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यस गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका गररब, पिपन्न, असहाय पिलभन्न िशक्षत िगय िागयत 
सिूहका त्यसिा रहेको दहेज प्रथा उन्िूिन गनय सािूपहक पििाह िगायतका 
काययक्रिहरु संचािन गरी ती जनताको आलथयक, सािाशजक रुपान्तरण गनय एंि 
रापिय जीिनको रुपिा प्रिाहीकरणिा ल्याउन िाञ्छनीय भएकोिे स्थालनय सरकार 
संचािन ऐन, 2074 को पररच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा ४ (२) बिोशजि 

 
lkk/f ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M #       ;+VofM @      ldltM @)&&÷)(÷)# 

efu–@ 

lkk/f ufpFkflnssf] 

गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना संचािन काययपिलि,2077 
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पपपरा गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट “गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना 
संचािन काययपिलि, 2077” िाग ुगररएको छ।  

पररच्छेद (1) 

प्रारशभभक  

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभः (1) यस काययपिलिको नाि “गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान 
योजना संचािन काययपिलि, 2077” रहेको छ। 

(2) यो काययपिलि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ। 

२. पररभाषाः पिषय िा प्रसंगिे अन्य अथय निागेिा यस काययपिलििा, 
(क)  “कन्यादान” भन्नािे सिाजिा प्रचिनिा रहेका पिलभन्न िालियक सिूहिा 
हनुे पििाहका पिलि र प्रपक्रयािाई सभझनपुदयछ। 

(ख)  “सािूपहक पििाह” भन्नािे यस गाउँपालिकाबाट तोपकएको लिलत, सिय र 
स्थानिा हनुे सािूपहक पििाह काययक्रििाई सभझनपुदयछ। 

(ग) “संचािन सलिलत” भन्नािे दफा ६ बिोशजि गठित भएको सलिलत 
सभझनपुदयछ। 

(घ) “प्रिाण पत्र” भन्नािे दफा ८(1) बिोशजि सािूपहक पििाहका काययक्रि 
िाफय त पििापहत    दभपलतिाई प्रदान हनुे प्रिाण पत्र सभझनपुदयछ। 

(ङ) “जारी गने अलिकारी” भन्नािे दफा ८(६) बिोशजि सभपन्न भएको पििाह 
को प्रिाण पत्र जारी गने पदालिकारी सभझनपुदयछ। सो कायय गाउँपालिका 
अध्यक्षिे गनेछ । 

(च) “सूचना” भन्नािे अनसूुची-1 िा उल्िेख भए बिोशजि जारी भएको 
सूचनािाई सभझनपुदयछ। 

(छ) “उपहार” भन्नािे दफा ६ बिोशजि गठित संचािन सलिलतिे लनिायरण गरेको 
पििापहत दभपलतिाई प्रदान गने उपहार सभझनपुदयछ। 
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३.  काययपिलिका िखु्य उदेश्यहरुः यस काययपिलिको िखु्य उदेश्यहरु देहाय बिोशजि 
हनुेछन ्। 

(क) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका आलथयक, सािाशजक रुपिे पछालड परेका िगय, 
सिदुाय को पपहचान गने । 

(ख) काययक्रि संचािन हनुे स्थान पकटान गने । 

(ग) सिाजिा ब्याप्त रहेको दहेज प्रथािाई न्यूनीकरण गने। 

(घ) पपहचान भएका िगय, सिदुाय का जनताको जीिनस्तरिा ल्याई गररपि 
लनिारण कािालग भािी रणलनलतहरु तय गने। 

(ङ) काययक्रि संचािनिा पारदशियता तथा एकरुपता ल्याउने । 

 

पररच्छेद (2) 

काययक्रि संचािन हनु ेक्षते्र र बजेटको व्यिस्था 

४. काययक्रि संचािन हनु िशक्षत िगयः न्यनु आयस्तर भएका गररि, पिपन्न, असहाय 
पररिारका पििाह योग्य व्यशिहरुको िालग यो काययक्रि संचािन गररनेछ।साथै 
अनाथ, टुहरुो, केटाकेटी सिेत का िालग यो काययक्रि संचािन गररनेछ। 

५. बजेट व्यिसथापनः यस कययपिलिको िक्ष्यिाई पूरा गनुय चाि ु आ.ि. 
२०७७/०७८ का लनलित पपपरा गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभाबाट रु ४० िाख 
पिलनयोजन गररएको छ।  

सो पश्चात आगािी आ.ि. को िालग यस गाउँपालिकाको गाउँ सभाद्द्धारा बजेट 
व्यिस्थापन गनय सपकनेछ। 

 

पररच्छेद (3) 
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काययक्रि संचािन तथा व्यिस्थापन 

६. संचािन सलिलत गिनः यस योजनािाई काययन्ियनिा िैजान एक संचािक सलिलत 
गाउँ काययपालिकाको बैिक बाट गिन हनुेछ जसिा देहाय बिोशजि 
पदालिकारीहरु रहने छनः  

गाउँपालिका अध्यक्ष -        संयोजक  

गाउँपालिका उपाध्यक्ष-               सदस्य 

गाउँ काययपालिका बाट सदस्यहरु िध्ये १ जना सदस्यको प्रलतलनलित्ि हनुे गरी 
अध्यक्षिे तोकेको ३ जना सदस्य        सदस्य  

सािाशजक पिकास िाखा प्रिूख        सदस्य  

प्रिखु प्रिासपकय अलिकृत         सदस्य  

िशक्षत िगयको हकपहतका िालग गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सपक्रय रहेको 
रहनेसंस्थाको प्रलतलनलि          सदस्य  

स्थालनय सरुक्षा लनकायका तफय बाट प्रलतलनलि       सदस्य  

 

 

७. संचािन सलिलतका काि, कतयव्य र अलिकारः संचािक सलिलतका काि, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बिोशजि हनुछेनः 
(क)  यस काययक्रि सँग सभबशन्ित िशक्षत िगयको पपहचान गने । 

(ख) सािूपहक पििाह काययक्रि को िालग उशचत सिय लनिायरण गरी सो को 
अनसुचुी (1) को िगयहरुको साियजलनक सूचना अनसुचुी(1) बिोशजि सूचना 
जारी गनय लनणयय गने। 

(ग) कन्यादान का प्रपक्रयाका िालग पूिय तयारी गने/गनय िगाउने। 

(घ) नि पििापहत दभपलतिाई प्रथि गररने उपहार सभबन्िी लनणयय गने। 
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(ङ) खण्ड (ख) बिोशजि कायायियिा दताय भएका दरखास्त उपर जाँच बझु गने 
तथा सो पश्चात कन्यादान/पििाह काययक्रिको लिलत,सिय र स्थान तोक्ने। 

(च) कन्यादान काययक्रि सिपन्न भएपश्चात अनसुचुी २ बिोशजिको प्रिाणपत्र 
प्रिाणपत्र जारी गने अलिकारीिे दस्तखत गरी पििापहत दभपलतिाई प्रदान 
गने । सो प्रयोजनको िालग संचािन सलिलतिे लनणयय भएको हनुपुने। 

(छ)  सािूपहक ििापहक काययक्रि का िालग यस सलिलतिे उपयिु िह्रयाएका 
अन्य काययहरु गने। 

८. योजना कायायन्ियन तथा व्यिस्थापन प्रपक्रयाः यस योजनािाई देहाय बिोशजि 
कायायन्ियन तथा व्यिस्थापन गररनेछ। 

(क) सभाबाट बजेट पाररच भएपश्चात गाउँकाययपालिकाबाट संचािन सलिलत गिन 
गररनेछ।  

(ख) संचािक सलिलतिे सािूपहक पििाह काययक्रिको १५ ठदन ेसूचना प्रकािन गने 
लनणयय गनुयपनेछ सो सचुना प्रिाणपत्र जारी गने अलिकारीिे गनेछ। 

(ग) संचािक सलिलतिे सूचना जारी भएपश्चात पििापहत दभपलतिाई प्रदान गररन े
उपहार ििोपिि सभबन्िी लनणयय गनुयपनेछ। 

(घ) खण्ड (ख) बिोशजिको सूचना जारी गनय एकपटकिा १० जोडी भन्दा बढी 
जोडीको सूचना प्रकािन गररनेछन। 

(ङ) सूचनाको भयादलभत्र िायोियिा दताय हनु आएका दरखास्तहरु उपर संचािक 
सलिलतिे जाँचबझु गरी पििाह योग्य जोडीहरुको नािििी अनसुचुी ३ बिोशजि 
प्रकािन गनुयपनेछ। 

(च) सािूपहक पििाह काययक्रििा सहभागी िर िि ुदिैु पक्षका जन्तीका िालग 20-
20 को संख्यािा खानको  कुपन उपिब्ि गराइनेछ। 

(छ) कन्यादान को कायय गाउँपालिका अध्यक्षिे गनुयपनेछ। 

(ज) यस काययक्रििाई कायायन्ियन गनय आिश्यक सािग्रीहरुको खररद िगायतको 
आलथयक कारोिार प्रचलित लनयि बिोशजि गनुयपनेछ। 
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(झ) यस काययक्रिा सहजीकरण तथा सिन्ियीकरणका िालग संचािक सलिलतिे 
अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ। 

९.  संिोिन गनय अलिकारः यस काययपिलििा केही संिोिन गनुयपने भए संचािक 
सलिलतिे लसफारीसिा गाउँकाययपालिकािे सो कायय गनेछ। 

 

अनसूुची १ (दफा ८ (ख) सँग सभबशन्ित) 
 

गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना सभबन्िी साियजलनक सूचना  

प्रथि पटक प्रकाशित लिलतः ......../......../........ 
 उपरोि सभबन्ििा यस योजनाको संचािक सलिलतको लिलत.................. 
गतेको लनणययानसुार लिलत........................... गते आयोजना हनुे सािूपहक 
पििाह काययक्रििा सहभागी भई आ-आफ्नो िालियक परभपरा अनसुार िैिापहक 
सभबन्ििा कायि हनु इच्छुक पक्षहरुिे यो सूचना प्रकािन भएको लिलतिे 
.................ठदन लभत्र यस कायायियिा तपलसि बिोशजिको कागजात संिग्न 
राखी लनिेदन पेि गनुयहनु सभबशन्ित सिैकािालग यो सूचना जारी गररएको छ। 

    

 

तपलसि 

१.  पििाह योग्य पक्ष िर/िि ुको पासपोटय साईजको फोटो – 2 प्रलत 

२.  पििाह योग्य पक्ष िर/िि ुको नागरीकताको प्रलतलिपप – १ प्रलत 
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अनसूुची २ (दफा ८(ग) संग सभबशन्ित  

गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना िाफय त िैिापहक सभबन्ि कायि गनय 
ईच्छुक पक्षहरुिे कायायियिा पिाउन ेलनिेदनको ढाँचा । 

 

श्रीिान संयोजक ज्यू  

संचािक सलिलत  

गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना  

पपपरा गाउँपालिका  

पिषयः सहभालगता सभबन्ििा । 

 उपरोि सभबन्ििा ताहाँ कायायियबाट लिलत......................गने प्रकाशित 
सूचना बिोशजि ि लनिेदक/लनिेठदका ............................ताहाँबाट 
लिलत.............. गते आयोजना हनुे सािूपहक पििाह काययक्रििा सहभागी भई 
शज...................गा.पा./न.पा. ....................बस्ने िषय ..........को 
................संग िैिापहक सभबन्िि कायिा गनय ईच्छुक रहेको हुँदा श्रीिान सिक्ष 
यो लनिेदन पेि गदयछु। 

 

लनिेदकको नाि थरः     संिग्न कागजातहरु  

हजरुबिुाको नाि थरः    -पासपोटय साईजको फोटो -२ प्रलत  

उिेरः      -नागरीकताको प्रलतलिपप-1 

सहीः      - जन्िदताय प्रिाणपत्र -1 

अलभभािक/संरक्षकको नाि थर : 
सही : 
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अनसूुची ३ (दफा ८(ङ) संग सभबशन्ित) 
 

गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना,2077 लिलत.................. गते आयोजना 
हनुे सािूपहक पििाह काययक्रििा सािेि हनुे पििाह योग्य पक्षहरुको सचुी  

 

िर पक्ष  ििपुक्ष 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 

 

......................... 
संयोजक  

(संचािक सलिलत) 

(गा.पा. क.यो.) 
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अनसूुची ४ (दफा ७(च) संग सभबशन्ित ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

....................शजल्िा ..............गा.पा./न.पा.................बास बस्ने 

............का नाती ..........को छोरा िषय..............की......................तथा 

.................शज..................गा.पा./न.पा. .............................िस्न े

....................की नालतनी .......................की छोरी िषय ..................की 

...........बीच यस योजना िाफय त आयोशजत लिलत...................गतेका सािूपहक 
पििाह काययक्रि बाट आज ...........................का लिलत देशख पलत-पशि को 
रुपिा एक अकायिाई स्िीकार गरेकोिे लनजहरुिाई यो प्रिाणपत्र ठदइएको छ।  

िर      िि ु 

सपह      सपह     
       ......................... 
            संयोजक  

           संचािक सलिलत   

                गा.पा. क.यो.  

 गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान 
योजना २०७7 

पपपरा िहोत्तरी 
पििाह प्रिाणपत्र फोटो  फोटो  

 



 

खण्ड : ३          संख्या : २         लिलत : २०७७/०९/०३ 

 

 

प्रिाणीकरण लिलत :२०७७/०९/०१ गते  

राजपत्रिा प्रकाशित लिलत :२०७७/०९/०३ गते  

 

        आज्ञािे , 
       सािन कुिार चौिरी   

      प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  


