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          गाउँसबावाट स्वीकृत मभतत्- २०७५/०३/३२ 
     प्रभाणणकयण मभतत्- २०७५/०४/०२ 

     स्थानीम याजऩत्रभा प्रकामित २०७५/०४/०७ 

अनाथ तथा जोणिभमुक्त फारफामरकाका रागग साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ सञ्चारन कामयववगध 
सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन २०७५ 

सम्वत ्२०७५को ऐन नं. ४ 
 

प्रस्तावना  :   अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाका रागग स्थानीम तहभा साभाम्जक 
सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन कामचविगध सभफधधभा  आिश्मक व्मिस्था गनच िाञ्छनीम बएकारे, 

भसद्धरेक गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायजम्बक 

१.  संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  (१) मस कामचविगधको नाभ “अनाथ तथा जोखखभमुक्त 
फारफाभरकाको रागग साभाम्जक सुयऺा कामचक्रभ (सञ्चारन कामचविगध) ऐन, २०७५” 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन तुरुधत प्रायभब हुनेछ । 

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

(क)  “अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरका” बधनारे १८ िषच उभेय ऩुया 
नबएका दपा १२ फभोम्जभका राबग्राही फारफाभरका सभझनुऩछच । 

(ख) “अध्मऺ” बधनारे गाउॉऩाभरकाको अध्मऺ सभझनुऩछच । 

(ग)  “अभबरेख” बधनारे दपा २२ फभोम्जभ तमाय गरयएको अभबरेख 
सभझनुऩछच ।  

(घ)  “कामचऩाभरका” बधनारे गाउॉ कामचऩाभरका सभझनुऩछच । 



 
 

2 
 

(ङ)  “कोष” बधनारे अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको रागग साभाम्जक 
सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन गनच मसै कामचविगधद्िाया स्थाऩना हुने अऺम 
कोष सभझनुऩछच। 

(च) “प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत”  बधनारे गाउॉऩाभरकाको प्रभुख प्रशासकीम 
अगधकृत सभझनुऩछच । 

 (छ)  "िडा कामाचरम" बधनारे गाउॉऩाभरकाको िडा कामचरम बधने सभझनुऩछच 
। 

(ज)  “शाखा”  बधनारे साभाम्जक सुयऺा हेने शाखा सभझनुऩछच ।  

(झ)  “सभभतत”  बधनारे कामचऩाभरकाभा गठठत साभाम्जक विकास सभभतत 
सभझनुऩछच। 

(ञ)  “सञ्चारक सभभतत”  बधनारे दपा ६ फभोम्जभ गठठत कोष व्मिस्थाऩन 
तथा सॊचारक सभभतत सभझनुऩछच ।  

(ट)  "स्थानीम तह" बधनारे गाउॉऩाभरका बधने सभझनुऩछच । 

(ठ) “स्थानीम स्तय” बधनारे भसद्धरेक गाउॉऩाभरकाको बौगोभरक ऺेत्र 
सभझनुऩछच । 

(ड)  “स्थानीम फार अगधकाय सभभतत”  बधनारे प्रचभरत कानून फभोम्जभ 
स्थानीम स्तयभा फार अगधकाय सभिद्चधनको रागग गठठत  सभभतत 
सभझनुऩछच ।  

३.  उद्देश्म : मस ऐनको उद्देश्म देहाम फभोम्जभ हुनेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको रागग गाउॉऩाभरकाभा 
साभम्जक सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन गनच स्थाऩना हुन े िा बएको 
कोषराई तनमभन गन े।  

(ख) सञ्चारनभा यहेका अऺम कोषिाट प्राप्त आभदानी सभेतको 
आधायभा साभाम्जक सुयऺा आिश्मक देखखएका अनाथ तथा 
जोखखभ मुक्त फारफाभरकाको ऩठहचान गयी उनीहरुराई नगद प्रिाह 
गने व्मिस्था भभराउने ।  
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ऩरयच्छेद-२ 

कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन 

४. अनुभतत ददने :  ( १) गाउॉऩाभरका ऺेत्रभा अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको 
रागग साभाम्जक सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन गनच अनुभतत भरन चाहने व्मम्क्त िा 
सॊस्थारे कामचऩाभरका सभऺ अनुभततको रागग तनिेदन ठदनुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ अनुभतत भाग गने व्मम्क्त िा सॊस्थाराइच 
कामचऩाभरकारे कामचक्रभ तथा सोभा हुने खचच यकभ गाउॉऩाभरकाको िावषचक फजेटभा 
उल्रेख हुने य उक्त यकभ दपा ५ फभोम्जभको कोष भापच त खचच हुनेगयी कामचक्रभ 
सञ्चारन गनच अनुभतत ठदन सक्नेछ । 

(३) मस दपाभा अधमत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन नेऩार सयकाय िा 
प्रदेश सयकायको सहभतत िा अनुभतत अथिा नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायको नीतत 
अधतगचत सञ्चाभरत हुन े अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको रागग साभाम्जक 
सुयऺा कामचक्रभ सॊचारन बइयहेको हकभा मो ऐनको व्मिस्था रागू हुने छैन । 

 

५. कोष स्थाऩना :  ( १) कामचऩाभरकारे गाउॉऩाभरका ऺेत्रभबत्र अनाथ तथा जोखखभमुक्त 
फारफाभरकाको रागग साभाम्जक सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊघ सॊस्था 
तथा अधम तनकामरे अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको रागग साभाम्जक सुयऺा 
कामचक्रभभा खचच गनच िा कोषको भूरधनभा मोगदान गने गरय यकभ दाखखरा गनचको 
रागग एक अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाका रागग साभाम्जक सुयऺा कामचक्रभ 
सञ्चारन कोष स्थाऩना गनेछ । 
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 (२) कोषभा स्थानीम तहरे अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाको रागग 
साभाम्जक सुयऺा प्रदान गने गयीफी  धमूतनकयणका रागग वितनमोजन गरयएको यकभ 
ऩतन दाखखर गनच सककनेछ ।  

(३) गाउॉऩाभरका  ऺेत्रभा कोषभा दाखखरा यकभ फाहेक अधम स्रोतफाट खचच 
गनेगयी कुनै सॊस्थाराइच अनुभतत िा सहभतत ठदइने छैन । 

६. कोष सञ्चारन व्मवस्था :  ( १) कोषको सञ्चारनको रागग देहाम फभोम्जभको एक 
कोष व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारक सभभतत यहनेछ : 

(क) गाउॉ कामचऩाभरकाफाट भनोतनत कामचऩाभरकाको एक जना भठहरा 
सदस्म,                                          
-सॊमोजक 

(ख) स्थानीम स्तयभा कामचयत फारफाभरकाहरु सॊग सभफम्धधत गैयसयकायी     
सॊस्था िा स्थानीम फारसॊयऺण सभभततका अध्मऺहरु भध्मेफाट 
सभाम्जक विकास सभभततफाट  भनोतनत एक जना प्रतततनगध            
-सदस्म 

(ग) स्थानीमस्तयभा सञ्चाभरत सािचजतनक िा साभुदातमक भाध्मभभक     
विद्मारमहरुका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट सभाम्जक विकास 
सभभततफाट भनोतनत एक जना प्रतततनगध                      
-सदस्म 

(घ) स्थानीम स्तयभा सॊचाभरत सहकायी सॊस्थाहरुका अध्मऺहरु 
भध्मेिाट सभाम्जक विकास सभभततफाट भनोतनत एक जना 
प्रतततनगध     -सदस्म                                        

(ङ) स्थानीम स्तयभा कामचयत स्िास््म सस्थासॊग सभफम्धधत कभचचायी 
िा भठहरा स्िास््म स्िमॊभ सेविकहरु भध्मेिाट सभाम्जक विकास 
सभभततफाट भनोतनत एक जना प्रतततनगध          -
सदस्म 
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(च) कोषभा मोगदान गन े दाताहरु भध्मेफाट सभाम्जक विकास 
सभभततफाट भनोतनत एक जना प्रतततनगध                     
-सदस्म 

(छ) स्थानीम फार क्रिहरू भध्मेफाट सभाम्जक विकास सभभततफाट 
भनोतनत  एक जना प्रतततनगध                            
-सदस्म 

(ज)   साभाम्जक विकास शाखाका एकजना कभचचायी    - सदस्म-
सगचि  

तय साभाम्जक विकास सभभतत गठन बईनसकेको अिस्थाभा गाउॉ 
कामचऩाभरकारे सदस्म तोक्न ुऩनेछ । 

(२) सभभततका सदस्महरूको कामाचिगध तीन िषचको हुनेछ। 

 

(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन कोषभा कुनै यकभ 
दाखखरा गदाच बएको सभझौतारे सञ्चारक सभभततभा कुनै प्रतततनगधत्ि गयाउनुऩने बएभा 
सो यकभसॉग सभफम्धधत खचचको तनणचम गदाच सभझौता फभोम्जभको प्रतततनगधत्ि गयाउन 
फाधा ऩनेछैन । 

७. अऺम कोष िडा गने :  ( १) कोषरे  जभभा गने गयी प्राप्त हुने यकभ  भध्मे 
अऺमकोषका रागग प्राप्त हुने सफ ैय अधम भध्मे ऩच्चीस प्रततशत यकभ अऺम कोषको 
रूऩभा याख्नऩुनेछ । 

  ( २) उऩदपा ( १) फभोम्जभको यकभको ब्माज िाऩत प्राप्त हुने यकभ फाहेक 
अऺम कोषको रूऩभा यहेको यकभ कुन ैऩतन कामचभा खचच गनचऩाइनेछैन । 

८. ितय फभोजजभ िचय गने : कोषभा यकभ दाखखरा गदाच कुनै तनधाचरयत कामचक्रभ िा कुनै 
कामचक्रभभा तनधाचरयत प्रकक्रमाफाट खचच गने सहभतत फभोम्जभ दाखखरा बएको यकभ खचच 
गदाच सञ्चारक सभभततको सहभतत फभोम्जभ खचच गनुचऩनेछ । 
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९.  कोषको यकभ िचय गनय नऩाइने : देहाम फभोम्जभको कामचभा कोषको यकभ खचच गनच 
ऩाइनेछैन :-       (क) ताभरभ, गोष्ठी, भ्रभण िा सो प्रकृततको अधम कामच, 

(ख) भसरधद, छऩाइ, ऩत्रऩबत्रका, विऻाऩन िा सो प्रकृततको अधम 
कामच । 

१०.  कोषभा यकभ दाणिर गनयसक्ने :  ( १) गाउॉऩाभरकारे अनाथ तथा जोखखभभा यहेका 
फारफाभरकाको सॊयऺण, सुयऺा तथा सफरीकयणभा िावषचक फजेट भापच त तोककएको यकभ 
कोषभा दाखखर गयी कोष भापच त खचच गनचसक्नेछ । 

(२) गाउॉऩाभरका ऺेत्रभा कामचक्रभको रागग खचच हुन ेसफ ैप्रकायका यकभ कोषभा दाखखरा हुन े
व्मिस्था कामचऩाभरकारे भभराउनेछ । 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

कोषको यकभ िचय गने प्रक्रक्रमा 

११. िचय ब्मवस्थाऩन : कोषको यकभ देहाम फभोम्जभको कामचक्रभहरूभा खचच गनच सककनेछ 
:- 

(क)   रक्षऺत सभूहराइच ठदईने नगद अनुदान, 

(ख) रक्षऺत सभूहराइच तनम्श्चत अिगधको सहमोगाथच ठदइने आिगधक 
अनुदान, 

(ग) रक्षऺत सभूहराइच आिश्मकता अनुसाय विऩद सभेतभा सहमोग गनच 
ठदईने   विशषे अनुदान, 
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(घ)  कुनै दातारे कुनै फारफाभरका रागग तोकेय ठदएको सशतच अनुदान 
। 

१२.  राबग्राही सभूह : दपा ११ फभोम्जभको कामचक्रभ देहाम फभोम्जभको राबग्राही 
फारफाभरकाको रागग सञ्चारन गनुचऩनेछ :- 

(क)  आभा फाफु दफुैको भतृ्म ुबएको, कोही ऩतन आपधत नबई अरुको शयणभा 
फसेका फारफाभरका,  

(ख) आभा फाफु दफुैको  भतृ्मु बई आपै घयभुरी बएका फारफाभरका, 

(ग) आभा फाफु दफुैको भतृ्म ु बई आपधतको ( ऩरयिायका अधम सदस्मको) 
येखदेखभा यहेका फारफाभरका, 

(घ) आभा फाफु दफुै भानभसक योगी, फेऩत्ता, ऩूणच अऩाङ्गता बई उनीहरुफाट 
उगचत सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफाभरका, 

(ङ)  आभा िा फाफ ु कुन ै एकको भतृ्म,ु फेऩत्ता, दोश्रो वििाह गयी टाढा 
फसेको,फौद्गधक िा इधरीम सभफधधी ठदघचकाभरन अशक्तता बएका, फाफुको 
ऩठहचान नबएको िा ऩूणच अऩाङ्गता बई एकर अभबबािकसॉग फभसयहेका 
फारफाभरका । 

(च) आफ्नो सभऩवत्त नबएको, स्माहाय सुसाय गने ऩरयिायको सदस्म िा सॊयऺक 
नबएको फारफाभरका । 

१३. नगद अनुदानको दय : राबग्राहीराइच नगद अनुदान ठदॉदा प्रतत भठहना कामचऩाभरकारे 
तोकेको यकभभा नघटने गयी ठदनुऩनेछ । 

१४. सावयजतनक सूचना गनुयऩने :  (१) प्रत्मेक िषच अनुसूची-१ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
कामचताभरका सठहत सािचजतनक सूचना गयी रक्षऺत फारफाभरकाको रागग ठदइने 
अनुदानको प्रकक्रमा सुरु गनुच ऩनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाच िडा कामाचरम, विद्मारम, स्िास््म सॊस्था 
फारफाभरकासॉग काभ गने सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाका कामाचरमहरुभा सूचना 
टाॉस्नु ऩनेछ ।      
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१५.  आवेदन गनुयऩने : (१) आिेदन आव्हानको रागग सािचजतनक सूचना प्रकाभशत गनुचऩनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सािचजतनक सूचना प्रकाभशत गदाच य आिेदन पायभ 
वितयण गदाच गाउॉऩाभरकाभा कामचऺ ेत्र यहेका सङ्घ सॊस्था, फार अगधकाय सभभतत, फार 
सभूहको सहमोग भरन सककनेछ । 

(३) उऩदपा ( १) फभोम्जभ सूचना प्रकाशन गयेको ऩधर ठदनभबत्र अनुसूची-२ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा आिेदन ठदनु ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभको आिेदनसाथ देहामका कागजात सॊरग्न गनुचऩनेछ 
:- 

(क) फारफाभरकाको जधभ दताच प्रभाण ऩत्रको प्रततभरवऩ, 

(ख) अभबबािक हुनेहरुरे अभबबािकको नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको 
प्रततभरवऩ, 

(ग) फाफु୵आभाको भतृ्मु बएको अिस्थाभा भतृ्मु दताचको प्रभाणऩत्रको 
प्रततभरवऩ, 

(घ) अभबबािक ऩूणच अऩाङ्गता बएभा अऩाङ्गता काडचको प्रततभरवऩ, 

(ङ) फाफुआभा फेऩत्ता बएको, भानभसक योगी बएको सधदबचभा प्रभाण 
खलु्ने कागजात । 

 

१६.  राबग्राहीराई ददइने यकभको तनधाययण, राबग्राहीको संख्मा तनधाययण, छनौटको रागग 
प्राथमभकता  य छनौटको प्रक्रक्रमा :  (१) राबग्राहीराई वितयण गन ेअनुदान यकभ 
देहाम फभोम्जभ तनधाचयण गनचऩनछे :- 

(क)  अतघल्रो िषचको रेखा विियणभा खरेुको कोषको यकभिाट प्राप्त 
व्माज¸ कुन ैदाता िा तनकामिाट रक्षऺत फारफाभरकाराई वितयण 
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गनचबतन ठदइएको यकभ जोडये राबग्राहीराई वितयण गने जभभा 
अनुदान यकभको तम गने, 

(ख)  खण्ड ( क) अनुसाय यकभ गणना गदाच मस अतघको िषचभा 
सभझौता बएका राबग्राहीराई ठदनु ऩन ेयकभ घटाई वितयण गने 
यकभको तम गने, 

(ग)  कुनै दातािाट तनधाचरयत दय फभोम्जभ तनम्श्चत अिगधकोरागग 
अनुदान ठदने गयी यकभ प्राप्त बएभा त्मस्ता राबग्राहीको रागग 
प्राप्त यकभ छुट्टै विशषे अनुदान उऩशीषचकभा यकभ उल्रेख गने, 

(घ)  तय खण्ड (ग) फभोम्जभ यकभ प्राप्त गदाच दपा १३ फभोम्जभको 
दयभा कभतीभा एक िषचबधदा कभ सभमको रागग यकभ स्िीकाय 
गनच ऩाईने छैन । मस दपाभा तोककएबधदा कभ यकभ अऺम 
कोषभा बने जभभा गनच सककने ।     

(२) राबग्राहीको सङ््मा तनधाचयण देहाम फभोम्जभ गनुच ऩनेछ :- 

(क) दपा १३ भा तोककएको दयराई फाह्र भठहनारे गुणन गयेय दपा 
१६.१(ख)फाट प्राप्त यकभराई बाग गयी राबग्राहीको सङ््मा 
तनधाचयण गनच ऩने। 

(ख)  तय दपा १६.१ को रागग राबग्राहीको रागग दाताफाट अनुदान 
यकभ प्राप्त बएकाराई छुट्टै उऩशीषचकभा याखी राबग्राहीको 
सङ््मा एककन गने । 

(३) राबग्राहीको छनौटको प्राथभभककता देहाम फभोम्जभ हुनेछ :-   

 

 

आिेदकको प्रकाय प्राथभभकीकयण थऩ प्राथभभकीकयण 

१ आभाफाफु दिुै गुभाई अरुको शयणभा यहेका 
फारफाभरका 

ऩठहरो एकै प्रकायका 
आिेदकहरू 
भध्मेफाट छनौट २ आभाफाफु दिुै गुभाई आपै घयभूरी बएका दोस्रो 
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फारफाभरका गनुच ऩयेभा 
तनभनानुसाय 
फारफाभरकाराई 
प्रथभभकीकयण गनुच 
ऩनेछ :- 

(क) हार फार 
श्रभभकको रूऩभा 
काभ गरययहेका 
फारफाभरका 
(ख)विद्मारम 
फाठहय यहेका 
फारफाभरका 
(ग)आफ्नो 
सभऩतत 
नबएकाफारफाभर
का  

३ आभाफाफु दिुै गुभाई आपधतको येखदेखभा यहेका 
फारफाभरका 

तेस्रो 

४ आभाफाफु दिुै भानभसक योगी, िेऩत्ता, ऩूणच 
अऩाङ्गता बई उगचत सॊयऺण ऩाउन नसकेका 
फारफाभरका 

चौथो 

५ आभाफाफुभध्मे कुनै एकको भतृ्मु, फेऩत्ता, दोस्रो 
वििाह गयी छुट्टै फसेको, भानभसक योगी, 
फाफुको ऩठहचान नबएको िा ऩूणच अऩाङ्गता बई 
एकर अभबबािकसॉग फभसयहेका फारफाभरका 

ऩाॉचौँ 

           (४) उऩदपा ( ३) फभोम्जभको प्राथभभकीकयण गयी छनौट बएका 
फारफाभरकाहरुको     नाभािरी सभफम्धधत स्थानीम तहरे सािचजतनक सूचनाद्िाया 
जानकायी गयाउनु ऩनेछ । 

(५) छनौट सभफधधी जानकायी सभफम्धधत फारफाभरका, उनीहरुका अभबबािक य 
अध्ममन गरययहेको   विद्मारमराई ऩत्र भापच त िा अधम सञ्चाय भाध्मभद्िाया गरयनेछ 
। 

१७.  सम्झौता गयी ऩरयचमऩत्र ददनु ऩन े: (१) दपा १६ फभोम्जभ छनौट बएका 
फारफाभरकाहरुराई सहमोग प्रदान गनुच अतघ उनीहरुका फाफु आभा िा अभबबािक िा 
स्िमॊ फारफाभरकासॉग अनुसूची-३ फभोम्जभको ढाॉचाभा सभझौता गनुच ऩनेछ । 

(२) सभझौताको सभमभा छनौट बएका फारफाभरका, उनीहरुको फाफ ुआभा िा 
अभबबािकराई मसफाट ऩने असय तथा प्रबािका फायेभा जानकायी एिभ ्ऩयाभशच गरयनेछ 
। 

(३) उऩदपा ( १) फभोम्जभ सभझौता गरयएका आभा फुिा िा अभबबािक िा 
स्िमॊ फारफाभरकाराई अनुसूची-४ फभोम्जभको ढाॉचाभा ऩरयचम ऩत्र ठदनु ऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद ४ 

अनुदान यकभको ववतयण¸ योक्का तथा उऩमोग 

१८.  यकभ ववतयण य उऩमोग् (१) अनुदान यकभ चौभाभसक रुऩभा वितयण गनुच ऩनेछ ।  

(२) अनुदान यकभ फारफाभरकाको अभबबािकराई ठदनु ऩनछे । मठद 
फारफाभरका आपैं  घयभूरी बएको अिस्थाभा बने सभफम्धधत फारफाभरकाराई नै ठदन 
सककनेछ ।  

(३) उऩदपा ( १) फभोम्जभको यकभको वितयण गदाच सफ ैसयोकायफाराहरुराई 
सभेटेय कुनै सभायोह बएको अिसय ऩायेय बत्ता वितयण गनच सककनेछ िा नेऩार 
सयकायरे साभाम्जक सुयऺा बत्ता वितयण गने सभमभा वितयण गनच फाधा ऩन ेछैन ।  

(४) अनुदान यकभको उऩमोग राबाम्धित िगचका अभबबािकरे फारफाभरकाको 
ठहतभा (जस्तै भशऺा, ,स्िास््म, खाना, कऩडा, आठद) प्रमोग गनुचऩनेछ । 

१९.   रगत कट्टा हुने अवस्थाहरू : देहामको  अिस्थाभा  राबग्राहीहरूको नाभ सभफम्धधत 
स्थानीम तहको अभबरेखफाट कट्टा गरयनेछ :- 

(क)  तनज फसाइॉ सयी गएभा, 

(ख)  तनजरे अधम व्मम्क्त िा सॊघ सॊस्थाफाट मस कामचक्रभफाट बधदा 
फढी सहमोग प्राप्त गयेभा, 

(ग)  तनजरे उच्च भाध्मभभक तह ऩूया गयेभा िा अठाय िषच ऩूया 
बएभा, 

(घ)  तनजको फार वििाह बएभा, 

(ङ) तनजको भतृ्मु बएभा । 

(च)   स्िमॊ नाफारकरे आपूरे ऩाउने अनुदान यकभ नभरने बतन स्ि 
घोषणा गयेभा । 
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ऩरयच्छेद ५ 

अनुगभन¸ रेिा प्रततवेदन तथा अमबरेणिकयण 

 

२०.  अनुगभन तथा प्रततवेदन : (१) कामचक्रभको िावषचक प्रततिेदन जेष्ठ भठहनाभा तमाय 
गयी कामचऩाभरकाको साभाम्जक विकास हेन ेसभभततभा ऩेस गनुच ऩनेछ।  

(२) प्रततिेदनको ढाॉचा सभभततरे तोककठदए फभोम्जभ हुनेछ । 

(३) मस ऐन फभोम्जभ कामाचधिमन हुने कामचक्रभको अनुगभन सभभततरे गनेछ 
।  

(४) अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाका रागग मस ऐन फभोम्जभको 
कामचक्रभ सञ्चारन बए नबएको अनुगभन गनच साभाम्जक शाखा िा कुन ैसभभततको 
सदस्मको सॊमोजकत्िभा अनुगभन टोरी फनाई प्रततिेदन तमाय गयाउन फाधा ऩनेछैन । 

(५) सभभततरे स्थरगत अध्ममन गयी उद्देश्म अनुरुऩ काभ बए नबएको हेयी 
नबएको ऩाएभा अनुदान यकभ योक्का गनच तनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(६) अनुगभन गदाच सञ्चारक सभभततरे गयेका काभ कािाचही सभेत हेयी प्रकक्रमा 
ऩूया बए नबए प्रततिेदन तमाय गयी सञ्चारक सभभततराई सुधायकोरागग तनदेशन  ठदन 
सक्नेछ । 

 

२१.  रेिा सम्फन्धी व्मवस्था : (१) अऺम कोषको यकभ नेऩार याष्र फैंकफाट “क, ख, िा 
ग” शे्रणीको इजाजत प्राप्त भध्मे अगधकतभ व्माजदय तथा अधम सुविधा उऩरब्ध 
गयाउने फैंकभा भुद्दती खाता खोरी यकभ जभभा गरयनेछ ।  

(२) कोषफाट प्राप्त व्माज तथा कोषभा नजाने तय राबग्राहीराई अनुदानको 
रागगठदइने बनी प्राप्त यकभ सङ्करनका रागग सोही फैंकभा छुट्टै चल्ती य फचत खाता 
खोभरनेछ । 
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(३) दिुै खाताको खाता सञ्चारन सञ्चारक सभभततको समोजक य सदस्म 
सगचिको सॊमुक्त दस्तखतफाट हुनेछ । 

 

२२.  राबग्राहीहरुको भूर अमबरेि : राबग्राहीहरूको भूर अभबरेख अनुसूची -५ फभोम्जभको 
ढाॉचाभा सफैरे देख्न ेगयी याख्न ुऩनेछ ।  

२३.  गुनासो दताय गनय सक्न े: (१) अनुदानको रागग छनौट बएका फारफाभरकारे यकभको 
वितयण िा अधम प्रकृमा उऩय गचत्त नफुझभेा तनणचम बएको भभततरे ऩैँतीस ठदनभबत्र 
कामचऩाभरकाको साभाम्जक सुयऺा हेने शाखाभा गुनासो दताच गनच सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कुनै गुनासो प्राप्त बएभा सभाभाम्जक विकास 
शाखारे सो उऩय आिश्मक जाॉचफुझ गयी तनणचमको रागग सभभततको फैठकभा ऩेस गनुच 
ऩदचछ । 

 

२४.   अनूसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनय सक्ने : कामचऩाभरकारे अनुसूचीभा आिश्मक हेयपेय 
तथा थऩघट गनच सक्नेछ । 
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अनुसूची – १ 

(दपा १४ को उऩदपा (१) सगॉ सभफम्धधत) 
अनुदान बफतयण तामरकाको ढाँचा 

चयण भठहना गनच ऩन ेकामच कैकपमत 
प्रकक्रमा सुरु असोज यकभ¸ सॊ्मा य अम्धतभ 

नततजा जानकायी गयाउने 
भभतत तम 

 

सूचना प्रकाशन काततचक सफ ै िडाकामाचरम तथा 
विद्मारमभा सभेत 

सफैजनारे थाहा ऩाउने 
गयी सूचना प्रिाह 
हुनुऩने । 

आिेदन सकरन भङ्भसय भसाधत 
सभभ 

सफैराई सहज हुन े गयी 
सङ्करन गने । 

फडा कामाचरमसॉग 
सभधिम गयी 
िडास्तयिाट सङ्करन 
गने व्मिस्था गनुचऩने 
। मसका रागग 
स्थानीम स्तयभा 
गठठत फार सयऺण 
सभभततको सहमोग 
भरन सककनेछ ।  

छनौट ऩुस भसाधत आिेदनको भूल्माङ्कन 
तथा छनौट 

 

गुनासो सुनुिाई पाल्गुन ऩठहरो 
हप्ता 

सूची प्रकाशन गयी ७ 
ठदन सभभभा  कसैको 
केही गुनासो बए याख्न 
अनुयोध गदै सूचना 
प्रकाशन 

 

सभझौता पागुन भठहना भबत्र सभझौताभा कठहरे सभभ 
कसयी कुन भठहना ठदइने 
आठद खरुाउनुऩने ।  

 

कामाचधिमन सभझौता 
अिगधसभभ 
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अनुसूची –२ 
(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सभफम्धधत) 

अनाथ तथा जोणिभमुक्त फारफामरकाका रागग साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ आवेदन पायभको 
ढाँचा 

१. फारफाभरकाको विियण् 
नाभ थय........................................भरङ्ग 
............उभेय ...... 
गाउॉऩाभरका...........................................िडा नॊ.....  
म्जल्रा ............   प्रदेश ............................... 
विद्मारम 
......................................................... 

कऺा ........... 
स्िास््म अिस्था 
............................................................

............ 
जधभ दताच  बएको/नबएको 

२. फुिाको विियण 
(१) फुिाको नाभ, थय 

...........................................................

..    
(२) फुिा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्मु बएको   (ख) फेऩत्ता  (ग) अको 

वििाह गयी गएको   (घ) अधम .............. 
(३) फिुाको शायीरयक िा भानभसक अिस्था : (क) भानभसक योगी     (ख) ऩुणच अऩाङ्ग  

(ग) अधम अिस्था ............................. 
३. आभाको विियण 

(१) आभाको नाभ, थय 
...........................................................

..    
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(२) आभा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्म ुबएको   (ख) फेऩत्ता  (ग) अको 
वििाह गयी गएको   (घ) अधम .............. 

(३) आभाको शायीरयक िा भानभसक अिस्था : (क) भानभसक योगी     (ख) ऩुणच अऩाङ्ग  
(ग) अधम अिस्था ............................. 

४. आभा िा फुिा िा अभबबािक अऩाङ्ग बएभा अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩत्र बएको/नबएको  
 अऩाङ्गताको प्रकाय        क           ख             ग            

घ 
५. अभबबािक/सॊयऺकको विियण् 
 अभबबािक/सॊयऺकको नाभ, थय 

.............................................. 
 ऩूया ठेगाना .................................................... 
 अभबबािक ୵/सॊयऺकको  नागरयकता  प्रभाण ऩत्र नभफय    

...................................... 
 
६. ऩारयिारयक विियण् 

क्र.सॊ. ऩरयिायको सदस्मको 
नाभ 

नाता उभेय ऩेसा 
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अनुसूची -३ 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सभफम्धधत) 

गाउँऩामरका य सम्फजन्धत अमबबावक वा फारफामरका फीच हुने 
सम्झौताको ढाँचा 

 
स्थानीम साभाम्जक सुयऺा प्राप्त गन े फारफाभरकाको अभबबािक िा फारफारका स्िमॊ 
श्री...........¸ऩठहरो ऩऺ य कोष व्मिस्थाऩन सभभतत¸ दोस्रो ऩऺ फीचभा 
श्री............को ठहताथच उऩमोग गन े गयी भाभसक रु. ............   का दयरे 
.......... सभभ तऩभसर तथा अनाथ तथा जोखखभमुक्त फारफाभरकाका रागग साभाम्जक 
सुयऺा कामचक्रभ सञ्चारन ऐन, २०७५ भा उम्ल्रखखत  शतच फधदेज ऩारना गयेसभभ अनुदान 
यकभ उऩरब्ध गयाउने सभफधधभा सभझौता गनच दिुै ऩऺ सहभत बई मस सभझौताभा हस्ताऺय 
गयी एक एक प्रतत भरमौ ठदमौ ।    
 

तऩमसर 

(क) सभफम्धधत अभबबािकरे ऩारना गनुचऩन ेशतच 

१.  फारफाभरकाराई तनयधतय विद्मारम ऩठाउने । 
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२.  प्राप्त सहमोगको यकभ फारफाभरकाको ठहतको रागग खचच गने । 
३.  बफयाभी बएय िा अधम कायणफाट फारफाभरका विद्मारम जान नसकेभा सभफम्धधत 

विद्मारम य गाउॉऩाभरकाराई भरखखत जानकायी ठदने । 
४. फारफाभरकाराई जोखखभऩूणच काभभा नरगाउने । 
५.  अनुगभन सभभततराई सहमोग गने य ठदएका सुझाि कामाचधिन गने । 
६.   फारफाभरकाको म्स्थततभा कुन ैऩरयितचन आए त्मसको जानकायी सभभततराई ठदने 

। 
७.  छोया य छोयीभा बेदबाि नगने । 

(ख) सभफम्धधत सभभततरे ऩारना गनुचऩने शतचहरु 
१.  मस सभझौताभा उल्रेखखत यकभ सभझौता अिगध बरय िा शतचको ऩारना बएसभभ 

चौभाभसक उऩरब्ध गयाउने, 
२.  मस कामचविगध भबत्र यही सभभततरे ठदएको सुझाि कामाचधिमन गने,  
३.  अनुगभनको क्रभभा तनदेभशका अनुसाय प्रदान गयीआएको सहमोग यकभ योक्का िा 

 स्थगन गनुचऩने कुनै ऩतन आधाय बेठटएभा  सुनुिाईको उगचत भौका ठदई भरखखत 
रुऩभा सभफम्धधत अभबबािक य विद्मारमराई सूचना ठदने, 

४.  सभफम्धधत अभबबािक य फारफाभरकासॉग तनयधतय सभऩकच भा यठहयहनुऩने । 
 

  
 

 

 

 

 

इतत सभित.्..........सार..............भठहना........गत.े.......योज शुबभ ्
। 

 

 

अभबबािक/फारफाभरका स्िमॊका 
तपच फाट् 
नाभ 
थय्...................  

नागरयकता 
नॊ................ 

हस्ताऺय ................. 
 

फारफाभरकाको नाभ् 

ठेगाना   

विद्मारमको नाभ  कऺा  

औठा छाऩ 

 

सञ्चारक सभभततको तपच फाट 

नाभ 
थय्................. 

दस्तखत् 

ऩद: 

सॊस्थाको छाऩ : 
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अनुसूची -४ 

(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉग सभफम्धधत) 

अनाथ तथा जोणिभमुक्त फारफामरकाका रागग ददइने साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ ऩरयचम ऩत्रको 
ढाँचा 

.............................गाउॉऩाभरकाको कामाचरम 
....................................म्जल्रा, ...................... प्रदेश 

 

ऩरयचम ऩत्र नॊ. : ................................ 
नाभ थय : ............................भरङ्ग :  ............ उभेय : 

...... 
ठेगाना: गाउॉऩाभरका : ....................................,  िडा नॊ : 
............. 
म्जल्रा : ..........................           प्रदेश : 
............................... 



 
 

20 
 

विद्मारम : ...................................................... 

अध्ममन गरययहेको कऺा : ........... 
अभबबािकको नाभ थय : ........................................ ना. 
प्र.ऩ. नभफय : ................. 
अभबबािकको ठेगाना : गाउॉऩाभरका : ....................,  िडा नॊ : 
...............  
म्जल्रा : ........................     प्रदेश : .................... 
फैङ्कभा खाता खोरेको बए,- 
फैङकको नाभ य खाताको ककभसभ : .................... 
फैङक खाताको नभफय : .................... 
यकभ ऩाएको विियण,- 
फुखझभरनेको,- 
नाभ, थय : 
.............................

.... 
दस्तखत : 
.............................

....... 
भभतत : 
............................. 
कूर यकभ : 
.......................... 

फुझाउनेको,- 
नाभ, थय : 
..................................

. 
दस्तखत : 
..................................

.. 
भभतत : 
..................................

. 
ऩद : 
..................................

....... 
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अनुसूची-५ 
(दपा २२ सॉग सभफम्धधत) 

अनाथ तथा जोणिभमुक्त फारफामरकाका रागग साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ 
राबग्राहीहरुको अमबरेि 

.............................गाउॉऩाभरकाको कामाचरम 
.....................................म्जल्रा...................... प्रदेश 

 

राबग्राही 
नभिय 

राबग्राहीको 
नाभ थय 

अध्ममन गन े
बए विद्मारम  

अभबबािक/सॊयऺकको 
नाभ थय 

अभबबािक/सॊयऺकको 
नागरयकता नभफय 

ठेगाना 

नाभ  

कऺा 
       
       
     

        

       


