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2. PLMBIS Code No. ६ .२ .२ .३७९ अपाङ्गता भएका व्यजिहरुका लार्र् समदुायमा आिाररत पनुस्थािपना 
(र्स.र्ब.आर) सहयोर् कायिक्रम  

र्ीर्िक  वववरर्  

उद्दशे्य 1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरु प्रर्त समाि र पररवारमा सकारात्मक िारर्ाको ववकास र्ने, 
2. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सबै पक्षको ववकासको लार्र् स्थानीय समदुाय र ववकासका साझेदार र्नकायलार्ि 

पररचालन र्दै अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको सहभार्र्ता बढाउने, 
3. अपाङ्गता हनु नददन समयमा नै पवहचान, रोकथाम, न्यूर्नकरर् र अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई जचवकत्सकीय 

तथा अन्य सेवाद्वारा पनुस्थािपना र्ने, 
4. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यजिलाई ववर्भन्न समान अवसरका सेवा (जर्क्षा, स्वास््य, तार्लम, सीप, नेततृ्व 

ववकास, लघ ुकिाि, सहायक सामाग्री आदद) उपलब्ि र्राउने र सामाजिक तथा आर्थिक सर्जिकरर् र्री 
ववकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने साथै अन्य नार्ररक सरह सक्षम तथा स्वावलम्बी बनाउने ।  

कायिक्रम 
सञ्चालन प्रवक्रया 

1. अपाङ्गताको क्षेरमा काम र्ने संघ संस्थाको साझेदारीमा यो कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ । 

2. 15 ददनको म्याद राखी सूचना प्रकार्न र्री सम्बजन्ित संघ संस्थाहरुका लार्र् प्रस्तावपर पेर् र्नि आह्वान 
र्नुिपनेछ । 

3. अपाङ्गताको क्षेरमा कायि र्रेका, प्रचर्लत काननु बमोजिम प्रस्तावपर पेर् र्री कायिक्रम र्नि योग्य र 
सम्भव भएसम्म सम्बजन्ित स्थानीय तहमा कायिरत नभए सम्बजन्ित जिल्लामा कायिरत संस्थाले यस 
कायिक्रमका लार्र् प्रस्तावपर पेर् र्नि सक्नेछन ्। 

4. प्राप्त प्रस्तावपरको उपयिु मापदण्डको आिारमा कायिक्रम संचालन र्ने साझेदार संस्थाको छनौट र्नुिपनेछ 
। त्यस्तो मापदण्ड र आिार सम्बजन्ित स्थानीय तहले र्निािरर् र्रेबमोजिम हनुेछ । 

5. छनौट भएको संस्थासुँर् सम्बजन्ित स्थानीय तहले सम्झौता र्री उि सम्झौताको र्तिको अिीनमा रही 
कायिक्रम संचालन र्नुिपनेछ । 

र्स. वव. आर. 

समन्वय तथा 
अनरु्मन 
सर्मर्त 

  प्रत्येक स्थानीय तहमा तपर्सल बमोजिमको सी. बी. आर. समन्वय तथा अनरु्मन सर्मर्त रहनेछः 
1. सम्बजन्ित स्थानीय तहको उपप्रमखु/उपाध्यक्ष                         - संयोिक 

2. सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमखु प्रर्ासकीय अर्िकृत                   - सदस्य 

3. सम्बजन्ित जिल्ला/ स्थानीय तहमा अपाङ्गताको क्षेरमा कायिरत 

     संघ/संस्थामध्येबाट संयोिकले मनोर्नत र्रेको 1 िना                  - सदस्य 

4. अपाङ्गता भएका व्यजिका पररवारका सदस्य मध्येबाट संयोिकले  

      मनोर्नत र्ने १ िना                                          - सदस्य 

5. सम्बजन्ित स्थानीय तहको मवहला तथा बालबार्लका र्ाखा/सामाजिक  

      ववकास र्ाखा हेने कमिचारी                                      - सदस्य-सजचव 
र्स.वव.आर. 
समन्वय तथा 
अनरु्मन सर्मर्त 
काम, कतिव्य र 
अर्िकार 

(क) कायिक्रम कायािन्वयनका लार्र् आवश्यक कायि क्षेरर्त र्तिहरु (TOR) र्नमािर् र्ने, 
(ख) संघसंस्था छनौटको मापदण्ड र आिार तयार र्ने, 
(र्) सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्तावपरहरुको मूल्याङ्कन र्री संस्था छनौट र्री सम्झौताका लार्र् र्सफाररस र्ने, 
(घ) सम्झौता बमोजिम कायिक्रम सञ्चालन भए/नभएको अनरु्मन र्री आवश्यक पषृ्ठपोर्र् र  र्नदेर्न ददने,   
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(ङ) छनौट भएको संस्थाले सम्झौता बमोजिम कायिक्रम संचालन नर्रेको पार्एमा संम्झौता रद्द र्रर अको संस्था 
छनौट प्रवक्रयाका लार्र् र्सफाररस र्ने । तर संस्थालाई सफार्को मौका भने ददनपुनेछ । 

अनदुान रकम 
उपलव्ि 
र्राउन नहनुेः 

देहायका संस्थाहरूलाई अनदुान रकम उपलव्ि र्राउन पार्ने छैन  :–  

(क) यस अघी स्थानीय तहबाट र्लएको अनदुानको वहसाव पेर् नर्रेको, 
(ख) अनरु्मनबाट कायिक्रम संतोर्िनक रूपले सञ्चालन र्रेको नदेजखएको, 
(र्) दरखास्त साथ पेर् र्नुिपने कार्िातहरु संलग्न नर्रेको एवम ्संस्थाको वववरर् पूर्िरुपमा उल्लेख 

   नर्रेको ।  

(घ) र्त आर्थिक वर्िको प्रर्र्त प्रर्तवेदन, लेखापरीक्षर् प्रर्तवेदन पेर् नर्रेको,         

(ङ) स्थानीय तहले तोकेको समयमा सम्झौता र्नि नआएको, 
(च) कुनै रै्र काननुी कायिमा संलग्न भई कालो सूजचमा परेको । 

छनौट भएको 
संस्थाले 
संचालन र्नि 
सक्ने 
वक्रयाकलाप 

1. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई ववद्यमान कानूनमा व्यवस्था भएका ववर्भन्न सेवा, सवुविा, अवसर बारे िानकारी 
ददने, परामर्ि ददने र सेवा एवं अवसर प्राप्त र्नि मद्दत र्ने,  

2. स्थानीय तहमा तार्लम संचालन र्दाि स्थानीय जर्क्षक, बवुद्धजिवी, समािसेवी, स्वयंसेवक लर्ायतका 
सरोकारवालाहरुसंर् समन्वय र्ने र सेवा प्राप्त र्नि पहल र्ने, 

3. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई ववकास र्नमािर् सम्बन्िी वक्रयाकलाप तथा सावििर्नक सरोकारका ववर्यमा 
समावहत र्नि समन्वय र्ने,  

4. अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको अववलम्ब पवहचान एवं सेंवा, परामर्ि, पूवि तयारी कक्षा संचालन, समावहत जर्क्षा, 
ववरे्र् जर्क्षा, तार्लम (रोिर्ार र व्यासावयक तार्लम) स्वास््यपोचार सेवा, स्याहार र रेखदेख सेवा उपलब्ि 
र्राउन मद्दत र्ने र्राउने, 

5. अपाङ्गता भएका व्यजि, पररवार, स्थानीय र्नकायका पदार्िकारी समदुायका लार्र् अपाङ्गपन र्नरोि, न्यूर्नकरर् एवं 
उपचारात्मक लर्ायत सचेतना सम्बन्िी तार्लम, कायिक्रम, र्ोष्ठी, सभा, अन्तिवक्रया संचालन र्ने र्राउने, 

6. अपाङ्गता भएका व्यजिलाई आवश्यक पने सहायक सामाग्री उपलब्ि र्राउने, 
7. अपाङ्गता भएका व्यजिको हक अर्िकारको संरक्षर् एवं प्रवद्धिन र्नि अन्य वक्रयाकलाप र्ने । 

अनदुान प्राप्त 
र्ने संस्थाको 
दावयत्व 

अनदुान प्राप्त र्ने संस्थाले देहायको दावयत्व बहन र्नुिपनेछ :–       

(क) प्राप्त अनदुानको वहसाव वकताब प्रचर्लत लेखा प्रर्ाली अनसुार राख्नपुनेछ, 
(ख) वविीय तथा भौर्तक प्रर्र्त वववरर् प्रत्येक चौमार्सक सवकएको 7 ददनर्भर स्थानीय तहमा पेर् 

    र्नुिपनेछ,   

(र्) आर्थिक वर्ि समाप्त भएको र्मर्तले ३ मवहनार्भर लेखा परीक्षर् र्री सो को एक प्रर्त र त्यस उपर 

   संस्थाको प्रर्तकृया सवहतको प्रर्तवेदन स्थानीय तहमा पेर् र्नुिपनेछ ।   
बिेट बाुँडफाुँड  कायिक्रम सञ्चालनका लार्र् प्रत्येक स्थानीय तह (119) लाई रु. ३ लाखका दरले बिेट ववर्नयोिन र्ररएको छ ।  

रखचि
लेखापरीक्षर्ः   

1. कायिक्रम संचालनका लार्र् उपलब्ि र्रार्एको अनदुान रकम खचि र्दाि संस्थाले प्रचर्लत सावििर्नक खररद 
काननु, आर्थिक कायिववर्ि काननु तथा कायिसंचालन र्नदेजर्काको अर्िनमा रही र्नुि पनेछ । 

2. संस्थाले प्रचर्लत लेखा प्रर्ाली बमोजिम पारदर्ी ढंर्बाट खचिको लेखा राख्न ुपनेछ । 

3. कायिक्रमको लेखा परीक्षर् प्रचर्लत काननु बमोजिम हनुेछ । 
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अनरु्मन र 
मलु्याङ्कन 

1. र्स.वव.आर समन्वय तथा अनरु्मन सर्मर्तले कायिक्रमको र्नयर्मत अनरु्मन र्नेछ । 
2. सामाजिक ववकास मन्रालय तथा अन्य सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट समेत कायिक्रमको अनरु्मन तथा 

मलु्याङ्कन र्ररनेछ । 
प्रर्तवेदन  कायिक्रमको प्रर्र्त प्रर्तवेदन चौमार्सक र वावर्िक रुपमा तयार र्री स्थानीय तहले मन्रालयमा पठाउनपुनेछ ।   
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