िातलमको अवसर नपाएका मतिलािरुलाई तवशेष प्राथतमकिामा 

रातखने) लाई सिभागी गराइनेछ ।  

५. सञ्चालन गररने तक्रर्ाकलाप 

• वातषयक स्वीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग कार्यतवति/मापदण्ड 

तनमायण, 

• तजल्ला समन्वर् सतमतिलाई अतख्िर्ारी प्रदान, 

• अतख्िर्ारी प्राप् ि भएपतछ तजल्ला समन्वर् सतमतिले सचूना प्रकाशन 

गरी आवेदन संकलन गने, 

• िर्ारी कक्षा सञ् चालन गने, 

• मन्त्रालर्ल ेअनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार गने  

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 
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सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• तनिःशलु्क िर्ारी कक्षाबाट ३५० जना मतिलािरु सिभागी भई 

लाभातन्वि भएका िुने 

• सरकारी सेवामा प्रदशेतभत्रका मतिलािरुको सिभातगिा बढेको िुने 

७.  पेश गनुयपने कागजाििरु 

• सिभागीिरुको वैर्तिक तववरण सतििको तनवेदन 

• प्रतशक्षक िथा सिभागीिरुको उपतस्थति तववरण 

• प्रतशक्षणको तवषर्वस्ि(ुHand outs समेि) र कार्यिातलका 

• खचयका तबल भपायईिरु  

• फोटोिरु 

• खचय सावयजतनक भएको प्रतिवेदन 

• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन  

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.२ लैङ्जगक जहंसा जवरुद्धको जनःशुल्क हटलाइन सेवा संचालन  

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ५०० पतिलो, दोस्रो र िेस्रो चौमातसक 

 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

लैङ्तगक तिसंा तवरुद्ध शनू्र् सिनशीलिाको नीति कार्ायन्वर्न गनय 

तनरोिात्मक, प्रवद्धयनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड तददँ ैमतिला िथा 

बालबातलका तवरुद्ध िुने सबै प्रकारका तिसंा तनवारणमा सिर्ोग परु् र्ाउन 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्मा लैङ्तगक तिसंा तवरुद्धको तनिःशलु्क िटलाइन 

सेवा संचालन माफय ि लैङ्तगक तिसंा पीतडि िथा प्रभातवििरुको लातग 

ित्काल उद्धार, संरक्षण, सशिीकरण र सामातजक न्र्ार्मा आवश् र्क समन्वर् 

गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• लैङ्तगक तिसंा पीतडि िथा प्रभातवििरुबाट प्राप् ि गनुासािरुलाई 

सम्बोिन गनुय, 

• पीतडि िथा प्रभातवििरुलाई ित्काल उद्धार, संरक्षण, सशिीकरण र 

काननूी उपचारमा सिर्ोग गनुय, 

• लैङ्तगक तिसंा तवरुद्ध शनू्र् सिनशीलिाको नीति कार्ायन्वर्न गनुय  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने 

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट संलग् न जनशतिको लातग पाररश्रतमक‚ िटलाइन कक्ष व्र्वस्थापन 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• कार्यकक्ष व्र्वस्थापन 

• वातषयक स्वीकृि बजेटको पररतितभत्र रिरे आवश्र्क प्रतक्रर्ा परूा गरी 

सिार्क स्िर (चौथो) सरिको १ जना कमयचारी सम्झौिा गरी सेवा 

करारमा तलने 

• कम्प्र्टुर, टेतलफोन लगार्िका न्र्नूिम पवूायिारिरु िर्ार गने 

• लैङ्तगक तिसंा न्र्नूीकरण सम्बन्िी तवतभन्न पसु्िक िथा सिर्ोगी 

सामाग्रीिरु संकलन गने 

• नेपाल टेतलकमसँग समन्वर् गरी तनिःशलु्क िटलाइन नम्बरको 

व्र्वस्था गन े

• िटलाइन सेवाको लातग कमयचारी/जनशतिको व्र्वस्थापन गने 

• आवश् र्किानसुार प्रदशे प्रिरी कार्ायलर्, तजल्ला सेवा केन्र, 

पनुस्थायपना केन्र िथा संघ संस्थासँग समन्वर् गने 
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 शीषयक तववरण 

• सेवाग्रािीबाट तलतखि,मौतखक, टेतलफोन, इमेल, पत्राचार जस्िा 

जनुसकैु माध्र्मबाट आएका तिसंा सम्बन्िी गनुासा िथा उजरुीिरुलाई 

सम्बतन्िि तनकार्समक्ष सचूना संप्रेषण एवम ्समन्वर् गने । 

• तमतडर्ामाफय ि प्रचारप्रसार गने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
िटलाइन सेवा सञ् चालनमा आई तिसंा पीतडि िथा प्रभातवििरुले सेवा प्राप् ि 

गरेका िुनेछन ्। 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• वातषयक कार्यर्ोजना बमोतजम बजेट बाँडफाँट, 

• खचयका तबल भपायइिरु 

• प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.३ सर्ल उद्यमी तथा श्रजमक मजहलाहरुलाई सम्मान कायफक्रम  

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ २७५ दोस्रो चौमातसक 

 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 
सफल मतिला उद्यमी िथा श्रतमक मतिलािरुलाई सम्मान गरी उनीिरुको आतथयक 

सशिीकरणमा जोड तदन र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् सफल उद्यमी िथा श्रतमक मतिलािरुलाई िौसला िथा प्रोत्सािन गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
बैठक भत्ता‚  स्टेशनरी‚ द.ैभ्र.भ.‚आिेजािे खचय‚ खाजा‚ खाना‚ सम्मान पत्र िथा 

परुस्कार रकम । 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

•  सरोकारवालािरुसँग समन्वर् वैठक गने । 

• सफल उद्यमी एवम ्श्रतमक मतिलािरु छनौटका आिार िर् गने । 

• मन्त्रालर्ले उत्कृष्ट उद्यमी िथा श्रतमक मतिला सम्मान गने कार्यक्रमको लातग 

उद्यमी मतिलािरुको िकमा तजल्लातस्थि कृतष ज्ञान केन्र, तडतभजन वन 

कार्ायलर्, पश ुसेवा केन्र र घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ायलर्सँग िथा श्रतमक 

मतिलािरुको िकमा आतिकाररक िेड र्तुनर्निरुसँग समन्वर् गरी अनसुचूी -२ 

बमोतजमको ढाँचामा सचूना प्रवाि गन े। 

• कार्यक्रममा सिभातग िुन चािने उद्यमी िथा श्रतमक मतिलािरुले अनसुचूी -३ 
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 शीषयक तववरण 

बमोतजमको ढाँचाको तनवेदन समेि समावेश गनुयपनेछ । 

• सम्बतन्िि सरोकारवाला संस्थाबाट तसफाररस भई आएका उद्ममी र श्रतमक 

मतिलािरु मध्रे्बाट मन्त्रालर्ले उत्कृर ट छनौट गरी सम्मान गन े। 

• प्रतिवेदन िर्ार गने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
सफल उद्यमी िथा श्रतमक मतिलािरुलाई प्रोत्सािन तमल्नकुा साथै अन्र् 

मतिलािरुलाई समेि उत्प्रेरणा प्राप् ि भएको िुने । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• वातषयक स्वीकृि कार्यक्रम बमोतजम बजेटको बाँडफाँट 

• तबल भरपाईिरु 

• प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
 

 

२.१.४ अपाङ्गता भएका मजहलाहरुलाई कानूनी सहायता  

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ३०० दोस्रो चौमातसक 

 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

अपाङ्गिा भएका व्र्तिको अतिकारसम्बन्िी अन्िरायतर िर् मिासतन्ि, 

नेपालको संतविान लगार्िका रातरिर्, अन्िरायतर िर् काननू बमोतजम तवपन्न, 

लैंतगक तिसंा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीतडि िथा प्रभातवि अपाङ्गिा भएका 

मतिलालाई तनिःशलु्क काननूी सिार्िा उपलब्ि गराई न्र्ार्मा पिुचँ सतुनतश् चि 

गनयको लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
• आतथयक िथा सामातजक रुपले असमथय अपाङ्गिा भएका 

मतिलािरुलाई न्र्ार्मा पिुचँ सतुनतश् चि गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट अनसुचूी-४ मा उल्लेतखि मापदण् ड बमोतजम खचय गररने । 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• अपाङ्गिा भएका मतिलाले काननूी सिार्िा सम्बन्िी रकम प्राप् ि गनयको 

लातग आतथयक सिर्ोग पाउन ुपने मनातसव कारण खलुाई मन्त्रालर्मा  तनवेदन 

तदने । 

• मन्त्रालर्ले तजल्ला काननूी सिार्िा सतमतिसँग आवश्र्क समन्वर् िथा 

सिजीकरण गने । 

• प्रतिवेदन िर्ार गन े। 
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शीषयक तववरण 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
• अपांगिा भएका मतिलािरुको काननूी िथा न्र्ातर्क उपचारमा पिुचँ परु् र्ाउन 

सिर्ोग पगेुको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• अपाङ्गिा भएका मतिलाको तनवेदन 

• अपाङ्गिा पररचर्पत्रको प्रतितलतप 

• खचय भएका तवल भपायईिरु  

• काननूी सिार्िा उपलब्ि गराइएका व्र्तििरुको तववरण  । 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

 

२.१.५ प्रदेश आपत्काजलन उद्धार कायफक्रम (मजहला, बालबाजलका, अपाङ्गता भएका व्यजि, ज्येष् ठ 

नागररक लगायत िोजखमपूणफ अवस्थामा रहेका व्यजिहरुको लाजग) 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ३०० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

लैंतगक तिसंाको दृतष्टल े जोतखमपणूय अवस्थामा रिकेा व्र्तििरुलाई ित्काल 

उद्धार, औषिी उपचार, काननूी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार, रािि िथा 

पनुस्थायपना आतद कार्यका लातग प्रदशे आपत्कालीन उद्धार कोष स्थापना गरी 

सो कोषबाट पीतडि िथा प्रभातविलाई रकम उपलब्ि गराउन र्ो कार्यक्रम 

समावेश गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• लैंतगक तिसंाको दृतष्टले जोतखमपणूय अवस्थामा रिकेा मतिला, 

बालबातलका, अपाङ्िा भएका व्र्ति िथा ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको लातग 

उद्धार, संरक्षण िथा पनुस्थायपनामा सिर्ोग गनुय, 

• तिसंा पीतडि िथा प्रभातविलाई काननूी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार 

िथा मनोतवमशय सेवा प्रदान गनुय, 

• सीपमलूक िातलम प्राप्त लैंतगक तिसंा पीतडि िथा जोतखममा रिकेा 

व्र्तििरुलाई स्वरोजगारका लातग प्रोत्सािन गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट कोषमा रकम जम्मा गरी स्वीकृि मापदण्ड बमोतजम कार्यक्रम सञ् चालन िुने 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• प्राप् ि तनवेदनका आिारमा अनसुचूी-५ मा उल्लेतखि मापदण् ड बमोतजम 

आतथयक सिर्ोग उपलब्ि गराउने ।  

• मन्त्रालर्ले समन्वर् बैठक  गने । 
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• प्रतिवदेन िर्ार गने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• तिसंा पीतडि व्र्तिलाई रािि िथा जोतखमपणूय अवस्थामा रिकेा मतिला, 

बालबातलका, अपाङ्िा भएका व्र्ति िथा ज्रे्ष्ठ नागररकिरुको लातग 

उद्धार, संरक्षण िथा पनुस्थायपनामा सिर्ोग पगेुको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• पीतडि, प्रभातवि िथा जोतखममा परेका व्र्तिको तनवेदन 

• पतिचान खलु्ने कागजाि 

• प्रिरी/स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र 

• खचय भएका तवलभपायई 

• सिर्ोग उपलब्ि गराइएका व्र्तििरुको तववरण   

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.६ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुका लाजग समुदायमा आिाररत पुनस्थाफपना कायफक्रम संचालन 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ३००० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको अतिकार सम्बन्िी संर्िु रारिसंघीर् मिासन्िी, 

अपाङ्गिा सम्बन्िी अन्िरायतरिर् घोषणा, नेपालको संतविान िथा प्रचतलि 

काननू बमोतजम अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको संरक्षण, प्रवयद्धन र अतिकारको 

सतुनतिि गद ै उनीिरुको जीवनलाई सिज र सम्मातनि िलु्र्ाउन पररवार र 

समदुार्मै सम्मानपणूय पनुस्थायपन गने उद्दशे्र्ले र्ो  कार्यक्रम समावेश गररएको छ 

। 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
सामातजक एवम ्आतथयक सशिीकरणको माध्र्मबाट तवकासको मलू प्रवािमा 

ल्र्ाउन सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
सीपमलूक िातलम कार्यक्रम सञ्चालन, व्र्वसार्/उद्यम स्थापनाका लातग 

सिर्ोग  

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

(क) प्रस्िाव आव्िानिः 

समदुार्मा आिाररि पनुस्थायपना कार्यक्रम संचालन गनय ईच्छुक स्थानीर् ििमा 

अपाङ्गिा भएका व्र्तिको क्षेत्रमा कार्यरि संस्थािरुबाट अनसुचूी- ६ 

बमोतजमको ढाँचामा प्रस्िाव माग गनेिः-  

• प्रस्िाव पेश गन े संस्थाले सीपमलूक िातलम/कार्यक्रम िथा व्र्वसार्/उद्यम 

स्थापना बीउपूँजी तविरण गन े कार्यक्रमिरु संचालन गने गरी प्रस्िाव पेश 
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गनुयपनेछ,- 

(ख) प्रस्िाव मलू्र्ाङ्कनिः प्राप्त प्रस्िाविरुको मलू्र्ाङ्कनको लातग अनसुतूच ७ 

बमोतजमको अंकभारलाई आवश् र्किानसुार थप खतण्डकृि गरी दिेार्का 

आिारिरु अबलम्वन गरी संस् था छनौट गररनेछिः 

•  रीिपवूयक भररएको कार्यक्रम प्रस्िाव, 

•  सम्बतन्िि स्थानीर् ििमा रिकेा लतक्षि अपाङ्गिा भएका  व्र्तििरुको 

संख्र्ा, 

•  सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र, 

•  संचालन गने कार्यक्रम सम्बन्िी अनमुातनि रकम समेि खलु्ने तवस्ििृ तववरण  

• संस्था दिायको प्रमातणि प्रतितलतप 

• संस्थाको तविान, नतवकरण, लेखापरीक्षण सम्बन्िी कागजाििरु 

• रातरिर् अपाङ्ग मिासंघ गण्डकी प्रदशेमा आवद्धिाको प्रतितलतप 

• भौतिक पवूायिारको अवस्था 

• संस्थामा जनशतिको अवस्था 

• संस्थाको कार्यके्षत्र/कार्ायवति/कार्ायनभुव 

• संस्थाबाट प्रदान गद ैआएका सेवािरुको तववरण 

• कार्यक्रम संचालनको कार्यर्ोजना 

(ग) प्रस्िावको स्वीकृति िथा अतख्िर्ारीिः (१) मन्त्रालर्ले स्वीकृि 

प्रस्िाविरुको कार्ायन्वर्नका लातग सम्बतन्िि तजल्ला तस्थि स्वास््र् 

कार्ायलर्लाई अतख्िर्ारी प्रदान गनेछ । 

(घ) कार्यक्रम सञ् चालनिः अतख्िर्ारी प्राप्त गने स्वास््र् कार्ायलर्ले 

मन्त्रालर्बाट छनौट भएका अपाङ्गिाको के्षत्रमा काम गने संस्थासँग प्रचतलि 

काननु बमोतजम खचय गने गरी कार्यक्रम संचालनको लातग रकम तनकासा 

गनुयपनेछ।  

६. अपेतक्षि प्रतिफल अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको पनुस्थायपनामा सिर्ोग पगेुको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपन े

कागजाििरु 

• स्वास््र् कार्ायलर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

• तबल भपायई 

• कार्यक्रम सञ् चालनका फोटोिरु  

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्, स्थानीर् िि िथा तजल्ला स्वास््र् कार्ायलर् 
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२.१.७ दृजष् टजवजहन व्यजिहरुको लाजग श्रव् य पुस्तक उत्पादन तथा जवतरण अनुदान (गण् डकी नेरहीन 

संघ) 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२६४१३ पटक १ १००० पतिलो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

दृतष्टतविीन व्र्तििरुको लातग संसार तचर्ाउने पसु्िकको सम्पकय मा पगु्न परु् र्ाउन 

एवम ्घरम ैबसीबसी उनीिरू आफूले चािअेनसुारको सामग्री सनु्न सक्ने सिज 

वािावरण िर्ार गद ै तशक्षा, सचूना िथा संचारमा पिुचँ परु् र्ाउन आवश् र्क 

भएकोले आ.ब. २०७६/७७ बाट श्रव्र् पसु्िक उत्पादन िथा तविरण कार्यक्रम 

सरुु गररएको त्र्सलाई तनरन्िरिा तददं ैर्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• दृतर टतविीन व्र्तििरुको लातग तशक्षा, सचूना िथा संचारमा पिुचँ 

परु् र्ाउन श्रव्र् पसु्िकमाफय ि सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

• अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको अतिकार प्रबद्धयनमा सघाउ परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट श्रव्र् पसु्िक उत्पादन, रेकतडयङ्ग, तविरण, अनगुमन 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

(क) प्रस्िाव मागिः 

मन्त्रालर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस् थासँग दिेार्का कागजाि 

सतिि कार्यक्रमको प्रस् िाव माग गनेछिः- 

• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

• संस्थाको तविानको प्रतितलपी 

• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन 

• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप 

• कर चिुा खलु्ने कागजाि 

• श्रव् र् पसु्िकालर् सम्बन्िी कार्य अनभुव खलु्ने कागजाि 

(ख)  सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति मन्त्रालर्मा आई अनसुचूी ८ 

बमोतजमको ढाँचामा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

(ग)  संस्थाको कार्य तजम्मेवारीिः रकम प्राप् ि गने संस्थाले तनम्नानसुारका श्रव्र् 

सामाग्रीिरु उत्पादन गरी तविरण गनुयपनेछ ।  

• तवद्यालर्स्िरका पाठ् र्पसु्िकिरु 

• क्र्ाम्पसस्िरका पाठ् र्पसु्ििरु 

• अनसुन्िान ििका पाठ् र्पसु्िकिरु 

• तवतभन् न आर्ोग (लोकसेवा आर्ोग, तशक्षक सेवा आर्ोग) िर्ारी 
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पसु्िकिरु 

• नेपालको संतविान,ऐन काननूका दस्िावेजिरु 

• तवतभन् न सातितत्र्क, राजनीतिक, आतथयक, शैतक्षक तवषर्का 

पसु्िकिरु 

• पत्रपतत्रका, लखे, तवतभन् न प्रतिवेदन लगार्ि अनौपचाररक 

अध्र्र्न सामग्रीिरु 

(घ) उल्लेतखि सामाग्रीिरु आवश् र्किा र प्राथतमकिाका आिारमा उत्पादन र 

तविरण गनुयपनेछ ।   

(ङ) उत्पातदि श्रव्र् सामाग्रीिरु एन्रोइड मोवाइल एप्समाफय ि तविरणको 

व्र्वस्था तमलाउनपुनेछ ।  

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
दृतर टतविीन व्र्तििरुको लातग तशक्षा, सचूना िथा संचारमा पिुचँ परु् र्ाउन श्रव्र् 

पसु्िकमाफय ि सिर्ोग पगेुको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• मन्त्रालर्सँग गरेको सम्झौिाको प्रतितलतप 

• कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

• तबल भपायई 

• कार्यक्रम सञ् चालनका फोटोिरु  

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.८ सांकेजतक भाषा दोभाषेहरुका लाजग क्षमता जवकास कायफक्रम अनुदान (प्रदेश बजहरा संघ) 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२६४१३ पटक १ १००० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

नेपालको संतविानले अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुले समाजमा मर्ायतदि र 

आत्मसम्मानपवूयक जीवनर्ापन गनय सामातजक  र सावयजतनक सेवा सतुविामा 

समान पिुचँको िक स्थातपि गरेको छ । बोल्न र सनु्न नसक्ने व्र्तििरुका लातग 

सांकेतिक भाषा माफय ि भातषक/सञ्चार सतुविामा पिुचँ परु् र्ाउन दोभाषे 

व्र्तििरुको क्षमिा तवकास गनयका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा अन्र् नागररकिरुको बीचमा अन्िर 

संवादमा सिजिा प्रदान गनय मद्दि गनुय 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा/खाना, प्रतशक्षक भत्ता, सिभागी र्ािार्ाि, स्टेशनरी, व्र्ानर  

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

(क) प्रस्िाव मागिः 

मन्त्रालर्ले वातषयक कार्यक्रम बमोतजम सम्बतन्िि संस् थासँग दिेार्का कागजाि 

सतिि कार्यक्रमको प्रस् िाव माग गनेछिः- 

• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

• संस्थाको तविानको प्रतितलपी 

• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन 

• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप 

• कर चिुा खलु्ने कागजाि 

• बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्ति सम्बन्िी कार्य गरेको अनभुव 

खलु्ने कागजाि 

(ख)  सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति मन्त्रालर्मा आई अनसुचूी ९ 

बमोतजमको ढाँचामा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

(ग)  संस्थाको कार्य तजम्मेवारीिः रकम प्राप् ि गने संस्थाले तनम्नानसुारका कार्यिरु 

गनुयपनेछिः- 

• प्रस् िावना िर्ारी 

• स्थानीर् िि/सरोकारवाला संघसंस्थािरुसँग समन्वर् 

• प्रदशे तभत्रका सबै तजल्लाको प्रतितनतित्व िुने गरी सिभागी छनौट 

• प्रतशक्षण र िातलम सञ् चालन िुने स्थान छनौट 

• क्षमिा तवकास िातलम सञ् चालन 
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• भाषा तसकाईको अतन्िम मलू्र्ाङ्कन 

                 नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
बतिरा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई सञ् चार प्रतक्रर्ामा सिर्ोग  पगेुको िुनेछ 

। 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• मन्त्रालर्सँग गरेको सम्झौिाको प्रतितलतप 

• कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

• तबल भपायई 

• कार्यक्रम सञ् चालनका फोटोिरु  

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

 

२.१.९ बालगृह सचंालन अनुदान  (अमोर सेवा नेपाल स्याङ्िा) 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२६४१३ पटक १ ५०० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. परृ ठभतूम 

तवतभन्न कारणले पररवार वा अतभभावक गमुाएका वा पररवारको संरक्षणबाट वातिर 

रिकेा बालबातलकािरुलाई लामो समर्दतेख उद्धार, संरक्षण र व्र्वस्थापन गरररिकेो 

स्र्ाङ्जा तजल्ला फेतदखोला गाउँपातलकामा बालगिृको रुपमा संचालनमा रिकेो 

अमोर सेवा नेपाललाई संचालन अनदुान उपलब्ि गराउने प्रर्ोजनको लातग र्ो 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• बालगिृमा आतश्रि बालबातलकाको संरक्षण गनुय, 

•  तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास अतभवतृद्ध माफय ि जीवनस्िरमा सिुार 

ल्र्ाउँद ैसक्षम र सबल बनाउन,ु 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट • बालगिृ संचालनका लातग तनर्तमि व्र्वस्थापन खचय  

५. 
सञ्चालन गररन े

 तक्रर्ाकलाप 

(क) सम्बतन्िि संस्थाबाट दिेार्का कागजाििरु सतिि प्रस्िाव मागिः 

• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

• संस्थाको तविानको प्रतितलपी 

• संस्थाको गि आ.ब. को लेखापररक्षण प्रतिवेदन 

• संस्था नतवकरण प्रमाणको प्रतितलतप 

• कर चिुा खलु्ने कागजाि 
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• संस्थामा रिकेा बालबातलकािरुको तववरण 

• संचालनको लागि अनमुान 

(ख) सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक प्रतितनति मन्त्रालर्मा आई 

अनसुचूी १० बमोतजमको ढाचँामा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• बालबातलकाको  संरक्षण भएको  िुने । 

• बालबातलकािरुको तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास अतभवतृद्ध भई 

जीवनस्िरमा सिुार आएको िुने  

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले मन्त्रालर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• संस्थामा रिकेा  बालबातलकािरुको तवस्ििृ तववरण 

• खचयका तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गन ेतनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

 

  

२.१.१० लैङ्जगक जहंसा जवरुद्ध १६ जदने अजभयान कायफक्रम संचालन 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ २००० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

प्रत्रे्क नागररकिरुले लैङ्तगक तिसंाबाट मिु भई सम्मातनि र सरुतक्षि रुपमा 

जीवनर्ापन गनय पाउनपुछय । मतिलामातथ िुने तिसंा मानवअतिकारको िनन ्िो 

अपराि िो भन्ने कुरा अझै सम्म पतन स्थातपि िुन सतकरिकेो छैन ।  प्रत्र्ेक वषय 

नोभेम्बर २५ दतेख तडसेम्बर १० सम्म लैङ्तगक तिसंा तवरुद्धको १६ तदने 

अतभर्ान संसारभर मनाउने सन्दभयमा मतिलामातथ िुने तिसंा क्षम्र् छैन भनी 

प्रदशेस्िरका ११ तजल्लािरुमा १६ तदने अतभर्ानको अवतिभर तवतवि 

सचेिनामलूक अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु संचालन गरी गण्डकी प्रदशेमा 

लैङ्तगक तिसंा तवरुद्धको जनलिर फैलाउनका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश 

गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु माफय ि लैङ्तगक तिसंा तवरुद्ध सचेिना वतृद्ध गनुय 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
बैठक सञ् चालन, कार्यक्रम सञ् चालन, र्ािार्ाि खचय, खाजा/खाना, प्रतशक्षक 

भत्ता, दतैनक भ्रमण भत्ता  

५. सञ्चालन गररने • आवश्र्किा पतिचान 
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 तक्रर्ाकलाप • प्रस्िावना िर्ारी 

• सरोकारवालािरुसँग समन्वर् वैठक 

• सचेिनामलूक अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु संचालन  

• कार्यक्रमको सतमक्षा 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु माफय ि लैङ्तगक तिसंा तवरुद्ध सचेिना वतृद्ध  भएको 

िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• स्वीकृि कार्यसंचालन तनदतेशका 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी उपतस्थति तववरण 

• खचयका तबल भपायईिरु  

• कार्यक्रम संचालनका फोटोिरु 

• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवदेन  

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

२.१.११ लैङ्जगक उत्तरदायी शासन कायम गनफ लैंजगक सम्पकफ  व्यजि समन्त्वय सजमजत बैठक सञ् चालन 

  

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ९० 
पतिलो, दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

बजेट, र्ोजना िथा कार्यक्रम िजुयमा गन े क्रममा लैङ्तगक सम्वेदनतशलिा 

अपनाई उि तवषर्लाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय चातिने आवश्र्क 

वािावरण िर्ार गरी मन्त्रालर् र मािििका तनकार्िरुको कार्यक्रम िथा बजेट 

िजुयमाका साथै लङ्ैतगक मैत्री सेवा प्रवािमा लैङ्तगक संवेदनतशलिा कार्म 

गरी लङ्ैतगक उत्तरदार्ी शासन कार्म गनयको लातग गण्डकी प्रदशे सरकारले 

मन्त्रालर् िथा मािििका तनकार्िरुमा गि आतथयक वषयमा लैङ्तगक सम्पकय  

व्र्ति समन्वर् सतमति गठन भएकोमा त्र्सलाई तनरन्िरिा तददं ै लैङ्तगक 

उत्तरदार्ी शासन कार्म गनय सिर्ोग पगु्न ेअपेक्षा सतिि र्ो कार्यक्रम समावेश 

गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् लैङ्तगक उत्तरदार्ी शासन कार्म गनय सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट बैठक पाररश्रतमक, कार्यक्रम सञ् चालन, र्ािार्ाि खचय, खाजा, स्टेशनरी 

५. सञ्चालन गररन े • समन्वर् वैठक िर्ारी िथा संचालन, 
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 तक्रर्ाकलाप • प्रतिवेदन िर्ार िथा समीक्षा 

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
लैंतगक संवेदनशीलिा, लैंतगक मैत्री संरचना तनमायण भई लैङ्तगक उत्तरदार्ी 

शासन प्रबद्धयनमा सिर्ोग पगेुको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• स्वीकृि कार्यसंचालन तनदतेशका 

• बैठकको उपतस्थति तववरण िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका तबल भपायईिरु 

•  फोटोिरु 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

२.१.१२ प्रदेशस्तरमा मजहला, बालबाजलका ज्येष्ठ नागररक अपांगता भएका व्यजि सम्बन्त्िी कायफ गने 

संघ संस्थाहरुसग समन्त्वय बैठक 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ६०० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

गण्डकी प्रदशेमा तक्रर्ाशील रिकेा संघसंस्थािरु, उनीिरुबाट सञ्चातलि 

कार्यक्रमिरुको बारेमा मन्त्रालर्ले आवश्र्क जानकारी तलई आवश् र्किा र 

प्राथतमकिाको के्षत्रमा सेवा सतुविािरु पररचालन गनय िथा तनदशेन एवम ्तनर्मन 

गनय र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• प्रदशेतभत्रका गैर सरकारी संस्थािरुको कार्यक्रमलाई प्रदशेका नीति, 

र्ोजना िथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गनुय 

• उनीिरुको उद्दशे्र् र तक्रर्ाकलापिरुको बीचमा एकरुपिा ल्र्ाई 

मन्त्रालर्को नीति तनदशेन अनसुार काम गनय अतभप्रेररि गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट बैठक िथा कार्यक्रम सञ् चालन, र्ािार्ाि खचय, खाजा, स्टेशनरी 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• समन्वर् वैठक िर्ारी िथा संचालन, 

• प्रतिवदेन िर्ार िथा समीक्षा 

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    
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६. अपेतक्षि प्रतिफल 
गैर सरकारी संस्थािरुको कार्यक्रमलाई प्रदशेका नीति, र्ोजना िथा कार्यक्रमसँग 

आबद्ध गराई कार्यक्रम सञ् चालनमा प्रभावकाररिा आउनेछ। 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• बैठकको उपतस्थति तववरण िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका तबल भपायईिरु 

•  फोटोिरु 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

  

२.१.१३ तत्काल उद्धार (जहंसा प्रभाजवतहरुको लाजग) समन्त्वय सजमजत बैठक 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक ६ १५० 
पतिलो, दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

लैंतगक तिसंा िथा मानव बेचतवखन र ओसारपसारजन्र् घटनािरुलाई 

अपरािको रुपमा तलई तनरोिात्मक, प्रबद्धयनात्मक र उपचारात्मक उपार्िरु 

अवलम्बन गररएको भएिापतन अझै पतन र्ो समस्र्ा चनुौिीको रुपमा रिकेो 

पाइन्छ । गण् डकी प्रदशेतभत्र लैंतगक तिसंा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार 

तनर्न् त्रणको के्षत्रमा कार्यरि सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थािरुको बीचमा 

समन्वर् गरी प्रभातवििरुलाई आपिकालीन अवस्थामा ित्काल उद्धार गरी 

संरक्षण र न्र्ार्मा पिुचँ परु् र्ाउनका लातग गि आ.ब. २०७५/७६ गठन भएको 

ित्काल उद्धार समन्वर् सञ् जालको तनरन्िरिा तददँ ै र्ो कार्यक्रम समावेश 

गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• लैंतगक तिसंा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रणको क्षेत्रमा 

कार्यरि तनकार्िरुबीच आवश्र्क समन्वर् गनुय । 

• आपिकालीन अवस्थामा पीतडि िथा प्रभातवििरुिरुलाई ित्काल 

उद्धार गरी सरुतक्षि िररकाबाट संरक्षणमा राख् ने व्र्वस्था तमलाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा/खाना, प्रतशक्षक भत्ता, दतैनक भ्रमण भत्ता.  स्टेशनरी  

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• ित्काल उद्धार समन्वर् सञ् जालसँग समन्वर्  

• सञ् जाल सतमतिको तनर्तमि बैठक सञ् चालन 

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।  
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६. अपेतक्षि प्रतिफल 
लैंतगक तिसंा र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरि 

तनकार्िरुबीच आवश्र्क समन्वर् भएको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• बैठकको उपतस्थति तववरण िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका तबल भपायईिरु  

•  फोटोिरु 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

२.१.१४ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई सहायक सामग्री जवतरण  

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ १५०० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

अपाङ्गिा सिार्िा सामग्री आवश् र्क पने िर आतथयक अभावले गदाय 

आबश्र्क पने सिार्क सामग्रीिरु उपर्ोग गनय नसकेका अपाङ्गिा भएका 

ब्र्तििरुको दतैनक जीवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउन सिार्क सामग्री खरीद गरी 

तविरण गनयको लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
अपाङ्गिा भएका व्र्तिका लातग सिार्क सामग्री खररद िथा तविरण गरी 

उनीिरुको दतैनक जीवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउन ु  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाटँ सिार्क सामग्री खररद, तविरण 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• स्थानीर् िििरुसँग तववरण संकलन 

• सिार्क सामग्री तविरणका लातग स्थानीर् िि छनौट िथा अतख्िर्ारी 

प्रदान 

• अतख्िर्ारी प्राप् ि गने स्थानीर् ििले सामग्री खररद गरी तविरण गने 

• प्रतिवेदन िर्ार गने 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
अपाङ्गिा भएका ब्र्तििरुको दतैनक जीवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउन सिर्ोग 

पगु्नेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• अपाङ्गिा सिार्िा सामग्री सम्बन्िी मापदण्ड, 

• सामग्री खररद सम्बन्िी कागजाि, 

• अपाङ्गिा भएका व्र्तिको नामावली, 

• सामग्री तविरण िथा बझुेको भरपाई । 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा सम्बतन्िि स्थानीर् िि 
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२.१.१५ स्थानीय तहसगँको साँझेदारीमा सामाजिक कुरीजत जवरुद्ध अजभयान सञ् चालन तथा 

पुनस्थाफपना (लैंजगक जहंसा, बालजववाह, दाइिो प्रथा, िातीय भेदभाव, मानव बेचजवखन तथा 

ओसारपसार लगायतका परम्परागत हाजनकारक अभ्यासहरु न्त्यूनीकरण)  

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ८००० 
पतिलो, दोस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

समाजमा तवतभन्न खालका सामातजक कुरीति, जािीर् तवभेद, लैङ्तगक तिसंा 

िथा मानव बेचतबखन िथा ओसारपसार जस्िा िातनकारक अभ्र्ासले 

सामातजक तवकासमा अवरोि खडा गनुयका साथै समाजमा अशातन्िको अवस्था 

सजृना गदयछ । र्सले मतिलािरुको सशिीकरण िथा तवकासमा प्रत्र्क्ष असर 

पानुयका साथै लैतगंक समानिा िातसल गनय अवरोि सजृना भएकोले समर्म ै

र्सको रोकथाम गनयका लातग स्थानीर् ििसँगको साँझेदारीमा संचालन गने गरी 

र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

तवतभन्न सचेिनामलूक कार्यक्रम माफय ि समाजमा तवद्यमान सामातजक कुरीति, 

जािीर् छुवाछुि, लैंतगक तिसंा, मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार लगार्िका 

परम्परागि िातनकारक अभ्र्ासिरु न्र्नूीकरण गनुय 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 

प्रवद्धयनात्मक सामग्री तनमायण, प्रचार प्रसार,छलफल िथा अन्ितक्रय र्ा, 

प्रतिर्ोतगिात्मक कार्यक्रम संचालन, परुस्कार िथा प्रोत्सािन, प्रतशक्षक भत्ता, 

दतैनक भ्रमण भत्ता, स्टेशनरी, खाजा/खाना खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• कार्यक्रमको तवस्ििृ प्रस्िावना िर्ारी 

• स्थानीर् िि/ प्रिरी/तवद ्र्ालर्/सरोकारवालािरुसँग समन्वर् 

• कार्यक्रम सञ् चालन गनय  स्थानीर् िि/ प्रिरी/तवद ्र्ालर् छनौट 

• सामातजक कुरीति तवरुद्ध सचेिनामलूक कार्यक्रम सञ्चालन गने, 

• प्रतिवेदन िथा समीक्षा 

                 नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने 

अवस्िा नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन 

र्नफ सहकनछे ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
लैंतगक तिसंा,सामातजक कुरीति लगार्िका परम्परागि िातनकारक अभ्र्ासमा 

न्र्नूीकरण आएको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• खचयका तबल भपायई 

• कार्यक्रम सञ् चालनका फोटोिरु 
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• प्रतिवेदन तववरण 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.१६ प्रदेश बाल पररषद् बैठक सञ् चालन तथा पररचालन 

  खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक ३ १८० 
पतिलो, दोस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

गण्डकी प्रदशेमा बालबातलकािरुको सिभातगिा, अन्िर सम्बन्ि, अतिकार र 

तवकासको लातग समन्वर् गद ै बालअतिकार सम्बन्िमा दतेखएका समस्र्ािरु 

पतिचान गद ै समािानका उपार्िरु सतिि भावी रणनीतििरु समेि िर् गनय 

गण्डकी प्रदशेमा गठन गररएको प्रदशे बाल षररषदक्ो बैठक तनर्तमि संचालन 

िथा व्र्वस्थापनका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
गण्डकी प्रदशेमा बालबातलकाका सवालिरु उठान भई संवोिनका लातग 

सम्बतन्िि तनकार्िरुसँग समन्वर् गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गन ेमखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा/खाना, सिभागी र्ािार्ाि.  सिभागीलाई दतैनक भ्रमण भत्ता, स्टेशनरी 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• प्रदशे बालपररषद ्सँग समन्वर् 

• तनर्तमि वैठक संचालन 

• प्रतिवेदन िथा समीक्षा 

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल गण् डकी प्रदशेमा बालअतिकार संरक्षण र प्रबद्धयनमा सघाउ पगु्नेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• बैठकको उपतस्थति तववरण 

• बैठकको तनणयर् प्रतितलतप  

• तवल भपायई सतििको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.१७ प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता समन्त्वय सजमजत गठन तथा बैठक सञ् चालन 

  खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ३०० 
पतिलो, दोस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

प्रदशे तभत्र रिकेा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको मानव अतिकारको प्रभावकारी 

रुपमा कार्ायन्वर्न गनय गराउनका लातग आवश्र्क समन्वर्, सिजीकरण िथा 

तनदशेन समेि गनयको लागी अपाङ्गिा भएका व्र्तिको अतिकार सम्वन्िी 

ऐनको दफा ४१ ले तदएको अतिकारको प्रर्ोग गरी र्ो कार्यक्रम समावेश 

गररएको छ ।   

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• अपाङ्गिा सम्बन्िी नीति िजुयमा गनय प्रदशे सरकारलाई सिर्ोग गनुय,  

• प्रदशे सरकारबाट स्वीकृि नीतिको अिीनमा रिी अपाङ्गिा सम्बन्िी 

र्ोजना िथा कार्यक्रम िजुयमा गरी लाग ुगने गराउन,ु 

• अपाङ्गिा भएका व्र्तिका लातग सञ्चातलि तवतभन्न कार्यक्रमको 

अनगुमन, मलू्र्ाङ्कन गनुय,  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा/खाना, सिभागी र्ािार्ाि.  सिभागीलाई र्ािार्ाि, स्टेशनरी 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• कार्यतवति तनमायण एवं स्वीकृति 

• प्रदशेस्िरीर् अपाङ्गिा समन्वर् सतमति गठन 

• तनर्तमि वैठक संचालन 

• प्रतिवेदन िथा समीक्षा 

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समते सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
गण् डकी प्रदशेमा अपाङ्गिा भएका व्र्तिको अतिकार प्रबद्धयनमा सघाउ पगु्नेछ 

। 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• बैठकको उपतस्थति तववरण 

• बैठकको तनणयर् प्रतितलतप  

• तवल भपायई सतििको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.१८ प्रदेशस्तरीय लैंजगक जहंसा प्रभाजवत तथा मानव वेचजवखन तथा ओसारपसारबाट 

प्रभाजवतहरुका लाजग दीघफकालीन पुनस्थाफपना केन्त्र सञ् चालन जनरन्त्तरता (पोखरा 

महानगरपाजलकालाई कायफक्रम अनुदान) 

  खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ २००० 
पतिलो, दोस्रो 

चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

लैङ्तगक तिसंा,मानव वेचतवखन िथा ओसारपसारबाट प्रभातवििरुका लातग 

एतककृि सेवा प्रदान गरी पीतडि िथा प्रभातवििरुको संरक्षण,मनोसामातजक 

तवमशय,न्र्ार्मा पिुचँ,स्वास््र् उपचार,पाररवाररक पनुस्थायपना,आवश् र्किानसुार 

सीपमलूक िातलम प्रदान गरी स्वरोजगार सजृना गनय पोखरा 

मिानगरपातलकासँगको सिकार्यमा प्रदशेस्िरीर् पनुस्थायपना केन्रको सञ् चालन 

गनय आवश् र्क भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• तिसंा प्रभातवि, मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार प्रभातवििरुको 

लातग आश्रर् गिृको सञ् चालन गनुय । 

• प्रभातवििरुको स्वास््र् उपचार, काननूी र मनोसामातजक परामशय एवं 

उपचारमा सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

• पनुिःस्थापना केन्रमा रिकेा आतश्रििरुको क्षमिा अनसुारको सीप 

तवकास िातलम प्रदान गरी आत्मतनभयर िुन सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट अनसुचूी-११ बमोतजम खचय गररने 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• कार्यतवति तनमायण एवं स्वीकृति 

• वातषयक स्वीकृि बजेटको अिीनमा रिी पोखरा मिानगरपातलकालाई 

अतख्िर्ारी रकम प्रदान गने । 

• अनसुचूी-१२ मा उल्लेतखि मापदण् डका आिारमा केन्र सञ् चालन गने 

• तनर्तमि प्रतिवेदन िथा समीक्षा 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
तिसंा प्रभातवि र मानव बेचतवखन िथा ओसारपसार प्रभातवििरुको संरक्षण र 

दीघयकालीन पनुस्थायपना भएको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपन े

कागजाििरु 

• तबल भपायई, खचयको फाँटवारी र आतथयक तववरण 

• कार्यसंचालनका फोटोिरु 

• अनगुमन प्रतिवदेन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा पोखरा मिानगरपातलका 
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२.१.१९ मजहला उद्यमीहरुबाट उत्पाजदत वस्तुहरुको औद्योजगक प्रदशफनी तथा बिार व्यवस्थापन 

कायफक्रम जनरन्त्तरता 

  खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक ३ २१०  दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

तवकासका िरेक क्षेत्रमा मतिलािरुको सतक्रर् भतूमकालाई स्वीकार गद ैसतक्रर् रुपमा 

व्र्वसार्मा संलग्न रिी उद्यमतशलिा प्रवियनमा लागेका मतिलािरुको व्र्वसातर्क 

दक्षिालाई बढावा गनय जरुरी दतेखन्छ । दक्ष िथा व्र्वसातर्क मतिला उद्यमीिरुबाट 

उत्पातदि वस्ििुरुलाई बजारसम्म ल्र्ाई सोको तवस्िार माफय ि उनीिरुलाई प्रोत्सािन 

गरी आतथयक सशतिकरणमा जोड तदने अतभप्रार्ले गण्डकी प्रदशे सरकारले प्रदशे 

तभत्र संचालन िुने ३ वटा औद्योतगक मलेािरुमा मतिला उद्यमीिरुबाट उत्पातदि 

वस्ििुरुको प्रदशयन गनयको लातग स्टल व्र्वस्थापन माफय ि उत्पातदि सामाग्रीिरुको 

बजारीकरणमा सघाउ परु् र्ाउनका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• औद्योतगक व्र्ापार मेलामा मतिला उद्यमीिरुद्वारा उत्पातदि वस्ििुरुको 

प्रदशयनमा सिर्ोग गरी व्र्वसार् प्रबद्धयनमा प्रोत्सािन गनुय । 

• मतिलािरुद्वारा उत्पातदि वस्ििुरुको बजारीकरणमा सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट स् टल व्र्वस्थापन, खाजा, र्ािार्ाि खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• आवश्र्किा पतिचान िथा प्रस्िावना िर्ारी 

• समन्वर्ात्मक बैठक संचालन 

• स्थान िथा मतिला उद्यमीिरुको पतिचान 

• औद्योतगक व्र्ापार मेलामा मतिला उद्यमीिरुद्वारा उत्पातदि वस्ििुरुको 

प्रदशयनीको लातग स्टल व्र्वस्थापन 

• औद्योतगक प्रदशयनीको समीक्षा 

६. अपेतक्षि प्रतिफल प्रदशेतभत्रका उद्यमी मतिलािरुको व्र्वसार् प्रबद्धयनमा सिर्ोग पगेुको िुनेछ  

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• समन्वर्ात्मक वैठक संचालनको तनणयर्को प्रतितलतप 

• औद्योतगक प्रदशयनीको लातग स्टल व्र्वस्थापनको फोटोिरु  

• खचयका तबल भपायईिरु 

• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन 

• अनगुमन प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.२० बाल सुिार गृहको पूवाफिार जवकास कायफक्रम (पोखरा महानगरपाजलका सराङ्गकोट) 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

३११५९ पटक १ २०००  पतिलो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

बालबातलका काँचो माटोजस्िै िुन ् उनीिरुले अपराि गनय सक्दनै बरु गल्िी 

गछयन ् भन्ने गररन्छ । कसरूजन्र् आरोप लागेका बालबातलकाको लातग 

आचरणमा सिुार ल्र्ाउन सञ्चालनमा ल्र्ाइएको पोखरा मिानगरपातलका 

सराङ्गकोटमा रिकेो बाल सिुार गिृको पवूायिार स्िरोन्निीका लातग र्ो 

कार्यक्रम समावेश गररएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
बाल सिुार गिृको पवूायिार स्िरोन्निीमाफय ि सिुार गिृमा आतश्रि 

बालबातलकािरुको अतिकार संरक्षणमा सिर्ोग परु् र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
बाल सिुार गिृको पवूायिार स्िरोन्निीका लातग शिरी तवकास िथा भवन 

कार्ायलर् कास्कीलाई अतख्िर्ारी प्रदान गररने ।  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• भौतिक पवूायिार तवकास मन्त्रालर्सँग समन्वर्  

• शिरी तवकास िथा भवन कार्ायलर् कास्कीबाट बाल सिुार गिृको 

पवूायिार स्िरोन्निीको कार्य सम्पन्न । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
बाल सिुार गिृमा आतश्रि बालबातलकािरुको अतिकार संरक्षणमा सिर्ोग 

पगेुको  िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• खचयका तबल भपायईिरु 

• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन 

• अनगुमन प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  
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२.१.२१ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई क्षमता अनुसारको रोिगार सृिना तथा पुनस्थाफपना केन्त्रको 

लाजग प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता ग्राम जनमाफणको िग् गा प्राज त तथा डीपीआर तयारी 

  खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ १५००  िेस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

नेपालको संतविानमा अपाङ्गिा भएका नागररकलाई तवतवतििाको पतिचान 

सतिि मर्ायदा र आत्मसम्मानपवूयक जीवनर्ापन गनय पाउने र सावयजतनक सेवा 

िथा सतुविामा समान पिुचँको िक, तशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, आवास र 

सामातजक सरुक्षामा काननू वमोतजम प्राथतमकिाका साथ अवसर पाउने िकको 

व्र्वस्था रिकेो छ।गण् डकी प्रदशेतभत्र रिकेा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाई 

क्षमिा अनसुार आफै वा संरक्षकको सिर्ोगमा क्षमिा अनसुारको रोजगारी 

प्रारम्भ गरी समाजमा सिज रुपमा स्थातपि गराउने लक्ष्र् अनरुुप आ.व. 

२०७५/०७६ मा अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाइय पनुस्थायपना एवं क्षमिा 

अनसुारको रोजगारी प्रारम्भ गनय सतुविा सम्पन् न अपाङ्गिा आवसीर् केन्र 

(अपांगिा ग्राम) स्थापनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भई प्रतिवेदन समेि प्राप् ि 

भएको सन्दभयमा उि कार्य सम्पन्न गनय जग्गा प्रातप् ि िथा डी.पी.आर िर्ारी 

आवश्र्क भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको िो ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाइय पनुस्थायपना एवं क्षमिा अनसुारको रोजगारी 

प्रारम्भ गनय सतुविा सम्पन् न अपाङ्गिा आवासीर् ग्राम तनमायणको िर्ारी गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट डी.पी.आर िर्ारी 

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• स्थानीर् िििरुसँग समन्वर् 

• जग् गा खोजी िथा प्रातप् ि 

• डी.पी.आर िर्ारीको लातग सचूना प्रकाशन 

• व्र्ति/संस्था छनौट 

• कार्यके्षत्रगि शिय स्वीकृति िथा सम्झौिा 

• रकम तनकासा 

• डी.पी.आर प्रकाशन 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुलाइय पनुस्थायपना एवं क्षमिा अनसुारको रोजगारी 

प्रारम्भ गनय सतुविा सम्पन् न अपाङ्गिा आवासीर् ग्राम तनमायणको िर्ारी परूा 

भएको िुनेछ । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 
• जग् गा प्राप्ती सम्बन्िी कागजाि 
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• व्र्ति/संस्थासँग भएको सम्झौिाको प्रतितलतप 

• खचयका तबल भपायईिरु 

• कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन 

• अनगुमन प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

 

२.१.२२ उत्पादन र रोिगारी सिृना गरेका उत्कृष्ट मजहला सहकारी संस्था पुरस्कार जवतरण 

खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
तवतनर्ोतजि वजेट 

(रु.िजारमा) 
चौमातसक अवति 

२२५२२ पटक १ ३०० दोस्रो चौमातसक 

शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

मतिलािरुको आतथयक तनणयर्, नेितृ्व, सामतूिक भावना, तजम्मेवारीिा एवम ्

जवाफदतेििा जस्िा तवषर्िरुमा सक्षम भई मतिला तिसंाको प्रमखु कारणको 

रुपमा रिकेो आतथयक परतनभयरिालाई कम गराउँद ै स्वरं्सेवी, स्वाबलम्वी र 

स्वरोजगार मतिलािरुको तवकास गनय मतिलािरुद्वारा व्र्वतस्थि मतिला सिकारी 

संस्थािरुको प्रवियनका लातग गण्डकी प्रदशे तभत्रका सातवकमा मतिला िथा 

बालबातलका कार्ायलर्को मतिला तवकास कार्यक्रमबाट प्रवद्धयन भई उत्पादन र 

रोजगारी सजृना जस्िा कार्यिरुमा अग्रपंतिमा रिकेा उत्कृष्ट मतिला सिकारी 

संस्थािरु छनौट गरी प्रोत्सािन स्वरुप परुस्कार प्रदान गनुयपने भएकोले उि 

मतिला सिकारी छनौट प्रतक्रर्ालाई वैज्ञातनक पारदतशय व्र्वतस्थि र तवतिसम्मि 

बनाउन र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

मतिला तवकास कार्यक्रमबाट प्रवद्धयन भई प्रदशेतभत्र संचातलि मतिला सिकारी 

संस्थािरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सतक्रर् रुपमा तक्रर्ातशल बन्न अतभप्रेररि गद ै

संस्थािरु बीच सकारात्मक प्रतिस्पिायको माध्र्मबाट उत्कृष्ट वन्न प्रोत्सािन गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा, आिेजािे खचय‚ परुस्कार तविरण  

५. 
सञ्चालन गररने 

 तक्रर्ाकलाप 

• उत्पादन र रोजगारी सजृना गरेका सातवकमा मतिला तवकास कार्यक्रमबाट 

प्रवतद्धयि मतिला सिकारी संस्थािरुबाट अनसुचूी १३  बमोतजमको ढाँचामा 

प्रस्िाव माग 

•  अनसुचूी १४ बमोतजम प्रत्र्ेक तजल्लाबाट एक संस्था छनौट गरी ११ वटा 

संस्था तसफाररस िथा स्वीकृति 

•  परुस्कार तविरण कार्यक्रम िर्ारी िथा सञ् चालन, 

• प्रतिवेदन िर्ारी र अनगुमन । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल उत्पादन र रोजगारी सजृना भएका मतिला सिकारी संस्थािरुको कार्यकुशलिामा 
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अतभवतृद्ध भएको िुने । 

७. 
पेश गनुयपने 

कागजाििरु 

• वातषयक स्वीकृि कार्यक्रम बमोतजम बजेटको बाँडफाँट 

• सम्मान गररएका मतिला सिकारी संस्थािरुको तववरण 

• तबल भरपाईिरु 

• कार्यक्रमसँग सम्बतन्िि फोटोिरु 

• प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.२३ ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र सञ्चालन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ स्थान २० ४००० दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

ज्र्ेष्ठ नागररकको सामातजक संरक्षणका लातग स्थानीर् ििमा ज्र्ेष्ठ 

नागररक तदवा सेवा केन्र स्थापना िथा संचालन गनय अनदुान उपलब्ि 

गराउने गण्डकी प्रदशे सरकारको नीति वमोतजम सामातजक तवकास 

मन्त्रालर्को आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि वातषयक कार्यक्रमलाई 

व्र्वतस्थि र प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय र्ो कार्यक्रम समावेश 

गररएको छ । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् ज्रे्ष्ठ नागररकिरुको दतैनक तजवनर्ापनमा सिर्ोग परु् र्ाउने 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने 

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

४. बजेट वाँडफाँट ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा स्थापना िथा संचालन खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

(क) ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको क्षेत्रमा काम गने संस्थािरुसँग दिेार्का 

कागजाििरु सतिि प्रस्िाव आव्िान 

• अनसुतूच १५ बमोतजम भररएको प्रस्िाव  

• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

• संस्थाको तविान, संस्था नवीकरण , कर चिुा खलु्ने कागजाि 

• जग्गा भवन भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतितलपी  

• संस्थाको कार्ायनभुव 

• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र 

• र्ोजनाको लागि अनमुान 

(ख) अनसुतूच १६ बमोतजम संस्था  मलू्र्ाङ्कन, छनौट िथा तसफाररस 
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(ग) प्रस्िाव स्वीकृि िथा सम्बतन्िि तजल्लाको स्वास््र् कार्ायलर्लाई 

अतख्िर्ारी प्रदान 

(घ) सम्बतन्िि तजल्लाको स्वास््र् कार्ायलर्ले अनसुतूच १७ बमोतजम 

सम्झौिा गरर रकम भिुानी तदने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
• ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा केन्र संचालनमा सिर्ोग पगेुको िुने, 

• ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको तजवनर्ापनमा सिर्ोग पगेुको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• संस्थाले तजल्ला स्वास््र् कार्ायलर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलपी 

• कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बतन्िि कागजाििरु एवम ्तवल भरपाईिरु 

तजल्ला स्वास््र् कार्ायलर्मा पेश गन े। 

 
८.तदवा  सेवा  केन्रबाट 

संचालन गनुयपने कार्यिरु 

१. ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा केन्रबाट दिेार् बमोतजमका कार्यिरु 

गनुयपनेछिः- 

• ज्र्ेर ठ नागररकिरुको रुतच र चािना अनसुार सामातजक, सांस्कृतिक, 

भौगोतलक,िातमयक िथा सातितत्र्क पसु्िक, गीि, कतविा,कथा, 

भजन सम्बन्िी पसु्िकिरुको व्र्वस्था तमलाउने, 

• वाद्यवादनका सामग्रीिरु (मादल,िामोतनर्म, खैंजडी, िवला 

इत्र्ातद)को व्र्वस्था गने, 

• केन्रमा बस्नको लातग चकटी,कुची, कापेट आतदको व्र्वस्था गने, 

• तदउसोको समर्मा खाजा र स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था तमलाउने, 

• मनोरञ् जनका लातग टेतलतभजन, मौसम अनसुार र पंखाको व्र्वस्था 

गन,े 

• केन्र तभत्र खेल खेल्नका (इन्डोर गेम्स) लातग आवश्र्क खेल 

सामग्रीिरुको व्र्वस्था गने, 

• ज्र्ेर ठ नागररकिरुको आकतस्मक स्वास््र्ोपचारका लातग आवश्र्क 

प्राथतमक उपचारको व्र्वस्था गने, 

• ज्र्ेर ठ नागररकिरुमा रिकेो ज्ञान, सीप र अनभुवलाई पसु्िा िस्िान्िरण 

गने जस्िा तवषर्िरुमा प्रवचन कार्यक्रमिरु सञ् चालन गने र सोको 

अतभलेख राख् न,े 

९. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्, स्थानीर् िि िथा स्वास््र् कार्ायलर्िरु 
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२.१.२४ मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत संस्थाहरुलाई सञ् चालन अनुदान 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ संख् र्ा ६ ३९०० दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

सडकमा रिने वेवाररसे नागररकिरुको सिज िथा सम्मानपणूय जीवनर्ापनमा 

सिर्ोग प्रदान गनयका लातग त्र्स्िा नागररकको सेवामा समतपयि संस्था िथा 

मानव सेवा आश्रमिरुको क्षमिा अतभवतृद्ध गने कार्यलाई व्र्वतस्थि गनय 

वाञ्छनीर् भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
मानव सेवा आश्रम िथा सडक मानव व्र्वस्थापनमा समतपयि संस्थािरुको 

संस्थागि सदुृतढकरण गनुय 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने 

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

४. बजेट वाँडफाँट  संस्था संचालन खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

(क) संस्थािरुबाट दिेार्का कागजाििरु सतिि प्रस्िाव आव्िान 

• अनसुतूच १८ बमोतजम भररएको प्रस्िाव  

• संस्था दिाय, तविान, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,  नवीकरण िथा कर 

चिुा सम्बन्िी कागजाििरु 

• संस्थाले िाल सेवा तदइरिकेा नागररकिरुको संख् र्ा 

• संस्थामा जनशतिको अवस्था 

•  संस्थाको कार्यके्षत्र/कार्ायवति/कार्ायनभुव 

•  संस्थाको वातषयक प्रगति प्रतिवेदन 

•  सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र 

• संस्थाबाट प्रदान गद ैआएका सेवािरु 

• कार्यक्रम संचालनको कार्यर्ोजना 

(ख) अनसुतूच १९ बमोतजम संस्था  मलू्र्ाङ्कन, छनौट िथा तसफाररस 

(ग) प्रस्िाव स्वीकृि पश् चाि ्सम्बतन्िि संस्थाको आतिकाररक 

प्रतितनति मन्त्रालर्मा आई अनसुचूी २० बमोतजमको 

ढाँचामा सम्झौिा गनुयपनेछ ।   

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• मानव सेवा आश्रम िथा  सडक मानव व्र्वस्थापनमा समतपयि 

संस्थािरुको संस्थागि क्षमिा अतभवतृद्ध भएको िुने 

• आतश्रि नागररकिरुको जीवनर्ापनमा सिर्ोग पगेुको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु • संस्थाले मन्त्रालर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलपी 
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• कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बतन्िि कागजाििरु एवम ्तवल भरपाईिरु  

• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन 

• फोटोिरु 

८. अनगुमन गने तनकार् • सामातजक तवकास मन्त्रालर् । 

 

२.१.२५ संचाजलत ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमको सञ् चालन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ संख् र्ा १५ १५००० दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

ज्र्ेर ठ नागररकिरुलाई सिज िथा सम्मानपणूय रुपमा जीवनर्ापन गनयमा 

सिर्ोग गरी उनीिरुको दतैनक जीवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउनको लातग 

सञ् चातलि ज्र्ेर ठ नागररक सेवा भवन िथा आश्रमको संस्थागि तवकास गनय 

आवश् र्क भएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
• संचातलि ज्र्ेष्ठ नागररक आश्रमिरुको संस्थागि सदुृतढकरण गनुय। 

• आतश्रि ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको तजवनर्ापनमा सिजिा ल्र्ाउन ु। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 

संलग्न िुने मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
आश्रम संचालनको लातग संचालन िथा संस्थागि खचय सञ्चालन गनय 

आवश्र्क प्रस्िाव वमोतजम खचयिरु 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

(क) संस्थािरुबाट दिेार्का कागजाििरु सतिि प्रस्िाव आव्िान 

• अनसुतूच २१ बमोतजम भररएको प्रस्िाव  

• संस्था दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

• आश्रमको तविान, संस्था नतवकरण प्रमाण, कर चिुा खलु्ने 

कागजाि 

• जग्गा भवन भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतितलपी  

• आश्रमको कार्ायनभुव 

•  आश्रमको गि आ.व.को वातषयक प्रगति प्रतिवेदन 

•  सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र 

• र्ोजनाको लागि अनमुान 

(ख) अनसुतूच २२ बमोतजम संस्था  मलू्र्ाङ्कन, छनौट िथा तसफाररस 

(ग) प्रस्िाव स्वीकृि िथा सम्बतन्िि तजल्लाको स्वास््र् 
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कार्ायलर्लाई अतख्िर्ारी प्रदान   

(घ)  सम्बतन्िि स्वास््र् कार्ायलर्ले सम्बतन्िि संस्थासँग अनसुचूी 

२३ बमोतजमको ढाँचामा सम्झौिा गरी रकम भिुानी गने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
• ज्र्ेष्ठ नागररक आश्रम संस्थागि क्षमिा अतभवतृद्ध भएको िुने 

• आतश्रि नागररकिरुको जीवनर्ापनमा सिर्ोग पगेुको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• संस्थाले स्वास््र् कार्ायलर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलपी 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रमका फोटोिरु, 

• सम्बतन्िि संस्थाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन । 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर्, स्थानीर् िि िथा स्वास््र् कार्ायलर्िरु 

 

२.१.२६  स्थानीय तहसगँको समन्त्वयमा  जहंसा प्रभाजवत मजहला तथा बालबाजलकाहरुका लाजग 

अल्पकाजलन आश्रय सजहतको सेवा केन्त्र संचालन जनरन्त्तरता (म्याग्दी, तनहु,ँ बाग्लुङ, पवफत, स्याङ्िा, 

गोरखा, नवलपुर र लमिुङ) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ तजल्ला ८ ८००० पतिलो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

तिसंा तवरुद्ध शनू्र् सिनशीलिाको नीति अवलम्बन गनय लैङ्तगक तिसंाजन्र् 

घटनािरुबाट सतृजि असरको न्र्नूीकरण गरी प्रभातवििरुलाई सामातजक 

न्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि तदलाउन अल्पकालीन आश्रर् सतििको सेवा केन्र 

स्थापना िथा सञ्चालन गनय आवश् र्क दतेखएकोले गि वषय दतेख संचालनमा 

रिकेो र्ो कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा  तदन लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• लैङ्तगक तिसंाजन्र् घटनािरुबाट सतृजि असरको न्र्नूीकरण गरी 

प्रभातवििरुलाई सामातजक न्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि तदलाउने 

• तिसंा तवरुद्ध शनू्र् सिनशीलिाको नीति अवलम्बन गने 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
सेवा केन्रबाट सेवा प्रदान गदाय अनसुतूच २४ वमोतजमको सीमा तभत्र रिरे 

खचय गनुयपनेछ । 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• तिसंा प्रभातवि मतिला िथा बालबातलकािरुका लातग अल्पकातलन 

आश्रर् सतििको सेवा केन्र संचालन तनरन्िरिाको लातग म्र्ाग्दी, 

बाग्लङु, पवयि, स्र्ाङ्जा, गोरखा, नवलपरु र लमजङु तजल्लाका 
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तजल्ला सदरमकुाम तस्थि स्थानीर् िििरुलाई एकमषु्ट रकम 

अतख्िर्ारी प्रदान गने । 

• सम्बतन्िि स्थानीर् ििले सामातजक तवकास मन्त्रालर्मा प्रतिवेदन 

पेश गने । 

• सेवा केन्रबाट प्रदान गररने सेवािरुको अतभलेतखकरण अनसुतूच २५ 

बमोतजमको ढाँचामा राख्ने । 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• सेवा केन्र संचालनमा आएको िुने 

• लङ्ैतगक तिसंाजन्र् घटनािरुबाट सतृजि असरको न्र्नूीकरण गरी 

प्रभातवििरुले सामातजक न्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि गरेका िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• संस्थामाफय ि संचालन भएको िकमा स्थानीर् ििले संस्थासँग सम्झौिा 

गरेको प्रतितलपी 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रमका फोटोिरु, 

• कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन‚ 

• आतथयक प्रशासन सञ्चालन तनदतेशका अनसुारका अन्र् कागजाििरु। 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा सम्बतन्िि स्थानीर् िि 

 

 

२.१.२७ मजहला बालबाजलका ज्येष्ठ नागररक लैङ्जगक जहंसा अपाङ्गता आजद जदवसीय कायफक्रम 

संचालन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५१२ पटक ११ ६६० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

मतिला, बालबातलका  िथा तकशोरतकशोरी, ज्र्ेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा 

भएका व्र्तििरुको िक अतिकार संरक्षणका लातग रातरिर् िथा अन्िरायतरिर् 

रुपमा तनिायरण गररएका तदवस िथा अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु माफय ि 

सचेिना अतभवतृद्ध गनयको लातग र्ो कार्यक्रम संचालन लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• रातरिर् िथा अन्िरायतरिर् रुपमा तनिायरण गररएका तदवस िथा 

अतभर्ानात्मक कार्यक्रमिरु संचालन गने 

• सामातजक जागरण िथा सचेिना अतभवतृद्ध गने 

३. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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मखु्र् तनकार् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• खाजा, खाना, प्रतशक्षक पाररश्रतमक, स्टेशनरी, व्र्ानर   पानी लगार्ि 

तवतवि तशषयकिरुमा खचय गररने । 
 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• प्रस्िावना स्वीकृिी 

• सरोकारवालािरुसँग समन्वर्ात्मक वैठक िथा िर्ारी 

• तदवस िथा अतभर्ानमलूक कार्यक्रम संचालन 

• सतमक्षा िथा प्रतिवेदन   

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल सामातजक जागरण िथा सचेिनामा अतभवतृद्ध भएको िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• वैठकको तनणयर् प्रतितलपी 

• कार्यक्रमको उपतस्थति तववरण 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रमका फोटोिरु, 

• प्रतिवेदन‚ 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

 

२.१.२८ लैङ्जगक उत्तरदायी बिेट, योिना तिुफमा तथा लैङ्जगक परीक्षण सम्बन्त्िी स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र 

उप-प्रमुख सामाजिक जवकास सजमजतका संयोिक र कमफचारीहरुका लाजग अजभमुखीकरण कायफशाला  

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५१२ पटक ३ १००० दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

गण्डकी प्रदशेका ८५ वटा स्थानीर् ििसँगको समन्वर्मा प्रदशे तभत्र ३ 

स्थानमा स्थानीर् ििका उपाध्र्क्ष र उप-प्रमखु, सामातजक तवकास सतमतिका 

संर्ोजक र कमयचारीिरुसँग  लैतगक उत्तरदार्ी बजेट, र्ोजना िजुयमा िथा 

लैङ्तगक परीक्षण सम्बन्िी तवषर्मा छलफल गरी  प्रदशे र स्थानीर् ििको 

कार्यक्रममा सामाञ् जस्र्िा कार्म गनय र्ो कार्यक्रम संचालन गनय लातगएको 

िो  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
•  लैतगक उत्तरदार्ी बजेट, र्ोजना िजुयमा िथा लैङ्तगक परीक्षण सम्बन्िी 

तवषर्मा छलफल गरी प्रदशे र स्थानीर् ििको कार्यक्रममा सामाञ् जस्र्िा 
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कार्म गने 

• स्थानीर् ििसँगको समन्वर् अतभवतृद्ध गने । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 

• खाजा, खाना, प्रतशक्षक, संर्ोजक िथा सिर्ोगी पाररश्रतमक, 

स्टेशनरी, प्रतशक्षण सामाग्री,व्र्ानर, दतैनक भ्रमण िथा 

र्ािार्ाि,पानी लगार्ि तवतवि तशषयकिरुमा खचय गररने । 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृिी  

• कार्यक्रम संचालनको िर्ारी िथा स्थान छनौट 

• स्थानीर् िििरुसँग सम्पकय  िथा समन्वर् 

• कार्यक्रम संचालन 

• सतमक्षा िथा प्रतिवेदन   

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

लैतगक उत्तरदार्ी बजेट, र्ोजना िजुयमा िथा लैङ्तगक परीक्षण सम्बन्िी 

तवषर्मा छलफल गरी प्रदशे र स्थानीर् ििको कार्यक्रममा सामाञ् जस्र्िा 

कार्म भएको िुने। 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रमको उपतस्थति तववरण 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रमका फोटोिरु, 

• प्रतिवेदन‚ 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

 

२.१.२९  सन्त्देशमूलक प्रकाशन तथा प्रशारण कायफक्रम 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५१२ पटक १ १००० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

सामातजक तवकास  मन्त्रालर्को कार्यक्षेत्र तभत्र पने मतिला, बालबातलका  

िथा तकशोरतकशोरी, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति िथा लैङ्तगक 

िथा र्ौतनक अल्पसंख् र्किरुको िक अतिकार संरक्षणका लातग तवतभन्न 

संचार माध्र्मिरुबाट सन्दशेमलूक सामाग्रीिरु उत्पादन िथा प्रशारण गने 

साथै आवश् र्किा अनसुार सामाग्रीिरु प्रकाशन गरी सरोकारवालािरुलाई 
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ससुतुचि गराउनको लातग र्ो कार्यक्रम संचालन गनय लातगएको िो ।   

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
•  सन्दशेमलूक सामाग्रीिरु उत्पादन, प्रशारण  िथा प्रकाशन गने 

• सरोकारवालािरुलाई ससुतूचि गने । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• सन्दशेमलूक सामाग्रीिरु उत्पादन, प्रशारण िथा प्रकाशनमा खचय 

गररने । 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृिी  

• उत्पादन िथा प्रशारण गने सामाग्रीिरुको सतूच िर्ार 

• उत्पादन िथा प्रशारणको लातग तमतडर्ा छनौट िथा सम्झौिा 

• छपाई िथा प्रकाशन गने सामाग्रीिरुको सतूच िर्ार 

• सामाग्रीिरु उत्पादन प्रशारण िथा प्रकाशन 

• प्रतिवेदन   

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
सन्दशेमलूक सामाग्रीिरु उत्पादन, प्रशारण  िथा प्रकाशन माफय ि 

सरोकारवालािरु ससुतूचि भएको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• स्वीकृि तनदतेशकाको प्रतितलपी  

• तमतडर्ासँग सम्झौिाको प्रतितलपी 

• सामाग्रीिरु उत्पादन, प्रशारण िथा प्रकाशन सम्बन्िी प्रमाण खलु्ने डकुमेन्ट 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.३० मन्त्रालयमा रहेको अपांगता सहायता कक्ष (Help Desk) संचालन जनरन्त्तरता 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ मतिना १२ ४२० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

अपाङ्गिा भएका सेवाग्रािीिरुले मन्त्रालर्बाट तलने सेवा प्रवािमा 

सिजिा ल्र्ाउन सामातजक तवकास  मन्त्रालर्मा आ.व. २०७५/०७६ 

दतेख संचालनमा  रिकेो अपाङ्गिा सिार्िा कक्षको तनरन्िरिाको लातग 

र्ो कार्यक्रम संचालन गनय लातगएको िो ।   

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
• अपाङ्गिा सिार्िा कक्ष संचालन गने 

• अपाङ्गिा भएका सेवाग्रािीिरुको सेवा प्रवािमा सिजिा ल्र्ाउने । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• कमयचारी िलव िथा आवश् र्किा अनसुार सिार्िा कक्ष 

संचालनका लातग आवश् र्क सामाग्रीिरु खररदमा खचय गररने । 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृिी 

• आवश् र्क सामाग्रीको व्र्वस्थापन  

• िले्प डेक्स संचालन तनरन्िरिा 

• प्रतिवेदन   

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
• अपाङ्गिा सिार्िा कक्ष संचालन माफय ि अपाङ्गिा भएका 

सेवाग्रािीिरुको सेवा प्रवािमा सिजिा आएको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.३१  प्रदेश बालअजिकार सजमजत वैठक संचालन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ पटक ३ १८० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

बालबातलका सम्बन्िी ऐन २०७५ को दफा..... मा  भएको व्र्वस्थालाई 

कार्ायन्वर्न गनयको लातग गण्डकी प्रदशे स्िरीर् बाल अतिकार सतमति गठन 

बालबातलका सम्बन्िी ऐन काननू िथा नीति तनमायणमा आवश् र्क सिर्ोग 

गनय, बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी रुपमा संवोिन गनयको 

लातग र्ो कार्यक्रम संचालन गनय लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
•  प्रदशे स्िरीर् बाल अतिकार सतमति गठन गनुय। 

• बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी रुपमा संवोिन गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• खाजा, र्ािार्ाि, वैठक पाररश्रतमक, पानी, स्टेशनरी लगार्िका 

खचय  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृति  

• िर्ारी िथा बैठक संचालन 

• प्रतिवेदन   

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
प्रदशे स्िरीर् बालअतिकार सतमति गठन ऐन, काननू, नीति तनमायणका साथै 

बालअतिकारका सवालिरुलाई प्रभावकारी रुपमा संवोिन भएको िुने। 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• बैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तबल भरपाईिरु, 

• प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.३२  मजहला, बालबाजलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि सम्बन्त्िी जस्थजतपर, ऐन, 

कानून तथा नीजत जनमाफण 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ पटक १ १०००  दोस्रो र िेस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

प्रदशेस्िरमा मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्तिको 

अवस्था सम्बन्िी तस्थतिपत्र प्रकाशन गरी सरोकारवालािरुलाई ससुतूचि 

गराउनकुा साथै भावी नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा एवम ् कार्ायन्वर्नमा सिर्ोग 

परु् र्ाउनकुा साथै उि क्षेत्रसँग सम्बतन्िि तवषर्मा प्रदशे ऐन िथा काननू बनाउने 

अतभप्रार्ल ेर्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

•  मतिला, बालबातलका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति सम्बन्िी 

प्रदशे स्िरीर् तस्थतिपत्र प्रकाशन गनुय। 

• प्रदशे नीति, ऐन िथा काननूको तनमायण गनुय । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• संस्थालाई अनदुान, कार्यदलको लातग खाजा, र्ािार्ाि, बैठक 

पाररश्रतमक, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृिी 

• तस्थतिपत्रको प्रकाशनको लातग सचूना प्रकाशन 

• संस्था छनौट िथा सम्झौिा 

• नीति, ऐन, काननूको लातग कार्यदल गठन िथा  TOR स्वीकृिी 

• कार्यक्रम संचालन 

• प्रतिवेदन   

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति सम्बन्िी 

प्रदशे स्िरीर् तस्थतिपत्र प्रकाशन भएको िुने। 

• प्रदशे नीति, ऐन िथा काननूको तनमायण भएको िुने ।  

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• तस्थतिपत्रको लातग संस्था एवम ् नीति, ऐन, काननूको लातग 

कार्यदलसँग सम्झौिा िथा  TOR स्वीकृिीको प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.३३  जशशु स्याहार केन्त्र स्थापना (प्रदेश केन्त्रमा) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ पटक १ २००० 
 पतिलो,दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

मतिला उपर िुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मलुन गने मिासतन्ि, 

बालअतिकार  सम्बन्िी  अन्िरायतरिर् मिासतन्ि िथा रातरिर् एवम ्

अन्िरायतरिर् काननू कार्ायन्वर्न गने सन्दभयमा कार्ायलर् समर्मा तनजामिी 

कमयचारीका तशशिुरुका लातग उपर्िु संरक्षण, िरेचाि र रेखदखे गरी 

सावयजतनक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन िथा तदवा तशश ुस्र्ािार केन्रको 

स्थापना िथा संचालन सम्बन्िी व्र्वस्थापन कार्यलाई व्र्वतस्थि, पारदशी र 

प्रभावकारी रुपमा संचालन गनय र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

(क)  तनजामिी कमयचारीिरुलाई आफ्नो कामप्रति लगनतशल र 

तजम्मेवार िुन उत्प्रेररि गने । 

(ख)   तदवा तशश ु स्र्ािार केन्र व्र्वतस्थि, पारदतशय िथा प्रभावकारी 

रुपले संचालन गने । 

(ग)  कार्ायलर् समर्तभत्र कमयचारीका तशशिुरुको उपर्िु वािावरणमा 

संरक्षण िथा स्र्ािार ससुार गने । 

(घ)   कार्ायलर् समर्मा बाबआुमाबाट िरेचाि र स्र्ािारससुार िुन 

नपाउने कमयचारीका तशशिुरुको सिज वािावरणमा िुतकय न पाउने 

सिज वािावरणको सतुनतश् चि गद ैउनीिरुको शारीररक, मानतसक र 

वौतद्धक तवकासमा सिर्ोग परु् र्ाउने । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
कार्यक्रम संचालन गने संस्थालाई कार्यतवति िर्ार गरी स्वीकृिी पश् चाि 

सोको अतिनमा रिी खचय गने तशषयकिरु िर् गररने  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• कार्यतवति िर्ार िथा स्वीकृति 

• केन्रमा ल्र्ाउने तशशिुरुको कार्ायलर्गि तववरण संकलन 

• संस्थािरु माफय ि प्रस्िाव आव्िान  

• संस्था मलू्र्ाङ्कन, छनौट िथा सम्झौिा 

• पतिलो तकस्िा वापिको रकम अनदुान तदने 

• तशश ुस्र्ािार केन्र स्थापना िथा संचालन 
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• अनगुमन 

• दोस्रो तकस्िा भिुानी 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी तवस्ििृ प्रतिवेदन 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• तनजामिी कमयचारीिरु आफ्नो कामप्रति लगनतशल र तजम्मेवार 

भएका िुने ।  

•   तदवा तशश ु स्र्ािार केन्र व्र्वतस्थि, पारदतशय िथा प्रभावकारी 

रुपले संचालन भएको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• स्वीकृि  भएको कार्यतवतिको प्रतितलतप 

• मन्त्रालर्सँग भएको सम्झौिाको प्रतितलतप 

• वैठकिरु उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• केन्रमा रिने तशशिुरुको तवस्ििृ तववरणको प्रतितलतप  

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• मन्त्रालर्बाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरणको प्रतितलतप 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.३४  जकशोरीहरुको लाजग आत्मरक्षा सम्बन्त्िी ताजलम 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ पटक १ १५००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

तकशोरीिरु मातथ िुन सक्ने तवतभन्न खालका तिसंाजन्र् कार्यिरुको 

न्र्तूनकरण गनयका जीवनोपर्ोगी स्वास््र् र शारीररक अभ्र्ास माफय ि 

आत्मरक्षा िातलम संचालन गने उद्येश् र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय 

लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
तकशोरीिरु मातथ िुन सक्ने तिसंा तवरुद्ध आत्मरक्षा सम्बन्िी िातलम प्रदान 

गनुय। 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 

खाजा, खाना, सिभागी स्टेशनरी, प्रतशक्षक खचय, दतैनक भ्रमण िथा 

र्ािार्ाि लगार्िका प्रस्िावनामा उल्लेख भई स्वीकृि िुने तशषयकिरुमा 

खचय िुने ।  
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५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• कार्यक्रम संचालन गनय इच्छुक संस्थािरुसँग तवस्ििृ लागि 

सतििको प्रस्िाव माग  

• संस्था मलू्र्ाङ्कन, छनौट िथा सम्झौिा 

• पतिलो तकस्िा वापिको रकम अनदुान तदने 

• कार्यक्रम संचालन 

• अनगुमन 

• दोस्रो तकस्िा भिुानी 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी तवस्ििृ प्रतिवेदन 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
तकशोरीिरुमा आफू मातथ िुन सक्ने तिसंा तवरुद्ध प्रतिरक्षा गनय सक्ने क्षमिा 

तवकास भएको िुने। 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• मन्त्रालर्सँग भएको सम्झौिाको प्रतितलतप 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी मित्वपणूय फोटोिरु 

• मन्त्रालर्बाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरणको प्रतितलतप 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.३५  प्रदेशस्तरीय संरक्षण जवषयगत के्षर (Protection Cluster) वैठक संचालन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५२२ पटक ६ १५० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

तवपदल्े मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति 

िथा लैङ्तगक एवम ् र्ौतनक अल्पसंख् र्किरुमातथ पानय सक्ने क्षतिलाई 

समर्मा न्र्तूनकरण गरी उनीिरुलाई सिज जीवनर्ापनमा सिर्ोग परु् र्ाउने 

कार्यमा समन्वर् गरी तवपद ्मा साझा रणनीति बनाई तवपद ् जोतखम 

न्र्तूनकरणमा सिर्ोग परु् र्ाउने उद्येश् र्ले मन्त्रालर्मा आ.व. २०७६/७७ मा 

गतठि प्रदशेस्िरीर् संरक्षण तवषर्गि के्षत्रको वैठकको तनरन्िरिा  तदने 

उद्येश् र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो । 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् •  बैठक माफय ि तवपद ्जोतखम न्र्तूनकरणमा साझा रणनीति िथा कार्यक्रम 
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बनाई कार्ायन्वर्नमा लैजाने । 

• तवपदल्े मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति 

िथा लैङ्तगक एवम ् र्ौतनक अल्पसंख् र्किरुमातथ पारेको क्षतिबाट 

वचाउन संरक्षणमा सिर्ोग परु् र्ाउने । 

• संरक्षण तवषर्गि के्षत्र प्रतिकार्य र्ोजना कार्ायन्वर्न िुने । 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट खाजा, र्ािार्ाि, वैठक पाररश्रतमक, पानी, स्टेशनरी लगार्िका खचय  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• खचयको बाँडफाँड सतििको प्रस्िावना स्वीकृति 

• िर्ारी िथा बैठक संचालन 

• प्रतिवदेन   

नोटः कायफक्रम सञ् चालन र्दाफ भौहतक रुपमा उपहस्िहत िुन सक्ने अवस्िा 

नभएमा प्रहवहिको प्रयोर् र्री वैकहल्पक माध्यमबाट समेत सञ् चालन र्नफ 

सहकनेछ ।    

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• संरक्षण तवषर्गि के्षत्र प्रतिकार्य र्ोजना कार्ायन्वर्न भएको िुने । 

• तवपदल्े मतिला, बालबातलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ति 

िथा लैङ्तगक एवम ् र्ौतनक अल्पसंख् र्किरुमातथ पारेको क्षतिबाट 

वचाउन संरक्षणमा सिर्ोग पगेुको िुने । 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• स्वीकृि तनदतेशकाको प्रतितलतप  

• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

 

२.१.३६  सडक बालबाजलका व्यवस्थापनका लाजग अन्त्नपूणफ गाउँपाजलका कास्की लेवाडेमा संचाजलत 

पुनस्थाफपना केन्त्र संचालन अनुदान 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ पटक १ १००० 
पतिलो दोस्रो र िेस्रो 

चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 
सडक िथा बेवाररसे बालबातलकाको पतिचान गरी उद्धार, संरक्षण र 

व्र्वस्थापनका लातग आ.व. २०७५/०७६ बाट अन्नपणूय गाउँपातलका 
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कास्की लेवाडेमा तनमायण भई िाल संचालनमा रिकेो पनुस्थायपना केन्रलाई 

संचालन तनरन्िरिाको लातग र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

• सडक िथा वेवाररसे बालबातलकाको पतिचान िथा उद्धार गनुय, 

• बालबातलकाको संरक्षण गनुय, 

•  तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास अतभवतृद्ध, स्वरोजगार 

िातलम प्रदान गरी जीवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउँद ै सक्षम र सबल 

बनाउन,ु 

• पाररवाररक पनुतमयलन िथा सामातजक पनुस्थायपना गराई सडक िथा 

सावयजतनक स्थानमा बस्न नपने वािावरण सजृना गनुय ।   

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट • संचालन कार्यतवति स्वीकृति पश् चाि ्सोिी बमोतजम िुने  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• सम्बतन्िि संस्थाबाट प्रस्िाव माग  

• िर्ारी िथा वैठक संचालन 

• संस्था संचालनमा रिकेो  स्थानीर् ििलाई अतख्िर्ारी प्रदान 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 

• सडक िथा वेवाररसे बालबातलकाको पतिचान, उद्धार  िथा संरक्षण 

भएको  िुने । 

• बालबातलकािरुको तशक्षादीक्षा, सीप िथा क्षमिा तवकास 

अतभवतृद्ध, स्वरोजगार िातलम प्रदान गरी जीवनस्िरमा सिुार 

आएको िुने  

• बालबातलकािरुलाई पाररवाररक पनुतमयलन िथा सामातजक 

पनुस्थायपना गराई सडक िथा सावयजतनक स्थानमा बस्न नपने 

वािावरण सजृना भएको िुने ।   

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले स्थानीर् ििसँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• संस्थामा रिकेा  बालबातलकािरुको तवस्ििृ तववरण 

• वैठकको उपतस्थति िथा तनणयर् प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु, 

• मन्त्रालर् िथा स्थानीर् ििबाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरण 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िि 
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२.१.३७  मानव सेवा आश्रम भवन जनमाफण (लमिुङ, गोरखा, कास्की, बाग्लुङ प्रजतसंस्था ५० लाख) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २६४१३ स्थान ४ २००००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

लामो समर्दतेख मानव सेवा आश्रमको रुपमा स्थापना भई सडक मानव 

व्र्वस्थापन गरररिकेा गण्डकी प्रदशे तभत्रका लमजङु, गोरखा, कास्की, बाग्लङु  

तजल्लामा कार्यरि मानवव सेवा आश्रमिरुको भवन तनमायणको लातग अनदुान 

उपलब्ि  गराई सडकमा रिने वेवाररसे नागररकिरुको सिज िथा सम्मानपणूय 

जीवनर्ापनमा सिर्ोग प्रदान गनयका लातग र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
लमजङु, गोरखा, कास्की, बाग्लङु तजल्लामा स्थातपि मानव सेवा 

आश्रमिरुको भवन तनमायण कार्यमा सिर्ोग गने ।  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट डी.पी.आर. िथा तनमायण कार्य 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• संस्था दिाय,तविान, नतवकरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चिुा, स्थार्ी 

लेखा  नम्बर सम्बन्िी काजजाििरुको प्रतितलपी 

•  सम्बतन्िि संस्थाबाट जग्गा ितन प्रमाणपजूाय लगार्िका कागजाििरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेट 

• डी.पी.आर. सम्बन्िी आवश् र्क कागजाििरु 

• सम्बतन्िि स्थानीर् ििको तसफाररस पत्र 

• भवन तनमायण भैरिकेा संस्थाको िकमा भवन तनमायण सम्बन्िी 

िालसम्मको प्रगति तववरण 

• सम्बतन्िि स्थानीर् िि वा तजल्लातस्थि पवूायिार तवकास 

कार्ायलर्लाई अतख्िर्ारी प्रदान गन े वा सम्बतन्िि संस्थालाई 

अनदुान तदन े। 
 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
लमजङु, गोरखा, कास्की, बाग्लङु तजल्लामा स्थातपि मानव सेवा 

आश्रमिरुको भवन तनमायण कार्य भैरिकेो िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेटको प्रमातणि प्रतितलतप 

• अनगुमन सम्बन्िी तववरण 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् 
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२.१.३८ ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र जनमाफण (क्रमागत) (पोखरा म.न.पा. २१ अजभयानमागफ 

चापाकोवोट) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 ३११५९ स्थान १ २०००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा केन्र स्थापना िथा संचालन गने गरी गि आतथयक वषय 

दतेख पवूायिार तनमायणको क्रममा रिकेो पोखरा मिानगरपातलका वडा नं. २१ 

तस्थि अतभर्ान मागय चापाकोवोटको तनमायण कार्यको तनरन्िरिाको  लातग र्ो 

कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् ज्र्ेष्ठ नागररक तदवा सेवा केन्रको भवन तनमायण कार्यमा सिर्ोग गनुय  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट • तनमायण कार्य 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• सम्बतन्िि संस्थाबाट जग्गा ितन प्रमाणपजूाय िथा संस्था दिाय, 

तविान, नतवकरण, कर चिुा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगार्िका 

कागजाििरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेट 

• तड.तप.आर. सम्बन्िी आवश् र्क कागजाििरु 

• भवन तनमायण सम्बन्िी िालसम्मको प्रगति तववरण 

• पोखरा मिानगरपातलकालाई अतख्िर्ारी प्रदान 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
लमजङु, गोरखा, कास्की, बाग्लङु तजल्लामा स्थातपि मानव सेवा 

आश्रमिरुको भवन तनमायण कार्य भैरिकेो िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले स्थानीर् ििसँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमटेको प्रमातणि प्रतितलतप 

• मन्त्रालर् िथा स्थानीर् ििबाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरण 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िि 
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२.१.३९  मजहला वहुउदे्यश् यीय भवन जनमाफण (क्रमागत) (पोखरा म.न.पा. २१ अजभयानटोल पाखुरीडाँडा 

ठाडोचौर) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 ३११५९ स्थान १ २०००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

मतिलािरुको आतथयक िथा सामातजक तवकासका लातग मतिला सिकारी  

संस्थाको स्थापना िथा संचालनका लातग पोखरा मिानगरपातलका वडा नं. 

२१ अन्िगयि अतभर्ानटोल पाखरुीडाँडा ठाडोचौरमा मतिला बिुउद्येश् र्ीर् 

भवन तनमायण गनयको लातग  र्ो कार्यक्रम समावेश गररएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् मतिला बिुउद्येश् र्ीर् भवन तनमायण कार्यमा सिर्ोग गने ।  

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट तड.तप. आर. िथा तनमायण कार्य  

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• सम्बतन्िि संस्थाबाट जग्गा ितन प्रमाणपजूाय िथा संस्था दिाय, 

तविान, नतवकरण, कर चिुा, लखेापरीक्षण प्रतिवेदन लगार्िका 

कागजाििरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेट 

• तड.तप.आर. सम्बन्िी आवश् र्क कागजाििरु 

• पोखरा मिानगरपातलकालाई अतख्िर्ारी प्रदान 

६. अपेतक्षि प्रतिफल मतिला बिुउद्येश् र्ीर् भवन तनमायण कार्य भैरिकेो िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले स्थानीर् ििसँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेटको प्रमातणि प्रतितलतप 

• मन्त्रालर् िथा स्थानीर् ििबाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरण 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िि 
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२.१.४०  वौजद्धक अपाङ्गता जदवा सेवा पुतलीविार न.पा स्याङ्िाको भवन जनमाफण(स्याङ्िा 

अपाङ्ग समाि) 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 ३११५९ स्थान १ ५००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

वौतद्धक अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको तदवा सेवामा तक्रर्ातशल रिकेो  

स्र्ाङ्जा अपाङ्ग समाजद्वारा  संचातलि वौतद्धक अपाङ्गिा तदवा सेवा 

पिुलीवजार न.पा स्र्ाङ्जाको भवन तनमायण सम्बन्िी स्िरोन्निीमा सिर्ोग गरी 

वौतद्धक अपाङ्गिा भएका व्र्तििरुको लातग  तदवा सेवामा सिर्ोग परु् र्ाउने 

उद्येश् र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको छ ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 
वौतद्धक अपाङ्गिा तदवा सेवा पिुलीवजार न.पा स्र्ाङ्जाको भवनको 

स्िरोन्निीमा सिर्ोग गने 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट भवन तनमायण िथा स्िरोन्निी सम्बन्िी खचय   

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• सम्बतन्िि संस्थाबाट जग्गा ितन प्रमाणपजूाय िथा संस्था दिाय, तविान, 

नतवकरण, कर चिुा, लखेापरीक्षण प्रतिवेदन लगार्िका कागजाििरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेट 

• भवन सम्बन्िी िालसम्मको तववरण 

• पिुलीबजार नगरपातलकालाई अतख्िर्ारी प्रदान 

६. अपेतक्षि प्रतिफल 
वौतद्धक अपाङ्गिा तदवा सेवा पिुलीवजार न.पा स्र्ाङ्जाको भवनको स्िरोन्निी 

िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले स्थानीर् ििसँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु 

• तवस्ििृ लागि इतष्टमेटको प्रमातणि प्रतितलतप 

• मन्त्रालर् िथा स्थानीर् ििबाट भएको अनगुमन सम्बन्िी तववरण 

• कार्यक्रम सम्बन्िी तवस्ििृ तववरण सतििको प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िि 
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२.१.४१  प्रदेशस्तरका संघसंस्थाहरुको प्रोर्ाइल तयारी तथा प्रकाशन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 

तवतनर्ोतजि 

वजेट 

(रु.िजारमा) 

चौमातसक अवति 

 २२५१२ पटक १ ३००  दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक तववरण 

१. पषृ्ठभतूम 

गण्डकी प्रदशेतभत्र कार्यक्षेत्र रातख सामातजक क्षेत्रका कार्यिरुलाई लतक्षि 

गरी प्रचतलि काननू वमोतजम स्थापना िथा  संचालनमा रिकेा रातरिर् िथा 

अन्िरायतरिर् संघसंस्थािरुको प्रोफाइल िर्ार िथा प्रकाशन गरी उनीिरुबाट 

भए गरेका कार्यिरुको तनर्मन िथा आवश् र्किानसुार समन्वर्मा अतभवतृद्ध 

गरी संस्थािरुको सामातजक उत्तरदातर्त्वलाई थप प्रभावकारी वनाउनका 

लातग  र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय लातगएको िो ।  

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् प्रदशेस्िरमा कार्यरि संघसंस्थािरुको प्रोफाइल िर्ारी िथा प्रकाशन गने 

३. 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन े

मखु्र् तनकार् 
सामातजक तवकास मन्त्रालर् 

४. बजेट वाँडफाँट 
• खाजा, खाना, दतैनक भ्रमण िथा र्ािार्ाि, प्रोफाइल िर्ार िथा 

प्रकाशन सम्बन्िी खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 

तक्रर्ाकलाप 

• कार्यक्षेत्रगि शिय तनमायण िथा स्वीकृति 

• संस्था छनौट िथा सम्झौिा 

• प्रोफाइल िर्ार िथा प्रकाशन 

६. अपेतक्षि प्रतिफल प्रदशेस्िरमा  कार्यरि संघसंस्थािरुको सतूच िथा प्रोफाइल िर्ार भएको िुने 

७. पेश गनुयपने कागजाििरु 

• कार्यक्रम संचालन गने संस्थाले मन्त्रालर्सँग सम्झौिा गरेको प्रतितलतप 

• खचयका प्रमातणि तवल भरपाईिरु 

• संघसंस्थािरुको प्रोफाइल सतििको तवस्ििृ तववरण िथा प्रतिवेदन 

८. अनगुमन गने तनकार् सामातजक तवकास मन्त्रालर् िथा स्थानीर् िि 
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अनुसूची- १ 

लोक सेवा तयारी कक्षा सञ् चालनको लाजग बिेटको बाँडर्ाँट 

तस न तववरण पररमाण/इकाई रकम दर जम्मा रकम कैतफर्ि 

१ प्रतशक्षक– कार्यपत्र 

सेसन 

प्रतिकार्यपत्र वापि  

प्रतिसेसन वापि 

१२००। 

१००० 

१३२०००। प्रतितदन 

४ वटा 

२ खाजा वापि प्रति सिभागी 

प्रतितदन  

४० जना 

(प्रतशक्षक संर्ोजक 

िथा सिर्ोगी समेि) 

१५०। ९००००।  

३ सिभागी पेनराइभ १ वटा ६००। १७५००।  

४ सचूना प्रकाशन वापि ७ तदन १५००। १५००।  

५ वैठक भत्ता (समन्वर् 

अतिकारीको 

संर्ोजकत्वमा) 

२ पटक प्रतिवठैक 

५०००। 

१००००।  

६ सिभागी स्टेशनरी  १ पटक १००। ३५००।  

७ संर्ोजक भत्ता १ जना ५००। ७५००।  

८ सिर्ोगी भत्ता २ जना १५०। ४५००।  

९ प्रतशक्षण सामाग्री वापि  एकमषु्ट ५०००। ५०००।  

१० उद ्घाटन/समापन खचय एकमषु्ट ४०००। ४०००।  

११ तवतवि खचय  एकमषु्ट ४५००। ४५००।  

१२ मन्त्रालर्बाट अनगुमन (९ 

तजल्लाको) 

एकमषु्ट २,००,०००।  

  जम्मा रु ३०,००,०००।  
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अनुसूची- २ 

सर्ल उद्यमी तथा श्रजमक मजहलाहरुलाई सम्मान कायफक्रममा सहभाजग हुन आवेदन आव्हानको सूचना 

सूचना !                सूचना!!                सूचना!!! 

प्रदशे सरकार सामातजक तवकास मन्त्रालर् गण्डकी प्रदशे पोखराको आ.व. २०७७/०७८ को वातषयक 

स्वीकृि कार्यक्रम अन्िगयि सफल उद्यमी िथा श्रतमक मतिलािरुलाई सम्मान गने कार्यक्रम रिकेो िुदँा र्ो 

सचूना प्रकातशि भएको तमतिले १५ तदनतभत्र गण्डकी प्रदशे तभत्रका उद्यमी मतिलािरुले आफ्नो 

उद्यमशीलिासँग सम्बतन्िि कार्ायलर् कृतष ज्ञान केन्र/ पश ु सेवा केन्र/ तडतभजन वन कार्ायलर्/ घरेल ु

िथा साना उद्योग कार्ायलर्मा िथा श्रतमक मतिलािरुले िेड र्तुनर्न मिासंघ गण्डकी प्रदशेको 

कार्ायलर्मा आइपगु्ने गरी िपतसल बमोतजमका कागजाििरु सतिि आवेदन पशे गनुयिुन सम्बतन्िि 

सबैको जानकारीको लातग र्ो सचूना प्रकातशि गररएको छ ।  

थप जानकारीका लातग ......................मा सम्पकय  गनय सतकनेछ । 

उद्यमी मजहलाहरुले पेश गनुफपने आवश् यक कागिातहरु 

(क) उद्योग/व्र्वसार् दिायको प्रमाणपत्रको प्रतितलतप 

(ख) नागररकिाको प्रतितलतप 

(ग) स्थानीर् िि/वडा कार्ायलर्को तसफाररस पत्र 

(घ) सम्बतन्िि तजल्ला/स्थानीर् उद्योग वातणज्र् संघको तसफाररस पत्र 

(ङ)  सम्बतन्िि तजल्ला/स्थानीर् उद्योग वातणज्र् संघमा आवद्धिाको प्रतलतितप 

(च)  कर छुट, नवीकरण सम्बन्िी सम्बतन्िि कार्ायलर्को प्रमाणपत्रको प्रतलतलतप 

(छ)  कार्ायनभुव, व्र्तिगि तववरण खलु्ने बार्ोडाटा 

(ज) व्र्वसार्बाट रोजगारी प्राप्त गने व्र्तििरुको सख् र्ा िथा िुने वातषयक आम्दानी 

श्रजमक मजहलाहरुले पेश गनुफपने आवश् यक कागिातहरु 

(झ) नागररकिाको प्रतितलतप 

(ञ) कार्यरि स्थानीर् िि/वडा कार्ायलर्को तसफाररस पत्र 

(ट) सम्बतन्िि रोजगारदािा कार्ायलर्को तसफाररस पत्र 

(ठ)  िाल कार्यरि रोजगारदािा कार्ायलर्/संस्थामा कार्यरि रिकेो अवति 

(ड)  र्स भन्दा पतिला अन्र्त्र कार्य गरेको भए उि कार्ायलर्/संस्थाको नाम र सेवा तववरण 

(ढ)  िाल गद ैआएको कार्य तववरण 

(ण)   कार्ायनभुव, व्र्तिगि तववरण खलु्ने बार्ोडाटा 
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अनुसूजच- ३ 

उद्यमी तथा श्रजमक मजहलाहरुले सम्मानको लाजग पेश गने 

 

तनवेदनको ढाँचा 

तमतििः-........................ 

तवषर्- सफल उद्यमी िथा श्रतमक मतिला सम्मान कार्यक्रममा सिभागी िुन पाउँ । 

श्री ..................ज्र् ू

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

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

 

सामातजक तवकास मन्त्रालर् गण्डकी प्रदशे पोखराको तमति २०७७/  /   को सावयजतनक सचूना अनसुारको सफल 

उद्यमी िथा श्रतमक मतिला सम्मान कार्यक्रमको लातग ..................तजल्ला....................स्थानीर् ििको वडा नं. 

..... बस्ने म.......................... उद्यमी/श्रतमक मतिलाले अनसुतूच १ मा उल्लेतखि कागजाििरु सतिि र्ो तनवेदन 

पेश गरेको छु ।  

                      

                 तनवेदक 

                                   मतिला उद्यमी/श्रतमक 

                 नामथरिः 

                 ठेगानािः 

                     सम्पकय  नं. 

                  तमतििः  

                      िस्िाक्षरिः 
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अनुसूची-४ 

अपाङ्गता भएका मजहलाहरुलाई कानूनी सहायताको लाजग आजथफक सहयोग उपलब्ि गराउने 

रकमको हद र आिार 

   

(क) पीतडिलाई काननूी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार वा मनोतवमशयका लातग पाँच िजार रुपैर्ाँमा 

नबढ्ने गरी लागेको र्थाथय खचय, 

(ख) पीतडिलाई न्र्ातर्क तनकार् सम्म जाँदा आउँदा सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पने भए सावयजतनकसवारी 

सािनबाट र्ात्रा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचयवापि प्रतितदन िीन सर् रुपैर्ाँ र बास बस्न ुपने भए सो 

वापि छुटै रकम तदन ुपने भएमा प्रतितदन पाँच सर् रुपैर्ाँको 

दरले बढीमा पाँच िजार रुपैर्ाँ, 

(ग) पीतडिलाई अस्पिालमा भनाय गरी औषिी उपचार गनुय पने भएमा अस्पिाल आँउदा जाँदा 

सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पने भए सावयजतनक सवारी सािन प्रर्ोग गदाय लाग्ने भाडा रकम, 

खाना खचय वापि प्रति तदन िीन सर् रुपैर्ाँ, अस्पिालमा बस्ने व्र्वस्था नभई वातिर बस्न ु

परेमा 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, 

(घ) तजल्ला काननूी सिार्िा सतमतिले िोके बमोतजमको अन्र् कामको लातग कामको प्रकृति िरेी 

बढीमा पाँच िजार रुपैर्ाँ । 

(ङ) पीतडिसँग कुनै बालबच्चा भए बालबच्चाको लातग पीतडि सरिको खाना खचय रकम । 
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अनुसूची-५ 

आपत्काजलन उद्धार कायफक्रम अन्त्तगफत जहंसा प्रभाजवत व्यजिहरुलाई राहत तथा आजथफक सहयोग 

उपलब्ि गराउने रकमको हद र आिार 

         

 (क) पीतडिलाई ित्काल उद्धार, औषिी उपचार, पनुस्थायपना वा रािाि िथा आतथयक सिर्ोग प्रदान नगरेमा 

गम्भीर िथा मानवीर् क्षति िुने दतेखएको र सोका लातग ित्काल उद्धार िथा रािाि व्र्वस्थापन सतमतिको वैठक 

वसी ित्काल सिर्ोग रकम उपलब्ि गराउन सम्भव निुने दतेखएमा सतमतिको अध्र्क्षले सो प्रर्ोजनको लातग 

पचास िजार रुपैर्ाँमा नबढ्ने गरी मनातसव रकम, 

(ख) पीतडिले कुनै सीपमलूक िातलम प्राप्त गरी व्र्ावसार् संचालन गनयका लातग वस्िगुि िथा नगद अनदुान माग 

गरेमा बढीमा प्रतिव्र्ति बीस िजार बीउपूँतज अनदुानको रुपमा, 

(ग) पीतडिलाई काननूी सिार्िा, मनोवैज्ञातनक उपचार वा मनोतवमशयका लातग पाँच िजार रुपैर्ाँमा नबढ्ने गरी 

लागेको र्थाथय खचय, 

(घ) पीतडिलाई ित्काल उद्धार गनुय पने भएमा सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पने भए सावयजतनक 

सवारी सािनबाट र्ात्रा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचयवापि प्रतितदन िीन सर् रुपैर्ाँ र 

बास बस्न ुपने भए सो वापि छुटै रकम तदन ुपने भएमा प्रतितदन पाँच सर् रुपैर्ाँको 

दरले बढीमा पाँच िजार रुपैर्ाँ, 

(ङ) पीतडिलाई अस्पिालमा भनाय गरी औषिी उपचार गनुय पने भएमा अस्पिाल आँउदा जाँदा 

सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पने भए सावयजतनक सवारी सािन प्रर्ोग गदाय लाग्ने भाडा रकम, 

खाना खचय वापि प्रति तदन िीन सर् रुपैर्ाँ, अस्पिालमा बस्ने व्र्वस्था नभई वातिर बस्न ु

परेमा 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) पनुस्थायपनाको लातग बढीमा साि िजार रुपैर्ाँ, 

(च) सतमतिले िोके बमोतजमको अन्र् कामको लातग कामको प्रकृति िरेी 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 

अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोतजमको रकम अपर्ायप्त भएको मनातसव आिार र प्रमाण सतिि कुनै 

पीतडिले मन्त्रालर्मा तलतखि तनवेदन तदएमा र सो व्र्िोरा मनातसव दतेखएमा सतमतिले त्र्स्िो पीतडिलाई दईु 

िजार रुपैर्ाँमा नवढ्ने गरी मनातसव रकम थप गनयका लातग तसफाररस गनय सक्नेछ।  
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अनुसूची- ६ 

समुदायमा आिारीत पुनस्थाफपना कायफक्रम संचालनका लाजग इच् छुक संस्थाले मन्त्रालयमा पेश गने 

कायफक्रम प्रस्तावको ढाँचा 

1. संस्थाको जववरणः 

(क) नामिः      (ख) दिाय तमतििः 

(ग) ठेगानािः..............तजल्ला..................गा.पा./न.पा...........वडा नं. .............. टोल 

(घ) संस्था सञ् चालक अध्र्क्षको नामिः .......................मोबाईल नं.................. ईमेल..... 

2. कायफक्रमको संजक्षप्त जववरणः  

(क) कार्यक्रमको नामिः 

(ख) लागि अनमुान अनसुारको रकम रु. ..................       (अक्षरमा.......................) 

(ग) संस्थाको िफय बाट रु............................             (अक्षरमा.......................) 

(घ) मन्त्रालर्मा माग गरेको रकम  रु.....................       (अक्षरमा.......................) 

(ङ) अन्र् स्रोिबाट रु...............................              (अक्षरमा.......................) 

(च) कार्यक्रम सम्पन्न िुन लाग्ने अवति......................................... 

(छ)  जनशति सम्बन्िी व्र्वस्थािः.................................... 

3.  प्रस्ताव तयार पादाफ समावेश हुनु पने मूख्य जववरणहरुः 

(क) कार्यक्रमको पषृ्ठभतूमिः ...................... ......................... ..................... ....................... 

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

(ख) कार्यक्रमको औतचत्र्िः................ ...................... .................. ............................. 

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

(ग) कार्यक्रमको उद्दशे्र्िः .................. ................... ......................... ......................... 

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

(घ)  संस्थाबाट प्रदान गद ै आएका सेवािरु.................. .................. ....................... .......... 

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

(ङ) आशातिि उपलतब्ििः .................... ..................... .......................... 

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

(च) प्रस्िाव पशे गने संस्थाको िफय बाट 

 नामिः..................... ................ ..........          िस्िाक्षरिः 

 पदिः अध्र्क्ष     तमतििः 

        संस्थाको छापिः 
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अनुसूची -७ 

"समुदायमा आिारीत पुनस्थाफपना कायफक्रम सञ्चालनका लाजग प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं   सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैतफर्ि 

१ संस्थामा िाल कार्यरि जनशति २०   

२ भौतिक पवूायिारको उपलब्ििा (कम्पाउन्ड 

सतििको भवन, भवन मात्र, कम्प्र्टूर, फतनचयर 

िथा टेतलफोन लगार्ि) 

२०   

३ संस्थाको कार्ायनभुव ३०   

४ स्रोिको तनरन्िरिाको सतुनतश् चििा 

(आन्िरीक स्रोि, स्थानीर् ििको 

स्रोि बाह्य अन्र् स्रोि) 

 

१०   

५ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना २०   

जम्मा १००   
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अनुसूची –८ 

दृजष् टजवजहन व्यजिहरुको लाजग श्रव् य पुस्तक उत्पादन तथा जवतरण सम्बन्त्िी कायफक्रम अनुदानको लाजग 

सम्झौताको ढाँचा 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदशे (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री 

............................(जसलाई र्सपतछ दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /मा आ.व. २०७७/०७८ को 

वातषयक कार्यक्रममा समावेश भएको दृतर टतवतिन व्र्तििरुको लातग अतडर्ो लाइब्रेरी (श्रव् र् पसु्िकालर्) स्थापना 

िथा सञ् चालन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन गनय भएको सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुयपने शियिरुिः 

१. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर् माफय ि आ.व. २०७७/०७८ को बातषयक कार्यक्रम िथा 

बजेट कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा दृतर टतवतिन व्र्तििरुको लातग अतडर्ो लाइब्रेरी (श्रव् र् पसु्िकालर्) 

स्थापना िथा सञ् चालन सम्बन्िी कार्यक्रमिफय को रु. ............................। (अक्षरुपी  

......................) दोस्रो पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी उपलब्ि गराउनेछ ।  

२.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ 

।  

३. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने 

छ ।  

४. प्रथम पक्षले कार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

५. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

६. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ ।  

७. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

८. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका 

आिारमा तनकासा गनेछ ।  
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दोस्रो पक्षले पालना गनुयपने शियिरु 

 

१. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

२. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

३. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य 

सम्पन्न िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

४. प्रथम पक्षले तदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

५. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

मन्त्रालर् समक्ष पेश गने ।  

 

दोस्रो पक्षको िफय बाट 

नामिः कार्ायलर्को छापिः 

पदिः 

दस्िखििः 

तमतििः 

 

 

 

प्रथम पक्षको िफय बाट 

नामिः 

पदिः संस्थाको छापिः 

दस्िखििः 

तमतििः 
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अनुसूची –९ 

सांकेजतक भाषा दोभाषे क्षमता जवकास कायफक्रम अनुदानको लाजग सम्झौताको ढाँचा 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदशे (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री 

............................(जसलाई र्सपतछ दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /मा आ.व. २०७७/०७८ को 

वातषयक कार्यक्रममा समावेश भएको सांकेतिक भाषा दोभाषे क्षमिा तवकास कार्यक्रम सञ्चालन गनय भएको 

सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुफपने शतफहरुः 

१. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर् माफय ि आ.व. २०७७/०७८ को बातषयक कार्यक्रम िथा बजेट 

कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा सांकेतिक भाषा दोभाषे क्षमिा तवकास कार्यक्रम अनदुान सम्बन्िी कार्यक्रम 

िफय को रु. ............................। (अक्षरुपी  ......................) दोस्रो पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी 

उपलब्ि गराउनेछ ।  

२.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ ।  

३. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने छ 

।  

४. प्रथम पक्षले कार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

५. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

६. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ  

७. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

८. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका आिारमा 

तनकासा गनेछ ।  

दोस्रो पक्षले पालना गनुफपने शतफहरु 

१. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

२. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

३. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य 

सम्पन्न िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

४. प्रथम पक्षले तदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

५. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

मन्त्रालर् समक्ष पेश गने ।  

   दोस्रो पक्षको तर्फ बाट     प्रथम पक्षको तर्फ बाट 

नामिः  नामिः  

पदिः       पदिः 

दस्िखििः      दस्िखििः 

तमतििः       तमतििः 

संस्थाको छाप      कार्ायलर्को छापिः 
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अनुसूची –१० 

बालगृह सचंालन अनुदान कायफक्रमको लाजग सम्झौताको ढाँचा 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदशे (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री 

............................(जसलाई र्सपतछ दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /मा आ.व. २०७७/०७८ को वातषयक 

कार्यक्रममा समावेश भएको बालगिृ संचालन अनदुान सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन गनय भएको सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुफपने शतफहरुः 

९. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर् माफय ि आ.व. २०७७/०७८ को बातषयक कार्यक्रम िथा बजटे 

कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा बालगिृ संचालन अनदुान सम्बन्िी कार्यक्रमिफय को रु. ............................। 

(अक्षरुपी  ......................) दोस्रो पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी उपलब्ि गराउनेछ ।  

१०.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ ।  

११. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने छ ।  

१२. प्रथम पक्षल ेकार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

१३. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

१४. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षल ेसम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ ।  

१५. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

१६. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका आिारमा 

तनकासा गनेछ ।  

दोस्रो पक्षले पालना गनुफपने शतफहरु 

 

६. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

७. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

८. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य सम्पन्न 

िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

९. प्रथम पक्षल ेतदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

१०. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

मन्त्रालर् समक्ष पेश गन े।  

 

दोस्रो पक्षको िफय बाट 

नामिः संस्थाको छापिः 

पदिः 

दस्िखििः 

तमतििः 

 

प्रथम पक्षको िफय बाट 

नामिः 

पदिः कार्ायलर्को छापिः 

दस्िखििः 

तमतििः 
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अनुसूची-११ 

प्रदेशस्तरीय लैंजगक जहंसा प्रभाजवत तथा मानव वेचजवखन तथा ओसारपसारबाट प्रभाजवतहरुका लाजग 

दीघफकालीन पुनस्थाफपना केन्त्र सञ् चालनको खचफ मापदण् ड 

१. पनुस्थायपना केन्रबाट सेवा प्रदान गदाय दिेार्को प्रर्ोजनमा दिेार् वमोतजमको सीमा तभत्र रिरे खचय 

गनुयपनेछ । 

(क) मालसामानिः दच्छेना पदाय फतनयचर तवस्िरा भाडाँकँुडा टेतलतभजन खािापािा लगार्िका 

स्थापनाका लातग आवश् र्क खप्ने मालसामानिरुका लातग व्र्वस्थापन सतमतिले औतचत्र्का 

आिारमा स्वीकृि गरेको रकम  

(ख)  औषिोपचारिः समन्वर् सतमतिले िोकेको अस्पिालमा उपचार गराउँदा (तवरामी िथा कुरुवा 

समेिको जोडेर) तनम्नानसुार सीमा ननाघ्ने गरर लागेको र्थाथय खचय 

(ग) (अ) सेवा केन्रमै वसी उपचार गराउँदा अस्पिाल आिेजािे तमिव्र्र्ी सवारी सािनको भाडाको साथै 

परीक्षण िथा औषिी खचय वापि जम्मा रु २००० सम्म 

(घ) (आ) अस्पिालमै भनाय भई उपचार गराउँदा परु् र्ाउँदा र ल्र्ाउँदा लागेको तमिव्र्र्ी सवारी सािनको 

भाडा परीक्षण िथा औषिी खचयका अतिररि पाँच तदन सम्म खाने खचय वापि तवरामी र एक जना 

कुरुवाका लातग प्रतिव्र्ति प्रतितदन रु ३०० गरी जम्मा रु ६५०० सम्म 

(ङ) (इ) तवशेष अवस्थामा व्र्वस्थापन सतमतिले तवशेष तनणयर् गरेकोमा थप रु ४००० सम्म 

(च)  काननूी उपचारिः एक जना साथी समेि अड्डा अदालि आिेजािे तमिव्र्र्ी सवारी सािनको भाडा, 

काननूी द-ै दस्िरु र सेवावापि तनम्नानसुारको सीमा ननाघ्ने गरी लागेको र्थाथय खचय प्रतिव्र्ति रु 

५००० सम्म 

(छ) फुटकरिः पनुस्थायपना केन्रमा आश्रर्मा रिकेो तदनजति प्रभातवि मतिला िथा बालबातलकालाई मात्र 

फुटकर खचय वापि प्रतिव्र्ति प्रतितदन रु ५० सम्म 

(ज) तफिाय सम्प्रेषणिः तफिाय सम्प्रेषण गदाय साथीसमेिको तमिव्र्र्ी सवारी सािनको भाडा िथा एकै तदन 

पतुगनेमा खाजा खचयवापि प्रतिव्र्ति रु ५० र वास वस्नपुनेमा वस्ने खाने खचय वापि प्रतिव्र्ति दतैनक 

रु ३०० सम्म । 

(झ) खानेकुरािः पनुस्थायपना केन्रमा रिकेो अवतिभर तपतडि िथा प्रभातवििरुको खानेकुरामा प्रतिव्र्ति 

दतैनक रु ३०० सम्म । 

(ञ)  लगुाफाटोिः तपतडि िथा प्रभातवििरुको कपडा च्र्ातिएर रगिाम्मे भएर वा एकसरो मात्र भएर 

जाडोको कपडा नभएमा लगुाफाटो तकन्न प्रतिव्र्ति रु २००० सम्म 

(ट) मनोसामातजक तवमशयिः तपतडि िथा प्रभातवििरुलाई आवश् र्क मनोसामातजक तवमशय प्रदान गनय 

प्रतिव्र्ति रु १००० सम्म । 

(ठ) तजतवकोपाजयन अनदुानिः   पाररवारीक पनुतमयलन िुन नसकेको अवस्थामा तपतडि िथा प्रभातविका 

लातग तजतवकोपाजयन अनदुान वापि रु १५००० सम्म ।   

(ड)  व्र्वस्थापन खचयिः जनशति, प्रतिवदेन सतमक्षा र केन्रका गतितवति समेिको खचयका लातग पष्ु्टर्ाईका 

आिारमा औतचत्र् समेि िरेी व्र्वस्थापन सतमतिले स्वीकृि गरेको एकमषु्ट रकम  

(ढ)  वैठक खचयिः समन्वर् सतमति र व्र्वस्थापन सतमतिको वैठक संचालन खचय तनर्मानसुार िुनेछ ।  
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अनुसूची-१२ 

प्रदेशस्तरीय लैंजगक जहंसा प्रभाजवत तथा मानव वेचजवखन तथा ओसारपसारबाट प्रभाजवतहरुका लाजग 

दीघफकालीन पुनस्थाफपना केन्त्रको न्त्यूनतम मापदण्ड 

१.  पररसरिः आवास गिृ पररसर दिेार्बमोतजम िुनपुदयछ । 

(क) चारैतिर झट्ट कोिी प्रवेश गनय नसक्ने गरी अग्लो पखायल वा िारबारले घेररएको,   

(ख) िािातभत्र गिृअनसुारको खलु्ला ठाउँ रिकेो, 

(ग) आवागमन तनर्न्त्रण गनय सक्ने गरी बतलर्ो प्रवेशद्वार भएको र  

(घ)  सरुक्षाको दृतष्टकोणले उपर्िु स्थान  

 

२. आवास गिृिः आवास गिृमा दिेार्का सतुविा िुनपुनेछ । 

(क) दवुै पट्टी झ्र्ाल रातखएका िावा खेल्ने कोठािरु, 

(ख)  प्रत्र्ेकका लातग छुट्टाछुटै्ट खाट, 

(ग)  प्रभातवि बालबातलकािरुका लातग अलग् गै कोठािरु 

(घ)  भुँइमा उपर्िु दच्छेना, झ्र्ालमा पदाय र अन्र् आवश् र्क फतनयचर 

(ङ) मनोसामातजक तवमशयका लातग छुटै्ट कक्ष 

(च) मनोरञ् जन, अन्िरतक्रर्ाका लातग साझा कक्ष 

(छ)  शौचालर् िथा स्नान कक्ष 

(ज)  साझा टेतलफोन र टेतलतभजन 

(झ) पंखा तिटर 

(ञ)  स्रोि िरेी पर्ायप् ि पानी 

(ट)  निुाईिवुाई, सरसफाइका लातग सामग्री, भाँडाकँुडा, कुचो, डस्टतवन आतद । 

(ठ)  सरुक्षाका लातग आवश् र्किानसुार पालो पिरा । 

३. लगुाफाटोिः पनुस्थायपना केन्रमा आश्रर् तलएका प्रभातवििरुको लातग दिेार्मा उल्लेतखि लगुाफाटोको 

व्र्वस्था िुनपुदयछ  

(क) ओढ्ने ओछ्र्ाउने तवस्िारा १ सेट 

(ख) आवश्र्किानसुार लगाउने लगुा र जतु्ता चप्पल 

४. खानेकुरािः दतैनक खानेकुराको व्र्वस्था व्र्वस्थापन सतमतिले िोकेबमोतजम केन्रतभत्र वा बातिरको 

भोजनालर्बाट व्र्वस्था गने गरी दिेार्बमोतजम िुनपुनेछ । 

(क) तविान तचर्ा, तविानबेलकुा खाना िथा तदउसो खाजा, 

(ख) मांशािारीको लातग िप् िामा दईुपटक माछामास ुिथा शाकािारीको िकमा सोको मलू्र् बराबरको दिु 

दिी िथा  फलफूल 

(ग) शदु्ध तपउने पानी  

५. स्वास््र् उपचारिः समन्वर् सतमतिले िोकेको अस्पिालमा पनुस्थायपना केन्रमा आश्रर् तलएका तपतडि 

िथा प्रभातवििरुको स्वास््र्ोपचार गराउनपुदयछ ।स्वास््र्ोपचारिफय  तनम्न व्र्वस्था सतुनतश् चि गनुयपदयछ । 

(क) प्राथतमक उपचार बाकस 

(ख) समस्र्ा िरेी तनर्तमि उपचार 
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(ग) आकतस्मक उपचार 

(घ) बालबातलकाका िकमा उमेरअनसुार लगाउनपुने खोप 

६. मनोसामातजक तवमशयिः समन्वर् सतमतिले तनिायरण गरेको र्ोग् र्िा िातसल गरेका तवमशयकबाट 

दिेार्बमोतजम मनोसामातजक तवमशय सेवा प्रदान गनुयपदयछ । 

(क) संरतक्षि व्र्ति प्रत्रे्कलाई िप् िामा एकपटक तनर्तमि सेवा 

(ख) संरतक्षि व्र्तिको मनोदशा िरेी थप आवश् र्क सेवा र  

(ग) सेवाग्रािीको व्र्तिगि तववरणको गोपतनर्िा कार्म राख् न ेव्र्वस्था 

(७) काननूी सेवािः दिेार्मा उल् लेतखि काननूी सेवा प्रदान गने व्र्वस्था तमलाउनपुदयछ । 

 (क) प्रभातवि मतिलाल ेन्र्ार् प्राप् ि गनय आवश् र्क परामशय र उपचाराथय चािकेो सेवा  

(ख) प्रभातवि मतिलाले प्रचतलि काननूबमोतजमको िक प्राप् ि गनय आवश् र्क परामशय र उपचाराथय 

चािकेो सेवा 

७. सञ् चालनिः केन्रका सेवािरुको सञ् चालनमा दिेार्का व्र्वस्था पालना गनुयपदयछ। 

(क) तपतडि िथा प्रभातवििरुलाई ममिामर्, सिानभुतूिपणूय एव ंसम्मानजनक व्र्विारको सतुनतश् चििाका 

लातग तलतखि आचारसंतििा, 

(ख) तपतडि िथा प्रभातवििरुको पतिचानको गोप्र्तनर्िा कार्म राख्ने व्र्वस्थाका साथै इच्छातवपरीिको 

कुनै पतन कार्यमा प्रतिबन्ि, 

(ग) आवास गिृमा भेटघाट कक्षभन्दा उिा बस्ने अनमुतिप्राप्त अतन तचतकत्सक, सफाइकमी लगार्िका 

अत्र्ावश्र्क व्र्ति वािके वातिरका कसैलाई पतन प्रवेश मनािी र 

(घ) व्र्वस्थापन सतमतिले िोके वमोतजम खोल्नेगरी आवासगिृमा उजरुी पेतटकाको व्र्वस्था। 

८. जनशतििः केन्रमा दिेार्वमोतजमको जनशति िुनपुदयछ ।  

(क) केन्र प्रमखु १ जना, चौकीदार १ जना,  सिर्ोगी कमयचारी १ जना, मनोसामातजक तवमशयक र  

आवश् र्किानसुार काननूी सल्लािकार । 

९. अतभलेखिः केन्रले दिेार् वमोतजम अतभलेख राख् नपुनेछ । 

(क)  प्रभातवि मतिलाको नाम दिाय तकिाप 

(ख)   संरक्षक व्र्तिको दतैनक िातजरी तकिाप 

(ग)  प्रभातवि मतिलाको व्र्तिगि गोप्र् फाइल 

(घ)  दोिोरो लेखा प्रणालीमा केन्रको आम्दानी खचयको पारदशी लेखा िथा सोको पतुष्ट गने कागजाि 

(ङ)   व्र्वस्थापन सतमतिको तनणयर् तकिाप 

(च)  स्वास््र्ोपचार मनोसामातजक तवमशय काननूी सेवाको तववरण खलु्ने सेवातपच्छे लगि र  

(छ) व्र्वस्थापन सतमतिले िोकेको अन्र् अतभलेख । 
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अनुसूजच १३ 

उत्पादन र रोिगारी सृिना गरेका मजहला सहकारी संस्थाहरुले पुरस्कारको लाजग पेश गने प्रस्तावको 

ढाँचा 

खण्ड क 

संस्थाको पररचयात्मक जववरण 

१. संस्थाको नामिः 

२. ठेगानािः 

३. संस्था दिाय नं. र तमतििः 

४. जम्मा शेर्र सदस्र् संख् र्ािः 

५. शेर्र सदस्र् संख् र्ाको खतण्डकृि ि्र्ाङ्किः 

• दतलि 

• जनजाति 

• अन्र् 

६. संस्थाको अध्र्क्षकोिः 

• नामिः 

• ठेगानािः 

• सम्पकय  नं. 

• अध्र्क्षको ितैसर्िमा कार्यरि वषयिः 

७. संचालक सतमतििः 

• अतन्िम पटक संचालक सतमति चर्न भएको तमतििः 

• संचालक सतमतिका सदस्र्िरुको नामावली तववरणिः 

तस.नं. पद नामथर ठेगाना सम्पकय  नं. कैतफर्ि 
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खण्ड ख 

उत्कृष्टताको मूल्याङ्कन 

१. व्यवस्थापकीय कायफकुशलताः 

    १.१ लेखापरीक्षण जनयजमत छ छैन ? 

      अतन्िम लेखा परीक्षण भएको तमतििः 

    १.२ सािारण सभा जनयजमत वसेको छ छैन ? 

      अतन्िम पटक सािारण सभा भएको तमतििः 

   १.३ संस्थामा कमफचारीको व्यवस्था छ छैन ? 

   १.४ संचालक सजमजतको वैठक जनयजमत वसेको छ छैन ? 

       गि आ.व. को तनर्तमि वैठक संख् र्ािः 

  

     १.५ संस्थाको भौजतक जस्थजत 

• आफ्नै भवन भएको - 

• भवन तनमायणातिन अवस्थामा रिकेो - 

• जग्गा मात्र भएको - 

• भाडामा संचातलि –  

२. उत्पादन र रोिगारी सृिनाः  

 २.१ उत्पादन तर्फ ः 

 २.१.१ संस्थाले वस्ि ुिथा सेवाको व्र्वसातर्क उत्पादन गरेको छ छैन  

▪ संस्था माफय ि गरेकोिः 

▪ सदस्र्ले स्विस्फूिय गरेकोिः 

▪ उत्पादनको वातषयक लागििः 

     २.२ रोिगारी सिृनातर्फ ः  

• संस्थाबाट गि आतथयक वषयका रोजगारी प्राप्त गने सदस्र्िरुको संख् र्ािः 

• संस्थाबाट र्स आतथयक वषयमा रोजगारी प्राप्त गने सदस्र्िरुको अनमुातनि संख् र्ािः 

• संस्थाबाट िालसम्म रोजगारी प्राप्त गरेका सदस्र्िरुको संख् र्ािः 

• रोजगारी प्राप्त - मतिला संख् र्ािः 

        - परुुष संख् र्ािः 
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खण्ड ग 

    उपलब्िी (अजभप्राप्ती) सूचकांकः 

जस.नं. सूचक मान (%) 

१ 
सजञ् चजत      ×१०० 

 

(प्रतिसदस्र् तनर्तमि वचि रु. = ) 

 

 

२ 
स्वाजमत्व     ×१०० 

(सदस्र्को पूँतज रु. = अशंिन रु.  + जगेडाकोष रु.  +  घाटापतूिय कोष) 

(जम्मा स्रोि रु. = सदस्र्को पूँजी रु.  + सदस्र्को वचि रु.  +  अन्र्त्रको ऋण रु) 

 

 

३ सदस्यतर्फ  नगदप्रवाह    ×१००  

४ 
स्रोत पररचालन     ×१०० 

 

५ 
सहभाजगता     ×१०० 

 

 औसत सूचकांक       
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अनुसूची १४ 

उत्पादन र रोिगारी सृिना गरेका मजहला सहकारी संस्थाहरु मूल्याङ्कनका आिारहरु 

 

 (क) व्र्वस्थापतकर् कार्यकुशलिा   १५ अंक 

(ख) उत्पादन र रोजगारी सजृना    ५० अकं 

(ग) अतभप्राप्ती सचूकांक     १५ अकं 

(घ) तसजयनशीलिा       २० अंक 

उल्लेतखि अंक तवभाजनलाई दिेार्बमोतजम तवस्ििृीकरण गरी अंक वाँडफाँड गररनेछ- 

 (क) व्यवस्थापजकय कायफकुशलताः 

        (१) जनयजमतताः दिेार्का कार्यिरु तनर्तमति गरेको खण्डमा दिेार् बमोतजम अंक तवभाजन गररनेछिः 

• तनर्तमि सािारणसभा िथा लेखापररक्षण ५ अंक 

• तनर्तमि संचालक सतमतिको वैठक   ५ अंक 

(२) भौजतक अवस्थाः संस्थाको भौतिक अवस्थाका सम्बन्िमा दिेार् बमोतजम अंक तवभाजन गररनेछिः 

• आफ्नै भवनमा संचातलि    ३ अंक 

• जग्गामात्र भएको     २ अंक  

(ख) उत्पादन र रोिगारी सिृनाः उत्पादन र रोजगारी सजृनाका आिारमा दिेार् बमोतजम अंक प्रदान गररनेछ- 

उत्पादन तर्फ  जनम्नानुसार-  कुल २० अंक 

• ३० प्रतिशि भन्दा वतढ सदस्र्ले व्र्वसातर्क वस्िकुो उत्पादन गरेको भए       १० अंक 

• २० भन्दा वतढ ३० भन्दा कम सदस्र्ले व्र्वसातर्क वस्िकुो उत्पादन गरेको भए  ६ अंक 

• २० प्रतिशि भन्दा कम सदस्र्ले व्र्वसातर्क वस्िकुो उत्पादन गरेको भए    ४ अंक 

     रोिगारी सिृनातर्फ  जनम्नानुसार- कुल ३० अंक 

• संस्थाले वातषयक रुपमा ३० जना भन्दा बतढलाई रोजगारी तदएको भए  १३ अंक 

• संस्थाले वातषयक रुपमा १५ जना भन्दा वतढलाई रोजगारी तदएको भए  १० अंक 

• संस्थाले वातषयक रुपमा १० जना भन्दा कमलाई रोजगारी तदएको भए  ७ अंक 

(क) अजभप्राप्ती सूचकांकः अनसुतूच- १२ को खण्ड ग बमोतजमको औसि सचूकांकका आिारमा दिेार् 

बमोतजमको अंक प्रदान गररनेछ- 

७५% वा सो भन्दा वतढ     ७ अंक 

५५% वा सो भन्दा वतढ ७५% भन्दा कम   ५ अंक   

३५% वा सो भन्दा वतढ ५५% भन्दा कम   ३ अंक 

(ख) सिृनशीलताः सिकारी संस्थाले गि आ.व. मा गरेका तक्रर्ाकलापिरुका आिारमा दिेार् बमोतजम अंक 

प्रदान गररनेछ- 

• लैङ्तगक तिसंाको घटना व्र्वस्थापन गरेको भए    ४ अंक 

• मतिलािरुको लातग सीपमलूक िातलम संचालन गरेको भए  ४ अंक 
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• जनचेिनामलूक तक्रर्ाकलापिरु संचालन गरेको भए   ४ अंक 

• तजल्ला सेवा केन्र/ सामदुातर्क सेवा केन्र/ मनोसामातजक/ मनोतवमशय सेवा संचालन गरेको 

भए         ४ अंक 

• बाल संरक्षण सम्बन्िी तक्रर्ाकलापिरु संचालन गरेको भए   ४ अंक  
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अनुसूची १५ 

ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र स्थापना र सञ्चालन गनफ अनुदान प्राज तको लाजग 

कायफक्रम प्रस्तावको ढाँचा 

१. संस्थाको जववरणः 

(क) जदवा सेवा केन्त्र स्थापना तथा सञ् चालन गने संस्थाको नामः     

(ख) ठेगानािः …………………………तजल्ला…………………………गा.पा/न.पा/म.न.पा 

…………………………वडा नं. ………………………… टोल 

(ग) प्रमखु/अध्र्क्षको नामिः …………………मोबाईल नं………………  ईमेलिः............ 

२. कायफक्रमको संजक्षप्त जववरण  

 (क) लागि अनमुान बमोतजमको रकम रु.……       (अक्षरमा…………………………) 

(ख) स्थानीर् ििको र्ोगदान रु . …………    (अक्षरमा…………………) 

(ग) मन्त्रालर्बाट प्राप्त िुनपुने रु…………………  (अक्षरमा……………………......) 

(घ) अन्र् स्रोिबाट रु . ……………    (अक्षरमा………………………….) 

३. कायफक्रमको प्रस्ताव तयार पादाफ समावेश हुनु पने मुख्य जववरणहरुः 

(क)पषृ्ठभतूमिः 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(ख) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्र संचालनको औतचत्र्िः............................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…… 

(ग) सेवा तदन सक्ने ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको तववरण   

तस नं 

सेवा तदन सक्न ेज्र्ेष्ठ नागररकको सख्र्ा कैतफर्ि 

मतिला  परुुष जम्मा 

     

(घ) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्रबाट प्रदान गररने सेवािरु िथा तक्रर्ाकलापिरु 

……………………………………........................................................................ 

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

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

(ङ) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्र संचालनका लातग आवश्र्क भौतिक स्रोि िथा जनशतिको अवस्था 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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(च) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्र संचालनको लातग हाल उपलब्ि रहेको भौतिक पवूायिार अवस्था (भवन, जग्गा, 

टिरा इत्र्ातद) को अवस्था....................  ............... .......................... ......................... 

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

(छ) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्र संचालनको लातग आवश्यक पने भौतिक पवूायिार अवस्था (भवन, जग्गा, टिरा 

इत्र्ातद) को अवस्था .......................... .......................... .......................... .......................... 

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

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

(ज) ज्र्ेर ठ नागररक सेवा केन्र स्थापना िथा संचालनका लातग खचय गररने क्षेत्रिरुिः .......................... 

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

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

 

(झ) अपेतक्षि उपलतब्ििः …………………………….. ................... ........................... 

 

 पेश गने संस्थाको िफय बाट 

 नामिः                                                  िस्िाक्षरिः 

 पदिः अध्र्क्ष      तमतििः 

संस्थाको छापिः                                      मोवाइल नं. ...................... 
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अनुसूची -१६ 

ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र स्थापना र सञ्चालनका लाजग प्रस्ताव छनौटका आिारहरु 

क्र.सं सचूक पणूाय

ङ्क 

प्राप्ताङ्क कैतफर्ि 

१  लतक्षि ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको संख्र्ा ३०   

२  जग्गा/ भवनको स्वातमत्व वा भोकातिकारको अवस्था  २०   

३ तदवा सेवा केन्र सञ् चालन कार्य अनभुव २०   

३ स्थानीर् ििको सिकार्यको अवस्था/प्रतिवद्धिा  (जग्गा, 

भवन, नगद, तजन्सी, जनशति आदी) 

२०   

४ चाल ुआतथयक वषयमा सोिी प्रर्ोजनका लातग अन्र्  कुनै 

श्रोिबाट अनदुान प्राप्त िुने अवस्था  

१०   

जम्मा १००   
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अनुसूची –१७ 

ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र स्थापना र सञ्चालन गनफ अनदुानको लाजग सम्झौताको ढाँचा 

स्वास््र् कार्ायलर्....., (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री ............................(जसलाई र्सपतछ 

दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /  मा आ.व. २०७७/०७८ को वातषयक कार्यक्रममा समावेश भएको 

ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र स्थापना र सञ्चालन कार्यक्रम सम्बन्िी भएको सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुयपने शियिरुिः 

१. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर् माफय ि स्वास््र् कार्ायलर्........को आ.व. २०७७/०७८ 

को बातषयक कार्यक्रम िथा बजेट कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा ज्येष्ठ नागररक जदवा सेवा केन्त्र स्थापना 

र सञ्चालन सम्बन्िी कार्यक्रमिफय को रु. ............................। (अक्षरुपी  ......................) दोस्रो 

पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी उपलब्ि गराउनेछ ।  

२.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ 

।  

३. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने 

छ ।  

४. प्रथम पक्षले कार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

५. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

६. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ ।  

७. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

८. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका 

आिारमा तनकासा गनेछ ।  
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दोस्रो पक्षले पालना गनुयपने शियिरु 

 

१. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

२. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

३. र्ो सम्झौिा २०७८ ...........सम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य सम्पन्न 

िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

४. प्रथम पक्षले तदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

५. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

स्वास््र् कार्ायलर्..... समक्ष पेश गने ।  

 

दोस्रो पक्षको िफय बाट 

नामिः संस्थाको छापिः 

पदिः 

दस्िखििः 

तमतििः 

 

 

 

प्रथम पक्षको िफय बाट 

नामिः 

पदिः कार्ायलर्को छापिः 

दस्िखििः 

तमतििः 
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अनुसूची- १८ 

मानव सेवा आश्रम तथा  सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत संस्थाहरुलाई संचालन अनुदान 

कायफक्रम सम्बन्त्िी प्रस्तावको ढाँचा 

६. संस्थाको जववरणः 

(क) संस्थाको नामिः       

(ख) ठेगानािः........... तजल्ला ...............गा.पा/न.पा .......वडा नं. ....................... टोल 

(ग) अध्र्क्षको नामिः ..........................मोबाईल नं......................  ईमेलिः 

(घ) संस्थाको दिाय नं. र तमति ............................  

(ङ) समाजकल्र्ाण पररषदमा आवद्धिा तमतििः................................   

७. कायफक्रमको संजक्षप्त जववरण  

(क) कार्यक्रमको नामिः 

(ख) लागि अनमुान अनसुारको रकम रु.................. (अक्षरमा.......................) 

(ग) संस्थाको िफय बाट रु ......................        (अक्षरमा........................) 

(घ) मन्त्रालर्बाट प्राप्त रु ..................        (अक्षरमा..........................) 

(ङ) अन्र् स्रोिबाट रु  ......................        (अक्षरमा...........................) 

(च) कार्यक्रम सम्पन्न िुन लाग्ने अवतििः 

(छ) जनशति सम्बन्िी व्र्वस्थािः 

८. कायफक्रमको प्रस्ताव तयार पादाफ समावेश हुनु पने मूख्य जववरणहरुः 

(क)संस्थाको पषृ्ठभमूी............. ...................... ................. ................... .................... ..................... 

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

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

(ख) कार्यक्रमको उद्दशे्र्िः ...................... ................. ................... .................... ..................... 

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

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

(ग) कार्यक्रमको औतचत्र्िः ...................... ................. ................... .................... ..................... 

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

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

(घ) संस्थामा िाल रिकेा नागररकिरुको तववरण 

तस नं नामथर ठेगाना तल

ङ्ग 

उमेर प्रकृति कैतफर्ि 

       

       

       

नोटः संस्थामा उल्लेतखि नागररकिरु कसरी आएका िुन,् कैतफर्िमा खलुाउनिुोला 

(ङ) भौतिक पवूायिारको अवस्था (उज्र्ालोको अवस्था, ममयि गनुय पने नपने, रङ्गरोगनको अवस्था, बसाइ 

व्र्वस्था आतद) ...................... ................. ................... .................... ..................... 
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..................... ........................ ....................... ...................... ....................... ............... 

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

 (च) संस्थाबाट प्रदान गद ैआएका सेवािरु 

१) आवास 

२) मनोतवमशय र स्वास््र् उपचार 

३) आर्आजयन सम्बन्िी िातलम 

४) काननुी परामशय र सिार्िा 

५) पाररवाररक र समाजमा पनुस्थायपना र पनुतमयलन 

६) अन्र् सेवािरुिः ...................... ................. ................... .................... ..................... 

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

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

(छ) आशातिि उपलतब्ििः ...................... ................. ................... .................... ..................... 

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

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

      

 (ज) प्रस्िाव पेश गने संस्थाको िफय बाट 

 नामिः                                                 िस्िाक्षरिः 

 पदिः अध्र्क्ष    तमतििः 

संस्थाको छापिः 
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अनुसूची -१९ 

मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत संस्थाहरुलाई सञ् चालन अनुदान 

कायफक्रम सञ्चालनका लाजग प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैतफर्ि 

१ संस्थामा िाल रिकेा नागररकिरुको संख् र्ा ४०  िलुनात्मक रुपले संख्र्ा वढी 

भएकोलाई प्राथतमकिामा 

रातखने 

२ जग्गा/भवन आदी पवूायिारको उपलब्ििा ३०   

३ संस्थाको कार्ायनभुव २०  कार्यअनभुव बढी भएकालाई 

प्राथतमकिामा रातखने 

४ चाल ुआतथयक वषयमा सोिी प्रर्ोजनका लातग 

अन्र्  कुनै श्रोिबाट अनदुान प्राप्त िुने अवस्था  

१०   

जम्मा १००   
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अनुसूची –२० 

मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत संस्थाहरुलाई सञ् चालन अनुदान 

कायफक्रमको  लाजग सम्झौताको ढाँचा 

सामातजक तवकास मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदशे, (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री 

............................(जसलाई र्सपतछ दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /  मा आ.व. २०७७/०७८ को 

वातषयक कार्यक्रममा समावेश भएको मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत 

संस्थाहरुलाई सञ् चालन अनुदान कायफक्रम सम्बन्िी भएको सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुफपने शतफहरुः 

१. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर्को आ.व. २०७७/०७८ को बातषयक कार्यक्रम िथा बजेट 

कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समजपफत 

संस्थाहरुलाई सञ् चालन अनुदान कायफक्रम सम्बन्िी कार्यक्रमिफय को रु. ............................। 

(अक्षरुपी  ......................) दोस्रो पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी उपलब्ि गराउनेछ ।  

२.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ 

।  

३. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने 

छ ।  

४. प्रथम पक्षले कार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

५. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

६. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ ।  

७. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

८. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका 

आिारमा तनकासा गनेछ ।  



79 



दोस्रो पक्षले पालना गनुयपने शियिरु 

 

१. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

२. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

३. र्ो सम्झौिा २०७८ ...........सम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य सम्पन्न 

िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

४. प्रथम पक्षले तदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

५. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

मन्त्रालर् समक्ष पेश गने ।  

 

दोस्रो पक्षको िफय बाट 

नामिः संस्थाको छापिः 

पदिः 

दस्िखििः 

तमतििः 

 

 

 

प्रथम पक्षको िफय बाट 

नामिः 

पदिः कार्ायलर्को छापिः 

दस्िखििः 

तमतििः 
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अनुसूची- २१ 

ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमहरुको सञ् चालन अनुदान कायफक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी 

प्रस्तावको ढाँचा 

श्री  सामातजक तवकास मन्त्रालर्  

गण्डकी प्रदशे, पोखरा, नेपाल । 

१. ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन/ आश्रमको जववरणः 

(क) नामिः      (ख) अनमुति पाएको तमतििः 

(ग) ठेगानािः..............तजल्ला..................गा.पा./न.पा...........वडा नं. .............. टोल 

(घ) ज्र्ेर ठ नागररक सवेा भवन/ आश्रम सञ् चालक अध्र्क्षको नामिः ............................ 

   मोबाईल नं..................   ईमेल..... 

२. कायफक्रमको संजक्षप्त जववरणः  

(क) कार्यक्रमको नामिः 

(ख) लागि अनमुान अनसुारको रकम रु. ..................       (अक्षरमा.......................) 

(ग) आश्रमको िफय बाट रु............................             (अक्षरमा.......................) 

(घ) मन्त्रालर्मा माग गरेको रकम  रु.....................       (अक्षरमा.......................) 

(ङ) अन्र् स्रोिबाट रु...............................              (अक्षरमा.......................) 

(च) कार्यक्रम सम्पन्न िुन लाग्ने अवति......................................... 

३. प्रस्ताव तयार पादाफ समावेश हुनु पने मूख्य जववरणहरुः 

(क) कार्यक्रमको पषृ्ठभतूमिः ...................... ......................... ..................... ....................... 

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

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

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

(ख) कार्यक्रमको औतचत्र्िः................ ...................... .................. ............................. 

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

(ग) कार्यक्रमको उद्दशे्र्िः .................. ................... ......................... ......................... ...................... 

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

(घ) सेवा भवन/आश्रममा िाल रिकेा ज्र्ेर ठ नागररकिरुको संख्र्ािः                

नोटिः सेवा भवन /आश्रममा ज्र्ेर ठ नागररकिरु कसरी आएका िुन,्  कैतफर्िमा खलुाउनिुोसिः  

ज्येष् ठ नागररक   कैजर्यत 

मजहला पुरुष िम्मा  

                                             

(ङ) भौतिक पवूायिारको अवस्था (कोठा सख्र्ा, उज्र्ालोको अवस्था, ममयि गनुय पने/नपन,े रङ्गरोगनको अवस्था, 

बसाइ व्र्वस्था आतद) ....................... ....................... ......................... ........................ 

...................... ....................... ................... .......................   
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(च)  सेवा भवन/आश्रमबाट प्रदान गद ैआएका सेवािरु.................. .................. ....................... .......... 

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

 (छ) आशािीि उपलतब्ििः .................... ..................... .......................... .............................. 

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

(ज) प्रस्िाव पेश गने सेवा भवन/आश्रमको िफय बाट 

 नामिः..................... ................ ..........         िस्िाक्षरिः 

 पदिः       तमतििः 

संस्थाको छापिः     मोवाइल नं. 
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अनुसूची -२२ 

ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमहरुको सञ् चालन अनुदान कायफक्रम सञ्चालनका लाजग प्रस्ताव 

मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैतफर्ि 

१ सेवा भवन/आश्रममा आतश्रि ज्र्ेर ठ  

नागररकिरुको संख्र्ा 

४०  िलुनात्मक रुपले संख्र्ा वढी 

भएकोलाई प्राथतमकिामा 

रातखने 

२ जग्गा/भवन आतद पवूायिारको उपलब्ििा ३०   

३ सेवा केन्र/आश्रमको कार्ायनभुव ३०  कार्यअनभुव बढी भएकालाई 

प्राथतमकिामा रातखने 

जम्मा १००   
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अनुसूची –२३ 

ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमहरुको सञ् चालन अनुदानको लाजग सम्झौताको ढाँचा 

स्वास््र् कार्ायलर्....., (जसलाई र्सपतछ पतिलो पक्ष भतनने छ) र श्री ............................(जसलाई र्सपतछ 

दोस्रो पक्ष भतनने छ) बीच तमति २०७७/  /  मा आ.व. २०७७/०७८ को वातषयक कार्यक्रममा समावेश भएको 

ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमहरुको सञ् चालन कार्यक्रम सम्बन्िी भएको सम्झौिा पत्र । 

प्रथम पक्षले पालना गनुयपने शियिरुिः 

1. गण्डकी प्रदशे सामातजक तवकास मन्त्रालर् माफय ि स्वास््र् कार्ायलर्........को आ.व. २०७७/०७८ को 

बातषयक कार्यक्रम िथा बजेट कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा ज्येष् ठ नागररक सेवा भवन तथा आश्रमहरुको 

सञ् चालन सम्बन्िी कार्यक्रमिफय को रु. ............................। (अक्षरुपी  ......................) दोस्रो 

पक्षको बैंक खािामा तनकासा गरी उपलब्ि गराउनेछ ।  

2.  कार्यक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीति तनदशेनिरु प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समर्मा जानकारी गराउनेछ ।  

3. कार्यप्रगति िथा अनगुमन प्रतिवेदनका आिारमा अनदुान रकम बढीमा दईु तकस्िामा उपलब्ि गराउने छ 

।  

4. प्रथम पक्षले कार्यक्रमको अनगुमन गदाय आवश्र्क रार् सझुाव तदन सक्नेछ । 

5. दोस्रो पक्षबाट सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका शियिरुमा कमजोरी दतेखएमा सिुारका लातग तनतिि 

अवति िोक्नेछ ।  

6. दोस्रो पक्षले सम्झौिा बमोतजम कार्य नगरेमा कुनैपतन समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौिा रद्द गनय सक्नेछ  

7. र्ो सम्झौिा २०७८ असार मसान्िसम्म लाग ूिुनेछ ।  

8. पतिलो तकस्िा (२० प्रतिशि) उपलब्ि गराई सकेपतछ बाँकी रकम तनकासा गदाय कार्यप्रगतिका आिारमा 

तनकासा गनेछ ।  
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दोस्रो पक्षले पालना गनुयपने शियिरु 

 

१. सम्झौिा वमोतजमको कार्य सम् झौिा भए पिाि ्िरुुन्ि प्रारम्भ गनेछ । 

२. कार्यक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन ुपनेछ ।  

३. र्ो सम्झौिा २०७८ ...........सम्म लाग ूिुनेछ । िोतकए वमोतजमको समर्ावतितभत्र कार्य सम्पन्न 

िुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो वापिको खचय तनकासा गनुयपने छैन ।  

४. प्रथम पक्षले तदएको मागयदशयनलाई संचालन प्रतक्रर्ामा समावेश गद ैजानेछ ।  

५. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको खचय सम्बन्िी तबल भरपाई िथा कार्य सम्पन् न प्रतिवेदन 

स्वास््र् कार्ायलर्..... समक्ष पेश गने ।  

 

दोस्रो पक्षको िफय बाट 

नामिः संस्थाको छापिः 

पदिः 

दस्िखििः 

तमतििः 

 

 

 

प्रथम पक्षको िफय बाट 

नामिः 

पदिः कार्ायलर्को छापिः 

दस्िखििः 

तमतििः 
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अनुसूजच २४ 

जिल्ला सेवा केन्त्र संचालन खचफ सम्बन्त्िी मापदण्ड 

(क) घरभाडािः केन्रका साथै सरुतक्षि अल्पकातलन आश्रर्का लातग तलइने घरको भाडा व्र्वस्थापन 

सतमतिले घर िरेी स्वीकृि गरेको रकम 

(ख) मालसामानिः दच्छेना, पदाय, फतनयचर, तवस्िरा, भाडाँकँुडा, टेतलतभजन, खािापािा लगार्िका 

स्थापनाका लातग आवश् र्क खप्ने मालसामानिरुका लातग व्र्वस्थापन सतमतिले औतचत्र्का 

आिारमा स्वीकृि गरेको रकम  

(ग) औषिोपचारिः समन्वर् सतमतिले िोकेको अस्पिालमा उपचार गराउँदा (तवरामी िथा कुरुवा 

समेिको जोडेर) तनम्नानसुार सीमा ननाघ्ने गरर लागेको र्थाथय खचय 

(घ)  सेवा केन्रमै वसी उपचार गराउँदा अस्पिाल आिेजािे तमिव्र्र्ी सवारी सािनको भाडाको साथै 

परीक्षण िथा औषिी खचय वापि जम्मा रु २००० (दईु िजार) सम्म 

(ङ) अस्पिालमै भनाय भई उपचार गराउँदा, परु् र्ाउँदा र ल्र्ाउँदा लागेको तमिव्र्र्ी सवारी सािनको 

भाडा परीक्षण िथा औषिी खचयका अतिररि पाँच तदन सम्म खाने खचय वापि तवरामी र एक जना 

कुरुवाका लातग प्रतिव्र्ति प्रतितदन रु ३००। (िीन सर्) गरी जम्मा रु ६५००। (छ िजार पाँच सर्) 

सम्म 

(च) तवशेष अवस्थामा व्र्वस्थापन सतमतिले तवशेष तनणयर् गरेकोमा थप रु ४०००। (चार िजार) सम्म 

(छ)  काननूी उपचारिः एक जना साथी समेि अड्डा अदालि आिेजािे तमिव्र्र्ी सवारी सािनको 

भाडा, काननूी द-ै दस्िरु र सेवावापि प्रतिव्र्ति रु ५०००। (पाँच िजार) सम्म ननाघ्ने गरी लागेको 

र्थाथय खचय 

(ज) फुटकरिः सेवा केन्रमा आश्रर्मा रिकेो तदनजति प्रभातवि मतिलालाई मात्र फुटकर खचय वापि 

प्रतिव्र्ति प्रतितदन रु ५०। (पचास) सम्म 

(झ) तफिाय सम्प्रेषणिः तफिाय सम्प्रेषण गदाय साथीसमेिको तमिव्र्र्ी सवारी सािनको भाडा िथा एकै तदन 

पतुगनेमा खाजा खचयवापि प्रतिव्र्ति रु ५०। (पचास) र वास वस्नपुनेमा वस्ने खाने खचय वापि 

प्रतिव्र्ति दतैनक रु ३००। (िीन सर्) सम्म । 

(ञ) खानकुेरािः सेवा केन्रमा रिकेो अवतिभर प्रभातवि मतिला र साथी समेिको खानेकुरामा प्रतिव्र्ति 

दतैनक रु ३००। (िीन सर्) सम्म । 

(ट)  लगुाफाटोिः प्रभातवि मतिलाको कपडा च्र्ातिएर रगिाम्मे भएर वा एकसरो मात्र भएर जाडोको 

कपडा नभएमा लगुाफाटो तकन्न प्रतिव्र्ति रु २०००। (दईु िजार) सम्म 

(ठ) मनोसामातजक तवमशयिः प्रभातवि मतिलालाई आवश् र्क मनोसामातजक तवमशय प्रदान गनय प्रतिव्र्ति 

रु १००० (एक िजार) सम्म । 

(ड)  तजतवकोपाजयन अनदुानिः पाररवारीक पनुतमयलन िुन नसकेको अवस्थामा प्रभातवि मतिलाका लातग 

तजतवकोपाजयन अनदुान वापि रु १५००० (पन्र िजार) सम्म ।   

(ढ)  व्र्वस्थापन खचयिः जनशति, प्रतिवेदन समीक्षा र केन्रका गतितवति समेिको खचयका लातग 

पष्ु्टर्ाईका आिारमा औतचत्र् समेि िरेी व्र्वस्थापन सतमतिले स्वीकृि गरेको एकमषु्ट रकम  

(ण)  वैठक खचयिः  व्र्वस्थापन सतमतिको वैठक संचालन खचय तनर्मानसुार िुनेछ ।  
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अनुसूजच- २५ 

जिल्ला सेवा केन्त्रबाट प्रदान गररने सेवाहरुको अजभलेजखकरण 
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