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दफा ४ तथा अनुसूची -१ को भाग-२ संग सम्बन्धित 

 

पौवादङुमा गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः- ४ संखयाः-१ लमततः- २०७७।०५।१५ 

 
भाग-२ 

पौवादङुमा गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

च्याङ्ग्रे, भोजपरु 
 

 

समदुायमा आधारित पुर्नस्थापर्ा सहजकतान छर्ौट सम्बन्धी कायनववधध, २०७७ 

 

प्रस्तावर्ााः पौवादङुमा गाउँपालिकािे पौवादङुमा गाउँपालिका, १ नं. प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डसेन नेपािसगँको साझेदारीमा सञ्चािन 
गनय िागेको अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा पुनस्थायपना काययक्रमको सफि सञ्चािनका िागग काययक्रम सञ्चािनको मेरूदण्डको रुपमा रहेका 
समदुायमा आिाररत पुनस्थायपना (सीववआर) सहजकतायहरुको छनौट गनय बाञ्छनीय भएकािे, 

प्रशासकीय काययववगि (तनयलमत गने) ऐन, २०७४ बमोन्जम पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकाको बठैकिे यो काययववगि 
स्वीकृत गरी िागु गरेको छ। 

१. संक्षिप्त र्ाम ि प्रािम्भ:(१) यस काययववगिको नाम “समुदायमा आिाररत पुनयस्थापना सहजकताय छनौट सम्बधिी काययववगि, 
२०७७” हुनेछ। 

(२) यो काययववगि पौवादङुमा गाउँपालिका गाउँकाययपालिको बैठकिे स्वीकृत गरेको लमततबाट िागु हुनछे। 
२. परिभाषा: ववषय वा प्रसगंिे अको अथय निागेमा यस काययववगिमा,- 
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(क) “काययक्रम” भधनािे अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना काययक्रम सम्झनपुछय l 

(ख) “गाउँपालिका” भधनािे पौवादङुमा गाउँकाययपालिका सम्झनपुछय । 
(ग) “तनदेशक सलमतत” भधनािे तनदेलशकाको दफा १९(१) बमोन्जमको मधत्राियस्तरमा गठठत काययक्रमको तनदेशक सलमतत सम्झनुपछय।  

(घ) “तनदेलशका” भधनािे काययक्रम सञ्चािन गनय प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएको अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा पुनस्थायपना काययक्रम 
(सञ्चािन) तनदेलशका, २०७६ सम्झनुपछय। 

(ङ) “पालिका” भधनािे पौवादङुमा गाउँपालिका सम्झनुपछय। 

(च) “प्रदेश” भधनािे प्रदेश नं. १ सम्झनुपछय। 

(छ) “प्रदेश सरकार” भधनािे प्रदेशको मन्धत्रपररषद् सम्झनुपछय। 

(ज) “मधत्रािय” भधनािे प्रदेश सरकार, सामान्जक ववकास मधत्रािय सम्झनपुछय। 

(झ) “व्यवस्थापन सलमतत” भधनािे तनदेलशकाको दफा १९(२) बमोन्जमको पालिकास्तरमा गठठत काययक्रम व्यवस्थापन सलमतत सम्झनपुछय। 

(ञ) “सहजकताय” भधनािे यस काययववगि बमोन्जम तनयुक्त गररएका समदुायमा आिाररत पुनस्थायपना (सीववआर) सहजकताय सम्झनुपछय। 

(ट) “साझेदार संस्था” भधनािे काययक्रमको साझदेार ससं्था करूणा फाउण्डेसन नेपाि सम्झनुपछय। 

(ठ) “लसफाररस सलमतत” भधनािे दफा ७ बमोन्जमको लसफाररस सलमतत सम्झनपुछय। 

३. सहजकतानको छर्ौट गरिर्:े काययक्रमको सञ्चािनका िागग पालिकामा आवश्यक सखंयामा सहजकतायहरुको छनौट गररनछे। 
४. सहजकतानको सखं्या नर्धानिण: पालिकामा ३०० जना (तराइका न्जल्िामा) /१५० जना (पहाडी न्जल्िामा) / १०० जना (ठहमािी 

न्जल्िामा) जना अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरु बराबर १ (एक) जनाकादरिे सहजकतायहरु तनयकु्त गररनछे। 
(२) उपदफा (१) बमोन्जम सहजकतायहरुको सखंया तनिायरण गनुयपवुय पालिकािे तथ्याङ्ग्क सङ्ग्किन गरी अपाङ्ग्गता 

भएका व्यन्क्तहरुको संखया यककन गनुयपनछे। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको तथ्याङ्ग्क प्राप्त गररसकेपतछ काययक्रमको पालिकास्तरको 
व्यवस्थापन सलमततको बैठकबाट उपदफा (१) बमोन्जमको आिारमा तनयकु्त गररन ेसहजकतायको सखंया तनिायरण गनुयपनेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जेसुकै िेखखएतापतन पालिकाको भौगोलिक ववकटता र अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको 
जठटिताको अवस्थािाई ध्यानमा राखी सहजकतायको उगचत सखंया तनिायरण गनय सककनछे। 

५. सहजकतानको योग्यतााः सहजकतायको योग्यता देहाय बमोन्जम हुनछे-, 
(क) नेपािी नागररक, 
(ख) माधयता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट धयूनतम अ.न.मी.\अ.हे.व. तह उविणय गरेको, 
(ग) पुरुषका हकमा १८ वषय पुरा गरी ३५ वषय ननाघेको र मठहिा तथा अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तको हकमा 

१८ पुरा गरी ४० वषय ननाघेको, 
(घ) पौवादङुमा गउँपालिकाको स्थायी बालसधदा हुनपुने। तर गाउँ / नगर पालिकामा उल्िेखखत योग्यता भएको 

व्यन्क्त नभएमा वा उल्िेखखत योग्यता भएको व्यन्क्तबाट तनवेदन नआएमा न्जल्िा लभत्रका नन्जकका 
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अधय पालिकामा रहेका योग्यता पगेुका व्यन्क्तहरु मध्येबाट यस काययववगि बमोन्जमको प्रकक्रया परुा 
गरी सहजकताय छनौट गनय सककने, 

(ङ) अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्त वा ततनका पररवारका सदस्य तथा स्वास्थ्य र अपाङ्ग्गताको क्षेत्रमा काम 
गरेको अनुभव भएका व्यन्क्तहरुिाई सहजकताय  छनौटमा प्राथलमकता ठदनुपने। 

६. सहजकतान छर्ौटका िाधग ववशषे व्यवस्थााः दफा ४ बमोन्जम सहजकतायको सखंया तनिायरण गदाय तनिायररत कुि सखंयामध्ये 
कन्म्तमा एउटा लसट अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तको िागग आरक्षक्षत हुनेछ।यस्तो आरक्षक्षत लसटमा अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुबीच 
मात्र प्रततस्पिाय गराईने छ। सहजकतायको पदमा आवेदन ठदने अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्त शारीररक तथा मानलसक रूपमा सक्षम 
हुनपुनछे। तर योग्यता भएका अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तमध्येबाट कुनपैतन आवेदन नआएमा सो लसटमा समेत योग्यता पगेुका 
अधय व्यन्क्तहरुबीच प्रततस्पिाय गराईनेछ। 

७. लसफारिस सलमनतको गठर् ि काम, कतनव्य तथा अधधकािाः (१) सहजकतायको छनौटको िागग पालिका समक्ष लसफाररस गनयदेहाय 
बमोन्जमको एक लसफाररस सलमततको गठन हुनछे,- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अगिकृत  –संयोजक 

(ख) प्रमखु, सामान्जक ववकास शाखा/मठहिा बािबालिका शाखा             –सदस्य 

(ग) स्वास्थ्य संयोजक             –सदस्य 

(घ) प्रतततनगि, साझेदार संस्था             –सदस्य 

(ङ) प्रतततनगि, पालिकामा रहेका अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको संस्था                  –सदस्य 

(च) कमयचारी प्रशासन हेने एकजना अगिकृत–                               सदस्य-सगचव 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको लसफाररस सलमततिाई सहजकतायको छनौट परीक्षाको िागग सूचना प्रकाशन गने, प्राप्त 
आवदेन स्वीकृत गने, छनौट परीक्षा सञ्चािन गने तथा सहजकतायको छनौटको लसफाररस गने िगायतका अधय आवश्यक 
काययहरु सम्पधन गने अगिकार रहनछे। 

(३) लसफाररस सलमततिे उपदफा (२) बमोन्जमको काययहरु गन े लसिलसिामा पालिकाका कमयचारीहरुबाट आवश्यक 
सहयोग लिन सक्नछे।   

८. पाठ्यक्रमाः (१) परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएको  तनदेलशका बमोन्जम गठन गररएको तनदेशक सलमततिे 
स्वीकृत गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको परीक्षाको पाठ्यक्रम दरखास्त फारमसाथ उपिब्ि गराउनपुन ेछ। 
९. ववज्ञापर्ाः(१) कन्म्तमा पधर ठदनको म्याद ठदई पालिकािे अनसुूची-१ बमोन्जमको ढाचँामा पालिकाको सचूनापाठट तथा स्थानीय 

स्तरको कुन ैएक दैतनक पत्रत्रकामा सचूना प्रकाशन गनुयपनछे। 
(२) खिुा र दफा ६ बमोन्जम आरक्षक्षत लसटको िागग छुट्टाछुट्टै दरखास्त ठदनपुनेछ । तर, आरक्षक्षत लसटमा 

प्रततस्पिाय गन ेअपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुिे खुिा लसटमा समेत आवदेन ठदन सक्नछेन।् 
(३) आवेदन ठदने समय समाप्त भएको तीन ठदनलभत्र रीतपवूयक आवदेन ठदने आवेदकहरुिाई परीक्षा सञ्चािन हुन े

लमतत, समय र स्थानका बारेमा टेलिफोन गरी सचूना ठदनपुनछे।सोही व्यहोराको सचूना पालिकाको सूचना पाठटमा समेत टाँस 
गनुयपनेछ। 

१०. दिखास्त फािमाः दरखास्त फारमको नमनूा अनसुचूी-२ बमोन्जम हुनछे। 
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११. दिखास्त दस्तुिाः सहजकताय पदका िागग दरखास्त दस्तुर रु.३००।– (तीनसय रुपैया)ँ हुनछे। खुिा र आरक्षक्षत लसट गरी दवुमैा 
प्रततस्पिाय गनय चाहने उम्मेद्वारिे थप रु.१००।– (एकसय रुपैयाँ) दस्तुर बझुाउनु पनछे। उक्त रकम पालिकाको आधतररक राजस्व 
खातामा जम्मा हुनेछ । 

१२. प्रश्र् नर्मानणाः तीनवटा चरणमा हुने परीक्षामा कुि १०० अङ्ग्कभारिाई त्रबभाजन गरी देहाय बमोन्जम प्रश्न तनमायण गरी परीक्षा 
सञ्चािन हुनछे,- 

(क) लिखखत परीक्षा- ५० पूणायङ्ग्क, १ घण्टा (प्रततप्रश्न २ अङ्ग्कभारका २० वटा वस्तुगत प्रश्नहरु र प्रततप्रश्न 
५ अङ्ग्कभारका २ वटा ववषयगत प्रश्नहरु) 

(ख) कम्प्यटुर सीप परीक्षण- २० पूणायङ्ग्क, २० लमनेट (प्रततप्रश्न ५ अङ्ग्कभारका ४ वटा प्रश्नहरु) 
(ग) मौखखक अधतवायताय परीक्षा-३० पूणायङ्ग्क 

१३. उत्ति पुस्स्तकामा संकेत र्म्बि िाख्ाेः सबै उिर पनु्स्तकामा अतनवायय रुपिे सकेंत नम्बर राख्नपुने छ। 
१४. लिखखत पिीिा सञ्चािर्ाः दफा १२ मा उन्ल्िखखत परीक्षाहरुमध्ये सवयप्रथम लिखखत परीक्षा सञ्चािन गनुयपनछे। लिखखत 

परीक्षाको उविणायङ्ग्क ४० प्रततशत हुनेछ। लिखखत परीक्षामा अनवुिणय हुने उम्मेद्वारिाई बाँकी छनौट परीक्षामा संिग्न गररनेछैन। 
१५. कम्प्यटुि सीप पिीिणाः लिखखत परीक्षामा सामेि भई उविणय भएका परीक्षाथीहरुमध्ये माग गररएको संखयाभधदा अगिकतम 

तेब्बर सखंयाका परीक्षाथीहरुिाई कम्प्युटर सीप परीक्षण र दफा १६ बमोन्जमको अधतवायताय परीक्षामा सिंग्न गराइनछे। 
तर उम्मेद्वारहरुको आवदेन नै कम परेमा वा लिखखत परीक्षाबाट कम सखंयामा उम्मेद्वारहरु उविणय भएको अवस्थामा 

उविणय उम्मेद्वारहरुिाई नै कम्प्यटुर सीप परीक्षण र दफा १६ बमोन्जमको अधतवायताय परीक्षामा सिंग्न गराउन बािा पने छैन। 
१६. अन्तवानतानाः(१) अन्धतम चरणको परीक्षाको रुपमा अधतवायताय परीक्षा सञ्चािन हुनेछ। अधतवायतायको अङ्ग्क प्रदान गदाय अधतवायताय 

वापत तोककएको पूणायङ्ग्कको धयूनतम ४०% र अगिकतम ७०% को बीचमा रही अङ्ग्क प्रदान गनुयपनछे। सो भधदा बढी वा घटी 
अंक प्रदान गरेको खण्डमा औगचत्य पनु्टट हुने कारण उल्िेख गनुयपनछे। 

(२) अधतवायताय परीक्षाको अङ्ग्कभारिाई देहाय बमोन्जम त्रबभाजन गनुयपनछे,- 
धयनूतम शैक्षक्षक योग्यताको शे्रणी अपाङ्ग्गता भएको व्यन्क्त वा 

पररवारको सदस्य 

स्वास्थ्य र अपाङ्ग्गताको क्षते्रमा काम 
गरेको अनुभव 

काययक्रमको ववषयवस्तु 
सम्बधिी ज्ञान 

स्थानीय वववाठहत 
मठहिा 

जम्मा 

प्रथम द्ववततय ततृतय १ वषय २ वषय ३ वषय वा सोभधदा बठढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 

३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अस्न्तम र्नतजा प्रकाशर् गर्नाः (१) दफा १४, दफा १५ र दफा १६ बमोन्जमको परीक्षामा सबभैधदा बठढ अङ्ग्क प्राप्त गन े
उम्मेद्वारहरुिाई लसफाररस सलमततको लसफाररसका आिारमा पालिकािे लसम्बोि नं, उम्मेद्वारको नामथर, ठेगाना उल्िेख गरी 
योग्यताक्रम अनसुार अन्धतम नततजा प्रकाशन गनुयपनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम नततजा प्रकाशन गदाय कम्तीमा तीनजना हुनगेरी सम्भव भएसम्म पद सखंया भधदा दोब्बर 
संखयामा वैकन्ल्पक उम्मेद्वारहरुको सचूी समेत सफि उम्मेद्वारहरुको सूगचसगैँ टासँ गनुयपनछे। 

तर उम्मेद्वारहरुको आवदेन नै कम परेको वा तीनजना भधदा कम संखयामा उम्मेद्वारहरु उविणय नभएको अवस्थामा 
तीनजना भधदा कम वैकन्ल्पक उम्मेद्वारहरुको नामाविी तनकाल्न बािा पने छैन। 

१८. सहजकतानको नर्युस्तत ि किाि सम्झौतााः (१) सहजकतायहरुको तनयुन्क्त लसफाररस सलमततको लसफाररस प्रततवदेनका आिारमा 
पालिकािे गनछे। 

(२) लसफाररस भएका सफि उम्मेद्वारहरुिाई ७ ठदनको म्याद ठदई पालिकािे करार सम्झौता गनय सचूना ठदनपुनछे । 
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(३) उपदफा (१) बमोन्जमको अवगिलभत्र करार सम्झौता गनय आउने लसफाररस भएका सफि उम्मेद्वारहरुसँग पालिकािे 
सहजकतायको िागग अनसुचूी-३ बमोन्जमको ढाँचामा आवश्यक कुराहरु थपघट गरी करार सम्झौता गनुयपनछे। यसरी करार 
सम्झौता गदाय सहजकतायिाई सम्झौतासगैँ अनसुूची-४ बमोन्जमको काययवववरण समेत ठदनुपनेछ। 

(४) सहजकतायको करार सम्झौताको अवगि एक पटकमा ६ मठहनाको हुनछे। काययसम्पादन सधतोषजनक भएमा प्रत्येक 
६/६ मठहनामा सम्झौता अवगि थप गदै िजैान सककने छ। 

(५) उपदफा (१) बमोन्जमको अवगिलभत्र करार सम्झौता गनय नआउन ेवा करार सम्झौता गरेको लमततबाट १ वषयलभत्र 
पदबाट राजीनामा ठदएमा सफि उम्मेद्वारको ठाउँमा क्रमसः वैकन्ल्पक योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्वारिाई ७ ठदनको म्याद ठदई 
करार सम्झौता गनय सूचना ठदनुपनेछ।करार सम्झौता गरी १ वषयभधदा बठढ समय सहजकतायको रूपमा काम गररसके पतछ 
राजीनामा ठदएका सहजकतायको स्थानमा पनुः छनौट परीक्षा सञ्चािन गरी नयाँ सहजकतायहरुसगँ करार सम्झौता गररनछे। 

(६) सहजकतायिे स्वेच्छािे करार तनरधतरता गनय नचाहेमा कन्म्तमा १ मठहना अगाडी पालिकामा लिखखतरूपमा 
जानकारी गराउनु पनछे। यसरी जानकारी नगराई काम छाडेमा त्यस्ता व्यन्क्तिाई पनुः करारमा काम गने अवसर ठदइने छैन। 

(७) यस काययववगिमा अधयत्र जुनसुकै कुरा िेखखएता पतन काययक्रमको अवगि समाप्त भएमा वा ववशेष कारणबाट 
काययक्रम स्थगन वा समाप्त भएमा वा सहजकतायको काययसम्पादन सधतोषजनक नभएमा पालिकािे जनुसकैु बिेा करार सम्झौता 
रद्द गनय सक्नछे। यसरी सम्झौता रद्द गनुयभधदा कन्म्तमा १५ ठदन अगाडी सो को जानकारी सम्बन्धित सहजकतायिाई 
ठदनपुनछे। 

१९. ववज्ञको सहयोग लिर् सककर्ेाः यस काययववगि बमोन्जम सहजकताय छनौट गनय परीक्षा सञ्चािन गने लसिलसिामा लसफाररस 
सलमततिे आवश्यकताअनसुार सम्बद्ि ववषयववज्ञ मनोतनत गरी आवश्यक सहयोग लिन सक्नछे। 

२०. सहजकतानको पारिश्रलमक तथा सेवासुववधााः सहजकतायको पाररश्रलमक तथा अधय सेवासवुविाहरु करार सम्झौतामा उल्िेख 
भएबमोन्जम हुनछे। 

२१. सुपिीविेणमा िहर्ुपर्नाः यस काययववगि बमोन्जम कामकाज गनय खठटएका सहजकतायहरु पालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतको 
सुपरीवके्षणमा रही कामकाज गनुयपने छ। 

२२. दावी गर्न र्पाउर्ेाः सहजकतायिे तनजको करार अवगि समाप्त भएपतछ वा अधय कुनै कारणिे तनज पदमकु्त भएमा एकपटक 
काम गरेकै आिारमा पालिकामा वा साझदेार ससं्थामा भववश्यमा कुनैपतन पदमा अस्थायी वा स्थायी तनयनु्क्तका िागग कुन ै
प्रकारको दावी गनय पाउने छैन। 

२३. बाधा अड्काउ फुकाउर् सतर्ेाः (१) यस काययववगि तथा प्रचलित कानूनको अिीनमा रही लसफाररस सलमततिे उम्मेद्वार लसफाररस 
गनसेम्मका काययमा आउने बािा अड्काउ फुकाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बाहेकका अधय काययको हकमा यस काययववगि तथा प्रचलित काननूको अिीनमा रही गाउँपालिकािे 
बािा अड्काउ फुकाउन सक्नछे। 

२४. संशोधर् वा खािेजीाः यस काययववगििाई आवश्यक संशोिन वा खारेजी गने अगिकार पालिकामा तनठहत रहनछे । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

अनसुूची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 
समदुायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा सहजकतान पदका िाधग प्रकाशर् गरिर् ेववज्ञापर्को ढाचँा 

पौवादङुमा गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

च्याङ्ग्रे, भोजपुर 

समदुायमा आिाररत पुनस्थायपना सहजकताय पदका िागग दरखास्त आह्वान गररएको सूचना 
(प्रकालशत लमततः.............) 

यस पौवादङुमा गाउँपालिकािे प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नपेािसगँको साझेदारीमा सञ्चािन गनय िागेको अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा 
पुनस्थायपना काययक्रमको िागग आवश्यक तपलसिको पदमा खुिा प्रततस्पिायत्मक परीक्षाद्वारा करार सेवामा पदपतूतय गनुयपन े भएकािे 
आवश्यक धयूनतम योग्यता पगेुका कुनै वात कसुर निागेका इच्छुक योग्य नेपािी नागररकहरुबाट दरखास्त फारम भनय आह्वान गररएको 
छ। यस पालिकािे तोकेको दरखास्त फारममा भनुय पन ेसम्पूणय वववरणहरु भरी पासपोटय साईजको फोटो २ प्रतत टासँ गरी सो का साथ 
आफ्नो नपेािी नागररकता र दरखास्त ठदने पदका िागग तोककएको अन्धतम शकै्षक्षक योग्यताको ट्राधसकृप्ट, चाररत्रत्रक प्रमाणपत्र, परीक्षा 
दस्तुर ततरेको बैंक भौचरको अियकट्टी तथा नपेाि बाहेक अधय मिुुकबाट हालसि गरेको शैक्षक्षक योग्यता भएमा सो को साथमा त्रत्रभवुन 
ववश्वववद्याियबाट समकक्षता तनिायरण गरेको प्रमाणपत्र समेत संिग्न गरी पौवादङुमा गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकको कायायिय, 
च्याङ्ग्रे भोजपुर समक्ष पशे गनुय पनेछ। 
 ररत नपगेुको, तोककएको आवश्यक धयूनतम शैक्षक्षक योग्यता नभएको र तोककएको परीक्षा दस्तुर नबझुाएका दरखास्त उपर कुन ै
कारवाही हुन ेछैन। साथ,ै प्रचलित काननू बमोन्जम अयोग्य ठहररन ेउम्मेद्वारहरुको दरखास्त उपर कुन ैकारवाही हुने छैन। झटुा वववरण 
उल्िेख गरी दरखास्त फारम भरेमा सो को जवाफदेही दरखास्तवािा स्वयं हुनु पनछे। 
तपलसिः 

१. ववज्ञापन नं.,               पदः                         माग सखंयाः 
लस .नं.  ववज्ञापन नं. पद माग संखया 

१. ...... समदुायमा आिाररत पुनस्थायपना (लसववआर) सहजकताय (खिुा) .... 

२. ...... समदुायमा आिाररत पनुस्थायपना (लसववआर) सहजकताय (अरक्षण कोटा - 
अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्त) 

.... 

२. सेवाको ककलसमः अस्थायी (करार सेवा) 
३. आवश्यक धयनूतम शकै्षक्षक योग्यता र अनभुवः  (क) माधयता प्राप्त लशक्षण संस्थाबाट कन्म्तमा अ.न.मी. उविणय गरी कायायनुभव 

हालसि गरेको, 
(ख) कम्प्यटुर सम्बधिी आिारभूत ज्ञान भएको, 
(ग) स्वास्थ्य र अपाङ्ग्गताको के्षत्रमा काम गरेको अनुभव भएको। 

४. तिव, सुवविा तथा अधय सेवा शतयः मालसक रु. १५,०००।– (पधर हजार रुपयैा मात्र) र अधय सेवा सवुविा करार सम्झौतामा 
उल्िेख गररए बमोन्जम। 
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५. उम्मेद्वारको उमेरः (क) मठहिा र अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको हकमा दरखास्त ठदन अन्धतम लमतत (अथायत लमतत २०७७/.../...) 
सम्ममा १८ वषय उमेर पुरा भई ४० बषय ननाघेको। 
(ख) पुरुषको हकमा दरखास्त ठदन अन्धतम लमतत (अथायत लमतत २०७७/.../...) सम्ममा १८ वषय उमेर परुा भई ३५ बषय ननाघेको। 

६. उम्मेद्वारको छनौट ववगिः लिखखत, कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा प्रत्यक्ष अधतवायताय। 
७. फारम प्राप्त गने र बुझाउनु पने स्थानः यस पालिकाको कायायियबाट दरखास्त फारम प्राप्त गरी उक्त फारम भरी पालिकाको 

कायायियमा बुझाउनु पने। 
८. परीक्षा दस्तुरः खुिातफय  रू.३००।–(तीन सय रुपयैाँ मात्र) र खिुासगैँ समावेशी (अपाङ्ग्गता भएको व्यन्क्तको िागग मात्र) लसटमा थप 

रू १००।– (एक सय रूपयैाँ मात्र) 
९. परीक्षा दस्तुर बझुाउन ेप्रकृयाः ................................मा परीक्षा दस्तुर जम्मा गरी दरखास्त फारम साथ पेश गनुयपनछे। 

१०. दरखास्त फारम भन ेलमततः लमतत २०७७/.../... देखी २०७७/.../... सम्म। 
११. परीक्षा सञ्चािन हुने लमतत, समय र स्थानः दरखास्त फारम भन ेअन्धतम म्याद सककएको तीनठदन लभत्र टेलिफोन गरी जानकारी 

गराईने छ। साथै पालिकाको सचूनापाठटमा टाँस गररनेछ। 
१२. पाठ्यक्रमः दरखास्त फारमसगैँ प्राप्त गनय सककने। 
१३. शैक्षक्षक योग्यता, अनभुव तथा अधय प्रमाणपत्रहरुका सम्बधिमा दरखास्त बुझाउने अन्धतम लमतत (२०७७/.../...) सम्म जारी 

भएकोिाई मात्र माधयता ठदइनछे। 
१४. ववशषे ब्यवस्थाः समदुायमा आिारीत पनुस्थायपना सहजकतायहरुको छनौट पश्चात दईु(२) मठहनाको समुदायमा आिारीत पुनस्थायपना 

तालिम हुनछे ।  

१५. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत तथा ववज्ञापन रद्द गन ेसम्पूणय अगिकार पालिकािाई हुनछे। 
१६. दरखास्त फारम भदाय आउने अस्पटटताको सम्बधिमा यस पालिकाको कायायियको टेलिफोन न ं .......... मा सम्पकय  गरी बुझ्न 

सककनछे। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदस्य सगचव 

लसफाररस सलमतत 
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अनसुूची-२ 

(दफा १० सगँ सम्बन्धित) 
समदुायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा सहजकतान पदका िाधग दिखास्त फािमको र्मरू्ा 

पौवादङुमा गाउँकाययपालिकाको कायायिय 
च्याङ्ग्रे, भोजपुर 

दिखास्त फािामको ढाँचा 
(क) उम्मेद्वारिे दरखास्त फारमका िागग भरेका पद सम्बधिी वववरण: 

ववज्ञापन न.ं : पद: 

ककलसमः १. खुिा, २. अपाङ्ग्ग, ३. दबुै (गोिो गचधह िगाउने) 
(ख) उम्मेद्वारको वयैन्क्तक वववरणः 
उम्मेद्वारको नाम थर  देवनागरमा  

 अंरेजी ठुिो अक्षरमा  लिङ्ग्ग: 
जधम लमततः वव.सं इस्वी सबंतः हािको उमेरः   वषय   मठहना 

नागरीकता नं: जारी गने न्जल्िा : लमतत : 
स्थायी ठेगाना न्जल्िाः गा.पा./न.पाः वडा नः 
 टोिः घर नं./मागयः फोनः 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि: 

बाबुको नाम, थर : आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः वैवाठहक अवस्थाः                    (वववाठहत/अवववाठहत उल्िेख गने) 

पतत/पत्नीको नाथथरः 

पररवारमा कोही अपाङ्ग्गता भएको व्यन्क्त भए/नभएकोः                     (उल्िेख गने) 

तनवेदकमा कुनै प्रकारको अपाङ्ग्गता भए/नभएकोः                                                    (उल्िेख गने) 

(ग) शैक्षक्षक योग्यता/तालिम (आवश्यक धयनूतम योग्यता/ कम्प्यटुर तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्यक न्यूर्तम योग्यता ववश्वववद्यािय/तालिम ददरे् संस्था शैक्षिक उपाधी/तालिम संकाय शे्रणी/प्रनतशत मूि ववषय 
शैक्षक्षक योग्यता      

     
तालिम      

 
(घ) अनभुव सम्बधिी वववरण 

कायानिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/किाि 
अवधध 

देखख सम्म 
       

हािसाि ै खखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृतत देखखने फोटो 
यहाँ टाँस्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारिे दस्तखत 
गने  
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मैिे यस दरखास्त फारममा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको िागग अयोग्य ठहररने गरी कुन ै
सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाटेँ वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित काननू बमोन्जम सहनछुे बझुाउनछुे। उम्मेद्वारिे पािना गने भनी 
प्रचलित काननू तथा यस दरखास्त फारममा उन्ल्िखखत सबै शतय तथा तनयमहरु पािना गनय मञ्चुर गदयछु। साथ,ै करार सम्झौतामा 
उन्ल्िखखत सम्पूणय शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु। 

उम्मेद्वािको यायाप्चे सहीछाप उम्मेद्वािको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 
 
 

 

लमनत: 

कायायियिे भनेः 

रलसद/भौचर नः रोि नं: . 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुजु गनेको नामः 
दस्तखतः 
लमतत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको नामः 
दस्तखतः 
लमततः 

 

द्रटटव्यःदरखास्त साथ सूचनामा उल्िेखखत िगायत तनम्नलिखखत कागजातहरु अतनवायय रुपमा उम्मेद्वार आफैिे प्रमाखणत गरी पशे गनुय पनछे।   
(१)  नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रततलिपी, (२) धयनूतम शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रमाखणत 

प्रततलिवप (सम्बद्िता आवश्यक पनमेा सो को प्रततलिवप समेत), (३) अनभुवको प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रततलिवप (भएमा), (४) सम्बन्धित 
गाउँ/गाउँपालिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रको प्रततलिवप, (५) अपाङ्ग्गता भएको व्यन्क्त भए अपाङ्ग्गता पररचयपत्रको प्रततलिवप, (६) 
अपाङ्ग्गता भएको व्यन्क्तको एकाघरपररवारको सदस्य भए नाता प्रमाखणत प्रमाणपत्रको प्रततलिवप। 

(२)  उम्मेद्वारिे लिखखत परीक्षा उविणय गरी अधतवायताय ठदन आउँदा प्रकरण १ मा उन्ल्िखखत सम्पूणय कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुको सक्कि 
समेत साथमा लिइ आउन ुपनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रवशे पत्र 

ववज्ञापन न:ं            फोटो 
रोि न:ं          नामः 
ठेगानाः                                                                  पदः 
प्रकारः खिुा/अपाङ्ग्ग/दवु ै

उम्मेद्वारिे परीक्षा ठदन आउँदा पािना गनुयपने कुराहरूः 
१. परीक्षा समयभधदा कन्म्तमा १ घण्टा अगाडी न ैपरीक्षा हुने स्थानमा र कन्म्तमा १५ लमनटे अगाडी नै पररक्षा हिमा प्रवेश गनुयपनछे। 
२. काब ु बाठहरको कारणबाट परीक्षा हिमा आउन ठढिा भएमा कारण सठहत जानकारी ठदएमा तनरीक्षकिे परीक्षा सरुू भएको १५ 

लमनटेलभत्रको अवगिसम्ममा परीक्षा हिमा पस्न ठदन सक्नेछ।सो अवगिभधदा बाहेक परीक्षा हिमा पस्न ठदइनछैेन। 
३. उिरपुन्स्तकामा कािो रङ्ग्कको मसी भएको किमको मात्र प्रयोग गनुयपनेछ। 
४. परीक्षा सरुू भएको ३० लमनेटदेखी ४० लमनेटसम्मको समयमा शौचािय जाने प्रयोजनका िागग मात्र तनरीक्षकको अनमुततिे परीक्षा 

हिबाट बाठहर जान सककने छ। 
५. परीक्षा अवगिमा क्याल्कुिेटर, मोबाईि वा अधय ववद्यतुतय उपकरणको प्रयोग गनय पाइने छैन। 
६. परीक्षा अवगिमा गचट, फिामे हततयार िगायतका कुनपैतन तनषगेित प्रकारको वस्तु परीक्षा हिलभत्र िजैान पाइनछैेन। 
७. कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अधतवायताय परीक्षा ठदन आउँदा पतन उम्मेद्वारिे यसै प्रवेशपत्र लिइ आउनुपनछे।  
८. उन्ल्िखखत शतयभधदा ववपररत उम्मेद्वारिे कुन ैकामकारवाही गरेमा उम्मेद्वारिाई परीक्षा हिबाट बाठहर तनकाल्नदेेखख परीक्षा रद्द 

गनसेम्मको अगिकार लसफाररस सलमततिाई हुनछे। 
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अनुसूची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
समदुायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा सहजकतान ि पालिकाबीच हुर्े किाि सम्झौताको ढाचँा 

 

..................... पालिका (यस पतछ प्रथम पक्ष भतनएको) र श्री ..........का छोरा/छोरी श्री ........... (यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) बीच 
प्रदेश सरकार, पालिका तथा साझदेार ससं्था करूणा फाउण्डसेन नपेािको त्रत्रपक्षीय साझदेारीमा.......................... पालिकामा सञ्चािन हुन े
अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना काययक्रमको िागग समदुायमा आिाररत पुनस्थायपना (सीववआर) सहजकतायपदमा कामकाज गने गरी 
यस पालिकाको लमतत ............को तनणययानसुार लमतत.. ............. देखख ................सम्मको िागग देहायको शतय र सुवविा पािना तथा 
उपिब्ि गन ेगराउने गरी यो करार सम्झौता गरी एक/एक प्रतत एक आपसमा बुखझ लियौ ठदयौ । 

शतनहरु 

१. दोश्रो पक्षिे पठहिो पक्षबाट खटाए अनुसार अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा पुनस्थायपना काययक्रमको िागग समुदायमा आिाररत 
पुनस्थायपना (सीववआर) सहजकताय पदमा कामकाज गनुयपनेछ । यसरी कामकाज गदाय दोश्रो पक्षिे ............... गाउँ/नगर 
पालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतको सुपरीवके्षणमा रही कामकाज गनुयपनछे। 

२. दोश्रो पक्षिे यसैसाथ सिंग्न काययवववरण बमोन्जम तनयलमतरूपिे कामकाज गनुयपनछे। 
३. तोककएको कामकाज तनयलमत हान्जर भई दोश्रोपक्षिे सम्पधन गनुयपनेछ । तोककएको कामकाज नगरेको र समयपािना तथा 

अनशुासन पािना नगरेको पाइएमा दोश्रोपक्षिाई पठहिो पक्षिे जुनसकैु बखत करार भगं गरी कामबाट हटाउन सक्नछे । 
४. करारमा सेवा उपिब्ि गराएवापतको पाररश्रलमक दोश्रोपक्षिे पठहिोपक्षबाट मालसक रूपमा रू. १५,०००।– (पधर हजार रूपयैाँ मात्र) 

पाउनछे ।यस बाहेक थप सुवविाको हकमा प्रथम पक्षिे तनणयय गरेबमोन्जम हुनेछ। 
५. सावयजतनक ववदाको ठदन बाहेक दोश्रो पक्षिे एक मठहना काम गरेवापत १.५(डेढ) ठदन ववदा उपभोग गनय पाउनेछ।उक्त ववदा 

उपभोग गदाय पालिकाको काममा बािा नपगु्ने गरी लमिाउनुपनेछ।यस्तो ववदा करार अवगिलभत्र संगचत गरी उपभोग गनय पाउनछे 
। साथै, सामान्जक परम्परा/कूि िमय अनसुार आफैिे कक्रया बस्नु पने भएमा बढीमा १५ ठदन कक्रया ववदा र मठहिा कमयचारीको 
हकमा सुत्केरी हुन ुअतघ र पतछ गरी बढीमा ९८ (अधठानब्बे) ठदनसम्म प्रसुती ववदा लिन पाउनछे । पुरुष कमयचारीको हकमा 
प्रसुती स्याहार ववदा बढीमा १५(पधर) ठदन पाउनेछ । 

६. सरकारी कामको लसिलसिामा दोश्रोपक्षिे िापरवाही गरी कुनै सरकारी सम्पतत नोक्सानी वा ठहनालमना वा अतनयलमत ढंगबाट 
प्रयोग गरेको पाइएमा सो को हानी नोक्सानी वा क्षततपतूतय प्रचलित काननू वमोन्जम सरकारी बाकँी सरह असिु उपर गराई करार 
भंग गरी कामबाट हटाइनेछ । 

७. कायायियको गोपतनयता प्रचलित काननू वमोन्जम कायम गनुय दोश्रोपक्षको कतयव्य हुनछे । कायायियको गोप्यता वा त्यस्ता ववषय 
वा कागजात कुनै अनगिकृत व्यन्क्त वा प्रसेिाई उपिब्ि गराएको प्रमाखणत भएमा त्यसबाट भएको क्षतत प्रचलित काननू 
वमोन्जम सरकारी बाँकी सरह दोश्रोपक्षबाट असुि उपर गररनेछ र तत्कािै करार भगं गरी कामबाट हटाइनछे । 

८. सम्झौता अनुरुप काम गनय नसक्ने भएमा दोश्रोपक्षिे कन्म्तमा एक मठहना अगाडड न ैपठहिोपक्षिाई लिखखत जानकारी ठदनपुनछे 
। 

९. पालिकामा काययक्रमको अविी समाप्त भएमा वा ववशेष कारणबाट काययक्रम स्थगन वा समाप्त भएमा वा दोश्रोपक्षको कायय 
सधतोषजनक नभएमा वाकाययक्रमका तीनवटै साझेदारहरूको सहमततमा काययपालिकाबाट ववशषे तनणयय गरीदोश्रोपक्ष काययरत पदमा 
अधय व्यवस्था भएमा यो करार सम्झौता स्वतः समाप्त हुनेछ । 

१०. दोश्रो पक्षिाई कुनै ववशेष सुवविा उपिब्ि गराउने तनणयय भएमा बाहेक कुनै प्रकारको थप सवुविा उपिब्ि गराईनेछैन ।थप 
सुवविाको माग दावी गनय पतन पाइनछैेन । 

११. आचरण अनशुासन िगायतका ववषयहरु कमयचारीसगँ सम्बन्धित प्रचलित काननू वमोन्जम दोश्रोपक्षिे पािना गनुयपनेछ । 
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१२. दोश्रो पक्षिे तनजको करार अवगि समाप्त भएपतछ वा अधय कुनै कारणिे तनज पदमकु्त भएपतछ एकपटक काम गरेकै आिारमा 
...............गाउँ/नगर पालिकामा वा यस काययक्रमका अधय साझदेार ससं्थामा भववश्यमा कुनैपतन पदमा अस्थायी वा स्थायी 
तनयनु्क्तका िागग कुनैप्रकारको दावी गनय पाउनछैेन। 

१३. यो करारको म्याद लमतत.....................सम्म कायम रहनेछ । 
१४. यस सम्झौतामा उल्िेख भएका ववषयहरू यसै सम्झौता बमोन्जम र उल्िेख नभएका ववषयहरू प्रथम पक्षको तनणयय तथा 

प्रचलित कानून वमोन्जम हुनछे । 
 
 
 
 
 
 

 

इतत सम्वत ....साि......मठहना.....गते रोज........शुभम.्...... । 
 

 

 

 

अनसुूची-४ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 
समदुायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा सहजकतान पदको िाधग तोककएको कायनववविण 

१. स्थानीय तहको सम्वन्धित वडाको वडासगचवको अगिनमा रही काययक्रम संचािन हुन े वडाहरुमा अपाङ्ग्गता रोकथाम तथा 
पुनस्थायपना काययक्रम कायायधवयन गने । 

२. स्थानीयतहको सम्बन्धित वडामा रहेका अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुको तथ्याङ्ग्क सकंिन गने र सो 
तथ्याङ्ग्किाई तनयलमत रुपमा अद्यावगिक गन े। 

३. स्थानीय तहको सम्बन्धित वडामा रहेका अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुको अवस्थाको प्रारन्म्भक जाँच 
गरी उनीहरुको पुनस्थायपना योजना सठहतको व्यन्क्तगत प्रोफायि तयार गने । 

४. अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क ब्यन्क्तहरु र उतनहरुका अलभभावकहरुिाई तनयलमत भेटघाट गरी पुनस्थायपना सेवा, 
परामशय र सरसल्िाह प्रदान गने । 

५. उपचार गनय आवश्यक बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुको वववरण तयार गरी उपचारका िागग सम्बन्धित अस्पताि तथा 
सेवा केधद्रहरुमा अलभभावक समेत समावेश गरी पठाउने वा िजैाने । 

६. कफन्जयोथरेापी आवश्यक भएका अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुिाई तनयलमत रुपमा थेरापीसेवा प्रदान गने 
। 

७. सहायक सामारी आवश्यक भएका अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुको िगत तयार गरी सो सेवाका िागग 
सम्बन्धित तनकाय तथा सेवा केधद्रहरुसगँ समधवय र पहि गनुयका साथै आफ्नै संस्थासगँ भएको श्रोतका आिारमा सहायका 
सामारीहरु खररद गरी ववतरण गने । 

८. काययक्रम संचािन हुन े ईकाइमा रहेका अपाङ्ग्गता भएका सम्पुणय बािबालिका तथा वयस्क ब्यन्क्तहरुिाई नपेाि सरकारिे 
उपिब्ि गराउन ेअपाङ्ग्गता पररचय पत्र बनाउन सहयोग गने । 

दोश्रो पिको तफन बाट: 

नामथर: 

ठेगाना: 
दस्तखत: 

 

 

सािीहरु: 

नामथर:              पद: 

दस्तखत:             कायायिय: 

नामथर:              पद: 

दस्तखत:            कायायिय: 

 

प्रथम पिको तफन बाट: 

नामथर: 

पद: 

दस्तखत: 
कायायिय: 
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९. ववद्याियसम्म पगेुर पढ्न सक्न े अवस्थामा रहेका तर ववलभधन कारणिे ववद्यािय नगएका अपाङ्ग्गता भएका 
बािबालिकाहरुिाई ववद्याियमा भनाय गन ेव्यवस्था लमिाउन,े ववद्यािय जान नसक्ने तर घरमा पढ्न सक्ने अपाङ्ग्गता भएका 
बािबालिकाहरुिाई घरमै पढ्नका िागग आवश्यक बधदोबस्त लमिाउने । 

१०. शाररररक समस्याका कारण समावशेी वा ववशषे लशक्षा आवश्यक भएका बािबालिकाहरुिाई (जस्तैः सुस्त श्रवण, दृन्टटववठहन, 

बौद्गिक अपाङ्ग्गता) नेपाि सरकारद्िारा संचािन गररएको ववशेष लशक्षा काययक्रममा समाठहत गन े।  

११. ववद्याियको भौततक तथा शकै्षक्षक वातावरण अपाङ्ग्ग मैत्री बनाउन पहिगने । 
१२. अपाङ्ग्गता भएका बािबालिकाहरुसमेत समावशे भएको समावशेी बािक्िब वा समूहगठन गरी उनीहरुिाई बािअगिकार तथा 

अपाङ्ग्गता भएका बािबालिकाहरुको अगिकारका िागग पैरवी गनय सक्षम बनाउने  साथै उनीहरुको क्षमता ववकासका िागग 
ववलभधन काययक्रमहरु संचािनका िागग सहजीकरण गने । 

१३. ववपधन अवस्थामा रहेका अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्कव्यन्क्तहरुका पररवारको पठहचान गरीउनीरुिाई आयआजयन 
काययक्रममा समावेश गने व्यवस्था लमिाउन े। 

१४. अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा मठहिाहरु माथी हुनसक्ने/भइरहेको दवु्ययवहार तथा ववभेदको पठहचान गरी धयायका िागग 
सहयोग र सहजीकरण गन।े 

१५. व्यवसातयकतालिमलिनइच्छुकअपाङ्ग्गताभएकाब्यन्क्ततथाअपाङ्ग्गताभएकाबािबालिकाहरुकाअलभभावकहरुको पठहचान गरी 
उनीहरुिाई व्यवसातयक तालिम प्रदान गन े। 

१६. अपाङ्ग्गता भएका बािबालिकाहरुका अलभभावकहरु तथा अपाङ्ग्गता भएका वयस्क व्यन्क्तहरु समावशे भएको स्वाविम्बन 
सलमततहरु/समहूहरु गठन गने र सोही सलमततहरु/समहूहरु माफय त आय आजयन काययक्रमका साथै  अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको 
पुनस्थायपना सम्बधिी ववलभधन काययक्रमहरु संचािन गन े।  

१७. स्थानीयतहको सम्बन्धित वडामा गठन भएका/हुने स्वाविम्बन, लमलिजुलि सलमततहरु/समूहहरु माफय त बचत तथा ऋण काययक्रम 
संचािन गन े। 

१८. स्वाविम्बन सलमततहरु/समूहहरुको नेततृ्व तथा क्षमता ववकासका िागग ववलभधन प्रकारका तालिम तथा काययक्रमहरु सचंािनका 
िगग सहजीकरण गने । 

१९. अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको पुनस्थायपना र उनीहरुका अगिकार सम्बधिी जनचेतना जगाउन ववलभधन काययक्रमहरु तजुयमा 
गरीसोको कायायधवयन गने। 

२०. अपाङ्ग्गताका क्षेत्रमा कामगने ववलभधन सघंससं्थाहरुसगँ समधवय र सहकायय गन े। 

२१. अपाङ्ग्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यन्क्तहरुको पनुस्थायपनाका िागग गनुयपनकेामको बावषयक, चौमालसक र मालसक 
कायययोजना तजुयमा गन े। 

२२. मालसक र चौमालसक कायय प्रगतीको प्रततवेदन तयार गने। 
२३. स्थानीयतहको सम्बन्धित वडामा अपाङ्ग्गता भएका व्यन्क्तहरुको पनुस्थायपना काययक्रम सचंािन गनय बजेट ववतनयोजनका िागग 

सरोकारवािा तनकायहरुसगँ समधवय तथा परैवी गने । 

२४. नेपाि सरकार स्वास्थ्य मधत्राियको मापदण्ड अनसुार नवजात लशशु तथा सुत्केरी मठहिाहरूका घरैमा गएर प्रथम, दोश्रो र तेश्रो 
जाँच गन।े 

२५. स्थानीय तहिे िगाए अह्राए बमोन्जमका काययक्रमसगँ सम्बन्धित अधय आवश्यक काययहरु। 

 

 

 

स्वीकृत गनेको 
नामथरः 
पदः 
 

प्रमाणीकरण भएको लमततः- २०७७।०५।१५ गते सोमवार 
 

आज्ञािे 

रमेश राई 

प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत 


