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नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन कार्जविधि, २०७८ 

प्रस्तािना 
सूर्जविनार्क नगरपाधलका क्षेत्रधित्र प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक विपदबाट प्रिावित नागररक र सामाजजक-

आधथजक वहसाबले पछाधि परेका विपन्न िगज िा समदुार्को जीिन रक्षा तथा धतनको घर पररिारलाई 
जीविकोपाजजनको लाधग आिारितू आिश्र्कताको क्षेत्रमा सहर्ोग पगु्ने गरी उनीहरुको आधथजक उन्नधत, 
सामाजजक प्रधतष्ठा र सम्मान अधििृवि गराउने साथै अत्र्न्त न्रू्न आधथजक जस्थधत िएका दीघजरोगी जस्तै: 
मटुु, मगृौला, क्र्ान्सर, पक्षघात तथा मजस्तष्कघात  लगार्तका मानि  जीिनमा  असर पाने  तथा आकजस्मक 
कारणबाट सजृना िएका विशेष पररजस्थधतको सामना गरररहेका नागररकहरुलाई तत्काल केही राहत उपलब्ि 
गराउने उदे्दश्र्ले सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको विशेष कार्जक्रमको रुपमा रहेको नगरप्रमखु राहत तथा 
जीविकोपाजजन कार्जक्रमलाई प्रिािकारी रुपमा कार्ाजन्िर्न गनज िाञ्छनीर् िएकोले,  

सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको प्रशासकीर् कार्जविधि (धनर्धमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ बमोजजम नगर 
कार्जपाधलकाले र्ो कार्जविधि बनाई जारी गरेको छ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्िक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) र्स कार्जविधिको नाम “नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन 
कार्जविधि २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो कार्जविधि नगर कार्जपाधलकाबाट स्िीकृत िएको धमधतबाट लागू हनेुछ । 

२. पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथज नलागेमा र्स कार्जविधिमा:- 
क. “अनदुान” िन्नाले लािग्राही िा लजक्षत िगजबाट धनजहरुले स्थानीर् स्रोत सािन र सीपको 

उपर्ोग गरी ज्ञान सीप तथा क्षमता अधििृवि माफज त आफ्नो र पररिारको जीविकोपाजजनको 
लाधग आिारितू आिश्र्कताको क्षेत्रमा सहर्ोग परु्ाजई आधथजक समनु्नधत, सामाजजक प्रधतष्ठा 
र सम्मान िृवि गने वकधसमका कार्जक्रमबाट हाधसल गरेका उपलजब्िको अनपुातमा 
धनजहरुलाई प्रदान गररने नगद िा जजन्सी िा अन्र् सहार्तालाई सम्झनपुछज। 

ख. “आिारितू आिश्र्कता” िन्नाले जीविकोपाजजन, आिास धनमाजण, लघ ुतथा घरेल ुउद्यम 
लगार्तका विषर् सम्झनपुछज।   

ग. “कार्जपाधलका” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको कार्जपाधलकालाई सम्झनपुछज।  

घ. “कार्जविधि” िन्नाले नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन कार्जविधि २०७८ 
सम्झनपुछज। 

ङ. “जीविकोपाजजन कार्जक्रम” िन्नाले र्स कार्जविधिको दफा १६ बमोजजमको क्षेत्रमा संचालन 
हनेु कार्जक्रम सम्झनपुछज। 

च. “नगरपाधलका” िन्नाले नेपालको संवििान बमोजजम गठन िएको सूर्जविनार्क 
नगरपाधलकालाई सम्झनपुछज। 
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छ. “लािग्राही िा लजक्षत िगज” िन्नाले र्स कार्जविधिको दफा ३३ बमोजजमको सधमधतको 
धसफाररसको आिारमा दफा  ३१ बमोजजमको सधमधतबाट पवहचान तथा छनौट िएका विपन्न 
व्र्जि िा आधथजक सामाजजक वहसाबले पछाधि परेका व्र्जि िा पररिार िा समदुार्लाई 
सम्झनपुछज। 

ज. ‟उपप्रमखु” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको नगर उपप्रमखुलाई सम्झनपुछज । 

झ. ‟प्रमखु” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको नगर प्रमखुलाई सम्झनपुछज । 

ञ. ‟राहत” िन्नाले प्रिावित िा पीधित व्र्जि िा पररिार िा संस्थालाई उपलब्ि गराइने नगद 
तथा िस्तगुत सहार्ता एिं सामग्री सम्झनपुछज । 

ट. “ििा” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलका अन्तगजतको ििालाई सम्झनपुछज। 

ठ. “ििा कार्ाजलर्” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलका अन्तगजतको ििा कार्ाजलर्हरुलाई 
सम्झनपुछज। 

ि. “ििाध्र्क्ष” िन्नाले सूर्जविनार्क नगरपाधलकाको ििाध्र्क्षहरुलाई सम्झनपुछज 
ढ. “कोष” िन्नाले नगरपाधलकाको नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोषलाई सम्झनपुछज।  

ण. “आकजस्मक” िन्नाले अनपेजक्षत र आकजस्मक कारणबाट अचानक धसजजना िएको विशेष 
पररजस्थधत सम्झनपुछज। 

त. “आधथजक सहार्ता” िन्नाले िकुम्प, बावढ, पवहरो, आगलागी, आिीबेरी, चट्याङ्ग, माहामारी 
लगार्तका प्राकृधतक तथा गैर प्राकधतक विपद र दीघजरोग जस्तै: मटुु, मगृौला, क्र्ान्सर, 

मजस्तष्कघात पक्षघात आददबाट वपधित व्र्जि, आकजस्मक घटनामा परी अंगिंग िएका 
व्र्जि र आधथजक वहसाबले पछाधि परेका विपन्न िगज िा समदुार्का व्र्जिहरुलाई तत्काल 
उपलब्ि गराइने आधथजक सहार्तालाई सम्झनपुछज। 

 

पररच्छेद-२ 

कोषको अििारणा, लक्ष्र्, उद्दशे्र् र नीधत 

३. कोषको अििारणा: 
नगरपाधलका धित्र प्राकृधतक तथा गैर प्राकृधतक विपदबाट प्रिावित व्र्जि, पररिार तथा 
संघ/संस्थालाई तत्काल राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउन, सामाजजक-आधथजक वहसाबले पछाधि परेका 
िगज समदुार्को जीिन रक्षा तथा धतनको घर पररिारलाई जीविकोपाजजनको लाधग आिारितू 
आिश्र्कताको क्षेत्रमा सहर्ोग पगु्ने गरी उनीहरुको आधथजक उन्नधत, सामाजजक प्रधतष्ठा र सम्मान 
अधििृवि गराउन  र न्रू्न आधथजक जस्थधत रहेका दीघजरोगी तथा आकजस्मक घटना/दघुजटनामा परी 
अंगिंग िएकाहरुलाई पवहचान गरी राहत सहर्ोग परु्ाजउन र्स कोषको स्थापना गररएको छ। 

४. कोषको लक्ष्र् एिं उद्दशे्र्: 

प्राकृधतक तथा मानि सजृजजत विपद/प्रकोप प्रिावित व्र्जि, पररिार तथा संघ/संस्थालाई तत्काल 
व्र्िजस्थत तररकाले राहत वितरण गनुज, सामाजजक आधथजक वहसाबले अधत विपन्न सीमान्तकृत समदुार्का 
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नागररक र धतनको घर पररिारलाई जीविकोपाजजनको लाधग आिारितू आिश्र्कताको क्षेत्रमा सहर्ोग 
पगु्ने गरी उनीहरुको आधथजक उन्नधत, सामाजजक प्रधतष्ठा र सम्मान अधििृवि गराउनु ु र विपन्न 
दीघजरोगी तथा आकजस्मक घटना/दघुजटनामा परी अंगिंग िएकाहरुलाई तत्काल राहत सहर्ोग परु्ाजउन ु
कोषको लक्ष्र् एिं उदे्दश्र् रहेको छ । 

५. नीधत: 

(१)  प्रिावितलाई तत्काल राहत एिं सहार्ता उपलब्ि गराइ पनुःस्थापना तफज  उन्मखु गराउने, 

(२)  नगरपाधलकधित्र बसोबास गने विपन्न दीघजरोगी जस्तै: मटुु, मगृौला, क्र्ान्सर, मजस्तष्कघात पक्षघात 
आदद र नगरपाधलकाको कार्जक्षेत्र धित्र आकजस्मक रुपमा घटेका घटना/दघुजटनाबाट 
प्रिावितलाई तत्काल सम्बोिन गरी क्षधत न्र्धुनकरण गने, 

(३)  नगरपाधलकधित्र बसोबास गने सामाजजक आधथजक वहसाबले पछाधि गरेका विपन्न व्र्जि िा 
समूहलाई जीविकोपाजजनको लाधग सहार्ता उपलब्ि गराई सम्माधनत जीिनर्ापनमा सहर्ोग 
परु्ाजउने। 

पररच्छेद-३ 

कोषको स्थापना र पररचालन  

६. कोष स्थापना र संचालन: (१) कार्जपाधलकाको धनणजर्बाट नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष 
नाम गरेको एक कोषको स्थापना हनेुछ।  

(२) कोषको संचालन तथा व्र्िस्थापनको लाधग नगरपाधलकाको संजचत कोष रहेको वित्तीर् 
संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोधलनेछ। कोषको संचालन प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत र नगरपाधलकाको 
आधथजक प्रशासन शाखाको प्रमखुको संर्िु दस्तखतबाट हनेुछ। 

७. कोषमा जम्मा हनेु रकमः र्स कोषमा देहार्बमोजजमको रकम जम्मा हनेुछ। 

(१) नगरसिाबाट िावषजक रुपमा विधनर्ोजन हनेु रकम, 

(२) कार्जपाधलकाले धनणजर् गरी जम्मा गरेको कुनै रकम, 

(३) संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट र्स वकधसमको कोषमा प्राप्त हनेु रकम, 

(४) साझेदार धनकार्, गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् व्र्जि िा धनकार्बाट कोषलाई प्राप्त हनेु 
रकम। 

८. कोषबाट खचज हनेु क्षते्रः प्राकृधतक तथा मानि सजृजजत विपद/प्रकोप प्रिावित व्र्जि, पररिार तथा 
संघ/संस्थालाई तत्काल व्र्िजस्थत तररकाले राहत वितरण, सामाजजक आधथजक वहसाबले अधत विपन्न 
सीमान्तकृत समदुार्का नागररक र धतनको घर पररिारलाई जीविकोपाजजनको लाधग आिारितू 
आिश्र्कताको क्षेत्रमा सहर्ोग पगु्ने गरी उनीहरुको आधथजक उन्नधत, सामाजजक प्रधतष्ठा र सम्मान 
अधििृवि र विपन्न दीघजरोगीहरु तथा आकजस्मक घटना/दघुजटनामा परी अंगिंग िएकाहरुलाई 
तत्काल राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउन कोषको रकम पररचालन हनेुछ। 
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९. कोषको रकम खचज गनज नपाइने: देहार् बमोजजमको प्रर्ोजनको लाधग कोषमा जम्मा िएको रकम 
खचज गनज पाइने छैन। 

क. धनर्धमत प्रशासधनक कार्जको लाधग खचज गनज, 
ख. कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमजचारीलाई तलब ित्ता िा अन्र् सवुििा 

उपलब्ि गराउन, 

ग. पीधित िा प्रिावितलाई ददइने तोवकए िा धनणजर् िए बमोजजमको राहत िा सहर्ोग िा 
सहार्ता बाहेक अन्र् कुनैपधन वकधसमको चन्दा िा उपहार िा परुस्कार िा सवुििा उपलब्ि 
गराउन, 

घ. कुनैपधन वकधसमको सिा गोष्ठी अन्तरवक्रर्ा संचालन गनज गराउन। 

१०. कोषको आधथजक तथा प्रशासधनक व्र्िस्थाः कोषको आधथजक तथा प्रशासधनक व्र्िस्थापन स्थानीर् 
तहको आधथजक प्रशासन सम्बन्िी प्रचधलत कानून बमोजजम हनेुछ । 

११. कोषको लेखा तथा सािजजधनकीकरण: (१) कोषको आर्व्र्र्को लेखा प्रचधलत कानून बमोजजम 
राजखनेछ। 

(२) कोषको आम्दानी र खचजको वििरण हरेक ३/३ मवहनामा सािजजधनक गनुजपनेछ।  

१२. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण नगरपाधलकाको आन्तररक लेखापरीक्षण 
शाखाबाट हनेुछ िने अजन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक कार्ाजलर्बाट हनेुछ । 

 

पररच्छेद-४ 

राहत वितरण सम्बन्िी व्र्िस्था 
१३. राहत वितरण: नगरपाधलकाले प्राकधतक विपद जस्तै खिेरी, आगलागी, बाढी पवहरो, हािाहरुी, 

चट्याङ्ग, अधनकाल, महामारी आददको कारण िनजनको क्षती िएमा िा आधथजक अिािको कारण 
दैधनक छाक टानज कदठन िएकोमा देहार् अनसुारको सहर्ोग उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

क्र.सं. वििरण आधथजक सहार्ता 
वििरण  (रु. ) 

१.  िेिाररसे िा खचज अिािले अस्पताल िा गन्तव्र्स्थल सम्म 
पगु्न नसकेको िा िोकिोकै रहेको 

५००० सम्म 

२.  आधथजक अिािको कारण दैधनक छाक टानज कदठन िएकोमा ५०००-१०००० 
सम्म 

३.  प्राकृधतक प्रकोप तथा दघुजटनामा परी घाइते िएका 
व्र्जिको अस्पताल गई उपचार गनुजपने िएमा 

१००००-२०००० 
सम्म 

४.  घर गोठ जलेर िा बगेर िा परुरएर सम्पूणज सामग्री नष्ट 
िएकोमा 

१००००-२५००० 
सम्म 
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क्र.सं. वििरण आधथजक सहार्ता 
वििरण  (रु. ) 

५.  घर गोठ जलेर िा बगेर िा परुरएर सम्पूणज सामग्री नष्ट 
हनुकुो साथै माधनसको समेत मतृ्र् ुिएकोमा 

1००००-३०००० 
सम्म 

६.  विधिन्न जवटल तथा दीघजरोग जस्तैः क्र्ान्सर, मटुु रोग, 

मगृौला रोग, पक्षघात, गिजिधत मवहलाको अत्र्ाधिक 
रिश्राि, मजस्तष्कघात लगार्तका रोग लागी उपचार प्राप्त 
गनज समस्र्ामा परेका गररि/विपन्न सदस्र्का लाधग रोगका 
प्रकृधत र धनजको आधथजक अिस्था हेरी प्रधत व्र्जि  

10०००-३५००० 
सम्म 

 

१४. आधथजक सहर्ोग माग गदाज पेश गनुजपने कागजातः (१) नगर कार्जपाधलकाको कार्ाजलर्बाट दफा 
१३ बमोजजमको आधथजक सहर्ोग प्राप्त गनज देहार् बमोजजमका कागजातहरु पेश गनुजपनेछ । 

अ. विपदबाट िएको िनजनको क्षधत िापत राहत माग गदाज पेश गनुजपने कागजातहरु 

(क) सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर् माफज त नगरप्रमखु िा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतलाई सम्बोिन गरी 
ददएको अनसूुची-१ बमोजजमको धनिेदन, 

(ख) सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर्को धसफाररस, 

(ग) सम्बजन्ित प्रहरी चौकीको स्थलगत सजजधमन मचुलु्का, प्रधतिेदन, 

(घ) क्षधतका फोटो, 
(ङ) आिश्र्क िएमा क्षतीको प्राविधिक मूल्र्ाङ्कन, 

(च) विपन्नताको हकमा सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर्कुो विपन्नता प्रमाजणत धसफाररस पत्र  र 
(छ) अन्र् आिश्र्क प्रमाणहरु । 

आ. औषिी उपचार खचज/सहर्ोग माग गदाज पेश गनुजपने कागजातहरु 

(क) सम्बजन्ित व्र्जि िा धनजका अधििािक िा धनजको संरक्षकको तफज बाट सम्बजन्ित ििा 
कार्ाजलर् माफज त नगरप्रमखु िा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतलाई सम्बोिन गरी ददएको 
अनसूुची-१ बमोजजमको धनिेदन, 

(ख) धनिेदन साथ सम्बजन्ित अस्पताल, नधसजङ होम िा स्िास््र् जक्लधनक िा जााँच गने स्िीकृत 
जचवकत्सकले जााँच गरेको दईु मवहना समर् सीमाधित्रको कागजातको प्रमाजणत प्रधतधलपी,  

(ग) सम्बजन्ित जचवकत्सकले उपचारका लाधग लेखी ददएका औषिीहरूको वििरण र सुो खररदका 
लाधग अनमुाधनत लाग्ने खचजको वििरण, 

(घ) किा रोग लाधग अप्रेशन गनुजपने, कुनै अङ्ग फेनुजपने िा उपचारका लाधग िेरै खचजलाग्ने िएमा 
सोको लाधग मेधिकल बोिजको धसफाररस सम्बन्िी कागजपत्र, 

(ङ)  सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर्को धसफाररस । 
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१५. आधथजक सहर्ोगको धनणजर्ः (१) दफा १४ बमोजजम प्रकृर्ा पूरा गरी सहर्ोग माग िएमा रु. 
१०,०००।०० सम्मको हकमा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले र रु.१५,०००।०० सम्मको 
हकमा प्रमखुले सोझै आधथजक सहार्ता उपलब्ि गराउन आदेश गनज सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा तोवकएको िन्दा माधथको आधथजक सहार्ता रकम उपलब्ि गराउन 
परेमा कार्जपाधलकाको बैंठकको धनणजर् बमोजजम हनेुछ। 

 (३) औषिी उपचार सहर्ोग उपलव्ि गराउाँदा धनिेदकले दफा १४ को (आ.)  बमोजजमको 
कागजात संलग्न राखी सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर्को धसफाररस सवहत नगरपाधलकाको स्िास््र् 
शाखामा धनिेदन ददएमा स्िास््र् शाखाले आफ्नो रार् सवहत प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत समक्ष 
पेश गनुजपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको कागजात प्राप्त िए पश्चात प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले अध्र्र्न 
गरी रु. १०,०००।०० सम्मको हकमा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले र रु.१५,०००।०० 
सम्मको हकमा प्रमखुले सोझै औषिी उपचार सहर्ोग उपलब्ि गराउन आदेश गनज सक्नेछ।सो 
िन्दा माधथको हकमा उपदफा (२) बमोजजम हनेुछ। 

 

पररच्छेद-५ 

जीविकोपाजजन कार्जक्रम 

१६. जीविकोपाजजन कार्जक्रम संचालनको क्षते्र:  जीविकोपाजजन कार्जक्रम मूलत: धनम्न क्षेत्रमा संचालन 
हनेुछ। 

क. उत्पादन तथा आर्आजजनमूलक, 

ख. परम्परागत पेशा व्र्िसार् र सीपमा आिाररत उद्यम विकासको लाधग क्षमता अधििृवि, 

ग. लघ ुतथा घरेल ुउद्यम कार्जक्रम, 

घ. जीविकोपाजजन सहर्ोग  र 

ङ. र्स कार्जविधिको दफा ३१ बमोजजमको सधमधतले तोकेका अन्र् क्षेत्र। 
१७.  कार्जक्रम संचालनको विधि: कार्जक्रम संचालन गदाज धनम्न तररका अिलम्बन गररनेछ। 

क. र्स कार्जविधिको दफा ३३ बमोजजमको सधमधतबाट गररएको धसफाररसको अध्र्र्न तथा 
छानविन गरी दफा ३१ बमोजजमको सधमधतबाट लािग्राही िा लजक्षत िगज छनौट गने। 

ख. छनौट िएका लािग्राही िा लजक्षत िगजको मागको आिारमा ज्ञान सीप र क्षमता अधििृविको 
लाधग सीपमूलक ताधलम संचालन गरी रोजगारीसाँग आिि गने। 

ग. छनौट िई सीपमूलक ताधलम तथा क्षमता अधििृवि कार्जक्रममा सहिागी िएका िा मागमा 
आिाररत िई दफा ३१ बमोजजमको सधमधतबाट धनणजर् िएका लािग्राही िा लजक्षत िगज िा 
समूहलाई कार्जक्रम प्रस्तािको आिारमा प्रस्तावित कार्जक्रमको लागत अनमुानको कम्तीमा 
पच्चहत्तर प्रधतशत िा अधिकतम दईुलाख जनु कम हनु्छ सोही बमोजजम लागत साझेदारी 
हनेुगरी अनदुान प्रदान गने।  
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घ. रकम सम्बजन्ित लािग्राहीको बैंक खाता माफज त मात्र उपलब्ि गराउने। 

ङ. सीपमूलक ताधलम प्रजशक्षण कार्जक्रम िापतको ििुानी ताधलम संचालन तथा अनगुमन 
प्रधतिेदन प्राप्त िए पश्चात मात्र हनेु। 

च. प्रचधलत कानूनको अधिनमा रही बजेट खचज गने। 

छ. लागत साझेदारीको रुपमा श्रम र्ोगदान िा सहिाधगतालाई समेत समािेश गररने। 

ज. अनदुान कार्जक्रममा सहिागी हनेु लािग्राही व्र्जि िा समूह र नगरपाधलकाबीच हनेु 
सम्झौता अनसूुची-५ बमोजजमको ढााँचामा हनेु। 

झ. अनदुान प्रदान गदाज गररने सम्झौताका शतज एिं आिार दफा ३१ बमोजजमको सधमधतबाट 
प्रचधलत कानून अनसुार धनिाजरण गररए बमोजजम हनेु। 

१८. अनदुानको सूचना र लािग्राहीको छनौटः (१) अनदुान सम्बन्िी कार्जक्रममा सहिागी हनु चाहने  
इच्छुक व्र्जिले अनसूुची-३ बमोजजमको ढााँचामा सम्बजन्ित ििा कार्ाजलर् माफज त नगरप्रमखुलाई 
सम्बोिन गरी धनिेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त आिेदन अध्र्र्न गरी छनौटका लाधग कार्ाजलर्ले दफा ३१ 
बमोजजमको सधमधतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) दफा ३१ बमोजजमको सधमधतले आिेदन ददएका व्र्जिमध्रे्बाट व्र्िसार्को क्षेत्र, 

पररर्ोजना प्रस्ताि तथा प्रस्तावित लगानी र वफताजको प्रस्तािको आिारमा अनदुान रकम र 
अनदुानग्राहीका प्राथधमकता धनिाजरण गररनेछ । र्स क्रममा सम्बजन्ित विषर्मा अध्र्र्न अनसुन्िान 
गरेका, ताधलम प्रजशक्षण धलएका र लघ ु तथा घरेल ु उद्यमशीलताको सम्बन्िमा मेिपा ताधलम 
धलएकालाई प्राथधमकता ददइनेछ। 

(४) दफा ३१ बमोजजमको सधमधतको धसफाररस बमोजजम कार्ाजलर्ले कार्जक्रम कार्ाजन्िर्न 
गनेछ। 

१९. कार्जक्रम कार्ाजन्िर्न: कार्जक्रम नगरपाधलकाका ििामा संचालन हनेुछ। कार्जक्रमको कार्ाजन्िर्न 
ििा कार्ाजलर्बाट हनेुछ िने फरफारक ििा कार्ाजलर्को धसफाररसमा नगरपाधलकाबाट हनेुछ। 

२०. लािग्राही िा लजक्षत िगज छनौटको आिार: संिावित लािग्राही िा लजक्षत िगजको छनौट गदाज धनम्न 
आिार धलइनेछ। 

क. नगरपाधलकाधित्र रहेको गररबी तथा बेरोजगारीको दर, 

ख. सामाजजक आधथजक अिस्था, 
ग. जीिन र्ापनको अिस्था, 
घ. उपलब्ि स्रोत सािन सीप क्षमता र रुची एिं संिािना, 
ङ. मेिपा तथा अन्र्  समर्को सीपमूलक व्र्िसावर्क एिं प्राविधिक ताधलम धलएको  र 

च. वपछधिएको िगज, दधलत, एकल मवहला िा परुुष, द्वन्द पीधित, सीमान्तकृत व्र्जि िा समूह। 
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२१. अनदुान रकमको सीमाः (१) नगरपाधलकाबाट व्र्जि िा संस्था िा समूहलाई उपलब्ि गराइने 
अनदुान रकम कूल कार्जक्रम लागतको पचहत्तर प्रधतशत िा दईु लाख जनु कम हनु्छ सोही 
बमोजजम हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेजखएको िए तापधन प्राकृधतक विपद िा प्रचधलत 
काननुमा तोवकएको लजक्षत समूहका लाधग नगरपाधलका आफैले िा गैर सरकारी संघ संस्थाको 
साझेदारीमा सञ्चालन हनेु कार्जक्रमको हकमा र्ो कार्जविधि लागू हनेु छैन। 

२२. अनदुान रकमको धनिाजरणः िावषजक विधनर्ोजजत बजेटको सीमाधित्र रही दफा ३१ बमोजजमको 
सधमधतको धसफाररसमा लािग्राहीलाई उपलब्ि गराउने अनदुान रकम धनिाजरण हनेुछ। 

२३. अनदुानको ििुानी बैंकमाफज त हनेु: (१) नगरपाधलकाले र्स कार्जविधि बमोजजमको अनदुान रकम 
लािग्राहीलाई बैंक माफज त उपलब्ि गराउनेछ।  

 (२) कार्ाजलर्ले छनौट गरेको लािग्राहीले बैंक माफज त अनदुान प्राधप्तको लाधग आफूलाई 
पार्क पने बैंकमा खाता खोल्न ु पनेछ । र कार्ाजलर्बाट लािग्राहीको खाता रहेको बैंकमा 
अनदुान रकम जम्मा गररनेछ। 

२४. बैंकमाफज त अनदुान ििुानी प्रवक्रर्ाः (१) कार्ाजलर्ले बैंक माफज त लािग्राहीलाई शरुुमा पच्चीस 
प्रधतशत र त्र्सपधछ कार्ज सम्पादन प्रगधत प्रधतिेदनको आिारमा अनदुान ििुानी गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेजखएको िएतापधन लािग्राहीले चाहेमा शत प्रधतशत 
कार्ज सम्पन्न गरेपश्चात अनदुानको एकमषु्ट रकम ििुानी गनज बािा पने छैन । 

२५. व्र्िसार् दताज गनुजपनेः र्स कार्जविधि बमोजजम अनदुान प्राप्त गने लािग्राहीले आफ्नो व्र्िसार् 
नगरपाधलकामा अधनिार्ज रुपमा दताज गनुज पनेछ । 

२६. बीमा गनुजपनेः र्स कार्जविधि बमोजजम अनदुान प्राप्त गने लािग्राहीले अनदुान प्राप्त गरेको उद्यम 
िा व्र्िसार्को बीमा गनुज पनेछ । 

२७. वििरण सरुजक्षत राख्नपुनेः कार्ाजलर्ले लािग्राहीलाई अनदुान उपलब्ि गराउने अनदुाग्राहीसाँग िएको 
सम्झौताको वििरण अधिलेख कार्ाजलर्मा सरुजक्षत तिरले राख्नपुनेछ।  

२८. असलु उपर गनुज पनेः कार्ाजलर्ले र्स कार्जविधि बमोजजम प्रिाह िएको अनदुान रकमका वहनाधमना 
िएमा सम्बजन्ित पक्षबाट सरकारी बााँकी सरह प्रचधलत काननु बमोजजम असलु उपर गनेछ । 

२९. दोहोरा सवुििा धलन नपाउनेः लािग्राहीले एकै प्रकृधतको कामको लाधग एक िन्दा बढी धनकार्बाट 
अनदुान प्राप्त गनज सक्ने छैन । एकै प्रकृधतका कामको लाधग एक िन्दा बढी धनकार्बाट अनदुान 
प्राप्त गरेको देजखएमा ३ बषज सम्म सोही प्रकृधतका र अन्र् अनदुान समेत प्रदान गररने छैन । 

३०. लािग्राही जजम्मेिार हनेुः (१) कुनै विशेष कारणिश िा काबू बावहरको पररजस्थधत परी सम्झौता 
अनरुुप तोवकएको समर्सीमा धित्र कार्ज सम्पन्न हनु नसकी अनदुान रद्द िएमा िा अनदुानको 
रकम पूरा ििुानी निएमा लािग्राही स्िरं् जजम्मेिार हनेुछ । 
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(२) अनदुानबाट प्राप्त र्न्त्र  िा उपकरण िा सामाग्री िा बस्तिुाउको अनदुान प्रापकले 
संरक्षण गनुजपनेछ । सामवुहक उपर्ोग हनु सक्ने सामाग्री तथा बस्तिुाउको र्थोजचत संरक्षण, 

सरुक्षा हनु नसकी हानी िएको पाइएमा अनदुानको लागत रकम अनदानग्राहीबाट असलु उपर 
गनज बािा पनेछैन । 

पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्र्िस्था 
३१. कार्जक्रम संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन समन्िर् सधमधत: (१) नगरपाधलका तहमा कार्जक्रम संचालन 

तथा राहत वितरण कार्जको व्र्िस्थापन एिं समन्िर् गनज देहार् बमोजजमको नगरस्तरीर् कार्जक्रम 
संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन समन्िर् सधमधत रहनेछ। 

क. प्रमखु       संर्ोजक 

ख. उपप्रमखु       सदस्र् 

ग. िातािरण तथा विपद व्र्िस्थापन सधमधत संर्ोजक  सदस्र् 

घ. आधथजक विकास सधमधत संर्ोजक     सदस्र् 

ङ. नगरकार्जपाधलका सदस्र्मध्रे्बाट प्रमखुले तोकेको एक जना सदस्र् 

च. सम्बजन्ित विषर्गत महाशाखा/शाखा प्रमखु   सदस्र् 

छ. प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत     सदस्र् सजचि 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सधमधतको बैठकमा आिश्र्कतानसुार नगरपाधलकामा वक्रर्ाशील 
राजनीधतक दलका प्रमखु, नगर उद्योग बाजणज्र् संघको प्रमखु, महानगरीर् प्रहरी पररसरको प्रमखु, 

सम्बजन्ित महाशाखा/शाखा प्रमखुलाई समेत आमन्त्रण गनज सवकनेछ। 

३२. कार्जक्रम संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन समन्िर् सधमधतको काम, कतजव्र् र अधिकार: 

अ. कार्जक्रम संचालन तफज  
क. संिावित व्र्जि िा िगज िा समदुार् पवहचान एिं छनौटको आिार िा मापदण्ि धनिाजरण 

गने, 

ख. धनिाजररत आिार िा मापदण्ि अनसुार कार्जक्रम संचालनको क्षेत्र छनौट गने, 

ग. लािग्राही िा लजक्षत व्र्जि िा समूहको संख्र्ा धनिाजरण गने, 

घ. प्रचधलत कानून बमोजजम कार्जक्रम संचालनको तररका एिं प्रकृर्ाको धनिाजरण गने, 

ङ. कार्जक्रम संचालनको शतज सम्झौता सवहतको विस्ततृ कार्जक्रम कार्ाजन्िर्न र्ोजना तजुजमा 
गने, 

च. लािग्राही िा लजक्षत िगजका व्र्जि िा समूहले पेश गरी ििा कार्ाजलर्बाट धसफाररससाथ 
नगरपाधलकामा पेश िएका प्रस्ताि एिं कागजात िा व्र्िसावर्क र्ोजनाको अध्र्र्न 
विश्लेषण र मूल्र्ांकन गरी स्िीकृत गने, 
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छ. स्िीकृत बजेट र कार्जक्रम अनसुार कार्जक्रम कार्ाजन्िर्न गराउने र सोको धनर्धमत 
अनगुमन मूल्र्ांकन गने  र 

ज. सधमधतबाट तोवकएका अन्र् कार्ज गने। 

आ. राहत वितरण तफज   
क. ििा कार्ाजलर् माफज त ्प्रिावित, विपन्न र अशि व्र्जि िा पररिार िा संस्थाको लगत 

वििरण प्राप्त गने, 

ख. पररजस्थधत र आिश्र्कतानसुार राहतको मात्रा (प्र्ाकेज) तर् गने, 

ग. राहत सामग्री वितरण एिं व्र्िस्थापनको जजम्मेिारी तोक्ने, 

घ. राहत सामग्री वितरण एिं व्र्िस्थापनको अनगुमन गने गराउने, 

ङ. राहत सामग्री वितरण एिं व्र्िस्थापनको सम्बन्िमा ििास्तरीर् राहत वितरण तथा 
व्र्िस्थापन सहजीकरण सधमधतलाई आिश्र्क धनदेशन ददने, 

च. विधिन्न संस्था एिं धनकार्साँग आिश्र्क सम्पकज  र समन्िर् गने  र 

छ. आिश्र्कतानसुार िैपरी आउने अन्र् कार्जहरु गने। 

३३. कार्जक्रम संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन सहजीकरण सधमधत: (१) कार्जक्रम संचालन र राहत 
वितरणको लाधग वििरण संकलन, संकधलत वििरण रुज ु एिं छानविन र राहत वितरणमा 
सहजीकरण गनज ििास्तरमा देहार् बमोजजमको कार्जक्रम संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन 
सहजीकरण सधमधत रहनेछ। 

क. ििाध्र्क्ष       संर्ोजक 

ख. सम्बजन्ित ििाबाट प्रधतधनधित्ि गने कार्जपाधलका सदस्र्  सदस्र् 

ग. ििा सदस्र्हरु        सदस्र् 

घ. ििा प्रशासकीर् प्रमखु      सदस्र् सजचि 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सधमधतको बैठकमा आिश्र्कतानसुार ििामा वक्रर्ाशील 
राजनीधतक दलका प्रमखु, नागररक समाज तथा टोल विकास संस्थाको प्रमखु र सम्बजन्ित ििाको 
प्रहरी र्धुनटको प्रमखुलाई समेत आमन्त्रण गनज सवकनेछ। 

३४. कार्जक्रम संचालन तथा राहत व्र्िस्थापन सहजीकरण सधमधतको काम कतजव्र् र अधिकार: 

अ. कार्जक्रम संचालन तफज  
क. दफा ३१ बमोजजमको सधमधतले धनिाजरण गरेको आिार एिं मापदण्ि अनसुार लािग्राही 

िा लजक्षत व्र्जि िा िगज िा समूह पवहचान गरी धतनको लगत वििरण संकलन एिं 
प्राधप्त गने, 

ख. संकधलत एिं प्राप्त िएका वििरण र कागजातको अध्र्र्न तथा छानविन गने, 

ग. अध्र्र्न तथा छानविन पश्चात राहत तथा सवुििा उपलब्ि गराउन उपर्िु ठहररएकाको 
लगत तर्ार गरी धसफाररस साथ नगरपाधलकामा पेश गने, 
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घ. ििामा संचालन गररने कार्जक्रमको समन्िर् र सहजीकरण गने  र 

ङ. संचाधलत कार्जक्रमको सरुजक्षत अधिलेखीकरण र अनगुमन गने। 

आ. राहत वितरण तफज  
क. आफ्नो ििाधित्रका प्रिावित, विपन्न र अशि व्र्जि िा पररिार िा संस्थाको लगत 

वििरण संकलन एिं प्राधप्त गने, 

ख. संकधलत एिं प्राप्त िएका वििरण र कागजातको अध्र्र्न तथा छानविन गने, 

ग. अध्र्र्न तथा छानविन पश्चात राहत तथा सवुििा उपलब्ि गराउन उपर्िु ठहररएकाको 
लगत तर्ार गरी धसफाररस साथ नगरपाधलकामा पेश गने, 

घ. राहत सामग्री वितरण एिं व्र्िस्थापनको सम्बन्िमा आिश्र्क सहजीकरण गने  र 

ङ. आिश्र्कतानसुार िैपरी आउने अन्र् कार्जहरु गने। 

 

पररच्छेद-७ 

विविि 

३५. गनुासो व्र्िस्थापनः (१) लािग्राहीले अनदुान प्राधप्तका सम्बन्िमा कुनै गनुासो िएमा नगर प्रमखु 
समक्ष धनिेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लािग्राहीबाट कुनै गनुासो सम्बोिन गनज नगर प्रमखुको 
संर्ोजकत्िमा विषर्गत सधमधत संर्ोजक र सम्बजन्ित विषर्गत महाशाखा/शाखा प्रमखु सदस्र् 
रहेको गनुासो व्र्िस्थापन इकाई रहनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम लािग्राहीबाट कुनै गनुासो प्राप्त िएकोमा उपदफा (२) 
बमोजजमको गनुासो व्र्िस्थापन इकाईले त्र्स्तो गनुासो प्राप्त िएको धमधतले १५ ददनधित्र धनरुपण 
गनुज पनेछ।  

३६. कोषको रकममा िृवि गनज सक्नेः नगरपाधलकाले नगरसिाबाट स्िीकृत गराई कोषको रकममा 
आिश्र्कता अनसुार िृवि गनज गराउन सक्नेछ । 

३७. जााँच पास तथा फरफारक: (१) कोषबाट खचज िएको रकमको जााँच पास तथा फरफारक प्रचधलत 
कानून बमाजजम हनेुछ । 

३८. वििरणको अधिलेख राखी सािजजधनक गनुजपने: र्स कार्जविधि बमोजजम राहत तथा जीविकोपाजजनको 
सवुििा धलएका/ददइएका व्र्जि िा पररिार िा समूह िा संघ/संस्थाको वििरण नगरपाधलकाले 
अधिलेखको रुपमा सरुजक्षत राख्नकुो साथै ३/३ मवहनामा सािजजधनक समेत गनुजपनेछ। 

३९. अनदुान प्राप्त गने पररर्ोजना/कार्जक्रम रद्द गनज सक्ने िा सम्झौता रद्द गनेः कुनै कारणिश प्रचधलत 
ऐन काननु विरुि िएमा िा सम्झौता बमोजजम कार्ाजन्िर्न निएमा िा कारणिश कार्ाजलर्ले 
कार्जक्रम अगािी बढाउन उपर्िु नदेखेमा पूिज जानकारी ददई सम्झौता रद्द गने िा अनदुानको 
रकम पूरा ििुानी नददन सक्ने सम्मको कारबाही हनेुछ। 
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४०. कारिाही हनेु: (१) र्स कार्जविधिमा तोवकएको मापदण्ि पूरा निएका व्र्जिले झटु्टा वििरण पेश 
गरी राहत तथा सवुििा धलन हुाँदैन। झटु्टा वििरण पेश गरी राहत धलएको िा दोहोरो राहत सवुििा 
धलएको पाइएमा िा प्रमाजणत िएमा धनजलाई कार्जपाधलकाबाट धनणजर् गरी एक िषजसम्मको लाधग 
नगरपाधलकाबाट उपलब्ि गराउने सबै वकधसमका सेिा रोक्का राख्न सवकनेछ। 

(२) र्स कार्जविधिको प्रधतकूल हनेु गरी राहत वितरणको लाधग लगत प्रमाजणत गरी 
नगरपाधलकामा धसफाररस गने ििाध्र्क्षलाई प्रचधलत कानून बमोजजम कारिाही गरी धनजले 
धसफाररस िा प्रमाजणत गरेको हदसम्मको रकम कार्जपाधलकाले धनजबाट सरकारी बााँकी सरह 
असूल उपर गनेछ। 

४१. बािा अड्काउ फुकाउ: र्स कार्जविधि कार्ाजन्िर्नको क्रममा कुनै बािा अड्चन आइपरेमा 
कार्जपाधलकाले धनणजर् गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

४२. संशोिन, बचाउ र खारेजीः (१) र्स कार्जविधिको संशोिन गनुजपरेमा कार्जपाधलकाले धनणजर् गरी 
आिश्र्क संशोिन गनज सक्नेछ। 

(२) र्स कार्जविधिमा व्र्िस्था िएका कुराहरुका हकमा र्स कार्जविधि बमोजजम हनेुछ र र्स 
कार्जविधिमा उल्लेख निएका व्र्िस्थाका हकमा प्रचधलत काननु बमोजजम हनेुछ । 

(३) कुनै कारणबाट कोष संचालन हनु नसकेमा िा कोषको औजचत्र् नदेखेमा 
नगरकार्जपाधलकाले कोषलाई खारेज गनज सक्नेछ । 

(४) कुनै कारणबाट कोष खारेज िएमा कोषमा रहेको सम्पजत्त तथा दावर्त्ि स्ित: 

नगरकार्जपाधलकाको कार्ाजलर्मा सनेछ। 
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कार्ाजलर्को छाप 

अनसूुची-१ 

(दफा १४ साँग सम्बजन्ित) 

धमधत: 

श्रीमान ्नगरप्रमखु/प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू्, 

सूर्जविनार्क नगरपाधलका, 
कटुञे्ज, ििपरु। 

 

विषर्: राहत रकम उपलब्ि गराइददन ेसम्बन्िमा। 

 

महोदर्, 

उपर्ुजि सम्बन्िमा मेरो देहार् बमोजजमको वििरण सवहत राहतको लाधग रकम उपलब्ि गराइददनहुनु अनरुोि गदजछु। 

देहार्: 

1. नाम, थर   : 

2. स्थार्ी ठेगाना  : 

3. हालको बसोबासको ठेगाना : 

4. फोन नं.   : 

5. शैजक्षक र्ोग्र्ता  : 

6. ताधलम प्रजशक्षण धलएको िए: 

7. पेशा/व्र्िसार्  : 

8. बाजेको नाम  : 

9. बाबकुो नाम  : 

10. पररिार सदस्र् संख्र्ा : 

11. जार्जेथा/अचल सम्पजत्त :

12. राहत माग गने व्र्जिको स्ि: घोषणा:   
म/मेरो पररिार/पररिारको सदस्र् आगलागी/बाढी/पवहरो/हािाहरुी/चट्याङ्ग  को कारण िनजनको क्षधत िएको 
िा खिेरी/अधनकाल/महामारी को कारण दैधनक छाक टानज कदठन िएको िा क्र्ान्सर/मटुु रोग/मगृौला 
रोग/पक्षघात/ मजस्तष्कघात/गिजिती िई अत्र्ाधिक रिश्राि/आकजस्मक दघुजटनामा परी घाइते िा अङ्गिङ्ग िई 
गररबी/आधथजक विपन्नताका कारण उपचार प्राप्त गनज समस्र्ामा परेको छ। मैले र्स वकधसमको राहत सवुििा 
र्स आ.ि. मा दोहोरो पनेगरी धलएको छैन।मैले माधथ पेश गरेको वििरण दठक सााँचो हो। व्र्होरा फरक 
परेमा कानून बमोजजम सहुाँला बझुौंला।  

 

धनिेदकको,         औठंाको छाप 
दस्तखत  :  

धमधत  : 

धसफाररस गने       प्रमाजणत गन े

ििा प्रशासकीर् प्रमखु      ििा अध्र्क्ष 

नाम :       नाम : 

दस्तखत :       दस्तखत : 

धमधत :       धमधत : 
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अनसूुची-२ 

(दफा ३८ साँग सम्बजन्ित) 

राहत रकम प्राप्त गने लािग्राहीको अधिलेख ढााँचा 
 

सूर्जविनार्क नगरपाधलका, 
नगरकार्जपाधलकाको कार्ाजलर्, 

कटुञ्ज,े ििपरु। 

 

राहत रकम प्राप्त गनेको अधिलेख फाराम 

क्र.सं. राहत रकम प्राप्त गने 
व्र्जिको नाम थर 

बाबकुो नाम ठेगाना फोन नं राहत रकम 
रु. 

बजुझधलनेको 
दस्तखत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

वििरण प्रविवष्ट गनेको      वििरण रुज ुगनेको 
नाम :       नाम : 

दस्तखत :       दस्तखत : 
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अनसूुची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्ित) 

 

>L gu/ k|d'vHo", 

;"o{ljgfos gu/kflnsf, 

gu/sfo{kfnlsfsf] sfof{no,  

s6'~h], eStk'/ 

 

ljifo: जीविकोपाजजन कार्जक्रम ;DaGwdf . 
 

k|:t't laifodf o; sfof{noaf6 ldlt @)=======.==========.========== ut] k|sflzt ;"rgf adf]lhd d 

================================== n] नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन कार्जविधि २०७८ 
बमोजजम अनदुान सहर्ोग/सीपमूलक ताधलम तथा क्षमता अधििृवि कार्जक्रम सम्बन्िमा tkl;ndf pNn]lvt 

sfo{s|d ;+rfng ug{sf] nflu of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

 

l;=g= sfo{qmdsf] gfd ls|ofsnfksf] ljj/0f s"n cg'dflgt nfut 

?= 

dfu ul/Psf] cg'bfg 

/sd ?= 

s}lkmot 

      
 

;+nUg sfuhftx?M 

!= kmd{÷;d'x÷;+:yf btf{ k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk . 

@= s/ r'Qmf÷tyf ut cf=j=sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] k|dfl0ft k|ltlnlk .  

#= j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq . 

$= gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk . 

%= z}lIfs of]Uotf / tflnd k|lzIf0fsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk . 

 

lgj]bssf] 

gfd, y/ : 

7]ufgf  : 

b:tvt : 

df]jfOn g+ : 
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अनसूुची-४ 
(दफा ३८ साँग सम्बजन्ित) 

sfof{non] tof/ ug]{ k|utL k|ltj]bg 9fFrf 

cfly{s aif{ M 

qm=;+= ah]6 

pklzif{s 

gDa/ 

sfo{qmd nfeu|fxLsf] 

gfd 

afa'sf] 

gfd 

7]ufgf kmf]g g+= 

 

nfeu|fxLnfO{ 

e'QmfgL ePsf] 

/sd ?= 

s}lkmot 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
 

वििरण प्रविवष्ट गनेको      वििरण रुज ुगनेको 
नाम :       नाम : 

दस्तखत :       दस्तखत : 
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अनसूुची-५ 

(दफा १७ (ज) साँग सम्बजन्ित) 

क. जीविकोपाजजन कार्जक्रम अन्तगजत अनदुान सहर्ोग कार्जक्रममा सहिागी हनेु व्र्जि र कार्ाजलर्बीचको सम्झौता 
सूर्जविनार्क नगरपाधलका, नगरकार्जपाधलकाको कार्ाजलर्, कटुञे्ज, ििपरु (र्सपधछ प्रथम पक्ष िधनएको) र 
……………………………… को नाधत/नाधतनी, …………………………… को छोरा/छोरी ……………………………… बस्ने िषज ……….. को 
……………………………………… (र्सपधछ दोस्रो पक्ष िधनएको) बीच नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन 
कार्जविधि २०७८ बमोजजम अनदुान सहर्ोग कार्जक्रम सम्बन्िमा देहार् बमोजजमको शतजको अधिनमा रही संचालन गने 
गराउने गरी दिैु पक्षको मञु्जरीमा धमधत …………………………………… मा र्ो सम्झौता गरी एक/एक प्रधत धलर्ौं/ददर्ौं। 

सम्झौताका शतजहरु: 
1. अनदुान सहर्ोगको रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको बैक खाता माफज त उपलब्ि गराउनपुनेछ। अनदुान 

रकम लािग्राहीलाई बढीमा तीन वकस्तामा उपलब्ि गराइनछे। 

2. प्राप्त अनदुान रकममा कजम्तमा पच्चीस प्रधतशत दोस्रो पक्षले र्ोगदान गनुजपनेछ। 

3. दोस्रो पक्षले आफ्नो तफज बाट रकम लगानी गदाज अनदुानको रकम र आफ्नो लगानी छुट्टाछुटै्ट स्पष्ट देजखने 
गरी अधिलेख राख्नपुनेछ। 

4. प्रथम पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रमको आकजस्मक िा धनर्धमत अनगुमन गनेछ। 

5. व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालन गदाज पररिारका अन्र् सदस्र्लाई समेत रोजगारी धसजजना हनेु गरी संचालन 
गनुजपनेछ। 

6. स्थानीर् श्रम, सीप र सािनको अधिकतम प्रर्ोग हनेुगरी व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालन गनुजपनेछ। 

7. संचाधलत कार्जक्रमको दोस्रो पके्षले प्रथम पक्षलाई तै्रमाधसक रुपमा कार्ाजलर्मा ररपोवटजङ्ग गनुजपनेछ।  

8. अनदुान रकममा अधनर्धमतता, विचलन िा वहनाधमना िएको खण्िमा लािग्रही स्िरं् पूणजरुपमा जिाफदेही र 
जजम्मेिार हनेुछ। 

9. दोस्रो पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालनको अिस्थामा पररितजन िएमा सोको जानकारी तत्कालै प्रथम पक्षलाई 
गराउनपुनेछ।  

10. दोस्रो पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालनको आर् व्र्र्को वहसाब चसु्त दरुुस्त हनेु गरी राख्नपुनेछ।  

11. दोस्रो पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालनको लाधग प्राप्त अनदुान सहार्ता रकमलाई कुनै प्रकारको तलब, ित्ता, 
चन्दा, परुस्कार तथा प्रशासधनक कार्जमा खचज गनज पाउनेछैन। 

12. कार्जक्रमको लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गने गराउने दावर्त्ि प्रथम पक्षको हनेुछ िने खचजको जजम्मेिारी र 
जिाफदेहीता दोस्रो पक्षले समेत िहन गनुजपनेछ। 

13. र्स सम्झौतामा लेजखए बाहेकका विषर् प्रचधलत कानून बमोजजम हनेुछ। 

प्रथम पक्ष        दोस्रो पक्ष 

कार्ाजलर्को तफज बाट       लािग्राहीको तफज बाट 

नाम, थर  :       नाम, थर  : 

पद  :       पद  : 

दस्तखत  :       दस्तखत  : 

धमधत  :       धमधत  : 
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ख. जीविकोपाजजन कार्जक्रम अन्तगजत सीपमूलक तथा क्षमता अधििृवि कार्जक्रममा सहिागी हनेु व्र्जि र 
कार्ाजलर्बीचको सम्झौता 

सूर्जविनार्क नगरपाधलका, नगरकार्जपाधलकाको कार्ाजलर्, कटुञे्ज, ििपरु (र्सपधछ प्रथम पक्ष िधनएको) र 
………………………… को नाधत/नाधतनी, ……………………… को छोरा/छोरी ………………………… बस्ने िषज ……….. को 
……………………………………… (र्सपधछ दोस्रो पक्ष िधनएको) बीच नगरप्रमखु राहत तथा जीविकोपाजजन कोष संचालन 
कार्जविधि २०७८ बमोजजम सीपमूलक ताधलम तथा क्षमता अधििृवि कार्जक्रम सम्बन्िमा देहार् बमोजजमको शतजको 
अधिनमा रही संचालन गने गराउने गरी दिैु पक्षको मञु्जरीमा धमधत …………………………………… मा र्ो सम्झौता गरी 
एक/एक प्रधत धलर्ौं/ददर्ौं। 

सम्झौताका शतजहरु: 
1. सीपमूलक ताधलम तथा क्षमता अधििृवि कार्जक्रमको लाधग स्िीकृत रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको बैक 

खाता माफज त उपलब्ि गराउनपुनेछ। अनदुान रकम लािग्राहीलाई सीपमूलक ताधलम तथा क्षमता अधििृवि 
कार्जक्रममा सहिागी िएको सवटजवफकेट पेश गरेपधछ मात्र ििुानी हनेुछ। 

2. प्राप्त अनदुान रकममा कजम्तमा पच्चीस प्रधतशत दोस्रो पक्षले र्ोगदान गनुजपनेछ। 

3. प्रथम पक्षले कार्जक्रमको आकजस्मक िा धनर्धमत अनगुमन गनेछ। 

4. कार्जक्रम संचालन गदाज पररिारका अन्र् सदस्र्लाई समेत रोजगारी धसजजना हनेु गरी संचालन गनुजपनेछ। 

5. स्थानीर् श्रम, सीप र सािनको अधिकतम प्रर्ोग हनेुगरी कार्जक्रम संचालन गनुजपनेछ। 

6. अनदुान रकममा अधनर्धमतता, विचलन िा वहनाधमना िएको खण्िमा दोस्रो पक्ष स्िरं् पूणजरुपमा जिाफदेही र 
जजम्मेिार हनेुछ। 

7. दोस्रो पक्षले कार्जक्रम संचालनको अिस्थामा पररितजन िएमा सोको जानकारी तत्कालै प्रथम पक्षलाई 
गराउनपुनेछ।  

8. दोस्रो पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालनको आर् व्र्र्को वहसाब चसु्त दरुुस्त हनेु गरी राख्नपुनेछ।  

9. दोस्रो पक्षले व्र्िसार्/कार्जक्रम संचालनको लाधग प्राप्त अनदुान सहार्ता रकमलाई कुनै प्रकारको तलब, ित्ता, 
चन्दा, परुस्कार तथा प्रशासधनक कार्जमा खचज गनज पाउनेछैन। 

10. कार्जक्रमको लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गने गराउने दावर्त्ि प्रथम पक्षको हनेुछ िने खचजको जजम्मेिारी र 
जिाफदेहीता दोस्रो पक्षले समेत िहन गनुजपनेछ। 

11. र्स सम्झौतामा लेजखए बाहेकका विषर् प्रचधलत कानून बमोजजम हनेुछ। 

 

प्रथम पक्ष        दोस्रो पक्ष 

कार्ाजलर्को तफज बाट       लािग्राहीको तफज बाट 

नाम, थर :        नाम, थर : 

पद  :        पद  : 

दस्तखत  :        दस्तखत  : 

धमधत  :        धमधत  : 


