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अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन काययविलि सम्बन्िमा व्यिस्था िनय बनेको ऐन, २०७५ 

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन 
काययविलि सम्बन्िमा व्यिस्था िनय बनेको ऐन, २०७५ 

 

प्रस्तावना  :  अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि स्थानीय तहमा सामाखजक सरुक्षा कायर्म म सचालन कायव्वलि 
सम्बन्िमा  आवश्यक व्यवस्था िन ्वाञ्छनीय भएकाले, निर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 
प्रारखम्भक 

१.  संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायव्वलिको नाम “अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सरुक्षा 
कायर्म म (सचालन कायव्वलि) ऐन, २०७५”  रहेको छ । 

(२) यो कायव्वलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथ ्नलािेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललका”  भन्नाले १८ वष ्उमेर परुा नभएका दफा १२ बमोखजमका 
लाभग्राही बालबाललका सम्झनपुछ् । 

(ि) “अलभलेि”  भन्नाले दफा २२ बमोखजम तयार िररएको अलभलेि सम्झनपुछ् ।  
(घ)  “कायप्ाललका”  भन्नाले निर कायप्ाललका सम्झनपुछ् । 
(ङ)  “कोष”  भन्नाले अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म सचालन िन ्

यसै कायव्वलिद्वारा स्थापना हनुे अक्षय कोष सम्झनपुछ्। 
(च) “ प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत”  भन्नाले निरपाललकाको प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत सम्झनपुछ् । 
(छ)  "प्रमिु" भन्नाले निरपाललकाको प्रमिु भने्न सम्झनपुछ् । 
(ज)  "वडा काया्लय" भन्नाले निरपाललकाको वडा कायल्य भने्न सम्झनपुछ् । 
(झ)  “शािा”   भन्नाले सामाखजक सरुक्षा हेने शािा सम्झनपुछ् ।  
(ञ)  “सलमलत”   भन्नाले कायप्ाललकामा िठित सामाखजक ववकास सलमलत सम्झनपुछ्। 
(ट)  “सचालक सलमलत”   भन्नाले दफा ६ बमोखजम िठित कोष व्यवस्थापन तथा संचालक सलमलत सम्झनपुछ् 

।  
(ि)  "स्थानीय तह" भन्नाले निरपाललका भने्न सम्झनपुछ् । 
(ड) “ स्थानीय स्तर”  भन्नाले आिववसकोट निरपाललकाको भौिोललक के्षत्र सम्झनपुछ् । 
(ढ)  “ स्थानीय बाल अलिकार सलमलत”   भन्नाले प्रचललत कानून बमोखजम स्थानीय स्तरमा बाल अलिकार 

सम्वर्द््नको लालि िठित सलमलत सम्झनपुछ् । 
३.  उद्दशे्य : यस ऐनको उद्देश्य देहाय बमोखजम हनुेछ : क) अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि निरपाललकामा 

सामखजक सरुक्षा कायर्म म सचालन िन ्स्थापना हनुे वा भएको कोषलाई लनयमन िने ।  
(ि) सचालनमा रहेका अक्षय कोषवाट प्राप्त आम्दानी समेतको आिारमा सामाखजक सरुक्षा आवश्यक देखिएका अनाथ 
तथा जोखिम यकु्त बालबाललकाको पवहचान िरी उनीहरुलाई निद प्रवाह िने व्यवस्था लमलाउने ।   
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पररच्छेद-२ 
कोष स्थापना तथा सचालन 

४. अनमुलत ठदन े : (१) निरपाललका के्षत्रमा अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म 
सचालन िन ्अनमुलत ललन चाहने व्यखक्त वा संस्थाले कायप्ाललका समक्ष अनमुलतको लालि लनवेदन ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनमुलत माि िने व्यखक्त वा संस्थालार्् कायप्ाललकाले कायर्म म तथा सोमा हनु े
िच ्रकम निरपाललकाको वावषक् बजेटमा उल्लेि हनु ेर उक्त रकम दफा ५ बमोखजमको कोष माफ्त िच ्हनुेिरी 
कायर्म म सचालन िन ्अनमुलत ठदन सक्नेछ । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेखिएको भए तापलन नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सहमलत वा 
अनमुलत अथवा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको नीलत अन्तित् सचाललत हनु ेअनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको 
लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म संचालन भर्रहेको हकमा यो ऐनको व्यवस्था लािू हनुे छैन । 

५. कोष स्थापना : (१) कायप्ाललकाले निरपाललका क्षेत्रलभत्र अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि सामाखजक 
सरुक्षा कायर्म म सचालन िने िैरसरकारी संघ संस्था तथा अन्य लनकायले अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि 
सामाखजक सरुक्षा कायर्म ममा िच ्िन ्वा कोषको मूलिनमा योिदान िने िरर रकम दाखिला िनक्ो लालि एक अनाथ 
तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म सचालन कोष स्थापना िनेछ । 

 (२) कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सरुक्षा प्रदान िने िरीबी  
न्यूलनकरणका लालि ववलनयोजन िररएको रकम पलन दाखिल िन ्सवकनछे ।  

(३) निरपाललका के्षत्रमा कोषमा दाखिला रकम बाहेक अन्य स्रोतबाट िच ्िनेिरी कुनै संस्थालार्् अनमुलत 
वा सहमलत ठदर्न ेछैन । 

६. कोष सचालन व्यवस्था : (१) कोषको सचालनको लालि देहाय बमोखजमको एक कोष व्यवस्थापन तथा सचालक सलमलत 
रहनेछ : 

(क) निर कायप्ाललकाबाट मनोलनत कायप्ाललकाको एक जना मवहला सदस्य  -संयोजक 
ि) स्थानीय स्तरमा कायर्त बालबाललकाहरु संि सम्बखन्ित िैरसरकारीसंस्था वा स्थानीय बालसंरक्षण सलमलतका अध्यक्षहरु 
मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि            -सदस्य 
(ि) स्थानीयस्तरमा सचाललत सावज्लनक वा सामदुावयक माध्यलमक    ववद्यालयहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट समाखजक 
ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि                      -सदस्य 
(घ) स्थानीय स्तरमा संचाललत सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु मध्येवाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना 
प्रलतलनलि     -सदस्य                                        
(ङ) स्थानीयस्तरमा कायर्त स्वास््य सस्थासंि सम्बखन्ित कमच्ारी वा मवहला स्वास््य स्वयंम सेवकहरु मध्येवाट समाखजक 
ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि          -सदस्य 
(च) कोषमा योिदान िने दाताहरु मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि -सदस्य 
(छ) स्थानीय बाल क्लवहरू मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत  एक जना प्रलतलनलि                    
-सदस्य 
(ज)   सामाखजक ववकास शािाका एकजना कमच्ारी    -सदस्य-सखचव  
तर सामाखजक ववकास सलमलत ििन भईनसकेको अवस्थामा निर कायप्ाललकाले सदस्य तोक्न ुपनेछ । 
(२) सलमलतका सदस्यहरूको कायाव्लि तीन वषक्ो हनुेछ। 
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(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए तापलन कोषमा कुनै रकम दाखिला िदा् भएको सम्झौताले सचालक 
सलमलतमा कुनै प्रलतलनलित्व िराउनपुने भएमा सो रकमसँि सम्बखन्ित िचक्ो लनणय् िदा् सम्झौता बमोखजमको प्रलतलनलित्व 
िराउन बािा पनेछैन । 
७. अक्षय कोष िडा िने : (१) कोषले  जम्मा िने िरी प्राप्त हनुे रकम  मध्ये अक्षयकोषका लालि प्राप्त हनुे सबै र अन्य 

मध्ये पच्चीस प्रलतशत रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नपुनेछ । 
  (२) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ब्याज वापत प्राप्त हनुे रकम बाहेक अक्षय कोषको रूपमा रहेको 

रकम कुनै पलन कायम्ा िच ्िन ्पार्ने छैन । 
८. शत ्बमोखजम िच ्िने : कोषमा रकम दाखिला िदा् कुनै लनिा्ररत कायर्म म वा कुनै कायर्म ममा लनिा्ररत प्रवरम याबाट 

िच ्िने सहमलत बमोखजम दाखिला भएको रकम िच ्िदा् सचालक सलमलतको सहमलत बमोखजम िच ्िनुप्नेछ । 
९.  कोषको रकम िच ्िन ्नपार्न े:देहाय बमोखजमको कायम्ा कोषको रकम िच ्िन ्पार्नेछैन :-       (क) ताललम, 

िोष्ठी, भ्रमण वा सो प्रकृलतको अन्य काय,् 
(ि) मसलन्द, छपार्, पत्रपलत्रका, ववज्ञापन वा सो प्रकृलतको अन्य काय ्। 

१०.  कोषमा रकम दाखिल िनस्क्न े: (१) निरपाललकाले अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबाललकाको संरक्षण, सरुक्षा तथा 
सबलीकरणमा वावषक् बजेट माफ्त तोवकएको रकम कोषमा दाखिल िरी कोष माफ्त िच ्िनस्क्नेछ । 

(२)  निरपाललका के्षत्रमा कायर्म मको लालि िच ्हनुे सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखिला हनुे व्यवस्था कायप्ाललकाले 
लमलाउनेछ । 

 
 
 
 

पररच्छेद-३ 
कोषको रकम िच ्िने प्रवरम या 

११. िच ्ब्यवस्थापन : कोषको रकम देहाय बमोखजमको कायर्म महरूमा िच ्िन ्सवकनछे :- 
(क)   लखक्षत समूहलार्् ठदईने निद अनदुान, 
(ि) लखक्षत समूहलार्् लनखित अवलिको सहयोिाथ ्ठदर्ने आवलिक अनदुान, 

(ि) लखक्षत समूहलार्् आवश्यकता अनसुार ववपद समेतमा सहयोि िन ्ठदईने   ववशषे अनदुान, 
(घ)  कुनै दाताले कुनै बालबाललका लालि तोकेर ठदएको सशत ्अनदुान । 

१२.  लाभग्राही समूह : दफा ११ बमोखजमको कायर्म म देहाय बमोखजमको लाभग्राही बालबाललकाको लालि सचालन िनुप्नेछ 
:- 

(क)  आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुभएको, कोही पलन आफन्त नभई अरुको शरणमा बसेका बालबाललका,  
(ि) आमा बाब ुदबैुको  मतृ्य ुभई आफै घरमलुी भएका बालबाललका, 
(ि) आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुभई आफन्तको (पररवारका अन्य सदस्यको) रेिदेिमा रहेका बालबाललका, 
(घ) आमा बाब ुदबैु मानलसक रोिी, बेपत्ता, पूण ्अपाङ्गता भई उनीहरुबाट उखचत संरक्षण पाउन नसकेका 

बालबाललका, 
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(ङ)  आमा वा बाब ुकुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वववाह िरी टाढा बसेको,बौठद्दक वा र्न्रीय सम्बन्िी 
ठदघक्ाललन अशक्तता भएका, बाबकुो पवहचान नभएको वा पूण ्अपाङ्गता भई एकल अलभभावकसँि 
बलसरहेका बालबाललका । 

(च) आफ्नो सम्पखत्त नभएको, स्याहार ससुार िने पररवारको सदस्य वा संरक्षक नभएको बालबाललका । 
१३. निद अनदुानको दर : लाभग्राहीलार्् निद अनदुान ठदँदा प्रलत मवहना कायप्ाललकाले तोकेको रकममा नघटन ेिरी 

ठदनपुनेछ । 
१४. सावज्लनक सूचना िनुप्ने : (१) प्रत्येक वष ्अनसूुची-१ बमोखजमको ढाँचामा कायत्ाललका सवहत सावज्लनक सूचना िरी 

लखक्षत बालबाललकाको लालि ठदर्ने अनदुानको प्रवरम या सरुु िनु ्पनेछ ।  
(२) सूचना प्रकाशन िदा् वडा काया्लय, ववद्यालय, स्वास््य संस्था बालबाललकासँि काम िने सरकारी तथा 

िैर सरकारी संस्थाका काया्लयहरुमा सूचना टाँस्न ुपनेछ ।      
१५.  आवेदन िनुप्ने : (१) आवेदन आव्हानको लालि सावज्लनक सूचना प्रकाखशत िनुप्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम सावज्लनक सूचना प्रकाखशत िदा् र आवेदन फारम ववतरण िदा् निरपाललकामा 
कायके््षत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाल अलिकार सलमलत, बाल समूहको सहयोि ललन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सूचना प्रकाशन िरेको पन्र ठदनलभत्र अनसूुची-२ बमोखजमको ढाँचामा आवेदन ठदन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजमको आवेदनसाथ देहायका कािजात संलग्न िनुप्नेछ :- 
(क) बालबाललकाको जन्म दता् प्रमाण पत्रको प्रलतललवप, 
(ि) अलभभावक हनुेहरुले अलभभावकको नािररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललवप, 
(ि) बाब୵ुआमाको मतृ्य ुभएको अवस्थामा मतृ्य ुदता्को प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, 
(घ) अलभभावक पूण ्अपाङ्गता भएमा अपाङ्गता काडक्ो प्रलतललवप, 
(ङ) बाबआुमा बेपत्ता भएको, मानलसक रोिी भएको सन्दभम्ा प्रमाण िलु्ने कािजात । 

 
१६.  लाभग्राहीलाई ठदर्न ेरकमको लनिार्ण, लाभग्राहीको संख्या लनिार्ण, छनौटको लालि प्राथलमकता  र छनौटको प्रवरम या : 

(१) लाभग्राहीलाई ववतरण िने अनदुान रकम देहाय बमोखजम लनिा्रण िनप्नेछ :- 
(क)  अखघल्लो वषक्ो लेिा वववरणमा िलेुको कोषको रकमवाट प्राप्त व्याज¸  कुनै दाता वा 

लनकायवाट लखक्षत बालबाललकालाई ववतरण िन ् भलन ठदर्एको रकम जोडेर लाभग्राहीलाई 
ववतरण िने जम्मा अनदुान रकमको तय िने, 

(ि)  िण्ड (क) अनसुार रकम िणना िदा् यस अखघको वषम्ा सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई ठदन ु
पने रकम घटाई ववतरण िने रकमको तय िने, 

(ि)  कुनै दातावाट लनिा्ररत दर बमोखजम लनखित अवलिकोलालि अनदुान ठदने िरी रकम प्राप्त भएमा 
त्यस्ता लाभग्राहीको लालि प्राप्त रकम छुटै्ट ववशेष अनदुान उपशीषक्मा रकम उल्लेि िने, 

(घ)  तर िण्ड (ि) बमोखजम रकम प्राप्त िदा् दफा १३ बमोखजमको दरमा कम्तीमा एक वषभ्न्दा 
कम समयको लालि रकम स्वीकार िन ्पाईने छैन । यस दफामा तोवकएभन्दा कम रकम 
अक्षय कोषमा भन ेजम्मा िन ्सवकने ।     

(२) लाभग्राहीको सङ्खख्या लनिा्रण देहाय बमोखजम िनु ्पनेछ :- 
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(क) दफा १३ मा तोवकएको दरलाई बाह्र मवहनाले िणुन िरेर दफा १६.१(ि)बाट प्राप्त रकमलाई 
भाि िरी लाभग्राहीको सङ्खख्या लनिा्रण िन ्पने। 

(ि)  तर दफा १६.१ को लालि लाभग्राहीको लालि दाताबाट अनदुान रकम प्राप्त भएकालाई छुटै्ट 
उपशीषक्मा रािी लाभग्राहीको सङ्खख्या एवकन िने । 

(३) लाभग्राहीको छनौटको प्राथलमवकता देहाय बमोखजम हनुेछ :-   
 

 
आवेदकको प्रकार प्राथलमकीकरण थप प्राथलमकीकरण 

१ आमाबाब ुदवैु िमुाई अरुको शरणमा रहेका बलबाललका पवहलो एकै प्रकारका 
आवेदकहरू मध्येबाट 
छनौट िनु ् परेमा 
लनम्नानसुार 
बालबाललकालाई 
प्रथलमकीकरण िनु ्
पनेछ :- 
(क) हाल बाल 
श्रलमकको रूपमा 
काम िरररहेका 
बालबाललका 
(ि)ववद्यालय बावहर 
रहेका बालबाललका 
(ि)आफ्नो सम्पलत 
नभएकाबालबाललका  

२ आमाबाब ुदवैु िमुाई आफै घरमूली भएका बालबाललका दोस्रो 
३ आमाबाब ु दवैु िमुाई आफन्तको रेिदेिमा रहेका 

बालबाललका 
तेस्रो 

४ आमाबाब ुदवैु मानलसक रोिी, वेपत्ता, पूण ्अपाङ्गता भई 
उखचत संरक्षण पाउन नसकेका बालबाललका 

चौथो 

५ आमाबाबमुध्ये कुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोस्रो वववाह िरी 
छुटै्ट बसेको, मानलसक रोिी, बाबकुो पवहचान नभएको वा 
पूण ् अपाङ्गता भई एकल अलभभावकसँि बलसरहेका 
बालबाललका 

पाँचौँ 

           (४) उपदफा (३) बमोखजमको प्राथलमकीकरण िरी छनौट भएका बालबाललकाहरुको     नामावली सम्बखन्ित 
स्थानीय तहले सावज्लनक सूचनाद्वारा जानकारी िराउन ुपनेछ । 

(५) छनौट सम्बन्िी जानकारी सम्बखन्ित बालबाललका, उनीहरुका अलभभावक र अध्ययन िरररहेको   
ववद्यालयलाई पत्र माफ्त वा अन्य सचार माध्यमद्वारा िररनेछ । 

१७.  सम्झौता िरी पररचयपत्र ठदन ुपने : (१) दफा १६ बमोखजम छनौट भएका बालबाललकाहरुलाई सहयोि प्रदान िनु ्अखघ 
उनीहरुका बाब ुआमा वा अलभभावक वा स्वयं बालबाललकासँि अनसूुची-३ बमोखजमको ढाँचामा सम्झौता िनु ्पनेछ । 

(२) सम्झौताको समयमा छनौट भएका बालबाललका, उनीहरुको बाब ुआमा वा अलभभावकलाई यसबाट पने 
असर तथा प्रभावका बारेमा जानकारी एवम ्परामश ्िररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सम्झौता िररएका आमा बवुा वा अलभभावक वा स्वयं बालबाललकालाई अनसूुची-४ 
बमोखजमको ढाँचामा पररचय पत्र ठदन ुपनेछ ।  

 
पररच्छेद ४ 

अनदुान रकमको ववतरण¸  रोक्का तथा उपयोि 
१८.  रकम ववतरण र उपयोिः (१) अनदुान रकम चौमालसक रुपमा ववतरण िनु ्पनेछ ।  
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(२) अनदुान रकम बालबाललकाको अलभभावकलाई ठदन ु पनेछ । यठद बालबाललका आफैं  घरमूली भएको 
अवस्थामा भने सम्बखन्ित बालबाललकालाई नै ठदन सवकनछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ववतरण िदा् सबै सरोकारबालाहरुलाई समेटेर कुनै समारोह भएको 
अवसर पारेर भत्ता ववतरण िन ्सवकनेछ वा नेपाल सरकारले सामाखजक सरुक्षा भत्ता ववतरण िने समयमा ववतरण िन ्
बािा पने छैन ।  

(४) अनदुान रकमको उपयोि लाभाखन्वत विक्ा अलभभावकले बालबाललकाको वहतमा (जस्तै खशक्षा, ,स्वास््य, 
िाना, कपडा, आठद) प्रयोि िनुप्नेछ । 

१९.   लित कट्टा हनु ेअवस्थाहरू : देहायको  अवस्थामा  लाभग्राहीहरूको नाम सम्बखन्ित स्थानीय तहको अलभलेिबाट कट्टा 
िररनेछ :- 

(क)  लनज बसारँ् सरी िएमा, 
(ि)  लनजले अन्य व्यखक्त वा संघ संस्थाबाट यस कायर्म मबाट भन्दा बढी सहयोि प्राप्त िरेमा, 
(ि)  लनजले उच्च माध्यलमक तह पूरा िरेमा वा अिार वष ्पूरा भएमा, 
(घ)  लनजको बाल वववाह भएमा, 
(ङ) लनजको मतृ्य ुभएमा । 
(च)   स्वयं नाबालकले आफँूले पाउने अनदुान रकम नललने भलन स्व घोषणा िरेमा । 

 
पररच्छेद ५ 

अनिुमन¸  लेिा प्रलतवेदन तथा अलभलेखिकरण 
 
२०.  अनिुमन तथा प्रलतवेदन : (१) कायर्म मको वावषक् प्रलतवेदन जेष्ठ मवहनामा तयार िरी कायप्ाललकाको सामाखजक ववकास 

हेने सलमलतमा पेस िनु ्पनेछ।  
(२) प्रलतवेदनको ढाँचा सलमलतले तोवकठदए बमोखजम हनुछे । 
(३) यस ऐन बमोखजम कायान््वयन हनुे कायर्म मको अनिुमन सलमलतले िनेछ ।  
(४) अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि यस ऐन बमोखजमको कायर्म म सचालन भए नभएको 

अनिुमन िन ्सामाखजक शािा वा कुनै सलमलतको सदस्यको संयोजकत्वमा अनिुमन टोली बनाई प्रलतवेदन तयार िराउन 
बािा पनेछैन । 

(५) सलमलतले स्थलित अध्ययन िरी उद्देश्य अनरुुप काम भए नभएको हेरी नभएको पाएमा अनदुान रकम 
रोक्का िन ्लनदेशन ठदन सक्नछे ।  

(६) अनिुमन िदा् सचालक सलमलतले िरेका काम कावा्ही समेत हेरी प्रवरम या पूरा भए नभए प्रलतवेदन तयार 
िरी सचालक सलमलतलाई सिुारकोलालि लनदेशन  ठदन सक्नेछ । 

 
२१.  लेिा सम्बन्िी व्यवस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नपेाल रा्ट्र  बैंकबाट “क, ि, वा ि”  शे्रणीको र्जाजत प्राप्त मध्ये 

अलिकतम व्याजदर तथा अन्य सवुविा उपलब्ि िराउने बैंकमा मदु्दती िाता िोली रकम जम्मा िररनेछ ।  
(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने तर लाभग्राहीलाई अनदुानको लालि ठदर्ने भनी प्राप्त रकम 

सङ्कलनका लालि सोही बैंकमा छुटै्ट चल्ती र बचत िाता िोललनेछ । 
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(३) दवैु िाताको िाता सचालन सचालक सलमलतको सयोजक र सदस्य सखचवको संयकु्त दस्तितबाट हनुेछ 
। 

 
२२.  लाभग्राहीहरुको मूल अलभलेि : लाभग्राहीहरूको मूल अलभलेि अनसूुची -५ बमोखजमको ढाँचामा सबैले देख्न ेिरी राख्न ु

पनेछ ।  
२३.  िनुासो दता ्िन ्सक्न े: (१) अनदुानको लालि छनौट भएका बालबाललकाले रकमको ववतरण वा अन्य प्रकृया उपर 

खचत्त नबझेुमा लनणय् भएको लमलतले पैँतीस ठदनलभत्र कायप्ाललकाको सामाखजक सरुक्षा हेने शािामा िनुासो दता् िन ्
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै िनुासो प्राप्त भएमा समामाखजक ववकास शािाले सो उपर आवश्यक जाँचबझु 
िरी लनणय्को लालि सलमलतको बैिकमा पेस िनु ्पद्छ । 

 
२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट िन ्सक्न े: कायप्ाललकाले अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट िन ्सक्नछे । 

 
अनसूुची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सि ँसम्बखन्ित) 
अनदुान लबतरण ताललकाको ढाचँा 

चरण मवहना िन ्पने काय ् कैवफयत 
प्रवरम या सरुु असोज रकम¸  संख्या र अखन्तम 

नलतजा जानकारी िराउने लमलत 
तय 

 

सूचना प्रकाशन कालतक् सबै वडाकाया्लय तथा 
ववद्यालयमा समेत 

सबैजनाले थाहा पाउने िरी 
सूचना प्रवाह हनुपुने । 

आवेदन सकलन मखङ्खसर मसान्त सम्म सबैलाई सहज हनुे िरी 
सङ्कलन िने । 

बडा काया्लयसँि समन्वय 
िरी वडास्तरवाट सङ्कलन 
िने व्यवस्था िनुप्ने । 
यसका लालि स्थानीय 
स्तरमा िठित बाल 
सरक्षण सलमलतको सहयोि 
ललन सवकनेछ ।  

छनौट पसु मसान्त आवेदनको मूल्याङ्कन तथा 
छनौट 

 

िनुासो सनुवुाई फाल्िनु पवहलो हप्ता सूची प्रकाशन िरी ७ ठदन 
सम्ममा  कसैको केही िनुासो 
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भए राख्न अनरुोि िदै सूचना 
प्रकाशन 

सम्झौता फािनु मवहना लभत्र सम्झौतामा कवहले सम्म 
कसरी कुन मवहना ठदर्ने आठद 
िलुाउनपुने ।  

 

काया्न्वयन सम्झौता अवलिसम्म   
 

अनसूुची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सिँ सम्बखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म आवेदन फारमको ढाचँा 
१. बालबाललकाको वववरणः 

नाम थर........................................ललङ्ग ............उमेर ...... 
िाउँपाललका/୵निरपाललका...........................................वडा नं.....  
खजल्ला ............   प्रदेश ............................... 
ववद्यालय ......................................................... कक्षा ........... 
स्वास््य अवस्था ........................................................................ 
जन्म दता ् भएको/नभएको 

२. बवुाको वववरण 
(१) बवुाको नाम, थर .............................................................    
(२) बवुा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्य ुभएको   (ि) बेपत्ता  (ि) अको वववाह िरी िएको   (घ) अन्य 

.............. 
(३) बवुाको शारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोिी     (ि) पणु ् अपाङ्ग  (ि) अन्य अवस्था 

............................. 
३. आमाको वववरण 

(१) आमाको नाम, थर .............................................................    
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्य ुभएको   (ि) बेपत्ता  (ि) अको वववाह िरी िएको   (घ) अन्य 

.............. 
(३) आमाको शारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोिी     (ि) पणु ् अपाङ्ग  (ि) अन्य अवस्था 

............................. 
४. आमा वा बवुा वा अलभभावक अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको पररचय पत्र भएको/नभएको  

 अपाङ्गताको प्रकार        क           ि             ि            घ 
५. अलभभावक/संरक्षकको वववरणः 

 अलभभावक/संरक्षकको नाम, थर .............................................. 
 पूरा िेिाना .................................................... 
 अभििावक୵/सरंक्षकको नागररकता प्रमाण पत्र 

नम्बर……………………………………………………………………………….. 
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६. पाररवाररक वववरणः 

रम .सं. पररवारको सदस्यको नाम नाता उमेर पेसा 
     
     
     

 
अनसूुची -३ 

(दफा १७ को उपदफा (१) सँि सम्बखन्ित) 
निरपाललका र सम्बखन्ित अलभभावक वा बालबाललका बीच हनु े

सम्झौताको ढाचँा 
 

स्थानीय सामाखजक सरुक्षा प्राप्त िने बालबाललकाको अलभभावक वा बालबालका स्वयं श्री...........¸ पवहलो पक्ष र कोष व्यवस्थापन 
सलमलत¸  दोस्रो पक्ष बीचमा श्री............को वहताथ ्उपयोि िने िरी मालसक रु. ............  का दरले .......... सम्म तपलसल 
तथा अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म सचालन ऐन, २०७५ मा उखल्लखित  शत ्बन्देज 
पालना िरेसम्म अनदुान रकम उपलब्ि िराउने सम्बन्िमा सम्झौता िन ्दवैु पक्ष सहमत भई यस सम्झौतामा हस्ताक्षर िरी 
एक एक प्रलत ललयौ ठदयौ ।    
 
तपलसल 
(क) सम्बखन्ित अलभभावकले पालना िनुप्ने शत ्

१.  बालबाललकालाई लनरन्तर ववद्यालय पिाउने । 
२.  प्राप्त सहयोिको रकम बालबाललकाको वहतको लालि िच ्िने । 
३.  लबरामी भएर वा अन्य कारणबाट बालबाललका ववद्यालय जान नसकेमा सम्बखन्ित ववद्यालय र िाउँ୵निरपाललकालाई 

ललखित जानकारी ठदने । 
४. बालबाललकालाई जोखिमपूण ्काममा नलिाउन े। 
५.  अनिुमन सलमलतलाई सहयोि िने र ठदएका सझुाव काया्न्वन िने । 
६.   बालबाललकाको खस्थलतमा कुनै पररवतन् आए त्यसको जानकारी सलमलतलाई ठदने । 
७.  छोरा र छोरीमा भेदभाव निने । 

(ि) सम्बखन्ित सलमलतले पालना िनुप्ने शतह्रु 
१.  यस सम्झौतामा उल्लेखित रकम सम्झौता अवलि भरर वा शतक्ो पालना भएसम्म चौमालसक उपलब्ि िराउने, 
२.  यस कायव्वलि लभत्र रही सलमलतले ठदएको सझुाव काया्न्वयन िने,  
३.  अनिुमनको रम ममा लनदेखशका अनसुार प्रदान िरीआएको सहयोि रकम रोक्का वा  स्थिन िनुप्ने कुनै पलन 

आिार भेवटएमा  सनुवुाईको उखचत मौका ठदई ललखित रुपमा सम्बखन्ित अलभभावक र ववद्यालयलाई सूचना ठदने, 
४.  सम्बखन्ित अलभभावक र बालबाललकासँि लनरन्तर सम्पक्मा रवहरहनपुने । 
 

  
अलभभावक/बालबाललका स्वयंका 
तफ्बाटः 
नाम थरः...................  
नािररकता नं................ 
हस्ताक्षर ................. 
 

सचालक सलमलतको तफ्बाट 

नाम थरः................. 

दस्तितः 
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र्लत सम्वत.्..........साल..............मवहना........िते........रोज शभुम ्। 
 
 

अनसूुची -४ 
(दफा १७ को उपदफा (३) सँि सम्बखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि ठदर्न ेसामाखजक सरुक्षा कायर्म म पररचय पत्रको ढाचँा 
आिववसकोट निरपाललकाको कायाल्य 
रुकुम (पखिम) खजल्ला, कणा्ली प्रदेश 

 
पररचय पत्र नं. : ................................ 
नाम थर : ............................ललङ्ग : ............उमेर : ...... 
िेिाना: िाउँपाललका/निरपाललका : ....................................,  वडा नं : ............. 
खजल्ला : ..........................           प्रदेश : ............................... 
ववद्यालय : ...................................................... अध्ययन िरररहेको कक्षा : ........... 
अलभभावकको नाम थर : ........................................ ना. प्र.प. नम्बर : ................. 
अलभभावकको िेिाना : िाउँपाललका/निरपाललका : ....................,  वडा नं : ...............  
खजल्ला : ........................     प्रदेश : .................... 
बैङ्कमा िाता िोलेको भए,- 
बैङकको नाम र िाताको वकलसम : .................... 
बैङक िाताको नम्बर : .................... 
रकम पाएको वववरण,- 
बखुझललनकेो,- 
नाम, थर : ................................. 
दस्तित : .................................... 
लमलत : ............................. 
कूल रकम : .......................... 

बझुाउनेको,- 
नाम, थर : ................................... 
दस्तित : .................................... 
लमलत : ................................... 
पद : ......................................... 

 
अनसूुची-५ 

बालबाललकाको नामः 

िेिाना   

ववद्यालयको नाम  कक्षा  
औिा छाप 
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(दफा २२ सँि सम्बखन्ित) 
अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सरुक्षा कायर्म म 

लाभग्राहीहरुको अलभलेि 
आिववसकोट निरपाललकाको कायाल्य 
रुकुम (पखिम) खजल्ला, कणा्ली प्रदेश 

 
लाभग्राही 
नम्वर 

लाभग्राहीको नाम थर अध्ययन िने भए ववद्यालय  अलभभावक/संरक्षकको 
नाम थर 

अलभभावक/संरक्षकको 
नािररकता नम्बर 

िेिाना 
नाम  कक्षा 

       
       

    
 
 
 

निरसभाबाट पाररत      प्रमाखिकरि लमलतिः२०७५/०३/२२  
लमलतिः२०७५/०३/१७ िते   


