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चिचिला गाउँपाचलका
गाउँ काययपाचलकाको कायायलय

समदु ायमा आधाररत पुनस्थापना सहजकताय छनौट काययचिचध, २०७७

प्रस्तावनााः चिचिला गाउँपाललकाले प्रदे श सरकार र करूणा फाउण्डे सन नेपालसँगको
साझेदारीमा सञ्चालन गनन लागेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना कार्नक्रमको सफल
सञ्चालनका लालग कार्नक्रम सञ्चालनको मेरूदण्डको रुपमा रहेका समुदार्मा आधाररत
पुनस्थानपना (सीववआर) सहजकतानहरुको छनौट गनन बाञ्छनीर् भएकाले ,
प्रशासकीर्

कार्नववलध

(लनर्लमत

गने)

ऐन

२०७४

बमोचजम

चिचिला

गाउँपाललकाले र्ो कार्नववलध स्वीकृत गरी लागु गरे को छ।
१. सं चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्नववलधको नाम “समुदार्मा आधाररत
पुनस्न थापना सहजकतान छनौट सम्बन्धी कार्नववलध, २०७७” हुनेछ।
(२) र्ो कार्नववलध चिचिला गाउँपाललकाले स्वीकृत गरे को लमलतबाट
लागु हुनेछ।
२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा र्स कार्नववलधमा,(क) “कार्नक्रम” भन्नाले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना
कार्नक्रम सम्झनुपछन l
(ख) “चिचिला गाउँपाललका” भन्नाले चिचिला गाउँ कार्नपाललका
सम्झनुपछन।
(ग) “लनदे शक सलमलत” भन्नाले लनदे चशकाको दफा १९(१)
बमोचजमको मन्रालर्स्तरमा गठित कार्नक्रमको लनदे शक
सलमलत सम्झनुपछन।

(घ)

“लनदे चशका”

भन्नाले

कार्नक्रम

सञ्चालन

गनन प्रदे श

सरकारद्वारा जारी गररएको अपाङ्गता रोकथाम तथा
पुनस्थानपना कार्नक्रम (सञ्चालन) लनदे चशका, २०७६
सम्झनुपछन।
(ङ) “पाललका” भन्नाले चिचिला गाउँपाललका सम्झनुपछन।
(ि) “प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. १ सम्झनुपछन।
(छ) “प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे शको मचन्रपररषद् सम्झनुपछन।
(ज) “मन्रालर्” भन्नाले प्रदे श सरकार, सामाचजक ववकास
मन्रालर् सम्झनुपछन।
(झ) “व्र्वस्थापन सलमलत” भन्नाले लनदे चशकाको दफा १९(२)
बमोचजमको पाललकास्तरमा गठित कार्नक्रम व्र्वस्थापन
सलमलत सम्झनुपछन।
(ञ) “सहजकतान” भन्नाले र्स कार्नववलध बमोचजम लनर्ुक्त
गररएका समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना (सीववआर)
सहजकतान सम्झनुपछन।
(ट) “साझेदार सं स्था” भन्नाले कार्नक्रमको साझेदार सं स्था
करूणा फाउण्डे सन नेपाल सम्झनुपछन।
(ि) “लसफाररस सलमलत” भन्नाले दफा ७ बमोचजमको लसफाररस
सलमलत सम्झनुपछन।

३. सहजकतानको छनौट गररने:

कार्नक्रमको

सञ्चालनका लालग

पाललकामा

आवश्र्क सं ख्र्ामा सहजकतानहरुको छनौट गररनेछ।
४. सहजकतानको संख्र्ा लनधानरण: (१) पाललकामा १०० जना अपाङ्गता भएका
व्र्चक्तहरु बराबर १ (एक) जनाका दरले सहजकतानहरु लनर्ुक्त गररनेछ।
ु न
(२) उपदफा (१) बमोचजम सहजकतानहरुको सं ख्र्ा लनधानरण गनुप
न व
पाललकाले तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको सं ख्र्ा र्वकन
गनुप
न नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको तथ्र्ाङ्क प्राप्त
गररसकेपलछ कार्नक्रमको पाललकास्तरको व्र्वस्थापन सलमलतको बैिकबाट
उपदफा (१) बमोचजमको आधारमा लनर्ुक्त गररने सहजकतानको सं ख्र्ा लनधानरण
गनुप
न नेछ।
ु ै ले चखएतापलन पाललकाको
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जेसक
भौगोललक ववकटता र अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको जवटलताको अवस्थालाई
ध्र्ानमा राखी सहजकतानको उचित सं ख्र्ा लनधानरण गनन सवकनेछ ।
५. सहजकतानको र्ोयतर्तााः सहजकतानको र्ोयतर्ता दे हार् बमोचजम हुनेछ-,
(क) नेपाली नागररक,
(ख) मान्र्ताप्राप्त चशिण सं स्थाबाट न्र्ूनतम अ.न.मी. तह
उचिणन गरे को,

(ग) पुरुषका हकमा १८ वषन पुरा गरी ३५ वषन ननाघेको र
मवहला तथा अपाङ्गता भएका व्र्चक्तको हकमा १८ पुरा
गरी ४० वषन ननाघेको,
(घ) चिचिला गाउँपाललकाको स्थार्ी बालसन्दा हुनपु ने । तर
गाउँपाललकामा उल्ले चखत र्ोयतर्ता भएको व्र्चक्त नभएमा
वा उल्ले चखत र्ोयतर्ता भएको व्र्चक्तबाट लनवेदन नआएमा
चजल्ला लभरका नचजकका अन्र् पाललकामा रहेका र्ोयतर्ता
पुगेका व्र्चक्तहरुमध्र्ेबाट र्स कार्नववलध बमोचजमको
प्रवक्रर्ा पुरा गरी सहजकतान छनौट गनन सवकने,
(ङ) अपाङ्गता भएका व्र्चक्त वा लतनका पररवारका सदस्र् तथा
स्वास्थ्र् र अपाङ्गताको िेरमा काम गरे को अनुभव भएका
व्र्चक्तहरुलाई सहजकतान छनौटमा प्राथलमकता ठदनुपने।
६. सहजकतान छनौटका लालग ववशेष व्र्वस्थााः दफा ४ बमोचजम सहजकतानको
सं ख्र्ा लनधानरण गदान लनधानररत कुल सं ख्र्ामध्र्े कचम्तमा एउटा लसट अपाङ्गता
भएका व्र्चक्तको लालग आरचित हुनेछ।र्स्तो आरचित लसटमा अपाङ्गता भएका
व्र्चक्तहरुबीि मार प्रलतस्पधान गराईनेछ।सहजकतानको पदमा आवेदन ठदने
अपाङ्गता भएका व्र्चक्त शारीररक तथा मानलसक रूपमा सिम हुनपु नेछ। तर
र्ोयतर्ता भएका अपाङ्गता भएका व्र्चक्त मध्र्े बाट कुनैपलन आवेदन नआएमा
सो लसटमा समेत र्ोयतर्ता पुगेका अन्र् व्र्चक्तहरु बीि प्रलतस्पधान गराईनेछ।

७. लसफाररस सलमलतको गिन र काम, कतनव्र् तथा अलधकाराः (१) सहजकतानको
छनौटको लालग पाललका समि लसफाररस गनन दे हार् बमोचजमको एक लसफाररस
सलमलतको गिन हुनेछ,(क) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत

–सं र्ोजक

(ख) प्रमुख, सामाचजक ववकास शाखा/मवहला बालबाललका
शाखा –सदस्र्
(ग) स्वास्थ्र् सं र्ोजक

–सदस्र्

(घ) प्रलतलनलध, साझेदार सं स्था

–सदस्र्

(ङ) प्रलतलनलध, पाललकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको
सं स्था –सदस्र्
(ि) कमनिारी

प्रशासन

हेने

एक

जना

अलधकृत

– सदस्र्-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोचजमको लसफाररस सलमलतलाई सहजकतानको
छनौट परीिाको लालग सूिना प्रकाशन गने, प्राप्त आवेदन स्वीकृत गने, छनौट
परीिा सञ्चालन गने तथा सहजकतानको छनौटको लसफाररस गने लगार्तका
अन्र् आवश्र्क कार्नहरु सम्पन्न गने अलधकार रहनेछ।
(३) लसफाररस सलमलतले उपदफा (२) बमोचजमको कार्नहरु गने
लसललसलामा पाललकाका कमनिारीहरुबाट आवश्र्क सहर्ोग ललन सक्नेछ।

८. पाठ्यक्रमाः (१) परीिाको पाठ्यक्रम प्रदे श सरकारद्वारा जारी गररएको
लनदे चशका बमोचजम गिन गररएको लनदे शक सलमलतले स्वीकृत गनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजमको

परीिाको

पाठ्यक्रम

दरखास्त

फारमसाथ उपलब्ध गराउनुपनेछ।
९. ववज्ञापनाः (१) कचम्तमा पन्र ठदनको म्र्ाद ठदई पाललकाले अनुसूिी-१
बमोचजमको ढाँिामा पाललकाको सूिनापावट तथा स्थानीर् स्तरको कुनै एक
दै लनक पलरकामा सूिना प्रकाशन गनुप
न नेछ।
(२) खुला र दफा ६ बमोचजम आरचित लसटको लालग छु ट्टाछु ट्टै
दरखास्त ठदनुपनेछ। तर, आरचित लसटमा प्रलतस्पधान गने अपाङ्गता भएका
व्र्चक्तहरुले खुला लसटमा समेत आवेदन ठदन सक्नेछन्।
(३) आवेदन ठदने समर् समाप्त भएको तीन ठदनलभर रीतपूवक
न आवेदन
ठदने आवेदकहरुलाई परीिा सञ्चालन हुने लमलत, समर् र स्थानका बारे मा
टे ललफोन गरी सूिना ठदनुपनेछ।सोही व्र्होराको सूिना पाललकाको सूिना
पावटमा समेत टाँस गनुप
न नेछ।
१०. दरखास्त फारमाः दरखास्त फारमको नमूना अनुसूिी-२ बमोचजम हुनेछ।
११. दरखास्त दस्तुराः सहजकतान पदका लालग दरखास्त दस्तुर रु.३००।–
(तीनसर् रुपैर्ाँ) हुनेछ। खुला र आरचित लसट गरी दुवैमा प्रलतस्पधान गनन
िाहने उम्मेद्वारले थप रु.१००।– (एकसर् रुपैर्ाँ) दस्तुर बुझाउनुपनेछ।
उक्त रकम पाललकाको राजस्व खातामा जम्मा हुनेछ।

१२. प्रश्न लनमानणाः तीनवटा िरणमा हुने परीिामा कुल १०० अङ्कभारलाई लबभाजन
गरी दे हार् बमोचजम प्रश्न लनमानण गरी परीिा सञ्चालन हुनेछ,(क) ललचखत परीिा- ५० पूणानङ्क, १ घण्टा (प्रलतप्रश्न २
अङ्कभारका २० वटा वस्तुगत प्रश्नहरु र प्रलतप्रश्न ५
अङ्कभारका २ वटा ववषर्गत प्रश्नहरु)
(ख) कम््र्ुटर सीप परीिण-२० पूणानङ्क, २० लमनेट (प्रलतप्रश्न
५ अङ्कभारका ४ वटा प्रश्नहरु)
(ग) मौचखक अन्तवानतान परीिा-३० पूणानङ्क
१३. उिर पुचस्तकामा संकेत नम्बर राख्ेाः सबै उिर पुचस्तकामा अलनवार्न रुपले
सं केत नम्बर राख्ुपनेछ।
१४. ललचखत परीिा सञ्चालनाः दफा १२ मा उचल्लचखत परीिाहरु मध्र्े सवनप्रथम
ललचखत परीिा सञ्चालन गनुप
न नेछ।ललचखत परीिाको उचिणानङ्क ४० प्रलतशत
हुनेछ। ललचखत परीिामा अनुचिणन हुने उम्मेद्वारलाई बाँकी छनौट परीिामा
सं लयतन गररनेछैन।
१५. कम््र्ुटर सीप परीिणाः ललचखत परीिामा सामेल भई उचिणन भएका
परीिाथीहरु मध्र्े माग गररएको सं ख्र्ाभन्दा अलधकतम तेब्बर सं ख्र्ाका
परीिाथीहरुलाई कम््र्ुटर सीप परीिण र दफा १६ बमोचजमको अन्तवानतान
परीिामा सं लयतन गराइनेछ।

तर उम्मेद्वारहरुको आवेदन नै कम परे मा वा ललचखत परीिाबाट कम
सं ख्र्ामा उम्मेद्वारहरु उचिणन भएको अवस्थामा उचिणन उम्मेद्वारहरुलाई नै
कम््र्ुटर सीप परीिण र दफा १६ बमोचजमको अन्तवानतान परीिामा सं लयतन
गराउन बाधा पने छै न।
१६. अन्तवानतानाः (१) अचन्तम िरणको परीिाको रुपमा अन्तवानतान परीिा सञ्चालन
हुनेछ। अन्तवानतानको अङ्क प्रदान गदान अन्तवानतान वापत तोवकएको पूणानङ्कको
न्र्ूनतम ४०% र अलधकतम ७०% को बीिमा रही अङ्क प्रदान गनुप
न नेछ।
सो भन्दा बढी वा घटी अंक प्रदान गरे को खण्डमा औचित्र् पुवि हुने कारण
उल्लेख गनुप
न नेछ।
(२) अन्तवानतान परीिाको अङ्कभारलाई दे हार् बमोचजम लबभाजन
गनुप
न नेछ,न्र्ूनतम शैचिक

अपाङ्गता भएको

ठद्वलतर्

पररवारको

र्ोयतर्ताको श्रे णी
प्रथम

३

२
३

व्र्चक्त वा

तृलतर्

१

सदस्र्

४
४

स्वास्थ्र् र अपाङ्गताको

िेरमा काम गरे को अनुभव
१

वषन

१

२

३ वषन वा

वषन

सोभन्दा

कार्नक्रमको

स्थान

सम्बन्धी

वववा

ववषर्वस्तु
ज्ञान

बवढ

२

३
३

ीीर्

जम्म
ीा

वहत

मवह
ला

१७

३

१७

३

३०

१७. अचन्तम नलतजा प्रकाशन गनेाः (१) दफा १४, दफा १५ र दफा १६
बमोचजमको परीिामा सबैभन्दा बवढ अङ्क प्राप्त गने उम्मेद्वारहरुलाई लसफाररस

सलमलतको लसफाररसका आधारमा पाललकाले लसम्बोल नं, उम्मेद्वारको नामथर,
िे गाना उल्लेख गरी र्ोयतर्ताक्रम अनुसार अचन्तम नलतजा प्रकाशन गनुप
न नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम नलतजा प्रकाशन गदान कम्तीमा तीनजना
हुनेगरी

सम्भव

भएसम्म

पदसं ख्र्ा

भन्दा

दोब्बर

सं ख्र्ामा

वैकचल्पक

ँ ै टाँस गनुप
उम्मेद्वारहरुको सूिी समेत सफल उम्मेद्वारहरुको सूचिसग
न नेछ।
तर उम्मेद्वारहरुको आवेदन नै कम परे को वा तीनजना भन्दा कम
सं ख्र्ामा उम्मेद्वारहरु उचिणन नभएको अवस्थामा तीनजना भन्दा कम वैकचल्पक
उम्मेद्वारहरुको नामावली लनकाल्न बाधा पने छै न।
१८. सहजकतानको लनर्ुचक्त र करार सम्झौतााः (१) सहजकतानहरुको लनर्ुचक्त
लसफाररस सलमलतको लसफाररस प्रलतवेदनका आधारमा पाललकाले गनेछ।
(२) लसफाररस भएका सफल उम्मेद्वारहरुलाई ७ ठदनको म्र्ाद ठदई
पाललकाले करार सम्झौता गनन सूिना ठदनुपनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको अवलधलभर करार सम्झौता गनन आउने
लसफाररस भएका सफल उम्मेद्वारहरुसँग पाललकाले सहजकतानको लालग अनुसूिी३ बमोचजमको ढाँिामा आवश्र्क कुराहरु थपघट गरी करार सम्झौता
गनुप
न नेछ।र्सरी करार सम्झौता गदान सहजकतानलाई सम्झौतासँगै अनुसूिी-४
बमोचजमको कार्नवववरण समेत ठदनुपनेछ।

(४) सहजकतानको करार सम्झौताको अवलध एक पटकमा ६ मवहनाको
हुनेछ। कार्नसम्पादन सन्तोषजनक भएमा प्रत्र्ेक ६/६ मवहनामा सम्झौता
अवलध थप गदै लै जान सवकनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोचजमको अवलधलभर करार सम्झौता गनन नआउने
वा करार सम्झौता गरे को लमलतबाट १ वषन लभर पदबाट राजीनामा ठदएमा सफल
उम्मेद्वारको िाउँमा क्रमसाः वैकचल्पक र्ोयतर्ता क्रममा रहेका उम्मेद्वारलाई ७
ठदनको म्र्ाद ठदई करार सम्झौता गनन सूिना ठदनुपनेछ।करार सम्झौता गरी
१ वषनभन्दा बवढ समर् सहजकतानको रूपमा काम गररसकेपलछ राजीनामा ठदएका
सहजकतानको स्थानमा पुनाः छनौट परीिा सञ्चालन गरी नर्ाँ सहजकतानहरुसँग
करार सम्झौता गररनेछ।
(६) सहजकतानले स्वेच्छाले करार लनरन्तरता गनन निाहेमा कचम्तमा १
मवहना अगाडी पाललकामा ललचखत रूपमा जानकारी गराउनु पनेछ। र्सरी
जानकारी नगराई काम छाडे मा त्र्स्ता व्र्चक्तलाई पुनाः करारमा काम गने
अवसर ठदइनेछैन।
(७) र्स कार्नववलधमा अन्र्र जुनसुकै कुरा ले चखएतापलन कार्नक्रमको
अवलध समाप्त भएमा वा ववशेष कारणबाट कार्नक्रम स्थगन वा समाप्त भएमा वा
सहजकतानको कार्नसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा पाललकाले जुनसुकैबेला करार
सम्झौता रद्द गनन सक्नेछ। र्सरी सम्झौता रद्द गनुभ
न न्दा कचम्तमा १५ ठदन
अगाडी सो को जानकारी सम्बचन्धत सहजकतानलाई ठदनुपनेछ।

१९. ववज्ञको सहर्ोग ललन सवकनेाः र्स कार्नववलध बमोचजम सहजकतान छनौट गनन
परीिा सञ्चालन गने लसललसलामा लसफाररस सलमलतले आवश्र्कता अनुसार
सम्बद्ध ववषर्ववज्ञ मनोलनत गरी आवश्र्क सहर्ोग ललन सक्नेछ।
२०. सहजकतानको पाररश्रलमक तथा सेवासुववधााः सहजकतानको पाररश्रलमक तथा अन्र्
सेवासुववधाहरु करार सम्झौतामा उल्ले ख भएबमोचजम हुनछ
े ।
२१. सुपरीवेिणमा रहनुपनेाः र्स कार्नववलध बमोचजम कामकाज गनन खवटएका
सहजकतानहरु पाललकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतको सुपरीवेिणमा रही
कामकाज गनुप
न नेछ।
२२. दावी गनन नपाउनेाः सहजकतानले लनजको करार अवलध समाप्त भएपलछ वा अन्र्
कुनै कारणले लनज पदमुक्त भएमा एकपटक काम गरे कै आधारमा पाललकामा
वा साझेदार सं स्थामा भववश्र्मा कुनैपलन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी लनर्ुचक्तका
लालग कुनै प्रकारको दावी गनन पाउने छै न।
२३. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः (१) र्स कार्नववलध तथा प्रिललत कानूनको
अधीनमा रही लसफाररस सलमलतले उम्मेद्वार लसफाररस गनेसम्मका कार्नमा
आउने बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बाहेकका अन्र् कार्नको हकमा र्स कार्नववलध तथा
प्रिललत कानूनको अधीनमा रही गाउँ/नगर पाललकाले बाधा अड्काउ फुकाउन
सक्नेछ।

२४. सं शोधन वा खारे जीाः र्स कार्नववलधलाई आवश्र्क सं शोधन वा खारे जी गने
अलधकार पाललकामा लनवहत रहनेछ।

अनुसूिी-१
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बचन्धत)
समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना सहजकतान पदका लालग प्रकाशन गररने ववज्ञापनको ढाँिा
चिचिला गाउँकार्नपाललकाको कार्ानलर्
चिचिला, सङखुवासभा ।
समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना सहजकतान पदका लालग दरखास्त आह्वान गररएको
सूिना
(प्रकाचशत लमलताः.............)
र्स चिचिला गाउँपाललकाले प्रदे श सरकार र करूणा फाउण्डे सन नेपालसँगको साझेदारीमा
सञ्चालन गनन लागेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना कार्नक्रमको लालग आवश्र्क
तपलसलको पदमा खुला प्रलतस्पधानत्मक परीिाद्वारा करार सेवामा पदपूलतन गनुप
न ने भएकाले
आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोयतर्ता पुगेका कुनै वात कसुर नलागेका

इच्छु क र्ोयतर् नेपाली

नागररकहरुबाट दरखास्त फारम भनन आह्वान गररएको छ। र्स पाललकाले तोकेको
दरखास्त फारममा भनुन पने सम्पूणन वववरणहरु भरी पासपोटन साईजको फोटो २ प्रलत
टाँस गरी सो का साथ आफ्नो नेपाली नागररकता र दरखास्त ठदने पदका लालग तोवकएको
अचन्तम शैचिक र्ोयतर्ताको ट्रान्सकृ्ट, िाररलरक प्रमाणपर, परीिा दस्तुर लतरे को बैंक
ु बाट हालसल गरे को शैचिक र्ोयतर्ता
भौिरको अधनकट्टी तथा नेपाल बाहेक अन्र् मुलक

भएमा सो को साथमा लरभुवन ववश्वववद्यालर्बाट समकिता लनधानरण गरे को प्रमाणपर
समेत सं लयतन गरी चिचिला गाउँपाललकाको कार्ानलर् समि पेश गनुन पनेछ।
ररत नपुगेको, तोवकएको आवश्र्क न्र्ूनतम शैचिक र्ोयतर्ता नभएको र
तोवकएको परीिा दस्तुर नबुझाएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छै न। साथै,
प्रिललत कानून बमोचजम अर्ोयतर् िहररने उम्मेद्वारहरुको दरखास्त उपर कुनै कारवाही
हुने छै न। झुटा वववरण उल्लेख गरी दरखास्त फारम भरे मा सो को जवाफदे ही
दरखास्तवाला स्वर्ं हुन ु पनेछ।
तपलसलाः
१. ववज्ञापन नं., पद र माग सं ख्र्ााः
लस.नं.

ववज्ञापन

पद

माग

नं.
१.

......

सं ख्र्ा
समुदार्मा

आधाररत

पुनस्थानपना ...

(लसववआर) सहजकतान (खुला)
२.

......

समुदार्मा

आधाररत

पुनस्थानपना ...

(लसववआर) सहजकतान (आरिण कोटा अपाङ्गता भएका व्र्चक्त)
२. सेवाको वकलसमाः अस्थार्ी (करार सेवा)
३. आवश्र्क न्र्ूनतम शैचिक र्ोयतर्ता र अनुभवाः

(क) मान्र्ता प्राप्त चशिण

ु व हालसल गरे को,
सं स्थाबाट कचम्तमा अ.न.मी. उचिणन गरी कार्ाननभ
(ख) कम््र्ुटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भएको,
(ग) स्वास्थ्र् र अपाङ्गताको िेरमा काम गरे को अनुभव भएको।

४. तलव, सुववधा तथा अन्र् सेवा शतनाः मालसक रु. १५,०००।– (पन्र हजार
रुपैर्ा मार) र अन्र् सेवासुववधा करार सम्झौतामा उल्लेख गररए बमोचजम।
५. उम्मेद्वारको उमेराः (क) मवहला र अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको हकमा दरखास्त
ठदन अचन्तम लमलत (अथानत लमलत २०७७/.../...) सम्ममा १८ वषन उमेर पुरा
भई ४० बषन ननाघेको।
(ख) पुरुषको हकमा दरखास्त ठदन अचन्तम लमलत (अथानत लमलत २०७७/.../...)
सम्ममा १८ वषन उमेर पुरा भई ३५ बषन ननाघेको।
६. उम्मेद्वारको छनौट ववलधाः ललचखत, कम््र्ुटर सीप परीिण तथा प्रत्र्ि
अन्तवानतान।
७. फारम प्राप्त गने र बुझाउनु पने स्थानाः र्स पाललकाको कार्ानलर्बाट दरखास्त
फारम प्राप्त गरी उक्त फारम भरी पाललकाको कार्ानलर्मा बुझाउनु पने।
८. परीिा दस्तुराः खुलातफन रू.३००।–(तीन सर् रुपैर्ाँ मार) र खुलासँगै
समावेशी (अपाङ्गता भएको व्र्चक्तको लालग मार) लसटमा थप रू १००।–
(एक सर् रूपैर्ाँ मार)
९. परीिा दस्तुर बुझाउने प्रकृर्ााः ................................मा परीिा दस्तुर जम्मा
गरी दरखास्त फारमसाथ पेश गनुप
न नेछ।
१०. दरखास्त फारम भने लमलताः लमलत २०७७/.../... दे खी २०७७/.../... सम्म।

११. परीिा सञ्चालन हुने लमलत, समर् र स्थानाः दरखास्त फारम भने अचन्तम म्र्ाद
सवकएको तीनठदन लभर टे ललफोन गरी जानकारी गराईनेछ। साथै पाललकाको
सूिनापावटमा टाँस गररनेछ।
१२. पाठ्यक्रमाः दरखास्त फारमसँगै प्राप्त गनन सवकने।
१३. शैचिक र्ोयतर्ता, अनुभव तथा अन्र् प्रमाणपरहरुका सम्बन्धमा दरखास्त बुझाउने
अचन्तम लमलत (२०७७/.../...) सम्म जारी भएकोलाई मार मान्र्ता ठदइनेछ।
१४. ववशेष ब्र्वस्थााः समुदार्मा आधारीत पुनस्थानपना सहजकतानहरुको छनौट पश्चात
दुई(२) मवहनाको समुदार्मा आधारीत पुनस्थानपना ताललम हुनछ
े । ताललम
अवलधभर तलब पाररश्रलमक पाइने छै न ।
१५. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत तथा ववज्ञापन रद्द गने सम्पूणन अलधकार पाललकालाई
हुनेछ।
१६. दरखास्त फारम भदान आउने अस्पिताको सम्बन्धमा र्स पाललकाको कार्ानलर्को
टे ललफोन नं .......... मा सम्पकन गरी बुझ्न सवकनेछ।

अनुसूिी-२
(दफा १० सँग सम्बचन्धत)
समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना सहजकतान पदका लालग दरखास्त फारमको नमूना
चिचिला गाउँकार्नपाललकाको कार्ानलर्
चिचिला , सङखुवासभा ।

दरखास्त फारामको ढाँिा

उम्मेद्वारले दरखास्त फारमका लालग भरे का पद सम्बन्धी वववरण:
ववज्ञापन नं. :

पद:

वकलसमाः १. खुला, २. अपाङ्ग, ३. दुबै (गोलो चिन्ह लगाउने)

उम्मेद्वारको वैर्चक्तक वववरणाः
उम्मेद्वारको

नाम

थर

दे वनागरमा
अंग्रज
े ी

िु लो

ललङ्ग:

अिरमा
जन्म लमलताः वव.सं

इस्वी संबतः

नागरीकता नं :

जारी गने चजल्ला :

हालको उमेराः
वषन

स्थार्ी

मवहना

लमलत :

चजल्लााः

गा.पा./न.पााः

वडा नाः

टोलाः

घर नं./मागनाः

फोनाः

िे गाना
परािार गने िे गाना :

ईमेल:

बाबुको नाम, थर :

आमाको नाम, थराः

बाजेको नाम, थराः

वैवावहक अवस्थााः

(वववावहत/अवववावहत उल्लेख

गने)
पलत/पत्नीको नाथथराः
पररवारमा कोही अपाङ्गता भएको व्र्चक्त भए/नभएकोाः
लनवेदकमा कुनै प्रकारको अपाङ्गता भए/नभएकोाः
गने)

(उल्लेख गने)
(उल्लेख

शैचिक र्ोयतर्ता/ताललम (आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोयतर्ता/ कम््र्ुटर ताललम मार उल्लेख

आवश्र्क न्र्ूनतम

ववश्वववद्यालर्/ताललम

शैचिक

सं का

श्रे णी/प्रत

मूल

र्ोयतर्ता

ठदने सं स्था

उपाधी/ताललम

र्

चीशत

ववषर्

शैचिक र्ोयतर्ता
ताललम

अनुभव सम्बन्धी वववरण
कार्ानलर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवलध
दे चख

सम्म

मैले र्स दरखास्त फारममा खुलाएका सम्पूणन वववरणहरु सत्र् छन्। दरखास्त बुझाएको प

सूिनाको लालग अर्ोयतर् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न। कुनै कुरा ढाँटे वा लुक
उम्मेद्वारको ल्र्ा्िे सहीछाप
दार्ाँ

उम्मेद्वारको दस्तखत

बार्ाँ
लमलत:

कार्ानलर्ले भनेाः
रलसद/भौिर नाः

रोल नं : .

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नामाः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत

दस्तखताः

गनेको नामाः

लमलत :

दस्तखताः

लमलताः

िहररएमा प्रिललत कानून बमोचजम सहनेछु बुझाउनेछु। उम्मेद्वारले पालना गने भनी प्रि
कानून तथा र्स दरखास्त फारममा उचल्लचखत सबै शतन तथा लनर्महरु पालना गनन
गदनछु। साथै, करार सम्झौतामा उचल्लचखत सम्पूणन शतनहरु पूणन रुपमा पालना गनेछु।

व्र्ाः दरखास्त साथ सूिनामा उल्ले चखत लगार्त लनम्नललचखत कागजातहरु अलनवार्न रुपमा उम्म

फैले प्रमाचणत गरी पेश गनुन पनेछ।

) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रमाचणत प्रलतललपी, (२) न्र्ूनतम शैचिक र्ोयतर्ताको प्रमा

र िाररलरक प्रमाणपरको प्रमाचणत प्रलतललवप (सम्बद्धता आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतललवप सम

(३) अनुभवको प्रमाणपरको प्रमाचणत प्रलतललवप (भएमा), (४) सम्बचन्धत गाउँ/गाउँपाललक

स्थार्ी बसोबासको प्रमाणपरको प्रलतललवप, (५) अपाङ्गता भएको व्र्चक्त भए अपाङ्गता पररिर्प

प्रलतललवप, (६) अपाङ्गता भएको व्र्चक्तको एकाघरपररवारको सदस्र् भए नाता प्रमाचणत प्रमाणप
प्रलतललवप।

) उम्मेद्वारले ललचखत परीिा उचिणन गरी अन्तवानतान ठदन आउँदा प्रकरण १ मा उचल्लचखत स

गजात तथा प्रमाणपरहरुको सक्कल समेत साथमा ललइ आउनु पनेछ।

प्रवेश पर
ववज्ञापन नं :
फोटो
रोल नं:
नामाः
िे गानााः
पदाः
प्रकाराः खुला/अपाङ्ग/दुवै
उम्मेद्वारले परीिा ठदन आउँ दा पालना गनुप
न ने कुराहरूाः
१.

परीिा समर्भन्दा कचम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीिा हुने स्थानमा र कचम्तमा १५ लमनेट अगाडी नै
पररिा हलमा प्रवेश गनुप
न नेछ।

२.

काबु बावहरको कारणबाट परीिा हलमा आउन वढला भएमा कारण सवहत जानकारी ठदएमा लनरीिकले
परीिा सुरू भएको १५ लमनेटलभरको अवलधसम्ममा परीिा हलमा पस्न ठदन सक्नेछ।सो अवलधभन्दा
बाहेक परीिा हलमा पस्न ठदइनेछैन।

३.

उिरपुचस्तकामा कालो रङ्कको मसी भएको कलमको मार प्रर्ोग गनुप
न नेछ।

४.

परीिा सुरू भएको ३० लमनेटदे खी ४० लमनेटसम्मको समर्मा शौिालर् जाने प्रर्ोजनका लालग मार
लनरीिकको अनुमलतले परीिा हलबाट बावहर जान सवकने छ।

५.

परीिा अवलधमा क्र्ाल्कुलेटर, मोबाईल वा अन्र् ववद्युलतर् उपकरणको प्रर्ोग गनन पाइने छै न।

६.

परीिा अवलधमा चिट, फलामे हलतर्ार लगार्तका कुनैपलन लनषेलधत प्रकारको वस्तु परीिा हललभर लैजान
पाइनेछैन।

७.

कम््र्ुटर सीप परीिण र अन्तवानतान परीिा ठदन आउँ दा पलन उम्मेद्वारले र्सै प्रवेशपर ललइ आउनुपनेछ।

८.

उचल्लचखत शतनभन्दा ववपररत उम्मेद्वारले कुनै कामकारवाही गरे मा उम्मेद्वारलाई परीिा हलबाट बावहर
लनकाल्नेदेचख परीिा रद्द गनेसम्मको अलधकार लसफाररस सलमलतलाई हुनेछ।

अनुसूिी-३
(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बचन्धत)
समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना सहजकतान र पाललकाबीि हुने करार सम्झौताको ढाँिा
चिचिला गाउँपाललका (र्स पलछ प्रथम पि भलनएको) र श्री ..........का छोरा/छोरी श्री
........... (र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) बीि प्रदे श सरकार, पाललका तथा साझेदार
सं स्था करूणा फाउण्डे सन नेपालको लरपिीर् साझेदारीमा ..........................
पाललकामा सञ्चालन हुने अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना कार्नक्रमको लालग समुदार्मा
आधाररत पुनस्थानपना (सीववआर) सहजकतान पदमा कामकाज गने गरी र्स पाललकाको
लमलत ............ को लनणनर्ानुसार लमलत.. ............. दे चख ................सम्मको लालग
दे हार्को शतन र सुववधा पालना तथा उपलब्ध गने गराउने गरी र्ो करार सम्झौता गरी
एक/एक प्रलत एक आपसमा बुचझ ललर्ौ ठदर्ौ ।
शतनहरु
१. दोश्रो पिले पवहलो पिबाट खटाए अनुसार अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना
कार्नक्रमको लालग समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना (सीववआर) सहजकतान पदमा
कामकाज गनुप
न नेछ । र्सरी कामकाज गदान दोश्रो पिले

चिचिला

गाउँपाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतको सुपरीवेिणमा रही कामकाज
गनुप
न नेछ।

२. दोश्रो पिले र्सैसाथ सं लयतन कार्नवववरण बमोचजम लनर्लमतरूपले कामकाज
गनुप
न नेछ।
३. तोवकएको कामकाज लनर्लमत हाचजर भई दोश्रोपिले सम्पन्न गनुप
न नेछ ।
तोवकएको कामकाज नगरे को र समर्पालना तथा अनुशासन पालना नगरे को
पाइएमा दोश्रोपिलाई पवहलो पिले जुनसुकै बखत करार भं ग गरी कामबाट
हटाउन सक्नेछ ।
४. करारमा सेवा उपलब्ध गराएवापतको पाररश्रलमक दोश्रोपिले पवहलोपिबाट
मालसक रूपमा रू. १५,०००।– (पन्र हजार रूपैर्ाँ मार) पाउनेछ ।र्स
बाहेक थप सुववधाको हकमा प्रथम पिले लनणनर् गरे बमोचजम हुनेछ।
५. सावनजलनक ववदाको ठदन बाहेक दोश्रो पिले एक मवहना काम गरे वापत
१.५(डे ढ) ठदन ववदा उपभोग गनन पाउनेछ।उक्त ववदा उपभोग गदान पाललकाको
काममा बाधा नपुयतने गरी लमलाउनुपनेछ।र्स्तो ववदा करार अवलधलभर सं चित
गरी उपभोग गनन पाउनेछ । साथै, सामाचजक परम्परा/कूल धमन अनुसार आफैले
वक्रर्ा बस्नु पने भएमा बढीमा १५ ठदन वक्रर्ा ववदा र मवहला कमनिारीको
हकमा सुत्केरी हुन ु अचघ र पलछ गरी बढीमा ९८ (अन्िानब्बे) ठदनसम्म प्रसुती
ववदा ललन पाउनेछ । पुरुष कमनिारीको हकमा प्रसुती स्र्ाहार ववदा बढीमा
१५(पन्र) ठदन पाउनेछ ।
६. सरकारी कामको लसललसलामा दोश्रोपिले लापरवाही गरी कुनै सरकारी सम्पलत
नोक्सानी वा वहनालमना वा अलनर्लमत ढं गबाट प्रर्ोग गरे को पाइएमा सो को

हानी नोक्सानी वा िलतपूलतन प्रिललत कानून वमोचजम सरकारी बाँकी सरह असुल
उपर गराई करार भं ग गरी कामबाट हटाइनेछ ।
७. कार्ानलर्को गोपलनर्ता प्रिललत कानून वमोचजम कार्म गनुन दोश्रोपिको कतनव्र्
हुनेछ । कार्ानलर्को गो्र्ता वा त्र्स्ता ववषर् वा कागजात कुनै अनलधकृत
व्र्चक्त वा प्रेसलाई उपलब्ध गराएको प्रमाचणत भएमा त्र्सबाट भएको िलत
प्रिललत कानून वमोचजम सरकारी बाँकी सरह दोश्रोपिबाट असुल उपर गररनेछ
र तत्कालै करार भं ग गरी कामबाट हटाइनेछ ।
८. सम्झौता अनुरुप काम गनन नसक्ने भएमा दोश्रोपिले कचम्तमा एक मवहना
अगालड नै पवहलोपिलाई ललचखत जानकारी ठदनुपनेछ ।
९. पाललकामा कार्नक्रमको अवधी समाप्त भएमा वा ववशेष कारणबाट कार्नक्रम
स्थगन वा समाप्त भएमा वा दोश्रो पिको कार्न सन्तोषजनक नभएमा वा
कार्नक्रमका तीनवटै साझेदारहरूको सहमलतमा कार्नपाललकाबाट ववशेष लनणनर्
गरी दोश्रोपि कार्नरत पदमा अन्र् व्र्वस्था भएमा र्ो करार सम्झौता स्वताः
समाप्त हुनेछ ।
१०. दोश्रो पिलाई कुनै ववशेष सुववधा उपलब्ध गराउने लनणनर् भएमा बाहेक कुनै
प्रकारको थप सुववधा उपलब्ध गराईनेछैन ।थप सुववधाको माग दावी गनन पलन
पाइनेछैन ।
११. आिरण अनुशासन लगार्तका ववषर्हरु कमनिारीसँग सम्बचन्धत प्रिललत कानून
वमोचजम दोश्रोपिले पालना गनुप
न नेछ ।

१२. दोश्रो पिले लनजको करार अवलध समाप्त भएपलछ वा अन्र् कुनै कारणले लनज
पदमुक्त भएपलछ एकपटक काम गरे कै आधारमा ............... गाउँ/नगर
पाललकामा वा र्स कार्नक्रमका अन्र् साझेदार सं स्थामा भववश्र्मा कुनैपलन पदमा
अस्थार्ी वा स्थार्ी लनर्ुचक्तका लालग कुनैप्रकारको दावी गनन पाउनेछैन।
१३. र्ो करारको म्र्ाद लमलत .....................सम्म कार्म रहनेछ ।
१४. र्स सम्झौतामा उल्ले ख भएका ववषर्हरू र्सै सम्झौता बमोचजम र उल्लेख
नभएका ववषर्हरू प्रथम पिको लनणनर् तथा प्रिललत कानून वमोचजम हुनछ
े ।
दोश्रो पिको तफनबाट:
नामथर:
िे गाना:
दस्तखत:

सािीहरु:
नामथर:
पद:
दस्तखत:
कार्ानलर्:

प्रथम पिको
नामथर:
पद:
दस्तखत:
कार्ानलर्:

नामथर:
पद:
इलत सम्वत ....साल......मवहना.....गते रोज........शुभम्.........
दस्तखत:
कार्ानलर्:

अनुसूिी-४
(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बचन्धत)
समुदार्मा आधाररत पुनस्थानपना सहजकतान पदको लालग तोवकएको कार्नवववरण
१. स्थानीर् तहको सम्वचन्धत वडाको वडा सचिवको अलधनमा रही कार्नक्रम
सं िालन हुने वडाहरुमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थानपना कार्नक्रम कार्ानन्वर्न
गने ।
२. स्थानीर् तहको सम्बचन्धत वडामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा
वर्स्क व्र्चक्तहरुको तथ्र्ाङ्क सं कलन गने र सो तथ्र्ाङ्कलाई लनर्लमत रुपमा
अद्यावलधक गने ।
३. स्थानीर् तहको सम्बचन्धत वडामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा
वर्स्क व्र्चक्तहरुको अवस्थाको प्रारचम्भक जाँि गरी उनीहरुको पुनस्थानपना
र्ोजना सवहतको व्र्चक्तगत प्रोफार्ल तर्ार गने ।
४. अपाङ्गता

भएका

बालबाललका

तथा

वर्स्क

ब्र्चक्तहरु

र

उलनहरुका

अलभभावकहरुलाई लनर्लमत भेटघाट गरी पुनस्थानपना सेवा, परामशन र सरसल्लाह
प्रदान गने ।
५. उपिार गनन आवश्र्क बालबाललका तथा वर्स्क व्र्चक्तहरुको वववरण तर्ार
गरी उपिारका लालग सम्बचन्धत अस्पताल तथा सेवा केन्द्रहरुमा अलभभावक
समेत समावेश गरी पिाउने वा लै जाने ।

६. वफचजर्ोथेरापी आवश्र्क भएका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा वर्स्क
व्र्चक्तहरुलाई लनर्लमत रुपमा थेरापी सेवा प्रदान गने ।
७. सहार्क सामाग्री आवश्र्क भएका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा वर्स्क
व्र्चक्तहरुको लगत तर्ार गरी सो सेवाका लालग सम्बचन्धत लनकार् तथा सेवा
केन्द्रहरुसँग समन्वर् र पहल गनुक
न ा साथै आफ्नै सं स्थासँग भएको श्रोतका
आधारमा सहार्का सामाग्रीहरु खररद गरी ववतरण गने ।
८. कार्नक्रम सं िालन हुने ईकाइमा रहेका अपाङ्गता भएका सम्पुणन बालबाललका
तथा वर्स्क ब्र्चक्तहरुलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अपाङ्गता पररिर्
पर बनाउन सहर्ोग गने ।
९. ववद्यालर्सम्म पुगेर पढ्न सक्ने अवस्थामा रहेका तर ववलभन्न कारणले ववद्यालर्
नगएका अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुलाई ववद्यालर्मा भनान गने व्र्वस्था
लमलाउने, ववद्यालर् जान नसक्ने तर घरमा पढ्न सक्ने अपाङ्गता भएका
बालबाललकाहरुलाई घरमै पढ्नका लालग आवश्र्क बन्दोबस्त लमलाउने ।
१०. शाररररक समस्र्ाका कारण समावेशी वा ववशेष चशिा आवश्र्क भएका
बालबाललकाहरुलाई (जस्तैाः सुस्त श्रवण, दृविवववहन, बौवद्धक अपाङ्गता) नेपाल
सरकारद्धारा सं िालन गररएको ववशेष चशिा कार्नक्रममा समावहत गने ।
११. ववद्यालर्को भौलतक तथा शैचिक वातावरण अपाङ्ग मैरी बनाउन पहल गने ।
१२. अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरु समेत समावेश भएको समावेशी बाल क्लब वा
समूह

गिन

गरी

उनीहरुलाई

बाल

अलधकार

तथा

अपाङ्गता

भएका

बालबाललकाहरुको अलधकारका लालग पैरवी गनन सिम बनाउने साथै उनीहरुको
िमता ववकासका लालग ववलभन्न कार्नक्रमहरु सं िालनका लालग सहजीकरण गने
।
१३. ववपन्न अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा वर्स्क व्र्चक्तहरुका
पररवारको पवहिान गरी उनीहरुलाई आर् आजनन कार्नक्रममा समावेश गने
व्र्वस्था लमलाउने ।
१४. अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा मवहलाहरुमाथी हुनसक्ने/भइरहेको दुव्र्नवहार
तथा ववभेदको पवहिान गरी न्र्ार्का लालग सहर्ोग र सहजीकरण गने।
१५. व्र्वसावर्क ताललम ललन इच्छु क अपाङ्गता भएका ब्र्चक्त तथा अपाङ्गता भएका
बालबाललकाहरुका अलभभावकहरुको पवहिान गरी उनीहरुलाई व्र्वसावर्क
ताललम प्रदान गने ।
१६. अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुका अलभभावकहरु तथा अपाङ्गता भएका वर्स्क
व्र्चक्तहरु समावेश भएको स्वावलम्बन सलमलतहरु/समूहहरु गिन गने र सोही
सलमलतहरु/समूहहरु माफनत आर् आजनन कार्नक्रमका साथै

अपाङ्गता भएका

व्र्चक्तहरुको पुनस्थानपना सम्बन्धी ववलभन्न कार्नक्रमहरु सं िालन गने ।
१७. स्थानीर् तहको सम्बचन्धत वडामा गिन भएका/हुने स्वावलम्बन, लमललजुलल
सलमलतहरु/समूहहरु माफनत बित तथा ऋण कार्नक्रम सं िालन गने ।
१८. स्वावलम्बन सलमलतहरु/समूहहरुको नेतत्ृ व तथा िमता ववकासका लालग ववलभन्न
प्रकारका ताललम तथा कार्नक्रमहरु सं िालनका ललग सहजीकरण गने ।

१९. अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको पुनस्थानपना र उनीहरुका अलधकार सम्बन्धी
जनिेतना जगाउन ववलभन्न कार्नक्रमहरु तजुम
न ा गरी सो को कार्ानन्वर्न गने ।
२०. अपाङ्गताका िेरमा काम गने ववलभन्न सं घ सं स्थाहरुसँग समन्वर् र सहकार्न गने
।
२१. अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा वर्स्क व्र्चक्तहरुको पुनस्थानपनाका लालग गनुन
पने कामको बावषनक, िौमालसक र मालसक कार्नर्ोजना तजुम
न ा गने ।
२२. मालसक र िौमालसक कार्न प्रगतीको प्रलतवेदन तर्ार गने ।
२३. स्थानीर् तहको सम्बचन्धत वडामा अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरुको पुनस्थानपना
ँ
कार्नक्रम सं िालन गनन बजेट ववलनर्ोजनका लालग सरोकारवाला लनकार्हरुसग
समन्वर् तथा पैरवी गने ।
२४. नेपाल सरकार स्वास्थ्र् मन्रालर्को मापदण्ड अनुसार नवजात चशशु तथा
सुत्केरी मवहलाहरूका घरै मा गएर प्रथम, दोश्रो र तेश्रो जाँि गने।
२५. स्थानीर् तहले लगाए अह्राए बमोचजमका कार्नक्रमसँग सम्बचन्धत अन्र् आवश्र्क
कार्नहरु।
स्वीकृत गनेको
नामथराः
पदाः

