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भाग २ 

आमचोक गाउँपालिका 

सभदुामभा आधारयत ऩनुनस्थाऩना सहजकतान छनौट सम्फन्धी कामनविधध, २०७७ 

स्िीकृत धभधत् २०७७/०५/१८ 

प्रस्तािना् आभचोक गउॉऩाधरकारे प्रदेश सयकाय य करूणा पाउण्डेसन 
नेऩारसॉगको साझेदायीभा सञ्चारन गनन रागेको अऩाङ्गता योकथाभ तथा 
ऩनुस्थानऩना कामनक्रभको सपर सञ्चारनका राधग कामनक्रभ सञ्चारनको 
भेरूदण्डको रुऩभा यहेका सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना (सीविआय) 
सहजकतानहरुको छनौट गनन फाञ्छनीम बएकारे, 

आिचोक राजपत्र 
आिचोक सरकारद्वारा प्रकामिि 
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प्रशासकीम कामनविधध (धनमधभत गने) ऐन २०७४ फभोजजभ आभचोक 
गाउॉऩाधरकारे मो कामनविधध स्िीकृत गयी राग ुगयेको छ। 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामनविधधको नाभ “सभदुामभा आधारयत 
ऩनुनस्थाऩना सहजकतान छनौट सम्फन्धी कामनविधध, २०७७” हनुेछ।  

(२) मो कामनविधध आभचोक गाउॉऩाधरकारे स्िीकृत गयेको 
धभधतफाट राग ुहनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस कामनविधधभा,- 

                  (क)  “कामनक्रभ” बन्नारे अऩाङ्गता योकथाभ तथा 
ऩनुस्थानऩना कामनक्रभ सम्झनऩुछन l  

(ख) “गाउॉऩाधरका” बन्नारे आभचोक गाउॉकामनऩाधरका 
सम्झनऩुछन।  

(ग) “धनदेशक सधभधत” बन्नारे धनदेजशकाको दपा 
१९(१) फभोजजभको भन्रारमस्तयभा गठठत 
कामनक्रभको धनदेशक सधभधत सम्झनऩुछन।  

(घ) “धनदेजशका” बन्नारे कामनक्रभ सञ्चारन गनन प्रदेश 
सयकायद्वाया जायी गरयएको अऩाङ्गता योकथाभ 
तथा ऩनुस्थानऩना कामनक्रभ (सञ्चारन) धनदेजशका, 
२०७६ सम्झनऩुछन।  

(ङ)  “ऩाधरका” बन्नारे आभचोक गाउॉऩाधरका 
सम्झनऩुछन।  
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(च) “प्रदेश” बन्नारे प्रदेश नॊ. १ सम्झनऩुछन। 

(छ) “प्रदेश सयकाय” बन्नारे प्रदेशको भजन्रऩरयषद् 
सम्झनऩुछन।  

(ज) “भन्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकाय, साभाजजक 
विकास भन्रारम सम्झनऩुछन। 

(झ) “व्मिस्थाऩन सधभधत” बन्नारे धनदेजशकाको दपा 
१९(२) फभोजजभको ऩाधरकास्तयभा गठठत 
कामनक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधत सम्झनऩुछन। 

(ञ) “सहजकतान”  बन्नारे मस कामनविधध फभोजजभ 
धनमकु्त गरयएका सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना 
(सीविआय) सहजकतान सम्झनऩुछन। 

(ट) “साझेदाय सॊस्था” बन्नारे कामनक्रभको साझेदाय 
सॊस्था करूणा पाउण्डेसन नऩेार सम्झनऩुछन। 

(ठ) “धसपारयस सधभधत” बन्नारे दपा ७ फभोजजभको 
धसपारयस सधभधत सम्झनऩुछन। 

३. सहजकतानको छनौट गरयन:े कामनक्रभको सञ्चारनका राधग ऩाधरकाभा 
आिश्मक सॊख्माभा सहजकतानहरुको छनौट गरयनेछ। 

४. सहजकतानको सॊख्मा धनधानयण: ऩाधरकाभा १५० जना अऩाङ्गता बएका 
व्मजक्तहरु फयाफय १ (एक) जनाका दयरे सहजकतानहरु धनमकु्त 
गरयनेछ। 



खण्ड ४  संख्या ९, मिति २१ भाद्र २०७७ 
 

4 आमचोक गाउँपालिका 
 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सहजकतानहरुको सॊख्मा धनधानयण 
गनुनऩिुन ऩाधरकारे तथ्माङ्क सङ्करन गयी अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको 
सॊख्मा मवकन गनुनऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको 
तथ्माङ्क प्राप्त गरयसकेऩधछ कामनक्रभको ऩाधरकास्तयको व्मिस्थाऩन 
सधभधतको फैठकफाट उऩदपा (१) फभोजजभको आधायभा धनमकु्त गरयन े
सहजकतानको सॊख्मा धनधानयण गनुनऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जेसकैु रेजखएताऩधन 
ऩाधरकाको बौगोधरक विकटता य अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको 
जवटरताको अिस्थाराई ध्मानभा याखी सहजकतानको उजचत सॊख्मा 
धनधानयण गनन सवकनेछ । 

५. सहजकतानको मोग्मता् सहजकतानको मोग्मता देहाम फभोजजभ हनुेछ-, 
(क) नेऩारी नागरयक, 
(ख) भान्मताप्राप्त जशऺण सॊस्थाफाट न्मूनतभ 

अ.न.भी/अहेव तह उजिणन गयेको, 
(ग) ऩरुुषका हकभा १८ िषन ऩयुा गयी ३५ िषन 

ननाघेको य भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको 
हकभा १८ ऩयुा गयी ४० िषन ननाघेको,  
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(घ) आभचोक गउॉऩाधरकाको स्थामी फाधसन्दा हनुऩुने। 
तय गाउॉऩाधरकाभा उल्रेजखत मोग्मता बएको 
व्मजक्त नबएभा िा उल्रेजखत मोग्मता बएको 
व्मजक्तफाट धनिेदन नआएभा जजल्रा धबरका 
नजजकका अन्म ऩाधरकाभा यहेका मोग्मता ऩगेुका 
व्मजक्तहरुभध्मेफाट मस कामनविधध फभोजजभको 
प्रवक्रमा ऩयुा गयी सहजकतान छनौट गनन सवकने,  

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मजक्त िा धतनका ऩरयिायका 
सदस्म तथा स्िास्थ्म य अऩाङ्गताको ऺेरभा काभ 
गयेको अनबुि बएका व्मजक्तहरुराई सहजकतान  
छनौटभा प्राथधभकता ठदनऩुने। 

६. सहजकतान छनौटका राधग विशषे व्मिस्था् दपा ४ फभोजजभ 
सहजकतानको सॊख्मा धनधानयण गदान धनधानरयत कुर सॊख्माभध्मे कजम्तभा 
एउटा धसट अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको राधग आयजऺत हनुेछ।मस्तो 
आयजऺत धसटभा अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुफीच भार प्रधतस्ऩधान 
गयाईनेछ।सहजकतानको ऩदभा आिेदन ठदने अऩाङ्गता बएका व्मजक्त 
शायीरयक तथा भानधसक रूऩभा सऺभ हनुऩुनेछ। तय मोग्मता बएका 
अऩाङ्गता बएका व्मजक्त भध्मे फाट कुनैऩधन आिेदन नआएभा सो धसटभा 
सभेत मोग्मता ऩगेुका अन्म व्मजक्तहरु फीच प्रधतस्ऩधान गयाईनेछ। 
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७. धसपारयस सधभधतको गठन य काभ, कतनव्म तथा अधधकाय् (१) 
सहजकतानको छनौटको राधग ऩाधरका सभऺ धसपारयस गनन देहाम 
फभोजजभको एक धसपारयस सधभधतको गठन हनुेछ,- 

(क)  प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत  –सॊमोजक 

(ख)  प्रभखु, साभाजजक विकास शाखा/भवहरा 
फारफाधरका शाखा   –सदस्म 

(ग) स्िास्थ्म  सॊमोजक    
        –सदस्म 

(घ) प्रधतधनधध, साझेदाय सॊस्था    
   –सदस्म 

(ङ) प्रधतधनधध, ऩाधरकाभा यहेका अऩाङ्गता बएका 
व्मजक्तहरुको सॊस्था  –सदस्म 

(च) कभनचायी प्रशासन हेने एक जना अधधकृत                
–सदस्म-सजचि 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको धसपारयस सधभधतराई 
सहजकतानको छनौट ऩयीऺाको राधग सूचना प्रकाशन गने, प्राप्त आिेदन 
स्िीकृत गने, छनौट ऩयीऺा सञ्चारन गने तथा सहजकतानको छनौटको 
धसपारयस गने रगामतका अन्म आिश्मक कामनहरु सम्ऩन्न गने अधधकाय 
यहनेछ। 
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(३) धसपारयस सधभधतरे उऩदपा (२) फभोजजभको कामनहरु गने 
धसरधसराभा ऩाधरकाका कभनचायीहरुफाट आिश्मक सहमोग धरन 
सक्नेछ।    

८. ऩाठ्यक्रभ् (१) ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ प्रदेश सयकायद्वाया जायी गरयएको 
धनदेजशका फभोजजभ गठन गरयएको धनदेशक सधभधतरे स्िीकृत गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ दयखास्त 
पायभसाथ उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ। 

९. विऻाऩन् (१) कजम्तभा ऩन्र ठदनको म्माद ठदई ऩाधरकारे अनसूुची-१ 
फभोजजभको ढाॉचाभा ऩाधरकाको सूचनाऩावट तथा स्थानीम स्तयको कुनै 
एक दैधनक ऩधरकाभा सूचना प्रकाशन गनुनऩनेछ। 

(२) खरुा य दपा ६ फभोजजभ आयजऺत धसटको राधग छुट्टाछुटै्ट 
दयखास्त ठदनऩुनेछ। तय, आयजऺत धसटभा प्रधतस्ऩधान गने अऩाङ्गता 
बएका व्मजक्तहरुरे खरुा धसटभा सभेत आिेदन ठदन सक्नेछन।् 

(३) आिेदन ठदने सभम सभाप्त बएको तीन ठदनधबर यीतऩूिनक 
आिेदन ठदने आिेदकहरुराई ऩयीऺा सञ्चारन हनुे धभधत, सभम य 
स्थानका फायेभा टेधरपोन गयी सूचना ठदनऩुनेछ।सोही व्महोयाको सूचना 
ऩाधरकाको सूचना ऩावटभा सभेत टाॉस गनुनऩनेछ। 

१०. दयखास्त पायभ् दयखास्त पायभको नभूना अनसूुची-२ फभोजजभ हनुेछ। 

११. दयखास्त दस्तयु् सहजकतान ऩदका राधग दयखास्त दस्तयु रु.३००।– 
(तीनसम रुऩैमाॉ) हनुेछ। खरुा य आयजऺत धसट गयी दिैुभा प्रधतस्ऩधान 
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गनन चाहने उम्भेद्वायरे थऩ रु.१००।– (एकसम रुऩैमाॉ) दस्तयु 
फझुाउनऩुनेछ। उक्त यकभ ऩाधरकाको याजस्ि खाताभा जम्भा हनुेछ।  

१२. प्रश्न धनभानण् तीनिटा चयणभा हनुे ऩयीऺाभा कुर १०० अङ्कबायराई 
धफबाजन गयी देहाम फभोजजभ प्रश्न धनभानण गयी ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ,- 

(क) धरजखत ऩयीऺा- ५० ऩूणानङ्क, १ घण्टा (प्रधतप्रश्न २ 
अङ्कबायका २० िटा िस्तगुत प्रश्नहरु य प्रधतप्रश्न ५ 
अङ्कबायका २ िटा विषमगत प्रश्नहरु) 

(ख) कम््मटुय सीऩ ऩयीऺण-२० ऩूणानङ्क, २० धभनटे 
(प्रधतप्रश्न ५ अङ्कबायका ४ िटा प्रश्नहरु) 

(ग) भौजखक अन्तिानतान ऩयीऺा-३० ऩूणानङ्क 

१३. उिय ऩजुस्तकाभा सॊकेत नम्फय याख्े्  सफै उिय ऩजुस्तकाभा अधनिामन 
रुऩरे सॊकेत नम्फय याख्ऩुनेछ। 

१४. धरजखत ऩयीऺा सञ्चारन् दपा १२ भा उजल्रजखत ऩयीऺाहरु भध्मे 
सिनप्रथभ धरजखत ऩयीऺा सञ्चारन गनुनऩनेछ।धरजखत ऩयीऺाको उजिणानङ्क 
४० प्रधतशत हनुेछ। धरजखत ऩयीऺाभा अनजुिणन हनुे उम्भेद्वायराई फाॉकी 
छनौट ऩयीऺाभा सॊरग्न गरयनेछैन। 

१५. कम््मटुय सीऩ ऩयीऺण् धरजखत ऩयीऺाभा साभेर बई उजिणन बएका 
ऩयीऺाथॉहरु भध्मे भाग गरयएको सॊख्माबन्दा अधधकतभ तेब्फय सॊख्माका 
ऩयीऺाथॉहरुराई कम््मटुय सीऩ ऩयीऺण य दपा १६ फभोजजभको 
अन्तिानतान ऩयीऺाभा सॊरग्न गयाइनेछ। 
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तय उम्भेद्वायहरुको आिेदन नै कभ ऩयेभा िा धरजखत ऩयीऺाफाट 
कभ सॊख्माभा उम्भेद्वायहरु उजिणन बएको अिस्थाभा उजिणन 
उम्भेद्वायहरुराई नै कम््मटुय सीऩ ऩयीऺण य दपा १६ फभोजजभको 
अन्तिानतान ऩयीऺाभा सॊरग्न गयाउन फाधा ऩने छैन।   

१६. अन्तिानतान्  (१) अजन्तभ चयणको ऩयीऺाको रुऩभा अन्तिानतान ऩयीऺा 
सञ्चारन हनुेछ। अन्तिानतानको अङ्क प्रदान गदान अन्तिानतान िाऩत 
तोवकएको ऩूणानङ्कको न्मूनतभ ४०% य अधधकतभ ७०% को फीचभा यही 
अङ्क प्रदान गनुनऩनेछ। सो बन्दा फढी िा घटी अॊक प्रदान गयेको 
खण्डभा औजचत्म ऩवुि हनुे कायण उल्रेख गनुनऩनेछ। 

(२) अन्तिानतान ऩयीऺाको अङ्कबायराई देहाम फभोजजभ धफबाजन 
गनुनऩनेछ,- 

न्मूनतभ शैजऺक 
मोग्मताको शे्रणी 

अऩाङ्गता 
बएको 
व्मजक्त 
िा 

ऩरयिाय
को 

सदस्म 

स्िास्थ्म य 
अऩाङ्गताको 
ऺेरभा काभ 
गयेको अनबुि 

कामनक्रभ
को 

विषमिस्त ु
सम्फन्धी 
ऻान 

स्थानी
म 

वििावह
त 

भवहरा 

ज
म्भा 

प्रथ
भ 

ठद्वधत
म 

तधृत
म 

१ 
ि
षन 

२ 
ि
षन 

३ िषन 
िा 
सोब
न्दा 
फवढ 

३ २ १ ४ १ २ ३ १७ ३ 
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३ ४ ३ १७ ३ ३० 

 

१७. अजन्तभ नधतजा प्रकाशन गने् (१) दपा १४, दपा १५ य दपा १६ 
फभोजजभको ऩयीऺाभा सफैबन्दा फवढ अङ्क प्राप्त गने उम्भेद्वायहरुराई 
धसपारयस सधभधतको धसपारयसका आधायभा ऩाधरकारे धसम्फोर नॊ, 
उम्भेद्वायको नाभथय, ठेगाना उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय अजन्तभ 
नधतजा प्रकाशन गनुनऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ नधतजा प्रकाशन गदान कम्तीभा 
तीनजना हनुेगयी सम्बि बएसम्भ ऩदसॊख्मा बन्दा दोब्फय सॊख्माभा 
िैकजल्ऩक उम्भेद्वायहरुको सूची सभेत सपर उम्भेद्वायहरुको सूजचसॉगै 
टाॉस गनुनऩनेछ। 

तय उम्भेद्वायहरुको आिेदन नै कभ ऩयेको िा तीनजना बन्दा 
कभ सॊख्माभा उम्भेद्वायहरु उजिणन नबएको अिस्थाभा तीनजना बन्दा 
कभ िैकजल्ऩक उम्भेद्वायहरुको नाभािरी धनकाल्न फाधा ऩने छैन।    

१८. सहजकतानको धनमजुक्त य कयाय सम्झौता् (१) सहजकतानहरुको धनमजुक्त 
धसपारयस सधभधतको धसपारयस प्रधतिेदनका आधायभा ऩाधरकारे गनेछ। 

(२) धसपारयस बएका सपर उम्भेद्वायहरुराई ७ ठदनको म्माद 
ठदई ऩाधरकारे कयाय सम्झौता गनन सूचना ठदनऩुनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको अिधधधबर कयाय सम्झौता गनन 
आउने धसपारयस बएका सपर उम्भेद्वायहरुसॉग ऩाधरकारे सहजकतानको 
राधग अनसूुची-३ फभोजजभको ढाॉचाभा आिश्मक कुयाहरु थऩघट गयी 
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कयाय सम्झौता गनुनऩनेछ।मसयी कयाय सम्झौता गदान सहजकतानराई 
सम्झौतासॉगै अनसूुची-४ फभोजजभको कामनविियण सभेत ठदनऩुनेछ। 

(४) सहजकतानको कयाय सम्झौताको अिधध एक ऩटकभा ६ 
भवहनाको हनुेछ। कामनसम्ऩादन सन्तोषजनक बएभा प्रत्मेक ६/६ 
भवहनाभा सम्झौता अिधध थऩ गदै रैजान सवकनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोजजभको अिधधधबर कयाय सम्झौता गनन 
नआउन े िा कयाय सम्झौता गयेको धभधतफाट १ िषन धबर ऩदफाट 
याजीनाभा ठदएभा सपर उम्भेद्वायको ठाउॉभा क्रभस् िैकजल्ऩक मोग्मता 
क्रभभा यहेका उम्भेद्वायराई ७ ठदनको म्माद ठदई कयाय सम्झौता गनन 
सूचना ठदनऩुनेछ।कयाय सम्झौता गयी १ िषनबन्दा फवढ सभम 
सहजकतानको रूऩभा काभ गरयसकेऩधछ याजीनाभा ठदएका सहजकतानको 
स्थानभा ऩनु् छनौट ऩयीऺा सञ्चारन गयी नमाॉ सहजकतानहरुसॉग कयाय 
सम्झौता गरयनेछ।  

(६) सहजकतानरे स्िेच्छारे कयाय धनयन्तयता गनन नचाहेभा 
कजम्तभा १ भवहना अगाडी ऩाधरकाभा धरजखत रूऩभा जानकायी गयाउन ु
ऩनेछ। मसयी जानकायी नगयाई काभ छाडेभा त्मस्ता व्मजक्तराई ऩनु् 
कयायभा काभ गने अिसय ठदइनेछैन। 

(७) मस कामनविधधभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएताऩधन 
कामनक्रभको अिधध सभाप्त बएभा िा विशेष कायणफाट कामनक्रभ स्थगन 
िा सभाप्त बएभा िा सहजकतानको कामनसम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा 
ऩाधरकारे जनुसकैुफेरा कयाय सम्झौता यद्द गनन सक्नेछ। मसयी सम्झौता 
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यद्द गनुनबन्दा कजम्तभा १५ ठदन अगाडी सो को जानकायी सम्फजन्धत 
सहजकतानराई ठदनऩुनेछ। 

१९. विऻको सहमोग धरन सवकने्  मस कामनविधध फभोजजभ सहजकतान छनौट 
गनन ऩयीऺा सञ्चारन गने धसरधसराभा धसपारयस सधभधतरे आिश्मकता 
अनसुाय सम्फद्ध विषमविऻ भनोधनत गयी आिश्मक सहमोग धरन 
सक्नेछ। 

२०. सहजकतानको ऩारयश्रधभक तथा सेिासवुिधा् सहजकतानको ऩारयश्रधभक तथा 
अन्म सेिासवुिधाहरु कयाय सम्झौताभा उल्रेख बएफभोजजभ हनुेछ। 

२१. सऩुयीिेऺणभा यहनऩुने् मस कामनविधध फभोजजभ काभकाज गनन खवटएका 
सहजकतानहरु ऩाधरकाको प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतको सऩुयीिेऺणभा 
यही काभकाज गनुनऩनेछ। 

२२. दािी गनन नऩाउने्  सहजकतानरे धनजको कयाय अिधध सभाप्त बएऩधछ िा 
अन्म कुनै कायणरे धनज ऩदभकु्त बएभा एकऩटक काभ गयेकै आधायभा 
ऩाधरकाभा िा साझेदाय सॊस्थाभा बविश्मभा कुनैऩधन ऩदभा अस्थामी िा 
स्थामी धनमजुक्तका राधग कुनै प्रकायको दािी गनन ऩाउने छैन। 

२३. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने्  (१) मस कामनविधध तथा प्रचधरत 
कानूनको अधीनभा यही धसपारयस सधभधतरे उम्भेद्वाय धसपारयस 
गनेसम्भका कामनभा आउने फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फाहेकका अन्म कामनको हकभा मस 
कामनविधध तथा प्रचधरत कानूनको अधीनभा यही आभचोक गाउॉऩाधरकारे 
फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।  



खण्ड ४  संख्या ९, मिति २१ भाद्र २०७७ 
 

13 आमचोक गाउँपालिका 
 

२४. सॊशोधन िा खायेजी् मस कामनविधधराई आिश्मक सॊशोधन िा खायेजी 
गने अधधकाय ऩाधरकाभा धनवहत यहनेछ। 

 

 

 

 

अनसूुची-१ 

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 
सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना सहजकतान ऩदका राधग प्रकाशन गरयन ेविऻाऩनको 

ढाॉचा 
 

आभचोक गाउॉ कामनऩाधरकाको कामानरम 

िारॊखा, बोजऩयु 

 

सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना सहजकतान ऩदका राधग दयखास्त आह्वान 
गरयएको सूचना 

(प्रकाजशत धभधत्.............) 
मस आमचोक गाउॉऩाधरकारे प्रदेश सयकाय य करूणा पाउण्डेसन नेऩारसॉगको 
साझेदायीभा सञ्चारन गनन रागेको अऩाङ्गता योकथाभ तथा ऩनुस्थानऩना कामनक्रभको 
राधग आिश्मक तऩधसरको ऩदभा खरुा प्रधतस्ऩधानत्भक ऩयीऺाद्वाया कयाय सेिाभा 
ऩदऩूधतन गनुनऩने बएकारे आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका कुनै िात कसयु 
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नरागेका  इच्छुक मोग्म नेऩारी नागरयकहरुफाट दयखास्त पायभ बनन आह्वान 
गरयएको छ। मस ऩाधरकारे तोकेको दयखास्त पायभभा बनुन ऩने सम्ऩूणन 
विियणहरु बयी ऩासऩोटन साईजको पोटो २ प्रधत टाॉस गयी सो का साथ आफ्नो 
नेऩारी नागरयकता य दयखास्त ठदने ऩदका राधग तोवकएको अजन्तभ शैजऺक 
मोग्मताको ट्रान्सकृ्ट, चारयधरक प्रभाणऩर, ऩयीऺा दस्तयु धतयेको फैंक बौचयको 
अधनकट्टी तथा नेऩार फाहेक अन्म भरुकुफाट हाधसर गयेको शैजऺक मोग्मता 
बएभा सो को साथभा धरबिुन विश्वविद्यारमफाट सभकऺता धनधानयण गयेको 
प्रभाणऩर सभेत सॊरग्न गयी .......गाउॉऩाधरकाको कामानरम सभऺ ऩेश गनुन 
ऩनेछ। 

 रयत नऩगेुको, तोवकएको आिश्मक न्मूनतभ शैजऺक मोग्मता नबएको य 
तोवकएको ऩयीऺा दस्तयु नफझुाएका दयखास्त उऩय कुनै कायिाही हनुे छैन। 
साथै, प्रचधरत कानून फभोजजभ अमोग्म ठहरयने उम्भेद्वायहरुको दयखास्त उऩय 
कुनै कायिाही हनुे छैन। झटुा विियण उल्रेख गयी दयखास्त पायभ बयेभा सो 
को जिापदेही दयखास्तिारा स्िमॊ हनु ुऩनेछ। 

तऩधसर् 
१. विऻाऩन नॊ., ऩद य भाग सॊख्मा् 

धस .नॊ.  विऻाऩन 
नॊ. 

ऩद भाग 
सॊख्मा 

१. ...... सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना 
(धसविआय) सहजकतान (खरुा) 

३ 
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२. ...... सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना 
(धसविआय) सहजकतान (अयऺण कोटा 
- अऩाङ्गता बएका व्मजक्त) 

१ 

२. सेिाको वकधसभ् अस्थामी (कयाय सेिा) 
३. आिश्मक न्मूनतभ शैजऺक मोग्मता य अनबुि्  (क) भान्मता प्राप्त 

जशऺण सॊस्थाफाट कजम्तभा अ.न.भी. उजिणन गयी कामाननबुि हाधसर 
गयेको, 
(ख) कम््मटुय सम्फन्धी आधायबतू ऻान बएको, 
(ग) स्िास्थ्म य अऩाङ्गताको ऺेरभा काभ गयेको अनबुि बएको। 

४. तरि, सवुिधा तथा अन्म सेिा शतन्  भाधसक रु. १५,०००।– (ऩन्र 
हजाय रुऩैमा भार) य अन्म सेिासवुिधा कयाय सम्झौताभा उल्रेख गरयए 
फभोजजभ। 

५. उम्भेद्वायको उभेय् (क) भवहरा य अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको हकभा 
दयखास्त ठदन अजन्तभ धभधत (अथानत धभधत २०७७/.../...) सम्भभा १८ 
िषन उभेय ऩयुा बई ४० फषन ननाघेको। 

(ख) ऩरुुषको हकभा दयखास्त ठदन अजन्तभ धभधत (अथानत धभधत 
२०७७/.../...) सम्भभा १८ िषन उभेय ऩयुा बई ३५ फषन ननाघेको। 

६. उम्भेद्वायको छनौट विधध् धरजखत, कम््मटुय सीऩ ऩयीऺण तथा प्रत्मऺ 
अन्तिानतान। 
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७. पायभ प्राप्त गने य फझुाउन ु ऩने स्थान् मस ऩाधरकाको कामानरमफाट 
दयखास्त पायभ प्राप्त गयी उक्त पायभ बयी ऩाधरकाको कामानरमभा 
फझुाउन ुऩने। 

८. ऩयीऺा दस्तयु् खरुातपन  रू.३००।–(तीन सम रुऩैमाॉ भार) य खरुासॉगै 
सभािेशी (अऩाङ्गता बएको व्मजक्तको राधग भार) धसटभा थऩ रू 
१००।– (एक सम रूऩैमाॉ भार) 

९. ऩयीऺा दस्तयु फझुाउन े प्रकृमा् ................................भा ऩयीऺा 
दस्तयु जम्भा गयी दयखास्त पायभसाथ ऩेश गनुनऩनेछ। 

१०. दयखास्त पायभ बने धभधत् धभधत २०७७/.../... देखी २०७७/.../... 
सम्भ। 

११. ऩयीऺा सञ्चारन हनुे धभधत, सभम य स्थान् दयखास्त पायभ बने अजन्तभ 
म्माद सवकएको तीनठदन धबर टेधरपोन गयी जानकायी गयाईनेछ। साथै 
ऩाधरकाको सूचनाऩावटभा टाॉस गरयनेछ।  

१२. ऩाठ्यक्रभ् दयखास्त पायभसॉगै प्राप्त गनन सवकने। 

१३. शैजऺक मोग्मता, अनबुि तथा अन्म प्रभाणऩरहरुका सम्फन्धभा दयखास्त 
फझुाउने अजन्तभ धभधत (२०७७/.../...) सम्भ जायी बएकोराई भार 
भान्मता ठदइनेछ। 

१४. विशषे ब्मिस्था् सभदुामभा आधायीत ऩनुस्थानऩना सहजकतानहरुको छनौट 
ऩश्चात दईु(२) भवहनाको सभदुामभा आधायीत ऩनुस्थानऩना ताधरभ हनुेछ 
।  
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१५. आिेदन स्िीकृत/अस्िीकृत तथा विऻाऩन यद्द गने सम्ऩूणन अधधकाय 
ऩाधरकाराई हनुेछ। 

१६. दयखास्त पायभ बदान आउने अस्ऩिताको सम्फन्धभा मस ऩाधरकाको 
कामानरमको टेधरपोन नॊ .......... भा सम्ऩकन  गयी फझु्न सवकनछे। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दपा १० सॉग सम्फजन्धत) 
सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना सहजकतान ऩदका राधग दयखास्त पायभको नभूना 

 आभचोक गाउॉ  कामनऩाधरकाको कामानरम 
िारॊखा, बोजऩयु 

दयखास्त पायाभको ढाॉचा 
(क) उम्भेद्वायरे दयखास्त पायभका राधग बयेका ऩद सम्फन्धी विियण: 

सदस्म सजचि 

धसपारयस सधभधत 

हारसारै जखचेको 
ऩासऩोटन साईजको ऩयैु 
भखुाकृधत देजखने पोटो 
महाॉ टाॉस्ने य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेद्वायरे दस्तखत गने 
l 
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 विऻाऩन नॊ. : ऩद:                      

वकधसभ् १. खरुा, २. अऩाङ्ग, ३. दफैु (गोरो जचन्ह रगाउने) 

(ख) उम्भेद्वायको िैमजक्तक विियण् 
उम्भेद्वायको नाभ थय  देिनागयभा  

 अॊग्रजेी ठुरो अऺयभा  धरङ्ग: 
जन्भ धभधत् वि.सॊ इस्वी संबतः हारको उभेय्   िषन   

भवहना 
नागयीकता नॊ: जायी गने जजल्रा : धभधत : 

स्थामी ठेगाना जजल्रा् गा.ऩा./न.ऩा् िडा न् 
 टोर् घय नॊ./भागन्  पोन् 
ऩराचाय गने ठेगाना : ईभेर: 

फाफकुो नाभ, थय : आभाको नाभ, थय् 

फाजेको नाभ, थय् िैिावहक अिस्था्                    (वििावहत/अवििावहत उल्रेख गने) 

ऩधत/ऩत्नीको नाथथय् 
ऩरयिायभा कोही अऩाङ्गता बएको व्मजक्त बए/नबएको्                     (उल्रेख गने) 
धनिेदकभा कुनै प्रकायको अऩाङ्गता बए/नबएको्                                                    (उल्रेख गने) 

 (ग) शैजऺक मोग्मता/ताधरभ (आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता/ कम््मटुय ताधरभ भार 
उल्रेख गने) 
आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता विश्वविद्यारम/ताधरभ ठदन ेसॊस्था शैजऺक उऩाधी/ताधरभ सॊकाम शे्रणी/प्रधतशत भूर विषम 
शैजऺक मोग्मता      
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ताधरभ      

 
 
(घ) अनबुि सम्फन्धी विियण 

कामानरम ऩद सेिा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अिधध 

देजख सम्भ 
       
       

भैरे मस दयखास्त पायभभा खरुाएका सम्ऩूणन विियणहरु सत्म छन।् दयखास्त 
फझुाएको ऩदको सूचनाको राधग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन। कुनै 
कुया ढाॉटे िा रकुाएको ठहरयएभा प्रचधरत कानून फभोजजभ सहनछुे फझुाउनछुे। 
उम्भेद्वायरे ऩारना गने बनी प्रचधरत कानून तथा मस दयखास्त पायभभा उजल्रजखत सफै 
शतन तथा धनमभहरु ऩारना गनन भञ्चुय गदनछु। साथै, कयाय सम्झौताभा उजल्रजखत 
सम्ऩूणन शतनहरु ऩूणन रुऩभा ऩारना गनेछु। 

उम्भेद्वायको ल्मा्चे सहीछाऩ उम्भेद्वायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 
धभधत: 

कामानरमरे बने् 
यधसद/बौचय न् योर नॊ: . 
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दयखास्त अस्िीकृत बए सो को कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ् 
दस्तखत् 
धभधत : 

दयखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
नाभ् 
दस्तखत् 
धभधत् 

 

द्रिव्म् दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेजखत रगामत धनम्नधरजखत कागजातहरु अधनिामन रुऩभा 
उम्भेद्वाय आपैरे प्रभाजणत गयी ऩेश गनुन ऩनेछ।   
(१)  नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रभाजणत प्रधतधरऩी, (२) न्मूनतभ शैजऺक मोग्मताको 

प्रभाणऩर य चारयधरक प्रभाणऩरको प्रभाजणत प्रधतधरवऩ (सम्फद्धता आिश्मक ऩनेभा सो को 
प्रधतधरवऩ सभेत), (३) अनबुिको प्रभाणऩरको प्रभाजणत प्रधतधरवऩ (बएभा), (४) सम्फजन्धत 
गाउॉऩाधरकाभा स्थामी फसोफासको प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ, (५) अऩाङ्गता बएको व्मजक्त बए 
अऩाङ्गता ऩरयचमऩरको प्रधतधरवऩ, (६) अऩाङ्गता बएको व्मजक्तको एकाघयऩरयिायको सदस्म 
बए नाता प्रभाजणत प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ।  

(२)  उम्भेद्वायरे धरजखत ऩयीऺा उजिणन गयी अन्तिानतान ठदन आउॉदा प्रकयण १ भा उजल्रजखत 
सम्ऩूणन कागजात तथा प्रभाणऩरहरुको सक्कर सभेत साथभा धरइ आउन ुऩनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिेश ऩर 

विऻाऩन नॊ:            पोटो 
योर नॊ:            
नाभ् 
ठेगाना् 
ऩद् 
प्रकाय् खरुा/अऩाङ्ग/दिैु 

उम्भेद्वायरे ऩयीऺा ठदन आउॉदा ऩारना गनुनऩने कुयाहरू् 
१. ऩयीऺा सभमबन्दा कजम्तभा १ घण्टा अगाडी नै ऩयीऺा हनुे स्थानभा य कजम्तभा १५ धभनेट अगाडी नै 

ऩरयऺा हरभा प्रिेश गनुनऩनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दपा १८ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत) 
सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना सहजकतान य ऩाधरकाफीच हनु ेकयाय सम्झौताको 

ढाॉचा 
आमचोक गाउँऩाधरका (मस ऩधछ प्रथभ ऩऺ बधनएको) य श्री ..........का 
छोया/छोयी श्री ........... (मसऩधछ दोश्रो ऩऺ बधनएको) फीच प्रदेश सयकाय, 
ऩाधरका तथा साझेदाय सॊस्था करूणा पाउण्डेसन नेऩारको धरऩऺीम साझेदायीभा 
.......................... ऩाधरकाभा सञ्चारन हनुे अऩाङ्गता योकथाभ तथा ऩनुस्थानऩना 
कामनक्रभको राधग सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना (सीविआय) सहजकतान ऩदभा 
काभकाज गने गयी मस ऩाधरकाको धभधत ............ को धनणनमानसुाय धभधत.. 
............. देजख ................सम्भको राधग देहामको शतन य सवुिधा ऩारना तथा 
उऩरब्ध गने गयाउन ेगयी मो कयाय सम्झौता गयी एक/एक प्रधत एक आऩसभा 
फजुझ धरमौ ठदमौ ।  

शतनहरु 
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१. दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺफाट खटाए अनसुाय अऩाङ्गता योकथाभ तथा 
ऩनुस्थानऩना कामनक्रभको राधग सभदुामभा आधारयत ऩनुस्थानऩना 
(सीविआय) सहजकतान ऩदभा काभकाज गनुनऩनेछ । मसयी काभकाज 
गदान दोश्रो ऩऺरे ............... गाउॉऩाधरकाका प्रभखु प्रशासकीम 
अधधकृतको सऩुयीिेऺणभा यही काभकाज गनुनऩनेछ। 

२. दोश्रो ऩऺरे मसैसाथ सॊरग्न कामनविियण फभोजजभ धनमधभतरूऩरे 
काभकाज गनुनऩनेछ। 

३. तोवकएको काभकाज धनमधभत हाजजय बई दोश्रोऩऺरे सम्ऩन्न गनुनऩनेछ । 
तोवकएको काभकाज नगयेको य सभमऩारना तथा अनशुासन ऩारना 
नगयेको ऩाइएभा दोश्रोऩऺराई ऩवहरो ऩऺरे जनुसकैु फखत कयाय बॊग 
गयी काभफाट हटाउन सक्नछे । 

४. कयायभा सेिा उऩरब्ध गयाएिाऩतको ऩारयश्रधभक दोश्रोऩऺरे 
ऩवहरोऩऺफाट भाधसक रूऩभा रू. २०,०००।– (ऩन्र हजाय रूऩैमाॉ 
भार) ऩाउनेछ । मस फाहेक थऩ सवुिधाको हकभा प्रथभ ऩऺरे धनणनम 
गयेफभोजजभ हनुेछ। 

५. सािनजधनक विदाको ठदन फाहेक दोश्रो ऩऺरे एक भवहना काभ गयेिाऩत 
१.५(डेढ) ठदन विदा उऩबोग गनन ऩाउनछे।उक्त विदा उऩबोग गदान 
ऩाधरकाको काभभा फाधा नऩगु्ने गयी धभराउनऩुनेछ।मस्तो विदा कयाय 
अिधधधबर सॊजचत गयी उऩबोग गनन ऩाउनेछ । साथै, साभाजजक 
ऩयम्ऩया/कूर धभन अनसुाय आपैरे वक्रमा फस्न ुऩने बएभा फढीभा १५ 
ठदन वक्रमा विदा य भवहरा कभनचायीको हकभा सतु्केयी हनु ुअजघ य ऩधछ 
गयी फढीभा ९८ (अन्ठानब्फे) ठदनसम्भ प्रसतुी विदा धरन ऩाउनेछ । 
ऩरुुष कभनचायीको हकभा प्रसतुी स्माहाय विदा फढीभा १५(ऩन्र) ठदन 
ऩाउनेछ । 
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६. सयकायी काभको धसरधसराभा दोश्रोऩऺरे राऩयिाही गयी कुनै सयकायी 
सम्ऩधत नोक्सानी िा वहनाधभना िा अधनमधभत ढॊगफाट प्रमोग गयेको 
ऩाइएभा सो को हानी नोक्सानी िा ऺधतऩूधतन प्रचधरत कानून िभोजजभ 
सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गयाई कयाय बॊग गयी काभफाट 
हटाइनेछ । 

७. कामानरमको गोऩधनमता प्रचधरत कानून िभोजजभ कामभ गनुन दोश्रोऩऺको 
कतनव्म हनुेछ । कामानरमको गो्मता िा त्मस्ता विषम िा कागजात 
कुनै अनधधकृत व्मजक्त िा प्रसेराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाजणत बएभा 
त्मसफाट बएको ऺधत प्रचधरत कानून िभोजजभ सयकायी फाॉकी सयह 
दोश्रोऩऺफाट असरु उऩय गरयनेछ य तत्कारै कयाय बॊग गयी काभफाट 
हटाइनेछ । 

८. सम्झौता अनरुुऩ काभ गनन नसक्ने बएभा दोश्रोऩऺरे कजम्तभा एक 
भवहना अगाधड नै ऩवहरोऩऺराई धरजखत जानकायी ठदनऩुनेछ । 

९. ऩाधरकाभा कामनक्रभको अिधी सभाप्त बएभा िा विशेष कायणफाट 
कामनक्रभ स्थगन िा सभाप्त बएभा िा दोश्रो ऩऺको कामन सन्तोषजनक 
नबएभा िा कामनक्रभका तीनिटै साझेदायहरूको सहभधतभा 
कामनऩाधरकाफाट विशषे धनणनम गयी दोश्रोऩऺ कामनयत ऩदभा अन्म 
व्मिस्था बएभा मो कयाय सम्झौता स्ित् सभाप्त हनुेछ । 

१०. दोश्रो ऩऺराई कुनै विशषे सवुिधा उऩरब्ध गयाउने धनणनम बएभा फाहेक 
कुनै प्रकायको थऩ सवुिधा उऩरब्ध गयाईनेछैन ।थऩ सवुिधाको भाग 
दािी गनन ऩधन ऩाइनेछैन । 

११. आचयण अनशुासन रगामतका विषमहरु कभनचायीसॉग सम्फजन्धत प्रचधरत 
कानून िभोजजभ दोश्रोऩऺरे ऩारना गनुनऩनेछ । 
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१२. दोश्रो ऩऺरे धनजको कयाय अिधध सभाप्त बएऩधछ िा अन्म कुनै कायणरे 
धनज ऩदभकु्त बएऩधछ एकऩटक काभ गयेकै आधायभा ............... 
गाउॉऩाधरकाभा िा मस कामनक्रभका अन्म साझेदाय सॊस्थाभा बविश्मभा 
कुनैऩधन ऩदभा अस्थामी िा स्थामी धनमजुक्तका राधग कुनै प्रकायको दािी 
गनन ऩाउनेछैन। 

१३. मो कयायको म्माद धभधत .....................सम्भ कामभ यहनेछ । 

१४. मस सम्झौताभा उल्रेख बएका विषमहरू मसै सम्झौता फभोजजभ य 
उल्रेख नबएका विषमहरू प्रथभ ऩऺको धनणनम तथा प्रचधरत कानून 
िभोजजभ हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इधत सम्ित ....सार......भवहना.....गते योज........शबुभ.्........ 
 

दोश्रो ऩऺको तपन फाट: 

नाभथय: 

ठेगाना: 

दस्तखत: 

 

 

साऺीहरु: 

नाभथय: 

ऩद: 

दस्तखत: 

कामानरम:  

 

नाभथय: 

ऩद: 

दस्तखत: 

कामानरम:  

 

प्रथभ ऩऺको तपन फाट: 

नाभथय: 

ऩद: 

दस्तखत: 

कामानरम:  
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मस.वव.आर-कामनविियण 

१.  आभचोक गाउॉऩाधरकाको काभकाज गनन खटाइएको सम्िजन्धत िडाको 
िडा सजचिको अधधनभा यही कामनक्रभ सॊचारन हनुे िडाहरुभा अऩाङ्गता 
योकथाभ तथा ऩनुस्थानऩना कामनक्रभ कामानन्िमन गने । 

२. आमचोक गाउपालिकाको सम्फजन्धत िडाभा यहेका अऩाङ्गता बएका 
फारफाधरका तथा िमस्क व्मजक्तहरुको तथ्माङ्क सॊकरन गने य सो 
तथ्माङ्कराई धनमधभत रुऩभा अद्यािधधक गने । 

३. आिचोक गाउँपामऱकाको सम्फजन्धत िडाभा यहेका अऩाङ्गता बएका 
फारफाधरका तथा िमस्क व्मजक्तहरुको अिस्थाको प्रायजम्बक जाॉच गयी 
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उनीहरुको ऩनुस्थानऩना मोजना सवहतको व्मजक्तगत प्रोपामर तमाय गने 
। 

४. अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा िमस्क ब्मजक्तहरु य उधनहरुका 
अधबबािकहरुराई धनमधभत बेटघाट गयी ऩनुस्थानऩना सेिा, ऩयाभशन य 
सयसल्राह प्रदान गने । 

५. उऩचाय गनन आिश्मक फारफाधरका तथा िमस्क व्मजक्तहरुको विियण 
तमाय गयी उऩचायका राधग सम्फजन्धत अस्ऩतार तथा सेिा केन्द्रहरुभा 
अधबबािक सभेत सभािेश गयी ऩठाउने िा रैजान े। 

६. वपजजमोथेयाऩी आिश्मक बएका अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा 
िमस्क व्मजक्तहरुराई धनमधभत रुऩभा थेयाऩी सेिा प्रदान गने । 

७. सहामक साभाग्री आिश्मक बएका अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा 
िमस्क व्मजक्तहरुको रगत तमाय गयी सो सेिाका राधग सम्फजन्धत 
धनकाम तथा सेिा केन्द्रहरुसॉग सभन्िम य ऩहर गनुनका साथै आफ्नै 
सॊस्थासॉग बएको श्रोतका आधायभा सहामका साभाग्रीहरु खरयद गयी 
वितयण गने । 

८. कामनक्रभ सॊचारन हनुे ईकाइभा यहेका अऩाङ्गता बएका सम्ऩणुन 
फारफाधरका तथा िमस्क ब्मजक्तहरुराई नेऩार सयकायरे उऩरब्ध 
गयाउने अऩाङ्गता ऩरयचम ऩर फनाउन सहमोग गने । 

९. विद्यारमसम्भ ऩगेुय ऩढ्न सक्ने अिस्थाभा यहेका तय विधबन्न कायणरे 
विद्यारम नगएका अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाहरुराई विद्यारमभा बनान 
गने व्मिस्था धभराउन,े विद्यारम जान नसक्ने तय घयभा ऩढ्न सक्न े
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अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाहरुराई घयभै ऩढ्नका राधग आिश्मक 
फन्दोफस्त धभराउने । 

१०. शारयरयक सभस्माका कायण सभािेशी िा विशेष जशऺा आिश्मक बएका 
फारफाधरकाहरुराई (जस्तै् ससु्त श्रिण, दृविविवहन, फौवद्धक अऩाङ्गता) 
नेऩार सयकायद्धाया सॊचारन गरयएको विशेष जशऺा कामनक्रभभा सभावहत 
गने ।  

११. विद्यारमको बौधतक तथा शैजऺक िाताियण अऩाङ्ग भैरी फनाउन ऩहर 
गने । 

१२. अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाहरु सभेत सभािेश बएको सभािेशी फार 
क्रफ िा सभूह गठन गयी उनीहरुराई फार अधधकाय तथा अऩाङ्गता 
बएका फारफाधरकाहरुको अधधकायका राधग ऩैयिी गनन सऺभ फनाउन े 
साथै उनीहरुको ऺभता विकासका राधग विधबन्न कामनक्रभहरु सॊचारनका 
राधग सहजीकयण गने । 

१३. विऩन्न अिस्थाभा यहेका अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा िमस्क 
व्मजक्तहरुका ऩरयिायको ऩवहचान गयी उनीहरुराई आम आजनन 
कामनक्रभभा सभािेश गने व्मिस्था धभराउने । 

१४. अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा भवहराहरुभाथी हनुसक्ने/बइयहेको 
दवु्मनिहाय तथा विबेदको ऩवहचान  गयी न्मामका राधग सहमोग य 
सहजीकयण गने। 
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१५. व्मिसावमक ताधरभ धरन इच्छुक अऩाङ्गता बएका ब्मजक्त तथा अऩाङ्गता 
बएका फारफाधरकाहरुका अधबबािकहरुको ऩवहचान गयी उनीहरुराई 
व्मिसावमक ताधरभ प्रदान गने । 

१६. अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाहरुका अधबबािकहरु तथा अऩाङ्गता बएका 
िमस्क व्मजक्तहरु सभािेश बएको स्िािरम्फन सधभधतहरु/सभूहहरु गठन 
गने य सोही सधभधतहरु/सभूहहरु भापन त आम आजनन कामनक्रभका साथै  
अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको ऩनुस्थानऩना सम्फन्धी विधबन्न कामनक्रभहरु 
सॊचारन गने ।  

१७. आमचोक गाउँपालिकाको सम्फजन्धत िडाभा गठन बएका/हनु े
स्िािरम्फन, धभधरजधुर सधभधतहरु/सभूहहरु भापन त फचत तथा ऋण 
कामनक्रभ सॊचारन गने । 

१८. स्िािरम्फन सधभधतहरु/सभूहहरुको नेततृ्ि तथा ऺभता विकासका राधग 
विधबन्न प्रकायका ताधरभ तथा कामनक्रभहरु सॊचारनका रधग सहजीकयण 
गने । 

१९. अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको ऩनुस्थानऩना य उनीहरुका अधधकाय 
सम्फन्धी जनचेतना जगाउन विधबन्न कामनक्रभहरु तजुनभा गयी सो को 
कामानन्िमन गने । 

२०. अऩाङ्गताका ऺेरभा काभ गने विधबन्न सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभन्िम य 
सहकामन गने । 
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२१. अऩाङ्गता बएका फारफाधरका तथा िमस्क व्मजक्तहरुको ऩनुस्थानऩनाका 
राधग गनुन ऩने काभको फावषनक, चौभाधसक य भाधसक कामनमोजना तजुनभा 
गने । 

२२. भाधसक य चौभाधसक कामन प्रगतीको प्रधतिेदन तमाय गने । 

२३. आिचोक गाउँपामऱकाको सम्फजन्धत िडाभा अऩाङ्गता बएका 
व्मजक्तहरुको ऩनुस्थानऩना कामनक्रभ सॊचारन गनन फजेट विधनमोजनका 
राधग सयोकायिारा धनकामहरुसॉग सभन्िम तथा ऩैयिी गने । 

२४. नेऩार सयकाय स्िास्थ्म भन्रारमको भाऩदण्ड अनसुाय निजात जशश ु
तथा सतु्केयी भवहराहरूका घयैभा गएय प्रथभ, दोश्रो य तेश्रो जाॉच गने। 

२५. आिचोक गाउँपामऱकाको कायााऱयरे रगाए अह्राए फभोजजभका 
कामनक्रभसॉग सम्फजन्धत अन्म आिश्मक कामनहरु। 

 

आज्ञाऱे 

याि वहादरु उपरकोटी 
प्रिुख प्रिासकीय अधधकृत 


