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हतवुागढी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ०३           संखयाः ४    लिलतः २०७७/०५/०७ 

 

भाग–२  

हतवुागढी गाउँपालिका 
सिदुायिा आधाररत पनुनस्थापना सहजकतान छनौट सम्बन्धी कायनववलध, २०७७ 

प्रस्तावनाः 

हतवुागढी गाउँपालिका घोडेटार, भोजपरुिे प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नेपािसँगको साझेदारीिा सञ्चािन 
गनन िागेको अपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रि सञ्चािनको िालग सिदुायिा आधाररत 
पनुस्थानपना(सीववआर) सहजकतानहरुको छनौट गनन बाञ्छनीय भएकािे, प्रशासकीय कायनववलध (लनयलित गने) ऐन 
२०७४ बिोजजिहतवुागढी गाउँ कायनपालिकािे यो कायनववलध स्वीकृत गरी िाग ुगरेको छ। 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ:(१) यो कायनववलधको नाि “सिदुायिा आधाररत पनुनस्थापना सहजकतान छनौट 
सम्बन्धीकायनववलध, २०७७” हनुेछ। 

(२) यो कायनववलध हतवुागढी गाउँ कायनपालिकािेस्वीकृत गरेको लिलतबाट िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषा:ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस कायनववलधिा,- 

 (क)“कायनक्रि”भन्नािे अपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रि सम्झनपुदनछl 
(ख)“गाउँपालिका” भन्नािे हतवुागढी गाउँपालिका घोडेटार, भोजपरु सम्झनपुदनछ। 

(ग)“लनदेशक सलिलत” भन्नािे लनदेजशकाको दफा १९(१) बिोजजिको िन्त्राियस्तरिा 
गठित कायनक्रिको लनदेशक सलिलत सम्झनपुदनछ।  
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(घ)“लनदेजशका” भन्नािे कायनक्रि सञ्चािन गनन प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएको अपाङ्गता 
रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रि (सञ्चािन) लनदेजशका, २०७६ सम्झनपुदनछ। 

(ङ)“गाउँकायनपालिका”भन्नािे हतवुागढी गाउँकायनपालिका सम्झनपुदनछ। 

(च)“प्रदेश” भन्नािे प्रदेश नं. १ सम्झनपुदनछ। 

(छ)“प्रदेश सरकार” भन्नािे प्रदेशको िजन्त्रपररषद् सम्झनपुदनछ। 

(ज)“िन्त्रािय”भन्नािे प्रदेश सरकार, सािाजजक ववकास िन्त्रािय सम्झनपुदनछ। 

(झ)“व्यवस्थापनसलिलत”भन्नािे लनदेजशकाको दफा १९(२) बिोजजिकोगाउँपालिकास्तरिा 
गठित कायनक्रि व्यवस्थापन सलिलत सम्झनपुदनछ। 

(ञ)“सहजकतान”भन्नािे यस कायनववलधबिोजजि लनयकु्त गररएका सिदुायिा आधाररत 
पनुस्थानपना (सीववआर) सहजकतान सम्झनपुदनछ। 

 

 

(ट)“साझेदार संस्था” भन्नािे कायनक्रिको साझेदार संस्था करूणा फाउण्डेसन नेपाि 
सम्झनपुदनछ। 

(ि) “लसफाररस सलिलत” भन्नािे दफा ७ बिोजजिको लसफाररस सलिलत सम्झनपुदनछ। 

ड_ “कायानिय”भन्नािे हतवुागढी गाउँ कायनपालिकाको कायानिय घोडेटार, 
भोजपरुसम्झनपुदनछ । 

३. सहजकतानको छनौट गररन:े कायनक्रिको सञ्चािनका िालग गाउँपालिकािा आवश्यक संखयािा 
सहजकतानहरु-अ.न.िी. वा अ.हे.व._को छनौट गररनेछ। 

४. सहजकतानको संखया लनधानरण: 

गाउँपालिकाको भौगोलिक ववकटता र अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको जवटिताको 
अवस्थािाई ध्यानिा राखीसहजकतानको संखया खलु्िा तफन  ४ जना र आरिण कोटा - अपाङ्गता 
तफन  १ जना गरर जम्िा ५ जना हनुेछ। 

५. सहजकतानको योग्यताःसहजकतानको योग्यता देहाय बिोजजि हनुेछ-, 
(क) नेपािी नागररक, 
(ख) िान्यताप्राप्त जशिण संस्थाबाट न्यूनति अ.न.िी. वा अ.हे.व. कोषन उजिणन गरी 

सम्बजन्धत काउजन्सििा दतान भएको, 
(ग) परुुषका हकिा १८ वषन परुा गरी ३५ वषन ननाघेको र िवहिा तथा अपाङ्गता भएका 

व्यजक्तको हकिा १८ परुा गरी ४० वषन ननाघेको, 
(घ) हतवुागढी गाउँपालिकाको स्थायी बालसन्दा हनुपुने। तर गाउँपालिकािा उल्िेजखत 

योग्यता भएको व्यजक्त नभएिा वा उल्िेजखत योग्यता भएको व्यजक्तबाट लनवेदन 
नआएिा जजल्िा लभत्रका नजजकका अन्य गाउँ/नगरपालिकािा रहेका योग्यता पगेुका 
व्यजक्तहरुिध्येबाट यस कायनववलध बिोजजिको प्रवक्रया परुा गरी सहजकतान छनौट गनन 
सवकने, 
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(ङ) अपाङ्गता भएका व्यजक्त वा लतनका पररवारका सदस्य तथा स्वास््य र अपाङ्गताको 
िेत्रिा काि गरेको अनभुव भएका व्यजक्तहरुिाई सहजकतानछनौटिा प्राथलिकता 
ठदनपुने। 

 

६. सहजकतान छनौटका िालग ववशषे व्यवस्थाःदफा ४ बिोजजि सहजकतानको संखया लनधानरण गदान लनधानररत 
कुि संखयािध्ये कजम्तिा एउटालसट अपाङ्गता भएका व्यजक्तको िालग आरजित हनुेछ।यस्तो आरजित 
लसटिा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुबीच िात्र प्रलतस्पधान गराईनेछ।सहजकतानको पदिा आवेदन ठदने अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त शारीररक तथा िानलसक रूपिा सिि हनुपुनेछ। तर योग्यता भएका अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तिध्येबाट कुनैपलन आवेदन नआएिा सो लसटिा सिेत योग्यता पगेुका अन्य व्यजक्तहरुबीच प्रलतस्पधान 
गराईनेछ। 

७. लसफाररस सलिलतको गिन र काि, कतनव्य तथा अलधकारः (१) सहजकतानको छनौटको िालगगाउँ 
कायनपालिकाको कायानिय सिि लसफाररस गननदेहाय बिोजजिको एक लसफाररस सलिलतहनुेछ,- 

(क) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत-xt'jfu9L uf=kf=sf=_ –संयोजक 

(ख) श्री जजल्िा प्रशासन कायानिय, भोजपरुिे तोकेको अलधकृत किनचारी   –सदस्य 

(ग) ;DjlGwtljifo lj1 -;+of]hsn] tf]s]sf]÷cfdGq0f u/]sf]_ — ;b:o 

(घ) k|zf;gzfvfk|d'v -xt'jfu9L uf=kf=sf=, 3f]8]6f/, ef]hk'/_ — ;b:o 

(ङ) ;DjlGwtzfvfk|d'v -xt'jfu9L uf=kf=sf=, 3f]8]6f/, ef]hk'/_—;b:o ;lrj 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको लसफाररस सलिलतिाईसहजकतानकोछनौटपरीिाको 
िालगसूचनाप्रकाशनगने,प्राप्तआवेदनस्वीकृतगने,छनौटपरीिासञ्चािन गने तथा सहजकतानको छनौट गरर 
लसफाररसगने िगायतका अन्य आवश्यक कायनहरु सम्पन्न गने अलधकार रहनेछ। 

(३) लसफाररस सलिलतिे उपदफा (२) बिोजजिको कायनहरु गने लसिलसिािा गाउँ कायनपालिकाको 
कायानियका किनचारीहरुबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ।   

८. पाठ्यक्रिः(१) परीिाको पाठ्यक्रि प्रदेश सरकारद्वारा जारी गररएकोलनदेजशका बिोजजि गिन गररएको 
लनदेशक सलिलतिे स्वीकृत गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको परीिाको पाठ्यक्रि दरखास्त फारिसाथ उपिब्ध गराउनपुनेछ। 

९. ववज्ञापनः(१) कजम्तिा पन्र ठदनको म्याद ठदई गाउँ कायनपालिकाको कायानियिे अनसूुची-१ बिोजजिको 
ढाँचािा कायानियको सूचनापावट तथा स्थानीय स्तरको कुनै एक दैलनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन 
गनुनपनेछ। 

(२) खिुा र दफा ६ बिोजजि आरजित लसटको िालग छुट्टाछुटै्ट दरखास्त ठदनपुनेछ। तर, 
आरजित लसटिा प्रलतस्पधान गने अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुिे खिुा लसटिा सिेत आवेदन ठदन सक्नछेन।् 

(३) आवेदन ठदने सिय सिाप्त भएको तीन ठदनलभत्र रीतपूवनक आवेदन ठदने आवेदकहरुिाई 
परीिा सञ्चािन हनुे लिलत, सिय र स्थानका बारेिा टेलिफोन गरी सूचना ठदनपुनेछ।सोही व्यहोराको 
सूचना कायानियको सूचना पावटिा सिेत टाँस गनुनपनेछ। 

१०. दरखास्त फारिः दरखास्त फारिको निूना अनसूुची-२ बिोजजि हनुेछ। 

११. दरखास्त दस्तरुः सहजकतान पदका िालग दरखास्त दस्तरु रु.५००।–(पाँचसय रुपैयाँ) हनुेछ। उक्त 
रकि कायानियको राजस्व खातािा जम्िा हनुछे। 
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१२. प्रश्न लनिानणःतीनवटा चरणिा हनुे परीिािा कुि १०० अङ्कभारिाई लबभाजन गरी देहाय बिोजजि प्रश्न 
लनिानण गरी परीिा सञ्चािन हनुेछ,- 

(क) लिजखत परीिा- ५० पूणानङ्क, १ घण्टा (प्रलतप्रश्न २ अङ्कभारका २० वटा वस्तगुत 
प्रश्नहरु र प्रलतप्रश्न ५ अङ्कभारका २ वटा ववषयगत प्रश्नहरु) 

(ख) कम््यटुर सीप परीिण-कम््यटुर सीप परीिण-२० पूणानङ्क, २० लिनेट (प्रलतप्रश्न ५ 
अङ्कभारका ४ वटा प्रश्नहरु) 

(ग) िौजखक अन्तवानतान परीिा-३० पूणानङ्क 

१३. उिर पजुस्तकािा संकेत नम्बर राख्ःे सबै उिरपजुस्तकािा अलनवायन रुपिे संकेत नम्बर राख्पुनेछ। 

१४. लिजखत परीिा सञ्चािनः दफा १२ िा उजल्िजखत परीिाहरुिध्ये सवनप्रथि लिजखत परीिा सञ्चािन 
गनुनपनेछ।लिजखत परीिाको उजिणानङ्क ४० प्रलतशत हनुछे। लिजखत परीिािा अनजुिणन हनुे उम्िेद्वारिाई 
बाँकी छनौट परीिािा संिग्न गररनेछैन। 

१५. कम््यटुर सीप परीिणः लिजखत परीिािा सािेि भई उजिणन भएका परीिाथीहरुिध्ये िाग गररएको 
संखयाभन्दा अलधकति तेब्बर संखयाका परीिाथीहरुिाई कम््यटुर सीप परीिण र दफा १६ बिोजजिको 
अन्तवानतान परीिािा संिग्न गराइनेछ। 

तर उम्िेद्वारहरुको आवेदन नै कि परेिा वा लिजखत परीिाबाट कि संखयािा उम्िेद्वारहरु 
उजिणन भएको अवस्थािा उजिणन उम्िेद्वारहरुिाई नै कम््यटुर सीप परीिण र दफा १६ बिोजजिको 
अन्तवानतान परीिािा संिग्न गराउन बाधा पने छैन। 

१६. अन्तवानतानः(१)अजन्तिचरणकोपरीिाकोरुपिाअन्तवानतानपरीिासञ्चािनहनुेछ।अन्तवानतानकोअङ्कप्रदानगदानअन्तवानतान
वापत तोवकएको पूणानङ्कको न्यूनति ४०% र अलधकति ७०% को बीचिा रही अङ्क प्रदान गनुनपनेछ। सो 
भन्दा बढी वा घटी अंक प्रदान गरेको खण्डिा औजचत्य पवुि हनुे कारण उल्िेख गनुनपनेछ। 

(२) अन्तवानतान परीिाको अङ्कभारिाई देहाय बिोजजि लबभाजन गररयो 
न्यूनति शैजिक 
योग्यताको शे्रणी 

अपाङ्गता भएको 
व्यजक्त वा 

पररवारको सदस्य 

काि गरेको अनभुव कायनक्रिको 
ववषयवस्त ु
सम्बन्धी 
ज्ञान 

स्थानीय 
वववावहत 
िवहिा 

जम्िा 

प्रथि ठद्वलतय तलृतय १ 
वषन 

२ 
वषन 

३ वषन वा 
सोभन्दा बवढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 

३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अजन्ति नलतजा प्रकाशन गनेः (१) दफा १४, दफा १५ र दफा १६ बिोजजिको परीिािा सबैभन्दा बवढ 
अङ्क प्राप्त गने उम्िेद्वारहरुिाई लसफाररस सलिलतको लसफाररसका आधारिा गाउँ कायनपालिकाको 
कायानियिे लसम्बोि नं, उम्िेद्वारको नािथर, िेगाना उल्िेख गरी योग्यताक्रि अनसुार अजन्ति नलतजा 
प्रकाशन गनुनपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि नलतजा प्रकाशन गदान कम्तीिा तीनजना हनुेगरी सम्भव भएसम्ि 
पदसंखया भन्दा दोब्बर संखयािा वैकजल्पक उम्िेद्वारहरुको सूची सिेत सफि उम्िेद्वारहरुको सूजचसँगै टाँस 
गनुनपनेछ। 
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तर उम्िेद्वारहरुको आवेदन नै कि परेको वा तीनजना भन्दा कि संखयािा उम्िेद्वारहरु उजिणन 
नभएको अवस्थािा तीनजना भन्दा कि वैकजल्पक उम्िेद्वारहरुको नािाविी लनकाल्न बाधा पने छैन। 

१८. सहजकतानको लनयजुक्त र करार सम्झौताः (१) सहजकतानहरुको लनयजुक्त लसफाररस सलिलतको लसफाररस 
प्रलतवेदनका आधारिागाउँ कायनपालिकाको कायानियिे गनेछ। 

(२) लसफाररस भएका सफि उम्िेद्वारहरुिाई ७ ठदनको म्याद ठदई कायानियिे करार सम्झौता 
गनन सूचना ठदनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको अवलधलभत्र करार सम्झौता गनन आउन े लसफाररस भएका सफि 
उम्िेद्वारहरुसँग कायानियिे सहजकतानको िालग अनसूुची-३ बिोजजिको ढाँचािा आवश्यक कुराहरु थपघट 
गरी करार सम्झौता गनुनपनेछ।यसरी करार सम्झौता गदान सहजकतानिाई सम्झौतासँगै अनसूुची-४ 
बिोजजिको कायनवववरण सिेत ठदनपुनेछ। 

(४) सहजकतानको करार सम्झौताको अवलध एक पटकिा ६ िवहनाको हनुेछ। कायनसम्पादन 
सन्तोषजनक भएिा प्रत्येक ६/६ िवहनािा सम्झौता अवलध थप गदै िैजान सवकनेछ। 

(५) उपदफा (१) बिोजजिको अवलधलभत्र करार सम्झौता गनन नआउने वा करार सम्झौता गरेको 
लिलतबाट १ वषनलभत्र पदबाट राजीनािा ठदएिा सफि उम्िेद्वारको िाउँिा क्रिश: वैकजल्पक 
योग्यताक्रििा रहेका उम्िेद्वारिाई ७ ठदनको म्याद ठदई करार सम्झौता गनन सूचना ठदनपुनेछ।करार 
सम्झौता गरी १ वषनभन्दा बवढ सिय सहजकतानको रूपिा काि गररसकेपलछ राजीनािा ठदएका 
सहजकतानको स्थानिा पनुः छनौट परीिा सञ्चािन गरी नयाँ सहजकतानहरुसँग करार सम्झौता गररनछे। 

(६) सहजकतानिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनन नचाहेिा कजम्तिा १ िवहना अगाडी 
गाउँपालिकािा लिजखतरूपिा जानकारी गराउन ु पनेछ। यसरी जानकारी नगराई काि छाडेिा त्यस्ता 
व्यजक्तिाई पनुः करारिा काि गने अवसर ठदइनेछैन। 

(७) यस कायनववलधिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएतापलन कायनक्रिको अवलध सिाप्त भएिा वा 
ववशेष कारणबाट कायनक्रि स्थगन वा सिाप्त भएिा वा सहजकतानको कायनसम्पादन सन्तोषजनक नभएिा 
कायानियिे जनुसकैुबेिा करार सम्झौता रद्द गनन सक्नछे। यसरी सम्झौता रद्द गनुनभन्दा कजम्तिा १५ ठदन 
अगाडी सो को जानकारी सम्बजन्धत सहजकतानिाई ठदनपुनेछ। 

१९. ववज्ञको सहयोग लिन सवकनःे यस कायनववलध बिोजजि सहजकतान छनौट गनन परीिा सञ्चािन गने 
लसिलसिािा लसफाररस सलिलतिे आवश्यकताअनसुार सम्बद्ध ववषयववज्ञ िनोलनत गरी आवश्यक सहयोग 
लिन सक्नेछ। 

२०. सहजकतानको पाररश्रलिक तथा सेवासवुवधाः सहजकतानको पाररश्रलिक तथा अन्य सेवासवुवधाहरु करार 
सम्झौतािा उल्िेख भएबिोजजि हनुेछ। 

२१. सपुरीवेिणिा रहनपुनेः यस कायनववलध बिोजजि कािकाज गनन खवटएका सहजकतानहरु कायानियको प्रिखु 
प्रशासकीय अलधकृतको सपुरीवेिणिा रही कािकाज गनुनपनेछ। 

२२. दावी गनन नपाउनःे सहजकतानिे लनजको करार अवलध सिाप्त भएपलछ वा अन्य कुनै कारणिे लनज पदिकु्त 
भएिा एकपटक काि गरेकै आधारिा कायानियिा वा साझेदार संस्थािा भववष्यिा कुनैपलन पदिा अस्थायी 
वा स्थायी लनयजुक्तका िालग कुनै प्रकारको दावी गनन पाउने छैन। 

२३. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नःे (१) यस कायनववलध तथा प्रचलित कानूनको अधीनिा रही लसफाररस 
सलिलतिे उम्िेद्वार लसफाररस गनेसम्िका कायनिा आउने बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बाहेकका अन्य कायनको हकिा यस कायनववलध तथा प्रचलित कानूनको 
अधीनिा रही गाउँ कायनपालिकािे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

२४. संशोधन वा खारेजीः यस कायनववलधिाई आवश्यक संशोधन वा खारेजी गने अलधकार गाउँ कायनपालिकािा 
लनवहत रहनेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
सिदुायिा आधाररत पनुस्थानपना सहजकतान पदका िालग प्रकाशन गररन ेववज्ञापनको ढाचँा 






     

;]jf s/f/sf] nflu b/vf:tcfXjfgul/Psf] ;"rgf . 

k|sflztldlt M ================ 

o; xt'jfu9L ufpFkflnsf, ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{nosf]nflu b]xfoadf]lhdsfkbx? s/f/ ;]jfdfkm{t cf=j= 

===============sfnfluk"lt{ ug'{kg{] ePsf]n] of]Uotfk'u]sf OR5's pDd]bjf/x?n] tf]lsPsf] 9fFrfdf b]xfosfsfuhft ;lxt 

of] ;"rgfk|sflztePsf] ldltn] !% lbgleq o; sfo{fnosf] k|zf;gzfvfdf l/tk"j{s b/vf:t k]z ug{ 

;"rgfk|sflztul/Psf] 5 .  

 तपलसिः 
१. ववज्ञापननं., पद र िागसंखयाः 

लस .नं.  ववज्ञापन नं. पद िाग संखया 
१. ...... अ.न.िी.वा अ.हे.व. -(खिुा) ४ 

२. ...... अ.न.िी. वा अ.हे.व. - (आरिण कोटा-अपाङ्गता ) १ 

२. सेवाकोवकलसिःकरार 

३. आवश्यक न्यूनति शैजिक योग्यता र अनभुवः  (क) िान्यता प्राप्त जशिण संस्थाबाट कजम्तिा अ.न.िी. 
वा अ.हे.व.उजिणन गरी सम्बजन्धत काउजन्सििा दतान भएको, 
(ख) कम््यटुरसम्बन्धी आधारभतू ज्ञान भएको, 
(ग) स्वास््य र अपाङ्गताको िेत्रिा काि गरेको अनभुव भएको। 

४. तिव, सवुवधा तथा अन्य सेवा शतनः साझेदार संस्था/लनकायबाट लनकासा भइ आए बिोजजि तथा गाउँ 
कायनपालिकाको लनणनयानसुार हनुेछ ।  

५. उम्िेद्वारको उिेरः (क) िवहिा र अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको हकिा दरखास्त ठदन अजन्ति लिलत 
सम्ििा १८ वषन उिेर परुा भई ४० बषन ननाघेको। 

(ख) परुुषको हकिा दरखास्त ठदन अजन्ति लिलत सम्ििा १८ वषन उिेर परुा भई ३५ बषन ननाघेको। 

६. उम्िेद्वारको छनौट ववलधः लिजखत, कम््यटुर सीप परीिण तथा प्रत्यि अन्तवानतान। 

७. फारि प्राप्त गने र बझुाउन ुपने स्थानः यस गाउँपालिकाको कायानियबाट वा यस कायानियको वेभसाइट 
:www.hatuwagadhimun.gov.npिाफन त दरखास्त फारि प्राप्त गरी उक्त फारि भरी गाउँपालिकाको 
कायानियिा बझुाउन ुपने। 

८. परीिा दस्तरुः रू. ५००।–(पाँच सय रुपैयाँ िात्र) । 
९. परीिा दस्तरु बझुाउन ेप्रकृयाः कायानियको राजस्व खातािा परीिा दस्तरु जम्िा गरी दरखास्त फारिसाथ 

पेश गनुनपनेछ। 

१०. दरखास्त फारि भने लिलतः लिलत २०७७/.../... देखी २०७७/.../... सम्ि। 

http://www.hatuwagadhimun.gov.np/
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११. परीिा सञ्चािन हनुे लिलत, सिय र स्थानः दरखास्त फारि भने अजन्ति म्याद सवकएको तीनठदन लभत्र 
सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराईनेछ। साथै उक्त सूचना गाउँपालिकाको वेभसाइट तथा फेसबकु 
पेजिा सिेत प्रकाशन गररनछे ।  

१२. पाठ्यक्रिः दरखास्त फारिसँगै प्राप्त गनन सवकने। 

१३. शैजिक योग्यता, अनभुव तथा अन्य प्रिाणपत्रहरुका सम्बन्धिा दरखास्त बझुाउने अजन्ति लिलतसम्ि जारी 
भएकोिाई िात्र िान्यता ठदइनेछ। 

१४. ववशषे ब्यवस्थाः सिदुायिा आधारीत पनुस्थानपना सहजकतानहरुको छनौट पश्चात दईु(२) िवहनाको 
सिदुायिा आधारीत पनुस्थानपना तालिि हनुेछ ।  

१५. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत तथा ववज्ञापन रद्द गने सम्पूणन अलधकार गाउँ कायनपालिकाको 
कायानियिाईहनुेछ। 

१६. दरखास्त फारि भदान आउनेअस्पिताको सम्बन्धिा यस गाउँ कायनपालिकाको कायानियको टेलिफोन नं 
०२९-४१२०९० िा सम्पकन  गरी बझु्न सवकनेछ। 
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अनसूुची-२ 

(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 
सिदुायिा आधाररत पनुस्थानपना सहजकतान पदका िालग दरखास्त फारिको निूना 






     

दरखास्तफारािकोढाचँा 
(क) उम्िेद्वारिे दरखास्त फारिका िालग भरेका पद सम्बन्धी वववरण: 

ववज्ञापन नं. : पद: 

वकलसिः १. खिुा, २. अपाङ्ग, ३. दबैु (गोिो जचन्ह िगाउने) 

(ख) उम्िेद्वारको वैयजक्तक वववरणः 
उम्िेद्वारको नाि थर  देवनागरीिा  

 अंग्रजेी िुिो अिरिा  लिङ्ग: 
जन्ि लिलतः वव.सं इस्वी संबतः हािको उिेरः   वषन   

िवहना 
नागरीकता नं: जारी गने जजल्िा : लिलत : 

स्थायी िेगाना जजल्िाः गा.पा./न.पाः वडा नः 
 टोिः घर नं./िागनः फोनः 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेि: 

बाबकुो नाि, थर : आिाको नाि, थरः 

बाजेको नाि, थरः वैवावहक अवस्थाः                    (वववावहत/अवववावहत उल्िेख गने) 

पलत/पत्नीको नाथथरः 
पररवारिा कोही अपाङ्गता भएको व्यजक्त भए/नभएकोः                     (उल्िेख गने) 
लनवेदकिा कुनै प्रकारको अपाङ्गता भए/नभएकोः                                                    (उल्िेख गने) 

(ग) शैजिक योग्यता/तालिि (आवश्यक न्यूनति योग्यता/ कम््यटुर तालिि िात्र उल्िेख गने) 
आवश्यक न्यूनति योग्यता ववश्वववद्यािय/तालिि ठदन ेसंस्था शैजिक उपाधी/तालिि संकाय शे्रणी/प्रलतशत िूि ववषय 
शैजिक योग्यता      

     
तालिि      

 
(घ) अनभुव सम्बन्धी वववरण 

कायानिय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देजख सम्ि 
       
       

िैिे यस दरखास्त फारििा खिुाएका सम्पूणन वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य 
िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएिा प्रचलित कानून बिोजजि सहनेछु 

हािसािै जखचेको 
पासपोटन साईजको परैु 
िखुाकृलत देजखने फोटो 
यहाँ टाँस्ने र फोटो र 
फाराििा पने गरी 
उम्िेद्वारिे दस्तखत गने 
l 
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बझुाउनेछु। उम्िेद्वारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारििा उजल्िजखत सबै शतन तथा लनयिहरु 
पािना गनन िञ्चुर गदनछु। साथै, करार सम्झौतािा उजल्िजखत सम्पूणन शतनहरु पूणन रुपिा पािना गनेछु। 

उम्िेद्वारको ल्या्चे सहीछाप उम्िेद्वारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 
लिलत: 

कायानियिे भनेः 
रलसद/भौचर नः रोि नं: . 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नािः 
दस्तखतः 
लिलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
नािः 
दस्तखतः 
लिलतः 

 

द्रिव्यःदरखास्त साथ सूचनािा उल्िेजखत िगायत लनम्नलिजखत कागजातहरु अलनवायन रुपिा उम्िेद्वार आफैिे प्रिाजणत गरी 
पेश गनुन पनेछ।   
(१)  नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाजणत प्रलतलिपी, (२) न्यूनति शैजिक योग्यताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको 

प्रिाजणत प्रलतलिवप (सम्बद्धता आवश्यक पनेिा सो को प्रलतलिवप, सम्बजन्धत काउजन्सििा दतान भएको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप 
सिेत), (३) अनभुवको प्रिाणपत्रको प्रिाजणत प्रलतलिवप (भएिा), (४) सम्बजन्धत गाउँ/नगरपालिकािा स्थायी बसोबासको 
प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप, (५) अपाङ्गता भएको व्यजक्त भए अपाङ्गता पररचयपत्रको प्रलतलिवप, (६) अपाङ्गता भएको व्यजक्तको 
एकाघरपररवारको सदस्य भए नाता प्रिाजणत प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप  

(२)  उम्िेद्वारिे लिजखत परीिा उजिणन गरी अन्तवानतान ठदन आउँदा प्रकरण १ िा उजल्िजखत सम्पूणन कागजात तथा 
प्रिाणपत्रहरुको सक्कि सिेत साथिा लिइ आउन ुपनेछ। 
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प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं:             
रोि नं:            
नािः 
िेगानाः 
पदः 
प्रकारः खिुा/अपाङ्ग/दवैु 

उम्िेद्वारिे परीिा ठदन आउँदा पािना गनुनपने कुराहरूः 
१. परीिा सियभन्दा कजम्तिा १ घण्टा अगाडी नै परीिा हनुे स्थानिा र कजम्तिा १५ लिनेट अगाडी नै 

पररिा हििा प्रवेश गनुनपनेछ। 
२. काब ुबावहरको कारणबाट परीिा हििा आउन वढिा भएिा कारण सवहत जानकारी ठदएिा लनरीिकिे 

परीिा सरुू भएको १५ लिनेटलभत्रको अवलधसम्ििा परीिा हििा पस्न ठदन सक्नेछ।सो अवलधभन्दा 
बाहेक परीिा हििा पस्न ठदइनेछैन। 

३. उिरपजुस्तकािा कािो रङ्कको िसी भएको कििको िात्र प्रयोग गनुनपनेछ। 
४. परीिा सरुू भएको ३० लिनेटदेखी ४० लिनेटसम्िको सियिा शौचािय जान े प्रयोजनका िालग िात्र 

लनरीिकको अनिुलतिे परीिा हिबाट बावहर जान सवकन ेछ। 
५. परीिा अवलधिा क्याल्कुिेटर, िोबाईि वा अन्य ववद्यलुतय उपकरणको प्रयोग गनन पाइने छैन। 
६. परीिा अवलधिा जचट, फिािे हलतयार िगायतका कुनैपलन लनषलेधत प्रकारको वस्त ुपरीिा हिलभत्र िैजान 

पाइनेछैन। 
७. कम््यटुर सीप परीिण र अन्तवानतान परीिा ठदन आउँदा पलन उम्िेद्वारिे यसै प्रवेशपत्र लिइ आउनपुनेछ।  
८. उजल्िजखत शतनभन्दा ववपररत उम्िेद्वारिे कुनै कािकारवाही गरेिा उम्िेद्वारिाई परीिा हिबाट बावहर 

लनकाल्नदेेजख परीिा रद्द गनेसम्िको अलधकार लसफाररस सलिलतिाई हनुछे।  
 

 
फोटो 
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अनसूुची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
सिदुायिा आधाररत पनुस्थानपना सहजकतान र गाउँ कायनपालिकाको कायानिय बीच हनु ेकरार सम्झौताको ढाचँा 

हतवुागढी गाउँपालिका गाउँ कायनपालिकाको कायानिय(यस पलछ प्रथि पि भलनएको) र श्री 
............................का छोरा/छोरी श्री .............................. (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) बीच प्रदेश 
सरकार, हतवुागढी गाउँपालिका तथा साझेदार संस्था करूणा फाउण्डेसन नेपािको लत्रपिीय साझेदारीिा 
यसगाउँपालिकािा सञ्चािन हनुे अपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रिको िालग सिदुायिा आधाररत 
पनुस्थानपना (सीववआर) सहजकतानपदिा कािकाज गने गरी यस गाउँ कायनपालिकाको लिलत ........................को 
लनणनयानसुार लिलत............... देजख ................सम्िको िालग देहायको शतन र सवुवधा पािना तथा उपिब्ध गने 
गराउने गरी यो करार सम्झौता गरी एक/एक प्रलत एक आपसिा बजुझ लियौ ठदयौ । 

शतनहरु 

१. दोश्रो पििे पवहिो पिबाट खटाए अनसुार अपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रिको िालग 
सिदुायिा आधाररत पनुस्थानपना (सीववआर) सहजकतान पदिा कािकाज गनुनपनेछ । यसरी कािकाज गदान 
दोश्रो पििे गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतको सपुरीवेिणिा रही कािकाज गनुनपनेछ। 

२. दोश्रो पििे यसैसाथ संिग्न कायनवववरण बिोजजि लनयलितरूपिे कािकाज गनुनपनेछ। 

३. तोवकएको कािकाज लनयलित हाजजर भई दोश्रोपििे सम्पन्न गनुनपनेछ । तोवकएको कािकाज नगरेको र 
सियपािना तथा अनशुासन पािना नगरेको पाइएिा दोश्रोपििाई पवहिो पििे जनुसकैु बखत करार भंग 
गरी कािबाट हटाउन सक्नछे । 

४. दोश्रो पििे सेवा उपिब्ध गराए बापत पाररश्रलिक बापतअपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रिको 
कायनक्रिको उल्िेजखत जशषनकिा ववलनयोजजत÷लनकाशा÷गाउँ कायनपालिकाको लनणनय अनसुार उपिब्ध हनुे छ 
। उक्त रकिबाट लनयिानसुार िाग्ने कर कट्टा गरर बाँकी रकि पाररश्रलिकका रुपिा उपिब्ध गराईनेछ 
। प्रचलित लनयि बिोजजि स्थालनय भिा बाहेक लनजिाई थप कुनै आलथनक सवुवधा उपिब्ध हनुे छैन । 

५. सावनजलनक ववदाको ठदन बाहेक दोश्रो पििे एक िवहना काि गरेवापत १.५(डेढ) ठदन ववदा उपभोग गनन 
पाउनेछ।उक्त ववदा उपभोग गदान गाउँपालिकाको काििा बाधा नपगु्न े गरी लििाउनपुनेछ।यस्तो ववदा 
करार अवलधलभत्र संजचत गरी उपभोग गनन पाउनेछ । साथै, सािाजजक परम्परा/कूि धिन अनसुार आफैिे 
वक्रया बस्न ुपने भएिा बढीिा १५ ठदन वक्रया ववदा र िवहिा किनचारीको हकिा सतु्केरी हनु ुअजघ र 
पलछ गरी बढीिा ९८ (अन्िानब्बे) ठदनसम्ि प्रसतुी ववदा लिन पाउनछे । परुुष किनचारीको हकिा 
प्रसतुी स्याहार ववदा बढीिा १५(पन्र) ठदन पाउनेछ । 

६. सरकारी कािको लसिलसिािा दोश्रोपििे िापरवाही गरी कुनै सरकारी सम्पलत नोक्सानी वा वहनालिना वा 
अलनयलित ढंगबाट प्रयोग गरेको पाइएिा सो को हानी नोक्सानी वा िलतपूलतन प्रचलित कानून विोजजि 
सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गराई करार भंग गरी कािबाट हटाइनेछ । 

७. कायानियको गोपलनयता प्रचलित कानून विोजजि कायि गनुन दोश्रोपिको कतनव्य हनुेछ । कायानियको 
गो्यता वा त्यस्ता ववषय वा कागजात कुनै अनलधकृत व्यजक्त वा प्रसेिाई उपिब्ध गराएको प्रिाजणत 
भएिा त्यसबाट भएको िलत प्रचलित कानून विोजजि सरकारी बाँकी सरह दोश्रोपिबाट असिु उपर 
गररनेछ र तत्कािै करार भंग गरी कािबाट हटाइनेछ । 
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८. सम्झौता अनरुुप काि गनन नसक्ने भएिा दोश्रोपििे कजम्तिा एक िवहना अगालड नै पवहिोपििाई 
लिजखत जानकारी ठदनपुनेछ । 

९. गाउँपालिकािा कायनक्रिको अवधी सिाप्त भएिा वा ववशेष कारणबाट कायनक्रि स्थगन वा सिाप्त भएिा 
वा दोश्रोपिको कायन सन्तोषजनक नभएिा वाकायनक्रिका तीनवटै साझेदारहरूको सहिलतिा 
कायनपालिकाबाट ववशेष लनणनय गरीदोश्रोपि कायनरत पदिा अन्य व्यवस्था भएिा यो करार सम्झौता स्वतः 
सिाप्त हनुेछ । 

१०. दोश्रो पििाई कुनै ववशषे सवुवधा उपिब्ध गराउने लनणनय भएिा बाहेक कुनै प्रकारको थप सवुवधा 
उपिब्ध गराईनेछैन ।थप सवुवधाको िाग दावी गनन पलन पाइनछैेन । 

११. आचरण अनशुासन िगायतका ववषयहरु किनचारीसँग सम्बजन्धत प्रचलित कानून विोजजि दोश्रोपििे 
पािना गनुनपनेछ । 

१२. दोश्रो पििे लनजको करार अवलध सिाप्त भएपलछ वा अन्य कुनै कारणिे लनज पदिकु्त भएपलछ एकपटक 
काि गरेकै आधारिागाउँपालिकािा वा यस कायनक्रिका अन्य साझेदार संस्थािा भववश्यिा कुनैपलन पदिा 
अस्थायी वा स्थायी लनयजुक्तका िालग कुनैप्रकारको दावी गनन पाउनेछैन। 

१३. यो करारको म्याद लिलत.....................सम्ि कायि रहनेछ । 

१४. यस सम्झौतािा उल्िेख भएका ववषयहरू यसै सम्झौता बिोजजि र उल्िेख नभएका ववषयहरू प्रथि 
पिको लनणनय तथा प्रचलित कानून विोजजि हनुेछ । 

 

k|ydkIfsf] tkm{af6 ;flIf bf];|f] kIfsf] tkm{af6 

x:tfIf/ M 

gfd, y/ M 

kb M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

x:tfIf/ M 

gfd, y/ M  

kb M 

7]ufgf M  

 

x:tfIf/ M 

gfd, y/ M 

kb M  

:yfoL 7]ufgf M 

 

 

इलत सम्वत ....साि......िवहना.....गते रोज........शभुि.्........ 
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अनसूुची-४ 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
सिदुायिा आधाररत पनुस्थानपना सहजकतान पदको िालग तोवकएको कायनवववरण 

१. स्थानीय तहको सम्वजन्धत वडाको वडा सजचवको अलधनिा रही कायनक्रि संचािन हनु ेवडाहरुिा अपाङ्गता 
रोकथाि तथा पनुस्थानपना कायनक्रि कायानन्वयन गने । 

२. स्थानीय तहको सम्बजन्धत वडािा रहेका अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुको त्याङ्क 
संकिन गने र सो त्याङ्किाई लनयलित रुपिा अद्यावलधक गने । 

३. स्थानीयतहको सम्बजन्धत वडािा रहेका अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुको अवस्थाको 
प्रारजम्भक जाँच गरी उनीहरुको पनुस्थानपना योजना सवहतको व्यजक्तगत प्रोफायि तयार गने । 

४. अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क ब्यजक्तहरु र उलनहरुका अलभभावकहरुिाई लनयलित भेटघाट गरी 
पनुस्थानपना सेवा, परािशन र सरसल्िाह प्रदान गने । 

५. उपचार गनन आवश्यक बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुको वववरण तयार गरी उपचारका िालग 
सम्बजन्धत अस्पताि तथा सेवा केन्द्रहरुिा अलभभावक सिेत सिावेश गरी पिाउने वा िैजान े। 

६. वफजजयोथेरापी आवश्यक भएका अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुिाई लनयलित रुपिा थेरापी 
सेवा प्रदान गने। 

७. सहायक सािाग्री आवश्यक भएका अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुको िगत तयार गरी 
सो सेवाका िालग सम्बजन्धत लनकाय तथा सेवा केन्द्रहरुसगँ सिन्वय र पहि गनुनका साथै आफ्नै संस्थासगँ 
भएको श्रोतका आधारिा सहायका सािाग्रीहरु खररद गरी ववतरण गने । 

८. कायनक्रि संचािन हनुे ईकाइिा रहेका अपाङ्गता भएका सम्पणुन बािबालिका तथा वयस्क ब्यजक्तहरुिाई 
नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउने अपाङ्गता पररचय पत्र बनाउन सहयोग गने । 

९. ववद्यािय सम्ि पगेुर पढ्न सक्न े अवस्थािा रहेका तर ववलभन्न कारणिे ववद्यािय नगएका अपाङ्गता भएका 
बािबालिकाहरुिाई ववद्याियिा भनान गने व्यवस्था लििाउन,े ववद्यािय जान नसक्न ेतर घरिा पढ्न सक्न े
अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुिाई घरिै पढ्नका िालग आवश्यक बन्दोबस्त लििाउने । 

१०. शाररररक सिस्याका कारण सिावेशी वा ववशषे जशिा आवश्यक भएका बािबालिकाहरु िाई (जस्तैः ससु्त 
श्रवण, दृविवववहन, बौवद्धक अपाङ्गता) नेपाि सरकारद्धारा संचािन गररएको ववशेष जशिा कायनक्रििा 
सिावहत गने ।  

११. ववद्याियको भौलतक तथा शैजिक वातावरण अपाङ्गिैत्री बनाउन पहि गने। 

१२. अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरु सिेत सिावेश भएको सिावेशी बािक्िब वा सिूह गिन गरीउनी हरुिाई 

बािअलधकार तथा अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुको अलधकारका िालग पैरवी गनन सिि बनाउन े साथै 
उनीहरुको ििता ववकासका िालग ववलभन्न कायनक्रिहरु संचािनका िालग सहजीकरण गने । 

१३. ववपन्न अवस्थािा रहेका अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्तहरुका पररवारको पवहचान गरी 
उनीहरुिाई आय आजनन कायनक्रििा सिावेश गने व्यवस्था लििाउने । 

१४. अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा िवहिाहरु िाथी हनुसक्ने / भइरहेको दवु्यनवहार तथा ववभेदको पवहचान गरी 
न्यायका िालग सहयोग र सहजीकरण गने। 

१५. व्यवसावयक तालिि लिन इच्छुक अपाङ्गता भएका ब्यजक्त तथा अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुका 
अलभभावकहरुको पवहचान गरी उनीहरुिाई व्यवसावयक तालिि प्रदान गने । 
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१६. अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुका अलभभावकहरु तथा अपाङ्गता भएका वयस्क व्यजक्तहरु सिावेश भएको 
स्वाविम्बन सलिलतहरु/सिूहहरु गिन गने र सोही सलिलतहरु/सिूहहरु िाफन त आय आजनन कायनक्रिका 
साथै अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको पनुस्थानपना सम्बन्धी ववलभन्न कायनक्रिहरु संचािन गने ।  

१७. स्थानीय तहको सम्बजन्धत वडािा गिन भएका / हनु ेस्वाविम्बन, लिलिजलुि सलिलतहरु/सिूहहरु िाफन त 
बचत तथा ऋण कायनक्रि संचािन गने । 

१८. स्वाविम्बन सलिलतहरु/सिूहहरुको नेततृ्व तथा ििता ववकासका िालग ववलभन्न प्रकारका तालिि तथा 
कायनक्रिहरु संचािनका िलग सहजीकरण गने । 

१९. अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको पनुस्थानपना र उनीहरुका अलधकार सम्बन्धी जनचेतना जगाउन ववलभन्न कायनक्रिहरु 

तजुनिागरी सो को कायानन्वय नगने। 

२०. अपाङ्गताका िेत्रिा काि गने ववलभन्न संघसंस्थाहरु सँग सिन्वय र सहकायन गने । 

२१. अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा वयस्क व्यजक्त हरुको पनुस्थानपनाका िालग गनुनपने कािको बावषनक, चौिालसक 
र िालसक कायनयोजना तजुनिा गने । 

२२. िालसक र चौिालसक कायनप्रगतीको प्रलतवेदन तयारगने। 

२३. स्थानीय तहको सम्बजन्धत वडािा अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको पनुस्थानपना कायनक्रि संचािन गनन बजेट 
ववलनयोजनका िालग सरोकारवािा लनकायहरुसँग सिन्वय तथा पैरवी गने । 

२४. नेपाि सरकार स्वास््य िन्त्राियको िापदण्ड अनसुार नवजात जशश ुतथा सतु्केरी िवहिाहरूका घरैिा 
गएर प्रथि, दोश्रो र तेश्रो जाँच गने। 

२५. स्थानीय तहिे िगाए अह्राए बिोजजिका कायनक्रिसँग सम्बजन्धत अन्य आवश्यक कायनहरु। 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

िजणराि खलतवडा 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

स्वीकृत गनेको 
नािथरः 
पदः 
 


