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अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 

सञ्चालन काययखिखि सम्बन्िमा व्यिस्था िनय बनकेो ऐन , २०७५ 

सिंत ्२०७५ सालको ऐन न ं४ 

प्रस्तािना  :  अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाका लाखि स्थानीय तहमा 

सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन काययखिखि सम्बन्िमा  आिश्यक व्यिस्था 

िनय िाञ्छनीय भएकाल,े मुखसकोट निर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

१.  सखंक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययखिखिको नाम “अनाथ तथा 

जोखिमयुक्त बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम 

(सञ्चालन काययखिखि) ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो काययखिखि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषा : खिषय िा प्रसङ्िले अको अथय नलािेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलका” भन्नाले १८ 

िषय उमेर पुरा नभएका दफा १२ बमोखजमका 

लाभग्राही बालबाखलका सम्झनुपछय । 

(ि)     "प्रमुि" भन्नाले निरपाखलकाको प्रमुि भने्न सम्झनुपछय । 

(ि)  “अखभलेि” भन्नाले दफा २२ बमोखजम तयार िररएको 

अखभलेि सम्झनुपछय ।  

(घ)  “काययपाखलका” भन्नाले निर काययपाखलका सम्झनुपछय । 

(ङ)  “कोष”भन्नाले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाको 

लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय यस ै

काययखिखिद्वारा स्थापना हुने अक्षय कोष सम्झनुपछय। 

(च) “प्रमुि प्रशासकीय अखिकृत”  भन्नाले निरपाखलकाको 

प्रमुि प्रशासकीय अखिकृत सम्झनुपछय । 

(छ)   "िडा कायायलय" भन्नाले निरपाखलकाको िडा काययलय 

भने्न सम्झनुपछय । 

(ज)  “शािा”भन्नाले सामाखजक सरुक्षा हनेे शािा सम्झनुपछय 

।  

(झ)  “सखमखत”  भन्नाले काययपाखलकामा िरित सामाखजक 

खिकास सखमखत सम्झनुपछय। 
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(ञ)  “सञ्चालक सखमखत” भन्नाले दफा ६ बमोखजम िरित 

कोष व्यिस्थापन तथा सचंालक सखमखत सम्झनुपछय ।  

(ट)      "स्थानीय तह" भन्नाले निरपाखलका भने्न सम्झनपुछय । 

(ि) “स्थानीय स्तर” भन्नाले मुखसकोट निरपाखलकाको 

भौिोखलक क्षेत्र सम्झनुपछय । 

(ड)     “स्थानीय बाल अखिकार सखमखत”  भन्नाले प्रचखलत 

कानून बमोखजम स्थानीय स्तरमा बाल अखिकार 

सम्िर्द्यनको लाखि िरित  सखमखत सम्झनुपछय ।  

३.  उद्देश्य : यस ऐनको उद्दशे्य दहेाय बमोखजम हुनेछ :- 

(क)अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाको लाखि 

सामखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय स्थापना 

हुन ेिा भएको कोषलाई खनयमन िन े।  

(ि) सञ्चालनमा रहकेा अक्षषय कोषिाट प्राप्त आम्दानी 

समेतको आिारमा सामाखजक सुरक्षा आिश्यक 

दखेिएका अनाथ तथा जोखिम युक्त 

बालबाखलकाको पखहचान िरी उनीहरुलाई निद 

प्रिाह िने व्यिस्था खमलाउन े। 
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पररच्छेद-२ 

कोष स्थापना तथा सञ्चालन 

४. अनमुखत ददन े : (१) निरपाखलका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोखिमयुक्त 

बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय 

अनुमखत खलन चाहन े व्यखक्त िा संस्थाल े काययपाखलका समक्ष 

अनुमखतको लाखि खनिेदन ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनुमखत माि िने व्यखक्त िा 

संस्थालार्य काययपाखलकाल े काययक्रम तथा सोमा हुन े िचय रकम 

निरको  िार्षयक बजेटमा उल्लेि हुने र उक्त रकम दफा ५ 

बमोखजमको कोष माफय त िचय हुनेिरी काययक्रम सञ्चालन िनय 

अनुमखत ददन सके्नछ । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापखन 

नेपाल सरकार िा प्रदशे सरकारको सहमखत िा अनमुखत अथिा 

नेपाल सरकार िा प्रदशे सरकारको नीखत अन्तियत सञ्चाखलत हुन े

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सरुक्षा 

काययक्रम संचालन भर्रहकेो हकमा यो ऐनको व्यिस्था लाि ूहुने छैन 

। 

५. कोष स्थापना : (१) काययपाखलकाले निरपाखलका क्षेत्रखभत्र अनाथ 

तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 

सञ्चालन िने िैरसरकारी संघ संस्था तथा अन्य खनकायले अनाथ 

तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सरुक्षा 

काययक्रममा िचय िनय िा कोषको मूलिनमा योिदान िने िरर रकम 

दाखिला िनयको लाखि एक अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाका 

लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन कोष स्थापना िनेछ । 
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 (२) कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा जोखिमयुक्त 

बालबाखलकाको लाखि सामाखजक सुरक्षा प्रदान िने िरीबी  

न्यूखनकरणका लाखि खिखनयोजन िररएको रकम पखन दाखिल िनय 

सदकनेछ ।  

(३) निरपाखलका क्षेत्रमा कोषमा दाखिला रकम बाहके 

अन्य स्रोतबाट िचय िनेिरी कुनै संस्थालार्य अनुमखत िा सहमखत 

ददर्ने छैन । 

६. कोष सञ्चालन व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चालनको लाखि दहेाय 

बमोखजमको एक कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालक सखमखत रहनेछ : 

(क) निरकाययपाखलकाबाट मनोखनत काययपाखलकाको एक जना 

मखहला सदस्य,                                           संयोजक 

(ि)    स्थानीय स्तरमा काययरत बालबाखलकाहरु सिं सम्बखन्ित 

िैरसरकारी संस्था िा स्थानीय बालसंरक्षण सखमखतका 

अध्यक्षहरु मध्येबाट समाखजक खिकास सखमखतबाट  

मनोखनत एक जना प्रखतखनखि     - सदस्य                      

(ि) स्थानीयस्तरमा सञ्चाखलत साियजखनक िा सामुदाखयक 

माध्यखमक     खिद्यालयहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट 

समाखजक खिकास सखमखतबाट मनोखनत एक जना प्रखतखनखि                                                                        

     -सदस्य 

(घ) स्थानीय स्तरमा संचाखलत सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु 

मध्येिाट समाखजक खिकास सखमखतबाट मनोखनत एक जना 

प्रखतखनखि      -सदस्य                                        

(ङ) स्थानीयस्तरमा काययरत स्िास््य सस्थासंि सम्बखन्ित 

कमयचारी िा मखहला स्िास््य स्ियंम सेिकहरु मध्येिाट 

समाखजक खिकास सखमखतबाट मनोखनत एक जना प्रखतखनखि 

          -सदस्य 
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(च) कोषमा योिदान िन ेदाताहरु मध्येबाट समाखजक खिकास 

सखमखतबाट मनोखनत एक जना प्रखतखनखि         -सदस्य 

(छ) स्थानीय बाल क्लिहरू मध्येबाट समाखजक खिकास सखमखतबाट 

मनोखनत  एक जना प्रखतखनखि             -सदस्य 

(ज)   सामाखजक खिकास शािाका एकजना कमयचारी -सदस्य-सखचि  

तर सामाखजक खिकास सखमखत ििन भईनसकेको अिस्थामा 

िाउँ तथा निर काययपाखलकाले सदस्य तोकु्न पनेछ । 

(२) सखमखतका सदस्यहरूको कायायिखि तीन िषयको हुनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापखन 

कोषमा कुनै रकम दाखिला िदाय भएको सम्झौताले सञ्चालक 

सखमखतमा कुनै प्रखतखनखित्ि िराउनुपने भएमा सो रकमसँि 

सम्बखन्ित िचयको खनणयय िदाय सम्झौता बमोखजमको प्रखतखनखित्ि 

िराउन बािा पनेछैन । 

७. अक्षय कोष िडा िन े : (१) कोषले  जम्मा िन ेिरी प्राप्त हुन ेरकम  

मध्ये अक्षयकोषका लाखि प्राप्त हुने सबै र अन्य मध्य ेपच्चीस प्रखतशत 

रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ब्याज िापत प्राप्त 

हुने रकम बाहके अक्षय कोषको रूपमा रहकेो रकम कुनै पखन काययमा 

िचय िनयपार्नेछैन । 

८. शतय बमोखजम िचय िन े: कोषमा रकम दाखिला िदाय कुनै खनिायररत 

काययक्रम िा कुन ैकाययक्रममा खनिायररत प्रदक्रयाबाट िचय िने सहमखत 

बमोखजम दाखिला भएको रकम िचय िदाय सञ्चालक सखमखतको 

सहमखत बमोखजम िचय िनुयपनेछ । 
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९.  कोषको रकम िचय िनय नपार्न े:दहेाय बमोखजमको काययमा कोषको रकम 

िचय िनय पार्नेछैन :-  

                                 (क) ताखलम, िोष्ठी, भ्रमण िा सो प्रकृखतको 

अन्य कायय, 

(ि) मसलन्द, छपार्, पत्रपखत्रका, खिज्ञापन िा 

सो प्रकृखतको अन्य कायय । 

१०.  कोषमा रकम दाखिल िनयसके्न : (१) निरपाखलकाले अनाथ तथा 

जोखिममा रहकेा बालबाखलकाको संरक्षण, सरुक्षा तथा 

सबलीकरणमा िार्षयक बजेट माफय त तोदकएको रकम कोषमा दाखिल 

िरी कोष माफय त िचय िनयसके्नछ । 

(२) निरपाखलका क्षेत्रमा काययक्रमको लाखि िचय हुने सबै प्रकारका 

रकम कोषमा दाखिला हुने व्यिस्था काययपाखलकाले खमलाउनेछ । 

पररच्छेद-३ 

कोषको रकम िचय िन ेप्रदक्रया 

११. िचय ब्यिस्थापन : कोषको रकम दहेाय बमोखजमको काययक्रमहरूमा 

िचय िनय सदकनेछ :- 

(क)   लखक्षत समूहलार्य ददईने निद अनुदान, 

(ि) लखक्षत समूहलार्य खनखित अिखिको 

सहयोिाथय ददर्ने आिखिक अनुदान, 

(ि) लखक्षत समूहलार्य आिश्यकता अनुसार 

खिपद समेतमा सहयोि िनय ददईने   खिशेष 

अनुदान, 

(घ)   कुनै दाताले कुनै बालबाखलका लाखि तोकेर 

ददएको सशतय अनुदान । 



अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन काययखिखि सम्बन्िमा व्यिस्था िनय बनकेो ऐन , २०७५ 

8 
 

१२.  लाभग्राही समहू : दफा ११ बमोखजमको काययक्रम दहेाय बमोखजमको 

लाभग्राही बालबाखलकाको लाखि सञ्चालन िनुयपनेछ :- 

(क)  आमा बाबु दबुैको मृत्यु भएको, कोही पखन आफन्त 

नभई अरुको शरणमा बसेका बालबाखलका,  

(ि) आमा बाबु दबुैको  मृत्यु भई आफै घरमुली भएका 

बालबाखलका, 

(ि) आमा बाबु दबुैको मृत्यु भई आफन्तको (पररिारका 

अन्य सदस्यको) रेिदिेमा रहकेा बालबाखलका, 

(घ) आमा बाबु दबुै मानखसक रोिी, बेपत्ता, पूणय 

अपाङ्िता भई उनीहरुबाट उखचत सरंक्षण पाउन 

नसकेका बालबाखलका, 

(ङ)    आमा िा बाबु कुन ैएकको मृत्यु, बेपत्ता, दोश्रो खििाह 

िरी टाढा बसेको,बौदद्दक िा र्न्रीय सम्बन्िी 

ददघयकाखलन अशक्तता भएका, बाबुको पखहचान 

नभएको िा पूणय अपाङ्िता भई एकल 

अखभभािकसँि बखसरहकेा बालबाखलका । 

(च)  आफ्नो सम्पखत्त नभएको, स्याहार सुसार िने 

पररिारको सदस्य िा संरक्षक नभएको 

बालबाखलका । 

१३. निद अनदुानको दर : लाभग्राहीलार्य निद अनुदान दददँा प्रखत 

मखहना काययपाखलकाल ेतोकेको रकममा नघटने िरी ददनपुनेछ । 

१४. साियजखनक सचूना िनुयपने : (१) प्रत्येक िषय अनुसूची-१ बमोखजमको 

ढाँचामा काययताखलका सखहत साियजखनक सूचना िरी लखक्षत 

बालबाखलकाको लाखि ददर्ने अनुदानको प्रदक्रया सुरु िनुय पनेछ ।  
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(२) सूचना प्रकाशन िदाय िडा कायायलय, खिद्यालय, 

स्िास््य संस्था बालबाखलकासँि काम िने सरकारी तथा िैर सरकारी 

ससं्थाका कायायलयहरुमा सूचना टाँस्नु पनेछ ।      

१५.  आिेदन िनुयपन े : (१) आिेदन आव्हानको लाखि साियजखनक सचूना 

प्रकाखशत िनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम साियजखनक सूचना प्रकाखशत 

िदाय र आिेदन फारम खितरण िदाय निरपाखलकामा काययक्षेत्र रहकेा 

सङ्घ संस्था, बाल अखिकार सखमखत, बाल समूहको सहयोि खलन 

सदकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सूचना प्रकाशन िरेको पन्र 

ददनखभत्र अनुसूची-२ बमोखजमको ढाँचामा आिेदन ददनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजमको आिेदनसाथ दहेायका 

कािजात संलग्न िनुयपनेछ :- 

(क) बालबाखलकाको जन्म दताय प्रमाण पत्रको 

प्रखतखलखप, 

(ि) अखभभािक हुनहेरुले अखभभािकको 

नािररकताको प्रमाण पत्रको प्रखतखलखप, 

(ि) बाबु୵आमाको मृत्यु भएको अिस्थामा मृत्यु 

दतायको प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप, 

(घ) अखभभािक पूणय अपाङ्िता भएमा 

अपाङ्िता काडयको प्रखतखलखप, 
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(ङ) बाबुआमा बेपत्ता भएको, मानखसक रोिी 

भएको सन्दभयमा प्रमाण िुल्ने कािजात । 

 

१६.  लाभग्राहीलाई ददर्न े रकमको खनिायरण, लाभग्राहीको सखं्या 

खनिायरण, छनौटको लाखि प्राथखमकता  र छनौटको प्रदक्रया : (१) 

लाभग्राहीलाई खितरण िने अनुदान रकम दहेाय बमोखजम खनिायरण 

िनयपनेछ :- 

(क)  अखघल्लो िषयको लेिा खििरणमा िुलेको 

कोषको रकमिाट प्राप्त व्याज¸ कुनै दाता 

िा खनकायिाट लखक्षत बालबाखलकालाई 

खितरण िनयभखन ददर्एको रकम जोडरे 

लाभग्राहीलाई खितरण िने जम्मा अनुदान 

रकमको तय िने, 

(ि)  िण्ड (क) अनुसार रकम िणना िदाय यस 

अखघको िषयमा सम्झौता भएका 

लाभग्राहीलाई ददन ु पन े रकम घटाई 

खितरण िने रकमको तय िन,े 

(ि)  कुनै दातािाट खनिायररत दर बमोखजम 

खनखित अिखिकोलाखि अनदुान ददने िरी 

रकम प्राप्त भएमा त्यस्ता लाभग्राहीको 

लाखि प्राप्त रकम छुटै्ट खिशेष अनुदान 

उपशीषयकमा रकम उल्लेि िने, 
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(घ)  तर िण्ड (ि) बमोखजम रकम प्राप्त िदाय 

दफा १३ बमोखजमको दरमा कम्तीमा एक 

िषयभन्दा कम समयको लाखि रकम 

स्िीकार िनय पाईने छैन । यस दफामा 

तोदकएभन्दा कम रकम अक्षय कोषमा भन े

जम्मा िनय सदकने ।     

(२) लाभग्राहीको सङ्ख्या खनिायरण दहेाय बमोखजम िनुय 

पनेछ :- 

(क)   दफा १३ मा तोदकएको दरलाई बाह्र 

मखहनाले िुणन िरेर दफा १६.१(ि)बाट 

प्राप्त रकमलाई भाि िरी लाभग्राहीको 

सङ्ख्या खनिायरण िनय पने। 

(ि)  तर दफा १६.१ को लाखि लाभग्राहीको 

लाखि दाताबाट अनुदान रकम प्राप्त 

भएकालाई छुटै्ट उपशीषयकमा रािी 

लाभग्राहीको सङ्ख्या एदकन िने । 

 (३) लाभग्राहीको छनौटको प्राथखमदकता दहेाय बमोखजम हुनेछ :-   

 

 

आिेदकको प्रकार प्राथखमकीकरण थप प्राथखमकीकरण 

१ आमाबाबु दिुै िुमाई 

अरुको शरणमा रहकेा 

बलबाखलका 

पखहलो एकै प्रकारका 

आिेदकहरू मध्येबाट 

छनौट िनुय परेमा 

खनम्नानुसार 

बालबाखलकालाई 

प्रथखमकीकरण िनुय 

२ आमाबाबु दिुै िुमाई आफै 

घरमूली भएका 

बालबाखलका 

दोस्रो 
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३ आमाबाबु दिुै िुमाई 

आफन्तको रेिदिेमा 

रहकेा बालबाखलका 

तेस्रो पनेछ :- 

(क) हाल बाल 

श्रखमकको रूपमा 

काम िरररहकेा 

बालबाखलका 

(ि)खिद्यालय बाखहर 

रहकेा बालबाखलका 

(ि)आफ्नो सम्पखत 

नभएकाबालबाखलका  

४ आमाबाबु दिुै मानखसक 

रोिी, िेपत्ता, पूणय 

अपाङ्िता भई उखचत 

संरक्षण पाउन नसकेका 

बालबाखलका 

चौथो 

५ आमाबाबुमध्ये कुनै एकको 

मृत्यु, बेपत्ता, दोस्रो खििाह 

िरी छुटै्ट बसेको, मानखसक 

रोिी, बाबुको पखहचान 

नभएको िा पूणय 

अपाङ्िता भई एकल 

अखभभािकसँि बखसरहकेा 

बालबाखलका 

पाँचौ ँ

             (४) उपदफा (३) बमोखजमको प्राथखमकीकरण िरी छनौट 

भएका बालबाखलकाहरुको नामािली सम्बखन्ित स्थानीय तहल े

साियजखनक सूचनाद्वारा जानकारी िराउनु पनेछ । 

(५) छनौट सम्बन्िी जानकारी सम्बखन्ित बालबाखलका, 

उनीहरुका अखभभािक र अध्ययन िरररहकेो   खिद्यालयलाई पत्र 

माफय त िा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा िररनेछ । 

१७.  सम्झौता िरी पररचयपत्र ददन ुपन े: (१) दफा १६ बमोखजम छनौट 

भएका बालबाखलकाहरुलाई सहयोि प्रदान िनुय अखघ उनीहरुका बाबु 

आमा िा अखभभािक िा स्ियं बालबाखलकासँि अनुसूची-३ 

बमोखजमको ढाँचामा सम्झौता िनुय पनेछ । 
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(२) सम्झौताको समयमा छनौट भएका बालबाखलका, 

उनीहरुको बाबु आमा िा अखभभािकलाई यसबाट पन े असर तथा 

प्रभािका बारेमा जानकारी एिम् परामशय िररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सम्झौता िररएका आमा बुिा िा 

अखभभािक िा स्ियं बालबाखलकालाई अनुसूची-४ बमोखजमको 

ढाँचामा पररचय पत्र ददनु पनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

अनदुान रकमको खितरण¸ रोक्का तथा उपयोि 

१८.  रकम खितरण र उपयोिः (१) अनुदान रकम चौमाखसक रुपमा 

खितरण िनुय पनेछ ।  

(२) अनुदान रकम बालबाखलकाको अखभभािकलाई ददनु 

पनेछ । यदद बालबाखलका आफैं  घरमूली भएको अिस्थामा भन े

सम्बखन्ित बालबाखलकालाई नै ददन सदकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको खितरण िदाय सबै 

सरोकारबालाहरुलाई समेटेर कुन ै समारोह भएको अिसर पारेर 

भत्ता खितरण िनय सदकनेछ िा नेपाल सरकारले सामाखजक सुरक्षा 

भत्ता खितरण िने समयमा खितरण िनय बािा पने छैन ।  

(४) अनुदान रकमको उपयोि लाभाखन्ित िियका 

अखभभािकले बालबाखलकाको खहतमा (जस्त ैखशक्षा, स्िास््य, िाना, 

कपडा, आदद) प्रयोि िनुयपनेछ । 

१९.   लित कट्टा हुन ेअिस्थाहरू : दहेायको  अिस्थामा  लाभग्राहीहरूको 

नाम सम्बखन्ित स्थानीय तहको अखभलेिबाट कट्टा िररनछे :- 

(क)  खनज बसारँ् सरी िएमा, 
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(ि)  खनजले अन्य व्यखक्त िा संघ संस्थाबाट यस 

काययक्रमबाट भन्दा बढी सहयोि प्राप्त 

िरेमा, 

(ि)  खनजले उच्च माध्यखमक तह पूरा िरेमा िा 

अिार िषय पूरा भएमा, 

(घ)  खनजको बाल खििाह भएमा, 

(ङ) खनजको मृत्यु भएमा । 

(च)   स्ियं नाबालकले आफँूले पाउने अनुदान रकम 

नखलने भखन स्ि घोषणा िरेमा । 

 

पररच्छेद ५ 

अनिुमन¸ लिेा प्रखतिदेन तथा अखभलखेिकरण 

२०.  अनिुमन तथा प्रखतिदेन : (१) काययक्रमको िार्षयक प्रखतिेदन जेष्ठ 

मखहनामा तयार िरी काययपाखलकाको सामाखजक खिकास हने े

सखमखतमा पेस िनुय पनेछ।  

(२) प्रखतिेदनको ढाँचा सखमखतले तोदकददए बमोखजम हुनेछ 

। 

(३) यस ऐन बमोखजम कायायन्ियन हुने काययक्रमको अनुिमन 

सखमखतले िनेछ ।  

(४) अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाका लाखि यस ऐन 

बमोखजमको काययक्रम सञ्चालन भए नभएको अनुिमन िनय 

सामाखजक शािा िा कुनै सखमखतको सदस्यको सयंोजकत्िमा 

अनुिमन टोली बनाई प्रखतिेदन तयार िराउन बािा पनछैेन । 
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(५) सखमखतले स्थलित अध्ययन िरी उद्दशे्य अनुरुप काम 

भए नभएको हरेी नभएको पाएमा अनुदान रकम रोक्का िनय खनदशेन 

ददन सके्नछ ।  

(६) अनुिमन िदाय सञ्चालक सखमखतले िरेका काम कािायही 

समेत हरेी प्रदक्रया पूरा भए नभए प्रखतिेदन तयार िरी सञ्चालक 

सखमखतलाई सुिारकोलाखि खनदशेन  ददन सके्नछ । 

२१.  लिेा सम्बन्िी व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नेपाल राष्ट्र 

बैंकबाट “क, ि, िा ि” शे्रणीको र्जाजत प्राप्त मध्ये अखिकतम 

व्याजदर तथा अन्य सुखििा उपलब्ि िराउने बैंकमा मुद्दती िाता 

िोली रकम जम्मा िररनेछ ।  

(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजान े तर 

लाभग्राहीलाई अनुदानको लाखिददर्ने भनी प्राप्त रकम सङ्कलनका 

लाखि सोही बैंकमा छुटै्ट चल्ती र बचत िाता िोखलनेछ । 

(३) दिुै िाताको िाता सञ्चालन सञ्चालक सखमखतको 

सयोजक र सदस्य सखचिको संयुक्त दस्तितबाट हुनेछ । 

२२.  लाभग्राहीहरुको मलू अखभलिे : लाभग्राहीहरूको मूल अखभलेि 

अनुसूची -५ बमोखजमको ढाँचामा सबैले दखे्ने िरी राख्न ुपनेछ ।  

२३.  िनुासो दताय िनय सके्न : (१) अनुदानको लाखि छनौट भएका 

बालबाखलकाले रकमको खितरण िा अन्य प्रकृया उपर खचत्त नबुझेमा 

खनणयय भएको खमखतले पैतँीस ददनखभत्र काययपाखलकाको सामाखजक 

सुरक्षा हनेे शािामा िुनासो दताय िनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै िुनासो प्राप्त भएमा 

समामाखजक खिकास शािाले सो उपर आिश्यक जाचँबुझ िरी 

खनणययको लाखि सखमखतको बैिकमा पेस िनुय पदयछ । 

२४.   अनसूचूीमा हरेफेर तथा थपघट िनय सके्न : काययपाखलकाल ेअनुसूचीमा 

आिश्यक हरेफेर तथा थपघट िनय सके्नछ । 
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अनुसूची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सिँ सम्बखन्ित) 

अनदुान खबतरण ताखलकाको ढाचँा 

चरण मखहना िनय पने कायय कैदफयत 

प्रदक्रया सुरु असोज रकम¸ संख्या र 

अखन्तम नखतजा 

जानकारी िराउन े

खमखत तय 

 

सूचना प्रकाशन कार्तयक सबै िडाकायायलय 

तथा खिद्यालयमा 

समेत 

सबैजनाले थाहा 

पाउने िरी 

सूचना प्रिाह 

हुनुपने । 

आिेदन सकलन मखङ्सर 

मसान्त 

सम्म 

सबैलाई सहज हुन े

िरी सङ्कलन िन े

। 

बडा 

कायायलयसँि 

समन्िय िरी 

िडास्तरिाट 

सङ्कलन िन े

व्यिस्था िनुयपन े। 

यसका लाखि 

स्थानीय स्तरमा 

िरित बाल 

सरक्षण 

सखमखतको 

सहयोि खलन 

सदकनेछ ।  

छनौट पुस मसान्त आिेदनको 

मूल्याङ्कन तथा 

छनौट 

 

िुनासो सनुुिाई फाल्िुन सूची प्रकाशन िरी  
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पखहलो हप्ता ७ ददन सम्ममा  

कसैको केही 

िुनासो भए राख्न 

अनुरोि िद ैसूचना 

प्रकाशन 

सम्झौता फािुन 

मखहना खभत्र 

सम्झौतामा कखहल े

सम्म कसरी कुन 

मखहना ददर्ने आदद 

िुलाउनुपने ।  

 

कायायन्ियन सम्झौता 

अिखिसम्म 
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अनुसूची –२ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँि सम्बखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 

आिेदन फारमको ढाचँा 

१. बालबाखलकाको खििरणः 

नाम थर........................................खलङ्ि ............उमेर ...... 

निरपाखलका...........................................िडा नं.....  

खजल्ला ............   प्रदशे ............................... 

खिद्यालय ............................................... कक्षा ........... 

स्िास््य अिस्था .............................................................. 

जन्म दताय  भएको/नभएको 

२. बुिाको खििरण 

(१) बुिाको नाम, थर .............................................................    

(२) बुिा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको   (ि) बेपत्ता  

(ि) अको खििाह िरी िएको   (घ) अन्य .............. 

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

पुणय अपाङ्ि  (ि) अन्य अिस्था ............................. 

३. आमाको खििरण 

(१) आमाको नाम, थर .............................................................    

(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको   (ि) बेपत्ता  

(ि) अको खििाह िरी िएको   (घ) अन्य .............. 

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

पुणय अपाङ्ि  (ि) अन्य अिस्था ............................. 

४. आमा िा बुिा िा अखभभािक अपाङ्ि भएमा अपाङ्िताको पररचय पत्र 

भएको/नभएको  

 अपाङ्िताको प्रकार        क           ि             ि            घ 
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५. अखभभािक/सरंक्षकको खििरणः 

 अखभभािक/संरक्षकको नाम, थर 

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

 पूरा िेिाना .................................................... 

 अखभभािक୵संरक्षकको नािररकता प्रमाण पत्र नम्बर         

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

६. पाररिाररक खििरणः 

क्र.सं. पररिारको 

सदस्यको नाम 

नाता उमेर पेसा 
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अनुसूची -३ 

(दफा १७ को उपदफा (१) सँि सम्बखन्ित) 

निरपाखलका र सम्बखन्ित अखभभािक िा बालबाखलका बीच हुन े

सम्झौताको ढाचँा 

स्थानीय सामाखजक सुरक्षा प्राप्त िने बालबाखलकाको अखभभािक िा 

बालबालका स्ियं श्री..................................................¸पखहलो पक्ष र 

कोष व्यिस्थापन सखमखत¸ दोस्रो पक्ष बीचमा 

श्री.................................................................को खहताथय उपयोि 

िने िरी माखसक रु. ...................  का दरले ............................ सम्म 

तपखसल तथा अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक 

सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५ मा उखल्लखित  शतय बन्दजे पालना 

िरेसम्म अनुदान रकम उपलब्ि िराउने सम्बन्िमा सम्झौता िनय दिुै पक्ष 

सहमत भई यस सम्झौतामा हस्ताक्षर िरी एक एक प्रखत खलयौ ददयौ ।    

तपखसल 

(क) सम्बखन्ित अखभभािकल ेपालना िनुयपने शतय 

१.  बालबाखलकालाई खनरन्तर खिद्यालय पिाउने । 

२.  प्राप्त सहयोिको रकम बालबाखलकाको खहतको लाखि िचय िने । 

३.  खबरामी भएर िा अन्य कारणबाट बालबाखलका खिद्यालय जान 

नसकेमा सम्बखन्ित खिद्यालय र निरपाखलकालाई खलखित 

जानकारी ददने । 

४. बालबाखलकालाई जोखिमपूणय काममा नलिाउने । 

५.  अनुिमन सखमखतलाई सहयोि िने र ददएका सुझाि कायायन्िन 

िने । 

६.   बालबाखलकाको खस्थखतमा कुनै पररितयन आए त्यसको जानकारी 

सखमखतलाई ददने । 

७.  छोरा र छोरीमा भेदभाि निने । 

(ि) सम्बखन्ित सखमखतले पालना िनुयपने शतयहरु 

१.  यस सम्झौतामा उल्लेखित रकम सम्झौता अिखि भरर िा शतयको 

पालना भएसम्म चौमाखसक उपलब्ि िराउने, 
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२.  यस काययखिखि खभत्र रही सखमखतले ददएको सुझाि कायायन्ियन 

िने,  

३.  अनुिमनको क्रममा खनदखेशका अनुसार प्रदान िरीआएको 

सहयोि रकम रोक्का िा  स्थिन िनुयपने कुन ै पखन आिार 

भेरटएमा सुनुिाईको उखचत मौका ददई खलखित रुपमा सम्बखन्ित 

अखभभािक र खिद्यालयलाई सूचना ददने, 

४.  सम्बखन्ित अखभभािक र बालबाखलकासँि खनरन्तर सम्पकयमा 

रखहरहनुपने । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची -४ 

अखभभािक/बालबाखलका स्ियंका 

तफय बाटः 

नाम थरः...................  

नािररकता नं................ 

हस्ताक्षर ................. 
 

बालबाखलकाको नामः 

िेिाना   

खिद्यालयको नाम  कक्षा  

औिा  छाप 

 

सञ्चालक सखमखतको तफय बाट 

नाम थरः................. 

दस्तितः 

पद: 

संस्थाको छाप : 
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(दफा १७ को उपदफा (३) सँि सम्बखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि ददर्न ेसामाखजक सरुक्षा 

काययक्रम पररचय पत्रको ढाचँा 

मुखसकोट निरपाखलकाको कायायलय 

रुकुम पखिम कणायली प्रदशे नपेाल  

पररचय पत्र नं. : ................................ 

नाम थर : ............................खलङ्ि : ............उमेर : ...... 

िेिाना: निरपाखलका : ....................................,  

िडा नं : ............. 

खजल्ला : ..........................           प्रदशे : ............................... 

खिद्यालय : ...................................................... अध्ययन िरररहकेो 

कक्षा : ........... 

अखभभािकको नाम थर : ......................... ना. प्र.प. नम्बर : ...... 

अखभभािकको िेिाना : निरपाखलका : ....................,   

िडा नं : ............... खजल्ला : ........................     प्रदशे : ........ 

बैङ्कमा िाता िोलेको भए,- 

बैङकको नाम र िाताको दकखसम : .................... 

बैङक िाताको नम्बर : .................... 

रकम पाएको खििरण,- 

बुखझखलनेको,- 

नाम, थर : ............... 

दस्तित : .................... 

खमखत : ............................. 

कूल रकम : .......................... 

बुझाउनेको,- 

नाम, थर : .................... 

दस्तित : ................ 

खमखत : ................................... 

पद : ......................................... 

 

 



अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चालन काययखिखि सम्बन्िमा व्यिस्था िनय बनकेो ऐन , २०७५ 

23 
 

 

अनुसूची-५ 

(दफा २२ सँि सम्बखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बालबाखलकाका लाखि सामाखजक सरुक्षा काययक्रम 

लाभग्राहीहरुको अखभलिे 

मुखसकोट निरपाखलकाको कायायलय 

रुकुम पखिम कणायली प्रदशे नपेाल  

लाभग्राही 

नम्िर 

लाभग्राहीको 

नाम थर 

अध्ययन िन े

भए 

खिद्यालय  

अखभभािक/ 

संरक्षकको 

नाम थर 

अखभभािक/ 

संरक्षकको 

नािररकता 

नम्बर 

िेिाना 

नाम कक्षा 
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