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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका रागग सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथााऩना कामाक्रभ सञ्चारन कामाविगध, २०७७ 

भा. भन्त्रीर्सतयफाट गभगत 2077/06/13 भा र्सिीकृत 

प्रर्सतािना  ् भन्त्रारमको आ.ि. 2077/078 को िावषाक र्सिीकृत कामाक्रभभा सभािेश बएको गस. वि. आय. 
कामाक्रभ व्मिर्सथाऩन य सञ्चामरन गनाका रागग भन्त्रारमरे मो कामाविगध फनाई जायी गयेको छ । 

 

1. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्(१) मस कामाविगधको नाभ ‟अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका रागग सभदुामभा आधारयत 
ऩनुर्सथााऩना कामाक्रभ (CBR) सञ्चारन कामाविगध, २०७७” यहेको छ । 

(2) मो कामाविगध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

2. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसङ्गरे अन्त्म अथा नरागेभा मस कामाविगधभा,- 

(क) "गडगबजन कामाारम" बन्नारे प्रदेश सयकाय भातहत क्तजल्राभा यहेका साभाक्तजक विकास गडगबजन 
कामाारमराई सम्झन ुऩछा ।  

(ख) “र्सथानीम तह” बन्नारे नेऩारको सॊविधान फभोक्तजभको र्सथानीम तहराई सम्झन ुऩछा।  

(ग) ‟भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेश नॊ. ५ को साभाक्तजक विकास भन्त्रारमराइा सम्झन ुऩछा । 

(घ) ‟सॊर्सथा” बन्नारे  दपा १0 फभोक्तजभ छनौट बएको गस.वि.आय. सॊर्सथा सम्झन ुऩछा ।  

(ङ) ‟सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथााऩना” बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराइा र्सिार्स्म, क्तशऺा, तागरभ, 
योजगाय, आमआजान, व्मिसाम जर्सता आधायबतू सेिाभा ऩहूॉचको व्मिर्सथा गदै आफ्नै सभदुाम य 
ऩरयिायभा याखी आत्भगनबाय तलु्माउने य उनीहरुको साभाक्तजक सहबागगताराइा अगबिृवि गयी 
सशिीकयण सभेत गदै रैजाने एकीकृत य शखृॊराफि कामाराइा सम्झन ुऩछा । 

(च) ‟गस. गफ. आय. कामाक्रभ ”  बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका रागग सभदुामभा आधारयत 
ऩनुर्सथााऩना कामाक्रभ (Community Based Rehabilitation-CBR) सम्झन ुऩछा ।  

 

3. उद्देश्म: मस कामाविगधको उद्देश्म देहाम फभोक्तजभ यहेका छन ्। 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु प्रगत सभाज य ऩरयिायभा सकायात्भक धायणाको विकास गने। 

(ख) अऩाङ्गता बएका नागयीकहरुको सफै ऩऺको विकासको रागग र्सथानीम सभदुाम य विकासका 
साझेदाय गनकामराइा ऩरयचारन गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सहबागगता फढाउने । 

(ग) अऩाङ्गता हनु नददन सभमभा नै ऩवहचान , योकथाभ, न्त्मूनीकयण य अऩाङ्गता बएकाहरुराई  

क्तचवकत्सकीम तथा अन्त्म सेिािाया ऩनुर्सथााऩना गने । 
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(घ) सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई विगबन्न सभान अिसयका सेिा ,  र्सिार्स्म, क्तशऺा, 
तागरभ, नेततृ्ि विकास , सीऩभूरक तागरभ ,  रघऋुण, सहामक साभग्री आदी उऩरब्ध गयाउने य 
साभाक्तजक तथा आगथाक सशिीकयण गयी भूरप्रिाहभा ल्माउने य अन्त्म नागरयक सयह सऺभ य 
र्सिािरम्फी फनाउने।  

4. गनदेशक सगभगतको गठन  ्(१) गस.गफ.आय. कामाक्रभराई व्मिक्तर्सथत रुऩभा सॊचारन गना , नीगत गनदेशन प्रदान 
गना देहाम फभोक्तजभको एक प्रदेशर्सतयीम गनदेशक सगभगत यहनेछ । 

(क) सक्तचि, भन्त्रारम                                   सॊमोजक 

(ख) मोजना भहाशाखा प्रभख, भखु्मभन्त्री तथा भक्तन्त्रऩरयषदको कामाारम          सदर्सम  

(ग) मोजना भहाशाखा प्रभख, आन्त्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारम           सदर्सम  

(घ) मोजना भहाशाखा प्रभख, आगथाक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारम            सदर्सम  

(ङ) मोजना भहाशाखा प्रभख, बभूी व्मिर्सथा, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम        सदर्सम  

(च) मोजना भहाशाखा प्रभख, उद्योग, ऩमाटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम         सदर्सम  

(छ) मोजना भहाशाखा प्रभख, बौगतक ऩूिााधाय विकास भन्त्रारम                सदर्सम    

(ज) गस. गफ. आय. सम्फन्त्धी काभ गने सॊर्सथाफाट भन्त्रारमरे तोकेको प्रगतगनगध १ जना   सदर्सम 
(झ) भहाशाखा प्रभखु, सम्फक्तन्त्धत भहाशाखा हेने, भन्त्रारम          सदर्सम सक्तचि  

 

(2) सगभगतरे फैठकभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अगधकाय कामाान्त्िमनका रागग प्रदेशर्सतयीम सगभगत गठन 
सम्फन्त्धी कामाविगध , २०७६ को दपा ४ को उऩदपा (१) को खण्ड ट य खण्ड ठ फभोक्तजभ भनोगनत 
सदर्समहरुराई आभक्तन्त्रत गना सक्नेछ । 

(3) सगभगतको फैठक कम्तीभा चौभागसक रुऩभा फर्सनेछ ।  
 

5. गनदेशक सगभगतको काभ, कताव्म य अगधकाय् (१) दपा ४ फभोक्तजभको  सगभगतको काभ, कताव्म य अगधकाय 
देहाम फभोक्तजभ हनुेछ।  

(क) कामाक्रभ सम्फन्त्धी मोजना तजूाभा य नीगतगत भागा गनदेशन गने । 

(ख) कामाक्रभ कामाान्त्िमन, भूल्माङ्कन तथा अनगुभन गने विगध तथा सॊमन्त्र गनधाायण गने । 

(ग) सॊचागरत कामाक्रभको सभीऺा य भूल्माङ्कन गने । 

(घ) कामाक्रभ कामाान्त्िमनका रागग सम्फि सयकायी गनकाम , याविम तथा  अन्त्तयाविम गैय सयकायी सॊर्सथा 
फीच सभन्त्िम एिॊ सहमोगको आदान प्रदान गने । 

(ङ) कामाक्रभ कामाान्त्िमन गना आिश्मक जनशक्ति विकास सम्िन्त्धी कामा गने । 

(च) कामाक्रभ कामाान्त्िमनका रागग क्तजल्रा सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतराई गनदेशन ददने । 
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(छ) कामाक्रभ कामाान्त्िमनको प्रवक्रमा एिॊ कामाविगध गनधाायण तथा नीगतगत गनणामहरु गने । 

(ज) गैय सयकायी सॊर्सथाहरुफाट सञ्चागरत अऩाङ्गता ऺेरका कामाक्रभहरुराई सयकायको नीगतगत प्राथगभकता 
ऺेरभा ल्माई गस.वि.आय को दामयाभा आिि गने। 

(2) उऩदपा (१) भा उल्रेक्तखत काभ , कताव्म य अगधकाय भध्मे सगभगतरे केही अगधकाय सदर्सम सक्तचि य 
क्तजल्रा गस गफ आय सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतराई ऩगन प्रत्मामोजन गना सक्नेछ।  

6. क्तजल्रा गस . गफ . आय . सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतको गठन्  (१) मस प्रदेशगबरका  प्रत्मेक क्तजल्राभा 
सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथााऩना कामाक्रभको रागग तऩगसर फभोक्तजभको क्तजल्रा सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगत 
यहनेछ ।  

(क) प्रभखु, क्तजल्रा सभन्त्िम सगभगत                             सॊमोजक  

(ख) अगधकृत प्रगतगनगध, क्तजल्रा प्रशासन कामाारम     सदर्सम  

(ग) प्रगतगनगध, घयेर ुतथा साना उद्योग कामाारम    सदर्सम  

(घ) प्रगतगनगध, र्सिार्स्म कामाारम                                      सदर्सम 

(ङ) अऩाङ्गता शाखा हेने कभाचायी, क्तजल्रा सदयभकुाभ यहेको र्सथानीम तह   सदर्सम  

(च) क्तजल्रा /र्सथानीम र्सतयभा अऩाङ्गता ऺेरभा काभ गने  गैय सयकायी सॊर्सथा  प्रगतगनगध भध्मेफाट याविम 
अऩाङ्ग भहासॊघ क्तजल्रा शाखारे गसपारयस गयेको कम्तीभा १ जना भवहरा सवहत २ जना प्रगतगनगध 

                                                            सदर्सम                                                                   
(छ) गस.गफ.आय. कामाक्रभ कामाान्त्िमन गना तोवकएका सॊर्सथाका सदर्सम सभन्त्िमकताा प्रगतगनगध १ जना   

          सदर्सम  

(ज) प्रभखु, गडगबजन कामाारम        सदर्सम-सक्तचि 

 

(2) खण्ड (च) फभोक्तजभ गसपारयस बई आएका प्रगतगनगधराई सॊमोजकरे भनोनमन गनेछन ्। भनोगनत 
सदर्समहरुको ऩदािगध २ िषाको हनुेछ । 

(3) सगभगतरे फैठकभा फढीभा 2 जनासम्भ विऻ प्रगतगनगध आभक्तन्त्रत गना सक्नेछ । 

 (4) सगभगतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाविगध सगभगत आॉपैरे गनधाायण गयेफभोक्तजभ हनुेछ । 

 

7. क्तजल्रा गस. गफ. आय. सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतको काभ, कताव्म य अगधकाय् क्तजल्रा गस.गफ.आय. सभन्त्िम 
तथा अनगुभन सगभगतको काभ, कताव्म य अगधकाय देहाम फभोक्तजभ हनुेछ । 

(क) सम्फक्तन्त्धत क्तजल्राभा गस.गफ.आय. सॊचारन गने उऩमुाि गैय सयकायी (र्सिाफरम्फी , ऩनुर्सथााऩना िा 
गफकास सम्फन्त्धी) सॊर्सथा छनौट गने । 
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(ख) ऩनुर्सथााऩना सम्िन्त्धभा प्रदेशफाट गनधाारयत नीगत, गनमभ य कामाविगधको अगधनभा यही क्तजल्रा क्तर्सथत 
कामाान्त्िमन गना तोवकएको सॊर्सथा भापा त र्सथानीम तह य सभदुाम ऩरयचारन गयी कामाक्रभ 
कामाान्त्िमन गयाउने । 

(ग) कामाक्रभ सॊचारन िा विर्सताय गना र्सथानीम तह य िडा छनौटको भाऩदण्ड य आधायहरु तोक्न े। 

(घ) गस.गफ.आय. कामाक्रभको प्रबािकारयता य गनयन्त्तय ताका रागग श्रोत ऩरयचारन तथा मोजना तमाय 
गने । 

(ङ) र्सथानीम र्सतयभा तमाय बएको सॊचारन मोजना कामाक्रभ र्सिीकृत गयी प्रदेशर्सतयीम गनदेशक 
सगभगतभा जानकायी गयाउने । 

(च) कामाक्रभ कामाान्त्िमनका रागग तोवकएको गै य सयकायी सॊर्सथा राई गनमगभत सल्राह सझुाि तथा 
गनदेशन ददन े। 

(छ) सॊचागरत कामाक्रभको अनगुभन भूल्माङ्कन तथा सभीऺा गने य िावषाक प्रगतिेदन तमाय गयी 
प्रदेशर्सतयीम गनदेशक सगभगतभा ऩठाउने । 

(ज) प्रदेशर्सतयीम गनदेशक सगभगतरे ददएको गस.वि.आय. सम्िन्त्धी गनदेशनहरुको कामाान्त्िमन गने य 
गयाउने। 

(झ) सयकायी िा गैय सयकायी सॊघ सॊर्सथा एिॊ अन्त्म गनकामसॉग अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको 
ऩनुर्सथााऩना गनगभत्त साझेदायीभा काभ गना प्रचगरत कानूनको ऩरयगधगबर यही सम्झौता गने िा ती 
गनकामराई सम्झौता गना गनदेशन ददने य त्मसको जानकायी प्रदेशर्सतयीम गनदेशक सगभगतभा 
ऩठाउने । 

8. र्सथानीम तह गस.गफ.आय. सभन्त्िम तथा व्मिर्सथाऩन सगभगतको गठन  ्(1) मस प्रदेशका प्रत्मेक र्सथानीम तहरे 
सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथााऩना कामाक्रभको कामाान्त्िमन , सभन्त्िम, व्मिर्सथाऩन एिॊ अनगुभनको रागग 
उऩप्रभखु/उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा र्सथानीम तह गस.गफ.आय.सभन्त्िम तथा व्मिर्सथाऩन सगभगत को गठन गना 
सक्नेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोक्तजभ गठन हनुे सगभगतका काभ, कताव्म, अगधकाय य अन्त्म व्मिर्सथा सम्फक्तन्त्धत र्सथानीम 
तहरे गनधाायण गयेफभोक्तजभ हनुेछ । 

9. कामाक्रभ सञ्चारन  ्कामाारमरे गस.वि.आय. कामाक्रभ सञ्चारन गदाा सम्फक्तन्त्धत क्तजल्रा  गबरका अऩाङ्गता बएका 
ऺेरभा काभ गने गैयसयकायी सॊर्सथाको साझेदायीभा कामाक्रभ सॊचारन गनुाऩनेछ । मसयी सञ्चारन गयीने 
कामाक्रभको कामा ऺेर सम्फक्तन्त्धत क्तजल्राबय हनुेछ ।  

10. सॊर्सथा छनौटका प्रवक्रमा य भाऩदण्डहरु्  (1) सॊर्सथा छनौट गदाा गनम्न प्रवक्रमा य भाऩदण्ड अिरम्फन 
गनुाऩनेछ।  
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(क) सॊर्सथा छनौट गदाा कम्तीभा 30 ददनको दयखार्सत ददने म्माद याक्तख प्रर्सतािना ऩेशका रागग सािाजगनक 
सूचना आव्हान गनुाऩनेछ।  

(ख) क्तजल्रा र्सतयको गस.गफ.आय. सॊर्सथाको रागग क्तजल्राभा एक गस.गफ.आय. सॊर्सथाको छनौट हनुेछ ।  

(ग) सूचना आव्हान गदाा अनसूुची-१ फभोक्तजभका सॊर्सथा छनौटका आधाय य दयखार्सतसॉगै ऩेश गनुाऩने 
कागजातका फायेभा उल्रेख गनुाऩनेछ।  

(घ) खण्ड (ग) फभोक्तजभ प्राप्त प्रर्सतािना भध्मे गस.गफ.आय.अनगुभन तथा सभन्त्िम सगभगतरे प्रचगरत कानून 
फभोक्तजभ सॊर्सथा छनौट गनुाऩनेछ य सॊर्सथा छनौटका रागग आिश्मिानसुाय सगभगतकै सदर्सम भध्मेफाट 
भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगत सभेत गठन गना सवकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेक्तखएको बएताऩगन छनौट बएको सॊर्सथाको काभ सन्त्तोषजनक बएभा य 
र्सिीकृत िावषाक कामाक्रभ य फजेट विगनमोजन बई आएभा ३ िषासम्भ सोही सॊर्सथा सॉग प्रत्मेक आ .ि. भा ऩनु 
सॊझौता गयी कामाक्रभ सञ्चारन गना सवकनेछ ।  

11. सॊर्सथारे सॊचारन गने भखु्म भखु्म वक्रमाकराऩ  ्दपा 10 फभोक्तजभ छनौट बएका सॊर्सथारे सॊचारन गने 
वक्रमाकराऩहरु देहामफभोक्तजभ हनुेछन ्। 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई विगबन्न सेिा सवुिधा, अिसय उऩरब्ध गयाउने फाये ऩयाभशा ददने , जानकायी 
ददने य सेिा एिॊ अिसय प्राप्त गना भद्दत गने ।  

(ख) र्सथानीम तहभा गस.गफ.आय. सम्फन्त्धी तागरभ सॊचारन गदाा र्सथानीम क्तशऺक, फवुिक्तजिी, सभाजसेिी, 
र्सिमॊसेिकसॊग सभन्त्िम गने य सेिा प्राप्त गना ऩहर गने ।  

(ग) र्सथानीम अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई विकास गनभााण, सम्फन्त्धी वक्रमाकराऩ तथा सािाजगनक सयोकायका 
विषमभा सभावहत गना सभन्त्िम गने ।  

(घ) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अविरम्फ ऩवहचान एिॊ सेंिा, ऩयाभशा, ऩूिा तमायी कऺा सॊचारन , सभावहत 
क्तशऺा, विशेष क्तशऺा , तागरभ (योजगाय य व्मासावमक तागरभ) र्सिार्स्मऩोचाय सेिा , र्समाहाय य येखदेख सेिा 
उऩरब्ध गयाउन भद्दत गने गयाउने । 

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मक्ति , ऩरयिाय , र्सथानीम गनकामका ऩदागधकायी सभदुामका रागग अऩाङ्गऩन गनयोध , 

न्त्मूनीकयण एिॊ उऩचायात्भक रगामत सचेतना सम्फन्त्धी तागरभ , कामाक्रभ, गोष्ठी, सबा, अन्त्तावक्रमा सॊचारन 
गने गयाउने ।  

(च) अनगुभन सगभगतरे ददएको ऩषृ्ठऩोषणभा यही कामाक्रभको गनमगभत सॊचारन गने य प्रगगत विियण चौभागसक 
रुऩभा सम्फक्तन्त्धत गडगबजन कामाारमभा ऩठाउन े। 
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12. फजेट खचा गने सम्फन्त्धी विगध्  गडगबजन कामाारम य सभदुामभा आधारयत ऩनु र्सथााऩना कामा सॊचारन गने 
सॊर्सथारे सभदुामभा आधारयत ऩनु र्सथााऩना कामाक्रभ सॊचारन गदाा य प्रशासगनक खचा गदाा अनसूुची २ भा 
उल्रेक्तखत खचा अनऩुात फभोक्तजभ  गनुाऩनेछ । 

13. यकभ बिुानी प्रवक्रमा : कामाक्रभ सञ्चारन गने सॊर्सथाराई यकभ बिुानी गदाा देहाम फभोक्तजभ ३ वकर्सताभा 
उऩरब्ध गयाईने छ । 

(क) ऩवहरो वकर्सता िाऩत ३० प्रगतशत यकभ सम्झौता बएऩश्चात, 

(ख) दोस्रो वकर्सता िाऩत ४० प्रगतशत यकभ ऩवहरो वकर्सताको खचा य कामा प्रगगतको विियणको आधायभा, 

(ग) अक्तन्त्तभ वकर्सता िाऩत ३० प्रगतशत यकभ कामा सम्ऩन्न प्रगतिेदनको आधायभा। 

14. रेखा य रेखाऩयीऺण  ्भन्त्रारमफाट प्राप्त बएको अनदुान यकभ को खचाको रेखा  सॊर्सथारे प्रचगरत कानून 
िभोक्तजभ याख्नऩुनेछ। सॊर्सथारे प्रचगरत कानून फभोक्तजभ आम व्ममको रेखाऩयीऺण गयाई आ.ि. सभाप्त बएको 
तीन भवहनागबर कामाारम य भन्त्रारमभा रेखाऩयीऺण प्रगतिेदन फझुाउनऩुनेछ। 

15.  अनदुान यकभ उऩरव्ध नगयाईने्  मस कामाविगधभा अन्त्मर जनुसकैु कुया रेक्तखएको बएताऩगन देहामका 
सॊर्सथाहरूराई अनदुान यकभ उऩरव्ध गयाईने छैन:–  

(क) मस अक्तघ गरएको अनदुानको वहसाि ऩेश नगयेको । 

(ख) अनगुभनफाट कामाक्रभ सन्त्तोषजनक रूऩरे सञ्चारन गयेको नदेक्तखएको । 

(ग) खचा य प्रगगत विियण उऩरब्ध नगयाएभा।  

(घ) कामाारमरे तोकेको सभमभा सम्झौता गना नआएभा। 

16.  अनदुान प्राप्त गने सॊर्सथाको दावमत्ि ्अनदुान प्राप्त गने सॊर्सथारे देहामको दावमत्ि फहन गनुाऩनेछ:–       

(क) प्राप्त अनदुानको वहसाि र्सिीकृत रेखा प्रणारी अनसुाय याख्नऩुने, 
(ख) वित्तीम तथा बौगतक प्रगगत विियण प्रत्मेक चौभागसकको सवकएको १५ ददनगबर सम्फक्तन्त्धत गनकामभा 

ऩेश गनुाऩने, 
(ग) प्राप्त अनदुानको यकभ उऩमोग गना नसकेभा फाॉकी वकर्सता ऩगन गनकासा ददन कामाारम फाध्म नहनुे, 
(घ) आगथाक िषा सभाप्त बएको गभगतरे तीन भवहनागबर रेखाऩयीऺण गयी सोको एक प्रगत य त्मसउऩय 

सॊर्सथाको प्रगतवक्रमा सवहतको प्रगतिेदन सम्फक्तन्त्धत कामाारमभा सभेत ऩेश गनुाऩने।   

17. विविध  ् (1) भन्त्रारमफाट प्राप्त अनदुान यकभफाट सॊर्सथारे कामाक्रभका रागग खचा गदाा प्रचगरत सािाजगनक 
खरयद ऐन य गनमभािरीको अगधनभा यही खरयद गनुा ऩनेछ ,  साथै गोष्ठी , सेगभनाय, तागरभ, दैगनक भ्रभण खचा 
आददको सम्फन्त्धभा विद्यभान ऐन, कानूनरे तोके फभोक्तजभ गनुाऩनेछ ।   
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(2) भन्त्रारम/ कामाारम अन्त्तगातका कभाचायीरे अनदुान प्राप्त गने सॊर्सथाका कामाक्रभभा बाग गरन जादा 
विऻको हैगसमतभा िाहेक सॊर्सथाफाट कुनै आगथाक सवुिधा गरन ुहुॉदैन । तय त्मर्सता कामाक्रभभा बाग गरन बने 
फाधा ऩने छैन । 

18. फाधा अड्काउ पुकाउ ्मस कामाविगधको कामाान्त्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा कामाविगधको भूर आशमभा 
प्रगतकूर नहनुे गयी भन्त्रारमरे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।   

19. प्रचगरत कानून फभोक्तजभ हनुे: मस कामाविगधभा उल्रेख नबएको विषम प्रचगरत कानून फभोक्तजभ हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

 

सॊर्सथा छनौटका रागग भूल्माङ्कन गने आधायहरु 

दपा 10 (ग) सॉग सम्फक्तन्त्धत  
१. भूल्माङ्कनका आधायहरु् 

(क) अऩाङ्गताको ऺेरभा कामायत सॊर्सथाको विगतभा सम्फक्तन्त्धत ऺेरभा काभ गयेको अनबुि – अॊक २० 

 १ िषा बन्त्दा कभ – अॊक १० 

 १ िषा देक्तख ३ िषा सम्भ - अॊक १५ 

 ३ िषा बन्त्दा भागथ – अॊक २० 

(ख) सॊर्सथाभा कामायत तरफी कभाचायीको सॊख्मा् अॊक १० 

 १ देक्तख ४ जना,  - अॊक ८ 

  ५ िा सो बन्त्दा भागथ - अॊक १० 

(ग) बौगतक ऩूिााधायको अिर्सथा- अॊक १० 

 आफ्नै बिनभा कामाारम यहेको - अॊक १० 

 बाडाभा कामाारम यहेको  - अॊक ७ 

(घ) सॊर्सथाको आगथाक तथा प्रशासगनक गनमभािरी – अॊक ५ 

(ङ) र्सथानीम तहरे गनधाायण गयेका अन्त्म आधायहरु- अॊक ५ 

२. सॊर्सथा छनौट प्रवक्रमाभा दयखार्सतसॊगै अगनिामा फझुाउनऩुने कागजऩर तथा दर्सतािेजहरु  ्

(क)  अऩाङ्गता ऺेरभा काभ गयेको अनबुि सम्फक्तन्त्ध कागजात, 
(ख)  सॊर्सथा दताा निीकयण, विधान, प्रशासगनक य आगथाक गनमभािरीको छामाॉ कऩी, 
(ग)  गत िषाको िावषाक प्रगतिेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रगतिेदन य सॊर्सथाको ऩगछल्रो साधायण सबाको उऩक्तर्सथगत य 

गनणाम प्रगतगरऩी, 
(घ)  सॊर्सथाको बौगतक ऩूिााधायको अिर्सथा दसााउने कागजात। 

(ङ) कामायत जनशक्ति गस.वि.आय. सहजकतााको विियण खलु्ने कागजात सवहत। 
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अनसूुची -२ 

 

फजेट खचा गने सम्फन्त्धी विगध ् 

दपा 1२ सॉग सम्फक्तन्त्धत  

 

गस नॊ विियण अनऩुातभा आधारयत 
खचा प्रगतशत  

कैवपमत 

1. प्रशासगनक खचा (कुर फगनमोक्तजत फजेटको अनऩुात ) 

क.  साभाक्तजक विकास गडगबजन कामाारमरे एक आ.ि. भा कम्तीभा १ 
ऩटक कामाक्रभ सॊचारन गयी कामाक्रभ सम्ऩन्न प्रगतिेदन क्तजल्रा 
सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतभा ऩेश गने कामाका रागग। 

4 प्रगतशत  

ख.  सॊर्सथारे जनशक्ति विकासको रागग गने खचा। 6 प्रगतशत   

ग.  र्सटेशनयी य प्रगतिेदन रेखनका रागग फढीभा गना सक्ने खचा । 3 प्रगतशत  

घ.  सॊर्सथारे प्रदेश िा क्तजल्रा र्सतयभा सभीऺा , गोष्ठी तथा सेगभनायभा 
सहबागगता जनाउॉदा राग्ने खचा फढीभा । 

२ प्रगतशत   

ङ.  साभाक्तजक विकास गडगबजन कामाारम भापा त क्तजल्रा सी.फी.आय. 
सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतको फैठक खचा फढीभा । 

10 प्रगतशत   

 जम्भा  २५ प्रगतशत  

2. कामाक्रभ सम्फक्तन्त्ध खचा (कुर फगनमोक्तजत फजेटको अनऩुात ) 

क.  सी.गफ.आय. सॊर्सथारे आमभरुक तथा सीऩभरुक तागरभ प्राप्त 
गयेका, सशिरुऩभा काभ गना सक्ने , ऩेशा व्मिसाम गने इच्छुक 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको काभ गना सक्छन ्बनी विश्वर्सत बएभा 
क्तजल्रा सभन्त्िम तथा अनगुभन सगभगतको गसपारयस गरई न्त्मून 
आमर्सतय य प्राथगभकताका आधायभा प्रगत व्मक्ति ऩेशा व्मिसाम हेयी 
फढीभा 10 हजायसम्भ अनदुानका रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सक्ने 
यकभ (उि यकभ दरुुऩमोग बएभा सो व्मक्तिराई अन्त्म सेिा 
सवुिधाफाट फक्तन्त्चत गयीनेछ। सी.गफ.आय. सॊर्सथारे फीउऩूॉ जी रैजान े
व्मक्तिको नाभ सवहतको येकडा याखी प्रगगत गरई साभाक्तजक विकास 
गडगबजन कामाारमभा फझुाउन ुऩनेछ य प्रत्मेक िषा सभीऺा 
कामाक्रभभा सभेत प्रगगत विियण ऩेश गनुाऩनेछ  । मस बन्त्दा 

२० प्रगतशत  



10 
 

अगाडी अन्त्म गनकामफाट प्राप्त बएको यकभफाट कोषभा यहेको 
यकभ ऩगन मसैगयी ऩरयचारन गना सवकनेछ तय एउटै व्मक्तिराई 
ऩटक ऩटक तथा अऩाङ्गता नबएका व्मक्तिराई यकभ उऩरब्ध 
गयाउन ऩाइने छैन ।) 

 जम्भा २० प्रगतशत  

३.सभदुामभा आधारयत कामाक्रभ सॊचारन खचा (कुर फगनमोक्तजत फजेटको अनऩुात ) 

क.  सी.गफ.आय. कामाक्रभराई प्रत्मेक फषा र्सथानीम तहभा विर्सताय गयी 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सॊबाव्मता खोजीको रागग त्माॊक 
अध्मािगधक गना फढीभा ।  

5 प्रगतशत  

ख.  अऩाङ्गता योकथाभ य हक अगधकायका विषमभा प्रचायप्रसाय साभग्री 
उत्ऩादन, येगडमो एप.एभ. रगामतका भाध्मभफाट प्रशायण गने य 
जनचेतना सम्फन्त्धभा प्रचाय प्रसायका कामा गना । 

5 प्रगतशत  

ग.  विद्यारमको ऩहुॉच फावहय यहेका विद्याथॉहरुराई बनाा अगबमान , 

फाफआुभाराई सचेतना य सहज छारिृगत रगामत जानकायी ददन 
तथा साभाक्तजक विकास गडगबजन कामाारम य सम्फक्तन्त्धत र्सथानीम 
तहभा यहेको क्तशऺा भहाशाखा/शाखासॉग सभन्त्िम गयी क्तशऺाको 
ऩहुॉच िृवि गने कामाका रागग । 

१० प्रगतशत  

घ.  अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई आिश्मक सहामक साभग्रीको 
ऩवहचान गने  ,क्तजल्रा िा प्रदेशभा प्राप्त सहामक साभग्रीको वितयण 
गने तथा सहामक साभग्री उत्ऩादन य वितयण केन्त्र सम्भको 
सभन्त्िम गने य साभग्री ढुिानी कामाका रागग । 

५ प्रगतशत  

ङ.  र्सिार्स्मको ऩहुॉच नऩगेुका अऩाङ्गता बएका फारफागरका तथा 
ब्मक्तिहरुका रागग उऩचायका रागग सहज  जानकायी ददने , र्सिार्स्म 
गनकामसॉग गन:शलु्क उऩचायको रागग सभन्त्िम सम्फन्त्धी (साभान्त्म 
साधन खरयद जर्सतै थेय भेक्तशन य अन्त्म अवपस) कामाका रागग । 

७ प्रगतशत   

च.  प्रत्मेक क्तजल्राभा यहेका सािाजगनक गनकाम (प्रत्म ऺ जनताको 
सम्ऩका  हनुे सयकायी , गैयसयकायी तथा गनजी ऺेर) को बौगतक 

18 प्रगतशत  
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सॊयचनाको अऩाङ्गभैरी क्तर्सथगतको अध्ममन गयी प्रगतिेदन तमाय गने। 
सो प्रगतिेदन य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सािाजगनक सॊयचना 
तथा सॊचाय सेिाभा ऩहुॉच अगबिृवि गने कामाविगध , 2069 का 
फायेभा साभाक्तजक विकास गडगबजन कामाारमसॉग सभन्त्िम गयी 
प्रचायप्रसाय गने य क्तजल्राका सयकायी तथा गैयसयकायी गनकाम , 

ऩरकाय, भानि अगधकायकभॉ य ऩेशागत सॊघ सॊगठन रगामतको 
उऩक्तर्सथगतभा छरपर तथा अन्त्तयवक्रमा गने  । साथै क्तजल्रा तथा 
र्सथानीम तहभा निगनगभात तथा ऩनुगनभााण गयीने सॊयचनाराई 
अऩाङ्गभैरी फनाउन अगबमान सॊचारन गने कामाका रागग । 

छ.  क्तजल्राभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुरे गरने सािाजगनक सेिाभा 
सहजीकयण गना  , दोबासे सेिा प्रदान गने ,  अगत विऩन्न अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिराई सािाजगनक गनकाम सम्भ ऩमुााउन सािाजगनक 
मातामातको खचाका रागग फढीभा 

५ प्रगतशत  

 जम्भा ५५ प्रगतशत  

 कुर जम्भा १०० प्रगतशत  

 

 भागथ तागरकाभा उल्रेख गये फभोक्तजभ सभदुामभा आधारयत कामाक्रभ सॊचारन सम्फन्त्धी अन्त्म व्मिर्सथा 
देहामफभोक्तजभ हनुेछ । 

(क) साभाक्तजक विकास गडगबजन कामाारमसॉग सभन्त्िम गयी क्तजल्राका सयकायी , गैयसयकायी गनकामका प्रगतगनगध 
क्तजल्राभा सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारन गना छनौट बएका सॊर्सथारे सी.फी.आय. कामाक्रभ गने सॊर्सथा 
सम्ऩूणा ऩदागधकायी/साभाक्तजक विकास भहाशाखा/शाखा प्रभखु य त्मस क्तजल्राभा उऩरब्ध बएका अऩाङ्गता 
ऺेरभा काभ गने सफै सॊर्सथाका प्रगतगनगधहरुराई याखी एक ददनको अऩाङ्गता सम्फन्त्धी विषमभा गनमभ तथा 
बौगतक सॊयचना तथा सॊचाय सेिाभा ऩहुॉच सम्फन्त्धी कामाविगध रगामत विषमभा अन्त्तयवक्रमा कामाक्रभ 
सॊचारन गनुाऩनेछ । 

(ख)  क्तजल्राभा सी.गफ.आय. कामाक्रभ सॊचारन गना छनौट बएका सॊर्सथारे साभाक्तजक विकास गडगबजन 
कामाारमको सभन्त्िमभा अऩाङ्गता विषमभा प्रक्तशऺकका रागग प्रक्तशऺण गरएका र्सथानीम श्रोत  व्मक्ति 
हनुऩुनेछ। 

 

 


