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कोहरऩयु नगयऩालरका 

अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन कामयविलध सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनय फनेको P]g 

प्रस्तािना  : अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग स्थानीम तहभा साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ 
सञ्चारन कामयविलध सम्फन्धभा  आिश्मक व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन २०७४ दपा १०२ को  उऩ दपा (१) अलधकाय प्रमोग गयी कोहरऩयु नगय सबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायखम्बक 

१.  सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयविलधको नाभ “अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको 
रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ (सञ्चारन कामयविलध) ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो कामयविलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरका ” बन्नारे १८ िषय उभेय ऩयुा नबएका  
दपा १२ फभोखजभका राबग्राही फारफालरका सम्झनऩुछय । 

(ि) "प्रभिु" बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभिु बने्न सम्झनऩुछय ।  
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(ग)  “अलबरेि” बन्नारे दपा २२ फभोखजभ तमाय गरयएको अलबरेि सम्झनऩुछय ।  

(घ)  “कामयऩालरका” बन्नारे कोहरऩयु नगयकामयऩालरका सम्झनऩुछय । 

(ङ)  “कोष” बन्नारे अनाथ तथा जोखिभमकु्त  फारफालरकाको रालग साभाखजक 
सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन गनय मसै कामयविलधद्वाया स्थाऩना हनुे अऺम कोष 
सम्झनऩुछय। 

(च) “प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत ”  बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभिु प्रशासकीम 
अलधकृत सम्झनऩुछय । 

(छ)  "प्रभिु" बन्नारे कोहरऩयु नगयऩालरकाको प्रभिु बने्न सम्झनऩुछय । 

(ज)  "िडा कामायरम" बन्नारे  कोहरऩयु नगयऩालरकाको िडा कामयरम बने्न 
सम्झनऩुछय । 

(झ)  “शािा”  बन्नारे साभाखजक सयुऺा हेने शािा सम्झनऩुछय ।  

(ञ)  “सलभलत”  बन्नारे नगयकामयऩालरकाभा गठठत  साभाखजक विकास  सलभलत 
सम्झनऩुछय। 

(ट)  “सञ्चारक सलभलत”  बन्नारे दपा ६ फभोखजभ गठठत कोष व्मिस्थाऩन तथा 
सॊचारक सलभलत सम्झनऩुछय ।  

(ठ)  "स्थानीम तह" बन्नारे कोहरऩयु नगयऩालरका बने्न सम्झनऩुछय । 

(ड) “स्थानीम स्तय” बन्नारे कोहरऩयु नगयऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र सम्झनऩुछय 
। 

(ढ)  “स्थानीम फार अलधकाय सलभलत ”  बन्नारे प्रचलरत कानून फभोखजभ स्थानीम 
स्तयभा फार अलधकाय सम्िर्द्यनको रालग गठठत  सलभलत सम्झनऩुछय ।  

३.  उद्देश्म : मस ऐनको उदे्दश्म देहाम फभोखजभ हनुेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको रालग कोहरऩयु नगयऩालरकाभा 
साभखजक सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन गनय स्थाऩना हनु े िा बएको 
कोषराई लनमभन गने ।  

(ि) सञ्चारनभा यहेका अऺ षम कोषिाट प्राप्त आम्दानी सभेतको आधायभा 
साभाखजक सयुऺा आिश्मक देखिएका अनाथ तथा जोखिभ  मकु्त 
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फारफालरकाको ऩवहचान गयी उनीहरुराई नगद प्रिाह गने व्मिस्था 
लभराउने ।  

 

ऩरयच्छेद-२ 

कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन 

४. अनभुलत ठदन े: (१) को हरऩयु नगयऩालरका ऺेत्रभा अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको  
रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन गनय अनभुलत लरन चाहने व्मखक्त िा सॊस्थारे 
नगयकामयऩालरका सभऺ अनभुलतको रालग लनिेदन ठदनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ अनभुलत भाग गने व्मखक्त िा  सॊस्थाराइय 
नगयकामयऩालरकारे कामयक्रभ तथा सोभा हनुे िचय यकभ नगयऩालरकाको िावषयक फजेटभा 
उल्रेि हनुे य उक्त यकभ दपा ५ फभोखजभको कोष भापय त िचय हनुेगयी कामयक्रभ सञ्चारन 
गनय अनभुलत ठदन सक्नेछ । 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेखिएको बए ताऩलन नेऩार सयकाय िा प्रदेश 
सयकायको सहभलत िा अनभुलत अथिा नेऩार सयकाय  िा प्रदेश सयकायको नीलत अन्तगयत 
सञ्चालरत हनुे अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको  रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ 
सॊचारन बइयहेको हकभा मो ऐनको व्मिस्था रागू हनुे छैन । 

५. कोष स्थाऩना  :  (१) नगयकामयऩालरकारे को हरऩयु नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र अनाथ तथा 
जोखिभमकु्त फारफालरकाको रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्था तथा अन्म लनकामरे अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको  रालग साभाखजक सयुऺा 
कामयक्रभभा िचय गनय िा कोषको भूरधनभा मोगदान गने गरय यकभ दाखिरा गनयको रालग 
एक अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका  रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ सञ्चारन कोष 
स्थाऩना गनेछ । 

 (२) कोषभा स्थानीम तहरे अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाको  रालग साभाखजक 
सयुऺा प्रदान गने गयी फी  न्मूलनकयणका रालग वि लनमोजन गरयएको यकभ ऩलन दाखिर गनय  
सवकनेछ ।  

(३) कोहरऩयु नगयऩालरका ऺेत्रभा कोषभा दाखिरा यकभ फाहेक अन्म स्रोतफाट िचय 
गनेगयी कुनै सॊस्थाराइय अनभुलत िा सहभलत ठदइने छैन । 
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६. कोष सञ्चारन व्मिस्था  :  (१) कोषको सञ्चारन को रालग  देहाम फभोखजभको एक कोष 
व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारक सलभलत यहनेछ : 

(क) को हरऩयु नगयकामयऩालरकाफाट भनोलनत नगयकामयऩालरकाको एक जना 
भवहरा सदस्म,                                          -
सॊमोजक 

(ि) स्थानीम स्तयभा कामययत फारफालरकाहरु सॊग सम्फखन्धत गैयसयकायी     
सॊस्था िा स्थानीम फारसॊयऺण सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट सभाखजक 
विकास सलभलतफाट  भनोलनत एक जना प्रलतलनलध            -सदस्म 

(ग) स्थानीमस्तयभा सञ्चालरत साियजलनक िा साभदुावमक भाध्मलभक     
विद्यारमहरुका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट सभाखजक विकास सलभलतफाट 
भनोलनत एक जना प्रलतलनलध                      - सदस्म 

(घ) स्थानीम स्तयभा सॊचालरत सहकायी सॊस्थाहरुका अध्मऺहरु भध्मेिाट 
सभाखजक विकास सलभलतफाट भनोलनत एक जना प्रलतलनलध     -सदस्म                                        

(ङ) स्थानीमस्तयभा कामययत स्िास््म सस्थासॊग सम्फखन्धत कभयचायी िा 
भवहरा स्िास््म स्िमॊभ  सेिकहरु भध्मेिाट सभाखजक विकास 
सलभलतफाट भनोलनत एक जना प्रलतलनलध          - सदस्म 

(च) कोषभा मोगदान गने दाताहरु भध्मेफाट सभाखजक विकास सलभलतफाट 
भनोलनत एक जना प्रलतलनलध                     - सदस्म 

(छ) स्थानीम फार क्रिहरू भध्मेफाट सभाखजक विकास सलभलतफाट भनोलनत  
एक जना प्रलतलनलध                            - सदस्म 

(ज)   साभाखजक विकास शािाका एकजना कभयचायी    - सदस्म-सखचि  

तय साभाखजक विकास सलभलत गठन ब ईनसकेको अिस्थाभा  कोहरऩयु नगय 
कामयऩालरकारे सदस्म तोक्न ुऩनेछ । 

(२) सलभलतका सदस्महरूको कामायिलध तीन िषयको हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बए ताऩलन कोषभा कुनै यकभ दाखिरा 
गदाय बएको सम्झौतारे सञ्चारक सलभलतभा कुनै प्रलतलनलधत्ि गयाउनऩुने बएभा सो यकभसॉग 
सम्फखन्धत िचयको लनणयम गदाय सम्झौता फभोखजभको प्रलतलनलधत्ि गयाउन फाधा ऩनेछैन । 
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७. अऺम कोष िडा गने : (१) कोषरे  जम्भा गने गयी प्राप्त हनुे यकभ  भध्मे अऺमकोषका  
रालग प्राप्त हनुे सफै य अन्म भध्मे ऩच्चीस प्रलतशत यकभ अऺम कोषको रूऩभा याख्नऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोखजभको यकभको ब्माज िाऩत प्राप्त हनुे यकभ फाहेक अऺम 
कोषको रूऩभा यहेको यकभ कुनै ऩलन कामयभा िचय गनयऩाइनेछैन । 

८. शतय फभोखजभ िचय गने  :  कोषभा यकभ दाखिरा गदाय कुनै लनधायरयत कामयक्रभ िा कुनै 
कामयक्रभभा लनधायरयत प्रवक्रमाफाट िचय गने सहभलत फभोखजभ दाखिरा बएको यकभ िचय गदाय 
सञ्चारक सलभलतको सहभलत फभोखजभ िचय गनुयऩनेछ । 

९.  कोषको यकभ िचय गनय नऩाइन े:देहाम फभोखजभको कामयभा कोषको यकभ िचय गनय ऩाइनेछैन :-
       (क) तालरभ, गोष्ठी, भ्रभण िा सो प्रकृलतको अन्म कामय , 

(ि) भसरन्द, छऩाइ, ऩत्रऩलत्रका, विऻाऩन िा सो प्रकृलतको अन्म कामय  । 

१०.  कोषभा यकभ दाखिर गनयसक्न े: (१) कोहरऩयु नगयऩालरकारे अनाथ तथा जोखिभभा यहेका 
फारफालरकाको सॊयऺण, सयुऺा तथा सफरीकयणभा िावषयक फजेट भापय त तोवकएको यकभ 
कोषभा दाखिर गयी कोष भापय त िचय गनयसक्नेछ । 

(२) कोहरऩयु नगयऩालरका ऺेत्रभा कामयक्रभको रालग िचय हनुे सफै प्रकायका यकभ कोषभा दाखिरा 
हनुे व्मिस्था नगयकामयऩालरकारे लभराउनेछ । 

ऩरयच्छेद-३ 

कोषको यकभ िचय गने प्रवक्रमा 

११. िचय ब्मिस्थाऩन : कोषको यकभ देहाम फभोखजभको कामयक्रभहरूभा िचय गनय सवकनेछ :- 

(क)   रखऺत सभूहराइय ठदईने नगद अनदुान, 

(ि) रखऺत सभूहराइय लनखित अिलधको सहमोगाथय ठदइने आिलधक अनदुान, 

(ग) रखऺत सभूहराइय आिश्मकता अनसुाय विऩद सभेतभा सहमोग गनय 
ठदईने   विशेष अनदुान, 

(घ)  कुनै दातारे कुनै फारफालरका रालग तोकेय ठदएको सशतय अनदुान । 

१२.  राबग्राही सभूह  : दपा ११ फभोखजभको कामयक्रभ देहाम फभोखजभको राबग्राही 
फारफालरकाको रालग सञ्चारन गनुयऩनेछ :- 
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(क)  आभा फाफ ुदफैुको भतृ्म ुबएको , कोही  ऩलन आपन्त नबई अरुको शयणभा 
फसेका फारफालरका,  

(ि) आभा फाफ ुदफैुको  भतृ्म ुबई आपै घयभरुी बएका फारफालरका , 

(ग) आभा फाफ ुदफैुको भतृ्म ुबई आपन्तको (ऩरयिायका अन्म सदस्मको) 
येिदेिभा यहेका फारफालरका, 

(घ) आभा फाफ ुदफैु भानलसक योगी , फेऩत्ता, ऩूणय अऩाङ्गता बई उनीहरुफाट उखचत 
सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफालरका, 

(ङ)  आभा िा फाफ ुकुनै एकको भतृ्मु , फेऩत्ता, दोश्रो वििाह गयी  टाढा 
फसेको,फौठद्दक िा इन्रीम सम्फन्धी ठदघयकालरन अशक्तता बएका , फाफकुो 
ऩवहचान नबएको िा ऩूणय अऩाङ्गता ब ई एकर अलबबािकसॉग फलसयहेका 
फारफालरका । 

(च) आफ्नो सम्ऩखत्त नबएको, स्माहाय ससुाय गने ऩरयिायको सदस्म िा सॊयऺक 
नबएको फारफालरका । 

१३. नगद अनदुानको दय  :  राबग्राहीराइय नगद अनदुान ठदॉदा प्रलत भवहना नगयकामयऩालरकारे 
तोकेको यकभभा नघटने गयी ठदनऩुनेछ । 

१४. साियजलनक सूचना गनुयऩने  :  (१) प्रत्मेक िषय अनसूुची -१ फभोखजभको ढाॉचाभा कामयतालरका 
सवहत साियजलनक सूचना गयी रखऺत फारफालरकाको रालग ठदइने अनदुानको प्रवक्रमा सरुु गनुय 
ऩनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाय िडा कामायरम , विद्यारम, स्िास््म सॊस्था फारफालरकासॉग 
काभ गने सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाका कामायरमहरुभा सूचना टाॉस्न ुऩनेछ ।      

१५.  आिेदन गनुयऩने : (१) आिेदन आव्हानको रालग साियजलनक सूचना प्रकाखशत गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ साियजलनक सूचना प्रकाखशत गदाय य आिेदन पायभ 
वितयण गदाय कोहरऩयु नगयऩालरकाभा कामयऺेत्र यहेका सघ सॊस्था , फार अलधकाय सलभलत , 
फार सभूहको सहमोग लरन सवकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ सूचना प्रकाशन गयेको  ऩन्र ठदनलबत्र अनसूुची -२ 
फभोखजभको ढाॉचाभा आिेदन ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोखजभको आिेदनसाथ देहामका कागजात सॊरग्न गनुयऩनेछ :- 
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(क) फारफालरकाको जन्भ दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ, 

(ि) अलबबािक हनुेहरुरे अलबबािकको नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरवऩ, 

(ग) फाफु ୵आभाको भतृ्म ुबएको अिस्थाभा भतृ्म ुदतायको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरवऩ, 

(घ) अलबबािक ऩूणय अऩाङ्गता बएभा अऩाङ्गता काडयको प्रलतलरवऩ , 

(ङ) फाफआुभा फेऩत्ता बएको , भानलसक योगी बएको सन्दबयभा प्रभाण िलु्ने 
कागजात । 

१६.  राबग्राहीराई ठदइने यकभको लनधाययण , राबग्राहीको सॊख्मा लनधाययण , छनौटको रालग 
प्राथलभकता  य छनौटको प्रवक्रमा  :  (१) राबग्राहीराई वितयण गने अनदुान यकभ  देहाम 
फभोखजभ लनधाययण गनयऩनेछ :- 

(क)  अखघल्रो िषयको रेिा विियणभा िरेुको कोषको यकभिाट प्राप्त 
व्माज¸ कुनै दाता िा लनकामिाट रखऺत फारफालरकाराई वितयण 
गनयबलन ठदइएको यकभ जोडेय राबग्राहीराई वितयण गने जम्भा 
अनदुान यकभको तम गने, 

(ि)  िण्ड  (क) अनसुाय यकभ गणना गदाय मस अखघको िषयभा सम्झौता 
बएका राबग्राहीराई ठदन ुऩने यकभ घटाई वितयण गने यकभको तम 
गने, 

(ग)  कुनै दातािाट लनधायरयत दय फभोखजभ लनखित अिलधकोरालग अनदुान 
ठदने गयी यकभ प्राप्त बएभा त्मस्ता राबग्राहीको रालग  प्राप्त यकभ छुटै्ट 
विशेष अनदुान उऩशीषयकभा यकभ उल्रेि गने, 

(घ)  तय िण्ड (ग) फभोखजभ यकभ प्राप्त गदाय दपा १३ फभोखजभको दयभा 
कम्तीभा एक िषयबन्दा कभ सभमको  रालग यकभ स्िीकाय गनय ऩाईने 
छैन । मस दपाभा तोवकएबन्दा कभ यकभ अऺम कोषभा बने जम्भा 
गनय सवकने ।     
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(२) राबग्राहीको सङ्खख्मा लनधाययण देहाम फभोखजभ गनुय ऩनेछ :- 

(क) दपा १३ भा तोवकएको दयराई फाह्र भवहनारे गणुन गयेय दपा  
१६.१(ि)फाट प्राप्त यकभराई बाग गयी राबग्राहीको सङ्खख्मा लनधाययण 
गनय ऩने। 

(ि)  तय दपा १६.१ को रालग राबग्राहीको रालग दाताफाट अनदुान यकभ 
प्राप्त बएकाराई छुटै्ट उऩशीषयकभा यािी राबग्राहीको सङ्खख्मा एवकन 
गने । 

(३) राबग्राहीको छनौटको प्राथलभवकता देहाम फभोखजभ हनुेछ :-   

qm=;= आिेदकको प्रकाय प्राथलभकीकयण थऩ प्राथलभकीकयण 
१ आभाफाफ ुदिैु गभुाई अरुको शयणभा यहेका 

फरफालरका 
ऩवहरो एकै प्रकायका आिेदकहरू 

भध्मेफाट छनौट गनुय ऩयेभा 
लनम्नानसुाय फारफालरकाराई 
प्रथलभकीकयण गनुय ऩनेछ :- 
(क) हार फार श्रलभकको 
रूऩभा काभ गरययहेका 
फारफालरका 
(ि)विद्यारम फावहय यहेका 
फारफालरका 
(ग)आफ्नो सम्ऩलत 
नबएकाफारफालरका  

२ आभाफाफ ुदिैु गभुाई आपै घयभूरी बएका 
फारफालरका 

दोस्रो 

३ आभाफाफ ुदिैु गभुाई आपन्तको येिदेिभा यहेका 
फारफालरका 

तेस्रो 

४ आभाफाफ ुदिैु भानलसक योगी, िेऩत्ता, ऩूणय अऩाङ्गता 
बई उखचत सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफालरका 

चौथो 

५ आभाफाफभुध्मे कुनै एकको भतृ्म,ु फेऩत्ता, दोस्रो 
वििाह गयी छुटै्ट फसेको, भानलसक योगी, फाफकुो 
ऩवहचान नबएको िा ऩूणय अऩाङ्गता बई एकर 
अलबबािकसॉग फलसयहेका फारफालरका 

ऩाॉचौँ 

           (४) उऩदपा (३) फभोखजभको प्राथलभकीकयण गयी छनौट बएका फारफालरकाहरुको     
नाभािरी सम्फखन्धत स्थानीम तहरे साियजलनक सूचनाद्वाया जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(५) छनौट सम्फन्धी जानकायी सम्फखन्धत फारफालरका , उनीहरुका अलबबािक य 
अध्ममन गरययहेको   विद्यारमराई ऩत्र भापय त िा अन्म सञ्चाय भाध्मभद्वाया गरयनेछ । 

१७.  सम्झौता गयी ऩरयचमऩत्र ठदन ुऩने  : (१) दपा १६ फभोखजभ छनौट बएका 
फारफालरकाहरुराई सहमोग प्रदान गनुय अखघ उनीहरुका फाफ ुआभा िा अलबबािक  िा स्िमॊ 
फारफालरकासॉग अनसूुची-३ फभोखजभको ढाॉचाभा सम्झौता गनुय ऩनेछ । 
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(२) सम्झौताको सभमभा छनौट बएका फारफालरका , उनीहरुको फाफ ुआभा िा 
अलबबािकराई मसफाट ऩने असय तथा प्रबािका फायेभा जानकायी एिभ ्ऩयाभशय गरयनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ सम्झौता गरयएका आभा फिुा िा अलबबािक िा स्िमॊ 
फारफालरकाराई अनसूुची-४ फभोखजभको ढाॉचाभा ऩरयचम ऩत्र ठदन ुऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

अनदुान यकभको वितयण̧  योक्का तथा उऩमोग 

१८.  यकभ वितयण य उऩमोग ्(१) अनदुान यकभ चौभालसक रुऩभा वितयण गनुय ऩनेछ ।  

(२) अनदुान यकभ फारफालरकाको अलबबािकराई ठद न ुऩनेछ । मठद फारफालरका 
आपैं  घयभूरी बएको अिस्थाभा बने सम्फखन्धत फारफालरकाराई नै ठदन सवकनेछ ।  

(३) उऩदपा (१)  फभोखजभको यकभ को वितयण गदाय सफै सयोकायफाराहरुराई 
सभेटेय कुनै सभायोह बएको अिसय ऩायेय बत्ता वितयण गनय सवकनेछ िा नेऩार सयकायरे 
साभाखजक सयुऺा बत्ता वितयण गने सभमभा वितयण गनय फाधा ऩने छैन ।  

(४) अनदुान यकभको उऩमोग राबाखन्ित िगयका अलबबािकरे फारफालरकाको वहतभा 
(जस्तै खशऺा, ,स्िास््म, िाना, कऩडा, आठद) प्रमोग गनुयऩनेछ । 

१९.   रगत कट्टा हनुे अिस्थाहरू : देहामको  अिस्थाभा  राबग्राहीहरूको नाभ सम्फखन्धत स्थानीम 
तहको अलबरेिफाट कट्टा गरयनेछ :- 

(क)  लनज फसाइॉ सयी गएभा, 
(ि)  लनजरे अन्म व्मखक्त िा सॊघ सॊस्थाफाट मस कामयक्रभफाट बन्दा फढी  

सहमोग प्राप्त गयेभा, 
(ग)  लनजरे उच्च भाध्मलभक तह ऩूया गयेभा िा अठाय िषय ऩूया बएभा, 
(घ)  लनजको फार वििाह बएभा, 
(ङ) लनजको भतृ्म ुबएभा । 
(च)   स्िमॊ नाफारकरे आपूॉ रे ऩाउने अनदुान यकभ नलरने बलन स्ि घोषणा 

गयेभा । 
 

 

ऩरयच्छेद ५ 

अनगुभन¸ रेिा प्रलतिेदन तथा अलबरेखिकयण 
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२०.  अनगुभन तथा प्रलतिेदन  : (१) कामयक्रभको िावषयक प्रलतिेदन जेष्ठ भवहनाभा तमाय गयी 
कामयऩालरकाको साभाखजक विकास हेने सलभलतभा ऩेस गनुय ऩनेछ।  

(२) प्रलतिेदनको ढाॉचा सलभलतरे तोवकठदए फभोखजभ हनुेछ । 

(३) मस ऐन फभोखजभ कामायन्िमन हनुे कामयक्रभको अनगुभन सलभलतरे गनेछ ।  

(४) अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग मस ऐन फभोखजभको कामयक्रभ 
सञ्चारन बए नबएको अनगुभन गनय साभाखजक शािा िा कुनै सलभलतको सदस्मको 
सॊमोजकत्िभा अनगुभन टोरी फनाई प्रलतिेदन तमाय गयाउन फाधा ऩनेछैन । 

(५) सलभलतरे स्थरगत अध्ममन गयी  उदे्दश्म अनरुुऩ काभ बए नबएको  हेयी नबएको 
ऩाएभा अनदुान यकभ योक्का गनय लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(६) अनगुभन गदाय सञ्चारक सलभलतरे गयेका काभ कािायही सभेत हेयी प्रवक्रमा ऩूया 
बए नबए प्रलतिेदन तमाय गयी सञ्चारक सलभलतराई सधुायकोरालग लनदेशन  ठदन सक्नेछ । 

२१.  रेिा सम्फन्धी व्मिस्था : (१) अऺम कोषको यकभ नेऩार याष्ट्र फैंकफाट “क, ि, िा ग” 
शे्रणीको इजाजत प्राप्त भध्मे अलधकतभ व्माजदय तथा अन्म सवुिधा उऩरब्ध गयाउने फैंकभा 
भदु्दती िाता िोरी यकभ जम्भा गरयनेछ ।  

(२) कोषफाट प्राप्त व्माज तथा कोषभा नजाने तय राबग्राहीराई अनदुानको रालगठदइने 
बनी प्राप्त यकभ सङ्करनका रालग सोही फैंकभा छुटै्ट चल्ती य फचत िाता िोलरनेछ । 

(३) दिैु िाताको िाता सञ्चारन सञ्चारक सलभलतको समोजक य सदस्म सखचिको 
सॊमकु्त दस्तितफाट हनुेछ । 

२२.  राबग्राहीहरुको भूर अलबरेि  : राबग्राहीहरूको भूर अलबरेि अनसूुची -५ फभोखजभ को 
ढाॉचाभा सफैरे देख्न ेगयी याख्न ुऩनेछ ।  

२३.  गनुासो दताय गनय सक्न े: (१) अनदुानको रालग छनौट बएका फारफालरकारे यकभको वितयण 
िा अन्म प्रकृमा उऩय खचत्त नफझेुभा लनणयम बएको लभलतरे ऩैँतीस ठदनलबत्र नगयकामयऩालरकाको 
साभाखजक सयुऺा हेने शािाभा गनुासो दताय गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ कुनै गनुासो प्राप्त बएभा सभाभाखजक विकास शािारे सो 
उऩय आिश्मक जाॉचफझु गयी लनणयमको रालग सलभलतको फैठकभा ऩेस गनुय ऩदयछ । 

२४.   अनूसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनय सक्ने : नगयकामयऩालरकारे अनसूुचीभा आिश्मक हेयपेय 
तथा थऩघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 
(दपा १४ को उऩदपा (१) सगॉ सम्फखन्धत) 

अनदुान लफतयण तालरकाको ढाॉचा 
चयण भवहना गनय ऩने कामय कैवपमत 
प्रवक्रमा सरुु असोज यकभ¸ सॊख्मा य अखन्तभ 

नलतजा जानकायी गयाउने 
लभलत तम 

 

सूचना प्रकाशन कालतयक सफै िडाकामायरम तथा 
विद्यारमभा सभेत 

सफैजनारे थाहा ऩाउने गयी 
सूचना प्रिाह हनुऩुने । 

आिेदन सकरन भखङ्खसय भसान्त 
सम्भ 

सफैराई सहज हनुे गयी 
सङ्करन गने । 

फडा कामायरमसॉग सभन्िम 
गयी िडास्तयिाट सङ्करन 
गने व्मिस्था गनुयऩने । 
मसका रालग स्थानीम 
स्तयभा गठठत फार सयऺण 
सलभलतको सहमोग लरन 
सवकनेछ ।  

छनौट ऩसु भसान्त आिेदनको भूल्माङ्कन तथा 
छनौट 

 

गनुासो सनुिुाई पाल्गनु ऩवहरो हप्ता सूची प्रकाशन गयी ७ ठदन  
सम्भभा  कसैको केही 
गनुासो बए याख्न अनयुोध 
गदै सूचना प्रकाशन 

 

सम्झौता पागनु भवहना लबत्र सम्झौताभा कवहरे सम्भ 
कसयी कुन भवहना ठदइने 
आठद िरुाउनऩुने ।  

 

कामायन्िमन सम्झौता अिलधसम्भ   
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अनसूुची –२ 
(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फखन्धत) 

अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ आिेदन पायभको ढाॉचा 
१. फारफालरकाको विियण् 

नाभ थय........................................लरङ्ग ............उभेय ...... 
कोहरऩयु नगयऩालरका...........................................िडा नॊ.....  
खजल्रा ............   प्रदेश ............................... 
विद्यारम ......................................................... कऺा ........... 
स्िास््म अिस्था ........................................................................  
जन्भ दताय  बएको/नबएको 

२. फिुाको विियण 
(१) फिुाको नाभ, थय .............................................................     
(२) फिुा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्म ुबएको   (ि) फेऩत्ता  (ग) अको वििाह गयी 

गएको   (घ) अन्म .............. 
(३) फिुाको शायीरयक िा भानलसक अिस्था : (क) भानलसक योगी     (ि) ऩणुय अऩाङ्ग  (ग) अन्म 

अिस्था ............................. 
३. आभाको विियण 

(१) आभाको नाभ, थय .............................................................     
(२) आभा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्म ुबएको   (ि) फेऩत्ता  (ग) अको वििाह गयी 

गएको   (घ) अन्म .............. 
(३) आभाको शायीरयक िा भानलसक अिस्था : (क) भानलसक योगी     (ि) ऩणुय अऩाङ्ग  (ग) अन्म 

अिस्था ............................. 
४. आभा िा फिुा िा अलबबािक अऩाङ्ग बएभा अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩत्र बएको/नबएको  
 अऩाङ्गताको प्रकाय        क           ि             ग            घ 

५. अलबबािक/सॊयऺकको विियण् 
 अलबबािक/सॊयऺकको नाभ, थय .............................................. 
 ऩूया ठेगाना .................................................... 
 अलबबािक୵/सॊयऺकको नागरयकता प्रभाण ऩत्र नम्फय   ...................................... 

 

६. ऩारयिारयक विियण् 
क्र.सॊ. ऩरयिायको सदस्मको नाभ नाता उभेय ऩेसा 
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अनसूुची -३ 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फखन्धत) 

कोहरऩयु नगयऩालरका य सम्फखन्धत अलबबािक िा फारफालरका फीच हनु े
सम्झौताको ढाॉचा 

स्थानीम साभाखजक सयुऺा प्राप्त गने  फारफालरकाको अलबबािक िा फारफारका स्िमॊ श्री...........¸ऩवहरो ऩऺ 
य कोष व्मिस्थाऩन सलभलत ¸ दोस्रो ऩऺ फीचभा श्री............को वहताथय उऩमोग गने गयी भालसक रु . 
...........का दयरे ..........सम्भ तऩलसर तथा अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग साभाखजक सयुऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन ऐन, २०७५ भा उखल्रखित  शतय फन्देज ऩारना गयेसम्भ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्धभा सम्झौता गनय दिैु ऩऺ सहभत बई मस सम्झौताभा हस्ताऺय गयी एक एक प्रलत लरमौ ठदमौ ।    
तऩलसर 
(क) सम्फखन्धत अलबबािकरे ऩारना गनुयऩने शतय 

१.  फारफालरकाराई लनयन्तय विद्यारम ऩठाउने ।  

२.  प्राप्त सहमोगको यकभ फारफालरकाको वहतको रालग िचय गने ।  

३.  लफयाभी बएय िा अन्म कायणफाट फारफालरका विद्यारम जान नसकेभा सम्फखन्धत विद्यारम य 
कोहरऩयु नगयऩालरकाराई लरखित जानकायी ठदने । 

४. फारफालरकाराई जोखिभऩूणय काभभा नरगाउने ।  

५.  अनगुभन सलभलतराई सहमोग गने य ठदएका सझुाि कामायन्िन गने ।  

६.   फारफालरकाको खस्थलतभा कुनै ऩरयितयन आए त्मसको जानकायी सलभलतराई ठदने । 
७.  छोया य छोयीभा बेदबाि नगने ।  

(ि) सम्फखन्धत सलभलतरे ऩारना गनुयऩने शतयहरु 
१.  मस सम्झौताभा उल्रेखित यकभ सम्झौता अिलध बरय  िा शतयको ऩारना बएसम्भ चौभालसक 

उऩरब्ध गयाउन,े 
२.  मस कामयविलध लबत्र यही सलभलत रे ठदएको सझुाि कामायन्िमन गने,  
३.  अनगुभनको क्रभभा लनदेखशका अनसुाय प्रदान गयीआएको सहमोग यकभ योक्का िा  स्थगन 

गनुयऩने कुनै ऩलन आधाय बेवटएभा  सनुिुाईको उखचत भौका ठदई लरखित रुऩभा सम्फखन्धत 
अलबबािक य विद्यारमराई सूचना ठदन,े 

४.  सम्फखन्धत अलबबािक य फारफालरकासॉग लनयन्तय सम्ऩकय भा यवहयहनऩुने ।  

 

  

 

 

 

 

 

इलत सम्ित.्..........सार..............भवहना........गते........योज शबुभ ्। 

अलबबािक/फारफालरका स्िमॊका 
तपय फाट् 
नाभ थय्...................  

नागरयकता नॊ................ 
हस्ताऺय ................. 

 

फारफालरकाको नाभ् 
ठेगाना   

विद्यारमको नाभ  कऺा  
औठा छाऩ 

सञ्चारक सलभलतको तपय फाट 

नाभ थय्................. 
दस्तित् 
ऩद: 
सॊस्थाको छाऩ : 
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अनसूुची -४ 

(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फखन्धत) 

अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग ठदइने साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ ऩरयचम ऩत्रको ढाॉचा 

.............................नगयऩालरकाको कामायरम 
....................................खजल्रा, ...................... प्रदेश 

 

ऩरयचम ऩत्र नॊ. : ................................ 
नाभ थय : ............................लरङ्ग : ............उभेय : ...... 
ठेगाना: कोहरऩयु नगयऩालरका : ....................................,  िडा नॊ : ............. 
खजल्रा : ..........................           प्रदेश : ............................... 
विद्यारम : ...................................................... अध्ममन गरययहेको कऺा : ........... 
अलबबािकको नाभ थय : ........................................ ना. प्र.ऩ. नम्फय : ................. 
अलबबािकको ठेगाना : कोहरऩयु नगयऩालरका : ....................,  िडा नॊ : ...............  
खजल्रा : ........................     प्रदेश : .................... 
फैङ्कभा िाता िोरेको बए,- 
फैङकको नाभ य िाताको वकलसभ : .................... 
फैङक िाताको नम्फय : .................... 
यकभ ऩाएको विियण,- 
फखुझलरनेको,- 
नाभ, थय : ................................. 
दस्तित : .................................... 
लभलत : ............................. 
कूर यकभ : .......................... 

फझुाउनेको,- 
नाभ, थय : ................................... 
दस्तित : .................................... 
लभलत : ................................... 
ऩद : ......................................... 
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अनसूुची-५ 
(दपा २२ सॉग सम्फखन्धत) 

अनाथ तथा जोखिभमकु्त फारफालरकाका रालग साभाखजक सयुऺा कामयक्रभ 
राबग्राहीहरुको अलबरेि 

............................नगयऩालरकाको कामायरम 
.....................................खजल्रा...................... प्रदेश 

 

राबग्राही 
नम्िय 

राबग्राहीको 
नाभ थय 

अध्ममन गने बए 
विद्यारम  

अलबबािक/सॊयऺकको 
नाभ थय 

अलबबािक/सॊयऺकको 
नागरयकता नम्फय 

ठेगाना 

नाभ कऺा 
       

       

     

        

 

 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)#÷@*                                          cf1fn] 

                                                                      k|]dk|;fb b]jsf]6f  

                                                                    k|d'v k|zf;sLo clws[t 

     


