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रङ्गलेी नगरपाललका  

रङ्गलेी नगरकार्यपललका, मोरंग  

 

समदुार्मा आधाररत पनुयस्थापना सहजकताय छनौट सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७ 

 

प्रस्तािनााः रङ्गलेी नगरपाललकाले प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गनय 
लागेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको सफल सञ्चालनका लालग कार्यक्रम सञ्चालनको मेरूदण्डको 

रुपमा रहेका समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना (सीविआर) सहजकतायहरुको छनौट गनय बाञ्छनीर् भएकाले, 
प्रशासकीर् कार्यविलध (लनर्लमत गने) ऐन २०७४ बमोजजम रङ्गलेी नगरपाललकाले र्ो कार्यविलध स्िीकृत गरी लाग ु

गरेको छ। 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविलधको नाम “समदुार्मा आधाररत पनुयस्थापना सहजकताय छनौट 
सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७” हनुेछ।  

(२) र्ो कार्यविलध रङ्गलेी नगरपाललकाले स्िीकृत गरेको लमलतबाट लाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा,- 

                  (क)  “कार्यक्रम” भन्नाले अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम सम्झनपुछय l  
(ख) “नगरपाललका” भन्नाले रङ्गेली नगरकार्यपाललका सम्झनपुछय।  

(ग) “लनदेशक सलमलत” भन्नाले लनदेजशकाको दफा १९(१) बमोजजमको मन्रालर्स्तरमा 
गठित कार्यक्रमको लनदेशक सलमलत सम्झनपुछय।  

(घ) “लनदेजशका” भन्नाले कार्यक्रम सञ्चालन गनय प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएको अपाङ्गता 
रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम (सञ्चालन) लनदेजशका, २०७६ सम्झनपुछय।  

(ङ)  “पाललका” भन्नाले रङ्गलेी नगरपाललका सम्झनपुछय।  

(च) “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. १ सम्झनपुछय। 

(छ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेशको मजन्रपररषद् सम्झनपुछय।  

(ज) “मन्रालर्” भन्नाले प्रदेश सरकार, सामाजजक विकास मन्रालर् सम्झनपुछय। 

(झ) “व्र्िस्थापन सलमलत” भन्नाले लनदेजशकाको दफा १९(२) बमोजजमको पाललकास्तरमा 
गठित कार्यक्रम व्र्िस्थापन सलमलत सम्झनपुछय। 

(ञ) “सहजकताय”  भन्नाले र्स कार्यविलध बमोजजम लनर्कु्त गररएका समदुार्मा आधाररत 
पनुस्थायपना (सीविआर) सहजकताय सम्झनपुछय। 

(ट) “साझेदार संस्था” भन्नाले कार्यक्रमको साझेदार संस्था करूणा फाउण्डेसन नपेाल 
सम्झनपुछय। 

(ि) “लसफाररस सलमलत” भन्नाले दफा ७ बमोजजमको लसफाररस सलमलत सम्झनपुछय। 
३. सहजकतायको छनौट गररन:े कार्यक्रमको सञ्चालनका लालग पाललकामा आिश्र्क संख्र्ामा सहजकतायहरुको 

छनौट गररनेछ। 

४. सहजकतायको संख्र्ा लनधायरण: पाललकामा ३०० जना अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरु बराबर १ (एक) जनाका 
दरले सहजकतायहरु लनर्कु्त गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम सहजकतायहरुको संख्र्ा लनधायरण गनुयपिुय पाललकाले तथ्र्ाङ्क सङ्कलन 
गरी अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको संख्र्ा र्वकन गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको तथ्र्ाङ्क प्राप्त गररसकेपलछ कार्यक्रमको 
पाललकास्तरको व्र्िस्थापन सलमलतको बैिकबाट उपदफा (१) बमोजजमको आधारमा लनर्कु्त गररन े
सहजकतायको संख्र्ा लनधायरण गनुयपनेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जेसकैु लेजखएतापलन पाललकाको भौगोललक विकटता र 
अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको जवटलताको अिस्थालाई ध्र्ानमा राखी सहजकतायको उजचत संख्र्ा लनधायरण 
गनय सवकनेछ । 

५. सहजकतायको र्ोग्र्तााः सहजकतायको र्ोग्र्ता देहार् बमोजजम हनुेछ-, 
(क) नेपाली नागररक, 
(ख) मान्र्ताप्राप्त जशिण संस्थाबाट न्रू्नतम अ.न.मी. तह उजिणय गरेको, 
(ग) परुुषका हकमा १८ िषय परुा गरी ३५ िषय ननाघेको र मवहला तथा अपाङ्गता भएका 

व्र्जक्तको हकमा १८ परुा गरी ४० िषय ननाघेको,  

(घ) रङ्गेली नगरपाललकाको स्थार्ी बालसन्दा हनुपुने। तर नगरपाललकामा उल्लेजखत 
र्ोग्र्ता भएको व्र्जक्त नभएमा िा उल्लेजखत र्ोग्र्ता भएको व्र्जक्तबाट लनिेदन 
नआएमा जजल्ला लभरका नजजकका अन्र् पाललकामा रहेका र्ोग्र्ता पगेुका 
व्र्जक्तहरुमध्रे्बाट र्स कार्यविलध बमोजजमको प्रवक्रर्ा परुा गरी सहजकताय छनौट गनय 
सवकने,  

(ङ) अपाङ्गता भएका व्र्जक्त िा लतनका पररिारका सदस्र् तथा स्िास्थ्र् र अपाङ्गताको 
िेरमा काम गरेको अनभुि भएका व्र्जक्तहरुलाई सहजकताय  छनौटमा प्राथलमकता 
ठदनपुने। 

६. सहजकताय छनौटका लालग विशषे व्र्िस्थााः दफा ४ बमोजजम सहजकतायको संख्र्ा लनधायरण गदाय लनधायररत 
कुल संख्र्ामध्रे् कजम्तमा एउटा लसट अपाङ्गता भएका व्र्जक्तको लालग आरजित हनुेछ।र्स्तो आरजित 
लसटमा अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुबीच मार प्रलतस्पधाय गराईनेछ।सहजकतायको पदमा आिेदन ठदने अपाङ्गता 
भएका व्र्जक्त शारीररक तथा मानलसक रूपमा सिम हनुपुनेछ। तर र्ोग्र्ता भएका अपाङ्गता भएका 
व्र्जक्त मध्रे् बाट कुनैपलन आिेदन नआएमा सो लसटमा समेत र्ोग्र्ता पगेुका अन्र् व्र्जक्तहरु बीच 
प्रलतस्पधाय गराईनेछ। 

७. लसफाररस सलमलतको गिन र काम, कतयव्र् तथा अलधकाराः (१) सहजकतायको छनौटको लालग पाललका 
समि लसफाररस गनय देहार् बमोजजमको एक लसफाररस सलमलतको गिन हनुेछ,- 

(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत  –संर्ोजक 

(ख) प्रमखु, सामाजजक विकास शाखा/मवहला बालबाललका शाखा   –सदस्र् 

(ग) स्िास्थ्र् संर्ोजक            –सदस्र् 

(घ) प्रलतलनलध, साझेदार संस्था       –सदस्र् 
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(ङ) प्रलतलनलध, पाललकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको संस्था  –सदस्र् 

(च) कमयचारी प्रशासन हेने एक जना अलधकृत                    –सदस्र्-सजचि 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस सलमलतलाई सहजकतायको छनौट परीिाको लालग सूचना 
प्रकाशन गने, प्राप्त आिेदन स्िीकृत गने, छनौट परीिा सञ्चालन गने तथा सहजकतायको छनौटको 
लसफाररस गने लगार्तका अन्र् आिश्र्क कार्यहरु सम्पन्न गने अलधकार रहनेछ। 

(३) लसफाररस सलमलतले उपदफा (२) बमोजजमको कार्यहरु गने लसललसलामा पाललकाका 
कमयचारीहरुबाट आिश्र्क सहर्ोग ललन सक्नेछ।    

८. पाठ्यक्रमाः (१) परीिाको पाठ्यक्रम प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएको लनदेजशका बमोजजम गिन गररएको 
लनदेशक सलमलतले स्िीकृत गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको परीिाको पाठ्यक्रम दरखास्त फारमसाथ उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

९. विज्ञापनाः (१) कजम्तमा पन्र ठदनको म्र्ाद ठदई पाललकाले अनसूुची-१ बमोजजमको ढाँचामा पाललकाको 
सूचनापावट तथा स्थानीर् स्तरको कुनै एक दैलनक पलरकामा सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(२) खलुा र दफा ६ बमोजजम आरजित लसटको लालग छुट्टाछुटै्ट दरखास्त ठदनपुनेछ। तर, 
आरजित लसटमा प्रलतस्पधाय गने अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुले खलुा लसटमा समेत आिेदन ठदन सक्नछेन।् 

(३) आिेदन ठदने समर् समाप्त भएको तीन ठदनलभर रीतपूियक आिेदन ठदने आिेदकहरुलाई 
परीिा सञ्चालन हनुे लमलत, समर् र स्थानका बारेमा टेललफोन गरी सूचना ठदनपुनेछ।सोही व्र्होराको 
सूचना पाललकाको सूचना पावटमा समेत टाँस गनुयपनेछ। 

१०. दरखास्त फारमाः दरखास्त फारमको नमूना अनसूुची-२ बमोजजम हनुेछ। 

११. दरखास्त दस्तरुाः सहजकताय पदका लालग दरखास्त दस्तरु रु.३००।– (तीनसर् रुपैर्ाँ) हनुेछ। खलुा र 
आरजित लसट गरी दिैुमा प्रलतस्पधाय गनय चाहने उम्मेद्वारले थप रु.१००।– (एकसर् रुपैर्ाँ) दस्तरु 
बझुाउनपुनेछ। उक्त रकम पाललकाको राजस्ि खातामा जम्मा हनुेछ।  

१२. प्रश्न लनमायणाः तीनिटा चरणमा हनुे परीिामा कुल १०० अङ्कभारलाई लबभाजन गरी देहार् बमोजजम प्रश्न 
लनमायण गरी परीिा सञ्चालन हनुेछ,- 

(क) ललजखत परीिा- ५० पूणायङ्क, १ घण्टा (प्रलतप्रश्न २ अङ्कभारका २० िटा िस्तगुत 
प्रश्नहरु र प्रलतप्रश्न ५ अङ्कभारका २ िटा विषर्गत प्रश्नहरु) 

(ख) कम््र्टुर सीप परीिण-२० पूणायङ्क, २० लमनेट (प्रलतप्रश्न ५ अङ्कभारका ४ िटा 
प्रश्नहरु) 

(ग) मौजखक अन्तिायताय परीिा-३० पूणायङ्क 

१३. उिर पजुस्तकामा संकेत नम्बर राख्ाेः सबै उिर पजुस्तकामा अलनिार्य रुपले संकेत नम्बर राख्पुनेछ। 

१४. ललजखत परीिा सञ्चालनाः दफा १२ मा उजल्लजखत परीिाहरु मध्रे् सियप्रथम ललजखत परीिा सञ्चालन 
गनुयपनेछ।ललजखत परीिाको उजिणायङ्क ४० प्रलतशत हनुछे। ललजखत परीिामा अनजुिणय हनुे उम्मेद्वारलाई 
बाँकी छनौट परीिामा संलग्न गररनेछैन। 



4 
 

१५. कम््र्टुर सीप परीिणाः ललजखत परीिामा सामेल भई उजिणय भएका परीिाथीहरु मध्रे् माग गररएको 
संख्र्ाभन्दा अलधकतम तेब्बर संख्र्ाका परीिाथीहरुलाई कम््र्टुर सीप परीिण र दफा १६ बमोजजमको 
अन्तिायताय परीिामा संलग्न गराइनेछ। 

तर उम्मेद्वारहरुको आिेदन नै कम परेमा िा ललजखत परीिाबाट कम संख्र्ामा उम्मेद्वारहरु 
उजिणय भएको अिस्थामा उजिणय उम्मेद्वारहरुलाई नै कम््र्टुर सीप परीिण र दफा १६ बमोजजमको 
अन्तिायताय परीिामा संलग्न गराउन बाधा पने छैन।   

१६. अन्तिायतायाः (१) अजन्तम चरणको परीिाको रुपमा अन्तिायताय परीिा सञ्चालन हनुछे। अन्तिायतायको अङ्क 
प्रदान गदाय अन्तिायताय िापत तोवकएको पूणायङ्कको न्रू्नतम ४०% र अलधकतम ७०% को बीचमा रही अङ्क 
प्रदान गनुयपनेछ। सो भन्दा बढी िा घटी अंक प्रदान गरेको खण्डमा औजचत्र् पवुि हनुे कारण उल्लेख 
गनुयपनेछ। 

(२) अन्तिायताय परीिाको अङ्कभारलाई देहार् बमोजजम लबभाजन गनुयपनेछ,- 
न्रू्नतम शैजिक 
र्ोग्र्ताको शे्रणी 

अपाङ्गता भएको 
व्र्जक्त िा 

पररिारको सदस्र् 

स्िास्थ्र् र अपाङ्गताको 
िेरमा काम गरेको अनभुि 

कार्यक्रमको 
विषर्िस्त ु
सम्बन्धी 
ज्ञान 

स्थानीर् 
वििावहत 
मवहला 

जम्मा 

प्रथम ठद्वलतर् तलृतर् १ 
िषय 

२ 
िषय 

३ िषय िा 
सोभन्दा बवढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 

३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अजन्तम नलतजा प्रकाशन गनेाः (१) दफा १४, दफा १५ र दफा १६ बमोजजमको परीिामा सबैभन्दा बवढ 
अङ्क प्राप्त गने उम्मेद्वारहरुलाई लसफाररस सलमलतको लसफाररसका आधारमा पाललकाले लसम्बोल नं, 
उम्मेद्वारको नामथर, िेगाना उल्लेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार अजन्तम नलतजा प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम नलतजा प्रकाशन गदाय कम्तीमा तीनजना हनुेगरी सम्भि भएसम्म 
पदसंख्र्ा भन्दा दोब्बर संख्र्ामा िैकजल्पक उम्मेद्वारहरुको सूची समेत सफल उम्मेद्वारहरुको सूजचसँगै टाँस 
गनुयपनेछ। 

तर उम्मेद्वारहरुको आिेदन नै कम परेको िा तीनजना भन्दा कम संख्र्ामा उम्मेद्वारहरु उजिणय 
नभएको अिस्थामा तीनजना भन्दा कम िैकजल्पक उम्मेद्वारहरुको नामािली लनकाल्न बाधा पने छैन।    

१८. सहजकतायको लनर्जुक्त र करार सम्झौतााः (१) सहजकतायहरुको लनर्जुक्त लसफाररस सलमलतको लसफाररस 
प्रलतिेदनका आधारमा पाललकाले गनेछ। 

(२) लसफाररस भएका सफल उम्मेद्वारहरुलाई ७ ठदनको म्र्ाद ठदई पाललकाले करार सम्झौता 
गनय सूचना ठदनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको अिलधलभर करार सम्झौता गनय आउन े लसफाररस भएका सफल 
उम्मेद्वारहरुसँग पाललकाले सहजकतायको लालग अनसूुची-३ बमोजजमको ढाँचामा आिश्र्क कुराहरु थपघट 
गरी करार सम्झौता गनुयपनेछ।र्सरी करार सम्झौता गदाय सहजकतायलाई सम्झौतासँगै अनसूुची-४ 
बमोजजमको कार्यवििरण समेत ठदनपुनेछ। 
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(४) सहजकतायको करार सम्झौताको अिलध एक पटकमा ६ मवहनाको हनुेछ। कार्यसम्पादन 
सन्तोषजनक भएमा प्रत्रे्क ६/६ मवहनामा सम्झौता अिलध थप गदै लैजान सवकनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजजमको अिलधलभर करार सम्झौता गनय नआउने िा करार सम्झौता गरेको 
लमलतबाट १ िषय लभर पदबाट राजीनामा ठदएमा सफल उम्मेद्वारको िाउँमा क्रमसाः िैकजल्पक र्ोग्र्ता 
क्रममा रहेका उम्मेद्वारलाई ७ ठदनको म्र्ाद ठदई करार सम्झौता गनय सूचना ठदनपुनेछ।करार सम्झौता 
गरी १ िषयभन्दा बवढ समर् सहजकतायको रूपमा काम गररसकेपलछ राजीनामा ठदएका सहजकतायको 
स्थानमा पनुाः छनौट परीिा सञ्चालन गरी नर्ाँ सहजकतायहरुसँग करार सम्झौता गररनछे।  

(६) सहजकतायले स्िेच्छाले करार लनरन्तरता गनय नचाहेमा कजम्तमा १ मवहना अगाडी पाललकामा 
ललजखत रूपमा जानकारी गराउन ुपनेछ। र्सरी जानकारी नगराई काम छाडेमा त्र्स्ता व्र्जक्तलाई पनुाः 
करारमा काम गने अिसर ठदइनेछैन। 

(७) र्स कार्यविलधमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेजखएतापलन कार्यक्रमको अिलध समाप्त भएमा िा 
विशेष कारणबाट कार्यक्रम स्थगन िा समाप्त भएमा िा सहजकतायको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा 
पाललकाले जनुसकैुबेला करार सम्झौता रद्द गनय सक्नेछ। र्सरी सम्झौता रद्द गनुयभन्दा कजम्तमा १५ ठदन 
अगाडी सो को जानकारी सम्बजन्धत सहजकतायलाई ठदनपुनेछ। 

१९. विज्ञको सहर्ोग ललन सवकनाेः र्स कार्यविलध बमोजजम सहजकताय छनौट गनय परीिा सञ्चालन गने 
लसललसलामा लसफाररस सलमलतले आिश्र्कता अनसुार सम्बद्ध विषर्विज्ञ मनोलनत गरी आिश्र्क सहर्ोग 
ललन सक्नेछ। 

२०. सहजकतायको पाररश्रलमक तथा सेिासवुिधााः सहजकतायको पाररश्रलमक तथा अन्र् सेिासवुिधाहरु करार 
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजजम हनुेछ। 

२१. सपुरीिेिणमा रहनपुनेाः र्स कार्यविलध बमोजजम कामकाज गनय खवटएका सहजकतायहरु पाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको सपुरीिेिणमा रही कामकाज गनुयपनेछ। 

२२. दािी गनय नपाउनाेः सहजकतायले लनजको करार अिलध समाप्त भएपलछ िा अन्र् कुनै कारणले लनज पदमकु्त 
भएमा एकपटक काम गरेकै आधारमा पाललकामा िा साझेदार संस्थामा भविश्र्मा कुनैपलन पदमा अस्थार्ी 
िा स्थार्ी लनर्जुक्तका लालग कुनै प्रकारको दािी गनय पाउने छैन। 

२३. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः (१) र्स कार्यविलध तथा प्रचललत कानूनको अधीनमा रही लसफाररस 
सलमलतले उम्मेद्वार लसफाररस गनेसम्मका कार्यमा आउने बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बाहेकका अन्र् कार्यको हकमा र्स कार्यविलध तथा प्रचललत कानूनको 
अधीनमा रही जहदा गाउँपाललकाले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे।  

२४. संशोधन िा खारेजीाः र्स कार्यविलधलाई आिश्र्क संशोधन िा खारेजी गने अलधकार पाललकामा लनवहत 
रहनेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना सहजकताय पदका लालग प्रकाशन गररन ेविज्ञापनको ढाचँा 

रङ्गलेी नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

रङ्गलेी, मोरंग 

समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना सहजकताय पदका लालग दरखास्त आह्वान गररएको सूचना 
(प्रकाजशत लमलताः.............) 

र्स रङ्गलेी नगरपाललकाले प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गनय लागेको 
अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको लालग आिश्र्क तपलसलको पदमा खलुा प्रलतस्पधायत्मक परीिाद्वारा 
करार सेिामा पदपूलतय गनुयपने भएकाले आिश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता पगेुका कुनै िात कसरु नलागेका  इच्छुक 
र्ोग्र् नेपाली नागररकहरुबाट दरखास्त फारम भनय आह्वान गररएको छ। र्स पाललकाले तोकेको दरखास्त 
फारममा भनुय पने सम्पूणय वििरणहरु भरी पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत टाँस गरी सो का साथ आफ्नो नेपाली 
नागररकता र दरखास्त ठदन ेपदका लालग तोवकएको अजन्तम शैजिक र्ोग्र्ताको ट्रान्सकृ्ट, चाररलरक प्रमाणपर, 
परीिा दस्तरु लतरेको बैंक भौचरको अधयकट्टी तथा नेपाल बाहेक अन्र् मलुकुबाट हालसल गरेको शैजिक र्ोग्र्ता 
भएमा सो को साथमा लरभिुन विश्वविद्यालर्बाट समकिता लनधायरण गरेको प्रमाणपर समेत संलग्न गरी रङ्गलेी 
नगरपाललकाको कार्ायलर् समि पेश गनुय पनेछ। 

 ररत नपगेुको, तोवकएको आिश्र्क न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ता नभएको र तोवकएको परीिा दस्तरु 
नबझुाएका दरखास्त उपर कुनै कारिाही हनुे छैन। साथै, प्रचललत कानून बमोजजम अर्ोग्र् िहररने उम्मेद्वारहरुको 
दरखास्त उपर कुनै कारिाही हनुे छैन। झटुा वििरण उल्लेख गरी दरखास्त फारम भरेमा सो को जिाफदेही 
दरखास्तिाला स्िरं् हनु ुपनेछ। 

तपलसलाः 
१. विज्ञापन नं., पद र माग संख्र्ााः 

लस .नं.  विज्ञापन नं. पद माग संख्र्ा 
१. ...... समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना (लसविआर) सहजकताय 

(खलुा) 
... 

२. ...... समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना (लसविआर) सहजकताय 
(कोटा - अपाङ्गता भएका व्र्जक्त) 

... 

२. सेिाको वकलसमाः अस्थार्ी (करार सेिा) 
३. आिश्र्क न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ता र अनभुिाः  (क) मान्र्ता प्राप्त जशिण संस्थाबाट कजम्तमा अ.न.मी. 

उजिणय गरी कार्ायनभुि हालसल गरेको, 
(ख) कम््र्टुर सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान भएको, 
(ग) स्िास्थ्र् र अपाङ्गताको िेरमा काम गरेको अनभुि भएको। 

४. तलि, सवुिधा तथा अन्र् सेिा शतयाः मालसक रु. १५,०००।– (पन्र हजार रुपैर्ा मार) र अन्र् 
सेिासवुिधा करार सम्झौतामा उल्लेख गररए बमोजजम। 
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५. उम्मेद्वारको उमेराः (क) मवहला र अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको हकमा दरखास्त ठदन अजन्तम लमलत 
(अथायत लमलत २०७७/.../...) सम्ममा १८ िषय उमेर परुा भई ४० बषय ननाघेको। 

(ख) परुुषको हकमा दरखास्त ठदन अजन्तम लमलत (अथायत लमलत २०७७/.../...) सम्ममा १८ िषय उमेर 
परुा भई ३५ बषय ननाघेको। 

६. उम्मेद्वारको छनौट विलधाः ललजखत, कम््र्टुर सीप परीिण तथा प्रत्र्ि अन्तिायताय। 

७. फारम प्राप्त गने र बझुाउन ु पने स्थानाः र्स पाललकाको कार्ायलर्बाट दरखास्त फारम प्राप्त गरी उक्त 
फारम भरी पाललकाको कार्ायलर्मा बझुाउन ुपने। 

८. परीिा दस्तरुाः खलुातफय  रू.३००।–(तीन सर् रुपैर्ाँ मार) र खलुासँगै समािेशी (अपाङ्गता भएको 
व्र्जक्तको लालग मार) लसटमा थप रू १००।– (एक सर् रूपैर्ाँ मार) 

९. परीिा दस्तरु बझुाउने प्रकृर्ााः ................................मा परीिा दस्तरु जम्मा गरी दरखास्त फारमसाथ 
पेश गनुयपनेछ। 

१०. दरखास्त फारम भने लमलताः लमलत २०७७/.../... देखी २०७७/.../... सम्म। 

११. परीिा सञ्चालन हनुे लमलत, समर् र स्थानाः दरखास्त फारम भने अजन्तम म्र्ाद सवकएको तीनठदन लभर 
टेललफोन गरी जानकारी गराईनेछ। साथै पाललकाको सूचनापावटमा टाँस गररनेछ।  

१२. पाठ्यक्रमाः दरखास्त फारमसँगै प्राप्त गनय सवकने। 

१३. शैजिक र्ोग्र्ता, अनभुि तथा अन्र् प्रमाणपरहरुका सम्बन्धमा दरखास्त बझुाउन े अजन्तम लमलत 
(२०७७/.../...) सम्म जारी भएकोलाई मार मान्र्ता ठदइनेछ। 

१४. विशषे ब्र्िस्थााः समदुार्मा आधारीत पनुस्थायपना सहजकतायहरुको छनौट पश्चात दईु(२) मवहनाको 
समदुार्मा आधारीत पनुस्थायपना ताललम हनुेछ । 

१५. आिेदन स्िीकृत/अस्िीकृत तथा विज्ञापन रद्द गने सम्पूणय अलधकार पाललकालाई हनुेछ। 

१६. दरखास्त फारम भदाय आउने अस्पिताको सम्बन्धमा र्स पाललकाको कार्ायलर्को टेललफोन नं .......... मा 
सम्पकय  गरी बझु्न सवकनेछ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सदस्र् सजचि 

लसफाररस सलमलत 
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अनसूुची-२ 

(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 
समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना सहजकताय पदका लालग दरखास्त फारमको नमूना 

 रङ्गलेी नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

रङ्गलेी, मोरंग 

 
 

दरखास्त फारामको ढाचँा 
(क) उम्मेद्ि्ारले दरखास्त फारमका लालग भरेका पद सम्बन्धी वििरण: 

 विज्ञापन नं. : पद:                      

वकलसमाः १. खलुा, २. अपाङ्ग, ३. दबैु (गोलो जचन्ह लगाउने) 

(ख) उम्मेद्ि्ारको िैर्जक्तक वििरण्ाः 
उम्मेद्वारको नाम थर  देिनागरमा  

 अंग्रजेी िुलो अिरमा  ललङ्ग: 
जन्म लमलताः वि.सं इस्वी संबतः हालको उमेराः   िषय   

मवहना 
नागरीकता नं: जारी गने जजल्ला : लमलत : 

स्थार्ी िेगाना जजल्लााः गा.पा./न.पााः िडा नाः 
 टोलाः घर नं./मागयाः फोनाः 
पराचार गने िेगाना : ईमेल: 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थराः 

बाजेको नाम, थराः िैिावहक अिस्थााः                    (वििावहत/अवििावहत उल्लेख गने) 

पलत/पत्नीको नाथथराः 
पररिारमा कोही अपाङ्गता भएको व्र्जक्त भए/नभएकोाः                     (उल्लेख गने) 
लनिेदकमा कुनै प्रकारको अपाङ्गता भए/नभएकोाः                                                    (उल्लेख गने) 

 (ग) शैजिक र्ोग्र्ता/ताललम (आिश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता/ कम््र्टुर ताललम मार उल्लेख गने) 
आिश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता विश्वविद्यालर्/ताललम ठदन ेसंस्था शैजिक उपाधी/ताललम संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूल विषर् 
शैजिक र्ोग्र्ता      

     
ताललम      

 
 
 
 
 

हालसालै जखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देजखने फोटो 
र्हाँ टा्ँस्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारले दस्तखत गने 
l 
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(घ) अनभुि सम्बन्धी वििरण 

कार्ायलर् पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अिलध 

देजख सम्म 
       
       

मैले र्स दरखास्त फारममा खलुाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्र् छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लालग अर्ोग्र् 
िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोजजम सहनेछु 
बझुाउनेछु। उम्मेद्वारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा र्स दरखास्त फारममा उजल्लजखत सबै शतय तथा लनर्महरु 
पालना गनय मञ्चुर गदयछु। साथै, करार सम्झौतामा उजल्लजखत सम्पूणय शतयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु। 

उम्मेद्ि्ारको ल्र्ा्चे सहीछाप उम्मेद्ि्ारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 
लमलत: 

कार्ायलर्ले भनेाः 
रलसद/भौचर नाः रोल नं: . 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम्ाः 
दस्तखताः 
लमलत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
नामाः 
दस्तखताः 
लमलताः 

 

द्रिव्र््ाः दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेजखत लगार्त लनम्नललजखत कागजातहरु अलनिार्य रुपमा उम्मेद्वार आफैले प्रमाजणत गरी 
पेश गनुय पनेछ।   
(१)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रमाजणत प्रलतललपी, (२) न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपर र चाररलरक प्रमाणपरको 

प्रमाजणत प्रलतललवप (सम्बद्धता आिश्र्क पनेमा सो को प्रलतललवप समेत), (३) अनभुिको प्रमाणपरको प्रमाजणत प्रलतललवप 
(भएमा), (४) सम्बजन्धत नगर/नगरपाललकामा स्थार्ी बसोबासको प्रमाणपरको प्रलतललवप, (५) अपाङ्गता भएको व्र्जक्त भए 
अपाङ्गता पररचर्परको प्रलतललवप, (६) अपाङ्गता भएको व्र्जक्तको एकाघरपररिारको सदस्र् भए नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको 
प्रलतललवप।  

(२)  उम्मेद्वारले ललजखत परीिा उजिणय गरी अन्तिायताय ठदन आउँदा प्रकरण १ मा उजल्लजखत सम्पूणय कागजात तथा 
प्रमाणपरहरुको सक्कल समेत साथमा ललइ आउन ुपनेछ। 
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प्रिेश पर 

विज्ञापन नं:            फोटो 
रोल नं:            
नामाः 
िेगानााः 
पदाः 
प्रकाराः खलुा/अपाङ्ग/दिैु 

उम्मेद्वारले परीिा ठदन आउँदा पालना गनुयपने कुराहरूाः 
१. परीिा समर्भन्दा कजम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीिा हनुे स्थानमा र कजम्तमा १५ लमनेट अगाडी नै 

पररिा हलमा प्रिेश गनुयपनेछ। 
२. काब ुबावहरको कारणबाट परीिा हलमा आउन वढला भएमा कारण सवहत जानकारी ठदएमा लनरीिकले 

परीिा सरुू भएको १५ लमनेटलभरको अिलधसम्ममा परीिा हलमा पस्न ठदन सक्नेछ।सो अिलधभन्दा 
बाहेक परीिा हलमा पस्न ठदइनेछैन। 

३. उिरपजुस्तकामा कालो रङ्कको मसी भएको कलमको मार प्रर्ोग गनुयपनेछ। 
४. परीिा सरुू भएको ३० लमनेटदेखी ४० लमनेटसम्मको समर्मा शौचालर् जान े प्रर्ोजनका लालग मार 

लनरीिकको अनमुलतले परीिा हलबाट बावहर जान सवकन ेछ। 
५. परीिा अिलधमा क्र्ाल्कुलेटर, मोबाईल िा अन्र् विद्यलुतर् उपकरणको प्रर्ोग गनय पाइने छैन। 
६. परीिा अिलधमा जचट, फलामे हलतर्ार लगार्तका कुनैपलन लनषलेधत प्रकारको िस्त ुपरीिा हललभर लैजान 

पाइनेछैन। 
७. कम््र्टुर सीप परीिण र अन्तिायताय परीिा ठदन आउँदा पलन उम्मेद्वारले र्सै प्रिेशपर ललइ आउनपुनेछ।  
८. उजल्लजखत शतयभन्दा विपररत उम्मेद्वारले कुनै कामकारिाही गरेमा उम्मेद्वारलाई परीिा हलबाट बावहर 

लनकाल्नदेेजख परीिा रद्द गनेसम्मको अलधकार लसफाररस सलमलतलाई हनुछे।  
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अनसूुची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना सहजकताय र पाललकाबीच हनु ेकरार सम्झौताको ढाचँा 

रङ्गेली नगरपाललका (र्स पलछ प्रथम पि भलनएको) र श्री ..........का छोरा/छोरी श्री ........... (र्सपलछ दोश्रो 
पि भलनएको) बीच प्रदेश सरकार, पाललका तथा साझेदार संस्था करूणा फाउण्डेसन नेपालको लरपिीर् 

साझेदारीमा रङ्गलेी नगरपाललकामा सञ्चालन हनुे अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको लालग समदुार्मा 
आधाररत पनुस्थायपना (सीविआर) सहजकताय पदमा कामकाज गने गरी र्स पाललकाको लमलत ............ को 

लनणयर्ानसुार लमलत.. ............. देजख ................सम्मको लालग देहार्को शतय र सवुिधा पालना तथा उपलब्ध 
गने गराउने गरी र्ो करार सम्झौता गरी एक/एक प्रलत एक आपसमा बजुझ ललर्ौ ठदर्ौ ।  

शतयहरु 

१. दोश्रो पिले पवहलो पिबाट खटाए अनसुार अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको लालग 
समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना (सीविआर) सहजकताय पदमा कामकाज गनुयपनेछ । र्सरी कामकाज गदाय 
दोश्रो पिले रङ्गलेी नगरपाललकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको सपुरीिेिणमा रही कामकाज गनुयपनेछ। 

२. दोश्रो पिले र्सैसाथ संलग्न कार्यवििरण बमोजजम लनर्लमतरूपले कामकाज गनुयपनेछ। 

३. तोवकएको कामकाज लनर्लमत हाजजर भई दोश्रोपिले सम्पन्न गनुयपनेछ । तोवकएको कामकाज नगरेको र 
समर्पालना तथा अनशुासन पालना नगरेको पाइएमा दोश्रोपिलाई पवहलो पिले जनुसकैु बखत करार भंग 
गरी कामबाट हटाउन सक्नछे । 

४. करारमा सेिा उपलब्ध गराएिापतको पाररश्रलमक दोश्रोपिले पवहलोपिबाट मालसक रूपमा रू. 
१५,०००।– (पन्र हजार रूपैर्ाँ मार) पाउनछे ।र्स बाहेक थप सवुिधाको हकमा प्रथम पिले लनणयर् 
गरेबमोजजम हनुेछ। 

५. साियजलनक विदाको ठदन बाहेक दोश्रो पिले एक मवहना काम गरेिापत १.५(डेढ) ठदन विदा उपभोग गनय 
पाउनेछ।उक्त विदा उपभोग गदाय पाललकाको काममा बाधा नपगु्ने गरी लमलाउनपुनेछ।र्स्तो विदा करार 
अिलधलभर संजचत गरी उपभोग गनय पाउनेछ । साथै, सामाजजक परम्परा/कूल धमय अनसुार आफैले वक्रर्ा 
बस्न ुपने भएमा बढीमा १५ ठदन वक्रर्ा विदा र मवहला कमयचारीको हकमा सतु्केरी हनु ुअजघ र पलछ गरी 
बढीमा ९८ (अन्िानब्बे) ठदनसम्म प्रसतुी विदा ललन पाउनेछ । परुुष कमयचारीको हकमा प्रसतुी स्र्ाहार 
विदा बढीमा १५(पन्र) ठदन पाउनेछ । 

६. सरकारी कामको लसललसलामा दोश्रोपिले लापरिाही गरी कुनै सरकारी सम्पलत नोक्सानी िा वहनालमना िा 
अलनर्लमत ढंगबाट प्रर्ोग गरेको पाइएमा सो को हानी नोक्सानी िा िलतपूलतय प्रचललत कानून िमोजजम 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गराई करार भंग गरी कामबाट हटाइनेछ । 

७. कार्ायलर्को गोपलनर्ता प्रचललत कानून िमोजजम कार्म गनुय दोश्रोपिको कतयव्र् हनुेछ । कार्ायलर्को 
गो्र्ता िा त्र्स्ता विषर् िा कागजात कुनै अनलधकृत व्र्जक्त िा प्रसेलाई उपलब्ध गराएको प्रमाजणत 
भएमा त्र्सबाट भएको िलत प्रचललत कानून िमोजजम सरकारी बाँकी सरह दोश्रोपिबाट असलु उपर 
गररनेछ र तत्कालै करार भंग गरी कामबाट हटाइनेछ । 

८. सम्झौता अनरुुप काम गनय नसक्ने भएमा दोश्रोपिले कजम्तमा एक मवहना अगालड नै पवहलोपिलाई 
ललजखत जानकारी ठदनपुनेछ । 

९. पाललकामा कार्यक्रमको अिधी समाप्त भएमा िा विशेष कारणबाट कार्यक्रम स्थगन िा समाप्त भएमा िा 
दोश्रो पिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा िा कार्यक्रमका तीनिटै साझेदारहरूको सहमलतमा 
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कार्यपाललकाबाट विशेष लनणयर् गरी दोश्रोपि कार्यरत पदमा अन्र् व्र्िस्था भएमा र्ो करार सम्झौता 
स्िताः समाप्त हनुेछ । 

१०. दोश्रो पिलाई कुनै विशषे सवुिधा उपलब्ध गराउने लनणयर् भएमा बाहेक कुनै प्रकारको थप सवुिधा 
उपलब्ध गराईनेछैन ।थप सवुिधाको माग दािी गनय पलन पाइनछैेन । 

११. आचरण अनशुासन लगार्तका विषर्हरु कमयचारीसँग सम्बजन्धत प्रचललत कानून िमोजजम दोश्रोपिले 
पालना गनुयपनेछ । 

१२. दोश्रो पिले लनजको करार अिलध समाप्त भएपलछ िा अन्र् कुनै कारणले लनज पदमकु्त भएपलछ एकपटक 
काम गरेकै आधारमा रङ्गलेी नगरपाललकामा िा र्स कार्यक्रमका अन्र् साझेदार संस्थामा भविश्र्मा 
कुनैपलन पदमा अस्थार्ी िा स्थार्ी लनर्जुक्तका लालग कुनैप्रकारको दािी गनय पाउनेछैन। 

१३. र्ो करारको म्र्ाद लमलत .....................सम्म कार्म रहनेछ । 

१४. र्स सम्झौतामा उल्लेख भएका विषर्हरू र्सै सम्झौता बमोजजम र उल्लेख नभएका विषर्हरू प्रथम 
पिको लनणयर् तथा प्रचललत कानून िमोजजम हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इलत सम्ित ....साल......मवहना.....गते रोज........शभुम.्........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दोश्रो पिको तफय बाट: 

नामथर: 

िेगाना: 

दस्तखत: 

 

 

सािीहरु: 

नामथर: 

पद: 

दस्तखत: 

कार्ायलर्:  

 

नामथर: 

पद: 

दस्तखत: 

कार्ायलर्:  

 

प्रथम पिको तफय बाट: 

नामथर: 

पद: 

दस्तखत: 

कार्ायलर्:  
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अनसूुची-४ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
समदुार्मा आधाररत पनुस्थायपना सहजकताय पदको लालग तोवकएको कार्यवििरण 

१. स्थानीर् तहको सम्िजन्धत िडाको िडा सजचिको अलधनमा रही कार्यक्रम संचालन हनुे िडाहरुमा अपाङ्गता 
रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने । 

२. स्थानीर् तहको सम्बजन्धत िडामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुको तथ्र्ाङ्क 
संकलन गने र सो तथ्र्ाङ्कलाई लनर्लमत रुपमा अद्यािलधक गने । 

३. स्थानीर् तहको सम्बजन्धत िडामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुको 
अिस्थाको प्रारजम्भक जाँच गरी उनीहरुको पनुस्थायपना र्ोजना सवहतको व्र्जक्तगत प्रोफार्ल तर्ार गने । 

४. अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क ब्र्जक्तहरु र उलनहरुका अलभभािकहरुलाई लनर्लमत भेटघाट 
गरी पनुस्थायपना सेिा, परामशय र सरसल्लाह प्रदान गने । 

५. उपचार गनय आिश्र्क बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुको वििरण तर्ार गरी उपचारका लालग 
सम्बजन्धत अस्पताल तथा सेिा केन्द्रहरुमा अलभभािक समेत समािेश गरी पिाउने िा लैजान े। 

६. वफजजर्ोथेरापी आिश्र्क भएका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुलाई लनर्लमत रुपमा 
थेरापी सेिा प्रदान गने । 

७. सहार्क सामाग्री आिश्र्क भएका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुको लगत तर्ार 
गरी सो सेिाका लालग सम्बजन्धत लनकार् तथा सेिा केन्द्रहरुसँग समन्िर् र पहल गनुयका साथै आफ्नै 
संस्थासँग भएको श्रोतका आधारमा सहार्क सामाग्रीहरु खररद गरी वितरण गने । 

८. कार्यक्रम संचालन हनु ेईकाइमा रहेका अपाङ्गता भएका सम्पणुय बालबाललका तथा िर्स्क ब्र्जक्तहरुलाई 
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अपाङ्गता पररचर् पर बनाउन सहर्ोग गने । 

९. विद्यालर्सम्म पगेुर पढ्न सक्न ेअिस्थामा रहेका तर विलभन्न कारणले विद्यालर् नगएका अपाङ्गता भएका 
बालबाललकाहरुलाई विद्यालर्मा भनाय गने व्र्िस्था लमलाउने, विद्यालर् जान नसक्न ेतर घरमा पढ्न सक्ने 
अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुलाई घरमै पढ्नका लालग आिश्र्क बन्दोबस्त लमलाउने । 

१०. शाररररक समस्र्ाका कारण समािेशी िा विशेष जशिा आिश्र्क भएका बालबाललकाहरुलाई (जस्तै्ाः 
ससु्त श्रिण, दृविविवहन, बौवद्धक अपाङ्गता) नेपाल सरकारद्धारा संचालन गररएको विशषे जशिा कार्यक्रममा 
समावहत गने ।  

११. विद्यालर्को भौलतक तथा शैजिक िातािरण अपाङ्ग मैरी बनाउन पहल गने । 

१२. अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरु समेत समािेश भएको समािेशी बाल क्लब िा समूह गिन गरी 
उनीहरुलाई बाल अलधकार तथा अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुको अलधकारका लालग पैरिी गनय सिम 
बनाउने  साथै उनीहरुको िमता विकासका लालग विलभन्न कार्यक्रमहरु संचालनका लालग सहजीकरण गने 
। 

१३. विपन्न अिस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुका पररिारको पवहचान गरी 
उनीहरुलाई आर् आजयन कार्यक्रममा समािेश गने व्र्िस्था लमलाउने । 
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१४. अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा मवहलाहरुमाथी हनुसक्ने/भइरहेको दवु्र्यिहार तथा विभेदको पवहचान  
गरी न्र्ार्का लालग सहर्ोग र सहजीकरण गने। 

१५. व्र्िसावर्क ताललम ललन इच्छुक अपाङ्गता भएका ब्र्जक्त तथा अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुका 
अलभभािकहरुको पवहचान गरी उनीहरुलाई व्र्िसावर्क ताललम प्रदान गने । 

१६. अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुक्ा अलभभािकहरु तथा अपाङ्गता भएका िर्स्क व्र्जक्तहरु समािेश 
भएको स्िािलम्बन सलमलतहरु/समूहहरु गिन गने र सोही सलमलतहरु/समूहहरु माफय त आर् आजयन 
कार्यक्रमका साथै  अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको पनुस्थायपना सम्बन्धी विलभन्न कार्यक्रमहरु संचालन गने ।  

१७. स्थानीर् तहको सम्बजन्धत िडामा गिन भएका/हनुे स्िािलम्बन, लमललजलुल सलमलतहरु/समूहहरु माफय त 
बचत तथा ऋण कार्यक्रम संचालन गने । 

१८. स्िािलम्बन सलमलतहरु/समूहहरुको नेततृ्ि तथा िमता विकासका लालग विलभन्न प्रकारका ताललम तथा 
कार्यक्रमहरु संचालनका ललग सहजीकरण गने । 

१९. अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको पनुस्थायपना र उनीहरुका अलधकार सम्बन्धी जनचेतना जगाउन विलभन्न 
कार्यक्रमहरु तजुयमा गरी सो को कार्ायन्िर्न गने । 

२०. अपाङ्गताका िरेमा काम गने विलभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्िर् र सहकार्य गने । 

२१. अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा िर्स्क व्र्जक्तहरुको पनुस्थायपनाका लालग गनुय पने कामको बावषयक, 

चौमालसक र मालसक कार्यर्ोजना तजुयमा गने । 

२२. मालसक र चौमालसक कार्य प्रगतीको प्रलतिेदन तर्ार गने । 

२३. स्थानीर् तहको सम्बजन्धत िडामा अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुको पनुस्थायपना कार्यक्रम संचालन गनय बजेट 
विलनर्ोजनका लालग सरोकारिाला लनकार्हरुसँग समन्िर् तथा पैरिी गने । 

२४. नेपाल सरकार स्िास्थ्र् मन्रालर्को मापदण्ड अनसुार निजात जशश ुतथा सतु्केरी मवहलाहरूका घरैमा 
गएर प्रथम, दोश्रो र तेश्रो जाँच गने। 

२५. स्थानीर् तहले लगाए अह्राए बमोजजमका कार्यक्रमसँग सम्बजन्धत अन्र् आिश्र्क कार्यहरु। 

  स्िीकृत गनेको 
नामथराः 
पदाः 
 


