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नरैनापरु राजपत्र 

खण्ड : २  संख्या :२१  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ   प्रकाशित लिलत : २०७५/०४/०७  

नपेािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको विधेयक सियसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन 
गररएको छ। 

भाग – ०२ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७५/०३/३२ 

 

अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन काययविलध सम्बन्धिा 
व्यिस्था गनय बनकेो विधेयक 

प्रस्तािना  :   

अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग स्थानीय तहिा सािाशजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन काययविलध 
सम्बन्धिा  आिश्यक व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकािे, 

नरैनापरु गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 
प्रारशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस काययविलधको नाि “अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग 
सािाशजक सरुक्षा काययक्रि (सञ्चािन काययविलध) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो काययविलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,- 
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(क)  “अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिका” भन्नािे १८ िषय उिेर परुा नभएका दफा १२ 
बिोशजिका िाभग्राही बािबालिका सम्झनपुछय । 

(ख) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनपुछय । 

(ग)  “अलभिेख” भन्नािे दफा २२ बिोशजि तयार गररएको अलभिेख सम्झनपुछय ।  

(घ)  “काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिका सम्झनपुछय । 

(ङ)  “कोष” भन्नािे अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रि 
सञ्चािन गनय यसै काययविलधद्वारा स्थापना हनु ेअक्षय कोष सम्झनपुछय। 

(च) “प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत”  भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 
सम्झनपुछय । 

(छ)  "िडा कायायिय" भन्नािे गाउँपालिकाको िडा काययिय भन्न ेसम्झनपुछय । 

(ज)  “िाखा”  भन्नािे सािाशजक सरुक्षा हेने िाखा सम्झनपुछय ।  

(झ)  “सलिलत”  भन्नािे काययपालिकािा गठित सािाशजक विकास सलिलत सम्झनपुछय। 

(ञ)  “सञ्चािक सलिलत”  भन्नािे दफा ६ बिोशजि गठित कोष व्यिस्थापन तथा संचािक 
सलिलत सम्झनपुछय ।  

(ट)  "स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपालिका भन्न ेसम्झनपुछय । 

(ि) “स्थानीय स्तर” भन्नािे नरैनापरु गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र सम्झनपुछय । 

(ड)  “स्थानीय बाि अलधकार सलिलत”  भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि स्थानीय स्तरिा बाि 
अलधकार सम्िर्द्यनको िालग गठित सलिलत सम्झनपुछय ।  

३.  उद्दशे्य : यस ऐनको उद्दशे्य देहाय बिोशजि हनुछे :- 

(क) अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग गाउँपालिकािा सािशजक सरुक्षा 
काययक्रि सञ्चािन गनय स्थापना हनु ेिा भएको कोषिाई लनयिन गने ।  

(ख) सञ्चािनिा रहेका अक्षषय कोषिाट प्राप्त आम्दानी सिेतको आधारिा सािाशजक 
सरुक्षा आिश्यक देशखएका अनाथ तथा जोशखि यकु्त बािबालिकाको पवहचान 
गरी उनीहरुिाई नगद प्रिाह गने व्यिस्था लििाउन े।  
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पररच्छेद-२ 
कोष स्थापना तथा सञ्चािन 

४. अनिुलत ठदन े: (१) गाउँपालिका के्षत्रिा अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाशजक सरुक्षा 
काययक्रि सञ्चािन गनय अनिुलत लिन चाहन ेव्यशक्त िा संस्थािे काययपालिका सिक्ष अनिुलतको िालग 
लनिेदन ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि अनिुलत िाग गने व्यशक्त िा संस्थािार्य काययपालिकािे काययक्रि 
तथा सोिा हनु ेखचय रकि गाउँपालिकाको िावषयक बजेटिा उल्िेख हनु ेर उक्त रकि दफा ५ बिोशजिको 
कोष िाफय त खचय हनुगेरी काययक्रि सञ्चािन गनय अनिुलत ठदन सक्नछे । 

(३) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नपेाि सरकार िा प्रदेि सरकारको 
सहिलत िा अनिुलत अथिा नपेाि सरकार िा प्रदेि सरकारको नीलत अन्तगयत सञ्चालित हनु ेअनाथ तथा 
जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रि संचािन भर्रहेको हकिा यो ऐनको 
व्यिस्था िागू हनु ेछैन । 

 

५. कोष स्थापना : (१) काययपालिकािे गाउँपालिका क्षते्रलभत्र अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग 
सािाशजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन गने गैरसरकारी संघ संस्था तथा अन्य लनकायिे अनाथ तथा 
जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रििा खचय गनय िा कोषको िूिधनिा योगदान 
गने गरर रकि दाशखिा गनयको िालग एक अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाशजक 
सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन कोष स्थापना गनेछ । 

 (२) कोषिा स्थानीय तहिे अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाशजक सरुक्षा 
प्रदान गने गरीबी  न्यूलनकरणका िालग विलनयोजन गररएको रकि पलन दाशखि गनय सवकनछे ।  

(३) गाउँपालिका के्षत्रिा कोषिा दाशखिा रकि बाहेक अन्य स्रोतबाट खचय गनेगरी कुनै 
संस्थािार्य अनिुलत िा सहिलत ठदर्न ेछैन । 

६. कोष सञ्चािन व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चािनको िालग देहाय बिोशजिको एक कोष व्यिस्थापन तथा 
सञ्चािक सलिलत रहनछे : 

(क) गाउँकाययपालिकाबाट िनोलनत काययपालिकाको एक जना िवहिा सदस्य,                                          
-संयोजक 
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(ख) स्थानीय स्तरिा काययरत बािबालिकाहरु संग सम्बशन्धत गैरसरकारी     संस्था 
िा स्थानीय बािसंरक्षण सलिलतका अध्यक्षहरु िध्येबाट सिाशजक विकास 
सलिलतबाट  िनोलनत एक जना प्रलतलनलध            -सदस्य 

(ग) स्थानीयस्तरिा सञ्चालित साियजलनक िा सािदुावयक िाध्यलिक     
विद्याियहरुका प्रधानाध्यापकहरु िध्येबाट सिाशजक विकास सलिलतबाट िनोलनत 
एक जना प्रलतलनलध                      -सदस्य 

(घ) स्थानीय स्तरिा संचालित सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु िध्येिाट सिाशजक 
विकास सलिलतबाट िनोलनत एक जना प्रलतलनलध     -सदस्य                                        

(ङ) स्थानीयस्तरिा काययरत स्िास््य सस्थासंग सम्बशन्धत कियचारी िा िवहिा 
स्िास््य स्ियंि सेिकहरु िध्येिाट सिाशजक विकास सलिलतबाट िनोलनत एक 
जना प्रलतलनलध          -सदस्य 

(च) कोषिा योगदान गने दाताहरु िध्येबाट सिाशजक विकास सलिलतबाट िनोलनत 
एक जना प्रलतलनलध                     -सदस्य 

(छ) स्थानीय बाि क्ििहरू िध्येबाट सिाशजक विकास सलिलतबाट िनोलनत  एक जना 
प्रलतलनलध                            -सदस्य 

(ज)   सािाशजक विकास िाखाका एकजना कियचारी    -सदस्य-सशचि  

तर सािाशजक विकास सलिलत गिन भईनसकेको अिस्थािा गाउँ काययपालिकािे सदस्य 
तोक्न ुपनेछ । 

(२) सलिलतका सदस्यहरूको कायायिलध तीन िषयको हनुछे। 

 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोषिा कुनै रकि दाशखिा गदाय 
भएको सम्झौतािे सञ्चािक सलिलतिा कुनै प्रलतलनलधत्ि गराउनपुने भएिा सो रकिसगँ सम्बशन्धत खचयको 
लनणयय गदाय सम्झौता बिोशजिको प्रलतलनलधत्ि गराउन बाधा पनेछैन । 

७. अक्षय कोष खडा गने : (१) कोषिे  जम्िा गने गरी प्राप्त हनु ेरकि  िध्ये अक्षयकोषका िालग प्राप्त 
हनु ेसबै र अन्य िध्ये पच्चीस प्रलतित रकि अक्षय कोषको रूपिा राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको रकिको ब्याज िापत प्राप्त हनु ेरकि बाहेक अक्षय कोषको 
रूपिा रहेको रकि कुनै पलन काययिा खचय गनयपार्नछैेन । 
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८. ितय बिोशजि खचय गने : कोषिा रकि दाशखिा गदाय कुनै लनधायररत काययक्रि िा कुनै काययक्रििा 
लनधायररत प्रवक्रयाबाट खचय गने सहिलत बिोशजि दाशखिा भएको रकि खचय गदाय सञ्चािक सलिलतको 
सहिलत बिोशजि खचय गनुयपनेछ । 

९.  कोषको रकि खचय गनय नपार्न े:देहाय बिोशजिको काययिा कोषको रकि खचय गनय पार्नछैेन :-       
(क) तालिि, गोष्ठी, भ्रिण िा सो प्रकृलतको अन्य कायय, 

(ख) िसिन्द, छपार्, पत्रपलत्रका, विज्ञापन िा सो प्रकृलतको अन्य कायय । 

१०.  कोषिा रकि दाशखि गनयसक्न े: (१) गाउँपालिकािे अनाथ तथा जोशखििा रहेका बािबालिकाको संरक्षण, 
सरुक्षा तथा सबिीकरणिा िावषयक बजेट िाफय त तोवकएको रकि कोषिा दाशखि गरी कोष िाफय त खचय 
गनयसक्नछे । 

(२) गाउँपालिका के्षत्रिा काययक्रिको िालग खचय हनु े सबै प्रकारका रकि कोषिा दाशखिा हनु े व्यिस्था 
काययपालिकािे लििाउनछे । 

 

 

पररच्छेद-३ 
कोषको रकि खचय गने प्रवक्रया 

११. खचय ब्यिस्थापन : कोषको रकि देहाय बिोशजिको काययक्रिहरूिा खचय गनय सवकनछे :- 

(क)   िशक्षत सिूहिार्य ठदईन ेनगद अनदुान, 

(ख) िशक्षत सिूहिार्य लनशित अिलधको सहयोगाथय ठदर्न ेआिलधक अनदुान, 

(ग) िशक्षत सिूहिार्य आिश्यकता अनसुार विपद सिेतिा सहयोग गनय ठदईन े  
वििषे अनदुान, 

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

१२.  िाभग्राही सिूह : दफा ११ बिोशजिको काययक्रि देहाय बिोशजिको िाभग्राही बािबालिकाको िालग 
सञ्चािन गनुयपनेछ :- 

(क)  आिा बाब ु दबैुको ितृ्य ु भएको, कोही पलन आफन्त नभई अरुको िरणिा बसेका 
बािबालिका,  

(ख) आिा बाब ुदबैुको  ितृ्य ुभई आफै घरििुी भएका बािबालिका, 
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(ग) आिा बाब ुदबैुको ितृ्य ुभई आफन्तको (पररिारका अन्य सदस्यको) रेखदेखिा रहेका 
बािबालिका, 

(घ) आिा बाब ुदबैु िानलसक रोगी, बेपत्ता, पूणय अपाङ्गता भई उनीहरुबाट उशचत संरक्षण 
पाउन नसकेका बािबालिका, 

(ङ)  आिा िा बाब ुकुनै एकको ितृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वििाह गरी टाढा बसेको,बौठद्दक िा र्न्रीय 
सम्बन्धी ठदघयकालिन अिक्तता भएका, बाबकुो पवहचान नभएको िा पूणय अपाङ्गता भई 
एकि अलभभािकसगँ बलसरहेका बािबालिका । 

(च) आफ्नो सम्पशत्त नभएको, स्याहार ससुार गने पररिारको सदस्य िा संरक्षक नभएको 
बािबालिका । 

१३. नगद अनदुानको दर : िाभग्राहीिार्य नगद अनदुान ठदँदा प्रलत िवहना काययपालिकािे तोकेको रकििा 
नघटन ेगरी ठदनपुनेछ । 

१४. साियजलनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्येक िषय अनसूुची-१ बिोशजिको ढाचँािा काययतालिका सवहत 
साियजलनक सूचना गरी िशक्षत बािबालिकाको िालग ठदर्न ेअनदुानको प्रवक्रया सरुु गनुय पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकािन गदाय िडा कायायिय, विद्यािय, स्िास््य संस्था बािबालिकासगँ काि गने 
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कायायियहरुिा सूचना टासँ्न ुपनेछ ।      

१५.  आिेदन गनुयपने : (१) आिेदन आव्हानको िालग साियजलनक सूचना प्रकाशित गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि साियजलनक सूचना प्रकाशित गदाय र आिेदन फारि वितरण गदाय 
गाउँपालिकािा काययके्षत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाि अलधकार सलिलत, बाि सिूहको सहयोग लिन सवकनछे 
। 

(३) उपदफा (१) बिोशजि सूचना प्रकािन गरेको पन्र ठदनलभत्र अनसूुची-२ बिोशजिको ढाचँािा 
आिेदन ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजिको आिेदनसाथ देहायका कागजात संिग्न गनुयपनेछ :- 

(क) बािबालिकाको जन्ि दताय प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप, 

(ख) अलभभािक हनुहेरुिे अलभभािकको नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप, 

(ग) बाब୵ुआिाको ितृ्य ुभएको अिस्थािा ितृ्य ुदतायको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप, 

(घ) अलभभािक पूणय अपाङ्गता भएिा अपाङ्गता काडयको प्रलतलिवप, 
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(ङ) बाबआुिा बेपत्ता भएको, िानलसक रोगी भएको सन्दभयिा प्रिाण खलु्न ेकागजात 
। 

 

१६.  िाभग्राहीिाई ठदर्न े रकिको लनधायरण, िाभग्राहीको संख्या लनधायरण, छनौटको िालग प्राथलिकता  र 
छनौटको प्रवक्रया : (१) िाभग्राहीिाई वितरण गने अनदुान रकि देहाय बिोशजि लनधायरण गनयपनेछ :- 

(क)  अशघल्िो िषयको िेखा वििरणिा खिेुको कोषको रकििाट प्राप्त व्याज¸ कुनै 
दाता िा लनकायिाट िशक्षत बािबालिकािाई वितरण गनयभलन ठदर्एको रकि 
जोडेर िाभग्राहीिाई वितरण गने जम्िा अनदुान रकिको तय गने, 

(ख)  खण्ड (क) अनसुार रकि गणना गदाय यस अशघको िषयिा सम्झौता भएका 
िाभग्राहीिाई ठदन ुपने रकि घटाई वितरण गने रकिको तय गने, 

(ग)  कुनै दातािाट लनधायररत दर बिोशजि लनशित अिलधकोिालग अनदुान ठदन ेगरी 
रकि प्राप्त भएिा त्यस्ता िाभग्राहीको िालग प्राप्त रकि छुटै्ट वििषे अनदुान 
उपिीषयकिा रकि उल्िेख गने, 

(घ)  तर खण्ड (ग) बिोशजि रकि प्राप्त गदाय दफा १३ बिोशजिको दरिा कम्तीिा 
एक िषयभन्दा कि सियको िालग रकि स्िीकार गनय पाईन ेछैन । यस दफािा 
तोवकएभन्दा कि रकि अक्षय कोषिा भन ेजम्िा गनय सवकन े।     

(२) िाभग्राहीको सङ्खख्या लनधायरण देहाय बिोशजि गनुय पनेछ :- 

(क) दफा १३ िा तोवकएको दरिाई बाह्र िवहनािे गणुन गरेर दफा १६.१(ख)बाट 
प्राप्त रकििाई भाग गरी िाभग्राहीको सङ्खख्या लनधायरण गनय पने। 

(ख)  तर दफा १६.१ को िालग िाभग्राहीको िालग दाताबाट अनदुान रकि प्राप्त 
भएकािाई छुटै्ट उपिीषयकिा राखी िाभग्राहीको सङ्खख्या एवकन गने । 

(३) िाभग्राहीको छनौटको प्राथलिवकता देहाय बिोशजि हनुछे :-   

 

 
आिेदकको प्रकार प्राथलिकीकरण थप प्राथलिकीकरण 

१ आिाबाब ुदिैु गिुाई अरुको िरणिा रहेका बिबालिका पवहिो एकै प्रकारका 
आिेदकहरू िध्येबाट 
छनौट गनुय परेिा 
लनम्नानसुार 

२ आिाबाब ुदिैु गिुाई आफै घरिूिी भएका बािबालिका दोस्रो 
३ आिाबाब ु दिैु गिुाई आफन्तको रेखदेखिा रहेका 

बािबालिका 
तेस्रो 
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४ आिाबाब ुदिैु िानलसक रोगी, िेपत्ता, पूणय अपाङ्गता भई 
उशचत संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका 

चौथो बािबालिकािाई 
प्रथलिकीकरण गनुय 
पनेछ :- 
(क) हाि बाि 
श्रलिकको रूपिा 
काि गरररहेका 
बािबालिका 
(ख)विद्यािय बावहर 
रहेका बािबालिका 
(ग)आफ्नो सम्पलत 
नभएकाबािबालिका  

५ आिाबाबिुध्ये कुनै एकको ितृ्य,ु बेपत्ता, दोस्रो वििाह गरी 
छुटै्ट बसेको, िानलसक रोगी, बाबकुो पवहचान नभएको िा 
पूणय अपाङ्गता भई एकि अलभभािकसँग बलसरहेका 
बािबालिका 

पाँचौँ 

           (४) उपदफा (३) बिोशजिको प्राथलिकीकरण गरी छनौट भएका बािबालिकाहरुको     नािाििी 
सम्बशन्धत स्थानीय तहिे साियजलनक सूचनाद्वारा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(५) छनौट सम्बन्धी जानकारी सम्बशन्धत बािबालिका, उनीहरुका अलभभािक र अध्ययन 
गरररहेको   विद्याियिाई पत्र िाफय त िा अन्य सञ्चार िाध्यिद्वारा गररनछे । 

१७.  सम्झौता गरी पररचयपत्र ठदन ुपने : (१) दफा १६ बिोशजि छनौट भएका बािबालिकाहरुिाई सहयोग 
प्रदान गनुय अशघ उनीहरुका बाब ुआिा िा अलभभािक िा स्ियं बािबालिकासगँ अनसूुची-३ बिोशजिको 
ढाचँािा सम्झौता गनुय पनेछ । 

(२) सम्झौताको सियिा छनौट भएका बािबालिका, उनीहरुको बाब ुआिा िा अलभभािकिाई 
यसबाट पने असर तथा प्रभािका बारेिा जानकारी एिि ्पराििय गररनछे । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि सम्झौता गररएका आिा बिुा िा अलभभािक िा स्ियं बािबालिकािाई 
अनसूुची-४ बिोशजिको ढाचँािा पररचय पत्र ठदन ुपनेछ । 

  

पररच्छेद ४ 
अनदुान रकिको वितरण¸ रोक्का तथा उपयोग 

१८.  रकि वितरण र उपयोगः (१) अनदुान रकि चौिालसक रुपिा वितरण गनुय पनेछ ।  

(२) अनदुान रकि बािबालिकाको अलभभािकिाई ठदन ुपनेछ । यठद बािबालिका आफैं  घरिूिी 
भएको अिस्थािा भन ेसम्बशन्धत बािबालिकािाई नै ठदन सवकनछे ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको रकिको वितरण गदाय सबै सरोकारबािाहरुिाई सिेटेर कुनै 
सिारोह भएको अिसर पारेर भत्ता वितरण गनय सवकनछे िा नपेाि सरकारिे सािाशजक सरुक्षा भत्ता 
वितरण गने सियिा वितरण गनय बाधा पने छैन ।  
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(४) अनदुान रकिको उपयोग िाभाशन्ित िगयका अलभभािकिे बािबालिकाको वहतिा (जस्तै 
शिक्षा, ,स्िास््य, खाना, कपडा, आठद) प्रयोग गनुयपनेछ । 

१९.   िगत कट्टा हनु ेअिस्थाहरू : देहायको  अिस्थािा  िाभग्राहीहरूको नाि सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
अलभिेखबाट कट्टा गररनछे :- 

(क)  लनज बसारँ् सरी गएिा, 

(ख)  लनजिे अन्य व्यशक्त िा संघ संस्थाबाट यस काययक्रिबाट भन्दा बढी सहयोग 
प्राप्त गरेिा, 

(ग)  लनजिे उच्च िाध्यलिक तह पूरा गरेिा िा अिार िषय पूरा भएिा, 

(घ)  लनजको बाि वििाह भएिा, 

(ङ) लनजको ितृ्य ुभएिा । 

(च)   स्ियं नाबािकिे आफँूिे पाउन ेअनदुान रकि नलिन ेभलन स्ि घोषणा गरेिा । 

 

 

 

पररच्छेद ५ 
अनगुिन¸ िेखा प्रलतिेदन तथा अलभिेशखकरण 

 

२०.  अनगुिन तथा प्रलतिेदन : (१) काययक्रिको िावषयक प्रलतिेदन जेष्ठ िवहनािा तयार गरी काययपालिकाको 
सािाशजक विकास हेने सलिलतिा पेस गनुय पनेछ।  

(२) प्रलतिेदनको ढाचँा सलिलतिे तोवकठदए बिोशजि हनुछे । 

(३) यस ऐन बिोशजि कायायन्ियन हनु ेकाययक्रिको अनगुिन सलिलतिे गनेछ ।  

(४) अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग यस ऐन बिोशजिको काययक्रि सञ्चािन भए 
नभएको अनगुिन गनय सािाशजक िाखा िा कुनै सलिलतको सदस्यको संयोजकत्ििा अनगुिन टोिी बनाई 
प्रलतिेदन तयार गराउन बाधा पनेछैन । 

(५) सलिलतिे स्थिगत अध्ययन गरी उद्दशे्य अनरुुप काि भए नभएको हेरी नभएको पाएिा 
अनदुान रकि रोक्का गनय लनदेिन ठदन सक्नछे ।  
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(६) अनगुिन गदाय सञ्चािक सलिलतिे गरेका काि कािायही सिेत हेरी प्रवक्रया पूरा भए नभए 
प्रलतिेदन तयार गरी सञ्चािक सलिलतिाई सधुारकोिालग लनदेिन  ठदन सक्नछे । 

 

२१.  िेखा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको रकि नपेाि राष्ट्र बैंकबाट “क, ख, िा ग” शे्रणीको 
र्जाजत प्राप्त िध्ये अलधकति व्याजदर तथा अन्य सवुिधा उपिब्ध गराउन ेबैंकिा िदु्दती खाता खोिी 
रकि जम्िा गररनछे ।  

(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषिा नजान ेतर िाभग्राहीिाई अनदुानको िालगठदर्न ेभनी प्राप्त 
रकि सङ्किनका िालग सोही बैंकिा छुटै्ट चल्ती र बचत खाता खोलिनछे । 

(३) दिैु खाताको खाता सञ्चािन सञ्चािक सलिलतको सयोजक र सदस्य सशचिको संयकु्त 
दस्तखतबाट हनुछे । 

 

२२.  िाभग्राहीहरुको िूि अलभिेख : िाभग्राहीहरूको िूि अलभिेख अनसूुची -५ बिोशजिको ढाचँािा सबैिे 
देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ ।  

२३.  गनुासो दताय गनय सक्न े: (१) अनदुानको िालग छनौट भएका बािबालिकािे रकिको वितरण िा अन्य 
प्रकृया उपर शचत्त नबझेुिा लनणयय भएको लिलतिे पैँतीस ठदनलभत्र काययपालिकाको सािाशजक सरुक्षा हेने 
िाखािा गनुासो दताय गनय सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै गनुासो प्राप्त भएिा सिािाशजक विकास िाखािे सो उपर 
आिश्यक जाचँबझु गरी लनणययको िालग सलिलतको बैिकिा पेस गनुय पदयछ । 

 

२४.   अनूसूचीिा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्न े: काययपालिकािे अनसूुचीिा आिश्यक हेरफेर तथा थपघट 
गनय सक्नछे । 
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अनसूुची – १ 

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

चरण िवहना गनय पने कायय कैवफयत 
प्रवक्रया सरुु असोज रकि¸ संख्या र अशन्ति 

नलतजा जानकारी गराउन े
लिलत तय 

 

सूचना प्रकािन कालतयक सबै िडाकायायिय तथा 
विद्याियिा सिेत 

सबैजनािे थाहा पाउन े
गरी सूचना प्रिाह हनुपुने 
। 

आिेदन सकिन िशङ्खसर िसान्त सम्ि सबैिाई सहज हनुे गरी 
सङ्किन गने । 

बडा कायायियसँग 
सिन्िय गरी िडास्तरिाट 
सङ्किन गने व्यिस्था 
गनुयपने । यसका िालग 
स्थानीय स्तरिा गठित 
बाि सरक्षण सलिलतको 
सहयोग लिन सवकनेछ ।  

छनौट पसु िसान्त आिेदनको िूल्याङ्कन तथा 
छनौट 

 

गनुासो सनुिुाई फाल्गनु पवहिो हप्ता सूची प्रकािन गरी ७ ठदन 
सम्ििा  कसैको केही गनुासो 
भए राख्न अनरुोध गदै सूचना 
प्रकािन 

 

सम्झौता फागनु िवहना लभत्र सम्झौतािा कवहिे सम्ि 
कसरी कुन िवहना ठदर्न े
आठद खिुाउनपुने ।  

 

कायायन्ियन सम्झौता अिलधसम्ि   
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अनसूुची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रि आिेदन फारिको ढाचँा 
१. बािबालिकाको वििरणः 

नाि थर........................................लिङ्ग ............उिेर ...... 
गाउँपालिका...........................................िडा नं.....  
शजल्िा ............   प्रदेि ............................... 
विद्यािय ......................................................... कक्षा ........... 
स्िास््य अिस्था ........................................................................ 
जन्ि दताय  भएको/नभएको 

२. बिुाको वििरण 
(१) बिुाको नाि, थर .............................................................    
(२) बिुा नभएको भए सोको कारण : (क) ितृ्य ुभएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको वििाह गरी गएको   (घ) अन्य 

.............. 
(३) बिुाको िारीररक िा िानलसक अिस्था : (क) िानलसक रोगी     (ख) पणुय अपाङ्ग  (ग) अन्य अिस्था 

............................. 
३. आिाको वििरण 

(१) आिाको नाि, थर .............................................................    
(२) आिा नभएको भए सोको कारण : (क) ितृ्य ुभएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको वििाह गरी गएको   (घ) अन्य 

.............. 
(३) आिाको िारीररक िा िानलसक अिस्था : (क) िानलसक रोगी     (ख) पणुय अपाङ्ग  (ग) अन्य अिस्था 

............................. 
४. आिा िा बिुा िा अलभभािक अपाङ्ग भएिा अपाङ्गताको पररचय पत्र भएको/नभएको  

✓ अपाङ्गताको प्रकार        क           ख             ग            घ 
५. अलभभािक/संरक्षकको वििरणः 

✓ अलभभािक/संरक्षकको नाि, थर .............................................. 
✓ पूरा िेगाना .................................................... 
✓ अलभभािक୵/संरक्षकको नागररकता प्रिाण पत्र नम्बर   ...................................... 

 
६. पाररिाररक वििरणः 

क्र.सं. पररिारको सदस्यको नाि नाता उिेर पेसा 
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अनसूुची -३ 
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

गाउँपालिका र सम्बशन्धत अलभभािक िा बािबालिका बीच हनु े
सम्झौताको ढाचँा 

 
स्थानीय सािाशजक सरुक्षा प्राप्त गने बािबालिकाको अलभभािक िा बािबािका स्ियं श्री...........¸पवहिो 
पक्ष र कोष व्यिस्थापन सलिलत¸ दोस्रो पक्ष बीचिा श्री............को वहताथय उपयोग गने गरी िालसक 
रु. ............  का दरिे .......... सम्ि तपलसि तथा अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग 
सािाशजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन ऐन, २०७५ िा उशल्िशखत  ितय बन्देज पािना गरेसम्ि अनदुान 
रकि उपिब्ध गराउने सम्बन्धिा सम्झौता गनय दिैु पक्ष सहित भई यस सम्झौतािा हस्ताक्षर गरी 
एक एक प्रलत लियौ ठदयौ ।    
 

तपलसि 

(क) सम्बशन्धत अलभभािकिे पािना गनुयपने ितय 

१.  बािबालिकािाई लनरन्तर विद्यािय पिाउने । 
२.  प्राप्त सहयोगको रकि बािबालिकाको वहतको िालग खचय गने । 
३.  लबरािी भएर िा अन्य कारणबाट बािबालिका विद्यािय जान नसकेिा सम्बशन्धत विद्यािय 

र गाउँपालिकािाई लिशखत जानकारी ठदने । 
४. बािबालिकािाई जोशखिपूणय काििा निगाउने । 
५.  अनगुिन सलिलतिाई सहयोग गने र ठदएका सझुाि कायायन्िन गने । 
६.   बािबालिकाको शस्थलतिा कुनै पररितयन आए त्यसको जानकारी सलिलतिाई ठदने । 
७.  छोरा र छोरीिा भेदभाि नगने । 

(ख) सम्बशन्धत सलिलतिे पािना गनुयपने ितयहरु 
१.  यस सम्झौतािा उल्िेशखत रकि सम्झौता अिलध भरर िा ितयको पािना भएसम्ि चौिालसक 

उपिब्ध गराउने, 
२.  यस काययविलध लभत्र रही सलिलतिे ठदएको सझुाि कायायन्ियन गने,  
३.  अनगुिनको क्रििा लनदेशिका अनसुार प्रदान गरीआएको सहयोग रकि रोक्का िा  स्थगन 

गनुयपने कुनै पलन आधार भेवटएिा  सनुिुाईको उशचत िौका ठदई लिशखत रुपिा सम्बशन्धत 
अलभभािक र विद्याियिाई सूचना ठदने, 
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४.  सम्बशन्धत अलभभािक र बािबालिकासँग लनरन्तर सम्पकय िा रवहरहनपुने । 
 

  
 

 

 

 

 

र्लत सम्ित.्..........साि..............िवहना........गते........रोज िभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अलभभािक/बािबालिका स्ियंका 
तफय बाटः 
नाि थरः...................  
नागररकता नं................ 
हस्ताक्षर ................. 
 
बािबालिकाको नािः 

िेगाना   

विद्याियको नाि  कक्षा  
औिा छाप 

 

सञ्चािक सलिलतको तफय बाट 

नाि थरः................. 

दस्तखतः 

पद: 

संस्थाको छाप : 
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अनसूुची -४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग ठदर्न ेसािाशजक सरुक्षा काययक्रि पररचय पत्रको ढाचँा 

.............................गाउँपालिकाको कायायिय 
....................................शजल्िा, ...................... प्रदेि 

 

पररचय पत्र नं. : ................................ 
नाि थर : ............................लिङ्ग : ............उिेर : ...... 
िेगाना: गाउँपालिका : ....................................,  िडा नं : ............. 
शजल्िा : ..........................           प्रदेि : ............................... 
विद्यािय : ...................................................... अध्ययन गरररहेको कक्षा : ........... 
अलभभािकको नाि थर : ........................................ ना. प्र.प. नम्बर : ................. 
अलभभािकको िेगाना : गाउँपालिका/नगरपालिका : ....................,  िडा नं : ...............  
शजल्िा : ........................     प्रदेि : .................... 
बैङ्किा खाता खोिेको भए,- 
बैङकको नाि र खाताको वकलसि : .................... 
बैङक खाताको नम्बर : .................... 
रकि पाएको वििरण,- 
बशुझलिनेको,- 
नाि, थर : ................................. 
दस्तखत : .................................... 
लिलत : ............................. 
कूि रकि : .......................... 

बझुाउनेको,- 
नाि, थर : ................................... 
दस्तखत : .................................... 
लिलत : ................................... 
पद : ......................................... 
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अनसूुची-५ 
(दफा २२ सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाशजक सरुक्षा काययक्रि 
िाभग्राहीहरुको अलभिेख 

.............................गाउँपालिकाको कायायिय 
.....................................शजल्िा...................... प्रदेि 

 

िाभग्राही 
नम्िर 

िाभग्राहीको 
नाि थर 

अध्ययन गने 
भए विद्यािय  

अलभभािक/संरक्षकको 
नाि थर 

अलभभािक/संरक्षकको 
नागररकता नम्बर 

िेगाना 

नाि  
कक्षा 

       
       
     

        

       

 

 


