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अनाथ तथा जोखिमयुक्त बािबालिकाका िागग सामाजजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चािन काययविगि 
सम्बन्िमा व्यिस्था गनय बनेको वििेयक 

 

प्रस्तािना  :  अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाका लागग स्थानीय तहमा सामाम्जक 
सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन कायचविगि सभबधिमा  आिश्यक व्यिस्था गनच िाञ्छनीय िएकाले, 
पञ्चपुिी नगि सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 
प्रारजम्िक 

१.  संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस कायचविगिको नाम “अनाथ तथा जोखखमयुक्त 
बालबाभलकाको लागग सामाम्जक सुिक्षा कायचक्रम (सञ्चालन कायचविगि) ऐन, २०७५” 
िहेको छ । 

(२) यो कायचविगि तुरुधत प्रािभि हुनेछ । 

२.  पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथच नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलका” िधनाले १८ िषच उमेि पुिा 
निएका दफा १२ बमोम्जमका लािग्राही बालबाभलका सभझनुपछच । 

(ख) “अध्यक्ष” िधनाले गाउाँपाभलकाको अध्यक्ष सभझनुपछच । 

(ग)  “अभिलेख” िधनाले दफा २२ बमोम्जम तयाि गरिएको अभिलेख 
सभझनुपछच ।  

(घ)  “कायचपाभलका” िधनाले नगि कायचपाभलका सभझनुपछच । 
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(ङ)  “कोष” िधनाले अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग सामाम्जक 
सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन गनच यसै कायचविगिद्िािा स्थापना हुने अक्षय 
कोष सभझनुपछच। 

(च) “प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत”  िधनाले नगिपाभलकाको प्रमुख प्रशासकीय 
अगिकृत सभझनुपछच । 

(छ)  "प्रमुख" िधनाले नगिपाभलकाको प्रमुख िधने सभझनुपछच । 

(ज)  "िडा कायाचलय" िधनाले नगिपाभलकाको िडा कायचलय िधने सभझनुपछच 
। 

(झ)  “शाखा”  िधनाले सामाम्जक सुिक्षा हेने शाखा सभझनुपछच ।  

(ञ)  “सभमतत”  िधनाले कायचपाभलकामा गठित सामाम्जक विकास सभमतत 
सभझनुपछच। 

(ट)  “सञ्चालक सभमतत”  िधनाले दफा ६ बमोम्जम गठित कोष व्यिस्थापन 
तथा संचालक सभमतत सभझनुपछच ।  

(ि)  "स्थानीय तह" िधनाले नगिपाभलका िधने सभझनुपछच । 

(ड) “स्थानीय स्ति” िधनाले पञ्चपुिी नगिपाभलकाको िौगोभलक क्षेत्र 
सभझनुपछच । 

(ढ)  “स्थानीय बाल अगिकाि सभमतत”  िधनाले प्रचभलत कानून बमोम्जम 
स्थानीय स्तिमा बाल अगिकाि सभिद्चिनको लागग गठित सभमतत 
सभझनुपछच ।  

३.  उद्देश्य : यस ऐनको उद्देश्य देहाय बमोम्जम हुनेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग गाउाँपाभलका / 

नगिपाभलकामा सामम्जक सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन गनच स्थापना 
हुने िा िएको कोषलाई तनयमन गने ।  

(ख) सञ्चालनमा िहेका अक्षषय कोषिाट प्राप्त आभदानी समेतको 
आिािमा सामाम्जक सुिक्षा आिश्यक देखखएका अनाथ तथा 
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जोखखम युक्त बालबाभलकाको पठहचान गिी उनीहरुलाई नगद प्रिाह 
गने व्यिस्था भमलाउने ।  

 

 

पररच्छेद-२ 

कोष स्थापना तथा सञ्चािन 

४. अनुमतत ददने : (१) गाउाँपाभलका/नगिपाभलका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोखखमयुक्त 
बालबाभलकाको लागग सामाम्जक सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन गनच अनुमतत भलन चाहन े
व्यम्क्त िा संस्थाले कायचपाभलका समक्ष अनुमततको लागग तनिेदन ठदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमतत माग गने व्यम्क्त िा संस्थालार्च 
कायचपाभलकाले कायचक्रम तथा सोमा हुन ेखचच िकम नगि/गाउाँपाभलकाको िावषचक बजेटमा 
उल्लेख हुने ि उक्त िकम दफा ५ बमोम्जमको कोष माफच त खचच हुनेगिी कायचक्रम 
सञ्चालन गनच अनुमतत ठदन सक्नेछ । 

(३) यस दफामा अधयत्र जुनसुकै कुिा लेखखएको िए तापतन नेपाल सिकाि िा 
प्रदेश सिकािको सहमतत िा अनुमतत अथिा नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािको नीतत 
अधतगचत सञ्चाभलत हुने अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग सामाम्जक 
सुिक्षा कायचक्रम संचालन िर्िहेको हकमा यो ऐनको व्यिस्था लागू हुने छैन । 

 

५. कोष स्थापना : (१) कायचपाभलकाले गाउाँपाभलका/नगिपाभलका क्षेत्रभित्र अनाथ तथा 
जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग सामाम्जक सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन गने गैिसिकािी 
संघ संस्था तथा अधय तनकायले अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग 
सामाम्जक सुिक्षा कायचक्रममा खचच गनच िा कोषको मूलिनमा योगदान गने गरि िकम 
दाखखला गनचको लागग एक अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाका लागग सामाम्जक 
सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन कोष स्थापना गनेछ । 
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 (२) कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाको लागग 
सामाम्जक सुिक्षा प्रदान गने गिीबी  धयूतनकिणका लागग वितनयोजन गरिएको िकम 
पतन दाखखल गनच सककनेछ ।  

(३) गाउाँपाभलका /नगिपाभलका क्षेत्रमा कोषमा दाखखला िकम बाहेक अधय 
स्रोतबाट खचच गनेगिी कुनै संस्थालार्च अनुमतत िा सहमतत ठदर्ने छैन । 

६. कोष सञ्चािन व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चालनको लागग देहाय बमोम्जमको एक 
कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालक सभमतत िहनेछ : 

(क) गाउाँ / नगिकायचपाभलकाबाट मनोतनत कायचपाभलकाको एक जना 
मठहला सदस्य,                                          
-संयोजक 

(ख) स्थानीय स्तिमा कायचित बालबाभलकाहरु संग सभबम्धित गैिसिकािी     
संस्था िा स्थानीय बालसंिक्षण सभमततका अध्यक्षहरु मध्येबाट 
समाम्जक विकास सभमततबाट  मनोतनत एक जना प्रतततनगि            
-सदस्य 

(ग) स्थानीयस्तिमा सञ्चाभलत सािचजतनक िा सामदुातयक माध्यभमक     
विद्यालयहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट समाम्जक विकास 
सभमततबाट मनोतनत एक जना प्रतततनगि                      

-सदस्य 

(घ) स्थानीय स्तिमा संचाभलत सहकािी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु 
मध्येिाट समाम्जक विकास सभमततबाट मनोतनत एक जना 
प्रतततनगि     -सदस्य                                        

(ङ) स्थानीयस्तिमा कायचित स्िास््य सस्थासंग सभबम्धित कमचचािी 
िा मठहला स्िास््य स्ियंम सेिकहरु मध्येिाट समाम्जक विकास 
सभमततबाट मनोतनत एक जना प्रतततनगि          -

सदस्य 
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(च) कोषमा योगदान गन े दाताहरु मध्येबाट समाम्जक विकास 
सभमततबाट मनोतनत एक जना प्रतततनगि                     

-सदस्य 

(छ) स्थानीय बाल क्लिहरू मध्येबाट समाम्जक विकास सभमततबाट 
मनोतनत  एक जना प्रतततनगि                            

-सदस्य 

(ज)   सामाम्जक विकास शाखाका एकजना कमचचािी    -सदस्य-
सगचि  

ति सामाम्जक विकास सभमतत गिन िईनसकेको अिस्थामा गाउाँ तथा 
नगि कायचपाभलकाले सदस्य तोक्नु पनेछ । 

(२) सभमततका सदस्यहरूको कायाचिगि तीन िषचको हुनेछ। 

 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेखखएको िए तापतन कोषमा कुनै िकम 
दाखखला गदाच िएको सभझौताले सञ्चालक सभमततमा कुनै प्रतततनगित्ि गिाउनुपने िएमा 
सो िकमसाँग सभबम्धित खचचको तनणचय गदाच सभझौता बमोम्जमको प्रतततनगित्ि गिाउन 
बािा पनेछैन । 

७. अक्षय कोष िडा गने : (१) कोषले  जभमा गने गिी प्राप्त हुने िकम  मध्ये 
अक्षयकोषका लागग प्राप्त हुने सब ैि अधय मध्ये पच्चीस प्रततशत िकम अक्षय कोषको 
रूपमा िाख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको िकमको ब्याज िापत प्राप्त हुने िकम बाहेक 
अक्षय कोषको रूपमा िहेको िकम कुन ैपतन कायचमा खचच गनचपार्नेछैन । 

८. शतय बमोजजम िचय गने : कोषमा िकम दाखखला गदाच कुनै तनिाचरित कायचक्रम िा कुनै 
कायचक्रममा तनिाचरित प्रकक्रयाबाट खचच गने सहमतत बमोम्जम दाखखला िएको िकम खचच 
गदाच सञ्चालक सभमततको सहमतत बमोम्जम खचच गनुचपनेछ । 
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९.  कोषको रकम िचय गनय नपाइने :देहाय बमोम्जमको कायचमा कोषको िकम खचच गनच 
पार्नेछैन :-       (क) ताभलम, गोष्िी, भ्रमण िा सो प्रकृततको अधय कायच, 

(ख) मसलधद, छपार्, पत्रपबत्रका, विज्ञापन िा सो प्रकृततको अधय 
कायच । 

१०.  कोषमा रकम दाखिि गनयसक्ने : (१) गाउाँपाभलका/नगिपाभलकाले अनाथ तथा 
जोखखममा िहेका बालबाभलकाको संिक्षण, सुिक्षा तथा सबलीकिणमा िावषचक बजेट 
माफच त तोककएको िकम कोषमा दाखखल गिी कोष माफच त खचच गनचसक्नेछ । 

(२) गाउाँपाभलका/नगिपाभलका क्षेत्रमा कायचक्रमको लागग खचच हुने सब ैप्रकािका िकम कोषमा 
दाखखला हुने व्यिस्था कायचपाभलकाले भमलाउनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

कोषको रकम िचय गने प्रक्रक्रया 

११. िचय ब्यिस्थापन : कोषको िकम देहाय बमोम्जमको कायचक्रमहरूमा खचच गनच सककनेछ 
:- 

(क)   लक्षक्षत समूहलार्च ठदईने नगद अनुदान, 

(ख) लक्षक्षत समूहलार्च तनम्श्चत अिगिको सहयोगाथच ठदर्ने आिगिक 
अनुदान, 

(ग) लक्षक्षत समहूलार्च आिश्यकता अनुसाि विपद समेतमा सहयोग गनच 
ठदईने   विशषे अनुदान, 
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(घ)  कुनै दाताले कुनै बालबाभलका लागग तोकेि ठदएको सशतच अनुदान 
। 

१२.  िािग्राही समूह : दफा ११ बमोम्जमको कायचक्रम देहाय बमोम्जमको लािग्राही 
बालबाभलकाको लागग सञ्चालन गनुचपनेछ :- 

(क)  आमा बाबु दबुैको मतृ्य ुिएको, कोही पतन आफधत निई अरुको शिणमा 
बसेका बालबाभलका,  

(ख) आमा बाबु दबुैको  मतृ्यु िई आफै घिमुली िएका बालबाभलका, 

(ग) आमा बाबु दबुैको मतृ्य ु िई आफधतको (परििािका अधय सदस्यको) 
िेखदेखमा िहेका बालबाभलका, 

(घ) आमा बाबु दबुै मानभसक िोगी, बेपत्ता, पूणच अपाङ्गता िई उनीहरुबाट 
उगचत संिक्षण पाउन नसकेका बालबाभलका, 

(ङ)  आमा िा बाब ु कुन ै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वििाह गिी टाढा 
बसेको,बौद्ठदक िा र्धरीय सभबधिी ठदघचकाभलन अशक्तता िएका, बाबुको 
पठहचान निएको िा पणूच अपाङ्गता िई एकल अभििािकसाँग बभसिहेका 
बालबाभलका । 

(च) आफ्नो सभपवत्त निएको, स्याहाि सुसाि गने परििािको सदस्य िा संिक्षक 
निएको बालबाभलका । 

१३. नगद अनुदानको दर : लािग्राहीलार्च नगद अनुदान ठदाँदा प्रतत मठहना कायचपाभलकाले 
तोकेको िकममा नघटने गिी ठदनुपनेछ । 

१४. साियजतनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्येक िषच अनुसूची-१ बमोम्जमको ढााँचामा 
कायचताभलका सठहत सािचजतनक सूचना गिी लक्षक्षत बालबाभलकाको लागग ठदर्ने 
अनुदानको प्रकक्रया सुरु गनुच पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाच िडा कायाचलय, विद्यालय, स्िास््य संस्था 
बालबाभलकासाँग काम गने सिकािी तथा गैि सिकािी ससं्थाका कायाचलयहरुमा सूचना 
टााँस्नु पनेछ ।      
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१५.  आिेदन गनुयपने : (१) आिेदन आव्हानको लागग सािचजतनक सूचना प्रकाभशत गनुचपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सािचजतनक सूचना प्रकाभशत गदाच ि आिेदन फािम 
वितिण गदाच गाउाँपाभलका/नगिपाभलकामा कायचक्षेत्र िहेका सङ्घ संस्था, बाल अगिकाि 
सभमतत, बाल समूहको सहयोग भलन सककनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम सूचना प्रकाशन गिेको पधर ठदनभित्र अनुसूची-२ 
बमोम्जमको ढााँचामा आिेदन ठदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको आिेदनसाथ देहायका कागजात संलग्न गनुचपनेछ 
:- 

(क) बालबाभलकाको जधम दताच प्रमाण पत्रको प्रततभलवप, 

(ख) अभििािक हुनेहरुले अभििािकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको 
प्रततभलवप, 

(ग) बाबु୵आमाको मतृ्यु िएको अिस्थामा मतृ्यु दताचको प्रमाणपत्रको 
प्रततभलवप, 

(घ) अभििािक पूणच अपाङ्गता िएमा अपाङ्गता काडचको प्रततभलवप, 

(ङ) बाबुआमा बेपत्ता िएको, मानभसक िोगी िएको सधदिचमा प्रमाण 
खलु्ने कागजात । 

 

१६.  िािग्राहीिाई ददइने रकमको तनिायरण, िािग्राहीको संख्या तनिायरण, छनौटको िागग 
प्राथलमकता  र छनौटको प्रक्रक्रया : (१) लािग्राहीलाई वितिण गन ेअनुदान िकम 
देहाय बमोम्जम तनिाचिण गनचपनछे :- 

(क)  अतघल्लो िषचको लेखा विििणमा खलेुको कोषको िकमिाट प्राप्त 
व्याज¸ कुन ैदाता िा तनकायिाट लक्षक्षत बालबाभलकालाई वितिण 
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गनचितन ठदर्एको िकम जोडिे लािग्राहीलाई वितिण गने जभमा 
अनुदान िकमको तय गने, 

(ख)  खण्ड (क) अनुसाि िकम गणना गदाच यस अतघको िषचमा 
सभझौता िएका लािग्राहीलाई ठदनु पन ेिकम घटाई वितिण गने 
िकमको तय गने, 

(ग)  कुनै दातािाट तनिाचरित दि बमोम्जम तनम्श्चत अिगिकोलागग 
अनुदान ठदने गिी िकम प्राप्त िएमा त्यस्ता लािग्राहीको लागग 
प्राप्त िकम छुट्टै विशषे अनुदान उपशीषचकमा िकम उल्लेख गने, 

(घ)  ति खण्ड (ग) बमोम्जम िकम प्राप्त गदाच दफा १३ बमोम्जमको 
दिमा कभतीमा एक िषचिधदा कम समयको लागग िकम स्िीकाि 
गनच पाईने छैन । यस दफामा तोककएिधदा कम िकम अक्षय 
कोषमा िने जभमा गनच सककने ।     

(२) लािग्राहीको सङ््या तनिाचिण देहाय बमोम्जम गनुच पनेछ :- 

(क) दफा १३ मा तोककएको दिलाई बाह्र मठहनाले गुणन गिेि दफा 
१६.१(ख)बाट प्राप्त िकमलाई िाग गिी लािग्राहीको सङ््या 
तनिाचिण गनच पने। 

(ख)  ति दफा १६.१ को लागग लािग्राहीको लागग दाताबाट अनुदान 
िकम प्राप्त िएकालाई छुट्टै उपशीषचकमा िाखी लािग्राहीको 
सङ््या एककन गने । 

(३) लािग्राहीको छनौटको प्राथभमककता देहाय बमोम्जम हुनेछ :-   

 

 

आिेदकको प्रकाि प्राथभमकीकिण थप प्राथभमकीकिण 

१ आमाबाबु दिुै गुमाई अरुको शिणमा िहेका 
बलबाभलका 

पठहलो एकै प्रकािका 
आिेदकहरू 
मध्येबाट छनौट २ आमाबाबु दिुै गुमाई आफै घिमूली िएका दोस्रो 
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बालबाभलका गनुच पिेमा 
तनभनानुसाि 
बालबाभलकालाई 
प्रथभमकीकिण गनुच 
पनेछ :- 

(क) हाल बाल 
श्रभमकको रूपमा 
काम गरििहेका 
बालबाभलका 
(ख)विद्यालय 
बाठहि िहेका 
बालबाभलका 
(ग)आफ्नो 
सभपतत 
निएकाबालबाभल
का  

३ आमाबाबु दिुै गुमाई आफधतको िेखदेखमा िहेका 
बालबाभलका 

तेस्रो 

४ आमाबाबु दिुै मानभसक िोगी, िेपत्ता, पूणच 
अपाङ्गता िई उगचत संिक्षण पाउन नसकेका 
बालबाभलका 

चौथो 

५ आमाबाबुमध्ये कुनै एकको मतृ्यु, बेपत्ता, दोस्रो 
वििाह गिी छुट्टै बसेको, मानभसक िोगी, 
बाबुको पठहचान निएको िा पूणच अपाङ्गता िई 
एकल अभििािकसाँग बभसिहेका बालबाभलका 

पााँचौँ 

           (४) उपदफा (३) बमोम्जमको प्राथभमकीकिण गिी छनौट िएका 
बालबाभलकाहरुको     नामािली सभबम्धित स्थानीय तहले सािचजतनक सूचनाद्िािा 
जानकािी गिाउनु पनेछ । 

(५) छनौट सभबधिी जानकािी सभबम्धित बालबाभलका, उनीहरुका अभििािक ि 
अध्ययन गरििहेको   विद्यालयलाई पत्र माफच त िा अधय सञ्चाि माध्यमद्िािा गरिनेछ 
। 

१७.  सम्झौता गरी पररचयपत्र ददनु पन े : (१) दफा १६ बमोम्जम छनौट िएका 
बालबाभलकाहरुलाई सहयोग प्रदान गनुच अतघ उनीहरुका बाबु आमा िा अभििािक िा 
स्ियं बालबाभलकासाँग अनुसूची-३ बमोम्जमको ढााँचामा सभझौता गनुच पनेछ । 

(२) सभझौताको समयमा छनौट िएका बालबाभलका, उनीहरुको बाब ुआमा िा 
अभििािकलाई यसबाट पने असि तथा प्रिािका बािेमा जानकािी एिम ्पिामशच गरिनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम सभझौता गरिएका आमा बुिा िा अभििािक िा 
स्ियं बालबाभलकालाई अनुसूची-४ बमोम्जमको ढााँचामा परिचय पत्र ठदनु पनेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

अनुदान रकमको वितरण¸ रोक्का तथा उपयोग 

१८.  रकम वितरण र उपयोगः (१) अनुदान िकम चौमाभसक रुपमा वितिण गनुच पनेछ ।  

(२) अनुदान िकम बालबाभलकाको अभििािकलाई ठदनु पनछे । यठद 
बालबाभलका आफैं  घिमूली िएको अिस्थामा िने सभबम्धित बालबाभलकालाई नै ठदन 
सककनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको िकमको वितिण गदाच सब ैसिोकािबालाहरुलाई 
समेटेि कुनै समािोह िएको अिसि पािेि ित्ता वितिण गनच सककनेछ िा नेपाल 
सिकािले सामाम्जक सुिक्षा ित्ता वितिण गने समयमा वितिण गनच बािा पन ेछैन ।  

(४) अनुदान िकमको उपयोग लािाम्धित िगचका अभििािकले बालबाभलकाको 
ठहतमा (जस्तै भशक्षा, ,स्िास््य, खाना, कपडा, आठद) प्रयोग गनुचपनेछ । 

१९.   िगत कट्टा हुने अिस्थाहरू : देहायको  अिस्थामा  लािग्राहीहरूको नाम सभबम्धित 
स्थानीय तहको अभिलेखबाट कट्टा गरिनेछ :- 

(क)  तनज बसार्ाँ सिी गएमा, 

(ख)  तनजले अधय व्यम्क्त िा संघ संस्थाबाट यस कायचक्रमबाट िधदा 
बढी सहयोग प्राप्त गिेमा, 

(ग)  तनजले उच्च माध्यभमक तह पिूा गिेमा िा अिाि िषच पूिा 
िएमा, 

(घ)  तनजको बाल वििाह िएमा, 

(ङ) तनजको मतृ्यु िएमा । 

(च)   स्ियं नाबालकले आफूाँ ले पाउने अनुदान िकम नभलने ितन स्ि 
घोषणा गिेमा । 
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पररच्छेद ५ 

अनुगमन¸ िेिा प्रततिेदन तथा अलििेखिकरण 

 

२०.  अनुगमन तथा प्रततिेदन : (१) कायचक्रमको िावषचक प्रततिेदन जेष्ि मठहनामा तयाि 
गिी कायचपाभलकाको सामाम्जक विकास हेन ेसभमततमा पेस गनुच पनेछ।  

(२) प्रततिेदनको ढााँचा सभमततले तोककठदए बमोम्जम हुनेछ । 

(३) यस ऐन बमोम्जम कायाचधियन हुने कायचक्रमको अनुगमन सभमततले गनेछ 
।  

(४) अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाका लागग यस ऐन बमोम्जमको 
कायचक्रम सञ्चालन िए निएको अनुगमन गनच सामाम्जक शाखा िा कुन ैसभमततको 
सदस्यको संयोजकत्िमा अनुगमन टोली बनाई प्रततिेदन तयाि गिाउन बािा पनेछैन । 

(५) सभमततले स्थलगत अध्ययन गिी उद्देश्य अनुरुप काम िए निएको हेिी 
निएको पाएमा अनुदान िकम िोक्का गनच तनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(६) अनुगमन गदाच सञ्चालक सभमततले गिेका काम कािाचही समेत हेिी प्रकक्रया 
पूिा िए निए प्रततिेदन तयाि गिी सञ्चालक सभमततलाई सुिािकोलागग तनदेशन  ठदन 
सक्नेछ । 

 

२१.  िेिा सम्बन्िी व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको िकम नेपाल िाष्र बैंकबाट “क, ख, िा 
ग” शे्रणीको र्जाजत प्राप्त मध्ये अगिकतम व्याजदि तथा अधय सुवििा उपलब्ि 
गिाउने बैंकमा मुद्दती खाता खोली िकम जभमा गरिनेछ ।  

(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने ति लािग्राहीलाई अनुदानको 
लागगठदर्ने िनी प्राप्त िकम सङ्कलनका लागग सोही बैंकमा छुट्टै चल्ती ि बचत खाता 
खोभलनेछ । 
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(३) दिुै खाताको खाता सञ्चालन सञ्चालक सभमततको सयोजक ि सदस्य 
सगचिको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । 

 

२२.  िािग्राहीहरुको मूि अलििेि : लािग्राहीहरूको मूल अभिलेख अनुसूची -५ बमोम्जमको 
ढााँचामा सबैले देख्न ेगिी िाख्न ुपनेछ ।  

२३.  गुनासो दताय गनय सक्न े: (१) अनुदानको लागग छनौट िएका बालबाभलकाले िकमको 
वितिण िा अधय प्रकृया उपि गचत्त नबुझमेा तनणचय िएको भमततले पैँतीस ठदनभित्र 
कायचपाभलकाको सामाम्जक सुिक्षा हेने शाखामा गुनासो दताच गनच सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कुनै गुनासो प्राप्त िएमा समामाम्जक विकास 
शाखाले सो उपि आिश्यक जााँचबुझ गिी तनणचयको लागग सभमततको बैिकमा पेस गनुच 
पदचछ । 

 

२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्ने : कायचपाभलकाले अनुसूचीमा आिश्यक हेिफेि 
तथा थपघट गनच सक्नेछ । 
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अनुसूची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सगाँ सभबम्धित) 
अनुदान बबतरण तालिकाको ढााँचा 

चिण मठहना गनच पन ेकायच कैकफयत 
प्रकक्रया सुरु असोज िकम¸ सं्या ि अम्धतम 

नततजा जानकािी गिाउने 
भमतत तय 

 

सूचना प्रकाशन काततचक सब ै िडाकायाचलय तथा 
विद्यालयमा समेत 

सबैजनाले थाहा पाउने 
गिी सूचना प्रिाह 
हुनुपने । 

आिेदन सकलन मङ्भसि मसाधत 
सभम 

सबैलाई सहज हुन े गिी 
सङ्कलन गने । 

बडा कायाचलयसाँग 
समधिय गिी 
िडास्तििाट सङ्कलन 
गने व्यिस्था गनुचपने 
। यसका लागग 
स्थानीय स्तिमा 
गठित बाल सिक्षण 
सभमततको सहयोग 
भलन सककनेछ ।  

छनौट पुस मसाधत आिेदनको मूल्याङ्कन 
तथा छनौट 

 

गुनासो सुनुिाई फाल्गुन पठहलो 
हप्ता 

सूची प्रकाशन गिी ७ 
ठदन सभममा  कसैको 
केही गुनासो िए िाख्न 
अनुिोि गदै सूचना 
प्रकाशन 

 

सभझौता फागुन मठहना भित्र सभझौतामा कठहले सभम 
कसिी कुन मठहना ठदर्ने 
आठद खलुाउनुपने ।  

 

कायाचधियन सभझौता 
अिगिसभम 
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अनुसूची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) साँग सभबम्धित) 

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बािबालिकाका िागग सामाजजक सुरक्षा काययक्रम आिेदन फारमको 
ढााँचा 

१. बालबाभलकाको विििणः 
नाम थि........................................भलङ्ग 
............उमेि ...... 
गाउाँपाभलका/୵नगिपाभलका...........................................
िडा नं.....  
म्जल्ला ............   प्रदेश ............................... 
विद्यालय 
......................................................... 

कक्षा ........... 
स्िास््य अिस्था 
............................................................

............ 
जधम दताच  िएको/निएको 

२. बुिाको विििण 
(१) बुिाको नाम, थि 

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

..    
(२) बुिा निएको िए सोको कािण : (क) मतृ्यु िएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको 

वििाह गिी गएको   (घ) अधय .............. 
(३) बिुाको शािीरिक िा मानभसक अिस्था : (क) मानभसक िोगी     (ख) पुणच अपाङ्ग  

(ग) अधय अिस्था ............................. 
३. आमाको विििण 

(१) आमाको नाम, थि 
...........................................................

..    
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(२) आमा निएको िए सोको कािण : (क) मतृ्य ुिएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको 
वििाह गिी गएको   (घ) अधय .............. 

(३) आमाको शािीरिक िा मानभसक अिस्था : (क) मानभसक िोगी     (ख) पुणच अपाङ्ग  
(ग) अधय अिस्था ............................. 

४. आमा िा बुिा िा अभििािक अपाङ्ग िएमा अपाङ्गताको परिचय पत्र िएको/निएको  
 अपाङ्गताको प्रकाि        क           ख             ग            

घ 
५. अभििािक/संिक्षकको विििणः 

 अभििािक/संिक्षकको नाम, थि 
.............................................. 

 पूिा िेगाना .................................................... 
 अअअअअअअ୵/अअअअअअअअअ अअअअअअअअ प्रमाण पत्र अअअअअ   

...................................... 
 
६. पारििारिक विििणः 

क्र.सं. परििािको सदस्यको 
नाम 

नाता उमेि पेसा 
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अनुसूची -३ 
(दफा १७ को उपदफा (१) साँग सभबम्धित) 

गाउाँपालिका/नगरपालिका र सम्बजन्ित अलििािक िा बािबालिका बीच हुन े
सम्झौताको ढााँचा 

 
स्थानीय सामाम्जक सुिक्षा प्राप्त गन े बालबाभलकाको अभििािक िा बालबालका स्िय ं
श्री...........¸पठहलो पक्ष ि कोष व्यिस्थापन सभमतत¸ दोस्रो पक्ष बीचमा 
श्री............को ठहताथच उपयोग गन े गिी माभसक रु. ............  का दिले 
.......... सभम तपभसल तथा अनाथ तथा जोखखमयुक्त बालबाभलकाका लागग सामाम्जक 
सुिक्षा कायचक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५ मा उम्ल्लखखत  शतच बधदेज पालना गिेसभम अनुदान 
िकम उपलब्ि गिाउने सभबधिमा सभझौता गनच दिुै पक्ष सहमत िई यस सभझौतामा हस्ताक्षि 
गिी एक एक प्रतत भलयौ ठदयौ ।    
 

तपलसि 

(क) सभबम्धित अभििािकले पालना गनुचपन ेशतच 

१.  बालबाभलकालाई तनिधति विद्यालय पिाउने । 
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२.  प्राप्त सहयोगको िकम बालबाभलकाको ठहतको लागग खचच गने । 
३.  बबिामी िएि िा अधय कािणबाट बालबाभलका विद्यालय जान नसकेमा सभबम्धित 

विद्यालय ि गाउाँ ୵नगिपाभलकालाई भलखखत जानकािी ठदने । 
४. बालबाभलकालाई जोखखमपूणच काममा नलगाउने । 
५.  अनुगमन सभमततलाई सहयोग गने ि ठदएका सुझाि कायाचधिन गने । 
६.   बालबाभलकाको म्स्थततमा कुन ैपरिितचन आए त्यसको जानकािी सभमततलाई ठदने 

। 
७.  छोिा ि छोिीमा िेदिाि नगने । 

(ख) सभबम्धित सभमततले पालना गनुचपने शतचहरु 
१.  यस सभझौतामा उल्लेखखत िकम सभझौता अिगि िरि िा शतचको पालना िएसभम 

चौमाभसक उपलब्ि गिाउने, 
२.  यस कायचविगि भित्र िही सभमततले ठदएको सुझाि कायाचधियन गने,  
३.  अनुगमनको क्रममा तनदेभशका अनुसाि प्रदान गिीआएको सहयोग िकम िोक्का िा 

 स्थगन गनुचपने कुनै पतन आिाि िेठटएमा  सुनुिाईको उगचत मौका ठदई भलखखत 
रुपमा सभबम्धित अभििािक ि विद्यालयलाई सूचना ठदने, 

४.  सभबम्धित अभििािक ि बालबाभलकासाँग तनिधति सभपकच मा िठहिहनुपने । 
 

  
 

 

 

 

 

र्तत सभित.्..........साल..............मठहना........गत.े.......िोज शुिम ्
। 

 

 

अभििािक/बालबाभलका स्ियंका 
तफच बाटः 
नाम 
थिः...................  

नागरिकता 
न.ं............... 

हस्ताक्षि ................. 
 

बालबाभलकाको नामः 

िेगाना   

विद्यालयको नाम  कक्षा  

औिा छाप 

 

सञ्चालक सभमततको तफच बाट 

नाम 
थिः................. 

दस्तखतः 

पद: 

संस्थाको छाप : 
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अनुसूची -४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) साँग सभबम्धित) 

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बािबालिकाका िागग ददइने सामाजजक सुरक्षा काययक्रम पररचय पत्रको 
ढााँचा 

.............................गाउाँपाभलका/नगिपाभलकाको कायाचलय 
....................................म्जल्ला, ...................... प्रदेश 

 

परिचय पत्र नं. : ................................ 
नाम थि : ............................भलङ्ग : ............उमेि : 

...... 
िेगाना: गाउाँपाभलका/नगिपाभलका : ....................................,  
िडा नं : ............. 
म्जल्ला : ..........................           प्रदेश : 

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



 
 

20 
 

विद्यालय : ...................................................... 

अध्ययन गरििहेको कक्षा : ........... 
अभििािकको नाम थि : ........................................ ना. 
प्र.प. नभबि : ................. 
अभििािकको िेगाना : गाउाँपाभलका/नगिपाभलका : ....................,  िडा नं : 
...............  
म्जल्ला : ........................     प्रदेश : .................... 
बैङ्कमा खाता खोलेको िए,- 
बैङकको नाम ि खाताको ककभसम : .................... 
बैङक खाताको नभबि : .................... 
िकम पाएको विििण,- 
बुखझभलनेको,- 
नाम, थि : 

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

.... 
दस्तखत : 

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

....... 
भमतत : 

............................. 
कूल िकम : 

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

बुझाउनेको,- 
नाम, थि : 

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

. 
दस्तखत : 

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

.. 
भमतत : 

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

. 
पद : 

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

....... 
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अनुसूची-५ 
(दफा २२ साँग सभबम्धित) 

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बािबालिकाका िागग सामाजजक सुरक्षा काययक्रम 
िािग्राहीहरुको अलििेि 

.............................गाउाँपाभलका/नगिपाभलकाको कायाचलय 
.....................................म्जल्ला...................... प्रदेश 

 

लािग्राही 
नभिि 

लािग्राहीको 
नाम थि 

अध्ययन गन े
िए विद्यालय  

अभििािक/संिक्षकको 
नाम थि 

अभििािक/संिक्षकको 
नागरिकता नभबि 

िेगाना 

नाम  

कक्षा 
       
       
     

        

       


