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

:

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि स्थानीय तहमा सामाखजक सुरक्षा

काययक्रम सञ्चालन काययविलि सम्बन्िमा

आिश्यक व्यिस्था िनय िाञ्छनीय भएकाले ,

बराहक्षेत्र निर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारखम्भक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययविलिको नाम “अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको
लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम (सञ्चालन काययविलि) ऐन, २०७५” रहे को छ ।

२.

(२) यो काययविलि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा यस ऐनमा,(क)
(ि)

“अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललका” भन्नाले १८ िषय उमेर पुरा नभएका
दफा १२ बमोखजमका लाभग्राही बालबाललका सम्झनुपछय ।

“अलभलेि” भन्नाले दफा २२ बमोखजम तयार िररएको अलभले ि सम्झनुपछय ।

(ि)

“काययपाललका” भन्नाले निर काययपाललका सम्झनुपछय ।

(घ)

“कोष” भन्नाले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सुरक्षा
काययक्रम

सञ्चालन

सम्झनुपछय।
(ङ)

“प्रमुि

प्रशासकीय

िनय

यसै

अलिकृत”

अलिकृत सम्झनुपछय ।

काययविलिद्वारा
भन्नाले

स्थापना

हुने

अक्षय

कोष

निरपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय

(च)

"प्रमुि" भन्नाले निरपाललकाको प्रमुि भन्ने सम्झनुपछय ।

(छ)

"िडा कायायलय" भन्नाले निरपाललकाको िडा काययलय भन्ने सम्झनुपछय ।

(ज)

“शािा” भन्नाले सामाखजक सुरक्षा हेने शािा सम्झनुपछय ।

(झ)

“सलमलत” भन्नाले काययपाललकामा िठित सामाखजक विकास सलमलत सम्झनुपछय।

(ञ)

“सञ्चालक सलमलत” भन्नाले दफा ६ बमोखजम िठित कोष व्यिस्थापन तथा
सं चालक सलमलत सम्झनुपछय ।

(ट)

"स्थानीय तह" भन्नाले निरपाललका भन्ने सम्झनुपछय ।

(ि)

“स्थानीय स्तर” भन्नाले बराहक्षेत्र निरपाललकाको भौिोललक क्षेत्र सम्झनुपछय ।

(ड)

“स्थानीय बाल अलिकार सलमलत” भन्नाले प्रचललत कानून बमोखजम स्थानीय
स्तरमा बाल अलिकार सम्िर्द्यनको लालि िठित सलमलत सम्झनुपछय ।
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३.

उद्देश्य : यस ऐनको उद्देश्य दे हाय बमोखजम हुनेछ :-

(क) अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि निरपाललकामा सामखजक
सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय स्थापना हुने िा भएको कोषलाई लनयमन िने
।

(ि) सञ्चालनमा रहे का अक्षषय कोषिाट प्राप्त आम्दानी समेतको आिारमा
सामाखजक सुरक्षा आिश्यक दे खिएका अनाथ तथा जोखिम युक्त
बालबाललकाको पवहचान िरी उनीहरुलाई निद प्रिाह िने व्यिस्था
लमलाउने ।
पररच्छे द- २
कोष स्थापना तथा सञ्चालन
४.

अनुमलत ठदने : (१) निरपाललका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि
सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय अनुमलत ललन चाहने व्यखक्त िा सं स्थाले काययपाललका
समक्ष अनुमलतको लालि लनिेदन ठदनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनुमलत माि िने व्यखक्त िा सं स्थालार्य काययपाललकाले

काययक्रम तथा सोमा हुने िचय रकम निरपाललकाको िावषयक बजेटमा उल्ले ि हुने र उक्त

रकम दफा ५ बमोखजमको कोष माफयत िचय हुनेिरी काययक्रम सञ्चालन िनय अनुमलत ठदन
सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापलन नेपाल सरकार िा प्रदे श

सरकारको सहमलत िा अनुमलत अथिा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको नीलत अन्तियत

सञ्चाललत हुने अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम
सं चालन भर्रहेको हकमा यो ऐनको व्यिस्था लािू हुने छै न ।
५.

कोष

स्थापना

:

(१)

काययपाललकाले

निरपाललका

क्षेत्रलभत्र

अनाथ

तथा

जोखिमयुक्त

बालबाललकाको लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन िने िैरसरकारी सं घ सं स्था तथा
अन्य लनकायले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रममा
िचय िनय िा कोषको मूलिनमा योिदान िने िरर रकम दाखिला िनयको लालि एक अनाथ
तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन कोष स्थापना
िनेछ ।
(२) कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाको लालि सामाखजक
सुरक्षा प्रदान िने िरीबी न्यू लनकरणका लालि विलनयोजन िररएको रकम पलन दाखिल िनय
सवकनेछ ।
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(३) निरपाललका क्षेत्रमा कोषमा दाखिला रकम बाहे क अन्य स्रोतबाट िचय िनेिरी

कुनै सं स्थालार्य अनुमलत िा सहमलत ठदर्ने छै न ।
६.

कोष सञ्चालन व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चालनको लालि दे हाय बमोखजमको एक कोष
व्यिस्थापन तथा सञ्चालक सलमलत रहनेछ :
(क)

निर काययपाललकाबाट मनोलनत काययपाललकाको एक जना मवहला
सदस्य,

-सं योजक

(ि) स्थानीय स्तरमा काययरत बालबाललकाहरु सं ि सम्बखन्ित िैरसरकारी
सं स्था िा स्थानीय बालसं रक्षण सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट समाखजक
विकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि
(ि)

स्थानीयस्तरमा

सञ्चाललत

साियजलनक

िा

-सदस्य
सामुदावयक

माध्यलमक

विद्यालयहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट समाखजक विकास सलमलतबाट
मनोलनत एक जना प्रलतलनलि
(घ)

-सदस्य

स्थानीय स्तरमा सं चाललत सहकारी सं स्थाहरुका अध्यक्षहरु मध्येिाट
समाखजक विकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि

(ङ)

स्थानीयस्तरमा काययरत स्िास््य सस्थासं ि सम्बखन्ित कमयचारी िा
मवहला

(च)

-सदस्य

स्िास््य

स्ियं म

सेिकहरु

मध्येिाट

समाखजक

विकास

सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि

-सदस्य

मनोलनत एक जना प्रलतलनलि

-सदस्य

कोषमा योिदान िने दाताहरु मध्येबाट समाखजक विकास सलमलतबाट

(छ) स्थानीय बाल क्लिहरू मध्येबाट समाखजक विकास सलमलतबाट मनोलनत
एक जना प्रलतलनलि
(ज)
तर

-सदस्य

सामाखजक विकास शािाका एकजना कमयचारी
सामाखजक

विकास

सलमलत

काययपाललकाले सदस्य तोक्नु पनेछ ।

ििन

भईनसकेको

-सदस्य-सखचि
अिस्थामा

निर

(२) सलमलतका सदस्यहरूको कायायिलि तीन िषयको हुनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भएतापलन कोषमा कुनै रकम दाखिला

िदाय भएको सम्झौताले सञ्चालक सलमलतमा कुनै प्रलतलनलित्ि िराउनुपने भएमा सो रकमसँि
७.

सम्बखन्ित िचयको लनणयय िदाय सम्झौता बमोखजमको प्रलतलनलित्ि िराउन बािा पने छैन ।

अक्षय कोष िडा िने : (१) कोषले जम्मा िने िरी प्राप्त हुने रकम मध्ये अक्षयकोषका लालि
प्राप्त हुने सबै र अन्य मध्ये पच्चीस प्रलतशत रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नुपनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ब्याज िापत प्राप्त हुने रकम बाहे क अक्षय

८.

कोषको रूपमा रहे को रकम कुनै पलन काययमा िचय िनय पार्नेछैन ।

शतय बमोखजम िचय िने : कोषमा रकम दाखिला िदाय कुनै लनिायररत काययक्रम िा कुनै
काययक्रममा लनिायररत प्रवक्रयाबाट िचय िने सहमलत बमोखजम दाखिला भएको रकम िचय िदाय
सञ्चालक सलमलतको सहमलत बमोखजम िचय िनुप
य नेछ ।

९.

कोषको रकम िचय िनय नपार्ने : दे हाय बमोखजमको काययमा कोषको रकम िचय िनय पार्ने छै न
(क)
(ि)

१०.

ताललम, िोष्ठी, भ्रमण िा सो प्रकृलतको अन्य कायय,

मसलन्द, छपार्, पत्रपलत्रका, विज्ञापन िा सो प्रकृलतको अन्य कायय ।

कोषमा रकम दाखिल िनयसक्ने : (१) निरपाललकाले अनाथ तथा जोखिममा रहे का
बालबाललकाको सं रक्षण, सुरक्षा तथा सबलीकरणमा िावषयक बजेट माफयत तोवकएको रकम
कोषमा दाखिल िरी कोष माफयत िचय िनयसक्नेछ ।

(२) निरपाललका क्षेत्रमा काययक्रमको लालि िचय हुने सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखिला हुने
व्यिस्था काययपाललकाले लमलाउनेछ ।

पररच्छे द- ३
कोषको रकम िचय िने प्रवक्रया
११.

िचय ब्यिस्थापन : कोषको रकम दे हाय बमोखजमको काययक्रमहरूमा िचय िनय सवकनेछ :(क)

लखक्षत समूहलार्य ठदईने निद अनुदान,

(ि)

लखक्षत समूहलार्य लनखित अिलिको सहयोिाथय ठदर्ने आिलिक अनुदान,

(ि)

लखक्षत समूहलार्य आिश्यकता अनुसार विपद समेतमा सहयोि िनय
ठदईने विशेष अनुदान,

(घ)
१२.

कुनै दाताले कुनै बालबाललका लालि तोकेर ठदएको सशतय अनुदान ।

लाभग्राही समूह : दफा ११ बमोखजमको काययक्रम दे हाय बमोखजमको लाभग्राही बालबाललकाको
लालि सञ्चालन िनुप
य नेछ :(क)

आमा बाबु दुबैको मृत्यु भएको, कोही पलन आफन्त नभई अरुको शरणमा
बसेका बालबाललका,

(ि)
(ि)

आमा बाबु दुबैको मृत्यु भई आफै घरमुली भएका बालबाललका,

आमा बाबु दुबैको मृत्यु भई आफन्तको (पररिारका अन्य

सदस्यको)

रे िदे िमा रहेका बालबाललका,
(घ)

आमा बाबु दुबै मानलसक रोिी, बेपत्ता, पूण य अपाङ्गता भई उनीहरुबाट उखचत
सं रक्षण पाउन नसकेका बालबाललका,
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(ङ)

आमा िा बाबु कुनै एकको मृत्यु, बेपत्ता, दोश्रो वििाह िरी टाढा बसे को,बौठद्दक
िा र्न्रीय सम्बन्िी ठदघयकाललन अशक्तता भएका, बाबुको पवहचान नभएको िा
पूणय अपाङ्गता भई एकल अलभभािकसँि बलसरहे का बालबाललका ।

(च) आफ्नो सम्पखत्त नभएको, स्याहार सुसार िने पररिारको सदस्य िा सं रक्षक
नभएको बालबाललका ।

१३.

निद अनुदानको दर : लाभग्राहीलार्य निद अनुदान ठदँदा प्रलत मवहना काययपाललकाले तोकेको
रकममा नघटने िरी ठदनुपनेछ ।

१४.

साियजलनक सूचना िनुपय ने : (१) प्रत्येक िषय अनुसूची-१ बमोखजमको ढाँचामा काययताललका
सवहत साियजलनक सूचना िरी लखक्षत बालबाललकाको लालि ठदर्ने अनुदानको प्रवक्रया सुरु िनुय
पनेछ ।

(२) सूचना प्रकाशन िदाय िडा कायायलय, विद्यालय, स्िास््य सं स्था बालबाललकासँि

काम िने सरकारी तथा िैर सरकारी सं स्थाका कायायलयहरुमा सूचना टाँस्नु पनेछ ।
१५.

आिेदन िनुपय ने : (१) आिेदन आव्हानको लालि साियजलनक सूचना प्रकाखशत िनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम साियजलनक सूचना प्रकाखशत िदाय र आिेदन फारम
वितरण िदाय निरपाललकामा काययक्षेत्र रहे का सङ्घ सं स्था, बाल अलिकार सलमलत, बाल समूहको
सहयोि ललन सवकनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोखजम सूचना प्रकाशन िरे को पन्र ठदनलभत्र अनुसूची-२

बमोखजमको ढाँचामा आिेदन ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोखजमको आिेदनसाथ दे हायका कािजात सं लग्न िनुप
य नेछ :(क)

बालबाललकाको जन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतललवप,

(ि)

अलभभािक
प्रलतललवप,

(ि)

हुनेहरुले

अलभभािकको

नािररकताको

प्रमाण

पत्रको

बाबु୵आमाको मृत्यु भएको अिस्थामा मृत्यु दतायको प्रमाणपत्रको
प्रलतललवप,

(घ)

अलभभािक पूण य अपाङ्गता भएमा अपाङ्गता काडयको प्रलतललवप,

(ङ)

बाबुआमा बेपत्ता भएको, मानलसक रोिी भएको सन्दभयमा प्रमाण िुल्ने
कािजात ।

१६.

लाभग्राहीलाई ठदर्ने रकमको लनिायरण, लाभग्राहीको संख्या लनिायरण, छनौटको लालि प्राथलमकता
र छनौटको प्रवक्रया : (१) लाभग्राहीलाई वितरण िने अनुदान रकम दे हाय बमोखजम लनिायरण
िनयपनेछ :(क)

अखघल्लो िषयको ले िा वििरणमा िुलेको कोषको रकमिाट प्राप्त

व्याज¸ कुनै दाता िा लनकायिाट लखक्षत बालबाललकालाई वितरण
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िनयभलन ठदर्एको रकम जोडे र लाभग्राहीलाई वितरण िने जम्मा
अनुदान रकमको तय िने,
(ि)

िण्ड (क) अनुसार रकम िणना िदाय यस अखघको िषयमा सम्झौता
भएका लाभग्राहीलाई ठदनु पने रकम घटाई वितरण िने रकमको तय
िने,

(ि)

कुनै दातािाट लनिायररत दर बमोखजम लनखित अिलिकोलालि अनुदान
ठदने िरी रकम प्राप्त भएमा त्यस्ता लाभग्राहीको लालि प्राप्त रकम छु ट्टै
विशेष अनुदान उपशीषयकमा रकम उल्लेि िने,

(घ)

तर िण्ड (ि) बमोखजम रकम प्राप्त िदाय दफा १३ बमोखजमको दरमा
कम्तीमा एक िषयभन्दा कम समयको लालि रकम स्िीकार िनय पाईने
छै न । यस दफामा तोवकएभन्दा कम रकम अक्षय कोषमा भने जम्मा
िनय सवकने ।

(२) लाभग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण दे हाय बमोखजम िनुय पनेछ :(क) दफा १३ मा तोवकएको दरलाई बाह्र मवहनाले िुणन िरे र दफा
१६.१(ि)बाट प्राप्त रकमलाई भाि िरी लाभग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण
िनय पने।
(ि)

तर दफा १६.१ को लालि लाभग्राहीको लालि दाताबाट अनुदान रकम

प्राप्त भएकालाई छु ट्टै उपशीषयकमा रािी लाभग्राहीको सङ्खख्या एवकन
िने ।

(३) लाभग्राहीको छनौटको प्राथलमवकता दे हाय बमोखजम हुनेछ :आिेदकको प्रकार
१

आमाबाबु
बलबाललका

२

आमाबाबु
बालबाललका

३

प्राथलमकीकरण

दुिै

िुमाई

दुिै

िुमाई

अरुको

शरणमा

रहेका पवहलो

एकै

प्रकारका

आिेदकहरू मध्येबाट
आफै

घरमूली

भएका दोस्रो

छनौट

िनुय

बालबाललकालाई

आमाबाबु दुिै मानलसक रोिी, िेपत्ता, पूण य अपाङ्गता चौथो

पनेछ :-

भई उखचत सं रक्षण पाउन नसकेका बालबाललका
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परे मा

लनम्नानुसार

आमाबाबु दुिै िुमाई आफन्तको रे िदे िमा रहे का ते स्रो
बालबाललका

४

थप प्राथलमकीकरण

प्रथलमकीकरण
(क)

हाल

िनुय
बाल

५

आमाबाबुमध्ये

कुनै

एकको मृत्यु, बेपत्ता, दोस्रो पाँचौँ

श्रलमकको

वििाह िरी छु ट्टै बसेको, मानलसक रोिी, बाबुको

काम

पवहचान

बालबाललका

नभएको

िा

पूणय अपाङ्गता

भई

अलभभािकसँि बलसरहे का बालबाललका

एकल

रूपमा
िरररहेका

(ि)विद्यालय

बावहर

रहे का बालबाललका
(ि)आफ्नो

सम्पलत

नभएकाबालबाललका
(४) उपदफा (३) बमोखजमको प्राथलमकीकरण िरी छनौट भएका बालबाललकाहरुको
नामािली सम्बखन्ित स्थानीय तहले साियजलनक सूचनाद्वारा जानकारी िराउनु पनेछ ।
(५) छनौट सम्बन्िी जानकारी सम्बखन्ित बालबाललका, उनीहरुका अलभभािक र
अध्ययन िरररहे को
१७.

सम्झौता

िरी

विद्यालयलाई पत्र माफयत िा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा िररनेछ ।

पररचयपत्र

ठदनु

पने

:

(१)

दफा

१६

बमोखजम

छनौट

भएका

बालबाललकाहरुलाई सहयोि प्रदान िनुय अखघ उनीहरुका बाबु आमा िा अलभभािक िा स्ियं
बालबाललकासँि अनुसूची-३ बमोखजमको ढाँचामा सम्झौता िनुय पनेछ ।

(२) सम्झौताको समयमा छनौट भएका बालबाललका, उनीहरुको बाबु आमा िा
अलभभािकलाई यसबाट पने असर तथा प्रभािका बारे मा जानकारी एिम् परामशय िररनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम सम्झौता िररएका आमा बुिा िा अलभभािक िा स्ियं

बालबाललकालाई अनुसूची-४ बमोखजमको ढाँचामा पररचय पत्र ठदनु पनेछ ।
पररच्छे द ४
अनुदान रकमको वितरण¸ रोक्का तथा उपयोि
१८.

रकम वितरण र उपयोिः (१) अनुदान रकम चौमालसक रुपमा वितरण िनुय पनेछ ।
(२) अनुदान रकम बालबाललकाको अलभभािकलाई ठदनु पनेछ । यठद बालबाललका
आफैं घरमूली भएको अिस्थामा भने सम्बखन्ित बालबाललकालाई नै ठदन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको वितरण िदाय सबै सरोकारबालाहरुलाई

समेटेर कुनै समारोह भएको अिसर पारे र भत्ता वितरण िनय सवकनेछ िा नेपाल सरकारले
सामाखजक सुरक्षा भत्ता वितरण िने समयमा वितरण िनय बािा पने छै न ।

(४) अनुदान रकमको उपयोि लाभाखन्ित िियका अलभभािकले बालबाललकाको वहतमा

(जस्तै खशक्षा, ,स्िास््य, िाना, कपडा, आठद) प्रयोि िनुप
य नेछ ।
१९.

लित कट्टा हुने अिस्थाहरू : दे हायको

अिस्थामा

तहको अलभलेिबाट कट्टा िररनेछ :(क)

लनज बसार्ँ सरी िएमा,
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लाभग्राहीहरूको नाम सम्बखन्ित स्थानीय

(ि)

लनजले अन्य व्यखक्त िा सं घ सं स्थाबाट यस काययक्रमबाट भन्दा बढी
सहयोि प्राप्त िरे मा,

(ि)

लनजले उच्च माध्यलमक तह पूरा िरे मा िा अिार िषय पूरा भएमा,

(घ)

लनजको बाल वििाह भएमा,

(ङ)

लनजको मृत्यु भएमा ।

(च)

स्ियं नाबालकले आफूँले पाउने अनुदान रकम नललने भलन स्ि घोषणा

िरे मा ।
पररच्छे द ५
अनुिमन¸ लेिा प्रलतिेदन तथा अलभलेखिकरण
२०.

अनुिमन तथा प्रलतिेदन : (१) काययक्रमको िावषयक प्रलतिेदन जेष्ठ मवहनामा तयार िरी
काययपाललकाको सामाखजक विकास हे ने सलमलतमा पेस िनुय पनेछ।

(२) प्रलतिेदनको ढाँचा सलमलतले तोवकठदए बमोखजम हुनेछ ।

(३) यस ऐन बमोखजम कायायन्ियन हुने काययक्रमको अनुिमन सलमलतले िनेछ ।

(४) अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि यस ऐन बमोखजमको काययक्रम

सञ्चालन भए नभएको अनुिमन िनय सामाखजक शािा िा कुनै

सलमलतको सदस्यको

सं योजकत्िमा अनुिमन टोली बनाई प्रलतिेदन तयार िराउन बािा पनेछैन ।

(५) सलमलतले स्थलित अध्ययन िरी उद्देश्य अनुरुप काम भए नभएको हेरी नभएको

पाएमा अनुदान रकम रोक्का िनय लनदे शन ठदन सक्नेछ ।
(६) अनुिमन िदाय सञ्चालक सलमलतले िरे का काम कािायही समेत हे री प्रवक्रया पूरा
भए नभए प्रलतिेदन तयार िरी सञ्चालक सलमलतलाई सुिारकोलालि लनदे शन
२१.

ठदन सक्नेछ ।

लेिा सम्बन्िी व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क, ि, िा ि”
श्रे णीको र्जाजत प्राप्त मध्ये अलिकतम व्याजदर तथा अन्य सुवििा उपलब्ि िराउने बैंकमा
मुद्दती िाता िोली रकम जम्मा िररनेछ ।
(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने तर लाभग्राहीलाई अनुदानको लालिठदर्ने
भनी प्राप्त रकम सङ्कलनका लालि सोही बैंकमा छु ट्टै चल्ती र बचत िाता िोललनेछ ।
(३) दुिै िाताको िाता सञ्चालन सञ्चालक सलमलतको सयोजक र सदस्य सखचिको

ु दस्तितबाट हुनेछ ।
सं यक्त
२२.

लाभग्राहीहरुको मूल अलभलेि : लाभग्राहीहरूको मूल अलभले ि अनुसूची -५ बमोखजमको
ढाँचामा सबैले दे ख्ने िरी राख्नु पनेछ ।
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२३.

िुनासो दताय िनय सक्ने : (१) अनुदानको लालि छनौट भएका बालबाललकाले रकमको वितरण

िा अन्य प्रकृया उपर खचत्त नबुझेमा लनणयय भएको लमलतले पैँ तीस ठदनलभत्र काययपाललकाको
सामाखजक सुरक्षा हेने शािामा िुनासो दताय िनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै िुनासो प्राप्त भएमा समामाखजक विकास शािाले सो

उपर आिश्यक जाँचबुझ िरी लनणययको लालि सलमलतको बैिकमा पेस िनुय पदयछ ।
२४.

अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट िनय सक्ने : काययपाललकाले अनुसूचीमा आिश्यक हेरफेर तथा
थपघट िनय सक्नेछ ।
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अनुसूची – १

(दफा १४ को उपदफा (१) सिँ सम्बखन्ित)
अनुदान लबतरण ताललकाको ढाँचा
चरण

मवहना

िनय पने कायय

कैवफयत

प्रवक्रया सुरु

असोज

रकम¸

सं ख्या र अखन्तम

नलतजा

जानकारी

िराउने

लमलत तय
सूचना प्रकाशन

कालतयक

सबै

िडाकायायलय

तथा सबैजनाले थाहा पाउने

विद्यालयमा समेत
आिेदन सकलन

मखङ्खसर

मसान्त सबैलाई

सम्म

सहज

सङ्कलन िने ।

िरी

सूचना

हुनपु ने ।
हुने

प्रिाह

कायायलयसँि

िरी बडा
समन्िय

िरी

िडास्तरिाट

सङ्कलन

िने व्यिस्था िनुप
य ने ।
यसका
स्तरमा
सरक्षण

लालि

स्थानीय

िठित

बाल

सलमलतको

सहयोि ललन सवकनेछ
।
छनौट

पुस मसान्त

आिेदनको मूल्याङ्कन तथा
छनौट

ु ाई
िुनासो सुनि

फाल्िुन पवहलो हप्ता

सूची प्रकाशन िरी ७ ठदन
सम्ममा

कसै को

केही

िुनासो भए राख्न अनुरोि
िदै सूचना प्रकाशन
सम्झौता

फािुन मवहना लभत्र

सम्झौतामा

कवहले

कसरी कुन मवहना ठदर्ने
आठद िुलाउनुपने ।

कायायन्ियन

सम्म

सम्झौता अिलिसम्म
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अनुसूची –२

(दफा १५ को उपदफा (३) सँि सम्बखन्ित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम आिेदन फारमको ढाँचा
१. बालबाललकाको वििरणः
नाम थर........................................ललङ्ग ............उमेर ......

िाउँपाललका/୵निरपाललका...........................................िडा नं.....
खजल्ला ............

प्रदे श ...............................

विद्यालय ......................................................... कक्षा ...........
स्िास््य अिस्था ........................................................................
जन्म दताय

भएको/नभएको

२. बुिाको वििरण
(१) बुिाको नाम, थर .............................................................
(२) बुिा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको
िएको

(ि) बेपत्ता

(ि) अको वििाह िरी

(घ) अन्य ..............

(३) बुिाको शारीररक िा मानलसक अिस्था : (क) मानलसक रोिी

(ि) पुण य अपाङ्ग

(ि) अन्य

अिस्था .............................
३. आमाको वििरण

(१) आमाको नाम, थर .............................................................
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको
िएको

(ि) बेपत्ता

(ि) अको वििाह िरी

(घ) अन्य ..............

(३) आमाको शारीररक िा मानलसक अिस्था : (क) मानलसक रोिी

(ि) पुण य अपाङ्ग

(ि) अन्य

अिस्था .............................
४. आमा िा बुिा िा अलभभािक अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको पररचय पत्र भएको/ नभएको
 अपाङ्गताको प्रकार

क

ि

ि

घ

५. अलभभािक/सं रक्षकको वििरणः
 अलभभािक/सं रक्षकको नाम, थर ..............................................
 पूरा िे िाना ....................................................
 अलभभािक୵/सं रक्षकको नािररकता प्रमाण पत्र नम्बर

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

६. पाररिाररक वििरणः
क्र.सं .

पररिारको सदस्यको नाम

नाता

उमेर
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पेसा

अनुसूची -३

(दफा १७ को उपदफा (१) सँि सम्बखन्ित)
निरपाललका र सम्बखन्ित अलभभािक िा बालबाललका बीच हुने
सम्झौताको ढाँचा

स्थानीय

सामाखजक

सुरक्षा

प्राप्त

िने

बालबाललकाको

श्री...........¸ पवहलो पक्ष र कोष व्यिस्थापन सलमलत¸
उपयोि िने िरी मालसक रु. ............

अलभभािक

िा

बालबालका

स्ियं

दोस्रो पक्ष बीचमा श्री............को वहताथय

का दरले .......... सम्म तपलसल तथा अनाथ तथा

जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५ मा उखल्लखित
शतय बन्दे ज पालना िरे सम्म अनुदान रकम उपलब्ि िराउने सम्बन्िमा सम्झौता िनय दुिै पक्ष सहमत
भई यस सम्झौतामा हस्ताक्षर िरी एक एक प्रलत ललयौ ठदयौ ।
तपलसल
(क) सम्बखन्ित अलभभािकले पालना िनुप
य ने शतय
१.

बालबाललकालाई लनरन्तर विद्यालय पिाउने ।

३.

लबरामी भएर िा अन्य कारणबाट बालबाललका विद्यालय जान नसकेमा सम्बखन्ित विद्यालय

४.

बालबाललकालाई जोखिमपूण य काममा नलिाउने ।

५.

अनुिमन सलमलतलाई सहयोि िने र ठदएका सुझाि कायायन्िन िने ।

२.

प्राप्त सहयोिको रकम बालबाललकाको वहतको लालि िचय िने ।
र िाउँ୵निरपाललकालाई ललखित जानकारी ठदने ।

६.

बालबाललकाको खस्थलतमा कुनै पररितयन आए त्यसको जानकारी सलमलतलाई ठदने ।

७.

छोरा र छोरीमा भेदभाि निने ।

(ि) सम्बखन्ित सलमलतले पालना िनुप
य ने शतयहरु
१.

यस सम्झौतामा उल्ले खित रकम सम्झौता अिलि भरर िा शतयको पालना भएसम्म
चौमालसक उपलब्ि िराउने,

२.

यस काययविलि लभत्र रही सलमलतले ठदएको सुझाि कायायन्ियन िने,

३.

अनुिमनको क्रममा लनदे खशका अनुसार प्रदान िरीआएको सहयोि रकम रोक्का िा स्थिन

ु ाईको उखचत मौका ठदई ललखित रुपमा सम्बखन्ित
िनुप
य ने कुनै पलन आिार भेवटएमा सुनि
अलभभािक र विद्यालयलाई सूचना ठदने,

४.

सम्बखन्ित अलभभािक र बालबाललकासँि लनरन्तर सम्पकयमा रवहरहनुपने ।
सञ्चालक सलमलतको तफयबाट

अलभभािक/बालबाललका स्ियंका

नाम थरः.................

तफयबाटः
बालबाललकाको नामः
नाम थरः...................
नािररकता नं................
िे िाना
हस्ताक्षर .................
विद्यालयको नाम कक्षा
औिा छाप

दस्तितः
पद:
सं स्थाको छाप :
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र्लत सम्ित्...........साल..............मवहना........िते ........रोज शुभम् ।

अनुसूची -४

(दफा १७ को उपदफा (३) सँि सम्बखन्ित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि ठदर्ने सामाखजक सुरक्षा काययक्रम पररचय पत्रको ढाँचा
बराहक्षेत्र निरपाललकाको कायायलय
सुनसरी खजल्ला, १ नं. प्रदे श
पररचय पत्र नं. : ................................
नाम थर : ............................ललङ्ग : ............उमेर : ......
िे िाना: निरपाललका : ...................................., िडा नं : .............
खजल्ला : ..........................

प्रदे श : ...............................

विद्यालय : ...................................................... अध्ययन िरररहे को कक्षा : ...........
अलभभािकको नाम थर : ........................................ ना. प्र.प. नम्बर : .................
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अलभभािकको िे िाना : निरपाललका : ...................., िडा नं : ...............
खजल्ला : ........................

प्रदे श : ....................

बैङ्कमा िाता िोलेको भए,बैङकको नाम र िाताको वकलसम : ....................
बैङक िाताको नम्बर : ....................
रकम पाएको वििरण,बुखझललनेको,-

बुझाउनेको,-

नाम, थर : .................................

नाम, थर : ...................................

दस्तित : ....................................

दस्तित : ....................................

लमलत : .............................

लमलत : ...................................

कूल रकम : ..........................

पद : .........................................
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अनुसूची-५

(दफा २२ सँि सम्बखन्ित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाललकाका लालि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम
लाभग्राहीहरुको अलभलेि
बराहक्षेत्र निरपाललकाको कायायलय
सुनसरी खजल्ला, १ नं. प्रदे श
लाभग्राही लाभग्राहीको

अध्ययन

नम्िर

भए विद्यालय

नाम थर

िने अलभभािक/सं रक्षकको अलभभािक/सं रक्षकको िे िाना
नाम थर

नािररकता नम्बर

नाम
कक्षा
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