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अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम (सञ्चािन 
काययववलि) ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना  :  अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग स्थानीय तहमा सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 
सञ्चािन काययववलि सभबधिमा  आवश्यक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय िएकािे, 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhd ul7t j/fxkf]v/L ufpF;efn] ;++ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo 

;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ bkmf !)@ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd of] P]g agfPsf] 5 . 

पररच्छेद-१ 
प्रारखभिक 

१.  संखक्षप्त नाम र प्रारभि : (१) यस काययववलिको नाम “अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग 
सामाखजक सरुक्षा काययक्रम (सञ्चािन काययववलि) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो काययववलि तरुुधत प्रारभि हनुेछ । 

२.  पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिका” िन्नािे १८ वषय उमेर परुा निएका दफा 
१२ बमोखजमका िािग्राही बािबालिका सभझनपुछय । 

(ख) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सभझनपुछय । 

(ग)  “अलििेख” िन्नािे दफा २२ बमोखजम तयार गररएको अलििेख सभझनपुछय ।  

(घ)  “काययपालिका” िन्नािे गाउँ काययपालिका सभझनपुछय । 

(ङ)  “कोष” िन्नािे अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा 
काययक्रम सञ्चािन गनय यसै काययववलिद्वारा स्थापना हनुे अक्षय कोष सभझनपुछय। 

(च) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत”  िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
सभझनपुछय । 

(छ)  "प्रमखु" िन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु िने्न सभझनपुछय । 

(ज)  "वडा कायायिय" िन्नािे गाउँपालिकाको वडा काययिय िने्न सभझनपुछय । 

(झ)  “शाखा”  िन्नािे सामाखजक सरुक्षा हेने शाखा सभझनपुछय ।  

(ञ)  “सलमलत”  िन्नािे काययपालिकामा गठित सामाखजक ववकास सलमलत सभझनपुछय। 

(ट)  “सञ्चािक सलमलत”  िन्नािे दफा ६ बमोखजम गठित कोष व्यवस्थापन तथा संचािक 
सलमलत सभझनपुछय ।  
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(ि)  "स्थानीय तह" िन्नािे गाउँपालिका तथा नगरपालिका िने्न सभझनपुछय । 

(ड) “स्थानीय स्तर” िन्नािे वराहपोखरी गाउँपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र सभझनपुछय । 

(ढ)  “स्थानीय बाि अलिकार सलमलत”  िन्नािे प्रचलित कानून बमोखजम स्थानीय स्तरमा 
बाि अलिकार सभवर्द्यनको िालग गठित सलमलत सभझनपुछय ।  

३.  उद्दशे्य : यस ऐनको उदे्दश्य देहाय बमोखजम हनुेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग गाउँपालिकामा सामखजक सरुक्षा 
काययक्रम सञ्चािन गनय स्थापना हनु ेवा िएको कोषिाई लनयमन गने ।  

(ख) सञ्चािनमा रहेका अक्षषय कोषवाट प्राप्त आभदानी समेतको आिारमा सामाखजक 
सरुक्षा आवश्यक देखखएका अनाथ तथा जोखखम यकु्त बािबालिकाको पवहचान 
गरी उनीहरुिाई नगद प्रवाह गने व्यवस्था लमिाउने ।  

पररच्छेद-२ 

कोष स्थापना तथा सञ्चािन 

४. अनमुलत ठदन े: (१) गाउँपालिका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक 
सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत लिन चाहने व्यखक्त वा संस्थािे काययपालिका समक्ष अनमुलतको 
िालग लनवेदन ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनमुलत माग गने व्यखक्त वा संस्थािार्य काययपालिकािे काययक्रम 
तथा सोमा हनु ेखचय रकम गाउँपालिकाको वावषयक बजेटमा उल्िेख हनुे र उक्त रकम दफा ५ 
बमोखजमको कोष माफय त खचय हनुेगरी काययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत ठदन सक्नेछ । 

(३) यस दफामा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेखखएको िए तापलन नेपाि सरकार वा प्रदेश 
सरकारको सहमलत वा अनमुलत अथवा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारको नीलत अधतगयत सञ्चालित 
हनुे अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम संचािन िर्रहेको 
हकमा यो ऐनको व्यवस्था िागू हनुे छैन । 

५. कोष स्थापना : (१) काययपालिकािे गाउँपालिका क्षते्रलित्र अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको 
िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी संघ संस्था तथा अधय लनकायिे अनाथ 
तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रममा खचय गनय वा कोषको मूििनमा 
योगदान गने गरर रकम दाखखिा गनयको िालग एक अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग 
सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन कोष स्थापना गनेछ । 

 (२) कोषमा स्थानीय तहिे अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा 
प्रदान गने गरीबी  धयूलनकरणका िालग ववलनयोजन गररएको रकम पलन दाखखि गनय सवकनेछ ।  
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(३) गाउँपालिका क्षेत्रमा कोषमा दाखखिा रकम बाहेक अधय स्रोतबाट खचय गनेगरी कुनै 
संस्थािार्य अनमुलत वा सहमलत ठदर्ने छैन । 

६. कोष सञ्चािन व्यवस्था : (१) कोषको सञ्चािनको िालग देहाय बमोखजमको एक कोष व्यवस्थापन 
तथा सञ्चािक सलमलत रहनेछ : 

(क) गाउँकाययपालिकाबाट मनोलनत काययपालिकाको एक जना मवहिा सदस्य,                                          
-संयोजक 

(ख) स्थानीय स्तरमा काययरत बािबालिकाहरु संग सभबखधित गैरसरकारी     संस्था 
वा स्थानीय बािसंरक्षण सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट समाखजक ववकास 
सलमलतबाट  मनोलनत एक जना प्रलतलनलि            -सदस्य 

(ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सावयजलनक वा सामदुावयक माध्यलमक     
ववद्याियहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट 
मनोलनत एक जना प्रलतलनलि                      -सदस्य 

(घ) स्थानीय स्तरमा संचालित सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु मध्येवाट समाखजक 
ववकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि     -सदस्य                                        

(ङ) स्थानीयस्तरमा काययरत स्वास््य सस्थासंग सभबखधित कमयचारी वा मवहिा 
स्वास््य स्वयंम सेवकहरु मध्येवाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत 
एक जना प्रलतलनलि          -सदस्य 

(च) कोषमा योगदान गने दाताहरु मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत 
एक जना प्रलतलनलि                     -सदस्य 

(छ) स्थानीय बाि क्िवहरू मध्येबाट समाखजक ववकास सलमलतबाट मनोलनत  एक 
जना प्रलतलनलि                            -सदस्य 

(ज)   सामाखजक ववकास शाखाका एकजना कमयचारी    -सदस्य-सखचव  

तर सामाखजक ववकास सलमलत गिन िईनसकेको अवस्थामा गाउँ तथा नगर 
काययपालिकािे सदस्य तोक्न ुपनेछ । 

(२) सलमलतका सदस्यहरूको कायायवलि तीन वषयको हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखखएको िए तापलन कोषमा कुनै रकम दाखखिा गदाय 
िएको सभझौतािे सञ्चािक सलमलतमा कुनै प्रलतलनलित्व गराउनपुने िएमा सो रकमसँग सभबखधित 
खचयको लनणयय गदाय सभझौता बमोखजमको प्रलतलनलित्व गराउन बािा पनेछैन । 
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७. अक्षय कोष खडा गने : (१) कोषिे  जभमा गने गरी प्राप्त हनुे रकम  मध्ये अक्षयकोषका िालग 
प्राप्त हनुे सबै र अधय 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 काययमा खचय गनयपार्नछैेन । 

८. शतय बमोखजम खचय गने : कोषमा रकम दाखखिा गदाय कुनै लनिायररत काययक्रम वा कुनै काययक्रममा 
लनिायररत प्रवक्रयाबाट खचय गने सहमलत बमोखजम दाखखिा िएको रकम खचय गदाय सञ्चािक सलमलतको 
सहमलत बमोखजम खचय गनुयपनेछ । 

९.  कोषको रकम खचय गनय नपार्न े :देहाय बमोखजमको काययमा कोषको रकम खचय गनय पार्नेछैन :-
       (क) तालिम, गोष्ठी, भ्रमण वा सो प्रकृलतको अधय कायय, 

(ख) मसिधद, छपार्, पत्रपलत्रका, ववज्ञापन वा सो प्रकृलतको अधय कायय । 

१०.  कोषमा रकम दाखखि गनयसक्न े: (१) गाउँपालिकािे अनाथ तथा जोखखममा रहेका बािबालिकाको 
संरक्षण, सरुक्षा तथा सबिीकरणमा वावषयक बजेट माफय त तोवकएको रकम कोषमा दाखखि गरी कोष 
माफय त खचय गनयसक्नेछ । 

(२) गाउँपालिका क्षेत्रमा काययक्रमको िालग खचय हनुे सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखखिा हनुे व्यवस्था 
काययपालिकािे लमिाउनेछ । 

पररच्छेद-३ 

कोषको रकम खचय गने प्रवक्रया 

११. खचय ब्यवस्थापन : कोषको रकम देहाय बमोखजमको काययक्रमहरूमा खचय गनय सवकनेछ :- 

(क)   िखक्षत समूहिार्य ठदईने नगद अनदुान, 

(ख) िखक्षत समूहिार्य लनखित अवलिको सहयोगाथय ठदर्ने आवलिक अनदुान, 

(ग) िखक्षत समूहिार्य आवश्यकता अनसुार ववपद समेतमा सहयोग गनय ठदईन े  
ववशेष अनदुान, 

(घ)  कुनै दातािे कुनै बािबालिका िालग तोकेर ठदएको सशतय अनदुान । 

१२.  िािग्राही समूह : दफा ११ बमोखजमको काययक्रम देहाय बमोखजमको िािग्राही बािबालिकाको िालग 
सञ्चािन गनुयपनेछ :- 

(क)  आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुिएको, कोही पलन आफधत निई अरुको शरणमा बसेका 
बािबालिका,  
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(ख) आमा बाब ुदबैुको  मतृ्य ुिई आफै घरमिुी िएका बािबालिका, 

(ग) आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुिई आफधतको (पररवारका अधय सदस्यको) रेखदेखमा रहेका 
बािबालिका, 

(घ) आमा बाब ुदबैु मानलसक रोगी, बेपत्ता, पूणय अपाङ्गता िई उनीहरुबाट उखचत संरक्षण 
पाउन नसकेका बािबालिका, 

(ङ)  आमा वा बाब ुकुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वववाह गरी टाढा बसेको,बौठद्दक वा 
र्धरीय सभबधिी ठदघयकालिन अशक्तता िएका, बाबकुो पवहचान निएको वा पूणय 
अपाङ्गता िई एकि अलििावकसँग बलसरहेका बािबालिका । 

(च) आफ्नो सभपखत्त निएको, स्याहार ससुार गने पररवारको सदस्य वा संरक्षक निएको 
बािबालिका । 

१३. नगद अनदुानको दर : िािग्राहीिार्य नगद अनदुान ठदँदा प्रलत मवहना काययपालिकािे तोकेको रकममा 
नघटने गरी ठदनपुनेछ । 

१४. सावयजलनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्येक वषय अनसूुची-१ बमोखजमको ढाँचामा काययतालिका सवहत 
सावयजलनक सूचना गरी िखक्षत बािबालिकाको िालग ठदर्ने अनदुानको प्रवक्रया सरुु गनुय पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाय वडा कायायिय, ववद्यािय, स्वास््य संस्था बािबालिकासँग काम 
गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कायायियहरुमा सूचना टाँस्न ुपनेछ ।      

१५.  आवेदन गनुयपने : (१) आवेदन आव्हानको िालग सावयजलनक सूचना प्रकाखशत गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम सावयजलनक सूचना प्रकाखशत गदाय र आवेदन फारम ववतरण गदाय 
गाउँपालिकामा काययक्षेत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाि अलिकार सलमलत, बाि समूहको सहयोग लिन 
सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सूचना प्रकाशन गरेको पधर ठदनलित्र अनसूुची-२ बमोखजमको 
ढाँचामा आवेदन ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजमको आवेदनसाथ देहायका कागजात संिग्न गनुयपनेछ :- 

(क) बािबालिकाको जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, 

(ख) अलििावक हनुेहरुिे अलििावकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, 

(ग) बाब୵ुआमाको मतृ्य ुिएको अवस्थामा मतृ्य ुदतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 

(घ) अलििावक पूणय अपाङ्गता िएमा अपाङ्गता काडयको प्रलतलिवप, 
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(ङ) बाबआुमा बेपत्ता िएको, मानलसक रोगी िएको सधदियमा प्रमाण खलु्ने 
कागजात । 

१६.  िािग्राहीिाई ठदर्न ेरकमको लनिायरण, िािग्राहीको संख्या लनिायरण, छनौटको िालग प्राथलमकता  र 
छनौटको प्रवक्रया : (१) िािग्राहीिाई ववतरण गने अनदुान रकम देहाय बमोखजम लनिायरण गनयपनेछ 
:- 

(क)  अखघल्िो वषयको िेखा वववरणमा खिेुको कोषको रकमवाट प्राप्त व्याज¸ कुनै 
दाता वा लनकायवाट िखक्षत बािबालिकािाई ववतरण गनयिलन ठदर्एको रकम 
जोडेर िािग्राहीिाई ववतरण गने जभमा अनदुान रकमको तय गने, 

(ख)  खण्ड (क) अनसुार रकम गणना गदाय यस अखघको वषयमा सभझौता िएका 
िािग्राहीिाई ठदन ुपने रकम घटाई ववतरण गने रकमको तय गने, 

(ग)  कुनै दातावाट लनिायररत दर बमोखजम लनखित अवलिकोिालग अनदुान ठदने गरी 
रकम प्राप्त िएमा त्यस्ता िािग्राहीको िालग प्राप्त रकम छुटै्ट ववशेष अनदुान 
उपशीषयकमा रकम उल्िेख गने, 

(घ)  तर खण्ड (ग) बमोखजम रकम प्राप्त गदाय दफा १३ बमोखजमको दरमा कभतीमा 
एक वषयिधदा कम समयको िालग रकम स्वीकार गनय पाईने छैन । यस 
दफामा तोवकएिधदा कम रकम अक्षय कोषमा िने जभमा गनय सवकने ।     

(२) िािग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण देहाय बमोखजम गनुय पनेछ :- 

(क) दफा १३ मा तोवकएको दरिाई बाह्र मवहनािे गणुन गरेर दफा १६.१(ख)बाट 
प्राप्त रकमिाई िाग गरी िािग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण गनय पने। 

(ख)  तर दफा १६.१ को िालग िािग्राहीको िालग दाताबाट अनदुान रकम प्राप्त 
िएकािाई छुटै्ट उपशीषयकमा राखी िािग्राहीको सङ्खख्या एवकन गने । 

(३) िािग्राहीको छनौटको प्राथलमवकता देहाय बमोखजम हनुेछ :-   

 

 
आवेदकको प्रकार प्राथलमकीकरण थप प्राथलमकीकरण 

१ आमाबाब ु दवैु गमुाई अरुको शरणमा रहेका 
बिबालिका 

पवहिो एकै प्रकारका 
आवेदकहरू 
मध्येबाट छनौट गनुय 
परेमा लनभनानसुार 

२ आमाबाब ु दवैु गमुाई आफै घरमूिी िएका 
बािबालिका 

दोस्रो 
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३ आमाबाब ु दवैु गमुाई आफधतको रेखदेखमा रहेका 
बािबालिका 

तेस्रो बािबालिकािाई 
प्रथलमकीकरण गनुय 
पनेछ :- 
(क) हाि बाि 
श्रलमकको रूपमा 
काम गरररहेका 
बािबालिका 
(ख)ववद्यािय बावहर 
रहेका बािबालिका 
(ग)आफ्नो सभपलत 
निएकाबािबालिका  

४ आमाबाब ुदवैु मानलसक रोगी, वेपत्ता, पूणय अपाङ्गता 
िई उखचत संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका 

चौथो 

५ आमाबाबमुध्ये कुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोस्रो वववाह 
गरी छुटै्ट बसेको, मानलसक रोगी, बाबकुो पवहचान 
निएको वा पूणय अपाङ्गता िई एकि अलििावकसँग 
बलसरहेका बािबालिका 

पाँचौँ 

           (४) उपदफा (३) बमोखजमको प्राथलमकीकरण गरी छनौट िएका बािबालिकाहरुको     
नामाविी सभबखधित स्थानीय तहिे सावयजलनक सूचनाद्वारा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(५) छनौट सभबधिी जानकारी सभबखधित बािबालिका, उनीहरुका अलििावक र अध्ययन 
गरररहेको   ववद्याियिाई पत्र माफय त वा अधय सञ्चार माध्यमद्वारा गररनेछ । 

१७.  सभझौता गरी पररचयपत्र ठदन ुपने : (१) दफा १६ बमोखजम छनौट िएका बािबालिकाहरुिाई 
सहयोग प्रदान गनुय अखघ उनीहरुका बाब ुआमा वा अलििावक वा स्वयं बािबालिकासँग अनसूुची-३ 
बमोखजमको ढाँचामा सभझौता गनुय पनेछ । 

(२) सभझौताको समयमा छनौट िएका बािबालिका, उनीहरुको बाब ु आमा वा 
अलििावकिाई यसबाट पने असर तथा प्रिावका बारेमा जानकारी एवम ्परामशय गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सभझौता गररएका आमा बवुा वा अलििावक वा स्वयं 
बािबालिकािाई अनसूुची-४ बमोखजमको ढाँचामा पररचय पत्र ठदन ुपनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

अनदुान रकमको ववतरण¸ रोक्का तथा उपयोग 

१८.  रकम ववतरण र उपयोगः (१) अनदुान रकम चौमालसक रुपमा ववतरण गनुय पनेछ ।  

(२) अनदुान रकम बािबालिकाको अलििावकिाई ठदन ुपनेछ । यठद बािबालिका आफैं  
घरमूिी िएको अवस्थामा िने सभबखधित बािबालिकािाई नै ठदन सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ववतरण गदाय सबै सरोकारबािाहरुिाई समेटेर कुनै 
समारोह िएको अवसर पारेर ित्ता ववतरण गनय सवकनेछ वा नेपाि सरकारिे सामाखजक सरुक्षा ित्ता 
ववतरण गने समयमा ववतरण गनय बािा पने छैन ।  
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(४) अनदुान रकमको उपयोग िािाखधवत वगयका अलििावकिे बािबालिकाको वहतमा (जस्तै 
खशक्षा, ,स्वास््य, खाना, कपडा, आठद) प्रयोग गनुयपनेछ । 

१९.   िगत कट्टा हनु ेअवस्थाहरू : देहायको  अवस्थामा  िािग्राहीहरूको नाम सभबखधित स्थानीय तहको 
अलििेखबाट कट्टा गररनेछ :- 

(क)  लनज बसारँ् सरी गएमा, 

(ख)  लनजिे अधय व्यखक्त वा संघ संस्थाबाट यस काययक्रमबाट िधदा बढी सहयोग 
प्राप्त गरेमा, 

(ग)  लनजिे उच्च माध्यलमक तह पूरा गरेमा वा अिार वषय पूरा िएमा, 

(घ)  लनजको बाि वववाह िएमा, 

(ङ) लनजको मतृ्य ुिएमा । 

(च)   स्वयं नाबािकिे आफँूिे पाउने अनदुान रकम नलिने िलन स्व घोषणा गरेमा 
। 

पररच्छेद ५ 

अनगुमन¸ िेखा प्रलतवेदन तथा अलििेखखकरण 

२०.  अनगुमन तथा प्रलतवेदन : (१) काययक्रमको वावषयक प्रलतवेदन जेष्ठ मवहनामा तयार गरी काययपालिकाको 
सामाखजक ववकास हेने सलमलतमा पेस गनुय पनेछ।  

(२) प्रलतवेदनको ढाँचा सलमलतिे तोवकठदए बमोखजम हनुेछ । 

(३) यस ऐन बमोखजम कायायधवयन हनुे काययक्रमको अनगुमन सलमलतिे गनेछ ।  

(४) अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग यस ऐन बमोखजमको काययक्रम सञ्चािन 
िए निएको अनगुमन गनय सामाखजक शाखा वा कुनै सलमलतको सदस्यको संयोजकत्वमा अनगुमन 
टोिी बनाई प्रलतवेदन तयार गराउन बािा पनेछैन । 

(५) सलमलतिे स्थिगत अध्ययन गरी उदे्दश्य अनरुुप काम िए निएको हेरी निएको पाएमा 
अनदुान रकम रोक्का गनय लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(६) अनगुमन गदाय सञ्चािक सलमलतिे गरेका काम कावायही समेत हेरी प्रवक्रया पूरा िए निए 
प्रलतवेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतिाई सिुारकोिालग लनदेशन  ठदन सक्नछे । 
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२१.  िेखा सभबधिी व्यवस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट “क, ख, वा ग” शे्रणीको 
र्जाजत प्राप्त मध्ये अलिकतम व्याजदर तथा अधय सवुविा उपिब्ि गराउने बैंकमा मदु्दती खाता 
खोिी रकम जभमा गररनेछ ।  

(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने तर िािग्राहीिाई अनदुानको िालगठदर्ने िनी 
प्राप्त रकम सङ्किनका िालग सोही बैंकमा छुटै्ट चल्ती र बचत खाता खोलिनेछ । 

(३) दवैु खाताको खाता सञ्चािन सञ्चािक सलमलतको सयोजक र सदस्य सखचवको संयकु्त 
दस्तखतबाट हनुेछ । 

 

२२.  िािग्राहीहरुको मूि अलििेख : िािग्राहीहरूको मूि अलििेख अनसूुची -५ बमोखजमको ढाँचामा 
सबैिे देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ ।  

२३.  गनुासो दताय गनय सक्न े: (१) अनदुानको िालग छनौट िएका बािबालिकािे रकमको ववतरण वा 
अधय प्रकृया उपर खचत्त नबझेुमा लनणयय िएको लमलतिे पैँतीस ठदनलित्र काययपालिकाको सामाखजक 
सरुक्षा हेने शाखामा गनुासो दताय गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै गनुासो प्राप्त िएमा समामाखजक ववकास शाखािे सो उपर 
आवश्यक जाँचबझु गरी लनणययको िालग सलमलतको बैिकमा पेस गनुय पदयछ । 

२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्न े: काययपालिकािे अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट 
गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सग ँसभबखधित) 
अनदुान लबतरण तालिकाको ढाचँा 

चरण मवहना गनय पने कायय कैवफयत 
प्रवक्रया सरुु असोज रकम¸ संख्या र अखधतम 

नलतजा जानकारी गराउने 
लमलत तय 

 

सूचना प्रकाशन कालतयक सबै वडाकायायिय तथा 
ववद्याियमा समेत 

सबैजनािे थाहा पाउने 
गरी सूचना प्रवाह हनुपुने 
। 

आवेदन सकिन मखङ्खसर मसाधत 
सभम 

सबैिाई सहज हनुे गरी 
सङ्किन गने । 

बडा कायायियसँग 
समधवय गरी 
वडास्तरवाट सङ्किन गने 
व्यवस्था गनुयपने । 
यसका िालग स्थानीय 
स्तरमा गठित बाि 
सरक्षण सलमलतको 
सहयोग लिन सवकनेछ 
।  

छनौट पसु मसाधत आवेदनको मूल्याङ्कन तथा 
छनौट 

 

गनुासो सनुवुाई फाल्गनु पवहिो हप्ता सूची प्रकाशन गरी ७ ठदन 
सभममा  कसैको केही 
गनुासो िए राख्न अनरुोि 
गदै सूचना प्रकाशन 

 

सभझौता फागनु मवहना लित्र सभझौतामा कवहिे सभम 
कसरी कुन मवहना ठदर्ने 
आठद खिुाउनपुने ।  

 

कायायधवयन सभझौता अवलिसभम   
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अनसूुची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सभबखधित) 

अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम आवेदन फारमको ढाचँा 
१. बािबालिकाको वववरणः 

नाम थर........................................लिङ्ग ............उमेर ...... 
गाउँपालिका..........................................वडा नं.....  
खजल्िा ............   प्रदेश ............................... 
ववद्यािय ......................................................... कक्षा ........... 
स्वास््य अवस्था ........................................................................ 
जधम दताय  िएको/निएको 

२. बवुाको वववरण 
(१) बवुाको नाम, थर .............................................................    
(२) बवुा निएको िए सोको कारण : (क) मतृ्य ुिएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको वववाह गरी गएको   

(घ) अधय .............. 
(३) बवुाको शारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोगी     (ख) पणुय अपाङ्ग  (ग) अधय 

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

(१) आमाको नाम, थर .............................................................    
(२) आमा निएको िए सोको कारण : (क) मतृ्य ुिएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको वववाह गरी गएको   

(घ) अधय .............. 
(३) आमाको शारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोगी     (ख) पणुय अपाङ्ग  (ग) अधय 

अवस्था ............................. 
४. आमा वा बवुा वा अलििावक अपाङ्ग िएमा अपाङ्गताको पररचय पत्र िएको/निएको  

 अपाङ्गताको प्रकार        क           ख             ग            घ 
५. अलििावक/संरक्षकको वववरणः 

 अलििावक/संरक्षकको नाम, थर .............................................. 
 पूरा िेगाना .................................................... 
 अलििावक୵/संरक्षकको नागररकता प्रमाण पत्र नभबर   ...................................... 

६. पाररवाररक वववरणः 
क्र.सं. पररवारको सदस्यको नाम नाता उमेर पेसा 
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अनसूुची -३ 
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सभबखधित) 

गाउँपालिका र सभबखधित अलििावक वा बािबालिका बीच हनु े
सभझौताको ढाचँा 

स्थानीय सामाखजक सरुक्षा प्राप्त गने बािबालिकाको अलििावक वा बािबािका स्वयं श्री...........¸पवहिो पक्ष 
र कोष व्यवस्थापन सलमलत¸ दोस्रो पक्ष बीचमा श्री............को वहताथय उपयोग गने गरी मालसक रु. 
............  का दरिे .......... सभम तपलसि तथा अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक 
सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन ऐन, २०७५ मा उखल्िखखत  शतय बधदेज पािना गरेसभम अनदुान रकम उपिब्ि 
गराउने सभबधिमा सभझौता गनय दवैु पक्ष सहमत िई यस सभझौतामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रलत लियौ 
ठदयौ ।    
तपलसि 
(क) सभबखधित अलििावकिे पािना गनुयपने शतय 

१.  बािबालिकािाई लनरधतर ववद्यािय पिाउने । 
२.  प्राप्त सहयोगको रकम बािबालिकाको वहतको िालग खचय गने । 
३.  लबरामी िएर वा अधय कारणबाट बािबालिका ववद्यािय जान नसकेमा सभबखधित ववद्यािय र 

गाउँ୵नगरपालिकािाई लिखखत जानकारी ठदने । 
४. बािबालिकािाई जोखखमपूणय काममा निगाउने । 
५.  अनगुमन सलमलतिाई सहयोग गने र ठदएका सझुाव कायायधवन गने । 
६.   बािबालिकाको खस्थलतमा कुनै पररवतयन आए त्यसको जानकारी सलमलतिाई ठदने । 
७.  छोरा र छोरीमा िेदिाव नगने । 

(ख) सभबखधित सलमलतिे पािना गनुयपने शतयहरु 
१.  यस सभझौतामा उल्िेखखत रकम सभझौता अवलि िरर वा शतयको पािना िएसभम चौमालसक 

उपिब्ि गराउने, 
२.  यस काययववलि लित्र रही सलमलतिे ठदएको सझुाव कायायधवयन गने,  
३.  अनगुमनको क्रममा लनदेखशका अनसुार प्रदान गरीआएको सहयोग रकम रोक्का वा  स्थगन गनुयपने 

कुनै पलन आिार िेवटएमा  सनुवुाईको उखचत मौका ठदई लिखखत रुपमा सभबखधित अलििावक र 
ववद्याियिाई सूचना ठदने, 

४.  सभबखधित अलििावक र बािबालिकासँग लनरधतर सभपकय मा रवहरहनपुने । 
  अलििावक/बािबालिका स्वयंका 

तफय बाटः 
नाम थरः...................  
नागररकता नं................ 
हस्ताक्षर ................. 
 

सञ्चािक सलमलतको तफय बाट 

नाम थरः................. 

दस्तखतः 

पद: 

संस्थाको छाप : 
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र्लत सभवत.्..........साि..............मवहना........गते........रोज शिुम ्। 

बािबालिकाको नामः 
िेगाना   

ववद्याियको नाम  कक्षा  
औिा छाप 
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अनसूुची -४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सभबखधित) 

अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग ठदर्न ेसामाखजक सरुक्षा काययक्रम पररचय पत्रको ढाचँा 

.............................गाउँपालिकाको कायायिय 
....................................खजल्िा, ...................... प्रदेश 

पररचय पत्र नं. : ................................ 
नाम थर : ............................लिङ्ग : ............उमेर : ...... 
िेगाना: गाउँपालिका : ....................................,  वडा नं : ............. 
खजल्िा : ..........................           प्रदेश : ............................... 
ववद्यािय : ...................................................... अध्ययन गरररहेको कक्षा : ........... 
अलििावकको नाम थर : ........................................ ना. प्र.प. नभबर : ................. 
अलििावकको िेगाना : गाउँपालिका : ....................,  वडा नं : ...............  
खजल्िा : ........................     प्रदेश : .................... 
बैङ्कमा खाता खोिेको िए,- 
बैङकको नाम र खाताको वकलसम : .................... 
बैङक खाताको नभबर : .................... 
रकम पाएको वववरण,- 
बखुझलिनेको,- 
नाम, थर : ................................. 
दस्तखत : .................................... 
लमलत : ............................. 
कूि रकम : .......................... 

बझुाउनेको,- 
नाम, थर : ................................... 
दस्तखत : .................................... 
लमलत : ................................... 
पद : ......................................... 
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अनसूुची-५ 
(दफा २२ सँग सभबखधित) 

अनाथ तथा जोखखमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 
िािग्राहीहरुको अलििेख 

.............................गाउँपालिकाको कायायिय 
.....................................खजल्िा...................... प्रदेश 

िािग्राही 
नभवर 

िािग्राहीको 
नाम थर 

अध्ययन गने िए 
ववद्यािय  

अलििावक/संरक्षकको 
नाम थर 

अलििावक/संरक्षकको 
नागररकता नभबर 

िेगाना 

नाम  
कक्षा 

       
       
     

        

       

 


