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बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बर्ज ुरार्पत्र 
खण्ड: २ संख्या: ४ लितत:2077/०५/२३ 

भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 
 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ र बर्ज ुगाउँपालिका कायसुम्पादन तनयिाििी २०७५ बिोजर्ि 
गाउँ कायपुालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायवुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको 
िाधग प्रकािन गररएको छ । 
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कायपुालिकाबाट स्िीकृि लिति : २०७७/०५/१८ 

 
 

प्रस्िािर्ााः बर्ज ुगाउँपालिकािे प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसर् रे्पािसँगको साझेदारीिा सञ्चािर् गर् ु
िागेको अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रिको सफि सञ्चािर्का िाधग कायकु्रि सञ्चािर्को 
िेरूदण्डको रुपिा रहेका सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (सीविआर) सहर्किाुहरुको छर्ौट गर् ुबाञ्छर्ीय 
भएकािे, 

प्रशासकीय कायवुिधध (तर्यलिि गरे्) ऐर्, २०७४ को दफा ४ बिोजर्ि बर्ज ु गाउँपालिकािे यो 
कायवुिधध स्िीकृि गरी िागज गरेको छ। 

१. संक्षिप्ि र्ाि र प्रारम्भ: (१) यस कायवुिधधको र्ाि “सिजदायिा आधाररि पजर्सु्थापर्ा सहर्किाु 
छर्ौट सम्बन्धी कायवुिधध, २०७७” हजरे्छ।  

(२) यो कायवुिधध बर्ज ुगाउँपालिकािे स्िीकृि गरेको लितिबाट िागज हजरे्छ। 
२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अथ ुर्िागेिा यस कायवुिधधिा- 

                  (क)  “कायकु्रि” भन्र्ािे अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रि सम्झर्जपछु l  
(ख) “गाउँपालिका” भन्र्ाि ेबर्ज ुगाउँ कायपुालिका सम्झर्जपछु।  
(ग) “तर्देशक सलिति” भन्र्ाि े तर्देलशकाको दफा १९(१) बिोजर्िको 

िन्त्राियस्िरिा गठिि कायकु्रिको तर्देशक सलिति सम्झर्जपछु।  

(घ) “तर्देलशका” भन्र्ािे कायकु्रि सञ्चािर् गर् ुप्रदेश सरकारद्िारा र्ारी गररएको 
अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रि (सञ्चािर्) तर्देलशका, २०७६ 
सम्झर्जपछु।  

(ङ)  “पालिका” भन्र्ािे बर्ज ुगाउँपालिका सम्झर्जपछु।  

(च) “प्रदेश” भन्र्ािे प्रदेश रं्. १ सम्झर्जपछु। 
(छ) “प्रदेश सरकार” भन्र्ािे प्रदेशको िजन्त्रपररषद् सम्झर्जपछु।  
(र्) “िन्त्रािय” भन्र्ािे प्रदेश सरकार, सािाजर्क विकास िन्त्रािय सम्झर्जपछु। 
(झ) “व्यिस्थापर् सलिति” भन्र्ाि े तर्देलशकाको दफा १९(२) बिोजर्िको 

पालिकास्िरिा गठिि कायकु्रि व्यिस्थापर् सलिति सम्झर्जपछु। 
(ञ) “सहर्किा”ु  भन्र्ािे यस कायवुिधध बिोजर्ि तर्यजक्ि गररएका सिजदायिा 

आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (सीविआर) सहर्किाु सम्झर्जपछु। 
(ट) “साझदेार संस्था” भन्र्ािे कायकु्रिको साझदेार संस्था करूणा फाउण्डेसर् 

रे्पाि सम्झर्जपछु। 
(ि) “लसफाररस सलिति” भन्र्ािे दफा ७ बिोजर्िको लसफाररस सलिति 
सम्झर्जपछु। 
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३. सहर्किाुको छर्ौट गरररे्: कायकु्रिको सञ्चािर्का िाधग पालिकािा आिश्यक संख्यािा 

सहर्किाुहरुको छर्ौट गरररे्छ। 
४. सहर्किाुको संख्या तर्धाुरण: पालिकािा ३०० र्र्ा अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरु बराबर १ (एक) 

र्र्ाका दरिे सहर्किाुहरु तर्यजक्ि गरररे्छ। 
(२) उपदफा (१) बिोजर्ि सहर्किाुहरुको संख्या तर्धाुरण गर्जपुजि ु पालिकािे िथ्याङ्क 

सङ्किर् गरी अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको संख्या यककर् गर्जपुरे्छ। 

(३) उपदफा (२) बिोजर्ि अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको िथ्याङ्क प्राप्ि गररसकेपतछ 
कायकु्रिको पालिकास्िरको व्यिस्थापर् सलितिको बैिकबाट उपदफा (१) बिोजर्िको आधारिा 
तर्यजक्ि गरररे् सहर्किाुको संख्या तर्धाुरण गर्जपुरे्छ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) िा र्ेसजकै िेखखएिापतर् पालिकाको भौगोलिक विकटिा र 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको र्ठटििाको अिस्थािाई ध्यार्िा राखी सहर्किाकुो उधचि संख्या 
तर्धाुरण गर् ुसककरे्छ । 

५. सहर्किाुको योग्यिााः सहर्किाुको योग्यिा देहाय बिोजर्ि हजरे्छ-, 
(क) रे्पािी र्ागररक, 
(ख) िान्यिाप्राप्ि लशिण संस्थाबाट न्यूर्िि अ.र्.िी. िह उविण ुगरेको, 
(ग) पजरुषका हकिा १८ िष ुपजरा गरी ३५ िष ुर्र्ाघेको र िठहिा िथा अपाङ्गिा 

भएका व्यजक्िको हकिा १८ पजरा गरी ४० िष ुर्र्ाघेको,  

(घ) बर्ज ु गाउँपालिकाको स्थायी बालसन्दा हजर्जपरे्। िर गाउँपालिकािा उल्िेखखि 
योग्यिा भएको व्यजक्ि र्भएिा िा उल्िेखखि योग्यिा भएको व्यजक्िबाट 
तर्िेदर् र्आएिा जर्ल्िा लभत्रका र्जर्कका अन्य पालिकािा रहेका योग्यिा 
पजगेका व्यजक्िहरुिध्येबाट यस कायवुिधध बिोजर्िको प्रकक्रया पजरा गरी 
सहर्किाु छर्ौट गर् ुसककरे्,  

(ङ) अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि िा तिर्का पररिारका सदस्य िथा स्िास्थ्य र 
अपाङ्गिाको िते्रिा काि गरेको अर्जभि भएका व्यजक्िहरुिाई सहर्किा ु 
छर्ौटिा प्राथलिकिा ठदर्जपरे्। 
 

६. सहर्किाु छर्ौटका िाधग विशेष व्यिस्थााः दफा ४ बिोजर्ि सहर्किाुको संख्या तर्धाुरण गदा ु
तर्धाुररि कज ि संख्यािध्ये कजम्ििा एउटा लसट अपाङ्गिा भएका व्यजक्िको िाधग आरक्षिि 
हजरे्छ।यस्िो आरक्षिि लसटिा अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुबीच िात्र प्रतिस्पधाु 
गराईरे्छ।सहर्किाुको पदिा आिेदर् ठदरे् अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि शारीररक िथा िार्लसक 
रूपिा सिि हजर्जपरे्छ। िर योग्यिा भएका अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि िध्ये बाट कज रै्पतर् आिेदर् 
र्आएिा सो लसटिा सिेि योग्यिा पजगेका अन्य व्यजक्िहरु बीच प्रतिस्पधाु गराईरे्छ। 
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७. लसफाररस सलितिको गिर् र काि, किवु्य िथा अधधकाराः (१) सहर्किाकुो छर्ौटको िाधग 
पालिका सिि लसफाररस गर् ुदेहाय बिोजर्िको एक लसफाररस सलितिको गिर् हजरे्छ,- 

(क) प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि  –संयोर्क 

(ख) प्रिजख, सािाजर्क विकास शाखा/िठहिा बािबालिका शाखा   –सदस्य 

(ग) स्िास्थ्य संयोर्क            –सदस्य 

(घ) प्रतितर्धध, साझेदार संस्था       –सदस्य 

(ङ) प्रतितर्धध, पालिकािा रहेका अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको संस्था  –सदस्य 

(च) किचुारी प्रशासर् हेरे् एक र्र्ा अधधकृि                    –सदस्य-
सधचि 

(२) उपदफा (१) बिोजर्िको लसफाररस सलितििाई सहर्किाुको छर्ौट परीिाको िाधग 
सूचर्ा प्रकाशर् गरे्, प्राप्ि आिेदर् स्िीकृि गरे्, छर्ौट परीिा सञ्चािर् गरे् िथा सहर्किाुको 
छर्ौटको लसफाररस गरे् िगायिका अन्य आिश्यक कायहुरु सम्पन्र् गरे् अधधकार रहरे्छ। 

(३) लसफाररस सलितििे उपदफा (२) बिोजर्िको कायहुरु गरे् लसिलसिािा पालिकाका 
किचुारीहरुबाट आिश्यक सहयोग लिर् सक्र्ेछ।    

८. पाठ्यक्रिाः (१) परीिाको पाठ्यक्रि प्रदेश सरकारद्िारा र्ारी गररएको तर्देलशका बिोजर्ि गिर् 
गररएको तर्देशक सलितििे स्िीकृि गरे्छ।  

(२) उपदफा (१) बिोजर्िको परीिाको पाठ्यक्रि दरखास्ि फारिसाथ उपिब्ध 
गराउर्जपरे्छ। 

९. विज्ञापर्ाः (१) कजम्ििा पन्र ठदर्को म्याद ठदई पालिकािे अर्जसूची-१ बिोजर्िको ढाँचािा 
पालिकाको सूचर्ापाठट िथा स्थार्ीय स्िरको कज रै् एक दैतर्क पत्रत्रकािा सूचर्ा प्रकाशर् गर्जपुरे्छ। 

(२) खजिा र दफा ६ बिोजर्ि आरक्षिि लसटको िाधग छज ट्टाछज ट्टै दरखास्ि ठदर्जपरे्छ। िर, 
आरक्षिि लसटिा प्रतिस्पधाु गरे् अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुिे खजिा लसटिा सिेि आिेदर् ठदर् 
सक्रे्छर्।् 

(३) आिेदर् ठदरे् सिय सिाप्ि भएको िीर् ठदर्लभत्र रीिपूिकु आिेदर् ठदरे् 
आिेदकहरुिाई परीिा सञ्चािर् हजरे् लिति, सिय र स्थार्का बारेिा टेलिफोर् गरी सूचर्ा 
ठदर्जपरे्छ।सोही व्यहोराको सूचर्ा पालिकाको सूचर्ा पाठटिा सिेि टाँस गर्जपुरे्छ। 

१०. दरखास्ि फारिाः दरखास्ि फारिको र्िूर्ा अर्जसूची-२ बिोजर्ि हजरे्छ। 
११. दरखास्ि दस्िजराः सहर्किाु पदका िाधग दरखास्ि दस्िजर रु.३००।– (िीर्सय रुपैयाँ) हजरे्छ। खजिा र 

आरक्षिि लसट गरी दजिैिा प्रतिस्पधाु गर् ुचाहरे् उम्िेद्िारिे थप रु.१००।– (एकसय रुपैयाँ) दस्िजर 
बजझाउर्जपरे्छ। उक्ि रकि पालिकाको रार्स्ि खािािा र्म्िा हजरे्छ।  

१२. प्रश्र् तर्िाुणाः िीर्िटा चरणिा हजरे् परीिािा कज ि १०० अङ्कभारिाई त्रबभार्र् गरी देहाय 
बिोजर्ि प्रश्र् तर्िाुण गरी परीिा सञ्चािर् हजरे्छ,- 
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(क) लिखखि परीिा- ५० पूणाुङ्क, १ घण्टा (प्रतिप्रश्र् २ अङ्कभारका २० िटा 
िस्िजगि प्रश्र्हरु र प्रतिप्रश्र् ५ अङ्कभारका २ िटा विषयगि प्रश्र्हरु) 

(ख) कम्प्यजटर सीप परीिण-२० पूणाुङ्क, २० लिरे्ट (प्रतिप्रश्र् ५ अङ्कभारका ४ 
िटा प्रश्र्हरु) 

(ग) िौखखक अन्ििाुिाु परीिा-३० पूणाुङ्क 

१३. उिर पजजस्िकािा संकेि र्म्बर राख्ेाः सबै उिर पजजस्िकािा अतर्िाय ुरुपिे संकेि र्म्बर राख्जपरे्छ। 
१४. लिखखि परीिा सञ्चािर्ाः दफा १२ िा उजल्िखखि परीिाहरु िध्ये सिपु्रथि लिखखि परीिा 

सञ्चािर् गर्जपुरे्छ।लिखखि परीिाको उविणाुङ्क ४० प्रतिशि हजरे्छ। लिखखि परीिािा अर्जविण ु
हजरे् उम्िेद्िारिाई बाकँी छर्ौट परीिािा संिग्र् गरररे्छैर्। 

१५. कम्प्यजटर सीप परीिणाः लिखखि परीिािा सािेि भई उविण ु भएका परीिाथीहरु िध्ये िाग 
गररएको संख्याभन्दा अधधकिि िेब्बर संख्याका परीिाथीहरुिाई कम्प्यजटर सीप परीिण र दफा १६ 
बिोजर्िको अन्ििाुिाु परीिािा संिग्र् गराइरे्छ। 

िर उम्िेद्िारहरुको आिदेर् रै् कि परेिा िा लिखखि परीिाबाट कि संख्यािा 
उम्िेद्िारहरु उविण ुभएको अिस्थािा उविण ुउम्िेद्िारहरुिाई रै् कम्प्यजटर सीप परीिण र दफा 
१६ बिोजर्िको अन्ििाुिाु परीिािा संिग्र् गराउर् बाधा परे् छैर्।   

१६. अन्ििाुिाुाः (१) अजन्िि चरणको परीिाको रुपिा अन्ििाुिा ुपरीिा सञ्चािर् हजरे्छ। अन्ििाुिाुको 
अङ्क प्रदार् गदाु अन्ििािुाु िापि िोककएको पूणाुङ्कको न्यूर्िि ४०% र अधधकिि ७०% को 
बीचिा रही अङ्क प्रदार् गर्जपुरे्छ। सो भन्दा बढी िा घटी अंक प्रदार् गरेको खण्डिा औधचत्य 
पजजटट हजरे् कारण उल्िेख गर्जपुरे्छ। 

(२) अन्ििाुिाु परीिाको अङ्कभारिाई देहाय बिोजर्ि त्रबभार्र् गर्जपुरे्छ,- 
न्यूर्िि शैक्षिक 
योग्यिाको शे्रणी 

अपाङ्गिा भएको 
व्यजक्ि िा 

पररिारको सदस्य 

स्िास्थ्य र अपाङ्गिाको िेत्रिा 
काि गरेको अर्जभि 

कायकु्रिको 
विषयिस्िज 

सम्बन्धी ज्ञार् 

स्थार्ीय 
वििाठहि 
िठहिा 

र्म्िा 

प्रथि द्विति
य 

ितृिय १ िष ु २ िष ु ३ िष ुिा 
सोभन्दा बठढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 

३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अजन्िि र्तिर्ा प्रकाशर् गरे्ाः (१) दफा १४, दफा १५ र दफा १६ बिोजर्िको परीिािा सबैभन्दा 
बठढ अङ्क प्राप्ि गरे् उम्िेद्िारहरुिाई लसफाररस सलितिको लसफाररसका आधारिा पालिकाि े
लसम्बोि रं्, उम्िेद्िारको र्ािथर, िेगार्ा उल्िेख गरी योग्यिाक्रि अर्जसार अजन्िि र्तिर्ा 
प्रकाशर् गर्जपुरे्छ। 
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(२) उपदफा (१) बिोजर्ि र्तिर्ा प्रकाशर् गदाु कम्िीिा िीर्र्र्ा हजरे्गरी सम्भि 
भएसम्ि पदसंख्या भन्दा दोब्बर संख्यािा िैकजल्पक उम्िेद्िारहरुको सूची सिेि सफि 
उम्िेद्िारहरुको सूधचसँगै टाँस गर्जपुरे्छ। 

 

िर उम्िेद्िारहरुको आिदेर् रै् कि परेको िा िीर्र्र्ा भन्दा कि संख्यािा उम्िेद्िारहरु 
उविण ुर्भएको अिस्थािा िीर्र्र्ा भन्दा कि िैकजल्पक उम्िेद्िारहरुको र्ािाििी तर्काल्र् बाधा 
परे् छैर्।    

१८. सहर्किाुको तर्यजजक्ि र करार सम्झौिााः (१) सहर्किाुहरुको तर्यजजक्ि लसफाररस सलितिको 
लसफाररस प्रतििेदर्का आधारिा पालिकािे गरे्छ। 

(२) लसफाररस भएका सफि उम्िेद्िारहरुिाई ७ ठदर्को म्याद ठदई पालिकािे करार 
सम्झौिा गर् ुसूचर्ा ठदर्जपरे्छ। 

(३) उपदफा (१) बिोजर्िको अिधधलभत्र करार सम्झौिा गर् ुआउरे् लसफाररस भएका सफि 
उम्िेद्िारहरुसँग पालिकािे सहर्किाुको िाधग अर्जसूची-३ बिोजर्िको ढाँचािा आिश्यक कज राहरु 
थपघट गरी करार सम्झौिा गर्जपुरे्छ।यसरी करार सम्झौिा गदाु सहर्किाुिाई सम्झौिासँगै 
अर्जसूची-४ बिोजर्िको कायवुििरण सिेि ठदर्जपरे्छ। 

(४) सहर्किाुको करार सम्झौिाको अिधध एक पटकिा ६ िठहर्ाको हजरे्छ। कायसुम्पादर् 
सन्िोषर्र्क भएिा प्रत्येक ६/६ िठहर्ािा सम्झौिा अिधध थप गदै िरै्ार् सककरे्छ। 

(५) उपदफा (१) बिोजर्िको अिधधलभत्र करार सम्झौिा गर् ुर्आउरे् िा करार सम्झौिा 
गरेको लितिबाट १ िष ुलभत्र पदबाट रार्ीर्ािा ठदएिा सफि उम्िदे्िारको िाउँिा क्रिसाः िैकजल्पक 
योग्यिा क्रििा रहेका उम्िेद्िारिाई ७ ठदर्को म्याद ठदई करार सम्झौिा गर् ु सूचर्ा 
ठदर्जपरे्छ।करार सम्झौिा गरी १ िषभुन्दा बठढ सिय सहर्किाुको रूपिा काि गररसकेपतछ 
रार्ीर्ािा ठदएका सहर्किाुको स्थार्िा पजर्ाः छर्ौट परीिा सञ्चािर् गरी र्याँ सहर्किाुहरुसँग 
करार सम्झौिा गरररे्छ।  

(६) सहर्किाुिे स्िेच्छाि े करार तर्रन्िरिा गर् ु र्चाहेिा कजम्ििा १ िठहर्ा अगाडी 
पालिकािा लिखखि रूपिा र्ार्कारी गराउर्ज परे्छ। यसरी र्ार्कारी र्गराई काि छाडेिा त्यस्िा 
व्यजक्ििाई पजर्ाः करारिा काि गरे् अिसर ठदइरे्छैर्। 

(७) यस कायवुिधधिा अन्यत्र र्जर्सजकै कज रा िेखखएिापतर् कायकु्रिको अिधध सिाप्ि भएिा 
िा विशेष कारणबाट कायकु्रि स्थगर् िा सिाप्ि भएिा िा सहर्किाकुो कायसुम्पादर् 
सन्िोषर्र्क र्भएिा पालिकािे र्जर्सजकैबेिा करार सम्झौिा रद्द गर् ुसक्रे्छ। यसरी सम्झौिा 
रद्द गर्जभुन्दा कजम्ििा १५ ठदर् अगाडी सो को र्ार्कारी सम्बजन्धि सहर्किाुिाई ठदर्जपरे्छ। 

१९. विज्ञको सहयोग लिर् सककरे्ाः यस कायवुिधध बिोजर्ि सहर्किाु छर्ौट गर् ुपरीिा सञ्चािर् गरे् 
लसिलसिािा लसफाररस सलितििे आिश्यकिा अर्जसार सम्बद्ध विषयविज्ञ िर्ोतर्ि गरी आिश्यक 
सहयोग लिर् सक्र्ेछ। 

२०. सहर्किाुको पाररश्रलिक िथा सेिासजविधााः सहर्किाुको पाररश्रलिक िथा अन्य सेिासजविधाहरु करार 
सम्झौिािा उल्िेख भएबिोजर्ि हजरे्छ। 
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२१. सजपरीिेिणिा रहर्जपरे्ाः यस कायवुिधध बिोजर्ि कािकार् गर् ुखठटएका सहर्किाुहरु पालिकाको 
प्रिजख प्रशासकीय अधधकृिको सजपरीिेिणिा रही कािकार् गर्जपुरे्छ। 

 

 

२२. दािी गर् ुर्पाउरे्ाः सहर्किाुिे तर्र्को करार अिधध सिाप्ि भएपतछ िा अन्य कज रै् कारणिे तर्र् 
पदिजक्ि भएिा एकपटक काि गरेकै आधारिा पालिकािा िा साझेदार संस्थािा भविश्यिा कज रै्पतर् 
पदिा अस्थायी िा स्थायी तर्यजजक्िका िाधग कज रै् प्रकारको दािी गर् ुपाउरे् छैर्। 

२३. बाधा अड्काउ फज काउर् सक्रे्ाः (१) यस कायवुिधध िथा प्रचलिि कारू्र्को अधीर्िा रही लसफाररस 
सलितििे उम्िेद्िार लसफाररस गरे्सम्िका कायिुा आउरे् बाधा अड्काउ फज काउर् सक्रे्छ। 

(२) उपदफा (१) बाहेकका अन्य कायकुो हकिा यस कायवुिधध िथा प्रचलिि कारू्र्को 
अधीर्िा रही गाउँपालिकािे बाधा अड्काउ फज काउर् सक्रे्छ।  

२४. संशोधर् िा खारेर्ीाः यस कायवुिधधिाई आिश्यक सशंोधर् िा खारेर्ी गरे् अधधकार पालिकािा 
तर्ठहि रहरे्छ। 
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अर्जसूची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि) 
सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाु पदका िाधग प्रकाशर् गरररे् विज्ञापर्को ढाँचा 

 

बर्ज ु गाउँकायपुालिकाको कायाुिय 

बर्ज,ु सजर्सरी  

 

सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाु पदका िाधग दरखास्ि आह्िार् गररएको सूचर्ा 
(प्रकालशि लितिाः.............) 

यस बर्ज ुगाउँपालिकािे प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसर् रे्पािसँगको साझदेारीिा सञ्चािर् गर् ुिागेको 
अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रिको िाधग आिश्यक िपलसिको पदिा खजिा प्रतिस्पधाुत्िक 
परीिाद्िारा करार सेिािा पदपूति ु गर्जपुरे् भएकािे आिश्यक न्यूर्िि योग्यिा पजगेका कज रै् िाि कसजर 
र्िागेका  इच्छज क योग्य रे्पािी र्ागररकहरुबाट दरखास्ि फारि भर् ुआह्िार् गररएको छ। यस पालिकािे 
िोकेको दरखास्ि फारििा भर्ज ुपरे् सम्पूण ुवििरणहरु भरी पासपोटु साईर्को फोटो २ प्रति टाँस गरी सो 
का साथ आफ्र्ो रे्पािी र्ागररकिा र दरखास्ि ठदर् ेपदका िाधग िोककएको अजन्िि शैक्षिक योग्यिाको 
ट्रान्सकृप्ट, चाररत्रत्रक प्रिाणपत्र, परीिा दस्िजर तिरेको बैंक भौचरको अधकुट्टी िथा रे्पाि बाहेक अन्य 
िजिजकबाट हालसि गरेको शैक्षिक योग्यिा भएिा सो को साथिा त्रत्रभजिर् विश्िविद्याियबाट सिकििा 
तर्धाुरण गरेको प्रिाणपत्र सिेि संिग्र् गरी बर्ज ुगाउँपालिकाको कायाुिय सिि पेश गर्ज ुपरे्छ। 
 ररि र्पजगेको, िोककएको आिश्यक न्यूर्िि शैक्षिक योग्यिा र्भएको र िोककएको परीिा दस्िजर 
र्बजझाएका दरखास्ि उपर कज रै् कारिाही हजरे् छैर्। साथै, प्रचलिि कारू्र् बिोजर्ि अयोग्य िहरररे् 
उम्िेद्िारहरुको दरखास्ि उपर कज रै् कारिाही हजरे् छैर्। झजटा वििरण उल्िेख गरी दरखास्ि फारि भरेिा 
सो को र्िाफदेही दरखास्ििािा स्ियं हजर्ज परे्छ। 
िपलसिाः 

१. विज्ञापर् रं्., पद र िाग सखं्यााः 
लस .रं्.  विज्ञापर् 

रं्. 
पद िाग 

संख्या 
१. ...... सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (लसविआर) 

सहर्किाु (खजिा) 
... 

२. ...... सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (लसविआर) 
सहर्किाु (कोटा - अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि) 

... 

२. सेिाको ककलसिाः अस्थायी (करार सेिा) 
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३. आिश्यक न्यूर्िि शैक्षिक योग्यिा र अर्जभिाः  (क) िान्यिा प्राप्ि लशिण संस्थाबाट कजम्ििा 
अ.र्.िी. उविण ुगरी कायाुर्जभि हालसि गरेको, 
(ख) कम्प्यजटर सम्बन्धी आधारभूि ज्ञार् भएको, 
(ग) स्िास्थ्य र अपाङ्गिाको िते्रिा काि गरेको अर्जभि भएको। 

 

 

४. ििि, सजविधा िथा अन्य सेिा शिाुः िालसक रु. १५,०००।– (पन्र हर्ार रुपैया िात्र) र अन्य 
सेिासजविधा करार सम्झौिािा उल्िेख गररए बिोजर्ि। 

५. उम्िेद्िारको उिेराः (क) िठहिा र अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको हकिा दरखास्ि ठदर् अजन्िि 
लिति (अथाुि लिति २०७७/.../...) सम्ििा १८ िष ुउिेर पजरा भई ४० बष ुर्र्ाघेको। 
(ख) पजरुषको हकिा दरखास्ि ठदर् अजन्िि लिति (अथाुि लिति २०७७/.../...) सम्ििा १८ िष ुउिेर 
पजरा भई ३५ बष ुर्र्ाघेको। 

६. उम्िेद्िारको छर्ौट विधधाः लिखखि, कम्प्यजटर सीप परीिण िथा प्रत्यि अन्ििाुिाु। 
७. फारि प्राप्ि गरे् र बजझाउर्ज परे् स्थार्ाः यस पालिकाको कायाुियबाट दरखास्ि फारि प्राप्ि गरी 

उक्ि फारि भरी पालिकाको कायाुियिा बजझाउर्ज परे्। 
८. परीिा दस्िजराः खजिािफु रू.३००।–(िीर् सय रुपैयाँ िात्र) र खजिासँगै सिािेशी (अपाङ्गिा भएको 

व्यजक्िको िाधग िात्र) लसटिा थप रू १००।– (एक सय रूपैयाँ िात्र) 
९. परीिा दस्िजर बजझाउरे् प्रकृयााः ................................िा परीिा दस्िजर र्म्िा गरी दरखास्ि 

फारिसाथ पेश गर्जपुरे्छ। 
१०. दरखास्ि फारि भरे् लितिाः लिति २०७७/.../... देखी २०७७/.../... सम्ि। 
११. परीिा सञ्चािर् हजरे् लिति, सिय र स्थार्ाः दरखास्ि फारि भरे् अजन्िि म्याद सककएको िीर्ठदर् 

लभत्र टेलिफोर् गरी र्ार्कारी गराईरे्छ। साथै पालिकाको सूचर्ापाठटिा टाँस गरररे्छ।  

१२. पाठ्यक्रिाः दरखास्ि फारिसँगै प्राप्ि गर् ुसककरे्। 
१३. शैक्षिक योग्यिा, अर्जभि िथा अन्य प्रिाणपत्रहरुका सम्बन्धिा दरखास्ि बजझाउरे् अजन्िि लिति 

(२०७७/.../...) सम्ि र्ारी भएकोिाई िात्र िान्यिा ठदइरे्छ। 
१४. विशेष ब्यिस्थााः सिजदायिा आधारीि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाुहरुको छर्ौट पश्चाि दजई(२) िठहर्ाको 

सिजदायिा आधारीि पजर्स्थाुपर्ा िालिि हजरे्छ । 
१५. आिेदर् स्िीकृि/अस्िीकृि िथा विज्ञापर् रद्द गरे् सम्पूण ुअधधकार पालिकािाई हजरे्छ। 
१६. दरखास्ि फारि भदा ु आउरे् अस्पटटिाको सम्बन्धिा यस पालिकाको कायाुियको टेलिफोर् रं् 

.......... िा सम्पकु गरी बजझ्र् सककरे्छ। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

सदस्य सधचि 

लसफाररस 
सलिति 
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अर्जसूची-२ 

 

(दफा १० सँग सम्बजन्धि) 
सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाु पदका िाधग दरखास्ि फारिको र्िूर्ा 

 बर्ज ुगाउँकायपुालिकाको कायाुिय 
बर्ज,ु सजर्सरी  

 
 

दरखास्ि फारािको ढाचँा 
(क) उम्िेद्ि्ारिे दरखास्ि फारिका िाधग भरेका पद सम्बन्धी वििरण: 

 विज्ञापर् रं्. : पद:                      

ककलसिाः १. खजिा, २. अपाङ्ग, ३. दजबै (गोिो धचन्ह िगाउरे्) 
(ख) उम्िदे्ि्ारको िैयजक्िक वििरण्ाः 
उम्िेद्िारको र्ाि थर  देिर्ागरिा  

 अंग्रेर्ी िजिो अिरिा  लिङ्ग: 
र्न्ि लितिाः वि.सं इस्िी संबिाः हािको उिेराः   िष ु  

िठहर्ा 
र्ागरीकिा रं् : र्ारी गर्े जर्ल्िा  : लिति : 

स्थायी िेगार्ा जर्ल्िााः गा.पा./र्.पााः िडा र्ाः 
 टोिाः घर रं्./िागाुः फोर्ाः 
पत्राचार गर्े िेगार्ा : ईिेि: 

बाबजको र्ाि, थर  : आिाको र्ाि, थराः 

बार्ेको र्ाि, थराः िैिाठहक अिस्थााः                    (वििाठहि/अवििाठहि उल्िेख गर्े) 

पति/पत्र्ीको र्ाथथराः 
पररिारिा कोही अपाङ्गिा भएको व्यजक्ि भए/र्भएकोाः                     (उल्िेख गरे्) 
तर्िेदकिा कज रै् प्रकारको अपाङ्गिा भए/र्भएकोाः                                                    (उल्िेख गर्े) 
 (ग) शैक्षिक योग्यिा/िालिि (आिश्यक न्यूर्िि योग्यिा/ कम्प्यजटर िालिि िात्र उल्िेख गरे्) 
आिश्यक न्यूर्िि योग्यिा विश्िविद्यािय/िालिि ठदरे् संस्था शैक्षिक उपाधी/िालिि संकाय शे्रणी/प्रतिशि िूि विषय 
शैक्षिक योग्यिा      

     
िालिि      

 
 
(घ) अर्जभि सम्बन्धी वििरण 

हािसािै खखचेको 
पासपोटु साईर्को पजरै 
िजखाकृति देखखरे् फोटो 
यहाँ टा्ँस्रे् र फोटो र 
फाराििा परे् गरी 
उम्िेद्िारिे दस्िखि 
गरे् l 
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कायाुिय पद सेिा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधध 

देखख सम्ि 
       
       

 
 
 
िैिे यस दरखास्ि फारििा खजिाएका सम्पूण ु वििरणहरु सत्य छर्।् दरखास्ि बजझाएको पदको सूचर्ाको िाधग 
अयोग्य िहरररे् गरी कज रै् सर्ाय पाएको छैर्। कज रै् कज रा ढाँटे िा िजकाएको िहररएिा प्रचलिि कारू्र् बिोजर्ि 
सहरे्छज  बजझाउरे्छज । उम्िेद्िारिे पािर्ा गरे् भर्ी प्रचलिि कारू्र् िथा यस दरखास्ि फारििा उजल्िखखि सबै शि ु
िथा तर्यिहरु पािर्ा गर् ुिञ्चजर गदुछज । साथै, करार सम्झौिािा उजल्िखखि सम्पूण ुशिहुरु पूण ुरुपिा पािर्ा 
गरे्छज । 

उम्िेद््िारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेद््िारको दस्िखि 
दायाँ बायाँ 
 
 

 
लिति: 

कायाुियिे भरे्ाः 
रलसद/भौचर र्ाः रोि रं्: . 
दरखास्ि अस्िीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुर्ज गरे्को र्ाि्ाः 
दस्िखिाः 
लिति : 

दरखास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि 
गर्ेको र्ािाः 
दस्िखिाः 
लितिाः 

 

द्रटटव्य्ाः दरखास्ि साथ सूचर्ािा उल्िेखखि िगायि तर्म्र्लिखखि कागर्ािहरु अतर्िाय ु रुपिा उम्िेद्िार आफैिे 
प्रिाखणि गरी पेश गर्ज ुपरे्छ।   
(१)  रे्पािी र्ागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिाखणि प्रतिलिपी, (२) न्यूर्िि शैक्षिक योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररत्रत्रक 

प्रिाणपत्रको प्रिाखणि प्रतिलिवप (सम्बद्धिा आिश्यक परे्िा सो को प्रतिलिवप सिेि), (३) अर्जभिको प्रिाणपत्रको 
प्रिाखणि प्रतिलिवप (भएिा), (४) सम्बजन्धि गाउँ/गाउँपालिकािा स्थायी बसोबासको प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप, (५) 
अपाङ्गिा भएको व्यजक्ि भए अपाङ्गिा पररचयपत्रको प्रतिलिवप, (६) अपाङ्गिा भएको व्यजक्िको एकाघरपररिारको 
सदस्य भए र्ािा प्रिाखणि प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप।  

(२)  उम्िेद्िारिे लिखखि परीिा उविण ुगरी अन्ििाुिाु ठदर् आउँदा प्रकरण १ िा उजल्िखखि सम्पूण ुकागर्ाि िथा 
प्रिाणपत्रहरुको सक्कि सिेि साथिा लिइ आउर्ज परे्छ। 
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अर्जसूची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाु र पालिकाबीच हजरे् करार सम्झौिाको ढाँचा 

भोक्राह र्रलसहं गाउँपालिका (यस पतछ प्रथि पि भतर्एको) र श्री ..........का छोरा/छोरी श्री ........... 
(यसपतछ दोश्रो पि भतर्एको) बीच प्रदेश सरकार, पालिका िथा साझदेार संस्था करूणा फाउण्डेसर् 
रे्पािको त्रत्रपिीय साझेदारीिा भोक्राह र्रलसहं गाउँपालिकािा सञ्चािर् हजरे् अपाङ्गिा रोकथाि िथा 

पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रिको िाधग सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (सीविआर) सहर्किाु पदिा कािकार् गरे् 
गरी यस पालिकाको लिति  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिेि पत्र 

विज्ञापर् रं्:            फोटो 
रोि रं्:            
र्ािाः 
िेगार्ााः 
पदाः 
प्रकाराः खजिा/अपाङ्ग/दजिै 

उम्िेद्िारिे परीिा ठदर् आउँदा पािर्ा गर्जपुरे् कज राहरूाः 
१. परीिा सियभन्दा कजम्ििा १ घण्टा अगाडी रै् परीिा हजरे् स्थार्िा र कजम्ििा १५ लिरे्ट अगाडी रै् 

पररिा हििा प्रिेश गर्जपुरे्छ। 
२. काबज बाठहरको कारणबाट परीिा हििा आउर् ठढिा भएिा कारण सठहि र्ार्कारी ठदएिा तर्रीिकिे 

परीिा सजरू भएको १५ लिरे्टलभत्रको अिधधसम्ििा परीिा हििा पस्र् ठदर् सक्रे्छ।सो अिधधभन्दा 
बाहेक परीिा हििा पस्र् ठदइरे्छैर्। 

३. उिरपजजस्िकािा कािो रङ्कको िसी भएको कििको िात्र प्रयोग गर्जपुरे्छ। 
४. परीिा सजरू भएको ३० लिरे्टदेखी ४० लिरे्टसम्िको सियिा शौचािय र्ारे् प्रयोर्र्का िाधग िात्र 

तर्रीिकको अर्जितििे परीिा हिबाट बाठहर र्ार् सककरे् छ। 
५. परीिा अिधधिा क्याल्कज िेटर, िोबाईि िा अन्य विद्यजतिय उपकरणको प्रयोग गर् ुपाइरे् छैर्। 
६. परीिा अिधधिा धचट, फिािे हतियार िगायिका कज रै्पतर् तर्षेधधि प्रकारको िस्िज परीिा हिलभत्र 

िैर्ार् पाइरे्छैर्। 
७. कम्प्यजटर सीप परीिण र अन्ििाुिाु परीिा ठदर् आउँदा पतर् उम्िेद्िारिे यसै प्रिेशपत्र लिइ 

आउर्जपरे्छ।  
८. उजल्िखखि शिभुन्दा विपररि उम्िेद्िारिे कज रै् कािकारिाही गरेिा उम्िेद्िारिाई परीिा हिबाट बाठहर 

तर्काल्रे्देखख परीिा रद्द गरे्सम्िको अधधकार लसफाररस सलितििाई हजरे्छ।  
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............ को तर्णयुार्जसार लिति.. ............. देखख ................सम्िको िाधग देहायको शि ुर सजविधा 
पािर्ा िथा उपिब्ध गरे् गराउरे् गरी यो करार सम्झौिा गरी एक/एक प्रति एक आपसिा बजखझ लियौ 

ठदयौ ।  

शिहुरु 

१. दोश्रो पििे पठहिो पिबाट खटाए अर्जसार अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रिको िाधग 
सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा (सीविआर) सहर्किाु पदिा कािकार् गर्जपुरे्छ । यसरी 
कािकार् गदाु दोश्रो पिि े बर्ज ु गाउँपालिकाका प्रिजख प्रशासकीय अधधकृिको सजपरीिेिणिा रही 
कािकार् गर्जपुरे्छ। 

२. दोश्रो पििे यसैसाथ संिग्र् कायवुििरण बिोजर्ि तर्यलििरूपिे कािकार् गर्जपुरे्छ। 
३. िोककएको कािकार् तर्यलिि हाजर्र भई दोश्रोपििे सम्पन्र् गर्जपुरे्छ । िोककएको कािकार् 

र्गरेको र सियपािर्ा िथा अर्जशासर् पािर्ा र्गरेको पाइएिा दोश्रोपििाई पठहिो पििे र्जर्सजकै 
बखि करार भंग गरी कािबाट हटाउर् सक्रे्छ । 

४. करारिा सेिा उपिब्ध गराएिापिको पाररश्रलिक दोश्रोपिि े पठहिोपिबाट िालसक रूपिा रू. 
१५,०००।– (पन्र हर्ार रूपैयाँ िात्र) पाउरे्छ ।यस बाहेक थप सजविधाको हकिा प्रथि पिि ेतर्णयु 
गरेबिोजर्ि हजरे्छ। 

५. सािरु्तर्क विदाको ठदर् बाहेक दोश्रो पिि ेएक िठहर्ा काि गरेिापि १.५(डेढ) ठदर् विदा उपभोग 
गर् ु पाउरे्छ।उक्ि विदा उपभोग गदाु पालिकाको काििा बाधा र्पजग्रे् गरी लििाउर्जपरे्छ।यस्िो 
विदा करार अिधधलभत्र संधचि गरी उपभोग गर् ु पाउरे्छ । साथै, सािाजर्क परम्परा/कूि धि ु
अर्जसार आफैिे कक्रया बस्र्ज परे् भएिा बढीिा १५ ठदर् कक्रया विदा र िठहिा किचुारीको हकिा 
सजत्केरी हजर्ज अतघ र पतछ गरी बढीिा ९८ (अन्िार्ब्बे) ठदर्सम्ि प्रसजिी विदा लिर् पाउरे्छ । पजरुष 
किचुारीको हकिा प्रसजिी स्याहार विदा बढीिा १५(पन्र) ठदर् पाउरे्छ । 

६. सरकारी कािको लसिलसिािा दोश्रोपििे िापरिाही गरी कज रै् सरकारी सम्पति र्ोक्सार्ी िा 
ठहर्ालिर्ा िा अतर्यलिि ढंगबाट प्रयोग गरेको पाइएिा सो को हार्ी र्ोक्सार्ी िा ितिपूति ु
प्रचलिि कारू्र् ििोजर्ि सरकारी बाँकी सरह असजि उपर गराई करार भंग गरी कािबाट हटाइरे्छ 
। 

७. कायाुियको गोपतर्यिा प्रचलिि कारू्र् ििोजर्ि कायि गर्ज ु दोश्रोपिको किवु्य हजरे्छ । 
कायाुियको गोप्यिा िा त्यस्िा विषय िा कागर्ाि कज रै् अर्धधकृि व्यजक्ि िा पे्रसिाई उपिब्ध 
गराएको प्रिाखणि भएिा त्यसबाट भएको िति प्रचलिि कारू्र् ििोजर्ि सरकारी बाँकी सरह 
दोश्रोपिबाट असजि उपर गरररे्छ र ित्कािै करार भंग गरी कािबाट हटाइरे्छ । 

८. सम्झौिा अर्जरुप काि गर् ु र्सक्रे् भएिा दोश्रोपििे कजम्ििा एक िठहर्ा अगाडड रै् 
पठहिोपििाई लिखखि र्ार्कारी ठदर्जपरे्छ । 
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९. पालिकािा कायकु्रिको अिधी सिाप्ि भएिा िा विशेष कारणबाट कायकु्रि स्थगर् िा सिाप्ि 
भएिा िा दोश्रो पिको काय ु सन्िोषर्र्क र्भएिा िा कायकु्रिका िीर्िटै साझदेारहरूको 
सहितििा कायपुालिकाबाट विशेष तर्णयु गरी दोश्रोपि कायरुि पदिा अन्य व्यिस्था भएिा यो 
करार सम्झौिा स्ििाः सिाप्ि हजरे्छ । 

१०. दोश्रो पििाई कज रै् विशेष सजविधा उपिब्ध गराउरे् तर्णयु भएिा बाहेक कज रै् प्रकारको थप सजविधा 
उपिब्ध गराईरे्छैर् ।थप सजविधाको िाग दािी गर् ुपतर् पाइरे्छैर् । 

११. आचरण अर्जशासर् िगायिका विषयहरु किचुारीसँग सम्बजन्धि प्रचलिि कारू्र् ििोजर्ि 
दोश्रोपििे पािर्ा गर्जपुरे्छ । 

 
 

१२. दोश्रो पििे तर्र्को करार अिधध सिाप्ि भएपतछ िा अन्य कज रै् कारणिे तर्र् पदिजक्ि भएपतछ 
एकपटक काि गरेकै आधारिा बर्ज ु गाउँपालिकािा िा यस कायकु्रिका अन्य साझेदार संस्थािा 
भविश्यिा कज रै्पतर् पदिा अस्थायी िा स्थायी तर्यजजक्िका िाधग कज रै्प्रकारको दािी गर् ुपाउरे्छैर्। 

१३. यो करारको म्याद लिति .....................सम्ि कायि रहरे्छ । 
१४. यस सम्झौिािा उल्िेख भएका विषयहरू यसै सम्झौिा बिोजर्ि र उल्िेख र्भएका विषयहरू 

प्रथि पिको तर्णयु िथा प्रचलिि कारू्र् ििोजर्ि हजरे्छ । 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इति सम्िि ....साि......िठहर्ा.....गिे रोर्........शजभि.्........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दोश्रो पिको िफुबाट: 

र्ािथर: 

िेगार्ा: 

दस्िखि: 

 

 

सािीहरु: 

र्ािथर: 

पद: 

दस्िखि: 

कायाुिय:  

 

र्ािथर: 

पद: 

दस्िखि: 

कायाुिय:  

 

प्रथि पिको िफुबाट: 

र्ािथर: 

पद: 

दस्िखि: 

कायाुिय:  
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अर्जसूची-४ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
सिजदायिा आधाररि पजर्स्थाुपर्ा सहर्किाु पदको िाधग िोककएको कायवुििरण 

१. स्थार्ीय िहको सम्िजन्धि िडाको िडा सधचिको अधधर्िा रही कायकु्रि संचािर् हजरे् िडाहरुिा 
अपाङ्गिा रोकथाि िथा पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रि कायाुन्ियर् गरे् । 

२. स्थार्ीय िहको सम्बजन्धि िडािा रहेका अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुको 
िथ्याङ्क संकिर् गरे् र सो िथ्याङ्किाई तर्यलिि रुपिा अद्यािधधक गरे् । 

३. स्थार्ीय िहको सम्बजन्धि िडािा रहेका अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुको 
अिस्थाको प्रारजम्भक र्ाँच गरी उर्ीहरुको पजर्स्थाुपर्ा योर्र्ा सठहिको व्यजक्िगि प्रोफायि ियार 
गरे् । 

४. अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क ब्यजक्िहरु र उतर्हरुका अलभभािकहरुिाई तर्यलिि 
भेटघाट गरी पजर्स्थाुपर्ा सेिा, परािश ुर सरसल्िाह प्रदार् गरे् । 

५. उपचार गर् ुआिश्यक बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुको वििरण ियार गरी उपचारका िाधग 
सम्बजन्धि अस्पिाि िथा सेिा केन्द्रहरुिा अलभभािक सिेि सिािेश गरी पिाउरे् िा िैर्ारे् । 

६. कफजर्योथेरापी आिश्यक भएका अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुिाई तर्यलिि 
रुपिा थेरापी सेिा प्रदार् गरे् । 

७. सहायक सािाग्री आिश्यक भएका अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुको िगि 
ियार गरी सो सेिाका िाधग सम्बजन्धि तर्काय िथा सेिा केन्द्रहरुसँग सिन्िय र पहि गर्जकुा 
साथै आफ्रै् संस्थासँग भएको श्रोिका आधारिा सहायक सािाग्रीहरु खररद गरी वििरण गरे् । 

८. कायकु्रि सचंािर् हजरे् ईकाइिा रहेका अपाङ्गिा भएका सम्पजण ु बािबालिका िथा ियस्क 
ब्यजक्िहरुिाई रे्पाि सरकारिे उपिब्ध गराउर्े अपाङ्गिा पररचय पत्र बर्ाउर् सहयोग गरे् । 

९. विद्याियसम्ि पजगेर पढ्र् सक्र् े अिस्थािा रहेका िर विलभन्र् कारणि े विद्यािय र्गएका 
अपाङ्गिा भएका बािबालिकाहरुिाई विद्याियिा भर्ाु गरे् व्यिस्था लििाउर्,े विद्यािय र्ार् 
र्सक्र्े िर घरिा पढ्र् सक्रे् अपाङ्गिा भएका बािबालिकाहरुिाई घरिै पढ्र्का िाधग आिश्यक 
बन्दोबस्ि लििाउर्े । 
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१०. शाररररक सिस्याका कारण सिािेशी िा विशेष लशिा आिश्यक भएका बािबालिकाहरुिाई (र्स्िै्ाः 
सजस्ि श्रिण, दृजटटविठहर्, बौद्धधक अपाङ्गिा) रे्पाि सरकारद्धारा संचािर् गररएको विशेष लशिा 
कायकु्रििा सिाठहि गरे् ।  

११. विद्याियको भौतिक िथा शैक्षिक िािािरण अपाङ्ग िैत्री बर्ाउर् पहि गरे् । 
१२. अपाङ्गिा भएका बािबालिकाहरु सिेि सिािेश भएको सिािेशी बाि क्िब िा सिूह गिर् गरी 

उर्ीहरुिाई बाि अधधकार िथा अपाङ्गिा भएका बािबालिकाहरुको अधधकारका िाधग पैरिी गर् ु
सिि बर्ाउर्े  साथै उर्ीहरुको िििा विकासका िाधग विलभन्र् कायकु्रिहरु संचािर्का िाधग 
सहर्ीकरण गर्े । 

 

 

१३. विपन्र् अिस्थािा रहेका अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुका पररिारको 
पठहचार् गरी उर्ीहरुिाई आय आर्रु् कायकु्रििा सिािेश गरे् व्यिस्था लििाउरे् । 

१४. अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा िठहिाहरुिाथी हजर्सक्रे्/भइरहेको दजव्यिुहार िथा विभेदको 
पठहचार्  गरी न्यायका िाधग सहयोग र सहर्ीकरण गरे्। 

१५. व्यिसातयक िालिि लिर् इच्छज क अपाङ्गिा भएका ब्यजक्ि िथा अपाङ्गिा भएका 
बािबालिकाहरुका अलभभािकहरुको पठहचार् गरी उर्ीहरुिाई व्यिसातयक िालिि प्रदार् गरे् । 

१६. अपाङ्गिा भएका बािबालिकाहरुक्ा अलभभािकहरु िथा अपाङ्गिा भएका ियस्क व्यजक्िहरु 
सिािेश भएको स्िाििम्बर् सलितिहरु/सिूहहरु गिर् गरे् र सोही सलितिहरु/सिूहहरु िाफुि आय 
आर्रु् कायकु्रिका साथ ै  अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको पजर्स्थाुपर्ा सम्बन्धी विलभन्र् 
कायकु्रिहरु      संचािर् गरे् ।  

१७. स्थार्ीय िहको सम्बजन्धि िडािा गिर् भएका/हजरे् स्िाििम्बर्, लिलिर्जलि सलितिहरु/सिूहहरु 
िाफुि बचि िथा ऋण कायकु्रि संचािर् गरे् । 

१८. स्िाििम्बर् सलितिहरु/सिूहहरुको रे्ितृ्ि िथा िििा विकासका िाधग विलभन्र् प्रकारका िालिि 
िथा कायकु्रिहरु संचािर्का िधग सहर्ीकरण गरे् । 

१९. अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको पजर्स्थाुपर्ा र उर्ीहरुका अधधकार सम्बन्धी र्र्चेिर्ा र्गाउर् 
विलभन्र् कायकु्रिहरु िर्जिुा गरी सो को कायाुन्ियर् गरे् । 

२०. अपाङ्गिाका िते्रिा काि गरे् विलभन्र् संघ संस्थाहरुसँग सिन्िय र सहकाय ुगरे् । 

२१. अपाङ्गिा भएका बािबालिका िथा ियस्क व्यजक्िहरुको पजर्स्थाुपर्ाका िाधग गर्ज ु परे् कािको 
बावषकु, चौिालसक र िालसक काययुोर्र्ा िर्जिुा गरे् । 

२२. िालसक र चौिालसक काय ुप्रगिीको प्रतििेदर् ियार गरे् । 

२३. स्थार्ीय िहको सम्बजन्धि िडािा अपाङ्गिा भएका व्यजक्िहरुको पजर्स्थाुपर्ा कायकु्रि संचािर् 
गर् ुबर्ेट वितर्योर्र्का िाधग सरोकारिािा तर्कायहरुसँग सिन्िय िथा पैरिी गरे् । 
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२४. रे्पाि सरकार स्िास्थ्य िन्त्राियको िापदण्ड अर्जसार र्िर्ाि लशशज िथा सजत्केरी िठहिाहरूका 
घरैिा गएर प्रथि, दोश्रो र िेश्रो र्ाचँ गर्े। 

२५. स्थार्ीय िहिे िगाए अह्राए बिोजर्िका कायकु्रिसँग सम्बजन्धि अन्य आिश्यक कायहुरु। 

  

 
आज्ञाि े

र्िरार् काकी 
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