लागु औषध तथा दुर्व्यसनमा रहे का ्ुवाहरुलाई अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, 2078
ववभिन्न कारणले कुलतको प्रिावमा परे का वा पुनर्सथायपना केन्रमा रहेका दुर्व्यसनी ्ुवाहरूलार्य अभिन् प्रशिक्षण
गरार्य कला, सीप र क्षमताको ववकासबाट सामाशिक उत्तरदाव्त्वको िावना ववकास गनय अभिन् प्रशिक्षण
का्यक्रम सञ्चालन गनयको लाभग लागु औषध तथा दुर्व्यसनमा रहेका ्ुवाहरुलाई अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी
मापदण्ड, 2078 त्ार गररएको छ।
१. प्रर्सताव आह्वानः (१) अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी का्य गने सं र्सथाहरूबाट प्रर्सताव आह्वान गनय मन्राल्को
सुचना पाटी र वेिसार्टमा ३० ददने सावयिभनक सूचना प्रकाशित गररनेछ।
(२) अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी का्य गने र्च्छु क सं र्सथाहरूले दफा २ मा तोवकएका कागिातहरू सं लग्न
राखी अनुसूची १ बमोशिमको प्रर्सताव मन्राल्मा बुझाउनुपने छ ।
२. पेि गनुप
य ने कागिातहरूः दफा (१) बमोशिम प्रर्सताव पेि गनय दे हा् बमोशिमका कागिातहरू पेि
गनुप
य नेछ।
(क) सं र्सथा दताय र नववकरण सम्बन्धी प्रमाणपरको प्रभतभलवप
(ख) र्सथा्ी लेखा प्रमाणपर र कर च ुक्ताको प्रभतभलवप
(ग) अभिन् प्रशिक्षणको लाभग आवश््क का्य्ोिना
(घ) सं र्सथाले गरे का अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी का्यहरूको वववरण
(ङ) सं र्सथासँग िएको प्रववभध र िनिशक्तको वववरण
३. सं र्सथा छनौटका आधारहरूः (१) अभिन् तथा नाटक प्रशिक्षण सम्बन्धी सं र्सथा छनौटका आधारहरू
दे हा् बमोशिम हुनेछन्
(क) सं र्सथामा िएका प्रशिक्षकहरूको दक्षता र प्ायप्तता,
(ख) प्रशिक्षण क्षेरमा आधाररत सं र्सथा िएमा,
(ग) सं र्सथासँग िएका अभिन् सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रववभध,
(घ) सं र्सथाले पेि गरे को प्रशिक्षण का्य्ोिना,
(ङ) अन्तवायताय र छलफल ।
(२) दफा १ बमोशिमका मूल््ाङ्कनका आधारहरूको अङ्क वविािन अनुसूची २ बमोशिम हुनेछ ।

४. प्रर्सताव मूल््ाङ्कन तथा अनुगमन सभमभतः (१) दफा (२) बमोशिम पेि िएको प्रर्सतावको मूल््ाङ्कन गनय
तथा प्रशिक्षण का्यक्रमको अनुगमन गनय दे हा् बमोशिमको मूल््ाङ्कन तथा अनुगमन सभमभत रहनेछः
१.

्ुवा तथा खेलकुद महािाखा प्रमुख

सं ्ोिक

३.

मन्राल्को ्ुवा िाखा हेने अभधकृत

सदर्स्

२.

मन्राल्द्वारा मनोभनत अभिन् क्षेरका ववज्ञ

सदर्स्

(२) मूल््ाङ्कन र अनुगमनको प्र्ोिनको लाभग आवश््कता अनुसार थप ववज्ञ आमन्रण गनय सवकनेछ ।

(३) प्रर्सताव मूल््ाङ्कन तथा अनुगमन सभमभतका सदर्स्हरूले बैठक वसे वापत तथा र्सथलगत अनुगमनमा
शिल्लाहरूको भ्रमण गनुप
य रे मा भन्मानुसार बैठक तथा दै भनक भ्रमण ित्ता पाउनेछन् ।

५. शिल्लाहरूको समूहीकरणः (१) लशक्षत ्ुवाहरूको सहिाभगताको लाभग गण्डकी प्रदे िका एघार वटा
शिल्लाहरूलार्य तपभसल बमोशिम समूहीकरण गररनेछः
(क) तनहुँ, लमिुङ, मनाङ र गोरखा
(ख) कार्सकी, र्स्ाङ्िा र नवलपुर
(ग) पवयत, बागलुङ, म््ाग्दी र मुर्सताङ
(२) उपदफा (१) बमोशिम गररएको समूहीकरणले कुनै सं र्सथाद्वारा कुनै शिल्लामा सञ्चालन हुने अभिन्
प्रशिक्षणमा अको शिल्लाका ्ुवाहरूलार्य सहिागी हुन बाधा पने छै न ।
६. अभिन् प्रशिक्षणको न््ूनतम मापदण्डः (१) प्रशिक्षण सम्बन्धी भनम्न मापदण्डहरू पालना गनुप
य ने छ ।
(घ) ददनमा ३ घण्टा, हप्तामा ६ ददनको दरले न््ूनतम ३० ददन (९० घण्टा) प्रशिक्षण गनुप
य ने,
(ङ) पुनर्सथायपना केन्रको पररसरमा नै प्रशिक्षण गनुप
य ने,
(च) प्रशिक्षण गभतववभध तथा मुख्् वक्र्ाकलापको अभिलेखका साथै भिडी् रे कडय गनुप
य ने,
(छ) सम्बशन्धत क्षेरमा ताभलम भलएका वा अनुिवी प्रशिक्षकहरूको प्र्ोग गनुप
य ने ।
(२) प्रत््ेक सं र्सथाले कम्तीमा दुर्यवटा समूहमा न््ूनतम् ५० िना सहिागीलार्य प्रशिक्षण ददनुपने छ ।
एउटै पुनर्सथायपना केन्रमा एकिन्दा बढी समूह हुन सक्ने छै न ।
७. पुनर्सथायपना केन्रको छनौटः (१) छनौट िएका प्रशिक्षण सं र्सथाले अभिन् प्रशिक्षण सञ्चालनका लाभग
सम्बन्धीत पुनर्सथायपना केन्रको सहमभत भलनु पनेछ ।
(२) अभिन् प्रशिक्षण सञ्चालनका लाभग छनौट िएका प्रशिक्षण सं र्सथाले भनम्न आधारमा पुनर्सथायपना
केन्रको छनौट गनुप
य नेछ ।
(क) कम्तीमा १५ िना दुर्व्यसनी ्ुवाहरू िएको पुनर्सथायपना केन्र हुनपु ने,
(ख) सं र्सथालार्य तोवकएका शिल्लाशर्सथत पुनर्सथायपना केन्र हुनपु ने,
(ग) अनुमभत प्राप्त पुनर्सथायपना केन्र हुनपु ने,
(घ) अभिन् प्रशिक्षणको लाभग प्ायप्त र्सथान िएको हुनपु ने ।
(३) दै भनक प्रशिक्षणको सम् र्व्वर्सथापन सम्बन्धमा पुनर्सथायपना केन्रको परामिय बमोशिम गनुय पनेछ ।
८. सह्ोग भलन सक्नेः प्रशिक्षण सं र्सथाले प्रशिक्षणको क्रममा सम्बशन्धत पुनर्सथायपना केन्रबाट मञ्च
र्व्वर्सथापन, िेषिुषा र अन्् सहा्क सामग्रीहरू आददको सह्ोग भलन सक्नेछ ।

९. सम्झौता बमोशिम हुनेः अभिन् प्रशिक्षण वापतको रकम र िुक्तानीको प्रवक्र्ा मन्राल् र सं र्सथाको
बीचमा िएको सम्झौता बमोशिम हुनेछ ।

१०.

भिडी्ो सामग्री बुझाउनु पनेः अभिन् प्रशिक्षणका मुख्् मुख्् वक्र्ाकलापको तर्सवीर तथा भिडी्ो

त्ार पारी प्रभतवेदन बुझाउनुपने छ ।

अनुसूची – १
दफा १ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत
अभिन् प्रशिक्षण सेवा ददन चाहने सं र्सथाले पेि गने प्रर्सतावको ढाँचा
(क)

सं र्सथाको नामः ............................................. ...........................

(ख)

सं र्सथाको ठे गानाः ................... ........................ सम्पकय फोन नः..............................

(ग)

सम्बशन्धत र्व्शक्तको नामः ……………….

.…………पदः .....……..

र्मेलः.............
(घ)

सं र्सथाको अभिन् प्रशिक्षणको क्षेरः (१) .......................... (२) ...................

(ङ)

सं र्सथाको अनुिव सम्बन्धी वववरणः (१) .......................... (२) ...................

(च)

प्रशिक्षण गनय चाहेको शिल्ला-समूहको प्राथभमकीकरण (दफा ५ बमोशिम)
..................

(छ)

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

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

सं र्सथाले पेि गनुप
य ने कागिातहरूः
1. सं र्सथा दताय र नववकरण सम्बन्धी प्रमाणपरको प्रभतभलवप
2. र्सथा्ी लेखा प्रमाणपर र कर च ुक्ताको प्रभतभलवप
3. अभिन् प्रशिक्षणको लाभग आवश््क का्य्ोिना
4. सं र्सथाले गरे का अभिन् प्रशिक्षण सम्बन्धी का्यहरूको वववरण
5. सं र्सथासँग िएको पूवायधार तथा िनिशक्तको वववरण

......................
हर्सताक्षर
भमभतः

अनुसूची २
(दफा ३ को उपदफा (२) बमोशिमको प्रर्सताव मूल््ाङ्कन फाराम)

अभिन् प्रशिक्षण सेवा ददन चाहने सं र्सथाको मूल््ाङ्कनका आधारहरू

प्रशिक्षण
संर्सथाको
भस.नं.

नाम र

प्रशिक्षण संर्सथा छनौटका आधारहरू
संर्सथामा िएका
प्रशिक्षकहरूको

ठे गाना

दक्षता र

अङ्किार

२०

प्रशिक्षण र्सथानमा

प्रशिक्षण

संर्सथाले

आधाररत संर्सथा

ववभध तथा

पेि गरे को

प्रववभध

का्य्ोिना

२०

२०

प्ायप्तता
2०

अन्तवायताय र

िम्मा

छलफल

20

कैवफ्त

100

१
२
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4
नोटः
१. संर्सथामा िएका प्रशिक्षकहरूको दक्षता र प्ायप्तताः मान््ता प्राप्त संर्सथाबाट सम्बशन्धत ववधामा न््ूनतम ्ोग््ता
हाभसल गरे को प्रभत प्रशिक्षक ५ अङ्कका दरले बढीमा २० अङ्क
२. प्रशिक्षणको समूहसँग सम्बशन्धत क्षेरमा आधाररत संर्सथाः सम्बशन्धत र्सथानी् तह भिरको संर्सथा िए २० अङ्क,
सम्बशन्धत शिल्ला भिरको संर्सथा िए १५ अङ्क, गण्डकी प्रदे ि भिरको संर्सथा िए १० अङ्क र प्रदे ि बावहरको
संर्सथा िए ५ अङ्क
३. अभिन् सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रववभधः अभिन् सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रववभधको मूल््ाङ्कनको
अङ्क वविािन मूल््ाङ्कन तथा भसफाररस सभमभतले भनधायरण गरे बमोशिम हुनेछ।
४. संर्सथाले पेि गरे को प्रशिक्षण का्य्ोिनाः लागत अनुमान वापत १० अङ्क र प्रशिक्षण का्य्ोिना वापत १०
अङ्क
५. अन्तवायताय र छलफलः प्रशिक्षण ववभध वापत १० अङ्क र प्रर्सतुतीकरण वापत १० अङ्क मूल््ाङ्कन सभमभतको
मूल््ाङ्कन बमोशिम ।

