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रतवुामाई नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रतवुामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकािे पाररत गरेको समदुार्मा 
आधाररत पनुयस्थापना सहजकताय छनौट सम्बन्धी कार्यववलध, २०७७  
सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

 



[2] 

  



[3] 

समदुायमा आधारित परु्नस्थापर्ा सहजकतान छर्ौट सम्बन्धी कायनविवध, २०७७ 

 

प्रस्तािर्ााः ितुिामाई र्गिपाविकाि ेप्रदशे सिकाि ि करूणा फाउण्डसेर् र्ेपािसँगको 

साझेदािीमा सञ्चािर् गर्न िागेको अपाङ्गता िोकथाम तथा पुर्स्थानपर्ा कायनक्रमको 

सफि सञ्चािर्का िावग कायनक्रम सञ्चािर्को मेरूदण्डको रुपमा िहकेा समुदायमा 

आधारित पुर्स्थानपर्ा (वस.वब.आि) सहजकतानहरुको छर्ौट गर्न बाञ्छर्ीय भएकािे, 
प्रशासकीय कायनविवध (वर्यवमत गर्े) ऐर् २०७४ बमोवजम ितुिामाई 

र्गिपाविकािे यो कायनविवध स्िीकृत गिी िागु गिेको छ। 

१. सवंिप्त र्ाम ि प्रािम्भ: (१) यस कायनविवधको र्ाम “समुदायमा आधारित 

पुर्नस्थापर्ा सहजकतान छर्ौट सम्बन्धी कायनविवध, २०७७” हुर्ेछ।  
(२) यो कायनविवध ितुिामाई र्गिपाविकािे स्िीकृत गिेको वमवतबाट 

िागु हुर्ेछ। 

२. परिभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अथन र्िागेमा यस कायनविवधमा, 

                   (क)  “कायनक्रम” भन्नािे अपाङ्गता िोकथाम तथा पुर्स्थानपर्ा 

कायनक्रम सम्झर्ुपछनl  

(ख) “र्गिपाविका” भन्नािे ितिुामाई र्गिपाविकाको 

र्गिकायनपाविका सम्झर्ुपछन।  
(ग) “वर्दशेक सवमवत” भन्नािे वर्दवेशकाको दफा १९(१) 

बमोवजमको मन्राियस्तिमा गरित कायनक्रमको 

वर्दशेक सवमवत सम्झर्ुपछन।  

(घ) “वर्दवेशका” भन्नािे कायनक्रम सञ्चािर् गर्न प्रदशे 

सिकािद्वािा जािी गरिएको अपाङ्गता िोकथाम तथा 

पुर्स्थानपर्ा कायनक्रम (सञ्चािर्) वर्दवेशका, २०७६ 

सम्झर्ुपछन।  
(ङ)  “पाविका” भन्नािे ितिुामाई र्गिपाविका सम्झर्ुपछन।  
(च) “प्रदशे” भन्नािे प्रदशे र्ं. १ सम्झर्ुपछन। 
(छ) “प्रदशे सिकाि” भन्नािे प्रदशेको मवन्रपरिषद ्सम्झर्पुछन।  
(ज) “मन्रािय” भन्नािे प्रदशे सिकाि, सामावजक विकास 

मन्रािय सम्झर्ुपछन। 
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(झ) “व्यिस्थापर् सवमवत” भन्नािे वर्दवेशकाको दफा १९(२) 

बमोवजमको पाविकास्तिमा गरित कायनक्रम व्यिस्थापर् 

सवमवत सम्झर्ुपछन। 
(ञ) “सहजकतान”  भन्नाि े यस कायनविवध बमोवजम वर्युक्त 

गरिएका समुदायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा (वस.वब.आि) 

सहजकतान सम्झर्ुपछन। 
(ट) “साझेदाि संस्था” भन्नािे कायनक्रमको साझेदाि संस्था 

करूणा फाउण्डसेर् र्ेपाि सम्झर्ुपछन। 
(ि) “वसफारिस सवमवत” भन्नािे दफा ७ बमोवजमको 

वसफारिस सवमवत सम्झर्ुपछन। 

३. सहजकतानको छर्ौट गरिर्:े कायनक्रमको सञ्चािर्का िावग पाविकामा आिश्यक 

संख्यामा सहजकतानहरुको छर्ौट गरिर्ेछ। 

४. सहजकतानको सखं्या वर्धानिण: (१) पाविकामा ३०० जर्ा अपाङ्गता भएका 

व्यवक्तहरु बिाबि १ (एक) जर्ाका दििे सहजकतानहरु वर्युक्त गरिर्ेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोवजम सहजकतानहरुको संख्या वर्धानिण गर्ुनपुिन 

पाविकािे तथ्याङ्क सङ्किर् गिी अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको संख्या 

यककर् गर्ुनपर्ेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोवजम अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको तथ्याङ्क 

प्राप्त गरिसकेपवछ कायनक्रमको पाविकास्तिको व्यिस्थापर् सवमवतको बैिकबाट 

उपदफा (१) बमोवजमको आधािमा वर्युक्त गरिर् ेसहजकतानको संख्या वर्धानिण 

गर्ुनपर्ेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) ि (३) मा जेसकैु िेवखएतापवर् पाविकाको 

भौगोविक विकटता ि अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको जरटिताको अिस्थािाई 

ध्यार्मा िाखी सहजकतानको उवचत संख्या वर्धानिण गर्न सककर्ेछ । 

 

५. सहजकतानको योग्यतााः सहजकतानको योग्यता दहेाय बमोवजम हुर्ेछ-, 

(क) र्ेपािी र्ागरिक, 

(ख) मान्यताप्राप्त वशिण संस्थाबाट न्यूर्तम अ.र्.मी. तह 

उविणन गिेको, 

(ग) १८ िषन पुिा गिी ४० िषन र्र्ाघेको,  
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(घ) ितुिामाई र्गिपाविकाको स्थायी बावसन्दा हुर्ुपर्े। ति 

र्गिपाविकामा उल्िेवखत योग्यता भएको व्यवक्त 

र्भएमा िा उल्िेवखत योग्यता भएको व्यवक्तबाट वर्िेदर् 

र्आएमा वजल्िा वभरका र्वजकका अन्य पाविकामा 

िहकेा योग्यता पुगेका व्यवक्तहरुमध्येबाट यस कायनविवध 

बमोवजमको प्रकक्रया पुिा गिी सहजकतान छर्ौट गर्न 

सककर्े,  

(ङ) अपाङ्गता भएका व्यवक्त िा वतर्का परििािका सदस्य 

तथा स्िास्थ्य ि अपाङ्गताको िेरमा काम गिेको अर्ुभि 

भएका व्यवक्तहरुिाई सहजकतान  छर्ौटमा प्राथवमकता 

कदर्ुपर्े। 

६. सहजकतान छर्ौटका िावग विशषे व्यिस्थााः दफा ४ बमोवजम सहजकतानको 

संख्या वर्धानिण गदान वर्धानरित कुि संख्यामध्ये कवम्तमा एउटा वसट अपाङ्गता 

भएका व्यवक्तको िावग आिवित हुर्ेछ।यस्तो आिवित वसटमा अपाङ्गता 

भएका व्यवक्तहरुबीच मार प्रवतस्पधान गिाईर्ेछ।सहजकतानको पदमा आिेदर् 

कदर्े अपाङ्गता भएका व्यवक्त शािीरिक तथा मार्वसक रूपमा सिम हुर्ुपर्ेछ। 

ति योग्यता भएका अपाङ्गता भएका व्यवक्त मध्ये बाट कुर्ैपवर् आिेदर् 

र्आएमा सो वसटमा समेत योग्यता पुगेका अन्य व्यवक्तहरु बीच प्रवतस्पधान 

गिाईर्ेछ। 

७. वसफारिस सवमवतको गिर् ि काम, कतनव्य तथा अवधकािाः (१) सहजकतानको 

छर्ौटको िावग पाविका समि वसफारिस गर्न दहेाय बमोवजमको एक वसफारिस 

सवमवतको गिर् हुर्ेछ,- 

(क) प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत -संयोजक 

(ख)  प्रमुख, स्िास्थ्य शाखा –सदस्य 

(ग)  प्रमुख, मवहिा तथा बािबाविका शाखा -सदस्य 

(घ)  प्रवतवर्वध, साझेदाि संस्था –सदस्य 

(ङ)  कमनचािी प्रशासर् हरे्े एक जर्ा अवधकृत िा सहायक कमनचािी  -

सदस्य-सवचि 
(२) उपदफा (१) बमोवजमको वसफारिस सवमवतिाई सहजकतानको 

छर्ौट पिीिाको िावग सूचर्ा प्रकाशर् गर्े, प्राप्त आिेदर् स्िीकृत गर्,े छर्ौट 

पिीिा सञ्चािर् गर्े तथा सहजकतानको छर्ौटको वसफारिस गर्े िगायतका 

अन्य आिश्यक कायनहरु सम्पन्न गर्े अवधकाि िहर्ेछ। 
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(३) वसफारिस सवमवतिे उपदफा (२) बमोवजमको कायनहरु गर् े

वसिवसिामा पाविकाका कमनचािीहरुबाट आिश्यक सहयोग विर् सके्नछ।    

८. पाठ्यक्रमाः (१) पिीिाको पाठ्यक्रम प्रदशे सिकािद्वािा जािी गरिएको 

वर्दवेशका बमोवजम गिर् गरिएको वर्दशेक सवमवतिे स्िीकृत गर्ेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोवजमको पिीिाको पाठ्यक्रम दिखास्त 

फािमसाथ उपिब्ध गिाउर्पुर्ेछ। 

९. विज्ञापर्ाः (१) कवम्तमा सात कदर्को म्याद कदई पाविकािे अर्ुसूची-१ 

बमोवजमको ढाँचामा पाविकाको सूचर्ापारट तथा स्थार्ीय स्तिको कुर्ै एक 

दवैर्क पवरकामा सूचर्ा प्रकाशर् गर्ुनपर्ेछ। 
(२) खुिा ि दफा ६ बमोवजम आिवित वसटको िावग छुट्टाछुटै्ट दिखास्त 

कदर्ुपर्ेछ। ति, आिवित वसटमा प्रवतस्पधान गर्े अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुि े

खुिा वसटमा समेत आिेदर् कदर् सके्नछर््। 
(३) आिेदर् कदर्े समय समाप्त भएको तीर् कदर्वभर िीतपूिनक आिेदर् 

कदर्े आिेदकहरुिाई पिीिा सञ्चािर् हुर्े वमवत, समय ि स्थार्का बािेमा 

टेविफोर् गिी सूचर्ा कदर्ुपर्ेछ। सोही व्यहोिाको सचूर्ा पाविकाको सूचर्ा 

पारटमा समेत टाँस गर्ुनपर्ेछ। 

१०. दिखास्त फािमाः दिखास्त फािमको र्मूर्ा अर्ुसूची-२ बमोवजम हुर्ेछ। 

११. दिखास्त दस्तिुाः सहजकतान पदका िावग दिखास्त दस्तुि रु.३००।– (तीर्सय 

रुपैयाँ) हुर्ेछ। खुिा ि आिवित वसट गिी दिुैमा प्रवतस्पधान गर्न चाहर् े

उम्मेद्वाििे थप रु.१००।– (एकसय रुपैयाँ) दस्तुि बुझाउर्ुपर्ेछ। उक्त िकम 

पाविकाको िाजस्ि खातामा जम्मा हुर्ेछ।  

१२. प्रश्न वर्मानणाः तीर्िटा चिणमा हुर्े पिीिामा कुि १०० अङ्कभाििाई 

वबभाजर् गिी दहेाय बमोवजम प्रश्न वर्मानण गिी पिीिा सञ्चािर् हुर्ेछ,- 

(क) विवखत पिीिा- ५० पूणानङ्क, १ घण्टा (प्रवतप्रश्न २ 

अङ्कभािका २० िटा िस्तुगत प्रश्नहरु ि प्रवतप्रश्न ५ 

अङ्कभािका २ िटा विषयगत प्रश्नहरु) 

(ख) कम््युटि सीप पिीिण-२० पूणानङ्क, २० वमर्ेट (प्रवतप्रश्न ५ 

अङ्कभािका ४ िटा प्रश्नहरु) 

(ग) मौवखक अन्तिानतान पिीिा-३० पूणानङ्क 

१३. उिि पवुस्तकामा सकेंत र्म्बि िाख्ाेः सबै उिि पुवस्तकामा अवर्िायन रुपिे संकेत 

र्म्बि िाख्ुपर्ेछ। 
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१४. विवखत पिीिा सञ्चािर्ाः दफा १२ मा उवल्िवखत पिीिाहरुमध्ये सिनप्रथम 

विवखत पिीिा सञ्चािर् गर्ुनपर्ेछ। विवखत पिीिाको उविणानङ्क ४० प्रवतशत 

हुर्ेछ। विवखत पिीिामा अर्ुविणन हुर् ेउम्मेद्वाििाई बाकँी छर्ौट पिीिामा 

संिग्न गरिर्ेछैर्। 

१५. कम््यटुि सीप पिीिणाः विवखत पिीिामा सामेि भई उविणन भएका 

पिीिाथीहरु मध्य े माग गरिएको संख्याभन्दा अवधकतम तेब्बि संख्याका 

पिीिाथीहरुिाई कम््युटि सीप पिीिण ि दफा १६ बमोवजमको अन्तिानतान 

पिीिामा संिग्न गिाइर्ेछ। 
ति उम्मेद्वािहरुको आिेदर् र्ै कम पिेमा िा विवखत पिीिाबाट कम 

संख्यामा उम्मेद्वािहरु उविणन भएको अिस्थामा उविणन उम्मेद्वािहरुिाई र् ै

कम््युटि सीप पिीिण ि दफा १६ बमोवजमको अन्तिानतान पिीिामा संिग्न 

गिाउर् बाधा पर्े छैर्।   

१६. अन्तिानतानाः (१) अवन्तम चिणको पिीिाको रुपमा अन्तिानतान पिीिा सञ्चािर् 

हुर्ेछ। अन्तिानतानको अङ्क प्रदार् गदान अन्तिानतान िापत तोककएको पूणानङ्कको 

न्यूर्तम ४०% ि अवधकतम ७०% को बीचमा िही अङ्क प्रदार् गर्ुनपर्ेछ। सो 

भन्दा बढी िा घटी अंक प्रदार् गिेको खण्डमा औवचत्य पुवि हुर्े कािण उल्िेख 

गर्ुनपर्ेछ। 
(२) अन्तिानतान पिीिाको अङ्कभाििाई दहेाय बमोवजम वबभाजर् 

गर्ुनपर्ेछ,- 
न्यूर्तम शैविक 

योग्यताको श्रेणी 

अपाङ्गता 

भएको व्यवक्त 

िा 

परििािको 

सदस्य 

स्िास्थ्य ि 

अपाङ्गताको िेरमा 

काम गिेको अर्ुभि 

कायनक्रमको 

विषयिस्तु 

सम्बन्धी 

ज्ञार् 

स्थार्ीय 

वििाहत 

मवहिा 

जम्मा 

प्रथम वद्ववतय तृवतय १ 

िषन 

२ 

िषन 

३ िषन 

िा 

सोभन्दा 

बकढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 

३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अवन्तम र्वतजा प्रकाशर् गर्ाेः (१) दफा १४, दफा १५ ि दफा १६ बमोवजमको 

पिीिामा सबैभन्दा बकढ अङ्क प्राप्त गर्े उम्मेद्वािहरुिाई वसफारिस सवमवतको 
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वसफारिसका आधािमा पाविकािे वसम्बोि र्ं, उम्मेद्वािको र्ामथि, िेगार्ा 

उल्िेख गिी योग्यताक्रम अर्सुाि अवन्तम र्वतजा प्रकाशर् गर्ुनपर्ेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोवजम र्वतजा प्रकाशर् गदान कम्तीमा तीर्जर्ा 

हुर्ेगिी सम्भि भएसम्म पदसंख्या भन्दा दोब्बि संख्यामा िैकवल्पक 

उम्मेद्वािहरुको सूची समेत सफि उम्मेद्वािहरुको सूवचसँगै टाँस गर्ुनपर्ेछ। 
ति उम्मेद्वािहरुको आिेदर् र्ै कम पिेको िा तीर्जर्ा भन्दा कम 

संख्यामा उम्मेद्वािहरु उविणन र्भएको अिस्थामा तीर्जर्ा भन्दा कम िैकवल्पक 

उम्मेद्वािहरुको र्ामाििी वर्काल्र् बाधा पर्े छैर्।  

   

१८. सहजकतानको वर्यवुक्त ि किाि सम्झौतााः (१) सहजकतानहरुको वर्युवक्त 

वसफारिस सवमवतको वसफारिस प्रवतिेदर्का आधािमा पाविकािे गर्ेछ। 
(२) वसफारिस भएका सफि उम्मेद्वािहरुिाई ७ कदर्को म्याद कदई 

पाविकािे किाि सम्झौता गर्न सूचर्ा कदर्ुपर्ेछ। 
(३) उपदफा (१) बमोवजमको अिवधवभर किाि सम्झौता गर्न आउर् े

वसफारिस भएका सफि उम्मेद्वािहरुसँग पाविकाि े सहजकतानको िावग 

अर्ुसूची-३ बमोवजमको ढाँचामा आिश्यक कुिाहरु थपघट गिी किाि सम्झौता 

गर्ुनपर्ेछ।यसिी किाि सम्झौता गदान सहजकतानिाई सम्झौतासँगै अर्सुूची-४ 

बमोवजमको कायनविििण समेत कदर्ुपर्ेछ। 
(४) सहजकतानको किाि सम्झौताको अिवध एक पटकमा ६ मवहर्ाको 

हुर्ेछ। कायनसम्पादर् सन्तोषजर्क भएमा प्रत्येक ६/६ मवहर्ामा सम्झौता 

अिवध थप गद ैिैजार् सककर्छे। 
(५) उपदफा (१) बमोवजमको अिवधवभर किाि सम्झौता गर्न र्आउर् े

िा किाि सम्झौता गिेको वमवतबाट १ िषन वभर पदबाट िाजीर्ामा कदएमा 

सफि उम्मेद्वािको िाउँमा क्रमसाः िैकवल्पक योग्यता क्रममा िहकेा उम्मेद्वाििाई 

७ कदर्को म्याद कदई किाि सम्झौता गर्न सचूर्ा कदर्ुपर्छे।किाि सम्झौता गिी 

१ िषनभन्दा बकढ समय सहजकतानको रूपमा काम गरिसकेपवछ िाजीर्ामा 

कदएका सहजकतानको स्थार्मा पुर्ाः छर्ौट पिीिा सञ्चािर् गिी र्या ँ

सहजकतानहरुसँग किाि सम्झौता गरिर्ेछ।  
(६) सहजकतानिे स्िेच्छािे किाि वर्िन्तिता गर्न र्चाहमेा कवम्तमा १ 

मवहर्ा अगाडी पाविकामा विवखत रूपमा जार्कािी गिाउर्ु पर्ेछ। यसिी 

जार्कािी र्गिाई काम छाडमेा त्यस्ता व्यवक्तिाई पुर्ाः किािमा काम गर् े

अिसि कदइर्ेछैर्। 



[9] 

(७) यस कायनविवधमा अन्यर जुर्सकैु कुिा िेवखएतापवर् कायनक्रमको 

अिवध समाप्त भएमा िा विशेष कािणबाट कायनक्रम स्थगर् िा समाप्त भएमा 

िा सहजकतानको कायनसम्पादर् सन्तोषजर्क र्भएमा पाविकािे जुर्सकैुबेिा 

किाि सम्झौता िद्द गर्न सके्नछ। यसिी सम्झौता िद्द गर्ुनभन्दा कवम्तमा १५ कदर् 

अगाडी सो को जार्कािी सम्बवन्धत सहजकतानिाई कदर्ुपर्ेछ। 

१९. विज्ञको सहयोग विर् सककर्ाेः यस कायनविवध बमोवजम सहजकतान छर्ौट गर्न 

पिीिा सञ्चािर् गर्े वसिवसिामा वसफारिस सवमवति ेआिश्यकता अर्ुसाि 

सम्बद्ध विषयविज्ञ मर्ोवर्त गिी आिश्यक सहयोग विर् सके्नछ। 

२०. सहजकतानको पारिश्रवमक तथा सिेासवुिधााः सहजकतानको पारिश्रवमक तथा 

अन्य सेिासुविधाहरु किाि सम्झौतामा उल्िेख भएबमोवजम हुर्ेछ। 

२१. सपुिीििेणमा िहर्पुर्ाेः यस कायनविवध बमोवजम कामकाज गर्न खरटएका 

सहजकतानहरु पाविकाको प्रमुख प्रशासकीय अवधकृतको सुपिीिेिणमा िही 

कामकाज गर्ुनपर्ेछ। 

२२. दािी गर्न र्पाउर्ाेः सहजकतानिे वर्जको किाि अिवध समाप्त भएपवछ िा अन्य 

कुर्ै कािणिे वर्ज पदमुक्त भएमा एकपटक काम गिेकै आधािमा पाविकामा िा 

साझेदाि संस्थामा भविश्यमा कुर्ैपवर् पदमा अस्थायी िा स्थायी वर्युवक्तका 

िावग कुर्ै प्रकािको दािी गर्न पाउर्े छैर्। 

२३. बाधा अड्काउ फुकाउर् सके्नाः (१) यस कायनविवध तथा प्रचवित कार्रू्को 

अधीर्मा िही वसफारिस सवमवतिे उम्मेद्वाि वसफारिस गर्ेसम्मका कायनमा 

आउर्े बाधा अड्काउ फुकाउर् सके्नछ। 
(२) उपदफा (१) बाहकेका अन्य कायनको हकमा यस कायनविवध तथा 

प्रचवित कार्ूर्को अधीर्मा िही र्गिपाविकाि े बाधा अड्काउ फुकाउर् 

सके्नछ।  

२४. सशंोधर् िा खािेजीाः यस कायनविवधिाई आिश्यक संशोधर् िा खािेजी गर् े

अवधकाि पाविकामा वर्वहत िहर्ेछ। 
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अर्ुसूची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बवन्धत) 

समदुायमा आधारित परु्स्थानपर्ा सहजकतान पदका िावग प्रकाशर् गरिर् ेविज्ञापर्को ढाचँा 

ितुिामाई र्गिपाविका, र्गिकायनपाविकाको कायानिय 

ितुिामाई ,मोिंग   

समुदायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा सहजकतान पदका िावग दिखास्त आह्िार् गरिएको सूचर्ा 

(प्रकावशत वमवताः.............) 

यस ितुिामाई र्गिपाविकािे प्रदेश सिकाि ि करूणा फाउण्डेसर् र्ेपािसँगको साझेदािीमा 

सञ्चािर् गर्न िागेको अपाङ्गता िोकथाम तथा परु्स्थानपर्ा कायनक्रमको िावग आिश्यक 

तपवसिको पदमा खुिा प्रवतस्पधानत्मक पिीिाद्वािा किाि सेिामा पदपूर्तन गर्ुनपर् े भएकाि े

आिश्यक न्यूर्तम योग्यता पुगेका कुर् ै िात कसुि र्िागेका  इच्छुक योग्य र्पेािी 

र्ागरिकहरुबाट दिखास्त फािम भर्न आह्िार् गरिएको छ। यस र्गिपाविकाि े तोकेको 

दिखास्त फािममा भर्ुन पर् ेसम्पूणन विििणहरु भिी पासपोटन साईजको फोटो २ प्रवत टाँस गिी 

सो का साथ आफ्र्ो र्ेपािी र्ागरिकता ि दिखास्त कदर् ेपदका िावग तोककएको अवन्तम शैविक 

योग्यताको ट्रान्सकृ्ट, चारिवरक प्रमाणपर, पिीिा दस्तिु वतिेको बैंक भौचिको अधनकट्टी तथा 

र्ेपाि बाहके अन्य मिुुकबाट हावसि गिेको शैविक योग्यता भएमा सो को साथमा वरभुिर् 

विश्वविद्याियबाट समकिता वर्धानिण गिेको प्रमाणपर समेत संिग्न गिी ितुिामाई 

र्गिपाविकाको कायानिय समि पेश गर्ुन पर्ेछ। 

 रित र्पगुेको, तोककएको आिश्यक न्यूर्तम शैविक योग्यता र्भएको ि तोककएको 

पिीिा दस्तुि र्बुझाएका दिखास्त उपि कुर् ैकाििाही हुर्े छैर्। साथै, प्रचवित कार्ूर् बमोवजम 

अयोग्य िहरिर्े उम्मेद्वािहरुको दिखास्त उपि कुर्ै काििाही हुर्े छैर्। झुटा विििण उल्िेख गिी 

दिखास्त फािम भिेमा सो को जिाफदेही दिखास्तिािा स्िय ंहुर्ु पर्छे। 

तपवसिाः 

१. विज्ञापर् र्ं., पद ि माग संख्यााः 

वस .र्ं.  विज्ञापर् र्.ं पद माग सखं्या 

१. ...... समुदायमा आधारित परु्स्थानपर्ा (वसविआि) 

सहजकतान (खुिा) 

... 

२. ...... समुदायमा आधारित परु्स्थानपर्ा (वसविआि) 

सहजकतान (आिनर् कोटा - अपाङ्गता भएका 

व्यवक्त) 

... 

२. सेिाको ककवसमाः अस्थायी (किाि सेिा) 

३.  आिश्यक न्यरू्तम शैविक योग्यता ि अर्ुभिाः  (क) मान्यता प्राप्त वशिण संस्थाबाट 

कवम्तमा अ.र्.मी. उविणन गिी कायानर्ुभि हावसि गिेको, 

 (ख) कम््युटि सम्बन्धी आधािभूत ज्ञार् भएको, 

 (ग) स्िास्थ्य ि अपाङ्गताको िरेमा काम गिेको अर्ुभि भएको। 
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४.  तिि, सुविधा तथा अन्य सेिा शतनाः मावसक रु. १५,०००।– (पन्र हजाि रुपैया मार) ि 

अन्य सेिासुविधा किाि सम्झौतामा उल्िेख गरिए बमोवजम। 

५.  उम्मेद्वािको उमेिाः दिखास्त कदर्े अवन्तम वमवत (अथानत वमवत २०७७/.../...) सम्ममा १८ 

िषन उमेि पुिा भई ४० बषन र्र्ाघेको। 

६.  उम्मेद्वािको छर्ौट विवधाः विवखत, कम््युटि सीप पिीिण तथा प्रत्यि अन्तिानतान। 

७.  फािम प्राप्त गर् ेि बुझाउर्ु पर्े स्थार्ाः यस पाविकाको कायानियबाट दिखास्त फािम प्राप्त 

गिी उक्त फािम भिी पाविकाको कायानियमा बुझाउर्ु पर्े। 

८.  पिीिा दस्तिुाः खुिातफन  रू.३००।–(तीर् सय रुपैयाँ मार) ि खुिासँग ै समािेशी 

(अपाङ्गता भएको व्यवक्तको िावग मार) वसटमा थप रू १००।– (एक सय रूपैयाँ मार) 

९.  पिीिा दस्तुि बुझाउर्े प्रकृयााः ................................मा पिीिा दस्तुि जम्मा गिी 

दिखास्त फािमसाथ पेश गर्ुनपर्ेछ। 

१०.  दिखास्त फािम भर् ेवमवताः वमवत २०७७/.../... देखी २०७७/.../... सम्म। 

११.  पिीिा सञ्चािर् हुर् ेवमवत, समय ि स्थार्ाः दिखास्त फािम भर्े अवन्तम म्याद सककएको 

तीर्कदर् वभर टेविफोर् गिी जार्कािी गिाईर्छे। साथै पाविकाको सूचर्ापारटमा टाँस 

गरिर्छे।  

१२.  पाठ्यक्रमाः दिखास्त फािमसँगै प्राप्त गर्न सककर्े। 

१३. शैविक योग्यता, अर्ुभि तथा अन्य प्रमाणपरहरुका सम्बन्धमा दिखास्त बुझाउर्े अवन्तम 

वमवत (२०७७/.../...) सम्म जािी भएकोिाई मार मान्यता कदइर्ेछ। 

१४.  विशेष ब्यिस्थााः समुदायमा आधािीत पुर्स्थानपर्ा सहजकतानहरुको छर्ौट पश्चात दईु(२) 

मवहर्ाको समुदायमा आधािीत पुर्स्थानपर्ा ताविम हुर्छे । ताविम अिवधभि तिब 

पारिश्रवमक पाइर् ेछैर् ।  

१५.  आिेदर् स्िीकृत/अस्िीकृत तथा विज्ञापर् िद्द गर्े सम्पणून अवधकाि पाविकािाई हुर्छे। 

१६.  दिखास्त फािम भदान आउर् े अस्पिताको सम्बन्धमा यस पाविकाको कायानियको 

टेविफोर् र् ं.......... मा सम्पकन  गिी बुझ्र् सककर्ेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

सदस्य सवचि 

वसफारिस सवमवत 
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अर्ुसूची-२ 

(दफा १० सँग सम्बवन्धत) 

समदुायमा आधारित परु्स्थानपर्ा सहजकतान पदका िावग दिखास्त फािमको र्मरू्ा 

ितिुामाई र्गिपाविका, र्गिपाविकाको कायानिय 

ितिुामाई, मोिंग  

दिखास्त फािामको ढाचँा 

(क) उम्मेद्वािि ेदिखास्त फािमका िावग भिेका पद सम्बन्धी विििण: 

 विज्ञापर् र्ं. : पद:                      

ककवसमाः १. खुिा, २. अपाङ्ग, ३. दबैु (गोिो वचन्ह िगाउर्े) 

(ख) उम्मेद्वािको िैयवक्तक विििणाः 

उम्मेद्वािको र्ाम 

थि

  

देिर्ागिमा  

 अगं्रेजी िुिो 

अििमा 
 विङ्ग: 

जन्म वमवताः वि.सं इस्िी संबताः हािको 

उमेिाः   

िषन   

मवहर्ा 

र्ागिीकता र्ं: जािी गर् ेवजल्िा : वमवत : 

स्थायी 

िेगार्ा 

वजल्िााः गा.पा./र्.पााः िडा र्ाः 

 टोिाः घि र्ं./मागनाः फोर्ाः 

पराचाि गर् ेिेगार्ा : ईमेि: 

बाबुको र्ाम, थि : आमाको र्ाम, थिाः 

बाजेको र्ाम, थिाः िैिावहक अिस्थााः                    (वििावहत/अवििावहत 

उल्िेख गर्े) 

पवत/पत्नीको र्ाथथिाः 

परििािमा कोही अपाङ्गता भएको व्यवक्त भए/र्भएकोाः                     (उल्िेख गर्)े 

वर्िेदकमा कुर्ै प्रकािको अपाङ्गता भए/र्भएकोाः                             (उल्िेख गर्े) 

  

  

हािसािै खिचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मिुाकृलत देखिने फोटो 
र्हााँ टााँस्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारिे दस्तित गने 
l 
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(ग) शैविक योग्यता/ताविम (आिश्यक न्यरू्तम योग्यता/ कम््युटि ताविम मार उल्िेख गर्)े 

आिश्यक 

न्यरू्तम 

योग्यता 

विश्वविद्यािय/ताविम 

कदर् ेससं्था 

शवैिक 

उपाधी/ताविम 
संकाय श्रणेी/प्रवतशत 

मिू 

विषय 

शैविक 

योग्यता 

     

     

ताविम      

(घ) अर्ुभि सम्बन्धी विििण 

कायानिय पद सेिा/समहू/उपसमहू श्रणेी/तह स्थायी/अस्थायी/किाि 
अिवध 

देवख सम्म 

       

       

मैिे यस दिखास्त फािममा खुिाएका सम्पूणन विििणहरु सत्य छर््। दिखास्त बुझाएको पदको 

सूचर्ाको िावग अयोग्य िहरिर्े गिी कुर् ै सजाय पाएको छैर्। कुर्ै कुिा ढाँटे िा िुकाएको 

िहरिएमा प्रचवित कार्ूर् बमोवजम सहर्ेछु बुझाउर्ेछु। उम्मेद्वािि ेपािर्ा गर्े भर्ी प्रचवित 

कार्ूर् तथा यस दिखास्त फािममा उवल्िवखत सबै शतन तथा वर्यमहरु पािर्ा गर्न मञ्चुि गदनछु। 

साथै, किाि सम्झौतामा उवल्िवखत सम्पूणन शतनहरु पणून रुपमा पािर्ा गर्छुे। 

उम्मदे्वािको ल्या्च ेसहीछाप उम्मदे्वािको दस्तखत 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

वमवत: 

कायानियिे भर्ेाः 

िवसद/भौचि र्ाः िोि र्ं: . 

दिखास्त अस्िीकृत भए सो को कािण : 

दिखास्त रुजु गर्ेको र्ामाः 

दस्तखताः 

वमवत : 

दिखास्त 

स्िीकृत/अस्िीकृत 

गर्ेको र्ामाः 

दस्तखताः 

वमवताः 
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द्रिव्याः दिखास्त साथ सूचर्ामा उल्िेवखत िगायत वर्म्नविवखत कागजातहरु अवर्िायन रुपमा 

उम्मेद्वाि आफैिे प्रमावणत गिी पेश गर्ुन पर्छे।   

(१)  र्ेपािी र्ागरिकताको प्रमाणपरको प्रमावणत प्रवतविपी, (२) न्यूर्तम शैविक 

योग्यताको प्रमाणपर ि चारिवरक प्रमाणपरको प्रमावणत प्रवतविवप (सम्बद्धता 

आिश्यक पर्ेमा सो को प्रवतविवप समेत), (३) अर्ुभिको प्रमाणपरको प्रमावणत 

प्रवतविवप (भएमा), (४) र्गिपाविकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपरको प्रवतविवप, 

(५) अपाङ्गता भएको व्यवक्त भए अपाङ्गता परिचयपरको प्रवतविवप, (६) अपाङ्गता 

भएको व्यवक्तको एकाघिपरििािको सदस्य भए र्ाता प्रमावणत प्रमाणपरको प्रवतविवप।  

(२) उम्मेद्वाििे विवखत पिीिा उविणन गिी अन्तिानतान कदर् आउँदा प्रकिण १ मा उवल्िवखत 

सम्पूणन कागजात तथा प्रमाणपरहरुको सक्कि समेत साथमा विइ आउर् ुपर्छे। 

प्रिशे पर 

विज्ञापर् र्:ं     िोि र्:ं    फोटो  

र्ामाः     िेगार्ााः 

पदाः     प्रकािाः खुिा/अपाङ्ग/दिैु 

उम्मेद्वाििे पिीिा कदर् आउँदा पािर्ा गर्ुनपर्े कुिाहरूाः 

१. पिीिा समयभन्दा कवम्तमा १ घण्टा अगाडी र् ैपिीिा हुर् ेस्थार्मा ि कवम्तमा १५ वमर्ेट 

अगाडी र् ैपरििा हिमा प्रिेश गर्ुनपर्ेछ। 

२. काबु बावहिको कािणबाट पिीिा हिमा आउर् कढिा भएमा कािण सवहत जार्कािी 

कदएमा वर्िीिकि ेपिीिा सुरू भएको १५ वमर्ेटवभरको अिवधसम्ममा पिीिा हिमा पस्न 

कदर् सके्नछ।सो अिवधभन्दा बाहके पिीिा हिमा पस्न कदइर्ेछैर्। 

३. उििपुवस्तकामा कािो िङ्कको मसी भएको किमको मार प्रयोग गर्ुनपर्छे। 

४. पिीिा सुरू भएको ३० वमर्ेटदखेी ४० वमर्ेटसम्मको समयमा शौचािय जार् ेप्रयोजर्का 

िावग मार वर्िीिकको अर्ुमवति ेपिीिा हिबाट बावहि जार् सककर्े छ। 

५. पिीिा अिवधमा क्याल्कुिेटि, मोबाईि िा अन्य विदु्यवतय उपकिणको प्रयोग गर्न पाइर् े

छैर्। 

६. पिीिा अिवधमा वचट, फिाम ेहवतयाि िगायतका कुर्ैपवर् वर्षेवधत प्रकािको िस्त ुपिीिा 

हिवभर िैजार् पाइर्छैेर्। 

७. कम््युटि सीप पिीिण ि अन्तिानतान पिीिा कदर् आउँदा पवर् उम्मेद्वाििे यसै प्रिेशपर विइ 

आउर्ुपर्छे।  

८. उवल्िवखत शतनभन्दा विपरित उम्मेद्वाििे कुर्ै कामकाििाही गिेमा उम्मेद्वाििाई पिीिा 

हिबाट बावहि वर्काल्र्देेवख पिीिा िद्द गर्ेसम्मको अवधकाि वसफारिस सवमवतिाई हुर्ेछ। 
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अर्ुसूची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बवन्धत) 

समदुायमा आधारित परु्स्थानपर्ा सहजकतान ि पाविकाबीच हुर् ेकिाि सम्झौताको ढाचँा 

ितुिामाई र्गिपाविका, (यस पवछ प्रथम पि भवर्एको) ि श्री ..........का छोिा/छोिी श्री 

........... (यसपवछ दोश्रो पि भवर्एको) बीच प्रदेश सिकाि, पाविका तथा साझेदाि संस्था 

करूणा फाउण्डेसर् र्ेपािको वरपिीय साझेदािीमा ितुिामाई र्गिपाविकामा सञ्चािर् हुर् े

अपाङ्गता िोकथाम तथा परु्स्थानपर्ा कायनक्रमको िावग समुदायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा 

(सीविआि) सहजकतान पदमा कामकाज गर्े गिी यस र्गिपाविकाको  वमवत ............ को 

वर्णनयार्ुसाि वमवत.. ............. देवख ................सम्मको िावग देहायको शतन ि सुविधा पािर्ा 

तथा उपिब्ध गर्े गिाउर्े गिी यो किाि सम्झौता गिी एक/एक प्रवत एक आपसमा बुवझ वियौ 

कदयौ ।  

शतनहरु 

१. दोश्रो पििे पवहिो पिबाट खटाए अर्ुसाि अपाङ्गता िोकथाम तथा पुर्स्थानपर्ा 

कायनक्रमको िावग समुदायमा आधारित पुर्स्थानपर्ा (सीविआि) सहजकतान पदमा 

कामकाज गर्ुनपर्ेछ । यसिी कामकाज गदान दोश्रो पििे ितुिामाई र्गिपाविकाको 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृतको सुपिीिेिणमा िही कामकाज गर्ुनपर्ेछ। 

२. दोश्रो पििे यससैाथ संिग्न कायनविििण बमोवजम वर्यवमतरूपिे कामकाज गर्ुनपर्ेछ। 

३. तोककएको कामकाज वर्यवमत हावजि भई दोश्रोपििे सम्पन्न गर्ुनपर्ेछ । तोककएको 

कामकाज र्गिेको ि समयपािर्ा तथा अर्ुशासर् पािर्ा र्गिेको पाइएमा 

दोश्रोपििाई पवहिो पििे जरु्सुकै बखत किाि भगं गिी कामबाट हटाउर् सके्नछ । 

४. किािमा सेिा उपिब्ध गिाएिापतको पारिश्रवमक दोश्रोपििे पवहिोपिबाट मावसक 

रूपमा रू. १५,०००।– (पन्र हजाि रूपयैा ँमार) पाउर्ेछ ।यस बाहके थप सुविधाको 

हकमा प्रथम पििे वर्णनय गिेबमोवजम हुर्ेछ। 

५. सािनजवर्क विदाको कदर् बाहके दोश्रो पििे एक मवहर्ा काम गिेिापत १.५(डेढ) कदर् 

विदा उपभोग गर्न पाउर्ेछ । उक्त विदा उपभोग गदान पाविकाको काममा बाधा र्पुग्न े

गिी वमिाउर्ुपर्ेछ । यस्तो विदा किाि अिवधवभर संवचत गिी उपभोग गर्न पाउर्ेछ । 

साथै, सामावजक पिम्पिा/कूि धमन अर्ुसाि आफैिे कक्रया बस्नु परे् भएमा बढीमा १५ 

कदर् कक्रया विदा ि मवहिा कमनचािीको हकमा सतु्केिी हुर्ु अवघ ि पवछ गिी बढीमा ९८ 

(अन्िार्ब्बे) कदर्सम्म प्रसुती विदा विर् पाउर्ेछ । पुरुष कमनचािीको हकमा प्रसुती 

स्याहाि विदा बढीमा १५(पन्र) कदर् पाउर्ेछ । 

६. सिकािी कामको वसिवसिामा दोश्रोपििे िापििाही गिी कुर्ै सिकािी सम्पवत 

र्ोक्सार्ी िा वहर्ावमर्ा िा अवर्यवमत ढंगबाट प्रयोग गिेको पाइएमा सो को हार्ी 
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र्ोक्सार्ी िा िवतपूर्तन प्रचवित कार्ूर् िमोवजम सिकािी बाँकी सिह असुि उपि गिाई 

किाि भंग गिी कामबाट हटाइरे्छ । 

७. कायानियको गोपवर्यता प्रचवित कार्ूर् िमोवजम कायम गर्ुन दोश्रोपिको कतनव्य हुर्ेछ 

। कायानियको गो्यता िा त्यस्ता विषय िा कागजात कुर्ै अर्वधकृत व्यवक्त िा प्रेसिाई 

उपिब्ध गिाएको प्रमावणत भएमा त्यसबाट भएको िवत प्रचवित कार्ूर् िमोवजम 

सिकािी बाँकी सिह दोश्रो पिबाट असुि उपि गरिर्ेछ ि तत्कािै किाि भंग गिी 

कामबाट हटाइर्ेछ । 

८. सम्झौता अर्ुरुप काम गर्न र्सके्न भएमा दोश्रो पििे कवम्तमा एक मवहर्ा अगावड र् ै

पवहिो पििाई विवखत जार्कािी कदरु्परे्छ । 

९. पाविकामा कायनक्रमको अिधी समाप्त भएमा िा विशेष कािणबाट कायनक्रम स्थगर् िा 

समाप्त भएमा िा दोश्रो पिको कायन सन्तोषजर्क र्भएमा िा कायनक्रमका तीर्िटै 

साझेदािहरूको सहमवतमा कायनपाविकाबाट विशेष वर्णनय गिी दोश्रोपि कायनित 

पदमा अन्य व्यिस्था भएमा यो किाि सम्झौता स्िताः समाप्त हुर्ेछ । 

१०. दोश्रो पििाई कुर्ै विशेष सुविधा उपिब्ध गिाउर्े वर्णनय भएमा बाहके कुर् ैप्रकािको 

थप सुविधा उपिब्ध गिाईरे्छैर् । थप सुविधाको माग दािी गर्न पवर् पाइरे्छैर् । 

११. आचिण अर्शुासर् िगायतका विषयहरु कमनचािीसँग सम्बवन्धत प्रचवित कार्ूर् 

िमोवजम दोश्रोपििे पािर्ा गर्ुनपर्ेछ । 

१२. दोश्रो पििे वर्जको किाि अिवध समाप्त भएपवछ िा अन्य कुर्ै कािणिे वर्ज पदमुक्त 

भएपवछ एकपटक काम गिेकै आधािमा ितुिामाई र्गिपाविकामा िा यस कायनक्रमका 

अन्य साझेदाि ससं्थामा भविश्यमा कुर्ै पवर् पदमा अस्थायी िा स्थायी वर्यवुक्तका िावग 

कुर्ै प्रकािको दािी गर्न पाउर् ेछैर् । 

१३. यो किािको म्याद वमवत .....................सम्म कायम िहर्ेछ । 

१४. यस सम्झौतामा उल्िेख भएका विषयहरू यस ैसम्झौता बमोवजम ि उल्िेख र्भएका 

विषयहरू प्रथम पिको वर्णनय तथा प्रचवित कार्ूर् िमोवजम हुर्ेछ । 

 

 

 

 

 

इवत सम्ित ....साि......मवहर्ा.....गते िोज........शुभम्......... 

दोश्रो पिको तफन बाट: 

र्ामथि: 

िेगार्ा: 

दस्तखत: 

 

 

सािीहरु: 

र्ामथि: 

पद: 

दस्तखत: 

कायानिय: 

प्रथम पिको तफन बाट: 

र्ामथि: 

पद: 

दस्तखत: 

कायानिय:  
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अर्ुसूची-४ 
(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बवन्धत) 

समदुायमा आधारित परु्स्थानपर्ा सहजकतान पदको िावग तोककएको कायनविििण 

१. स्थार्ीय तहको सम्िवन्धत िडाको िडा सवचिको अवधर्मा िही कायनक्रम संचािर् 

हुर्े िडाहरुमा अपाङ्गता िोकथाम तथा पुर्स्थानपर्ा कायनक्रम कायानन्ियर् गर्े । 

२. स्थार्ीय तहको सम्बवन्धत िडामा िहकेा अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा 

ियस्क व्यवक्तहरुको तथ्याङ्क संकिर् गर्े ि सो तथ्याङ्किाई वर्यवमत रुपमा 

अद्यािवधक गर्े । 

३. स्थार्ीय तहको सम्बवन्धत िडामा िहकेा अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा 

ियस्क व्यवक्तहरुको अिस्थाको प्रािवम्भक जाँच गिी उर्ीहरुको पुर्स्थानपर्ा योजर्ा 

सवहतको व्यवक्तगत प्रोफायि तयाि गर्े । 

४. अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा ियस्क ब्यवक्तहरु ि उवर्हरुका 

अवभभािकहरुिाई वर्यवमत भेटघाट गिी पुर्स्थानपर्ा सेिा, पिामशन ि सिसल्िाह 

प्रदार् गर्े । 

५. उपचाि गर्न आिश्यक बािबाविका तथा ियस्क व्यवक्तहरुको विििण तयाि गिी 

उपचािका िावग सम्बवन्धत अस्पताि तथा सेिा केन्द्रहरुमा अवभभािक समेत 

समािेश गिी पिाउर्े िा िैजार्े । 

६. कफवजयोथेिापी आिश्यक भएका अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा ियस्क 

व्यवक्तहरुिाई वर्यवमत रुपमा थेिापी सेिा प्रदार् गर् े। 

७. सहायक सामाग्री आिश्यक भएका अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा ियस्क 

व्यवक्तहरुको िगत तयाि गिी सो सेिाका िावग सम्बवन्धत वर्काय तथा सेिा 

केन्द्रहरुसँग समन्िय ि पहि गर्ुनका साथै आफ्र्ै संस्थासँग भएको श्रोतका आधािमा 

सहायका सामाग्रीहरु खरिद गिी वितिण गर्े । 

८. कायनक्रम संचािर् हुर् ेईकाइमा िहकेा अपाङ्गता भएका सम्पुणन बािबाविका तथा 

ियस्क ब्यवक्तहरुिाई र्ेपाि सिकािि े उपिब्ध गिाउर् े अपाङ्गता परिचय पर 

बर्ाउर् सहयोग गर्े । 

९. विद्याियसम्म पुगेि पढ्र् सके्न अिस्थामा िहकेा ति विवभन्न कािणिे विद्यािय 

र्गएका अपाङ्गता भएका बािबाविकाहरुिाई विद्याियमा भर्ान गर्े व्यिस्था 

वमिाउर्े, विद्यािय जार् र्सके्न ति घिमा पढ्र् सके्न अपाङ्गता भएका 

बािबाविकाहरुिाई घिमै पढ्र्का िावग आिश्यक बन्दोबस्त वमिाउर्े । 
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१०. शारिरिक समस्याका कािण समािेशी िा विशेष वशिा आिश्यक भएका 

बािबाविकाहरुिाई (जस्तैाः सुस्त श्रिण, दवृिविवहर्, बौवद्धक अपाङ्गता) र्ेपाि 

सिकािद्धािा संचािर् गरिएको विशेष वशिा कायनक्रममा समावहत गर् े।  

११. विद्याियको भौवतक तथा शैविक िाताििण अपाङ्ग मैरी बर्ाउर् पहि गर् े। 

१२. अपाङ्गता भएका बािबाविकाहरु समेत समािेश भएको समािेशी बाि क्िब िा 

समूह गिर् गिी उर्ीहरुिाई बाि अवधकाि तथा अपाङ्गता भएका 

बािबाविकाहरुको अवधकािका िावग पैििी गर्न सिम बर्ाउर्े  साथै उर्ीहरुको 

िमता विकासका िावग विवभन्न कायनक्रमहरु संचािर्का िावग सहजीकिण गर्े । 

१३. विपन्न अिस्थामा िहकेा अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा ियस्क व्यवक्तहरुका 

परििािको पवहचार् गिी उर्ीहरुिाई आय आजनर् कायनक्रममा समािेश गर्े व्यिस्था 

वमिाउर्े । 

१४. अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा मवहिाहरुमाथी हुर्सके्न/भइिहकेो दवु्यनिहाि 

तथा विभेदको पवहचार्  गिी न्यायका िावग सहयोग ि सहजीकिण गर्े। 

१५. व्यिसावयक ताविम विर् इच्छुक अपाङ्गता भएका ब्यवक्त तथा अपाङ्गता भएका 

बािबाविकाहरुका अवभभािकहरुको पवहचार् गिी उर्ीहरुिाई व्यिसावयक 

ताविम प्रदार् गर्े । 

१६. अपाङ्गता भएका बािबाविकाहरुका अवभभािकहरु तथा अपाङ्गता भएका 

ियस्क व्यवक्तहरु समािेश भएको स्िाििम्बर् सवमवतहरु/समूहहरु गिर् गर्े ि सोही 

सवमवतहरु/समूहहरु माफन त आय आजनर् कायनक्रमका साथै  अपाङ्गता भएका 

व्यवक्तहरुको पुर्स्थानपर्ा सम्बन्धी विवभन्न कायनक्रमहरु सचंािर् गर्े ।  

१७. स्थार्ीय तहको सम्बवन्धत िडामा गिर् भएका/हुर् े स्िाििम्बर्, वमविजुवि 

सवमवतहरु/समूहहरु माफन त बचत तथा ऋण कायनक्रम संचािर् गर्े । 

१८. स्िाििम्बर् सवमवतहरु/समूहहरुको र्तेृत्ि तथा िमता विकासका िावग विवभन्न 

प्रकािका ताविम तथा कायनक्रमहरु संचािर्का िवग सहजीकिण गर्े । 

१९. अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको पुर्स्थानपर्ा ि उर्ीहरुका अवधकाि सम्बन्धी 

जर्चेतर्ा जगाउर् विवभन्न कायनक्रमहरु तजुनमा गिी सो को कायानन्ियर् गर्े । 

२०. अपाङ्गताका िेरमा काम गर्े विवभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्िय ि सहकायन गर्े । 

२१. अपाङ्गता भएका बािबाविका तथा ियस्क व्यवक्तहरुको पुर्स्थानपर्ाका िावग गर्ुन 

पर्े कामको बार्षनक, चौमावसक ि मावसक कायनयोजर्ा तजुनमा गर्े । 

२२. मावसक ि चौमावसक कायन प्रगतीको प्रवतिेदर् तयाि गर् े। 



[19] 

२३. स्थार्ीय तहको सम्बवन्धत िडामा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको पुर्स्थानपर्ा 

कायनक्रम संचािर् गर्न बजटे विवर्योजर्का िावग सिोकाििािा वर्कायहरुसँग 

समन्िय तथा पैििी गर्े । 

२४. र्ेपाि सिकाि स्िास्थ्य मन्राियको मापदण्ड अर्ुसाि र्िजात वशशु तथा सुत्केिी 

मवहिाहरूका घिैमा गएि प्रथम, दोश्रो ि तेश्रो जाचँ गर्े। 

२५. स्थार्ीय तहिे िगाए अह्राए बमोवजमका कायनक्रमसँग सम्बवन्धत अन्य आिश्यक 

कायनहरु। 

 

स्िीकृत गर्ेको 

र्ामथिाः 

पदाः 

 

cf1fn],  lbgfgfy nD;fn  
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