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aFflkmsf]6 ufpFkflnsf 

बााँफिकोट गााँउपालिकाको सचूना 
 

afFlkmsf]6 ufFp;efn] afFlkmsf]6 ufFpkflnsfsf] अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ (सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५ kfl/t u/]sf]n] ;j{;fwf/0fsf] nflu 

of] ;"rgf hf/L ul/Psf]5 . 

 

 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ (सञ्चारन 
कामयङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५ 

प्रस्तािना  :  अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि स्थानीम तहभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध सम्फन्धभा  आिश्मक व्मिस्था िनय िाञ्छनीम बएकारे, 

फाॉङ्जपकोट िाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ “अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त 
फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ (सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५” 
यहेको छ । 

(२) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२.  ऩङ्चयबाषा : ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरािेभा मस ऐनभा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरका” बङ्ङारे १८ िषय उभेय ऩङ्टया नबएका दपा १२ 
फभोङ्ञजभका राबग्राही फारफाङ्झरका सम्झनङ्टऩछय । 

(ि) “अध्मऺ” बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्टऩछय । 

(ि)  “अङ्झबरेि” बङ्ङारे दपा २२ फभोङ्ञजभ तमाय िङ्चयएको अङ्झबरेि सम्झनङ्टऩछय ।  

(घ)  “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉ कामयऩाङ्झरका  सम्झनङ्टऩछय । 

(ङ)  “कोष” बङ्ङारे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ 
सञ्चारन िनय मसै कामयङ्जिङ्झधद्वाया स्थाऩना हङ्टने अऺम कोष सम्झनङ्टऩछय। 

(च) “प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत सम्झनङ्टऩछय । 

(छ) "िडा कामायरम" बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका को िडा कामयरम बङे्ङ सम्झनङ्टऩछय । 

(झ)  “शािा”  बङ्ङारे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा हेने शािा सम्झनङ्टऩछय ।  

(ञ)  “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाॉउ कामयऩाङ्झरकाभा िङ्छठत साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्टऩछय। 

(ट)  “सञ्चारक सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे दपा ६ फभोङ्ञजभ िङ्छठत कोष व्मिस्थाऩन तथा सॊचारक 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछय ।  

(ठ)  "स्थानीम तह" बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका बङे्ङ सम्झनङ्टऩछय । 

(ड) “स्थानीम स्तय” बङ्ङारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको बौिोङ्झरक ऺेत्र सम्झनङ्टऩछय । 

(ढ)  “स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम स्तयभा फार 
अङ्झधकाय सम्िर्द्धयनको राङ्झि िङ्छठत  सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछय ।  
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३.  उद्दशे्म : मस ऐनको उदे्दश्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि फाॉङ्जपकोट 
िाउॉऩाङ्झरकाभा साभङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सञ्चारन िनय स्थाऩना हङ्टने 
िा बएको कोषराई ङ्झनमभन िने ।  

(ि) सञ्चारनभा यहेका अऺषम कोषिाट प्राप्त आम्दानी सभेतको आधायभा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा आिश्मक देङ्ञिएका अनाथ तथा जोङ्ञिभ मङ्टक्त 
फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान ियी उनीहरुराई निद प्रिाह िने 
व्मिस्था ङ्झभराउने ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन 

४. अनङ्टभङ्झत ङ्छदन े : (१) फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त 
फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सञ्चारन िनय अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहने व्मङ्ञक्त 
िा सॊस्थारे कामयऩाङ्झरका सभऺ अनङ्टभङ्झतको राङ्झि ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत भाि िने व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराइय कामयऩाङ्झरकारे कामयक्रभ 
तथा सोभा हङ्टने िचय यकभ फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषयक फजेटभा उल्रेि हङ्टने य उक्त 
यकभ दपा ५ फभोङ्ञजभको कोष भापय त िचय हङ्टनेियी कामयक्रभ सञ्चारन िनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नऩेार सयकाय िा प्रदेश सयकायको 
सहभङ्झत िा अनङ्टभङ्झत अथिा नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायको नीङ्झत अन्तियत सञ्चाङ्झरत 
हङ्टने अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सॊचारन 
बइयहेको हकभा मो ऐनको व्मिस्था रािू हङ्टने छैन । 

५. कोष स्थाऩना : (१) कामयऩाङ्झरकारे फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र अनाथ तथा 
जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सञ्चारन िने िैयसयकायी 
सॊघ सॊस्था तथा अन्म ङ्झनकामरे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा कामयक्रभभा िचय िनय िा कोषको भूरधनभा मोिदान िने िङ्चय यकभ दाङ्ञिरा 
िनयको राङ्झि एक अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयक्रभ सञ्चारन कोष स्थाऩना िनेछ । 



4 
 

 (२) कोषभा स्थानीम तहरे अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाको राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
प्रदान िने ियीफी  न्मूङ्झनकयणका राङ्झि ङ्जिङ्झनमोजन िङ्चयएको यकभ ऩङ्झन दाङ्ञिर िनय 
सङ्जकनेछ ।  

(३) फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कोषभा दाङ्ञिरा यकभ फाहेक अन्म स्रोतफाट िचय िनेियी 
कङ्ट नै सॊस्थाराइय अनङ्टभङ्झत िा सहभङ्झत ङ्छदइने छैन । 

६. कोष सञ्चारन व्मिस्था : (१) कोषको सञ्चारनको राङ्झि देहाम फभोङ्ञजभको एक कोष 
व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ : 

(क) फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाफाट भनोङ्झनत कामयऩाङ्झरकाको एक जना भङ्जहरा सदस्म,  -सॊमोजक 

(ि) स्थानीम स्तयभा कामययत फारफाङ्झरकाहरु सॊि सम्फङ्ञन्धत िैयसयकायी     सॊस्था य स्थानीम 
फारसॊयऺण सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट  भनोङ्झनत एक 
जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध            -सदस्म 

(ि) स्थानीमस्तयभा सञ्चाङ्झरत साियजङ्झनक िा साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमहरुका 
प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -
सदस्म 

(घ) स्थानीम स्तयभा सॊचाङ्झरत सहकायी सॊस्थाहरुका अध्मऺहरु भध्मेिाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध     -सदस्म                                        

(ङ) स्थानीमस्तयभा कामययत स्िास््म सस्थासॊि सम्फङ्ञन्धत कभयचायी िा भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊभ 
सेिकहरु भध्मेिाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध     -सदस्म 

(च) कोषभा मोिदान िने दाताहरु भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत एक जना 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध                     -सदस्म 

(छ)  स्थानीम फार क्रिहरू भध्मेफाट सभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट भनोङ्झनत  एक जना 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध                            -सदस्म 

(ज)   साभाङ्ञजक ङ्जिकास शािाका एकजना कभयचायी    -सदस्म-सङ्ञचि  

      तय साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत िठन बईनसकेको अिस्थाभा िाउॉ कामयऩाङ्झरकारे सदस्म 
तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको कामायिङ्झध तीन िषयको हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषभा कङ्ट नै यकभ दाङ्ञिरा िदाय 
बएको सम्झौतारे सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि ियाउनङ्टऩने बएभा सो यकभसॉि 
सम्फङ्ञन्धत िचयको ङ्झनणयम िदाय सम्झौता फभोङ्ञजभको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि ियाउन फाधा ऩनेछैन । 
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७. अऺम कोष िडा िने : (१) कोषरे  जम्भा िने ियी प्राप्त हङ्टने यकभ  भध्मे अऺमकोषका 
राङ्झि प्राप्त हङ्टने सफै य अन्म भध्मे ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ अऺम कोषको रूऩभा याख्नङ्टऩनेछ 
। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभको ब्माज िाऩत प्राप्त हङ्टने यकभ फाहेक 
अऺम कोषको रूऩभा यहेको यकभ कङ्ट नै ऩङ्झन कामयभा िचय िनयऩाइनेछैन । 

८. शतय फभोङ्ञजभ िचय िने : कोषभा यकभ दाङ्ञिरा िदाय कङ्ट नै ङ्झनधायङ्चयत कामयक्रभ िा कङ्ट नै 
कामयक्रभभा ङ्झनधायङ्चयत प्रङ्जक्रमाफाट िचय िने सहभङ्झत फभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा बएको यकभ िचय 
िदाय सञ्चारक सङ्झभङ्झतको सहभङ्झत फभोङ्ञजभ िचय िनङ्टयऩनेछ । 

९.  कोषको यकभ िचय िनय नऩाइन े :देहाम फभोङ्ञजभको कामयभा कोषको यकभ िचय िनय 
ऩाइनेछैन :-       (क) ताङ्झरभ, िोष्ठी, भ्रभण िा सो प्रकृङ्झतको अन्म कामय, 

(ि) भसरन्द, छऩाइ, ऩत्रऩङ्झत्रका, ङ्जिऻाऩन िा सो प्रकृङ्झतको अन्म कामय 
। 

१०.  कोषभा यकभ दाङ्ञिर िनयसक्न े : (१) फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकारे अनाथ तथा जोङ्ञिभभा 
यहेका फारफाङ्झरकाको सॊयऺण, सङ्टयऺा तथा सफरीकयणभा िाङ्जषयक फजेट भापय त तोङ्जकएको 
यकभ कोषभा दाङ्ञिर ियी कोष भापय त िचय िनयसक्नेछ । 

(२) फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कामयक्रभको राङ्झि िचय हङ्टने सफै प्रकायका यकभ कोषभा 
दाङ्ञिरा हङ्टने व्मिस्था कामयऩाङ्झरकारे ङ्झभराउनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

कोषको यकभ िचय िने प्रङ्जक्रमा 

११. िचय ब्मिस्थाऩन : कोषको यकभ देहाम फभोङ्ञजभको कामयक्रभहरूभा िचय िनय सङ्जकनेछ :- 

(क)   रङ्ञऺत सभूहराइय ङ्छदईने निद अनङ्टदान, 

(ि) रङ्ञऺत सभूहराइय ङ्झनङ्ञित अिङ्झधको सहमोिाथय ङ्छदइने आिङ्झधक 
अनङ्टदान, 

(ि) रङ्ञऺत सभूहराइय आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिऩद सभेतभा सहमोि िनय 
ङ्छदईने   ङ्जिशेष अनङ्टदान, 

(घ)  कङ्ट नै दातारे कङ्ट नै फारफाङ्झरका राङ्झि तोकेय ङ्छदएको सशतय अनङ्टदान 
। 

१२.  राबग्राही सभूह : दपा ११ फभोङ्ञजभको कामयक्रभ देहाम फभोङ्ञजभको राबग्राही 
फारफाङ्झरकाको राङ्झि सञ्चारन िनङ्टयऩनेछ :- 

(क)  आभा फाफङ्ट दङ्टफैको भतृ्मङ्ट बएको, कोही ऩङ्झन आपन्त नबई अरुको शयणभा 
फसेका फारफाङ्झरका,  

(ि) आभा फाफङ्ट दङ्टफैको  भतृ्मङ्ट बई आपै घयभङ्टरी बएका फारफाङ्झरका, 

(ि) आभा फाफङ्ट दङ्टफैको भतृ्मङ्ट बई आपन्तको (ऩङ्चयिायका अन्म सदस्मको) 
येिदेिभा यहेका फारफाङ्झरका, 

(घ) आभा फाफङ्ट दङ्टफै भानङ्झसक योिी, फेऩत्ता, ऩूणय अऩाङ्गता बई उनीहरुफाट 
उङ्ञचत सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफाङ्झरका, 

(ङ)  आभा िा फाफङ्ट कङ्ट नै एकको भतृ्मङ्ट, फेऩत्ता, दोश्रो ङ्जििाह ियी टाढा 
फसेको,फौङ्छद्दक िा इन्रीम सम्फन्धी ङ्छदघयकाङ्झरन अशक्तता बएका, फाफङ्टको 
ऩङ्जहचान नबएको िा ऩूणय अऩाङ्गता बई एकर अङ्झबबािकसॉि फङ्झसयहेका 
फारफाङ्झरका । 

(च) आफ्नो सम्ऩङ्ञत्त नबएको, स्माहाय सङ्टसाय िने ऩङ्चयिायको सदस्म िा सॊयऺक 
नबएको फारफाङ्झरका । 

१३. निद अनङ्टदानको दय : राबग्राहीराइय निद अनङ्टदान ङ्छदॉदा प्रङ्झत भङ्जहना फाॉङ्जपकोट िाॉउ 
कामयऩाङ्झरकारे तोकेको यकभभा नघटने ियी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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१४. साियजङ्झनक सूचना िनङ्टयऩने : (१) प्रत्मेक िषय अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामयताङ्झरका 
सङ्जहत साियजङ्झनक सूचना ियी रङ्ञऺत फारफाङ्झरकाको राङ्झि ङ्छदइने अनङ्टदानको प्रङ्जक्रमा सङ्टरु 
िनङ्टय ऩनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन िदाय िडा कामायरम, ङ्जिद्यारम, स्िास््म सॊस्था 
फारफाङ्झरकासॉि काभ िने सयकायी तथा िैय सयकायी सॊस्थाका कामायरमहरुभा सूचना 
टाॉस्नङ्ट ऩनेछ ।      

१५.  आिेदन िनङ्टयऩने : (१) आिेदन आव्हानको राङ्झि साियजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञशत िनङ्टयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञशत िदाय य आिेदन पायभ 
ङ्जितयण िदाय फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाभा कामयऺ ेत्र यहेका सङ्घ सॊस्था, फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, 
फार सभूहको सहमोि ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाशन ियेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा आिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आिेदनसाथ देहामका कािजात सॊरग्न िनङ्टयऩनेछ 
:- 

(क) फारफाङ्झरकाको जन्भ दताय प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ि) अङ्झबबािक हङ्टनेहरुरे अङ्झबबािकको नािङ्चयकताको प्रभाण ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ि) फाफङ्ट୵आभाको भतृ्मङ्ट बएको अिस्थाभा भतृ्मङ्ट दतायको प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(घ) अङ्झबबािक ऩूणय अऩाङ्गता बएभा अऩाङ्गता काडयको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) फाफङ्टआभा फेऩत्ता बएको, भानङ्झसक योिी बएको सन्दबयभा प्रभाण 
िङ्टल्ने कािजात । 
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१६.  राबग्राहीराई ङ्छदइन े यकभको ङ्झनधाययण, राबग्राहीको सॊख्मा ङ्झनधाययण, छनौटको राङ्झि 
प्राथङ्झभकता  य छनौटको प्रङ्जक्रमा : (१) राबग्राहीराई ङ्जितयण िने अनङ्टदान यकभ देहाम 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाययण िनयऩनेछ :- 

(क)  अङ्ञघल्रो िषयको रेिा ङ्जिियणभा िङ्टरेको कोषको यकभिाट प्राप्त 
व्माज¸ कङ्ट नै दाता िा ङ्झनकामिाट रङ्ञऺत फारफाङ्झरकाराई ङ्जितयण 
िनयबङ्झन ङ्छदइएको यकभ जोडेय राबग्राहीराई ङ्जितयण िने जम्भा 
अनङ्टदान यकभको तम िने, 

(ि)  िण्ड (क) अनङ्टसाय यकभ िणना िदाय मस अङ्ञघको िषयभा सम्झौता 
बएका राबग्राहीराई ङ्छदनङ्ट ऩने यकभ घटाई ङ्जितयण िने यकभको 
तम िने, 

(ि)  कङ्ट नै दातािाट ङ्झनधायङ्चयत दय फभोङ्ञजभ ङ्झनङ्ञित अिङ्झधकोराङ्झि अनङ्टदान 
ङ्छदने ियी यकभ प्राप्त बएभा त्मस्ता राबग्राहीको राङ्झि प्राप्त यकभ 
छङ्ट टै्ट ङ्जिशेष अनङ्टदान उऩशीषयकभा यकभ उल्रेि िने, 

(घ)  तय िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ यकभ प्राप्त िदाय दपा १३ फभोङ्ञजभको 
दयभा कम्तीभा एक िषयबन्दा कभ सभमको राङ्झि यकभ स्िीकाय 
िनय ऩाईने छैन । मस दपाभा तोङ्जकएबन्दा कभ यकभ अऺम 
कोषभा बने जम्भा िनय सङ्जकन े।     

(२) राबग्राहीको सङ्खख्मा ङ्झनधाययण देहाम फभोङ्ञजभ िनङ्टय ऩनेछ :- 

(क) दपा १३ भा तोङ्जकएको दयराई फाह्र भङ्जहनारे िङ्टणन ियेय दपा 
१६.१(ि)फाट प्राप्त यकभराई बाि ियी राबग्राहीको सङ्खख्मा 
ङ्झनधाययण िनय ऩने। 

(ि)  तय दपा १६.१ को राङ्झि राबग्राहीको राङ्झि दाताफाट अनङ्टदान 
यकभ प्राप्त बएकाराई छङ्ट टै्ट उऩशीषयकभा यािी राबग्राहीको सङ्खख्मा 
एङ्जकन िने । 
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(३) राबग्राहीको छनौटको प्राथङ्झभङ्जकता देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-   

 

 
आिेदकको प्रकाय प्राथङ्झभकीकयण थऩ प्राथङ्झभकीकयण 

१ आभाफाफङ्ट दङ्टिै िङ्टभाई अरुको शयणभा 
यहेका फरफाङ्झरका 

ऩङ्जहरो एकै प्रकायका 
आिेदकहरू भध्मेफाट 
छनौट िनङ्टय ऩयेभा 
ङ्झनम्नानङ्टसाय 
फारफाङ्झरकाराई 
प्रथङ्झभकीकयण िनङ्टय 
ऩनेछ :- 
(क) हार फार 
श्रङ्झभकको रूऩभा काभ 
िङ्चययहेका फारफाङ्झरका 
(ि)ङ्जिद्यारम फाङ्जहय 
यहेका फारफाङ्झरका 
(ि)आफ्नो सम्ऩङ्झत 
नबएकाफारफाङ्झरका  

२ आभाफाफङ्ट दङ्टिै िङ्टभाई आपै घयभूरी बएका 
फारफाङ्झरका 

दोस्रो 

३ आभाफाफङ्ट दङ्टिै िङ्टभाई आपन्तको येिदेिभा 
यहेका फारफाङ्झरका 

तेस्रो 

४ आभाफाफङ्ट दङ्टिै भानङ्झसक योिी, िेऩत्ता, ऩूणय 
अऩाङ्गता बई उङ्ञचत सॊयऺण ऩाउन 
नसकेका फारफाङ्झरका 

चौथो 

५ आभाफाफङ्टभध्मे कङ्ट नै एकको भतृ्मङ्ट, फेऩत्ता, 
दोस्रो ङ्जििाह ियी छङ्ट टै्ट फसेको, भानङ्झसक 
योिी, फाफङ्टको ऩङ्जहचान नबएको िा ऩूणय 
अऩाङ्गता बई एकर अङ्झबबािकसॉि 
फङ्झसयहेका फारफाङ्झरका 

ऩाॉचौँ 

           (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकीकयण ियी छनौट बएका 
फारफाङ्झरकाहरुको     नाभािरी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे साियजङ्झनक सूचनाद्वाया 
जानकायी ियाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) छनौट सम्फन्धी जानकायी सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका, उनीहरुका अङ्झबबािक य 
अध्ममन िङ्चययहेको   ङ्जिद्यारमराई ऩत्र भापय त िा अन्म सञ्चाय भाध्मभद्वाया िङ्चयनेछ । 

१७.  सम्झौता ियी ऩङ्चयचमऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) दपा १६ फभोङ्ञजभ छनौट बएका 
फारफाङ्झरकाहरुराई सहमोि प्रदान िनङ्टय अङ्ञघ उनीहरुका फाफङ्ट आभा िा अङ्झबबािक िा 
स्िमॊ फारफाङ्झरकासॉि अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सम्झौता िनङ्टय ऩनेछ । 

(२) सम्झौताको सभमभा छनौट बएका फारफाङ्झरका, उनीहरुको फाफङ्ट आभा िा 
अङ्झबबािकराई मसफाट ऩने असय तथा प्रबािका फायेभा जानकायी एिभ ्ऩयाभशय िङ्चयनेछ 
। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्झौता िङ्चयएका आभा फङ्टिा िा अङ्झबबािक िा स्िमॊ 
फारफाङ्झरकाराई अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद ४ 

अनङ्टदान यकभको ङ्जितयण¸ योक्का तथा उऩमोि 

१८.  यकभ ङ्जितयण य उऩमोि् (१) अनङ्टदान यकभ चौभाङ्झसक रुऩभा ङ्जितयण िनङ्टय ऩनेछ ।  

(२) अनङ्टदान यकभ फारफाङ्झरकाको अङ्झबबािकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । मङ्छद 
फारफाङ्झरका आपैं  घयभूरी बएको अिस्थाभा बने सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाराई नै ङ्छदन 
सङ्जकनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभको ङ्जितयण िदाय सफै सयोकायफाराहरुराई 
सभेटेय कङ्ट नै सभायोह बएको अिसय ऩायेय बत्ता ङ्जितयण िनय सङ्जकनेछ िा नेऩार सयकायरे 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण िने सभमभा ङ्जितयण िनय फाधा ऩने छैन ।  

(४) अनङ्टदान यकभको उऩमोि राबाङ्ञन्ित िियका अङ्झबबािकरे फारफाङ्झरकाको 
ङ्जहतभा (जस्तै ङ्ञशऺा, ,स्िास््म, िाना, कऩडा, आङ्छद) प्रमोि िनङ्टयऩनेछ । 

१९.   रित कट्टा हङ्टन े अिस्थाहरू : देहामको  अिस्थाभा  राबग्राहीहरूको नाभ सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहको अङ्झबरेिफाट कट्टा िङ्चयनेछ :- 

(क)  ङ्झनज फसाइॉ सयी िएभा, 

(ि)  ङ्झनजरे अन्म व्मङ्ञक्त िा सॊघ सॊस्थाफाट मस कामयक्रभफाट बन्दा 
फढी सहमोि प्राप्त ियेभा, 

(ि)  ङ्झनजरे उच्च भाध्मङ्झभक तह ऩूया ियेभा िा अठाय िषय ऩूया बएभा, 

(घ)  ङ्झनजको फार ङ्जििाह बएभा, 

(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा । 

(च)   स्िमॊ नाफारकरे आपूॉ रे ऩाउने अनङ्टदान यकभ नङ्झरने बङ्झन स्ि 
घोषणा ियेभा । 
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ऩङ्चयच्छेद ५ 
अनङ्टिभन¸ रेिा प्रङ्झतिेदन तथा अङ्झबरेङ्ञिकयण 

 
२०.  अनङ्टिभन तथा प्रङ्झतिेदन : (१) कामयक्रभको िाङ्जषयक प्रङ्झतिेदन जेष्ठ भङ्जहनाभा तमाय ियी 

कामयऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जिकास हेने सङ्झभङ्झतभा ऩेस िनङ्टय ऩनेछ।  
(२) प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामायन्िमन हङ्टने कामयक्रभको अनङ्टिभन सङ्झभङ्झतरे िनेछ ।  
(४) अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि मस ऐन फभोङ्ञजभको कामयक्रभ 

सञ्चारन बए नबएको अनङ्टिभन िनय साभाङ्ञजक शािा िा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको सदस्मको 
सॊमोजकत्िभा अनङ्टिभन टोरी फनाई प्रङ्झतिेदन तमाय ियाउन फाधा ऩनेछैन । 

(५) सङ्झभङ्झतरे स्थरित अध्ममन ियी उदे्दश्म अनङ्टरुऩ काभ बए नबएको हेयी 
नबएको ऩाएभा अनङ्टदान यकभ योक्का िनय ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) अनङ्टिभन िदाय सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे ियेका काभ कािायही सभेत हेयी प्रङ्जक्रमा 
ऩूया बए नबए प्रङ्झतिेदन तमाय ियी सञ्चारक सङ्झभङ्झतराई सङ्टधायकोराङ्झि ङ्झनदेशन  ङ्छदन 
सक्नछे । 

 
२१.  रेिा सम्फन्धी व्मिस्था : (१) अऺम कोषको यकभ नेऩार याष्ट्र फैंकफाट “क, ि, िा ि” 

शे्रणीको इजाजत प्राप्त भध्मे अङ्झधकतभ व्माजदय तथा अन्म सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध ियाउने 
फैंकभा भङ्टद्दती िाता िोरी यकभ जम्भा िङ्चयनेछ ।  

(२) कोषफाट प्राप्त व्माज तथा कोषभा नजाने तय राबग्राहीराई अनङ्टदानको 
राङ्झिङ्छदइने बनी प्राप्त यकभ सङ्करनका राङ्झि सोही फैंकभा छङ्ट टै्ट चल्ती य फचत िाता 
िोङ्झरनेछ । 

(३) दङ्टिै िाताको िाता सञ्चारन सञ्चारक सङ्झभङ्झतको समोजक य सदस्म सङ्ञचिको 
सॊमङ्टक्त दस्तितफाट हङ्टनेछ । 

२२.  राबग्राहीहरुको भूर अङ्झबरेि : राबग्राहीहरूको भूर अङ्झबरेि अनङ्टसूची -५ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा सफैरे देख्न ेियी याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

२३.  िङ्टनासो दताय िनय सक्ने : (१) अनङ्टदानको राङ्झि छनौट बएका फारफाङ्झरकारे यकभको 
ङ्जितयण िा अन्म प्रकृमा उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा ङ्झनणयम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
कामयऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा हेने शािाभा िङ्टनासो दताय िनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िङ्टनासो प्राप्त बएभा सभाभाङ्ञजक ङ्जिकास शािारे 
सो उऩय आिश्मक जाॉचफङ्टझ ियी ङ्झनणयमको राङ्झि सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेस िनङ्टय ऩदयछ । 

 
२४.   अनूसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट िनय सक्न े : कामयऩाङ्झरकारे अनङ्टसूचीभा आिश्मक हेयपेय 

तथा थऩघट िनय सक्नेछ । 
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अनङ्टसूची – १ 
(दपा १४ को उऩदपा (१) सिॉ सम्फङ्ञन्धत) 

अनङ्टदान ङ्झफतयण ताङ्झरकाको ढाॉचा 
चयण भङ्जहना िनय ऩने कामय कैङ्जपमत 
प्रङ्जक्रमा सङ्टरु असोज यकभ¸ सॊख्मा य अङ्ञन्तभ 

नङ्झतजा जानकायी ियाउने 
ङ्झभङ्झत तम 

 

सूचना प्रकाशन काङ्झतयक सफै िडाकामायरम तथा 
ङ्जिद्यारमभा सभेत 

सफैजनारे थाहा ऩाउने 
ियी सूचना प्रिाह 
हङ्टनङ्टऩने । 

आिेदन सकरन भङ्ञङ्खसय भसान्त 
सम्भ 

सफैराई सहज हङ्टने ियी 
सङ्करन िने । 

फडा कामायरमसॉि 
सभन्िम ियी 
िडास्तयिाट सङ्करन 
िने व्मिस्था िनङ्टयऩने 
। मसका राङ्झि 
स्थानीम स्तयभा िङ्छठत 
फार सयऺण सङ्झभङ्झतको 
सहमोि ङ्झरन सङ्जकनेछ 
।  

छनौट ऩङ्टस भसान्त आिेदनको भूल्माङ्कन तथा 
छनौट 

 

िङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई पाल्िङ्टन ऩङ्जहरो 
हप्ता 

सूची प्रकाशन ियी ७ 
ङ्छदन सम्भभा  कसैको 
केही िङ्टनासो बए याख्न 
अनङ्टयोध िदै सूचना 
प्रकाशन 

 

सम्झौता पािङ्टन भङ्जहना ङ्झबत्र सम्झौताभा कङ्जहरे सम्भ 
कसयी कङ्ट न भङ्जहना ङ्छदइन े
आङ्छद िङ्टराउनङ्टऩने ।  

 

कामायन्िमन सम्झौता 
अिङ्झधसम्भ 
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अनङ्टसूची –२ 
(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ आिेदन पायभको ढाॉचा 
१. फारफाङ्झरकाको ङ्जिियण् 

नाभ थय........................................ङ्झरङ्ग ............उभेय ...... 
फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका...........................................िडा नॊ.....  
ङ्ञजल्रा ............   प्रदेश ............................... 
ङ्जिद्यारम ......................................................... कऺा ........... 
स्िास््म अिस्था ........................................................................ 
जन्भ दताय  बएको/नबएको 

२. फङ्टिाको ङ्जिियण 
(१) फङ्टिाको नाभ, थय .............................................................    
(२) फङ्टिा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्मङ्ट बएको   (ि) फेऩत्ता  (ि) अको ङ्जििाह 

ियी िएको   (घ) अन्म .............. 
(३) फङ्टिाको शायीङ्चयक िा भानङ्झसक अिस्था : (क) भानङ्झसक योिी     (ि) ऩङ्टणय अऩाङ्ग  (ि) 

अन्म अिस्था ............................. 
३. आभाको ङ्जिियण 

(१) आभाको नाभ, थय .............................................................    
(२) आभा नबएको बए सोको कायण : (क) भतृ्मङ्ट बएको   (ि) फेऩत्ता  (ि) अको ङ्जििाह 

ियी िएको   (घ) अन्म .............. 
(३) आभाको शायीङ्चयक िा भानङ्झसक अिस्था : (क) भानङ्झसक योिी     (ि) ऩङ्टणय अऩाङ्ग  (ि) 

अन्म अिस्था ............................. 
४. आभा िा फङ्टिा िा अङ्झबबािक अऩाङ्ग बएभा अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम ऩत्र बएको/नबएको  
 अऩाङ्गताको प्रकाय        क           ि             ि            घ 

५. अङ्झबबािक/सॊयऺकको ङ्जिियण् 
 अङ्झबबािक/सॊयऺकको नाभ, थय .............................................. 
 ऩूया ठेिाना .................................................... 
 अङ्झबबािक୵/सॊयऺकको नािङ्चयकता प्रभाण ऩत्र नम्फय   ...................................... 

 

६. ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जिियण् 
क्र.सॊ. ऩङ्चयिायको 

सदस्मको नाभ 
नाता उभेय ऩेसा 
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अनङ्टसूची -३ 
(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािक िा फारफाङ्झरका फीच हङ्टने 
सम्झौताको ढाॉचा 

स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्राप्त िने फारफाङ्झरकाको अङ्झबबािक िा फारफाङ्झरका स्िमॊ श्री...........¸ऩङ्जहरो 
ऩऺ य कोष व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत¸ दोस्रो ऩऺ फीचभा श्री............को ङ्जहताथय उऩमोि िने ियी भाङ्झसक रु. 
............  का दयरे .......... सम्भ तऩङ्झसर तथा अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सञ्चारन ऐन, २०७५ भा उङ्ञल्रङ्ञित  शतय फन्देज ऩारना ियेसम्भ अनङ्टदान 
यकभ उऩरब्ध ियाउने सम्फन्धभा सम्झौता िनय दङ्टिै ऩऺ सहभत बई मस सम्झौताभा हस्ताऺय ियी एक 
एक प्रङ्झत ङ्झरमौ ङ्छदमौ ।    
तऩङ्झसर 
(क) सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािकरे ऩारना िनङ्टयऩने शतय 

१.  फारफाङ्झरकाराई ङ्झनयन्तय ङ्जिद्यारम ऩठाउने । 
२.  प्राप्त सहमोिको यकभ फारफाङ्झरकाको ङ्जहतको राङ्झि िचय िने । 
३.  ङ्झफयाभी बएय िा अन्म कायणफाट फारफाङ्झरका ङ्जिद्यारम जान नसकेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जिद्यारम य 

फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्झरङ्ञित जानकायी ङ्छदने । 
४. फारफाङ्झरकाराई जोङ्ञिभऩूणय काभभा नरिाउन े। 
५.  अनङ्टिभन सङ्झभङ्झतराई सहमोि िने य ङ्छदएका सङ्टझाि कामायन्िन िने । 
६.   फारफाङ्झरकाको ङ्ञस्थङ्झतभा कङ्ट नै ऩङ्चयितयन आए त्मसको जानकायी सङ्झभङ्झतराई ङ्छदने । 
७.  छोया य छोयीभा बेदबाि निने । 

(ि) सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे ऩारना िनङ्टयऩने शतयहरु 
१.  मस सम्झौताभा उल्रेङ्ञित यकभ सम्झौता अिङ्झध बङ्चय िा शतयको ऩारना बएसम्भ चौभाङ्झसक 

उऩरब्ध ियाउने, 
२.  मस कामयङ्जिङ्झध ङ्झबत्र यही सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको सङ्टझाि कामायन्िमन िने,  
३.  अनङ्टिभनको क्रभभा ङ्झनदेङ्ञशका अनङ्टसाय प्रदान ियीआएको सहमोि यकभ योक्का िा 

 स्थिन िनङ्टयऩने कङ्ट नै ऩङ्झन आधाय बेङ्जटएभा  सङ्टनङ्टिाईको उङ्ञचत भौका ङ्छदई ङ्झरङ्ञित रुऩभा 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािक य ङ्जिद्यारमराई सूचना ङ्छदने, 

४.  सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबािक य फारफाङ्झरकासॉि ङ्झनयन्तय सम्ऩकय भा यङ्जहयहनङ्टऩने । 
 

  
 
 
 
 
 
 
इङ्झत सम्ित.्..........सार..............भङ्जहना........िते........योज शङ्टबभ ्। 

अङ्झबबािक/फारफाङ्झरका स्िमॊका तपय फाट् 
नाभ थय्...................  
नािङ्चयकता नॊ................ 
हस्ताऺय ................. 
 

फारफाङ्झरकाको नाभ् 
ठेिाना   

ङ्जिद्यारमको नाभ  कऺा  
औठा छाऩ 

 

सञ्चारक सङ्झभङ्झतको तपय फाट 

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

(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि ङ्छदइन ेसाभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ ऩङ्चयचम ऩत्रको 
ढाॉचा 

फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम 
रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ ङ्ञजल्रा, कणायङ्झर प्रदेश 

 

ऩङ्चयचम ऩत्र नॊ. : ................................ 
नाभ थय : ............................ङ्झरङ्ग : ............उभेय : ...... 
ठेिाना: िाउॉऩाङ्झरका: ....................................,  िडा नॊ : ............. 
ङ्ञजल्रा : ..........................           प्रदेश : ............................... 
ङ्जिद्यारम : ...................................................... अध्ममन िङ्चययहेको कऺा : ........... 
अङ्झबबािकको नाभ थय : ........................................ ना. प्र.ऩ. नम्फय : ................. 
अङ्झबबािकको ठेिाना : िाउॉऩाङ्झरका: ...............  ,  िडा नॊ : ...............  
ङ्ञजल्रा : ........................     प्रदेश : .................... 
फैङ्कभा िाता िोरेको बए,- 
फैङकको नाभ य िाताको ङ्जकङ्झसभ : .................... 
फैङक िाताको नम्फय : .................... 
यकभ ऩाएको ङ्जिियण,- 
फङ्टङ्ञझङ्झरनेको,- 
नाभ, थय : ................................. 
दस्तित : .................................... 
ङ्झभङ्झत : ............................. 
कूर यकभ : .......................... 

फङ्टझाउनेको,- 
नाभ, थय : ................................... 
दस्तित : .................................... 
ङ्झभङ्झत : ................................... 
ऩद : ......................................... 
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अनङ्टसूची-५ 
(दपा २२ सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ 
राबग्राहीहरुको अङ्झबरेि 

फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम 
रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ ङ्ञजल्राकणायङ्झर प्रदेश 

 

राबग्राही 
नम्िय 

राबग्राहीको 
नाभ थय 

अध्ममन िने 
बए ङ्जिद्यारम  

अङ्झबबािक/सॊयऺकको 
नाभ थय 

अङ्झबबािक/सॊयऺकको 
नािङ्चयकता नम्फय 

ठेिाना 

नाभ  
कऺा 

       
       
     

        

 

 

 

cf1fn] M 
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फाॉङ्जपकोट िाउॉऩाङ्झरका 
अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टक्त फारफाङ्झरकाका राङ्झि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ  

(सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५ 
िाॉउ कामयऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत: २०७५।०८।०८ 

 िाॉउसबाफाट अनङ्टभोदन ङ्झभङ्झत: २०७५।०८।१० 

याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत: २०७५।०८।११ 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत: २०७५।०८।११ 
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