
 

 

 

सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयको लागग संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ 
 

सी.बी.आर. निरे्दशिका पुस्तिका–२०६८ अिुसार ७५ स्िल्लामा सञच्ाशलि सी.बी.आर.कार्यक्रमको उद्रे्दश्र् पूरा गिय 
िथा स्िल्लामा कार्यक्रम प्रभावकारी िथा सुचारूरुपमा संचालि गिय र्स मन्त्रालर्ले सी.बी.आर. कार्यक्रम संचालि 
गिे संतथाको निष्पक्ष छिौट गियको लागग र्ो मापर्दण्ड िर्ार गरी िारी गररएको छ । 

१.संस्था छनौटका प्रक्रक्रर्ा तथा मापदण्डहरुः 

१.१. प्रत्रे्क स्िल्लामा महिला बालबाशलका कार्ायलर्को अगुवाईमा सी.बी.आर. निरे्दशिका पुस्तिका–२०६८ अिुसार 
स्िल्ला सी.बी.आर.समन्त्वर् िथा अिुगमि सशमनि गठि गररिे उल्लेख छ (निरे्दशिकाको ३.४.७. अिुसारको 
सी.बी.आर. प्रनिनिगि सर्दतर् बािेक ) । उक्ि सशमनिका सर्दतर्िरूबाट ३ ििा र १ ििा महिला िथा बालबाशलका 
कार्ायलर्को लेखा िाखा िेिे  कमयचारीसमेि रििे गरी ४ सर्दतर्ीर् सी .बी. आर. कार्यक्रम संचालि गिे संतथाको 
छिौट सशमनि गठि गिुयपिेछ । उक्ि छिौट सशमनिले प्रक्रक्रर्ा पूरा गरी छिौट गररएको आिारसमेि खुलाएर 
संतथा छिौटको निर्यर्को लागग स्िल्ला सी.बी.आर.समन्त्वर् िथा अिुगमि सशमनिमा शसफाररससहिि पेि गिेछ । 
स्िल्ला समन्त्वर् सशमनिले औपचाररक निर्यर् गरी छिौट भएको संतथालाई िािकारी गराउिु पिेछ । 

१.२. स्िल्ला छिौट सशमनिको बैठकबाट निर्यर् गरी स्िल्ला सी .बी. आर. कार्यक्रम संचालि गिे संतथा छिौटका 
लागग सम्बस्न्त्िि निकार्िरू िथा स्िल्लास्तथि महिला िथा बालबाशलका कार्ायलर्को सचूिा पाटीमा कम्िीमा १५ 
हर्दिको र्दरखाति हर्दिे म्र्ार्द राखी सावयिनिक सूचिा टााँस गरी िािकारी गराउिु पिेछ । सावयिनिक सूचिामा 
संतथा छिौटका आिार र र्दरखातिसाँग ैपेि गिुयपिे कागिपरको बारेमा सो सूचिामा उल्लेख गिुय पिेछ ।  

१.३. छिौट सशमनिले मूल्र्ाङ्किका आिार र सोको अङ्कभार स्िल्ला समन्त्वर् सशमनिबाट सूचिा प्रकाशिि 
गिुयभन्त्र्दा अगाडड िै तवीकृि गराइ राखु्नपिेछ । संतथा छिौट गियका लागग ववशभन्त्ि संतथािरुबाट प्राप्ि र्दरखाति र 
पेि गरेका र्दतिावेििरु आवश्र्क छािबबि गरी सूचिामा उल्लेखखि मूल्र्ांकिका आिारमा अंङ्कभार राखी 
मूल्र्ाङ्कि गिुयपिे र सबभन्त्र्दा बढी प्राप्िाङ्क ल्र्ाउिेलाई सशमनिले छिौटको लागग शसफाररस गिे िथा र्दोस्रो उच्च 
प्राप्िाङ्क ल्र्ाउिेलाई वैकस्ल्पकमा शसफाररस गिुय पिेछ । उक्ि छिौट सशमनिको शसफाररसका आिारमा स्िल्ला 
सी.बी.आर.समन्त्वर् िथा अिुगमि सशमनिले सी.बी.आर.कार्यक्रम संचालि गिे संतथा छिौटको निर्यर् गिेछ । 

१.४. छिौट भएको सी.बी.आर.कार्यक्रम संचालि गिे संतथाले िरेक वर्य निरे्दशिकाको प्राविाि बमोस्िम तथािीर् 
आवश्र्क्िाअिुसार सी.बी.आर. कार्यक्रम िथा बिेट स्िल्ला सी.बी.आर.समन्त्वर् िथा अिुगमि सशमनिमा पेि 
गिेछ र सो बैठकबाट निर्यर् भएबमोस्िम कार्ायन्त्वर्ि गिेछ । उक्ि संतथाले सी.बी.आर.समन्त्वर् िथा अिुगमि 
सशमनिको बैठकमा कार्य प्रगिीबारे शलखखि प्रनिवेर्दि पेि गिुयपिेछ । 

२. सी.बी.आर. कार्यक्रम सञच्ालन गने संस्था छनौटका आधारहर 

क. अननवार्यरूपमा पेश गननयपने कागजातहरू 

 स्िल्ला प्रिासि कार्ायलर्मा र्दिाय प्रमार्पर,  

 िवीकरर् गररएको कागिाि,  

 प्रत्रे्क आ.व.मा लेखापरीक्षर् प्रनिवेर्दि,  

 संतथाको वविािमा अपाङ्गिाको क्षेरमा कार्य गिे प्राविाि भएको । 



 

 

२.२. संस्था छनौटका लागग मलूर्ांकन गनेआधारहर 

 अपाङ्गिाको क्षेरमा कार्यरि संतथा . 

 ववगिमा सम्बस्न्त्िि क्षेरमा काम गरेको अिुभव M 

(क) १ वर्य भन्त्र्दा कम 

 (ख) १ वर्य — ३ वर्य 

 (ग) ३ वर्य रे्दखख मागथ 

 संतथामा कार्यरि िलबी कमयचारी सङ््र्ा M 

(क) १—५ ििा  

(ख) ५ रे्दखख मागथ 

 भौनिक पूवायिारको अवतथा M 

(क) आफ्िै कार्ायलर् कम्पाउण्ड समेि  

(ख) कार्ायलर् मार 

(ग) टेशलफोि, फनियचर, कम्प्रु्टर, ईन्त्टरिेट आहर्द । 

 संतथाका आगथयक िथा प्रिासनिक ववनिर्मावली,  

 स्िल्ला समन्त्वर् सशमनिले नििायरर् गरे बमोस्िमका अन्त्र् आिारिरू । 

 

३. संस्था छनौट प्रक्रक्रर्ामा दरखास्तसँग ैबनझाउननपने  कागजपत्र तथा दस्तावेजहर 

३=१ अपाङ्गिा क्षेरमा काम गरेको अिुभव सम्बन्त्िी कागिाििरु ।  

३.२. संतथा र्दिाय िवीकरर्, वविाि, प्रिासनिक र आगथयक ववनिर्मावलीको छार्ााँ कपी 

३.३. गि वर्यको बावर्यक प्रनिवेर्दि िथा लेखापरीक्षर् प्रनिवेर्दि । 

३.४.संतथाको भौनिक पूवायिारको अवतथा र्दसायउिे कागिाििरु ।  


