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 कङ्ट भाख याजऩत्र 

खण्ड-६        यागेचौय, सल्मान       सॊख्मा-६         काङ्झतिक १९, २०७९ 

बाग-२ 

कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम    

 

 

फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा प्रवर्द्िन सम्वन्धी कामिङ्जवङ्झध, 207९ 

गाउॉ कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत् 
२०७९।०७।०४ 

 
प्रस्तावना् फारफाङ्झरकाको हक, ङ्जहत य अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण, ऩङ्चयऩूङ्झति, ऩारना य 
सॊवर्द्िनका राङ्झग  सॊमङ्टक्त याष्डसॊघीम फार अङ्झधकाय भहासङ्ञन्ध, १९८९,नेऩारको सॊङ्जवधान, 

फारफाङ्झरका सम्वन्धी ऐन २०७५ रगामत सङ्घीम कानूनभा बएका प्रावधानहरूको 
कामािन्वमन सङ्जहत स्थानीमतहरे फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रचरनद्वाया फारफाङ्झरकाराई 
सॊयऺण प्रदान गदै फारभैत्री स्थानीम सङ्टशासन प्रवर्द्िन गयी फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहत य 
सवािङ्गीण ङ्जवकास सङ्टङ्झनङ्ञितका राङ्झग  कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकारे कामिङ्जवङ्झध फनाई रागङ्ट गनि 
वाञ्चनीम बएकोरे, 

फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झफधभान कानङ्टनहरु तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे 
व्मवस्था गयेको ङ्झफषमहरुराइि कामािन्वमन गनि नेऩारको सॊङ्झफधानको धाया २२६ तथा 
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स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग  मो 
कामिङ्झफङ्झध जायी गयीएको छ । 

 
 
 

 
 
 
 

ऩङ्चयच्छेद 1 
प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मो कामिङ्जवङ्झधको नाभ "फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा 
प्रवर्द्िन सम्वन्धी कामिङ्जवङ्झध, 207९" यहेको छ। 

      (2) मो कामिङ्जवङ्झध कामिऩाङ्झरकारे स्वीकृत गये ऩङ्झछ कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरका बय तङ्टरुन्त 
रागङ्ट हङ्टने छ । 

 

2. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस कामिङ्जवङ्झधभा् 
(क) "उऩप्रभङ्टख" बङ्ङारे स्थानीम तहको उऩप्रभङ्टख सम्झनङ्टऩछि। 

(ख) "उऩाध्मऺ" बङ्ङारे  कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ सम्झनङ्टऩछि। 

(ग) "ऐन" बङ्ङारे फारफाङ्झरकासम्फन्धी ऐन, 2075 सम्झनङ्टऩछि। 

(घ) "कामिङ्जवङ्झध" बङ्ङारे फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा प्रवर्द्िन सम्वन्धी 
कामिङ्जवङ्झध, 207८ सम्झनङ्टऩछि। 

(ङ) ''तोङ्जकएको'' वा ''तोङ्जकएफभोङ्ञजभ'' बङ्ङारे सङ्घीम, प्रदेश वा स्थानीम 
कानङ्टनभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछि ।सो ऩदावरीरे 
कामिङ्जवङ्झधको कामािन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा स्थानीम तहको 
कामिऩाङ्झरकारे तोकेको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभेत जनाउॉछ । 

(च) "ऩङ्चयवाय" बङ्ङारे एकाघयका आभा, फाफङ्ट, हजङ्टयफङ्टफा, हजङ्टयआभा, दाजङ्ट, 
बाइ, ङ्छददी     फङ्जहनीको सम्झनङ्टऩदिछ।सॊयऺक वा भाथवयका 
सॊयऺणभा यहने फारफाङ्झरकाको हकभा सो शब्दरे सॊयऺक वा 
भाथवयराई सभेत जनाउॉछ ।  

(छ) "फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ऐनको दपा ६० फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि। 

(ज) “फार कल्माण अङ्झधकायी” बङ्ङारे ऐनको दपा ६१ फभोङ्ञजभको 
अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩछि ।  

(झ) "फार कोष" बङ्ङारे ऐनको दपा ६४ को उऩदपा ४ अनङ्टसाय 
कामिङ्जवङ्झधको ऩङ्चयच्छेद ९ फभोङ्ञजभको स्थानीम फारकोष सम्झनङ्टऩछि 
।  
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(ञ) æफारगहृ" बङ्ङारे ऐनको दपा ५२ अनङ्टसायको फारगहृ सम्झनङ्टऩछि 
। 

(ट) "फारगहृ भाऩदण्ड" बङ्ङारे ऐनको दपा ५२ फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड 
सम्झनङ्टऩछि । 

(ठ) "फारफाङ्झरका" बङ्ङारे 18 वषि उभेय ऩूया गङ्चयनसकेको व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्टऩछि। 

8_ æafnaflnsf OsfO{Æ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{nodf 

/x]sf] dlxnf, afnaflnsf / ;dfh sNof0f OsfO{ राइि;Demg' k5{ . 

ण)“फारसॊस्था” बङ्ङारे कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा दताि बै स्थानीम 
ऺेत्रभा सञ्चारनभा यहेका वा सञ्चारन हङ्टने फार क्रफ वा सॊस्था 
सम्झनङ्टऩछि।सो ऩदावरीरे त्मस्ता क्रफ वा सॊस्थाहरूको सञ्जारराई सभेत 
जनाउॉछ।  

त)“फारभैत्री गाउॉ शासन सङ्झभङ्झतÆबङ्ङारे फारभैत्री गाउॉ शासन 
कामािन्वमन कामिङ्जवङ्झध,२०६८ वा मसराइि प्रङ्झतस्थाऩन गनि फनेको सॊघीम 
वा प्रादेङ्ञशक वा गाउॉ कानङ्टन फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झतराइि 
सम्झनङ्टऩदिछ ।  

थ)"भनोसाभाङ्ञजक सेवा" बङ्ङारे फार भनोवैऻाङ्झनक, ङ्जवशेषऻ, 

भनोसाभाङ्ञजक ङ्जवभशिकतािद्वाया गङ्चयने आकरन, रेखाजोखा, ङ्जवभशि, प्रषेण, 

ङ्झनदान य उऩचायसम्फन्धी सेवा सम्झनङ्टऩछि । 

द)"भन्त्रारम" बङ्ङारे नेऩार सयकाय, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक भन्त्रारम सम्झनङ्टऩछि। 

   ध_ æगाउॉऩाङ्झरका Æबङ्ङारे कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकाराइि सम्झनङ्टऩछि । 

 न_ æसबाÆ  बङ्ङारे कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबाराइि सम्झनङ्टऩदिछ 
। . 

                     त_ æकामिऩाङ्झरकाÆबङ्ङारे कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ कामिऩाङ्झरकाराई 
सम्झनङ्टऩदिछ । 

थ)"वडा अध्मऺ" बङ्ङारे कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरका अन्तगित वडा अध्मऺ, 

वडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ वा सो हैङ्झसमतभा काभ गने ऩदाङ्झधकायी 
सम्झनङ्टऩछि।सो शब्दरे वडाअध्मऺको कामिवाहक बई काभ गनि 
अङ्ञख्तमाय ऩाएको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ। .   

द) æअनाथ फारफाङ्झरकाÆबङ्ङारे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभका अनाथ 
फारफाङ्झरका सम्झनङ्टऩदिछ   

 



4 
 

(ड) "ङ्जवशेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफाङ्झरका" बङ्ङारे ऐनको 
दपा 48 फभोङ्ञजभका फारफाङ्झरका सम्झनङ्टऩछि। 

(ढ)  “सभाजसेवी वा भनोङ्जवऻ” बङ्ङारे ऐनको दपा ६२ फभोङ्ञजभ 
सूचीकृत सभाजेवी वा भनोङ्जवऻ व्मङ्ञक्तराई सम्झनङ्टऩछि । सो 
ऩदावरीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा ङ्जवशेषऻता प्राप्त सूचीकृत सॊस्थाराई 
सभेत जनाउॉछ । 

(ण) "सेवाप्रदामक" बङ्ङारे स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र सेवा प्रवाह 
गङ्चययहेका वा प्रवाह गने दाङ्जमत्व बएका सयकायी कामारिम, स्वास््म 
चौकी, ङ्जवद्यारम स्रोत केन्र, प्रहयी चौकी तथा मस्ता अन्म साविजङ्झनक 
ङ्झनकामराई सम्झनङ्टऩछि।सो ऩदावरीरे साविजङ्झनक सेवा प्रदान गने 
ङ्झनजी ऺेत्रफाट सञ्चाङ्झरत फैङ्जिङ वा सूचना-सञ्चायसम्फन्धी 
सेवाप्रदामराई सभेत जनाउॉछ । 

(त)  “स्थानीम तह” बङ्ङारे कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरका राइि सम्झनङ्टऩछि। 

(थ) "स्वास््मकभॉ" बङ्ङारे अनङ्टभङ्झतप्राप्त गने ङ्झनकामफाट ङ्ञचङ्जकत्सक, 

स्वास्थ सहामक वा स्वास््मसेवा ङ्छदन इजाजतप्राप्त स्वास््मकभॉ 
सम्झनङ्टऩछि। 

(व) "सॊस्था" बङ्ङारे स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र फारगहृ वा फार सङ्टधायगहृ 
सञ्चारन गने सॊघसॊस्था सम्झनङ्टऩछि। सो शब्दरे फार अङ्झधकाय 
सॊयऺण य सॊवर्द्िनका राङ्झग कानूनफभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत गैयसयकायी य 
साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाराई सभेत जनाउॉछ । 

ब)æकसङ्टयजन्म कामि{Æ बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टने पौजदायी 
कसङ्टय  सम्झनङ्टऩदिछ। 

 

 

 

 

३.उदेश्म् मस कामिङ्जवङ्झधको उदेश्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे– 

क) कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकाका फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय सॊयऺण तथा 
प्रवर्द्िनका रागी  भागिङ्झनदेश गने । 

 ख) कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरकाभा फार सॊयऺणका सॊयचनाहरुको सवरीकयण 
गने । 

ग) फारफाङ्झरका भाथी हङ्टने ङ्जहॊसा, दङ्टव्मिवहाय, हानी य जोङ्ञखभ न्मङ्टङ्झनकयण 
गने ।  

घ) जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्जहचान, अङ्झबरेखीकयण य 
उनीहरुको सहमोगका रागी  घटना व्मवस्थान गने । 
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ङ) कङ्ट भाख गाउॉऩाङ्झरकाराइि फारभैत्री गाउॉऩाङ्झरका घोषणा गनि आधाय 
तमाय गने । 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

फार अङ्झधकाय तथा सॊयऺणसम्फन्धी आधायबतू ङ्झसर्द्ान्तहरू 

 

4.फार अङ्झधकाय प्रचरनकायी आधायबतू ङ्झसर्द्ान्त्  

फारफाङ्झरकाका भूरबतू भानवअङ्झधकाय तथा भौङ्झरक स्वतन्त्रताको सङ्टङ्झनिमस्वरूऩ 
फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ऩङ्झन कामि गदाि फारअङ्झधकायसम्फन्धी याङ्जष्डम तथा 
अन्तयािङ्जष्डम कानूनभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ देहामका ङ्झसर्द्ान्तहरूराई अवरम्फन 
गङ्चयनेछ्- 

 

(क)  भमािदाऩूणि जीवनको सम्भान् फारफाङ्झरकाराई स्वतन्त्र व्मङ्ञक्तको हैङ्झसमतको 
प्रङ्झतष्ठा भमािदाभा आघात नऩने गयी व्मवहाय गने य ङ्झतनको स्वतन्त्र 
ऩङ्जहचानराई ङ्झतनका फाफङ्टआभा, सॊयऺक वा भाथवय व्मङ्ञक्तको व्मङ्ञक्तत्वसॉग 
अन्तयबतू ङ्जवषमको रूऩभा व्मवहाय नगने,  

(ख)  सवािङ्गीण ङ्जवकासको सङ्टङ्झनङ्ञितता् भानव व्मङ्ञक्तको रूऩभा प्रत्मेक 
फारफाङ्झरकाभा यहेका प्रङ्झतबा, ऺभता य सम्बाव्मताको ऩूणिप्रस्पङ्ट टन हङ्टन 
ऩाउने अवसय उऩरब्ध गयाउॉदै ङ्झतनको ङ्जवकासको अङ्झधकायराई प्रचरनभा 
ल्माउन हयसम्बव प्रमास गने,  

(ग) सहबाङ्झगता य अङ्झबभतको सम्भान् नागङ्चयक जीवनको तमायीको रूऩभा 
साभाङ्ञजक य साविजङ्झनक जीवनभा ङ्झतनको सहबाङ्झगताराई मथासम्बव फढी 
स्थान ङ्छदने गयी अवसय ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । फारफाङ्झरकाकै ङ्जवषमभा गङ्चयने 
कङ्ट नै ऩङ्झन कामिक्रभ वा ङ्जक्रमाकराऩभा ङ्झतनराई अङ्झधकाङ्झधक सहबागी 
गयाइने य ङ्झतनराई प्रबाव ऩने ङ्जवषमभा ङ्झनणिम ङ्झरनङ्टऩदाि सो ङ्जवषमभा 
सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाराई ङ्झतनको ङ्जवचाय वा अङ्झबभत प्रकट गने अवसय 
ङ्छदइनेछ य सोको सम्भान गने   

(घ)  सॊयऺणको सङ्टङ्झनङ्ञितता् प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका ङ्जहॊसा, 
आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, शायीङ्चयक तथा मौनशोषण, बेदबाव, शायीङ्चयक, भनोवैऻाङ्झनक, 

फौङ्जर्द्क तथा बावनात्भक दङ्टव्मिवहायफाट जोगाई सॊयऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  
5.फार सॊयऺणका आधायबतू ङ्झसर्द्ान्त् स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र फारफाङ्झरकाको 
अङ्झधकायको सम्भान य सॊयऺण तथा ऩङ्चयऩूङ्झति गने प्रमोजनभा फारअङ्झधकायसम्फन्धी 
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याङ्जष्डम तथा अन्तयािङ्जष्डम कानूनभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ देहामका ङ्झसर्द्ान्तहरूराई 
अवरम्फन गनेछ्-  

(क)  भमािदाऩूणि व्मवहाय गने: प्रत्मेक फारफाङ्झरकाको 
व्मङ्ञक्तगत सम्भान, भमािदा  तथा व्मङ्ञक्तगत गोप्मता (प्राइबेसी) 
खङ्ञण्डत हङ्टन नङ्छदई व्मवहाय गने,  

(ख)  ङ्झनङ्जविबेदता्  प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ङ्झनज वा ङ्झनजका 
आभाफाफङ्ट वा सॊयऺकको वणि, जात–जाङ्झत, ङ्झरङ्ग, 
मौङ्झनकता,  बाषा, धभि, उत्ऩङ्ञत्त, वैचाङ्चयक आस्था, ऺेत्र, 

सम्ऩङ्ञत्त, पयक ऺभता वा अऩाङ्गता, जन्भ वा मस्ता अन्म 
कङ्ट नै ऩङ्झन आधायभा बेदबाव नगने य बेदबावयङ्जहत 
रूऩभा ङ्झतनको उभेय सङ्टहाउॉदो व्मवहाय गने,   

(ग)  फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहत् फारफाङ्झरकासॉग 
सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ङ्झनणिम गनङ्टिऩदाि उसको सवोत्तभ 
ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने,  

(घ)  व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयणको गोऩनीमता ऩारन गङ्चयन:े 

फारफाङ्झरकाको नाभसङ्जहत व्मङ्ञक्तगत ऩङ्जहचानसम्फन्धी 
ङ्जववयणभा सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका, ङ्झनजका फाफङ्टआभा, 
ऩङ्चयवायका सदस्म वा सॊयऺक य कानङ्टनफभोङ्ञजभ 
अङ्ञख्तमायप्राप्त अङ्झधकायी फाहेक अन्मको ऩहङ्टॉचको ङ्जवषम 
हङ्टनेछैन । तय व्मङ्ञक्तगत ऩङ्जहचान नखङ्टल्ने 
फारफाङ्झरकाको एकीकृत त्मािको रूऩभा 
फारफाङ्झरकासम्फन्धी ङ्जवङ्जवधीकृत त्माि 
सयोकायवाराराई स्थानीम तहफाट प्राप्त हङ्टनेछ ।   

 

ऩङ्चयच्छेद 3 

फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रचरन 

6.फार अङ्झधकायको सॊयऺण गनङ्टिऩने् 
 (1) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका फारफाङ्झरकाका अङ्झधकायहरूको सॊयऺण य 
प्रचरन ऐनको दपा ६४ फभोङ्ञजभ गनिगयाउन सक्नेछ । 

7.आवश्मक सेवाप्रवाह सङ्टङ्झनङ्ञित गने्  

afnaflnsfsf] clwsf/nfO{ :yflkt ug{ tyf ljBdfg gLlt tyf sfg"gnfO{ 

k|efjsf/L sfof{Gjog ug{ b]xfo adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 – 

(१) फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रचरनको प्रमोजनका राङ्झग ङ्झफड्ढभानङ्झन 
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ऺेत्रङ्झबत्रका सफै फारफाङ्झरकाका राङ्झग ङ्झनम्नानङ्टसायको सेवा सङ्टरब य सङ्टङ्झनङ्ञित रूऩरे 
प्रवाह गनेछ्  

(क) गबिवती भङ्जहराको स्वास््म य ङ्ञशशङ्टको स्वस्थ जन्भको राङ्झग आभा 
तथा ङ्ञशशङ्ट दङ्टवैको ङ्झनमङ्झभत स्वास््म ऩयीऺण, स्वास््म स्माहाय तथा 
ऩोषणको फन्दोफस्त, 

(ख) याङ्जष्डम खोऩताङ्झरका फभोङ्ञजभको खोऩ सेवा प्रदान गने । 

(ग) ऺ ेत्रङ्झबत्रका स्वास््म सॊस्थाहरूद्वाया ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺण तथा औषङ्झध सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतको दै्वभाङ्झसक रूऩभा ङ्जवद्यारम स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन, 

(घ) ऺ ेत्रङ्झबत्र फारफाङ्झरकाराई साभाङ्ञजक सेवा तथा भनोवैऻाङ्झनक सेवा ङ्छदने 
सभाजसेवी य भनोङ्जवऻको सूचीकयण य उऩरब्ध जनशङ्ञक्तको 
अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाह, 

(ङ) ङ्जहॊसा, ऩङ्चयत्माग वा अन्म दङ्टव्मिवहायफाट ऩीङ्झडत फनेका फारफाङ्झरकाको 
त्माि सॊकरन उर्द्ाय, उऩचाय तथा अल्ऩकारीन स्माहायको 
फन्दोफस्त, 

(च) ङ्जवऩद् तथा प्रकोऩ (बकूम्ऩ, फाढी, ऩङ्जहयो, आगरागी, वन्मजन्तङ्टको 
आक्रभण) प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय, उऩचाय तथा अल्ऩकारीन 
स्माहाय सहामता, 

(छ)स्थानीम चाडऩवि, ङ्जववाह बोज, भेरा आङ्छदभा फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺाथि 
प्राथङ्झभक सेवा, 

(ज) ऺ ेत्रङ्झबत्रका फारफाङ्झरकाको ङ्झनफािध जन्भदताि,  

(झ) ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सेवा उऩरब्ध हङ्टने ङ्झनकाम वा सेवाप्रदामक सभऺ प्रषेण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस,  

(ञ) आऩदभा ऩयेका, फेवाङ्चयस पेरा ऩयेका वा हयाएका फारफाङ्झरकाको तत्कार 
खोज उर्द्ाय, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग फार हेल्ऩराइन तथा 
खोजतरास सेवा  

(ट) फारङ्जहत तथा फारभैत्री वातावयणभा सेवा ऩाउने सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग 
आवश्मक अन्म फन्दोफस्त । 

 

(२)  स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र सेवा प्रवाह गङ्चययहेका साविजङ्झनक, साभाङ्ञजक वा 
ङ्झनजी सेवाप्रदामक ङ्झनकाम, सॊस्था, ङ्जवद्यारमहरूभा फारभैत्री सेवाप्रवाह तथा 
फारफाङ्झरकाङ्जवरुर्द्का कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका ङ्जहॊसा वा दङ्टव्मिवहाय योकथाभ तथा 
ङ्झनवायणका स्थानीम तहरे फारअङ्झधकाय सॊयऺण भाऩदण्ड ङ्झनभािण गयी रागू 
गनि गयाउनछे।  

 

(३) afnaflnsfsf] clwsf/ ;+/If0ffTds tyf k|j4{gfTds lqmofsnfkx? M 

afnaflnsfsf] clwsf/nfO{ :yflkt ug{ tyf ljBdfg gLlt tyf sfg"gnfO{ 

k|efjsf/L sfof{Gjog ug{ b]xfo adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 –  
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s_ hGdbtf{ gePsf afnaflnsfsf] 3/kl/jf/ klxrfg / pgLx?nfO{ 

;dodf hGdbtf{sf] nflu k|f]T;fxg . 

  v_ afnljjfx / afn>d Go"lgs/0fsf nflu ;r]tgfsf ;fy} p4f/sf] 

sfo{qmd ;~rfng .  

u_ wfld{s tyf ;fj{hlgs :ynx?df afnljjfx lgif]w tyf /f]syfdsf nflu 

wfdL, emfFqmL, k'/f]lxt, kl08t, kfb/L cfbLnfO{ tflnd, 36gfsf] klxrfg / 

k}/jL cleofg ;~rfng .  

3_ afnljjfx / afn>daf6 p4f/ ul/Psf afnaflnsfsf] k'gM:yfkgf, 

dgf]ljdz{ / hLljsf]kfh{gsf nflu cfod"ns sfo{qmd ;~rfng .  

ª_ zf]if0f, lx+;f, b'Jo{jxf/ / a]jf:tfdf k/]sf afnaflnsfsf] tYof+s ;+sng, 

cBfjlws tyf ;xof]usf nflu ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; .  

r_ lnË klxrfg u/L ue{ktg ug]{ k|rng cGTo ug{sf nflu cleofg 

;~rfng .  

5_ ufpFkflnsf leq Joj;fo btf{ / gljs/0f tyf cfof]hgf ;Demf}tfsf] 

qmddf pQm Joj;fo tyf cfof]hgfdf afn>d gePsf] ;'lglZrt ul/g] 

Joj:yf . 

h_ ljz]if ;+/If0fsf] cfjZos ePsf afnaflnsfsf] cNksflng tyf 

bL3{sflng k'gM:yfkgfsf] nflu afnu[xsf] :yfkgf tyf ;~rfng .  

em_ ;d'bfodf cfwfl/t afn ;+/If0f k|0ffnLsf]:yfkgf, ;jnLs/0f tyf 

kl/rfng sfo{qmd `_ afnaflnsfnfO{ b'Jo{;gLaf6 ;+/If0f ;DaGwL cleofg 

/ o;af6 lkl8t afnaflnsfsf] k/fdz{, pkrf/ tyf k'gM:yfkgf sfo{qmd .  

6_ laHofO{ u/]sf afnaflnsfsf] ;+/If0f, k/fdz{, k'gM:yfkgf, afnd}qL 

Goflos lg?k0fsf nflu afn Gofo k|0ffnLsf] ;'b[l9s/0f sfo{qmd .  

7_ 3/, kl/jf/, ljBfno / ;d'bfodf afnaflnsf dfly x'g] ;a} k|sf/sf 

b08 ;hfo pGd'ngsf nflu sfo{qmd ;~rfng .  

8_ afnd}qL ljBfno cleofg ;~rfng . 

-9_ ;fOa/ qmfOd / cfw'lgs k|ljlwsf]b"?kof]u ;DaGwdf ;r]tgf cleofg . 

0f_ ckfËtf ePsf afnaflnsfx?sf] klxrfg / ;xof]u -kl/rokq ljt/0f, 

lzIff, tflnd cfbL_ .  

t_ afnSnj tyf afnSnj ;~hfnsf] u7g, ;jnLs/0f / kl/rfng . 

  y_ afn clwsf/ ;+/If0f / k|j4{gsf nflu afnsf]ifsf] :yfkgf / kl/rfng .  
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b_ afnaflnsfsf] If]qdf sfo{/t ;+3 ;+:yfsf] klxrfg tyf lgodg .  

w_ ufpF tyf j8f txsf] of]hgf th'{df / sfof{Gjog k|lqmofdf cy{k"0f{ afn 

;xeflutf ;'lglZrt   

g_ jflif{s ?kdf afnaflnsfsf] l:yltkq k|sfzg .  

k_ afnaflnsf ;DaGwL gLlt, sfo{qmd tyf ah]6sf] ljZn]if0f . 

km_ afnaflnsf ;DaGwL ;dofg's"n k|fyldstf lgwf{/0f u/L ljz]if cleofg 

3f]if0ff .  

a_ afnclwsf/ xgg\sf 36gf cg'udg tyf clen]lvs/0f . 

 e_ ljBfnodf u'gf;f] ;'g'jfO{ ;+oGqsf] :yfkgf tyf kl/rfng .  

 d_ङ्जवद्यारमभा याजनीङ्झतक गङ्झतङ्जवङ्झध गनि य फारफाङ्झरकाराई दरगत याजनीङ्झतक 
ङ्जक्रमाकराऩभा     सहबागी गयाउने कामिराई ङ्झनषधे गने, 

 ङ्जवद्यारम उभेयका फारफाङ्झरकाराइि ङ्जवद्यारमभा बनाि हङ्टनफाट योक्न वा 
ङ्जवद्यारमफाट ङ्झनष्कासन गने ऩङ्चयऩाटीको अन्त्मको प्रमास कामभ याख्न,े 

 फारफाङ्झरकाको उऩङ्ञस्थङ्झत यहने ङ्जवद्यारम तथा अन्म सेवाप्रवाह स्थानभा 
ङ्झतनका राङ्झग सपा खानेऩानी, आयाभकऺ, शौचारम तथा ङ्जकशोयीका 
राङ्झग भाङ्झसक श्रावकवच (प्माड) सङ्जहतका प्राथङ्झभक स्वास््म उऩचाय 
साभग्रीको फन्दोफस्त गने, 

 ङ्जवद्यारम य सभङ्टदामभा फारफाङ्झरकाङ्जवरुर्द् हङ्टन सक्न ेसफै प्रकायका हाङ्झनको 
योकथाभ तथा तथा बमयङ्जहत ङ्ञशऺण तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइका 
राङ्झग फारक्रफ भापि त फारफाङ्झरकाका  यचनात्भक ङ्जक्रमाकराऩराई 
प्रोत्साङ्जहत गने, 

 फारफाङ्झरकाङ्जवरुर्द् हङ्टन सक्ने ङ्जहॊसा, दङ्टमिवहाय तथा शोषणको अन्त्मका 
राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊयऺण प्रणारी ङ्जक्रमाशीर फनाउने य 
प्रषेण प्रणारीराइि प्रबावकायी ऩाने, 

 स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायी वडाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा 
कभिचायीहरूराइि फार अङ्झधकाय तथा फारभैत्री व्मवहाय य फारभैत्री 
शासन सम्फन्धी प्रङ्ञशङ्ञऺत गने, 

 फार सॊयऺण तथा प्रषेण प्रणारीराई वडा तथा स्थानीम तहको मोजना 
तथा वाङ्जषिक कामिक्रभभा सभावेश गयी ङ्झनमङ्झभत चारङ्ट याख्न,े 

 प्रत्मेक वडाभा फार उद्यान य खेरभैदान, ऩङ्टस्तकारम तथा वाचनारमहरूको 
व्मवस्था तथा सञ्चारन गने, 
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 ऺेत्रङ्झबत्रका ४-5 वषि उभेयका फारफाङ्झरकाराइि प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास 
केन्र य ६ देङ्ञख 1३ वषि उभेयका फारफाङ्झरकाराइि अङ्झनवामि 
ङ्जवद्यारम बनाि गने य ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्यारम ऩठाउने फन्दोफस्त,  

 स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र कसैरे ऐनको ऩङ्चयच्छेद २ अनङ्टसायका 
फारअङ्झधकायको उल्रङ्घन गयेभा वा ऩङ्चयच्छेद ३ अनङ्टसाय दाङ्जमत्व ऩूया 
नगयेभा ऐनको दपा ६४ फभोङ्ञजभ ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको तपि फाट 
ङ्झनवेदन ऩयेभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आवश्मक कायफाही गयी 
फारअङ्झधकाय प्रचरन गयाउनेछ। 

 

 afnaflnsfsf] xs clwsf/;Fu ;DalGwt tf]lsPsf cGo sfo{ . 

 

 
 
 

8.ऺते्रङ्झबत्रका फारफाङ्झरका सम्फन्धी अद्यावङ्झधक त्मािीम ङ्जववयण याख्ने्  (1) 
स्थानीम तहरे आफ्ना ऺेत्रङ्झबत्रका १८ वषिको उभेय ऩूया नबएका सफै 
फारफाङ्झरकाको खण्डीम एकीकृत (मङ्टङ्झनपाइड ङ्झडसइङ्ञन्टग्रटेेड) त्मािीम ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक हारतभा याख्नछे  । 

      (२) स्थानीम तहरे मस्तो त्मािीम अद्यावङ्झधक ङ्जववयण वडागत रूऩभा याख्न 
वडासङ्झभङ्झत, वडाअध्मऺ        य वडा कामािरमहरूराई ङ्झनङ्छदिष्ट गनि सक्नेछ । 

    (३) फारफाङ्झरकाको खण्डीम एकीकृत (मङ्टङ्झनपाइड ङ्झडसइङ्ञन्टग्रटेेड) त्मािीम 
ङ्जववयण अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको ढाॉचभा याङ्ञखनेछ। 

 

9.फारभैत्री सॊयचना तथा अभ्मासको सङ्टङ्झनङ्ञितता् (1) फारफाङ्झरकारे प्रत्मऺ 
सहबागी हङ्टने य सेवा ङ्झरने ङ्झनकामहरू वा सेवाप्रदामकका सॊयचना य व्मवहाय 
फारभैत्री य फार सङ्टयङ्ञऺत बएको सङ्टङ्झनित गनि स्थानीम तहरे भन्त्रारमरे जायी 
गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ फारभैत्री अवस्थाको बौङ्झतक प्राङ्जवङ्झधक तथा भानवीम 
सहजताको रेखाजोखा गनेछ ।  

(2) रेखाजोखा प्रङ्झतवेदनको आधायभा स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र फारफाङ्झरका 
यहने वा फारफाङ्झरकाराइि सेवा प्रदान गने ङ्झनकाम वा सेवाप्रदामक सॊस्थाको बौङ्झतक 
सॊयचनाराई फारभैत्री हङ्टने गयी ङ्झनभािण गनि वा भभितसङ्टधाय गनि रगाउन सक्नेछ । 

(3) फारफाङ्झरकाराइि सेवा प्रदान गने ङ्झनकाम वा सेवाप्रदामकराई सेवाप्रवाह 
फारभैत्री फनाउन स्थानीम तहरे ङ्झनदेशन ङ्छदन, ऺभता ङ्जवकास तथा सङ्टधायका 
कामिका राङ्झग सहामता प्रदान गनि वा आवश्मक सहजीकयण गनि सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद 4 

फारफाङ्झरकाको ङ्जवशेष सॊयऺण तथा ऩङ्टन्स्थाऩना 
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10.वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रफन्ध् (१) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रभा पेरा ऩयेका 
ङ्जवशेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको सॊयऺणका राङ्झग ऐनको दपा 
४९ फभोङ्ञजभ वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रफन्ध गनेछ । 

(२) ऐनको दपा ४८ (१) को खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भ उल्रेख बएका कङ्ट नै 
ऩङ्झन फारफाङ्झरका स्थानीम तहको इराकाभा असॊयङ्ञऺत वा फेवाङ्चयस अवस्थाभा 
यहेको सूचना प्राप्त हङ्टना साथ फारकल्माण अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचायको प्रफन्ध 
मथाशीघ्र ङ्झभराउनङ्टऩनेछ ।  

(३) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रफन्धको प्राथङ्झभक ङ्जवचाय गदाि फारकल्माण अङ्झधकायीरे 
सविप्रथभ हेयचाह आवश्मक बएको फाफङ्ट वा आभातपि का नातेदायहरूभध्मे सफैबन्दा 
नङ्ञजकको नाताभा ऩनेको प्राथङ्झभकताक्रभराई प्रश्रम ङ्छदनङ्टऩनेछ य भङ्टरङ्टकी देवानी 
सॊङ्जहता २०७४ को बाग ३ ऩाङ्चयवाङ्चयक कानङ्टनसम्फन्धी ऩङ्चयच्छेद ६ को सॊयऺक य 
ऩङ्चयच्छेद ७ को भाथवय सम्फन्धी व्मवस्थारे ङ्झनदेश गये अनङ्टसायका फारफाङ्झरकाका 
अङ्झधकाय सॊयङ्ञऺत हङ्टने गयी हेयचाहको प्रफन्ध ङ्झभराउनङ्टऩनेछ । 

(४) नङ्ञजकको नातेदाय भापि त वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह सम्बव नबएभा त्मस्तो 
फारफाङ्झरकाराई हेयचाह गनि इच्छङ्टक ऩङ्चयवाय वा व्मङ्ञक्तको सॊयऺकत्वभा यहने गयी 
हेयचाहको प्रफन्ध ङ्झभराउनङ्टऩनेछ। 

(५) ऐनको दपा ४८ (१) को खण्ड (च) य (छ) अनङ्टसायका फारफाङ्झरकाका 
राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहका राङ्झग मथासम्बव ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने 
सॊस्थाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(६) ऩाङ्चयवाङ्चयक हेयचाह गने सॊस्था नबएभा फारगहृभा त्मस्ता फारफाङ्झरकाको 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गयाउने प्रफन्ध ङ्झभराउनङ्टऩनेछ ।  

(७) स्थानीम तहको ऺेत्रभा कसैरे अनाथ, फेवाङ्चयस वा स्माहाय सॊयऺण गने 
फाफङ्टआभा वा अङ्झबबावक नबएको फारफाङ्झरका पेरा ऩायेभा वा यहे, बएको 
जानकायी बएभा अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको ढाॉचाको ङ्जववयणसङ्जहत फारकल्माण 
अङ्झधकायी वा स्थानीम प्रहयी कामािरमराई सूचना उऩरब्ध गयाइङ्छदनङ्टऩछि ।  

 

11.फारगहृको स्थाऩना तथा सञ्चारन् (१) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र 
पेरा ऩयेका ङ्जवशेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको सॊयऺण गने 
प्रमोजनका राङ्झग फारगहृ स्थाऩना य सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

(२) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩयोऩकायको उद्देश्मरे कानङ्टनफभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थारे अनाथ 
फारआश्रभ/अनाथारम वा फारगहृ सञ्चारनभा ल्माएको वा सञ्चारन गयेभा 
फारकल्माण अङ्झधकायीरे ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई 
सॊयऺणाथि ऩठाउन सक्नेछ । मसयी सॊयऺणाथि ऩठाइएको फारफाङ्झरकाराई त्मस्तो 
फार आश्रभ/अनाथारम वा फारगहृरे उङ्ञचत हेयचाह तथा सॊयऺणको व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्टऩनेछ । 
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(३) अनाथ फार आश्रभ/अनाथारम तथा फारगहृको बौङ्झतक ऩूवािधाय, फन्दोफस्ती 
जनशङ्ञक्त तथा सञ्चारन फारगहृ भाऩदण्डफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

 
 

ऩङ्चयच्छेद ५ 

फार सहबाङ्झगता तथा फार क्रफ सञ्चारन 

12.फार सहबाङ्झगताको अभ्मास् (1) स्थानीम तहरे फारफाङ्झरकाराइि आपूराइि 
असय ऩाने ङ्जवषमभा आफ्नो धायणा फनाउन य व्मक्त गने सऺभ फनाउन ेप्रमोजनका 
राङ्झग ऩङ्चयवाय, सभङ्टदाम, ङ्जवद्यारम, साविजङ्झनक ङ्झनकाम वा सॊस्थाफाट गङ्चयन े
फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा फार सहबाङ्झगताको अभ्मासराइि प्रवर्द्िन 
गनेछ। 

  (2) फार सहबाङ्झगता प्रवर्द्िनका राङ्झग स्थानीम तहफाट देहामका उऩामहरू 
अवरम्फन गङ्चयनेछन ्  

(क) फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झत ङ्झनभािण, मोजना तजङ्टिभा, कामािन्वमन, 

अनङ्टगभन य भूल्मािनको सन्दबिभा फारफाङ्झरकासॉग वडास्तयीम 
सहबाङ्झगतात्भक छरपर गने, 

(ख) फार सङ्टयऺा, ङ्ञशऺा य खेरकङ्ट द रगामत ङ्झतनको प्रङ्झतबा ङ्जवकासका 
ठोस कामिक्रभ तजङ्टिभा गयी रागू गने य त्मसभा फारफाङ्झरकाराई 
स्वैङ्झछक रूऩभा व्मवस्थाऩकीम बङू्झभका खेल्ने अवसय ङ्छदने, 

(ग) फारफाङ्झरकाको ऺभता तथा सीऩ ङ्जवकास, प्रङ्झतबा प्रस्पङ्ट टनका राङ्झग 
उनीहरूकै ऩहरभा फारङ्जहतकायी सूचना साभग्री, ङ्झबते्तऩङ्झत्रका 
प्रकाशन य येङ्झडमो कामिक्रभ सञ्चारन गनिभा आवश्मक स्रोत साधन 
उऩरब्ध गयाउन,े 

(घ) फारफाङ्झरकाको ऩहरभा फार सॊस्था तथा फार क्रफ दतािको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ऩनि आएभा आधायभा फार क्रव, फार सॊस्था वा फार 
क्रफ सञ्जार दताि गयी प्रभाणऩत्र ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाउने य 
सञ्चारनका राङ्झग सहजीकयण गने,  

(ङ) फार क्रफ तथा फार क्रफ सञ्जारको नवीकयण गङ्चयङ्छदने, 
(च) फार सहबाङ्झगता  य फारफाङ्झरकाको धायणा व्मक्त गने य सङ्टनङ्टवाई 

हङ्टने वातावयण ङ्झसजिना गनि कामिक्रभ तम गने य सञ्चारन गने । 

  

13.फार क्रव वा सॊस्था दताि तथा नवीकयण् (१) फारक्रफ वा सॊस्था सञ्चारन 
गनि चाहन ेफारफाङ्झरकारे   दतािका स्थानीम तहभा देहामका ङ्जववयणसङ्जहत अनङ्टसूची 
३ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ् 

(क) फारक्रफ वा सॊस्था दताि गनि चाहने फारफाङ्झरकाको नाभ थय, 

उभेय, अध्ममन गङ्चययहेको कऺा, ठेगाना य जन्भदतािको 
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प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा टोर ङ्जवकास सॊस्था वा सङ्झभङ्झत, 
अध्ममनयत ङ्जवद्यारम वा आङ्ञश्रत फारगहृको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र, 

(ख) फारक्रफ वा सॊस्थाको उद्देश्म तथा सो भापि त गनि चाहेका 
भङ्टख्म काभको ङ्जववयण,  

(ग) फारक्रफ वा सॊस्थाको सदस्मताको ङ्जकङ्झसभ, सदस्मता ङ्झरने 
प्रङ्जक्रमा तथा कामि सङ्झभङ्झतभा यहने ऩदहरूको ङ्जववयण  तथा 
ङ्झनवािङ्ञचत हङ्टने प्रङ्जक्रमा य अवङ्झध तथा सञ्चारन ङ्जवङ्झध सभेत खङ्टरेको 
प्रफन्धावरी,  

(घ) तदथि कामिसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको नाभावरी । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन आएभा स्थानीम तहरे फारक्रफ वा 
सॊस्था दताि गयी दताि अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्र ङ्छदनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताि बएको फारक्रफ वा सॊस्थारे प्रत्मेक वषि 
स्थानीम तहभा देहामको ङ्जववयण खङ्टराई नवीकयणको राङ्झग अनङ्टसूची ५ 
फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछन ्  

(क) वषिबय आपूरे गयेको भङ्टख्म काभ वा ङ्जक्रमाकराऩको सङङ्ञऺप्त 
ङ्जववयण, 

(ख) सदस्महरू तथा कामि सङ्झभङ्झतभा यहेका ऩदहरूको ङ्जववयण । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन आएभा स्थानीम तहरे फारक्रफ वा 
सॊस्थाको नवीकयण गङ्चयङ्छदनेछ । 

(५)  स्थानीम तहभा दताि/आफर्द् बएका फार क्रफ वा सॊस्थाको अङ्झबरेख 
अनङ्टसूची ६ फभोङ्ञजभ य नवीकयण अङ्झबरेख अनङ्टसूची ७ फभोङ्ञजभ याङ्ञखनेछ 
य दताि/आफर्द्ता वा नवीकयण गयेफाऩत कङ्ट नै शङ्टल्क ङ्झरइने छैन । 

(6) प्रत्मेक फार क्रव तथा सॊस्थारे प्रत्मेक वषि सम्ऩादन गयेका कामिहरूको 
सॊङ्ञऺप्त जानकायी प्रत्मेक वषिको पागङ्टन भङ्जहनाको भसान्तसम्भ स्थानीम 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्टऩनेछ। 

(७)  फार क्रफ वा सॊस्थारे ङ्जववयण नफङ्टझाएभा वा नवीकयण नगयाएभा दताि 
बएको वा ऩङ्झछल्रो नवीकयण गयाएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई वषिको अवङ्झध 
नाघेऩङ्झछ  सो फार क्रफ वा सॊस्था स्वत् ङ्झनङ्ञष्क्रम बई स्वङ्जवघङ्जटत 
बएको भाङ्झननेछ य दतािअङ्झबरेखफाट अऩरेखन गङ्चयनेछ। 

14.फार क्रफ वा सॊस्थाको वगॉकयण्  (१) स्थानीम तहभा दताि हङ्टने फार क्रफ 
वा सॊस्थाको वगॉकयण देहामफभोङ्ञजभको हङ्टनेछ् 
(क) सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार क्रफ् 
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(१) स्थानीम तहको ङ्झनङ्ञित बगूोर ङ्झबत्रको टोर, वस्ती, वडाङ्झबत्र 
ङ्जवद्यारम जाने य नजान े दङ्टफै ङ्जकङ्झसभका फारफाङ्झरकाराइि 
सभेटेय वा ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रराइि कामिऺ ेत्र फनाएय 
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार क्रफ गठन गनि सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभका फार क्रफरे स्थानीम तहभा 
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार क्रफको नाभभा दताि गनि 
सक्नेछन । 

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका फार क्रफरे सम्फङ्ञन्धत बगूोर 
ङ्झबत्रको सफै उभेय, ङ्झरॊग, जाङ्झत, आङ्झथिक हैङ्झसमत कभजोय 
बएका तथा अऩाङगता बएका  फारफाङ्झरकाराई सभेट्ने य 
उनीहरूको उङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व तथा सहबाङ्झगता हङ्टने सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनङ्टिऩनेछ । 

(४)  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार क्रफभा सदस्म फङ्ङका राङ्झग उक्त 
ऺेत्रङ्झबत्र साभान्मत् ६ भङ्जहना वा सो बन्दा फढी स्थामी वा 
अस्थामी फसोफास बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(ख) ङ्जवद्यारमभा आधाङ्चयत फार क्रफ् 
  (१) कङ्ट नै ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत फारफाङ्झरकाराइि सभेटेय उक्त 
ङ्जवद्यारम    ङ्झबत्र फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा 
प्रवर्द्िन गनि ङ्जवद्यारमभा आधाङ्चयत फार    क्रफ 
गठन गनि सङ्जकनेछ ।   

 (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभका फार क्रफरे स्थानीम तहभा 
ङ्जवद्यारमभा आधाङ्चयत  फार क्रफको नाभभा दताि हङ्टन सक्नेछन । 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको फार क्रफरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत सफै जातजाङ्झत, कऺा, ङ्झरॊग, आङ्झथिक तथा 
शायीङ्चयक अवस्था कभजोय फारफाङ्झरका तथा अऩाङगता बएका 
फारफाङ्झरकाको उङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गयेको 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।   

 (३) ङ्जवद्यारमभा आधाङ्चयत फार क्रफको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन 
तथा  भागिदशिनका राङ्झग एकजना सॊयऺक ङ्ञशऺक ङ्जवद्यारम प्रशासनरे 
तोक्न सक्नेछ । 
(ग) ङ्जवषमगत फार क्रफ् 

(१)  सभङ्टदामभा रङ्टकेय यहेको वा सभङ्टदामभा ऩमािप्त रुऩभा 
सम्फोधन हङ्टन नसकेको ङ्जवङ्ञशष्ट ङ्जवषमहरू जस्तै फाङ्झरकाको भात्र 
सवार, फार ङ्जववाह, स्वास््म तथा सयसपाई, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनि, 
फारश्रभ, एचआइबी  तथा एड्स जस्ता ङ्जवषमहरूभा कामि 
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गनि सभङ्टदामभा ङ्जवङ्ञशष्ट ढॊगरे ङ्जवषमगत फार क्रफ गठन गनि 
सङ्जकनेछ ।  

 (२)  ङ्जवषमगत फार क्रफ ङ्जवद्यारम तथा सभङ्टदामभा 
आधाङ्चयत फार क्रफको  उऩसभूहको रूऩभा सभेत गठन गनि सङ्जकनेछ 
।   
(घ) ङ्जवङ्ञशष्टीकृत फार क्रफ् 

  (१) अन्तयािङ्जष्डम रुऩभा नै स्थाङ्जऩत स्वमॊसेवा अङ्झबमान तथा 
सॊगठनहरू,     स्थानीम तहको ङ्जवङ्ञशष्टीकृत 
ङ्झनकामरे ङ्जवशेष प्रकृङ्झतको आफ्नो सॊस्थागत फार क्रफ   
 गठन गनि सक्नेछन  ।   

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको फार क्रफको गठन य 
व्मवस्थाऩन ङ्जवङ्झध स्वमॊ मसको भहासघॊ,  सयॊऺक ङ्झनकाम तथा 
स्थाङ्जऩत भान्मता य ङ्जवधानहरूफाट सञ्चाङ्झरत हङ्टन सक्नेछन  । 

(ङ) फारगहृ वा फार सङ्टधाय गहृभा आधाङ्चयत फार क्रफ्  

(१) फारगहृ वा फार सङ्टधाय गहृभा यहेका फारफाङ्झरकाको 
अङ्झधकाय सॊयऺण तथा सम्फधिनका राङ्झग फारगहृ वा फार सङ्टधाय 
गहृभा आधाङ्चयत फार क्रफ गठन गनि सङ्जकनेछ ।  

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको फार क्रफरे सम्फङ्ञन्धत फारगहृ 
वा सङ्टधाय गहृभा यहेका सफै जातजाङ्झत, कऺा, ङ्झरॊग,  आङ्झथिक 
तथा शायीङ्चयक अवस्था कभजोय फारफाङ्झरका तथा अऩाङगता 
बएका फारफाङ्झरकाको उङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित 
गयेको  हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।   

(३) फारगहृ वा सङ्टधायगहृभा आधाङ्चयत फार क्रफको सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन तथा भागिदशिनका राङ्झग गहृ प्रभङ्टखरे एकजना सॊयऺक 
ङ्ञशऺक वा सहजकताि तोक्न सक्नेछ । 

15.फार क्रफ सञ्जार दताि तथा नवीकयण् (१) स्थानीम तहभा दताि बएका 
फारक्रफ वा सॊस्थाहरूरे गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम फार सञ्जार दताि गनि चाहेभा 
देहामका ङ्जववयणसङ्जहत स्थानीम तहभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ् 

(क) फारक्रफ वा सॊस्थाहरूको दताि प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख)  फारक्रफ वा सॊस्थाहरूरे सञ्जारको रूऩभा दताि गने साभूङ्जहक 
ङ्झनणिमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ग)  फारक्रफ वा सॊस्थाहरूको सञ्जारको उद्देश्म य भङ्टख्म 
ङ्जक्रमाकराऩ, 

(घ) फारक्रफ वा सॊस्थाको सञ्जारभा प्रत्मेक फारक्रफ वा 
सॊस्थाफाट सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको ङ्जवङ्झध,  
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(ङ)  सञ्जारको सदस्म तथा कामि सङ्झभङ्झतभा यहने ऩदाङ्झधकायीको 
ङ्जववयण । 

(२)  स्थानीम तहभा दताि बएका फारक्रफ वा सॊस्थाहरूरे उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ फार सञ्जार स्थाऩना गनि ङ्झनवेदन ङ्छदएभा स्थानीम तहरे 
सञ्जारको दताि गयी प्रभाणऩत्र ङ्छदनेछ ।  

(३) स्थानीम तहभा दताि बएका फार सञ्जाररे आपूरे गयेको काभको 
सङ्ञषऺप्त ङ्जववयण, सदस्महरूको ङ्जववयण सभेत खङ्टराई प्रत्मेक दङ्टई वषिभा 
स्थानीम तहभा नवीकयणको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन आएभा स्थानीम तहरे फार सञ्जारको 
नवीकयण गङ्चयङ्छदनेछ। 

(५) स्थानीम तहरे फार सञ्जारराई व्मवङ्ञस्थत गनि स्थानीम फार अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा वडा वा स्थानीम तह स्तयभा फार सञ्जार गठन 
गयी कामि गनि ङ्छदन सक्नेछ । 

(६)  फार सञ्जार दताि य नवीकयण गये फाऩत कङ्ट नै शङ्टल्क ङ्झरइने छैन । 

(७)  फार सञ्जाररे ५ वषिसम्भ नवीकयण नगयाएभा स्वत् ङ्झनङ्ञष्क्रम बई 
स्वङ्जवघङ्जटत बएको भाङ्झननेछ य दतािअङ्झबरेखफाट अऩरेखन गङ्चयनेछ। 

16.फार क्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय (1) फार क्रफको 
काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) क्रफभा आवर्द् सदस्म सङ्जहत अठाय वषि भङ्टङ्झनका सफै 
फारफाङ्झरकाहरुको ऺभता ङ्जवकास अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने खारका हाङ्ञजयी 
जवाप, वकृ्तत्वकरा, ङ्झनफन्ध रेखन, साङ्जहङ्ञत्मक गङ्झतङ्जवङ्झध आङ्छद 
सञ्चारन गने, 

(ख) फारफाङ्झरका, उनीहरूका अङ्झबबावक, य ऩङ्चयवायका अन्म सदस्महरूराई 
फार अङ्झधकायको फायेभा सचेत गयाउने, 

(ग) ङ्झसकाई प्रङ्जक्रमाभा फार सहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्छद्व गदै फारफाङ्झरकाभा 
अन्तयङ्झनहीत प्रङ्झतबाको प्रस्पङ्ट टन गने गयाउन,े 

(घ) फारफाङ्झरकाराई जीवनऩमोगी सीऩको फायेभा जानकाय गयाउने, 
(ङ) फार क्रफराइ फारफाङ्झरकाभा यचनात्भकता य नवीन कौशर 

ङ्जवकास गने एक साझा स्थरको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयाउने, 
(च) फारफाङ्झरकाको कऺा कोठाको ङ्झसकाइराई वास्तङ्जवक जीवनभा 

रूऩान्तयण गनि सक्ने साधनको रूऩभा फार क्रफराई ऩङ्चयङ्ञचत 
गयाउने, 
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(छ) स्वास््म, सयसपाई य वातावयणका ऺेत्रभा साभङ्टदाङ्जमक सचेतनाका 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सञ्चारन गने, 

(ज) फारफाङ्झरकाको कल्माण य अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गनि स्थानीम तहभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरू आमोजना गने, 

(झ) करा, साङ्जहत्म, साभाङ्ञजक सद्भाव, भातबृाषा, भात ृसॊस्कृङ्झत य ङ्ञशऺाको 
सॊयऺणका राङ्झग आवाज उठाउन; य साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत तथा फार 
अङ्झधकाय उल्रॊघनको घटनाहरूको ङ्झफरूर्द् यचनात्भक आवाज 
उठाउने,  

(ञ) ङ्जवद्यारम बनाि हङ्टने उभेय सभूहका फारफाङ्झरकाहरु ङ्जवद्यारम बनािफाट 
वङ्ञञ्चत यहे नयहेको फायेभा ङ्झनयन्तय अनङ्टगभन गने य ङ्जवद्यारम नगएका 
फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारम बनाि गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत वडा 
कामािरमसॉग सभन्वम गयी ङ्जवद्यारम बनाि गने व्मवस्था ङ्झभराउने, 

(ट) स्थानीम तह तथा आफ्नो वडाङ्झबत्रका टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुरे 
सञ्चारन गने जनचेतनाभङ्टरक कामिभा सकृम सहबाङ्झगता जनाउने, 

(ठ) फारभैत्री शासन प्रवर्द्िनका राङ्झग ङ्झनधािङ्चयत सङ्टचकहरु कामािन्वमनभा 
सदैव अग्रसय यही फारभैत्री वडा वा ऩाङ्झरका अङ्झबमानभा स्थानीमतह 
तथा वडाराई ङ्झनयन्तय सहमोग गने,  

(ड) ऩूणि साऺय, ऩूणि खोऩ, ऩूणि घटना दताि, ऩूणि सयसपाई आङ्छद अङ्झबमानभा 
ऩाङ्झरका, वडा तथा टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराई सहमोग गने । 

(2) फार क्रफ सञ्जारको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
क) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका फारक्रफहरूको अङ्झबरेख याख्न े तथा 

फारफाङ्झरकाका राङ्झग उऩमोगी हङ्टने ऩ ङ्टस्तकारम वा सूचना केन्र 
स्थाऩना य सञ्चारन गने, 

ख) आफर्द् फारक्रफहरूको गङ्झतङ्झफङ्झध सञ्चारन गनि सञ्जारराई वडा, 
स्थानीम तह तथा अन्म सहमोगी सॊस्थाहरूफाट प्राप्त आङ्झथिक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने, 

ग) ङ्झफदा य पङ्ट सिदको सभम ङ्झभराई फारक्रफहरूरे सञ्चारन गयेका 
कामिक्रभहरूभा अङ्झतङ्झथको रूऩभा उऩङ्ञस्थत बई फारक्रफका अन्म 
साथीहरूराई हौसरा प्रदान गने, 

घ) फार अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेष अङ्झबमान तथा कामिहरू 
फारक्रफहरूभापि त  प्रबावकायी रूऩरे सम्ऩङ्ङ गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ 
उऩसङ्झभङ्झतहरूको गठन गयी सञ्जारका ऩदाङ्झधकायीहरूका फीचभा 
कामिङ्जवबाजन गयी काभ गनि सकायात्भक वातावयण फनाउने, 

ङ) स्थानीम तहरे स्थानीम स्तयभा फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत मोजना तजङ्टिभा कामािन्वमन य भूल्माॊकनका सम्ऩूणि 
चयणहरूभा सञ्जारफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको भाग गनङ्टिका साथै अन्म 
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फारक्रफहरूको तपि फाट आएको मोजना तथा सङ्टझावहरू सभेतराई 
ख्मार गदै सञ्जारको तपफािट सङ्जक्रम सहबाङ्झगता जनाउने, 

च) स्थानीम स्तयभा फारफाङ्झरकाभाङ्झथ हङ्टने सफै ङ्जकङ्झसभका दङ्टव्मिवहाय, 
ङ्जहॊसा, हेरा, हेऩाइ, साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य ङ्जवबेद जस्ता फारअङ्झधकाय 
हननका घटनाङ्जवरूर्द् फारक्रफको तपि फाट आवश्मक ऩहर य ऩैयवी 
गने साथै मस्ता ङ्जकङ्झसभका घटनाका ङ्जवरूर्द् सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारा 
ऩऺहरूको ध्मान आकृष्ट गयाउने, सहकामि य सभन्वम गने, 

छ) फारक्रफहरुरे आमोजना गने कामिक्रभका राङ्झग आवश्मक 
स्रोतहरुको खोजी गयी सञ्जाररे सहमोग भाग गने तथा कामिक्रभ 
सम्ऩङ्ङ गनि अन्म ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम गने,  

ज) आफ्नो कामिऺ ेत्रभा सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारम बनाि, जन्भदताि, 
फारङ्जववाह, फारभैत्री फातावयण, खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टक्त ऺेत्र, फारभैत्री 
स्थानीम शासन, ङ्जवद्यारमभा बमयङ्जहत ङ्ञशऺण ङ्झसकाइको सम्फन्धभा 
फारफाङ्झरका सॉगसॉगै गने अङ्झबमानहरूभा फारसञ्जारको तपि फाट 
सङ्जक्रम सहबाङ्झगता जनाउने, 

झ) फारक्रफ तथा फार अङ्झधकायको ऺेत्रभा कामियत  अन्म सॊघसस्था 
तथा सयोकायवाराहरूफीच आऩसी सभझदायी य सभन्वमको वातावयण 
तमाय गने, 

ञ) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका फारक्रफहरूरे सम्ऩङ्ङ गयेका 
ङ्जक्रमाकराऩहरूको सॊङ्ञऺप्त प्रङ्झतवेदन भाग गने तथा सो को अङ्झबरेख 
याख्न ेतथा स्थानीम तह फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ऩेस गने,  

ट) फारक्रफहरू फीच आऩसी सभन्वम, सहकामि फढाउने तथा 
सवारहरूको साभूङ्जहकीकयण गने य एक आऩसफाट ङ्झसकाइका 
अवसय ङ्झसजिना गने । 

 

(३) उऩदपा (1) य (२) भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे फार क्रफ, फार सॊस्था तथा फार 
सञ्जाररे देहाम फभोङ्ञजभका कामिहरूभा सहबागी हङ्टन वा गनि गयाउन ऩाउने छैनन ्  
 (क) कङ्ट नै याजनीङ्झतक दर वा त्मसको बात ृसॊगठनका ऩऺऩोषण वा ङ्जवयोध गनि, 
 (ख) सभङ्टदामको साविजङ्झनक वा ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त दङ्टरुऩमोग तथा कसैको जीउ ज्मानभाङ्झथ ऺङ्झत 
ऩङ्टर्रमािउन, 
 (ग) सभङ्टदामका ङ्झनङ्ञित जातजाङ्झत, धभि, ऺेत्र वा ऩेशाकभॉ प्रङ्झत गरत बावना य दृङ्जष्टकोण 
सम्प्रषेण गनि,  

 (घ) ङ्जहॊसा य दङ्टव्मिवहाय ऩीङ्झडत तथा प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाको गोऩनीमता बङ्ग हङ्टने य 
 ऩङ्जहचान खङ्टल्ने गङ्झतङ्जवङ्झधहरू गनि, 
 (ङ) साॊस्कृङ्झतक कायण फाहेक यातको सभमभा य आफ्नो ङ्जवद्यारम, फारगहृ वा सभङ्टदाम 
बन्दा फाङ्जहय     गएय गङ्चयन ेगङ्झतङ्जवङ्झध तथा कामिक्रभहरूभा सहबागी हङ्टन तय प्रङ्झतस्ऩधाि, 
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आवासीम ताङ्झरभ वा आमोजकहरूरे उङ्ञचत सङ्टयऺा प्रफन्ध गयेको अवस्थाभा बने सभङ्टदाम, 
फारगहृ वा ङ्जवद्यारम बन्दा फाङ्जहय गएय कामिक्रभ गनि सङ्जकने छ,  

(च) उङ्ञचत सङ्टयऺाको प्रफन्ध य आवश्मक ऩूवि अनङ्टभङ्झत फेगय ङ्ञजउज्मानभा खतया ऩङ्टग्ने 
   साहङ्झसक खेरहरू खेल्न खेराउन, 
(छ) फार सभूह कोष ङ्झनभािण वा आम आजिनका राङ्झग फारश्रभ तथा कङ्ट नै ऩङ्झन  
   व्माऩाय वा व्मवसाम गनि, 
(ज)  ङ्झसॊगो ऩङ्चयमाजेना सञ्चारन गनि वा ठङ्टरा य राभो सभमका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सञ्चारन 
गनि, 
(झ)  आङ्झथिक ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरई कामि गनि, 
(ञ)  साभाङ्ञजक रुऩभा अस्वीकामि तथा नकायात्भक साभाङ्ञजक प्रबाव ऩाने कामि गनि 
   गयाउन,  

(ट)  साभाङ्ञजक शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था तथा सङ्टयऺाभा नकायात्भक असय ऩने देङ्ञखएभा वा 
अन्म उऩमङ्टक्त कायण दसािई स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशिभा सङ्टयऺा ङ्झनकाम वा 
स्थानीम तह वा ङ्जवद्यारमरे योक रगाएका कामि गनि गयाउन।  

16.फार क्रफ, सॊस्था वा सञ्जारका थऩ सति तथा ङ्ञजम्भेवायी् (१) फार क्रफ, 

फार सॊस्था वा फार सञ्जारभा ऩाॉच वषिभाङ्झथका सफै उभेय सभूह, ङ्झरङ्ग, जातजाङ्झत, 

पयक ऺभता बएका फारफाङ्झरकारगामत स्थानीम सभाज वा सभङ्टदामको 
ङ्जवङ्जवधताराई प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत गने गयी सभावेशी हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

 तय फाङ्झरकाहरू वा दपा ११ फभोङ्ञजभ वगॉकृत सदस्म भात्र यहन सक्न े गयी 
फारक्रफ वा सॊस्था  सञ्चारन गनि फाधा ऩने छैन ।  

(२) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको सदस्मता ङ्जवधानभा तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमाफभोङ्ञजभ 
मोग्म  फारफाङ्झरका वा ङ्झनजको सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरन ऩाउने गयी खङ्टल्रा 
गनङ्टिऩनेछ । 

(३) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको नेततृ्व वा मसका ङ्जक्रमाकराऩभा फढी बन्दा 
फढी फारफाङ्झरकाराई अवसय ऩाउने गयी सञ्चारन गनङ्टिऩनेछ ।  

(४) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारका ऩदाङ्झधकायीहरुरे दङ्टई कामिकार बन्दा फढी 
ऩदभा ङ्झनयन्तय नफसी क्रभश् अकाि फारफाङ्झरकाराई नेततृ्वको अवसय प्रदान 
गनङ्टिऩदिछ ।  

(५) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको सदस्मता ङ्झरन वा सञ्जारभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनि 
कङ्ट नै फारक वा फाङ्झरकाराई फाध्म ऩानि हङ्टॉदैन । 

(६) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जाररे आफ्ना क्रफ, सॊस्था वा सञ्जारका सदस्महरुको 
ङ्जहत हङ्टने य दीघिकारसम्भ पाइदा ऩङ्टग्ने कामिक्रभ सञ्चारन गनङ्टिऩदिछ ।  

(७) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जाररे याजनीङ्झतक दरका दरीम कामिक्रभभा सहबागी 
हङ्टने वा त्मसको सभथिन य ङ्जवयोध गने कामिक्रभ सञ्चारन गनङ्टि हङ्टॉदैन। तय, 
याजनीङ्झतक ङ्जवचायधाया य दृङ्जष्टकोणका ङ्जवषमभा फौङ्जर्द्क अन्तङ्जक्रि मा, वकृ्तत्वकरात्भक 
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फहस य छरपरजस्ता कामिक्रभ आमोजना वा सञ्चारन गनि वा सोभा सहबागी हङ्टन 
मस ङ्झनमभरे कङ्ट नै फाधा ऩने छैन ।  

(८) फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जाररे आफ्नो सॊस्थाको आङ्झथिक कायोफाय 
फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जार सञ्चारन गनि ङ्झसपाङ्चयस गने सम्फङ्ञन्धत 
टोरङ्जवकास सॊस्था, ङ्जवद्यारम, फारगहृ, साभङ्टदाङ्जमक व्मवङ्ञस्थत गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ । 
फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जार आपैरे कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको आङ्झथिक कायोफाय 
गनङ्टि हङ्टॉदैन य अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारराई 
आङ्झथिक बाय ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन दाङ्जमत्व ङ्छदन वा कामि गयाउन हङ्टॉदैन ।  

(९) फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारसॉग सहकामिभा कङ्ट नै कामिक्रभ सञ्चारन 
गदाि गयाउॉदा सहकामि गने सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे आङ्झथिक दाङ्जमत्व फेहोने गयी सञ्चारन 
गनङ्टि गयाउनङ्टऩनेछ ।  

(१०) फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारको आङ्झथिक ऩऺको ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको 
सॊस्थारे सोसॉग सम्फङ्ञन्धत आङ्झथिक कायोफायको नेऩार कानून फभोङ्ञजभ सॊस्थारे 
याख्न ेरेखाप्रणारीफभोङ्ञजभ अरग्गै रेखा तथा अङ्झबरेख याख्नङ्टऩनेछ ।  

 

17. फार क्रफ तथा फार सञ्जारको स्थानीम स्तयको बेरा् (१) साविजङ्झनक 
ङ्झनकाम वा सॊस्थारे फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺा य सॊयऺणको सङ्टङ्झनङ्ञितता गयी फारक्रफ 

वा सॊस्था य फार सञ्जारको वडा, स्थानीम तहस्तयको बेरा आमोजना गनि सक्नेछन  
। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको बेराका आमोजकरे सहबागी हङ्टने प्रत्मेक 
फारफाङ्झरका, फारफाङ्झरकाको आभाफाफङ्ट, सॊयऺक वा भाथवयसॉग अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई ङ्झरङ्ञखत भञ्जङ्टयीनाभाभा हस्ताऺय गयाउनङ्टऩदिछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको बेरा आमोजना गदाि फारफाङ्झरकारे याती फास 
फस्ने गयी जानङ्टऩने बएभा फारफाङ्झरकाराई ऩङ्चयवाय वा सॊयऺकको ङ्ञजम्भा 
रगाई ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । तय फाङ्झरकाको हकभा भङ्जहराको साथ रगाइ 
ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतसम्फन्धी व्मवस्था 
१८ .स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको गठन् (१) स्थानीम तहभा देहाम 
फभोङ्ञजभको अध्मऺ य सदस्म यहने स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ:- 

 (क) गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺ                            –अध्मऺ 

 (ख) स्थानीम तहरे तोकेका भङ्जहरासङ्जहत कम्तीभा 2 जना वडा सदस्म -सदस्म 

 (ग) ऺेत्रङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरूभध्मेफाट कम्तीभा २जना -सदस्म 

 (घ) सूचीकृत सभाजसेवी य फार भनोङ्जवऻ  १ जना  -सदस्म 

 (ङ) ऺेत्रङ्झबत्रका ङ्ञचङ्जकत्सक य भनोङ्ञचङ्जकत्सकहरूभध्मेफाट १ जना  -सदस्म 
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 (च) स्थानीम कामिऩाङ्झरकाका फारफाङ्झरका/ङ्ञशऺा/जनस्वास््म शाखा 
प्रभङ्टख३ जना -सदस्म 

 (छ)  स्थानीम फार सञ्जाररे तोकेका फाङ्झरकासङ्जहत 2 जना फारप्रङ्झतङ्झनङ्झध
  –सदस्म  

 (ङ)  स्थानीम प्रहयी प्रभङ्टख, नेऩार प्रहयी   १ जना           –सदस्म 

 (च) फार अङ्झधकाय, सॊयऺण, कल्माण, फारन्मामको कामािन ङ्टबवी व्मङ्ञक्त 
वा सॊस्था भध्मेफाट स्थानीम तहरे भनोनमन गयेका कम्तीभा 1 
जना भङ्जहरासङ्जहत ३ जना       -सदस्म 

 (छ) फार कल्माण अङ्झधकायी                      –सदस्म–सङ्ञचव  

 (२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदस्मको 
ऩदावङ्झध चाय वषिको हङ्टनेछ । 

19.स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् (१) स्थानीम फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) सङ्झभङ्झतको दीघिकारीन नीङ्झत, मोजना य वाङ्जषिक कामिक्रभ तथा 
वजेट स्वीकृत गने,  

(ख) फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण, प्रवर्द्िन य 
ऩङ्चयऩूङ्झतिको राङ्झग आवश्मक स्थानीम नीङ्झत, कानून, मोजना, 
कामिक्रभ य सॊस्थागत सॊमन्त्रको व्मवस्था गनि स्थानीम तहराई 
सङ्टझाव ङ्छदने,  

(ग) स्थानीम तहद्वाया सञ्चाङ्झरत फारफाङ्झरकासम्फन्धी कामिक्रभको 
अनङ्टगभन, भूल्मािन तथा सभीऺा गयी सङ्टझाव ङ्छदने,  

(घ) स्थानीम तहङ्झबत्र हङ्टन सक्ने फार ङ्जववाह, फार श्रभ, शायीङ्चयक 
तथा भानङ्झसक ऩीडा तथा फार मौन दङ्टव्मिवहाय जस्ता सफै 
प्रकायका फार ङ्जहॊसाको योकथाभ, ङ्झनषधे य ङ्झनमन्त्रण तथा सडक 
फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय, ऩङ्टन्स्थाऩना, सॊयऺण य व्मवस्थाऩनभा 
सभन्वम, सहमोग य सहजीकयण गने,   

(ङ) आफ्नो स्थानीम तहङ्झबत्रका वडा, ङ्जवद्यारम, सॊयचनाराइि फारभैत्री 
फनाउन आवश्मक भाऩदण्ड तजङ्टिभा गने गयाउने, 

(च) फारभैत्री स्थानीम शासनको अवरम्फनका साथै फारभैत्री वडा 
तथा ऩाङ्झरका घोषणाको ङ्झसॊगो नेततृ्व ङ्झरने, 

(छ) फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा प्रवर्द्िन गने सम्फन्धभा 
सयोकायवाराको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने गयाउने,  

(ज) स्थानीम तहभा एक आङ्झथिक वषिभा फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
बए/गयेका कामिहरू य फारफाङ्झरका तथा फार अङ्झधकायको 
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अवस्था सभेट्ने गयी फारफाङ्झरका सम्फन्धी स्थानीम वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवेदन स्थानीम कामिऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत ङ्झरइि प्रत्मेक आङ्झथिक 
वषि सभाप्त बएको दङ्टइि भङ्जहनाङ्झबत्र साविजङ्झनक गने, वेवसाइटभा 
याख्न,े सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम तहभा सङ्टयङ्ञऺत याख्न े य सोको 
एक/एक प्रङ्झत प्रदेश सङ्झभङ्झत, प्रदेश भन्त्रारम, ऩङ्चयषद् य 
भन्त्रारमभा ऩठाउने,  

(झ) फारफाङ्झरकासम्फन्धी स्थानीम त्माि ङ्जववयण सिरन, 
अङ्झबरेखीकयण तथा सूचना प्रणारीको ङ्जवकास, सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन य सङ्टदृढीकयणभा सहमोग गने,   

(ञ) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम, जनशङ्ञक्त य आङ्झथिक स्रोत साधनको 
व्मवस्था ङ्झभराउने, ऩङ्चयचारन गने, ताङ्झरभ ङ्छदन तथा ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गनि सभन्वम य सहमोग गने,  

(ट) स्थानीम तह भापि त नेऩार सयकाय, अथि भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत 
ङ्झरई फार सॊयऺण तथा फार अङ्झधकाय प्रवर्द्िनका राङ्झग ङ्छद्वऩऺीम 
तथा फहङ्टऩऺीम ङ्जवकास साझेदाय एवभ  अन्तयािङ्जष्डम सॊघ सॊस्थाफाट 
प्राप्त सहामताफाट आवश्मकतानङ्टसाय कामिक्रभ सञ्चारन गने,   

(ठ) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको स्वीकृत मोजना, 
वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ अनङ्टकूर प्राथङ्झभकता ङ्झनधाियण गयी 
फार सॊयऺण तथा फार अङ्झधकाय प्रवर्द्िनका राङ्झग ङ्जवशेष याङ्जष्डम 
अङ्झबमान सञ्चारनभा सहमोग गने,  

(ड) स्थानीम तहभा फारफाङ्झरका खोजतरास केन्र तथा फार 
हेल्ऩराइन सेवा अङ्झबवङृ्जर्द्भा सभन्वम, सहमोग य सहजीकयण गने, 

(ढ) धभिऩ ङ्टत्र धभिऩ ङ्टत्री ङ्झरन ङ्छदन चाहने दम्ऩङ्ञत्त तथा व्मङ्ञक्तराइि 
सङ्झभङ्झतभा सूचीकृत गयी आन्तङ्चयक धभिऩ ङ्टत्र धभिऩ ङ्टत्री ङ्झरने ङ्छदन े
व्मवस्थाराइि सहजीकयण गने, 

(ण) ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा अनाथ 
फारफाङ्झरकाराइि धभिऩ ङ्टत्र धभिऩ ङ्टत्री ङ्झरन ङ्छदन, सॊयऺक य भाथवय 
ङ्झनमङ्टक्त गनि स्थानीम तह य अदारतराइि सहमोग गने, 

(त) ऐन, प्रचङ्झरत कानून तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टन 
नसकेका फार गहृ, फार सङ्टधाय गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्र, 
ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा साभाङ्ञजकीकयण केन्र फन्द तथा 
कायफाही गनि सङ्टझाव तथा प्रङ्झतवेदनसङ्जहत भन्त्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस 
गने, 

(थ) स्थानीम तहङ्झबत्र हङ्टन सक्ने फाढी, ऩङ्जहयो, हङ्टयी फतास, शीत रहय 
य आगो जस्तो प्राकृङ्झतक प्रकोऩ, भानवफाट ङ्झसङ्ञजित सॊकट तथा 
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कोयोना य इन्फ्रूञ्जा जस्तो भहाभायीफाट फारफाङ्झरकाको तत्कार 
आकङ्ञस्भक उर्द्ाय, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने,  

(द) स्थानीमतह ङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत फार गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्र, 
ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र रगामतभा आङ्ञश्रत फारफाङ्झरकाको सभग्र 
ङ्ञस्थङ्झत य उऩरब्ध सेवाको गङ्टणस्तय तथा प्रबावकाङ्चयताका 
सम्फन्धभा अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गदाि प्राप्त ङ्जववयण सङ्जहत 
देहामका कङ्ट याहरूको सभेत जाॉचफङ्टझ गयी सोको एक/एक प्रङ्झत 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको दङ्टइि भङ्जहनाङ्झबत्र प्रदेश 
सङ्झभङ्झत, प्रदेश भन्त्रारम, ऩङ्चयषद् य भन्त्रारमभा ऩठाउने,  

(१) फारफाङ्झरकाको वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक गयी याखेको छ वा छैन, 

(२) फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको 
छ वा छैन,  

(३) फार क्रफ गठन गयी 
फारफाङ्झरकाराई खेरकूद, भनोयञ्जन 
तथा साॊस्कृङ्झतक कामिक्रभ 
रगामतका फार सहबाङ्झगता जस्ता 
अन्म ङ्जक्रमाकराऩभा सॊरग्न 
गयाइएको छ वा छैन, 

(४) फारफाङ्झरकाराई ऐन, प्रचङ्झरत 
कानून तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको 
सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयएको छ वा छैन, 

(५) फार गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा 
केन्र, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा 
साभाङ्ञजकीकयण केन्रभा फारभैत्री 
व्मवहाय तथा वातावयण कामभ 
गङ्चयएको छ वा छैन, 

(6) फार गहृभा आङ्ञश्रत फारफाङ्झरका 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्थाको 
प्राथङ्झभकतानङ्टसाय अङ्ञन्तभ ङ्जवकल्ऩको 
रूऩभा फार कल्माण अङ्झधकायफाट 
व्मवस्था ङ्झभराइ याङ्ञखएको छ वा 
छैन, 

(7) व्मवस्थाऩन ऩऺ तथा फारफाङ्झरकारे 
ऐन, प्रचङ्झरत कानून वा भाऩदण्डको 
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ऩारन गनङ्टि ऩने कङ्ट याहरु ऩारन 
गयेको छ वा छैन,  

(8) उऩरब्ध स्रोत साधनराइि भध्म नजय 
गयी फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ 
ङ्जहतराइि ध्मान ङ्छदएको छ वा छैन, 

(9) फार सॊयऺण भाऩदण्ड ङ्झनभाणि गयी 
रागू गङ्चयएको छ वा छैन ।   

 (२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय 
भध्मे केही अङ्झधकाय आवश्मकताअनङ्टसाय  वडास्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत वा 
फारकल्माण अङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

 

20.स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था् (१) स्थानीम फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गङ्चयएको 
छ:– 

  (क)  सङ्झभङ्झतको फैठक कम्तीभा वषिको चाय ऩटक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ    

  (ख)  अध्मऺको ङ्झनदेशनभा सङ्झभङ्झतको फैठक सदस्म–सङ्ञचवरे फोराउनेछ, 

  (ग)  सदस्म–सङ्ञचवरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने सूचनासङ्जहत फैठकभा छरपर हङ्टन े
ङ्जवषमहरूको सूची तीन ङ्छदन अगावै सङ्झभङ्झतका सदस्महरूराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्टऩनेछ, 

  (घ)  सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सषख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा 
फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक 
सषख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ, 

  (ङ)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत सदस्महरूरे आपू भध्मेफाट छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
गनेछ, 

  (च)  फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरुको फहङ्टभतको ङ्झनणिम भान्म हङ्टनेछ । भत 
फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदन 
सक्नछे, 

  (छ)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणिम सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्म-सङ्ञचवद्वाया प्रभाङ्ञणत 
गङ्चयनेछ,  

  (ज)  सङ्झभङ्झतको फैठक तथा सञ्चारन खचि स्थानीम तहको ङ्झनमभानङ्टसाय हङ्टनेछ,   

  (झ)  फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

 

21.उऩसङ्झभङ्झत वा कामिटोरी गठन गनि सक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे आपूरे गनङ्टि ऩने कङ्ट नै 
काभ सङ्टचारु रुऩरे सञ्चारन गनिको ङ्झनङ्झभत्त फार ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवऻ, फार भनोङ्जवऻ, 
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सभाजसेवी, साभाङ्ञजक सेवाकताि, ङ्ञशऺक, ङ्ञचङ्जकत्सक, फार क्रफका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा फार अङ्झधकायकभॉहरु भध्मे आवश्मकतानङ्टसाय सभावेश 
हङ्टने गयी ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका राङ्झग फढीभा तीन सदस्मीम उऩसङ्झभङ्झत वा कामिटोरी 
गठन गयी ऩङ्चयचारन गनि सक्नछे ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत वा कामि टोरीको काभ, 
कतिव्म य अङ्झधकाय, कामि प्रकृङ्झत अनङ्टसाय काभभा खङ्जटए वा काभ गये 
वाऩत टोरी वा सदस्मरे ऩाउने बत्ता वा ऩाङ्चयश्रङ्झभक वा सेवा सङ्टङ्जवधा तथा 
अन्म कामिङ्जवङ्झध स्थानीम तहको प्रचङ्झरत ङ्झनमभानङ्टसाय सङ्झभङ्झतरे तोकी ङ्छदए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

22.वडा स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत् (१) वडा स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा देहाम 
फभोङ्ञजभका अध्मऺ य सदस्म यहनेछन :- 
(क) सम्फङ्ञन्धत वडाको वडा अध्मऺ                                     –अध्मऺ 

(ख) वडारे तोकेको भङ्जहरा सदस्मसङ्जहत 2 जना वडा सदस्म,                 –सदस्म 
(ग )वडाङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक वा ङ्झनजरे तोकेको पोकर ङ्ञशऺकभध्मेफाट 

फढीभा 3 जना                                                    -सदस्म 

(घ) वडा स्तयीम फार सञ्जाररे तोकेको 1 जना फाङ्झरका सङ्जहत 2 जना        –सदस्म  

(ङ) वडा प्रहयी प्रभङ्टख, नेऩार प्रहयी                                      –सदस्म 

(च) सभाजसेवी, फारभनोङ्जवऻ, फारअङ्झधकाय/फारन्मामका कामािन ङ्टबवी व्मङ्ञक्त भध्मेफाट 
अध्मऺरे भनोनमन गयेका फढीभा ४ जना           -सदस्म 

(छ) वडा सङ्ञचव                                            –सदस्म–सङ्ञचव  

  (२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदस्मको ऩदावङ्झध 
चाय वषिको हङ्टनेछ । 

 

(3) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकताअनङ्टसाय सङ्झभङ्झतको सदस्म नयहेका वडा सदस्म, 
वडाङ्ञस्थत ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत वा सॊघसॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
फैठकभा आभङ्ञन्त्रत गनि सक्नेछ। 

23.वडा स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् (1) वडा 
स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) वडाफाट प्रस्ताङ्जवत हङ्टने फारफाङ्झरका य फार अङ्झधकाय सम्फन्धी मोजना, 
नीङ्झत य कामिक्रभहरूको फार अङ्झधकायभा आधाङ्चयत सहबाङ्झगताभूरक 
ढॊगफाट ङ्झनभािण गने, 

(ख) वडा तहभा फार अङ्झधकायका सचेतना, प्रङ्ञशऺण कामिक्रभहरू सञ्चारन 
गने गयाउन,े 
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(ग) वडाराइि फारभैत्री फनाउने ङ्झसङ्गो प्रङ्जक्रमाको नेततृ्व ङ्झरने, 
(घ) वडा तहभा फार अङ्झधकायको अवस्था अनङ्टगभन तथा अध्ममन अनङ्टसन्धान 

गने गयाउन,े 

(ङ) फारफाङ्झरकाको सम्फन्धभा प्राप्त उजूयीहरूको सिरन गने य यामसङ्जहत 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने, 

(च) फारफाङ्झरकासॊग ऩयाभशि तथा छरपर कामिक्रभ गने गयाउन,े 

(छ) वडास्तयभा फारश्रभ, फार ङ्जववाह, फेचङ्जवखन, ओसायऩसाय, फारफाङ्झरका 
ङ्जवरूद्द हङ्टने ङ्जहॊसा, दङ्टव्मिवहाय, शोषण अन्त्मका राङ्झग फार सॊयऺण 
भाऩदण्ड तजङ्टिभा गयी कामािन्मन गने, 

(ज) साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइका सभमभा स्थानीम तहफाट सम्ऩङ्ङ बएका फार 
अङ्झधकायका कामिहरूको प्रगङ्झत ङ्जववयण साविजङ्झनक गने, 

(झ) वडा तहभा फार अङ्झधकायका राङ्झग कामियत सयकायी ङ्झनकाम, सॊघसॊस्था, 
ऩङ्चयमोजना तथा सेवाहरूको नक्साॊकन गने, 

(ञ) फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा सॊवर्द्िनका राङ्झग फहङ्टऩऺीम ङ्झनकामहरूसॊग 
सभन्वम तथा सहकामि गने, 

(ट) वडाभा यहेका फारक्रफ, सञ्जार, सभूहको सूची तमाय गयी स्थानीम फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने, 

(ठ) वडाभा सञ्चाङ्झरत फारगहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्रहरूको अनङ्टगभन 
गयी स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गने ।  

 

24.वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको फैठकसम्फन्धी व्मवस्था् (१) वडा फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गङ्चयएको छ:– 

  (क)  सङ्झभङ्झतको फैठक कम्तीभा वषिको चाय ऩटक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ    

  (ख)  अध्मऺको ङ्झनदेशनभा सङ्झभङ्झतको फैठक सदस्म–सङ्ञचवरे फोराउनेछ, 

  (ग)  सदस्म–सङ्ञचवरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने सूचना सङ्जहत फैठकभा छरपर हङ्टने 
ङ्जवषमहरूको सूची तीन ङ्छदन अगावै सङ्झभङ्झतका सदस्महरूराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ, 

  (घ)  सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सषख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा 
फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक 
सषख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ, 

  (ङ)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत सदस्महरूरे आपू भध्मेफाट छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
गनेछ, 
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  (च)  फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरुको फहङ्टभतको ङ्झनणिम भान्म हङ्टनेछ । भत 
फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदन 
सक्नेछ,  

  (छ)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणिम सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्म-सङ्ञचवद्वाया प्रभाङ्ञणत 
गङ्चयनेछ,  

  (ज)  सङ्झभङ्झतको फैठक तथा सञ्चारन खचि स्थानीम तहको ङ्झनमभानङ्टसाय हङ्टनेछ,   

  (झ)  फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
 
 
 
 

 

ऩङ्चयच्छेद ७ 

फार कल्माण अङ्झधकायी 
25.फार कल्माण अङ्झधकायीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त् (१) स्थानीम तहरे ऐनको दपा ६१ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फार कल्माण अङ्झधकायी ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।   

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फार कल्माण अङ्झधकायीको ङ्झनमङ्टक्त नबएसम्भ 
स्थानीम तहरे भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा प्रभङ्टख वा अङ्झधकृत 
स्तयको अन्म कङ्ट नै कभिचायीराई फार कल्माण अङ्झधकायी तोक्न सक्नेछ 
। 

(३)  उऩदपा (१) अनङ्टसाय ङ्झनमङ्टक्त वा उऩदपा (२) अन्तगित तोङ्जकएको  फार 
कल्माण अङ्झधकायीरे स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचवको 
रूऩभा काभ गनेछ । 

26.फार कल्माण अङ्झधकायीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् (१) फार कल्माण 
अङ्झधकायीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम एवॊ ङ्झनदेशनहरू कामािन्वमन गने 
वा गयाउन,े 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहफाट स्वीकृत नीङ्झत य मोजना 
अनङ्टरूऩ सङ्झभङ्झतको वाङ्जषिक कामिक्रभ य फजेट तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन 
गनि स्थानीम तह य स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई आवश्मक 
सहमोग गने एवॊ कामि सम्ऩादनको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन सङ्झभङ्झतको फैठकभा 
ऩेश गने,  

(ग) स्थानीम तहङ्झबत्र स्थामी तथा अस्थामी रूऩभा फसोफास गने सफै 
फारफाङ्झरकारे प्राप्त गनङ्टिऩने हेयचाह, स्वास््म, ङ्ञशऺा, सॊयऺण तथा 
सहबाङ्झगताको अवस्था सम्फन्धी त्माि सिरन, अध्मावङ्झधक य ङ्जवश्लषेण 

गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गने, 
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(घ) स्थानीम तहका जोङ्ञखभभा ऩयेका, ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका, 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका तथा कसूयफाट ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरकाको तत्कार उद्दाय, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशि, उऩचाय, अस्थामी 
सॊयऺण, आभाफाफङ्टराई ऩाङ्चयवाङ्चयक सहमोग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभिरन तथा 
वैकङ्ञल्ऩक स्माहाय रगामतका कामि गने,   

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका कामि गनि कामिमोजना तमाय गयी स्थानीम फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सभऺ स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेश गने य स्वीकृत 
कामिमोजना कामािन्वमन गने, 

(च) आन्तङ्चयक तथा अन्तयदेशीम धभिऩ ङ्टत्र/धभिऩ ङ्टत्रीका रूऩभा जान मोग्म आफ्नो 
बौगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र स्थामी ठेगाना बएका फारफाङ्झरकाको ङ्जववयण 
स्थानीम तहफाट स्वीकृत गयाई याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद् भा उऩरब्ध 
गयाउन,े 

(छ) फारफाङ्झरकाङ्जवरुर्द्को कसूयको अनङ्टसन्धान प्रङ्जक्रमाभा ऩीङ्झडत तथा कानूनको 
ङ्जववादभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको अस्थामी तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक सॊयऺणका 
राङ्झग प्रहयी कामािरम तथा अदारतराई आवश्मक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने । 

(ज) ऐनको दपा ४९ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहङ्झबत्र बएको वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको 
व्मवस्था,  ऩङ्टनस्थािऩना केन्र, अस्थामी सॊयऺण सेवा, ङ्झनगयानी कऺ, तथा 
फारफाङ्झरकाराई शैङ्ञऺक प्रमोजनका राङ्झग याङ्ञखएका भठ, गङ्टरूकूर, गङ्टम्फा, 
भदयसा, चचि जस्ता आवासीम गहृको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी सोको 
प्रङ्झतवेदन स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झत तथा अन्म सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
ऩेश गने,  

(झ) स्थानीम तहभा बएका फारअङ्झधकाय उल्रङ्घनका घटनाभा फारफाङ्झरकाको 
तत्कार उद्दाय, याहत, सॊयऺण य घटना व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामि गने,  

(ञ) भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता, २०७४ फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाको सॊयऺक वा 
भाथवय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदने, 

(ट) फारफाङ्झरकाको राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको उऩरब्धताको प्रङ्झतवेदन 
अदारतरे भाग गयेको अवस्थाभा ऩेस गने,  

(ठ) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याङ्ञखएका फारफाङ्झरकाको जन्भदताि गनि, नागङ्चयकता 
फनाउन य ङ्झनजको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख याखी सॊयऺण गनि 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सहजीकयण तथा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ड) फारफाङ्झरकाको गोऩङ्झनमताको हकको उल्रॊघन नहङ्टने गयी खण्ड (ग), (झ), 

(ञ) य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत गनङ्टिऩने सूचना सभेतको 
प्रङ्झतवेदन स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झतभा प्रकाशन गने य 
सोको ङ्जववयण आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबत्र प्रदेश फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषदभा ऩेश गने, 
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(ढ) स्थानीम तहको मोजना तजङ्टिभा प्रङ्जक्रमाभा फारफाङ्झरकाका ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदन ऩहर गने । 

(ण) सङ्झभङ्झतफाट प्रत्मामोङ्ञजत अन्म काभ गने गयाउने । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद ८ 

फार भनोङ्जवऻ, सभाजसेवी तथा सेवाप्रदामकसम्फन्धी व्मवस्था 
 

27.सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻको सूचीकयण तथा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त (1) स्थानीम तहका 
ऺेत्रङ्झबत्र सभाजसेवी तथा फारभनोङ्जवऻको रूऩभा काभ गनि चाहने व्मङ्ञक्तरे स्थानीम 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतसभऺ आफ्नो नाभ सूचीकृत गयाउनङ्टऩनेछ। 

(2)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभाजसेवी तथा भनोङ्जवऻराई सूचीकृत गनिका 
ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मक कागजात तथा 
ङ्जववयण खङ्टराई सूचना जायी गनेछ। 

(3)  सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻको रूऩभा काभ गनि इच्छङ्टक व्मङ्ञक्तरे 
सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका कागजात तथा ङ्जववयणसङ्जहत स्थानीम 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(4)  उऩ-दपा (3) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन तथा कागजातको जाॉचफङ्टझफाट 
तोङ्जकएको न्मूनतभ मोग्मता ऩङ्टगेका ङ्झनवेदकहरूराई सभाजसेवी वा 
फारभनोङ्जवऻका रूऩभा सूचीकृत गयी स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे 
सोको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(5) सूचीकृत सभाजसेवी य फार भनोङ्जवदभध्मेफाट सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा काभ 
गने सभाजसेवी य फारभनोङ्जवको छनौट य ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको प्रङ्जक्रमा, ङ्झनजको 
काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय, ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा अन्म सङ्टङ्जवधा अन्म ङ्झनकामको 
हकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामका राङ्झग तोङ्जकएको वा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ य 
स्थानीम तहअन्तगगितको काभको हकभा स्थानीम फारअङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा स्थानीम तहरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

28.सेवाप्रदामकको नक्सािन तथा सूचीकयण् (1) स्थानीम तहभा यही 
फारफाङ्झरकाको हक, ङ्जहत य अङ्झधकायको सॊयऺण तथा सॊवर्द्िनभा काभ गने 
सॊस्थाहरूराई स्थानीम तहरे सूचीकृत गनङ्टऩनेछ । 

(2) उऩदपा (1) सूचीकृत हङ्टन सॊस्थाहरूरे स्थानीम फार अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतभा आवश्मक कागजात तथा ङ्जववयणसाथ ङ्झनवेदन गनेछन  ।  

(3) उऩ-दपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन तथा कागजातको जाॉचफङ्टझ स्थानीम 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको मोग्मता ऩङ्टगेका ङ्झनवेदकहरूराई सेवा 
प्रदामक ङ्झनकामको रूऩभा गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे 
सूचीकृत गयेको सूचना प्रकाशन गनेछ । 
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(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ सूचीकृत बएका ङ्झनकामराइि सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मक ऩयेको फेराभा सम्झौता गयी सेवाप्रवाहको अवसय प्रदान 
गनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद ९ 

फार कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 

29.फारकोष् (1) ङ्जवशेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका तथा जोङ्ञखभभा ऩयेका 
तथा ङ्जहॊसाऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको सहमोगाथि स्थानीम तहस्तयभा एक फार कोष 
यहनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको फारकोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहनेछन  
(क) स्थानीम तहफाट वाङ्जषिक रूऩभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट 

(ख) सॊघसॊस्थाफाट प्राप्त हङ्टने सहामता  

(ग) ङ्झनजी व्मवसाम तथा व्मङ्ञक्तहरूफाट प्राप्त हङ्टने आङ्झथिक सहामता 
(घ) स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट फारअङ्झधकाय प्रचरन गयाउन े

ङ्झसरङ्झसराभा फारफाङ्झरकाङ्जवरूर्द् बएको उल्रङ्घन वाऩत साफारक 
व्मङ्ञक्तराई गङ्चयएको जङ्चयवाना यकभ 

(ङ) फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा सॊवर्द्िनका राङ्झग सॊघ तथा प्रदेश 
सयकायफाट प्राप्त यकभ 

(च) अन्म तोङ्जकएका आम्दानी 
30.कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत् (१) स्थानीम तहभा फार कोष सञ्चारनका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको सॊमोजक य सदस्म यहेको एक फार कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ:- 

(क) अध्मऺ, स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत,  – सॊमोजक 

(ख) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत   -  सदस्म 

(ग) रेखा प्रभङ्टख     - सदस्म 

(घ) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतका सदस्म भध्मे सङ्झभङ्झतरे तोकेको १ 
जना – सदस्म 

(ङ) फार कल्माण अङ्झधकायी    - सदस्म सङ्ञचव 
(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठकभा आवश्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 

सयोकायवाराराई आभन्त्रण गनि सङ्जकनेछ । 

 

31.फार कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् (१) फार कोष 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम वभोङ्ञजभको हङ्टनेछ । 

(क) तत्कारीन सभमभा स्थानीम तहङ्झबत्र आऩतकारीन अवस्थाभा यहेका 
फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय सॊयऺणका राङ्झग स्थाऩना बै सञ्चारनभा 
यहेका गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम फारसॊयऺण सङ्झभङ्झत, गाउॉ फारसॊयऺण 
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सङ्झभङ्झत य वडा फारसॊयऺण सङ्झभङ्झतका नाभभा यहेको फार उर्द्ाय 
कोषको नाभभा यहेको सफै कोष यकभ खोजी गयी मस कामिङ्जवङ्झध 
फभोङ्ञजभ फनेको फार कोषभा जम्भा गने, गयाउने, 

(ख) जोङ्ञखभ अवस्थाभा यहेका य ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय गने, स्वास््मोऩचाय गने, ऩङ्टनस्थािऩना गने तथा 
त्मस्ता फारफाङ्झरकाराई  याहत ङ्छदने सम्फन्धभा आवश्मक कामिक्रभ 
तजङ्टिभा गने, 

(ग) कङ्ट नै फारफाङ्झरका जोङ्ञखभ अवस्थाभा बए वा नबएको ङ्झनधाियण गने,  

(घ) स्वीकृत कामिक्रभको राङ्झग कोष ऩङ्चयचारन गने वा गयाउन,े 

(ङ) स्वीकृत कामिक्रभ कामािन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन 
गने, 

(च) जोङ्ञखभ अवस्थाभा यहेका फारफाङ्झरकाराई  याहत  स्वरुऩ  ङ्छदइन े 
यकभको  भाऩदण्ड  फनाई  रागू गने, 

(छ) जोङ्ञखभ अवस्थाभा यहेका फारफाङ्झरका सम्फन्धी अध्ममन तथा 
अनङ्टसन्धान गने वा गयाउन,े 

(ज) सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयने कामिक्रभको अनङ्टगभन गने वा गयाउन,े 

(झ) फारफाङ्झरकाको ऺेत्रभा काभ गने ङ्झनकाम तथा सॊस्थासॉग सभन्वम 
गने, 

(ञ) कोष वङृ्जर्द्को राङ्झग स्रोतको खोजी गने  

(ट) जोङ्ञखभ अवस्थाभा यहेका फारफाङ्झरकासम्फन्धी अन्म काभ गने वा 
गयाउने । 

32.फार कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झतको फैठक 
सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको छ्- 

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ, 

(ख)  सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ 
। 

(ग)   सङ्झभङ्झतको  फैठक  फस्नङ्ट बन्दा  कम्तीभा  चौफीस  घण्टा  अगावै  
सङ्झभङ्झतको  सदस्म–सङ्ञचवरे फैठकभा छरपर हङ्टने कामिसूची 
सङ्जहतको सूचना सवै सदस्महरुराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ, 

(घ)  सङ्झभङ्झतको दङ्टई ङ्झतहाइ सदस्महरु उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठकको 
राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ, 

(ङ्)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतका उऩङ्ञस्थत सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट 
छानेको सदस्मरे गनेछ, 

(च)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा 
फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणािमक भत ङ्छदनेछ, 
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(छ)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे, 

(ज)  सङ्झभङ्झतको फैठकसम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाियण 
गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ,  

(झ)  जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाको आकङ्ञस्भक उर्द्ाय तथा ऩङ्टनस्थािऩना 
गनङ्टि ऩने अवस्था बएभा सङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सदस्म सङ्ञचवको 
आऩसी सहभङ्झतरे आवश्मक हङ्टने यकभ  ङ्झनकासा खचि गने सक्नेछन  
।तय सो खचि यकभ सङ्झभङ्झतको फैठकफाट अनङ्टभोदन गनङ्टि ऩनेछ । 

 

33.कोषको प्रमोग प्रमोजन् (1) फार कोषको प्रमोग देहाम फभोङ्ञजभको प्रमोजनको 
राङ्झग गनि सङ्जकनेछ्- 

(क)  ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा आऩतकारीन अवस्थाभा 
यहेका फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय गनि,   

(ख) ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा आऩतकारीन अवस्थाभा 
यहेका फारफाङ्झरकाकाराई याहत, अस्थामी सॊयऺण सेवा, ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ऩङ्टनङ्झभिरन तथा ऩङ्टन्स्थाऩना, भनोसाभाङ्ञजक ङ्जवभशि, स्वास््म उऩचाय, 
कानूनी उऩचाय, छात्रवङृ्ञत्त जस्ता सेवा प्रदान गनि,  

(ग)  फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सम्फन्धभा कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे तोके 
फभोङ्ञजभको अन्म काभ गनि गयाउन,  

(२) फारकोषफाट गङ्चयने फारफाङ्झरकाको सहमोगका राङ्झग कोष सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभको कागजात ऩेश गनङ्टिऩनेछ । 

34.फारकोषको खचिका सीभा् (1) फार कोषको यकभ देहामका अवस्थाभा कोष 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफाट खचि गनि सङ्जकने छ् 

  

(क) ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराइि अङ्झधकतभ रू.10 हजाय सम्भको 
घय ङ्जपतॉ तथा स्वास््म उऩचाय सेवाका राङ्झग 

(ख) ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको न्मामका राङ्झग अस्थामी आवास, 
भनोङ्जवभशि, मातामात तथा कानूनी सहामताभा राग्ने खचि 
अङ्झधकतभ रू. 25 हजाय सम्भ 

(ग) जोङ्ञखभभा यहेका फारफाङ्झरकाका राङ्झग तत्कार याहत, शैङ्ञऺक 
वङृ्ञत्त, स्वास््म सेवा एवॊ साभाङ्ञजक सॊयऺणवाऩत अङ्झधकतभ प्रङ्झत 
फारफाङ्झरका रू. 5 हजाय सम्भ 

(घ) ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फारफाङ्झरकाको सॊयऺणका राङ्झग सहमोग 
यकभको सीभा कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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(2) फार कोषको यकभ ताङ्झरभ, गोष्ठी, फैठकबत्ता, भ्रभण तथा अनङ्टगभन एवॊ 
प्रशासङ्झनक कामि य सचेतनाका कामिक्रभभा खचि गनि ऩाइने छैन। 

 

35.कोषको खाता सञ्चारन् (1) कोषको यकभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमरे कोष तथा 
रेखा ङ्झनमन्त्रक कामािरमको सहभङ्झतभा नेऩार याष्ट फैकफाट इजाजत प्राप्त ऩामक 
ऩने क वगिको फैंकभा सॊचारन गङ्चयनेछ। 

(2)  उऩदपा 1 फभोङ्ञजभको खाता सञ्चारनका राङ्झग गाउॉङ्झरकाका प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेखा प्रभङ्टखको सॊमङ्टक्त दस्तखतभा सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

(3)  प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएऩङ्झन कोषको यकभ खचि नबई 
आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ ङ्जिज हङ्टने छैन। 

36.कोषको रेखा य रेखा ऩयीऺण् (1) कोषको आम व्ममको रेखा नेऩार 
सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ याङ्ञखनेछ। 

(2) कोषको रेखा ऩङ्चयऺण भहारेखा ऩङ्चयऺकफाट हङ्टनेछ। 

 
 
 

   ऩङ्चयच्छेद-१० 

ङ्जवङ्जवध 

37.स्रोतको व्मवस्थाऩन् स्थानीम तह तथा वडारे फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा 
सॊवर्द्िन कामि सञ्चारन गनि मोजना ङ्झनभािण गयी सो मोजनाको कामािन्वमनका राङ्झग 
आवश्मक फजेट तथा स्रोतको व्मवस्थाऩन गनेछ । 

 

#*=afnaflnsfsf] p4f/ tyf k'gM:yfkgf ;DaGwL sfo{ M  

s_ s'g} klg afnaflnsfsf hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sf] e]l6Pdf jf ;"rgf k|fKt ePdf 

pQm afnaflnsfsf] ;jf]{td lxtnfO{ Vofndf /fvL k|x/L k|zf;gsf] ;xof]udf p4f/ 

tyf k'gM:yfkgfsf] sfo{ ul/g]5 . ;fy} 36gf Joj:yfkg k|s[ofnfO{ cjnDjg ub}{ 

afnaflnsfsf] k'gM:yfkgf sfo{ afnclwsf/ ;dltn] ug]{5 .  

v_ afnsNof0f clwsf/L jf k|x/L sd{rf/L cfkm}+n] s'g} a]jf/L;] afnaflnsf km]nf 

kf/]df jf cGo s'g} JolQmn] a'emfpg NofPdf To:tf afnaflnsfsf] ;DaGwdf 

oyf;Dej tLgk':t] gfd, y/, 7]ufgf, kmf]6f] tyf z/L/df /x]sf] s'g} ljz]if 

lrGx;lxtsf] ljj/0f / cf}+7fsf] 5fk;d]t cfˆgf] sfof{nodf /fvL To:tf 

afnaflnsfnfO{ ;+/If0fsf nflu glhssf] afnsNof0f u[xdf lhDdf nufpg]5 . u_ 

a]jfl/;] afnaflnsfsf] afa', cfdf, gft]bf/ jf ;+/Ifssf] kQf nufpg] k|of]hgsf] 

lgldQ afnsNof0f clwsf/L, k|x/L sfof{no jf ;DalGwt afnsNof0f u[x k|d'vn] 

To:tf] afnssf] x'lnof tyf kmf]6f];lxtsf] ;"rgf s'g} kqklqsfdf k|sflzt u/fpg jf 

;~rf/sf] cGo dfWodaf6 k|zf/0f u/fpg ;Sg]5g\. 

#(= ;hfo M ;+:yf, JolQm jf lgsfon] afn clwsf/sf] xgg\ jf pNn‹g u/]df tyf 

;+/Ifs / kl/jf/sf s'g} ;b:on] cfˆgf] bfloTj k"/f gu/]df sfg'gdf Joj:yf eP 

cg';f/ ;hfo x'g]5 .  
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$)= प्रोत्साहन ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था् फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा सॊवर्द्िन 
कामिभा उल्रेखनीम मोगदान ङ्छदने व्मङ्ञक्त, फारक्रफ, सञ्जार तथा सॊघसॊस्थाराइि 
स्थानीम तहरे ऩङ्टयस्काय ङ्छदन वा सॊघसॊस्थाराई आङ्झथिक सहमोग प्रदान गनि सक्नेछ 
। 

$!=  l;kmfl/; ;+nUg ug'{kg]{M afnaflnsf;Fu ;/f]sf/ /fVg] s'g} klg JolQm 

jf lgsfon] afnaflnsfx?nfO{ cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg'k'j{ ;f] 

;xof]u pknAw u/fpgsf] nflu ufpF afn clwsf/ ;ldlt÷j8f afn 

clwsf/ ;ldltsf] l;kmfl/; clgjfo{ k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 .  

$@= sfo{ljlwsf] JofVof ug]{ jf afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M 

sfo{ljlwsf] sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} b'ljwf pTkGg x'g uPdf ;f]sf] 

JofVof jf afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ कङ्ट भाख ufpFsfo{kflnsfnfO{ x'g]5 

.  

४३.मसै कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने्  स्थानीम तहरे मो कामिङ्जवङ्झध रागू 
हङ्टन ङ्ट बन्दा अङ्ञघ गयेका फारफाङ्झरका सम्फन्धी कामिहरू मसै कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बए 
गयेको भाङ्झननेछ। मस कामिङ्जवङ्झधभा उल्रेख नबएका प्रङ्जक्रमाहरू अवरम्वन गदाि 
फारफाङ्झरका सम्फन्धी प्रचङ्झरत नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको कानूनभा 
बएको फार अङ्झधकाय सॊयऺण य सम्फधिन प्रङ्जक्रमाहरू अवरम्वन गनि कङ्ट नै फाधा 
ऩने छैन। 

44) सॊशोधन तथा फचाउ् मस कामिङ्जवङ्झध कङ्ट भाख  गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय सॊशोधन गनि सक्नेछ । मस कामिङ्जवङ्झधभा 
उल्रेख बएका ङ्जवषमहरु अन्म प्रचङ्झरत कानङ्टनसॉग फाङ्ञझएको खण्डभा फाङ्ञझएको 
हदम्माद अभान्ष हङ्टनेछ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

अनङ्टसूचीहरु 
 

अनङ्टसूची १ 
मो सॊङ्जवधान य भौङ्झरक हक कामािन्वमन गने सङ्घीम ऐनहरूरे ङ्झनधाियण गयेका 
फारफाङ्झरकाका हकभा आकङ्जषित हङ्टने सायवान कानङ्टनद्वाया ङ्जकटान बएका फारअङ्झधकायहरूको 
कोटीकृत सूची हो । फार अङ्झधकायको प्रचरनका राङ्झग बए गयेका सफै सयकायी तथा 
गैयसयकायी सेवाप्रदामकका सेवाप्रवाहफाट बएका ङ्जक्रमाकराऩको सषख्मात्भक य प्रकायगत 
त्मािराई ङ्जवङ्जवधीकृत गयी एकीकृत रूऩभा याख्न स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे मसको 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गनि सक्नेछन  । महाॉ सूचीकृत सफै कङ्ट या सफै स्थानीम तहभा नहङ्टन 
सक्छन  । मसराई छाॉटकाॉट गयी सान्दङ्झबिक फनाएय आवङ्झधक रूऩरे मसको अङ्झबरेख याख्न 
सङ्जकन्छ । अङ्झबरेख ङ्जवद्यङ्टतीम रूऩभा याखी अद्यमाङ्जवधक गङ्चयएभा प्रदेश य सङ्घीम तहराई 
प्रङ्झतवेदन गनिभा स्थानीम तहराई सहज हङ्टनेछ । आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका फारफाङ्झरकासम्फन्धी  
कङ्झतऩम त्माि ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झत य प्रहयी कामािरमफाट ङ्झरएय ऩङ्झन याख्न सङ्जकनेछ 
। 

अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

फारङ्जवकास ङ्ञशऺा 
चाय वषे ङ्ञशशङ्ट 

प्रदामक सॊस्था     ऺभता 

सहबागी 
ङ्ञशशङ्ट/असहबागी 
ङ्ञशशङ्ट 

    अनङ्टऩात 

जनशङ्ञक्त सऺभता / 
मोग्मता 

    शैङ्ञऺक 
मोग्मता 

ङ्छदवा खाजा     क्मारोयी 

आवास य ङ्जवद्यारम 
दूयी  

    भीटय 

फारङ्ञशऺाभा घयधङ्टयी 
खचि 

    यकभ 

आधायबतू ङ्ञशऺा प्रङ्झतकऺा बनाि 
(नमाॉ) 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

उत्तीणिअनङ्टत्तीणि       

ङ्जवद्यारम छोडाइ      

ङ्जवद्यारमफाङ्जहय 
फारफाङ्झरका 

     

ङ्छदवा खाजा     क्मारोयी 

आवास य ङ्जवद्यारम 
दूयी  

    ङ्झभटय 

सङ्टरु बनाि य ङ्ञशऺा 
सम्ऩन्ता उत्तीणि 

     

भाध्मभ बाषा 
(ङ्जवषमगत रूऩभा) 

     

ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्त 
आऩूङ्झति 

     

ङ्झन्शङ्टल्क शैङ्ञऺक 
साभग्री आऩूङ्झति 

     

ङ्जवषमगत जनशङ्ञक्त 
य ङ्जवद्याथॉ 

     

ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको 
प्रमोग  

    प्रकाय 

ङ्ञशऺाभा घयधङ्टयी खचि     यकभ 

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा प्रङ्झतकऺा बनाि 
(नमाॉ) 

     

उत्तीणिअनङ्टत्तीणि       

ङ्जवद्यारम छोडाइ      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

ङ्जवद्यारमफाङ्जहय 
फारफाङ्झरका 

     

आवास य ङ्जवद्यारम 
दूयी  

    ङ्झभटय 

सङ्टरु बनाि य ङ्ञशऺा 
सम्ऩन्ता उत्तीणि 

     

भाध्मभ बाषा 
(ङ्जवषमगत रूऩभा) 

    प्रकाय 

ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्त 
आऩूङ्झति 

     

ङ्जवषमगत जनशङ्ञक्त 
य ङ्जवद्याथॉ 

    ङ्जवषम 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा 
ङ्जवषम य ङ्जवद्याथॉ 

    ङ्जवषम 

ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको 
प्रमोग  

    प्रकाय 

ङ्ञशऺाभा घयधङ्टयी खचि     यकभ 

वैकङ्ञल्ऩक 
ङ्ञशऺा/ऩयम्ऩयागत 
ङ्ञशऺा 

प्रदामक सॊस्था     प्रकाय 

प्रङ्झत कऺा ङ्जवद्याथॉ     उभेय 

ङ्जवषम य ङ्ञशऺण 
भाध्मभ  

    प्रकाय 

ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध      प्रकाय 

ङ्जवषमगत जनशङ्ञक्त 
य ङ्जवद्याथॉ 

    अनङ्टऩात 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा 
ङ्जवषम य ङ्जवद्याथॉ 

    अनङ्टऩात 

ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको 
प्रमोग  

    प्रकाय 

ङ्ञशऺाभा घयधङ्टयी खचि     यकभ 

 
खेरकङ्ट द 
 
 
 
 

फारफाङ्झरकाको खेर 
रुची 

    प्रकाय 

ङ्जवद्यारमभा उऩरब्ध 
खेरकङ्ट द साभग्री  

     

ङ्जवद्यारमभा उऩरब्ध 
खेर य ङ्जवश्राभ सभम 
(घण्टाभा) 

     

सभङ्टदामभा खेरकङ्ट द 
सहबाङ्झगता 

     

अऩाङ्गताभैत्री 
सेवाप्रवाह 

अऩाङ्गताभैत्री बौङ्झतक 
सॊयचना 

    प्रकाय 

अऩाङ्गसहाम 
उऩकयण  

    प्रकाय 

अऩाङ्गभैत्री 
ङ्ञशऺणङ्जवङ्झध प्रमोग 

    प्रकाय/अनङ्टऩात 

अऩाङ्गभैत्री ङ्ञशऺाभा 
ङ्जवद्याथॉ 

     

मौन तथा प्रजनन मौन तथा प्रजनन 
स्वास््म ङ्ञशऺा 

    प्रकाय 

स्वास््म सॊस्थाभा      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

सङ्टत्केयी बएको 

प्रसूतीकभॉफाट 
गयाएको सङ्टत्केयी 

     

अन्म असङ्टयङ्ञऺत 
सङ्टत्केयी  

     

गबिवतीको 
स्वास््मजाॉच 

    ऩटक 

गबिवती भङ्जहरा      

ङ्ञचङ्जकत्सात्भक 
गबिऩतन 

     

गैयङ्ञचङ्जकत्सात्भक 
गबिऩतन 

     

अङ्झनङ्ञच्छत वा 
जफयजस्त गबिधायण 

     

ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन 
साधनको आऩूङ्झति 

    प्रकाय 

ङ्झनमोजनसाधन 
कभीफाट गबिधायण 

     

न्मून तौरभा 
जन्भेका नवजात 

     

जन्भऩङ्झछ नवजात 
भतृ्मङ्ट 

     

सङ्टत्केयी हङ्टॉदा 
आभाको भतृ्मङ्ट 

     

ङ्ञशशङ्टजन्भ अङ्झबरेख      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

गोप्मता कामभ 
सिेतको प्रमोग 

     

वास्तङ्जवक नाभको 
खङ्टरासा 

     

अन्म ऩऺफाट 
नाभको खङ्टरासा 

     

दङ्टई वषि ऩूया 
स्तनऩान  गनि 
ऩाएका फारफाङ्झरका 

     

स्वच्छ खानेऩानी 
ऩङ्टगेको घयधङ्टयीका 
फारफाङ्झरका 

     

स्वास््म य ऩोषण 
ङ्ञशऺा/सूचना 

     

ङ्झनमङ्झभत 
फारफाङ्झरका 
स्वास्थजाॉच  

     

सङ्टरु छ भङ्जहना अटङ्टट 
ङ्ञशशङ्ट स्तनऩान 

     

फारफाङ्झरकाराई 
ऩोषण आऩूङ्झति 

     

खोऩ रगाएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩाॉच वषिभ ङ्टङ्झनका 
ङ्ञशशङ्टको भतृ्मङ्ट 

     

कभ तौर वा      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

कङ्ट ऩोङ्जषत ऩाॉच 
वषिभ ङ्टङ्झनका ङ्ञशशङ्ट 

योकथाभ उऩचाय 
य ङ्झनमन्त्रण 

राग्ने तथा सने 
योगफायेको सचेतना 
प्रवर्द्िनभा जन 
सहबाङ्झगता 

    प्रकाय 

खोऩ रगाएका 
जनसाधायण  

    प्रकाय 

योगको योकथाभभा 
सहबाङ्झगता 

     

मङ्जकन गङ्चयएका योग य 

उऩचायफाट ङ्झनको 
बएका फारफाङ्झरका 

     

दङ्टव्मिसनीभा साभेर 
फारफाङ्झरका 

    प्रकाय 

भानङ्झसक स्वास््म 

सेवा प्रवाह 

     

भानङ्झसक स्वास््म 
सेवाराबाङ्ञन्वत  

     

आऩत्कारीन 
सेवाफाट राबाङ्ञन्वत 

     

ङ्जवशेषऻ सेवा 
राबाङ्ञन्वत 

    प्रकाय 

सेवा प्रदामक सॊस्था 
य ऺभता 

    प्रकाय 

स्वास््म जनशङ्ञक्त य      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

सेवाग्राही 

स्वास््म ङ्झफभाभा 
फारसहबाङ्झगता 

     

जन्भ प्रभाण य 
दताि  

फारफाङ्झरकाको जन्भ 
अङ्झबरेखन 

     

जन्भ दताि ऩञ्जीकयण      

आभाको नाभफाट 
भात्र जन्भदताि 

     

आभाफाफङ्ट फेठेगान 
जन्भदताि 

     

सॊयऺकत्व दङ्टवै फाफङ्टआभासाथ 
यहेका 

     

आभाको भात्र 
सॊयऺकत्वभा यहेका 

     

स्वैङ्ञच्छक 
सॊयऺकत्वभा यहेका  

     

भाथवयको 
सॊयऺकत्वभा यहेका 

     

ऺेत्रङ्झबत्र 
धभिऩ ङ्टत्र/ऩङ्टत्री यहेका 

     

धभिऩ ङ्टत्रऩङ्टत्री बै 
ऺेत्रफाङ्जहय गएका 

     

ङ्जवशेष सॊयऺणभा 
यहेका 

     

फारश्रभङ्जवरुर्द्को      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

कायफाई 

फारसॊयऺण भाऩदण्ड 
रागू सॊस्था 

     

भाऩदण्ड 
उल्रङ्घनङ्जवरुर्द् 
कायफाई 

     

सहबाङ्झगता ङ्जवद्यारमका ङ्झनणिमभा       

न्माङ्जमक ङ्झनणिमभा       

साविजङ्झनक सॊस्थागत 
ङ्झनणिमभा 

     

फारक्रफ दताि      

साविजङ्झनक 
सभायोहभा 
सहबाङ्झगता 

     

न्माङ्जमक अङ्झधकाय 
प्रचरन 

ङ्जवद्यारमभा फारभैत्री 
वातावयण 

     

फारभैत्री सॊयचना 
ङ्झनभािण य भभित 

     

ङ्झनणिमऩूवि प्रबाङ्जवतको 
धायणा फङ्टझ्न े

     

सॊयऺकीम 
अङ्झबभतको अवसय 

     

उभेयसाऩेऺ 
फोरीवचन य 
व्मवहाय 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

भातबृाङ्जषक 
दोबासेको सेवा 

     

ङ्झनणिमऩूवि प्रबाङ्जवतको 
धायणा फङ्टझ्न े

     

अनङ्टसन्धान ङ्झनगयानी       

ऩङ्चयवाय वा 
सॊयऺकसॉगै याखी 
अनङ्टसन्धान गङ्चयएका 
भङ्टद्दा 

     

ऩङ्चयवाय वा 
सॊयऺकराई जनाउ 

     

ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएका 
फारफाङ्झरका 

     

ङ्झनमन्त्रण ङ्झरन 
प्रमङ्टक्त तङ्चयका, फर 
तथा सयसाधन 

     

 उऩरब्ध फार 
भनोङ्जवद् 

     

उऩरब्ध साभाङ्ञजक 
सेवा 

     

अनङ्टसन्धानाथि 
ङ्झनगयानीको अवङ्झध 

     

ङ्झनगयानी कऺको 
बौङ्झतक प्रफन्ध 

     

अङ्झबबावक बेटघाट 
(घण्टा) 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

कानङ्टनव्मवसामीको 
बेटघाट (घण्टा) 

     

सहमोगाथि 
अङ्झबबावकको फसाइ 

     

ङ्झबन्दै 
अनङ्टसन्धानएकाइ य 
जनशङ्ञक्त 

     

फारन्मामभा 
प्रङ्ञशङ्ञऺत जनशङ्ञक्त  

     

ऩीङ्झडत फारफाङ्झरका      

पौजदायी कसङ्टय वा 
कसङ्टयजन्म कामिफाट 
ऩीङ्झडत फारफाङ्झरका  

     

वायदातफाटै उर्द्ाय 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

अनङ्टसन्धानभा 
सहमोगी यहेका 
ऩीङ्झडत फारफाङ्झरका  

     

ऩीङ्झडतको 
अङ्झधकायफाये सङ्टसूङ्ञचत 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

 उऩरब्ध फार 
भनोङ्जवद् 

     

उऩरब्ध साभाङ्ञजक      
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

सेवा 

ङ्झनजी 
कानङ्टनव्मवसामीको 
सेवा 

     

ङ्छदशान्तय       

ङ्छदशान्तय गङ्चयएका 
भङ्टद्दा 

     

अवरङ्ञम्फत उऩाम      

सपर ङ्छदशान्तय      

आयोङ्जऩत 
फारफाङ्झरका 

     

ऩीङ्झडत फारफाङ्झरका      

ऩीङ्झडत वमस्क      

ङ्छदशान्तय उल्टी 
बएका भङ्टद्दा 

     

अङ्झबमोजन      

प्रङ्झतमाचना सौदाफाजी 
(ङ्ञप्र फागेङ्झनङ) 
सभाङ्जवष्ट गयी 
अङ्झबमोङ्ञजत भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

     

सङ्टधायगहृभा याख्न े
फाहेक अन्म 
स्वरूऩका सजाम 
प्रस्ताङ्जवत अङ्झबमोजन 

    प्रकाय 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

गङ्चयएका भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

सङ्टधायगहृभै याखी 
ऩङ्टऩिऺ  तथा ङ्झनरूऩण 
हङ्टन अङ्झबमोजन 
गङ्चयएका भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

     

ऩङ्टऩिऺ  य ङ्झनरूऩण      

ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरकासम्फन्धी 

     

फारफाङ्झरकाङ्जवरुर्द् 
बएका कसङ्टयका भङ्टद्दा 

     

पौजदायी भङ्टद्दा 
यहेका ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरका 

    भङ्टद्दाका प्रकाय 

कायफाईभा सहबागी 
यहेका ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरका 

     

ऩीङ्झडतको 
अङ्झधकायफाये सङ्टसूङ्ञचत 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

प्रङ्झतवादीकाेे प्रत्मऺ 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩीङ्झडत 
कायफाईभा सङ्चयक 
बएका भङ्टद्दा 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

प्रङ्झतवादीको 
उऩङ्ञस्थङ्झत अप्रत्मऺ 
तङ्टल्माइएका भङ्टद्दा 

     

कसङ्टयजन्म कामिका 
आयोङ्जऩत 
फारफाङ्झरकासम्फन्धी 

     

अङ्झबबावकको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्टऩिऺ  
बएका भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

     

अङ्झबबावकको 
उऩङ्ञस्थङ्झत नयहेका 
भङ्टद्दा य फारफाङ्झरका 

     

आपै 
कानङ्टनव्मवसामी 
याखेका फारफाङ्झरका 
य भङ्टद्दा 

     

फारइजरासको 
ऩूणिताभा ऩङ्टऩिऺ  
बएका भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

     

न्मामाधीश भात्रको 
इजरासफाट ऩङ्टऩिऺ  
बएका भङ्टद्दा य 
फारफाङ्झरका 

     

फन्द तथा खङ्टरा 
इजरासफाट ऩङ्टऩिऺ  
बएका भङ्टद्दा य 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

फारफाङ्झरका 

ऩङ्टऩिऺ का राङ्झग 
ताङ्चयखभा यहने गयी 
अङ्झबबावकको ङ्ञजम्भा 
ङ्छदएका फारफाङ्झरका 

     

ससति अङ्झबबावकको 
ङ्ञजम्भा रगाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

अन्म अङ्झधकायी वा 
ङ्झनकामको 
सङ्टऩङ्चयवेऺणभा 
सभङ्टदामभै यहन 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩङ्टऩिऺ ाथि सङ्टधायगहृभा 
यहन ऩठाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

साभाङ्ञजक अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

भनोवैऻाङ्झनक 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन 
प्राप्त फारफाङ्झरका य 
भङ्टद्दा 

     

ऩीङ्झडत प्रबाव 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

सजामऩूविको 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

ऩङ्टऩिऺ फाट प्रङ्झतवादीरे 
ऩूणि सपाइ ऩाएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

ऩङ्टऩिऺ फाट आॊङ्ञशक 
फारफाङ्झरकारे 
सपाइ ऩाएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

१२० ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनरूऩण सम्ऩङ्ङ भङ्टद्दा 

     

सजामस्वरूऩ ससति 
अङ्झबबावकको ङ्ञजम्भा 
रगाइएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

सेवा प्रदामकफाट 
अङ्झबभङ्टखीकयण 
गयाउन ेगयी 
सजामस्थगन 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशि गयाउन ेगयी 
सजामस्थगन बएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     



51 
 

अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

अङ्झबबावक वा 
ङ्जवद्यारम वा अन्म 
सॊस्थागत ङ्झनगयानीभा 
तोङ्जकएको सति य 
अवङ्झधका राङ्झग यहने 
गयी सजामस्थगत 
बएका फारफाङ्झरका 
य भङ्टद्दा 

     

साभङ्टदाङ्जमक सेवाको 
सजाम ऩाएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

सङ्टधायगहृभा यहने 
सजाम ऩाएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

फागहृ/फार 
सङ्टधायसम्फन्धी  

     

गहृको बौङ्झतक 
ऺभता 
फारफाङ्झरकाको 
आवासऺेत्र/ङ्छदवा 
सभमभा 
फारफाङ्झरकारे 
घङ्टभङ्जपय गनि ऩाउन े
ऺेत्र/खेरकङ्ट द 
ऺेत्र/कयेसाफायी/ 
व्मवस्थाऩन य सङ्टयऺा 
ऺेत्र 

     

गहृको जनशङ्ञक्त     प्रकाय/मोग्मता 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

प्रङ्ञशङ्ञऺत जनशङ्ञक्त       

गहृभा उऩरब्ध 
सेवाहरू 

    प्रकाय/प्रङ्झतङ्छदन 
कामिघण्टा 

ऩङ्टऩिऺ ाथि सङ्टधायगहृभा 
यहन ऩठाइएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

     

सजामस्वरूऩ सङ्टधाय 
गहृभा याङ्ञखएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 

    प्रकाय 

अङ्झबबावक बेटघाट 
(घण्टा) 

     

कानङ्टनव्मवसामीको 
बेटघाट (घण्टा) 

     

सहमोगाथि 
अङ्झबबावकको फसाइ 

     

सङ्टधाय कामिक्रभ      प्रकाय 

फारफाङ्झरकाको 
व्मवहायभा आएको 
सङ्टधाय 

    भङ्टद्दा य प्रकाय 

व्मवहायको सङ्टधायका 
आधायभा अवङ्झध 
घटाउन वा छङ्टट 
ङ्छदन वा स्वरूऩ 
ऩङ्चयवतिका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

सजामको स्वरूऩ 
ऩङ्चयवतिन बई 
सभङ्टदामभा आएका 
फारफाङ्झरका 

     

उऩचायाथि आवासीम 
ऩङ्टन्स्थाऩनाभा 
ऩठाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

अदारतफाट फाॉकी 
सङ्टधायअवङ्झध छङ्टट बै 
छङ्टटकाया ऩाएका 
फारफाङ्झरका 

    प्रकाय 

छङ्टटकाया ऩूवितमायी 
कामि य 
फारफाङ्झरकाको 
सहबाङ्झगता 

     

ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ऩङ्टनङ्झभिरनभा 
ऩठाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

सप्ताहान्त फास गने 
फारफाङ्झरका 

     

सभङ्टदामभा 
ऩङ्टन्स्थाङ्जऩत गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

ङ्जवशेष सॊयऺण य 
ऩङ्टन्स्थाऩना 

ङ्जवशेष सॊयऺणको 
खाॉचोभा यहेका 
फारफाङ्झरका 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

उर्द्ाय गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

अस्थामी सॊयऺण 
उऩरब्ध गयाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

स्वास््मोऩचाय 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩाङ्चयवाङ्चयक सहमोग       

वैकङ्ञल्ऩक 
हेयङ्जवचायको प्रफन्ध 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

नातेदायभापि त 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह 

     

इच्छङ्टक ऩङ्चयवायद्वाया 
हेयचाह 

     

ऩङ्चयवायभा हेयचाह 
गयाउन ेसॊस्था 

     

ऩङ्चयवायभा हेयचाह 
गयाउन ेसॊस्थाभापि त 
हेयचाहभा यहेका 
फारफाङ्झरका 

     

सहमोग प्रामोजन      

फारगहृ      



55 
 

अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

फारगहृभा वैकङ्ञल्ऩक 
हेयचाह बएका 
फारफाङ्झरका 

     

फारगहृफाट 
ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभिरन 
गयाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

साभाङ्ञजक 
ऩङ्टनयेकीकयण 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩङ्टन्स्थाऩना गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

अङ्झधकाय प्रचरन न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
ऩयेका ङ्झनवेदन 

    प्रकाय 

अङ्झधकाय प्रचरन 
गयाउन गङ्चयएको 
आदेश 

     

अङ्झधकाय प्रचरनका 
राङ्झग अन्म स्थानीम 
तहको न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतराई 
रेङ्ञखऩठाएको कामि 

     

अको स्थानीम 
तहफाट रेङ्ञखआएको 
अङ्झधकाय प्रचरन 
गयाएको कामि  
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

फारफाङ्झरकाका 
राङ्झग गङ्चयएको 
वैकङ्ञल्ऩक फन्दोफस्त 

     

अङ्झधकाय प्रचरनका 
राङ्झग ङ्झनवेदन 

     

अङ्झधकाय प्रचरनाथि 
जायी आदेश 

     

खायेज बएका 
ङ्झनवेदन 

     

दाङ्जमत्व ऩूया 
नगनेराई बएको 
सजाम 

     

फारफाङ्झरकाराई 
बयाइएको ऺङ्झतऩूङ्झति  

     

फारफाङ्झरकाका 
राङ्झग गङ्चयएको 
वैकङ्ञल्ऩक फन्दोफस्त 

     

ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरकाको 
ऩङ्टन्स्थाऩना 

स्वास््मोऩचाय 
गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩाङ्चयवाङ्चयक सहमोग       

सहमोग प्रामोजन      

ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र      

ऩङ्टनस्थाऩना केन्र 
हेयचाह बएका 
फारफाङ्झरका 
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अङ्झधकाय/सेवाप्रवाह 
कोटी 
 

ऩङ्चयसूचक 
 

भाऩन एकाइ 

सषख्मा ङ्झरङ्ग अन्म 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष तेस्रो  

ऩङ्टन्स्थाऩना गहृफाट 
ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभिरन 
गयाइएका 
फारफाङ्झरका 

     

ऩङ्टन् साभाङ्ञजक 
ऩङ्टनयेकीकयण 
गङ्चयएका ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरका 
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अनङ्टसूची २ 

अनाथ, फेवाङ्चयस वा स्माहाय सॊयऺण गने फाफङ्टआभा वा अङ्झबबावक नबएको 
फारफाङ्झरकासम्फन्धी सूचना 

 
 
 
 

श्री फारकल्माण अङ्झधकायी/ ………….प्रहयी कामािरम 

……………. ऩाङ्झरका 
………. ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषम् फेवाङ्चयस अवस्थाभा फारफाङ्झरका पेरा ऩयेकोरे उद्दाय तथा सॊयऺणाथि प्रस्तङ्टत गयेको 
 

भहोदम,  

………. ङ्ञजल्रा ……………. ऩाङ्झरका वडा नॊ. … भा ङ्झभङ्झत……………………….. फजेको सभमभा फेवाङ्चयस 
अवस्थाभा यहेको देहामफभोङ्ञजभको ङ्जववयणको फारफाङ्झरका पेरा ऩयेको हङ्टनारे ङ्झनजको 
तत्कार उर्द्ाय तथा सॊयऺणको व्मवस्था हङ्टन मो जानकायी ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट ् 
 

पेरा ऩयेको फारफाङ्झरकाको नाभ थय् 
हङ्टङ्झरमा् 
उचाइ् 
उभेय् 
ङ्झरङ्ग् 
शायीङ्चयक अवस्था् 
सऺभता् 
फारफाङ्झरकासम्फन्धी थाहा हङ्टन आएको अन्म कङ्ट या् 
 

पेरा ऩाने व्मङ्ञक्तको नाभ थय्  

ठेगाना्  

सम्ऩकि  नम्फय् 

हस्ताऺय् 

 

आऻारे 

याजेन्र कङ्ट भाय चन्द 

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 


