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अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम सGालन कायEHव;ध सRबdधमा mयवःथा गनE बनेको Hवधेयक, २०७५ 

 

ूःतावना  :  अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग ःथानीय तहमा सामािजक सरुDा कायEबम सGालन कायEHव;ध सRबdधमा  आवँयक 
mयवःथा गनE वाoछनीय भएकाल ेपाथीभरा याङवरक गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पZर[छेद-१ 
ूारिRभक 

१.  संिDq नाम र ूारRभ : (१) यस कायEHव;धको नाम “अनाथ तथा जोिखमयुB बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम (सGालन 
कायEHव;ध) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो कायEHव;ध ;म;त २०७६ साल ौावण १ गतेबाट ूारRभ हनुेछ । 

२.  पZरभाषा : Hवषय वा ूसsले अकt अथE नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लका” भuाले १८ वषE उमेर परुा नभएका दफा १२ बमोिजमका लाभमाहk 
बालबा;लका सRझनपुछE । 

(ख) “अvयD” भuाले गाउँपा;लकाको अvयD सRझनपुछE । 

(ग)  “अ;भलेख” भuाले दफा २२ बमोिजम तयार गZरएको अ;भलेख सRझनपुछE ।  

(घ)  “कायEपा;लका” भuाले गाउँ कायEपा;लका सRझनपुछE । 

(ङ)  “कोष” भuाले अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम सGालन गनE यसै 
कायEHव;धyारा ःथापना हनुे अDय कोष सRझनपुछE। 

(च) “ूमखु ूशासकzय अ;धकृत”  भuाले गाउँपा;लकाको ूमखु ूशासकzय अ;धकृत सRझनपुछE । 

(छ)  "वडा कायाEलय" भuाले गाउँपा;लकाको वडा कायEलय भuे सRझनपुछE । 

(ज)  “शाखा”  भuाले सामािजक सुरDा हेन] शाखा सRझनपुछE ।  

(झ)  “स;म;त”  भuाले कायEपा;लकामा ग|ठत सामािजक Hवकास स;म;त सRझनपुछE। 

(ञ)  “सGालक स;म;त”  भuाले दफा ६ बमोिजम ग|ठत कोष mयवःथापन तथा संचालक स;म;त सRझनपुछE ।  

(ट)  "ःथानीय तह" भuाले गाउँपा;लका भuे सRझनपुछE । 

(ठ) “ःथानीय ःतर” भuाले पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाको भौगो;लक Dेऽ सRझनपुछE । 

(ड)  “ःथानीय बाल अ;धकार स;म;त”  भuाले ूच;लत कानून बमोिजम ःथानीय ःतरमा बाल अ;धकार सRव�Eनको ला;ग ग|ठत 
स;म;त सRझनपुछE ।  
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३.  उ�ेँय : यस ऐनको उ�ेँय देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग गाउँपा;लकामा सामिजक सरुDा कायEबम सGालन गनE ःथापना 
हनुे वा भएको कोषलाई ;नयमन गन] ।  

(ख) सGालनमा रहेका अDषय कोषवाट ूाq आRदानी समेतको आधारमा सामािजक सरुDा आवँयक देिखएका 
अनाथ तथा जोिखम यBु बालबा;लकाको पHहचान गरk उनीहlलाई नगद ूवाह गन] mयवःथा ;मलाउने ।
  

पZर[छेद-२ 

कोष ःथापना तथा सGालन 

४. अनमु;त |दने : (१) गाउँपा;लका Dेऽमा अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम सGालन गनE अनमु;त 
;लन चाहने mयिB वा संःथाले कायEपा;लका समD अनमु;तको ला;ग ;नवेदन |दनपुन]छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनमु;त माग गन] mयिB वा संःथालाइE कायEपा;लकाल े कायEबम तथा सोमा हनुे खचE रकम 
गाउँपा;लकाको वाHषEक बजेटमा उ�लेख हनुे र उB रकम दफा ५ बमोिजमको कोष माफE त खचE हनुेगरk कायEबम सGालन गनE अनमु;त 
|दन स�नेछ । 

(३) यस दफामा अdयऽ जनुसुकै कुरा लेिखएको भए ताप;न नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारको सहम;त वा अनमु;त अथवा 
नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारको नी;त अdतगEत सGा;लत हनुे अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम 
संचालन भइरहेको हकमा यो ऐनको mयवःथा लागू हनुे छैन । 

 

५. कोष ःथापना : (१) कायEपा;लकाले गाउँपा;लका Dेऽ;भऽ अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम सGालन 
गन] गैरसरकारk संघ संःथा तथा अdय ;नकायले अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा कायEबममा खचE गनE वा 
कोषको मूलधनमा योगदान गन] गZर रकम दािखला गनEको ला;ग एक अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग सामािजक सरुDा 
कायEबम सGालन कोष ःथापना गन]छ । 

 (२) कोषमा ःथानीय तहले अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाको ला;ग सामािजक सरुDा ूदान गन] गरkबी dयू;नकरणका 
ला;ग Hव;नयोजन गZरएको रकम प;न दािखल गनE सHकनेछ ।  

(३) गाउँपा;लका Dेऽमा कोषमा दािखला रकम बाहेक अdय ॐोतबाट खचE गन]गरk कुनै संःथालाइE अनमु;त वा सहम;त |दइने 
छैन । 

६. कोष सGालन mयवःथा : (१) कोषको सGालनको ला;ग देहाय बमोिजमको एक कोष mयवःथापन तथा सGालक स;म;त रहनेछ : 

(क) गाउँ कायEपा;लकाबाट मनो;नत कायEपा;लकाको एक जना मHहला सदःय,                                          
-संयोजक 

(ख) ःथानीय ःतरमा कायEरत बालबा;लकाहl संग सRबिdधत गैरसरकारk     संःथा वा ःथानीय बालसंरDण 
स;म;तका अvयDहl मvयेबाट समािजक Hवकास स;म;तबाट  मनो;नत एक जना ू;त;न;ध            -
सदःय 

(ग) ःथानीयःतरमा सGा;लत सावEज;नक वा सामदुाHयक माvय;मक     Hव�ालयहlका ूधानाvयापकहl 
मvयेबाट समािजक Hवकास स;म;तबाट मनो;नत एक जना ू;त;न;ध                      
-सदःय 
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(घ) ःथानीय ःतरमा संचा;लत सहकारk संःथाहlका अvयDहl मvयेवाट समािजक Hवकास स;म;तबाट मनो;नत 
एक जना ू;त;न;ध           -सदःय                                        

(ङ) ःथानीयःतरमा कायEरत ःवाः�य सःथासंग सRबिdधत कमEचारk वा मHहला ःवाः�य ःवयंम सेवकहl 
मvयेवाट समािजक Hवकास स;म;तबाट मनो;नत एक जना ू;त;न;ध             -सदःय 

(च) कोषमा योगदान गन] दाताहl मvयेबाट समािजक Hवकास स;म;तबाट मनो;नत एक जना ू;त;न;ध 
                         -सदःय 

(छ) ःथानीय बाल �लवह� मvयेबाट समािजक Hवकास स;म;तबाट मनो;नत  एक जना ू;त;न;ध  
                                                       -सदःय 

(ज)   सामािजक Hवकास शाखाका एकजना कमEचारk                                 -सदःय-सिचव  

 (२) स;म;तका सदःयह�को कायाEव;ध तीन वषEको हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप;न कोषमा कुनै रकम दािखला गदाE भएको सRझौताले सGालक स;म;तमा 
कुनै ू;त;न;ध�व गराउनपुन] भएमा सो रकमसँग सRबिdधत खचEको ;नणEय गदाE सRझौता बमोिजमको ू;त;न;ध�व गराउन बाधा पन]छैन । 

७. अDय कोष खडा गन] : (१) कोषले  जRमा गन] गरk ूाq हनुे रकम  मvये अDयकोषका ला;ग ूाq हनुे सबै र अdय मvये प[चीस 
ू;तशत रकम अDय कोषको �पमा रा�पुन]छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको �याज वापत ूाq हनुे रकम बाहेक अDय कोषको �पमा रहेको रकम कुनै प;न कायEमा 
खचE गनEपाइनेछैन । 

८. शतE बमोिजम खचE गन] : कोषमा रकम दािखला गदाE कुनै ;नधाEZरत कायEबम वा कुनै कायEबममा ;नधाEZरत ूHबयाबाट खचE गन] सहम;त 
बमोिजम दािखला भएको रकम खचE गदाE सGालक स;म;तको सहम;त बमोिजम खचE गनुEपन]छ । 

९.  कोषको रकम खचE गनE नपाइने :देहाय बमोिजमको कायEमा कोषको रकम खचE गनE पाइनेछैन :- (क) ता;लम, गो�ी, ॅमण वा सो ूकृ;तको अdय 
कायE, 

(ख) मसलdद, छपाइ, पऽप;ऽका, Hव�ापन वा सो ूकृ;तको अdय कायE । 

१०.  कोषमा रकम दािखल गनEस�ने : (१) गाउँपा;लकाले अनाथ तथा जोिखममा रहेका बालबा;लकाको संरDण, सरुDा तथा सबलkकरणमा वाHषEक 
बजेट माफE त तोHकएको रकम कोषमा दािखल गरk कोष माफE त खचE गनEस�नेछ । 

(२) गाउँपा;लका Dेऽमा कायEबमको ला;ग खचE हनुे सबै ूकारका रकम कोषमा दािखला हनुे mयवःथा कायEपा;लकाले ;मलाउनेछ । 

पZर[छेद-३ 

कोषको रकम खचE गन] ूHबया 

११. खचE �यवःथापन : कोषको रकम देहाय बमोिजमको कायEबमह�मा खचE गनE सHकनेछ :- 

(क)   लिDत समूहलाइE |दईने नगद अनदुान, 

(ख) लिDत समूहलाइE ;नि�त अव;धको सहयोगाथE |दइने आव;धक अनदुान, 

(ग) लिDत समूहलाइE आवँयकता अनसुार Hवपद समेतमा सहयोग गनE |दईने   Hवशेष अनदुान, 

(घ)  कुनै दाताले कुनै बालबा;लका ला;ग तोकेर |दएको सशतE अनदुान । 
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१२.  लाभमाहk समूह : दफा ११ बमोिजमको कायEबम देहाय बमोिजमको लाभमाहk बालबा;लकाको ला;ग सGालन गनुEपन]छ :- 

(क)  आमा बाब ुदबुैको मृ�य ुभएको, कोहk प;न आफdत नभई अlको शरणमा बसेका बालबा;लका,  

(ख) आमा बाब ुदबुैको  मृ�य ुभई आफै घरमलुk भएका बालबा;लका, 

(ग) आमा बाब ुदबुैको मृ�य ुभई आफdतको (पZरवारका अdय सदःयको) रेखदेखमा रहेका बालबा;लका, 

(घ) आमा बाब ुदबुै मान;सक रोगी, बेप�ा, पूणE अपाsता भई उनीहlबाट उिचत संरDण पाउन नसकेका बालबा;लका, 

(ङ)  आमा वा बाब ुकुनै एकको मृ�य,ु बेप�ा, दोौो Hववाह गरk टाढा बसेको,बौ|�क वा इdिkय सRबdधी |दघEका;लन अशBता 
भएका, बाबकुो पHहचान नभएको वा पूणE अपाsता भई एकल अ;भभावकसँग ब;सरहेका बालबा;लका । 

(च) आ�नो सRपि� नभएको, ःयाहार ससुार गन] पZरवारको सदःय वा संरDक नभएको बालबा;लका । 

१३. नगद अनदुानको दर : लाभमाहkलाइE नगद अनदुान |दँदा ू;त मHहना कायEपा;लकाले तोकेको रकममा नघटने गरk |दनपुन]छ । 

१४. सावEज;नक सूचना गनुEपन] : (१) ू�येक वषE अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा कायEता;लका सHहत सावEज;नक सूचना गरk लिDत 
बालबा;लकाको ला;ग |दइने अनदुानको ूHबया सlु गनुE पन]छ ।  

(२) सूचना ूकाशन गदाE वडा कायाEलय, Hव�ालय, ःवाः�य संःथा बालबा;लकासँग काम गन] सरकारk तथा गैर सरकारk 
संःथाका कायाEलयहlमा सूचना टाँःन ुपन]छ ।      

१५.  आवेदन गनुEपन] : (१) आवेदन आmहानको ला;ग सावEज;नक सूचना ूकािशत गनुEपन]छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सावEज;नक सूचना ूकािशत गदाE र आवेदन फारम Hवतरण गदाE गाउँपा;लकामा कायEDेऽ रहेका स� 
संःथा, बाल अ;धकार स;म;त, बाल समूहको सहयोग ;लन सHकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना ूकाशन गरेको पdी |दन;भऽ अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा आवेदन |दन ुपन]छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको आवेदनसाथ देहायका कागजात संल�न गनुEपन]छ :- 

(क) बालबा;लकाको जdम दताE ूमाण पऽको ू;त;लHप, 

(ख) अ;भभावक हनुेहlले अ;भभावकको नागZरकताको ूमाण पऽको ू;त;लHप, 

(ग) बाब-ुआमाको मृ�य ुभएको अवःथामा मृ�य ुदताEको ूमाणपऽको ू;त;लHप, 

(घ) अ;भभावक पूणE अपाsता भएमा अपाsता काडEको ू;त;लHप, 

(ङ) बाबआुमा बेप�ा भएको, मान;सक रोगी भएको सdदभEमा ूमाण खु�ने कागजात । 

 

१६.  लाभमाहkलाई |दइने रकमको ;नधाEरण, लाभमाहkको सं�या ;नधाEरण, छनौटको ला;ग ूाथ;मकता  र छनौटको ूHबया : (१) लाभमाहkलाई 
Hवतरण गन] अनदुान रकम देहाय बमोिजम ;नधाEरण गनEपन]छ :- 

(क)  अिघ�लो वषEको लेखा Hववरणमा खुलेको कोषको रकमवाट ूाq mयाज¸ कुनै दाता वा ;नकायवाट लिDत 
बालबा;लकालाई Hवतरण गनEभ;न |दइएको रकम जोडेर लाभमाहkलाई Hवतरण गन] जRमा अनदुान रकमको 
तय गन], 
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(ख)  ख�ड (क) अनसुार रकम गणना गदाE यस अिघको वषEमा सRझौता भएका लाभमाहkलाई |दन ुपन] रकम 
घटाई Hवतरण गन] रकमको तय गन], 

(ग)  कुनै दातावाट ;नधाEZरत दर बमोिजम ;नि�त अव;धकोला;ग अनदुान |दने गरk रकम ूाq भएमा �यःता 
लाभमाहkको ला;ग ूाq रकम छु�ै Hवशेष अनदुान उपशीषEकमा रकम उ�लेख गन], 

(घ)  तर ख�ड (ग) बमोिजम रकम ूाq गदाE दफा १३ बमोिजमको दरमा कRतीमा एक वषEभdदा कम 
समयको ला;ग रकम ःवीकार गनE पाईने छैन । यस दफामा तोHकएभdदा कम रकम अDय कोषमा भने 
जRमा गनE सHकने ।     

(२) लाभमाहkको स��या ;नधाEरण देहाय बमोिजम गनुE पन]छ :- 

(क) दफा १३ मा तोHकएको दरलाई बा॑ मHहनाले गणुन गरेर दफा १६.१(ख)बाट ूाq रकमलाई भाग गरk 
लाभमाहkको स��या ;नधाEरण गनE पन]। 

(ख)  तर दफा १६.१ को ला;ग लाभमाहkको ला;ग दाताबाट अनदुान रकम ूाq भएकालाई छु�ै उपशीषEकमा 
राखी लाभमाहkको स��या एHकन गन] । 

(३) लाभमाहkको छनौटको ूाथ;मHकता देहाय बमोिजम हनुेछ :-   

 
 

आवेदकको ूकार ूाथ;मकzकरण थप ूाथ;मकzकरण 

१ आमाबाब ुदवुै गमुाई अlको शरणमा रहेका बलबा;लका पHहलो एकै ूकारका आवेदकह� 
मvयेबाट छनौट गनुE परेमा 
;नRनानसुार बालबा;लकालाई 
ूथ;मकzकरण गनुE पन]छ :- 

(क) हाल बाल ौ;मकको 
�पमा काम गZररहेका 
बालबा;लका 
(ख)Hव�ालय बाHहर रहेका 
बालबा;लका 
(ग)आ�नो सRप;त 
नभएकाबालबा;लका  

२ आमाबाब ुदवुै गमुाई आफै घरमूलk भएका बालबा;लका दोॐो 
३ आमाबाब ुदवुै गमुाई आफdतको रेखदेखमा रहेका बालबा;लका तेॐो 

४ आमाबाब ुदवुै मान;सक रोगी, वेप�ा, पूणE अपाsता भई उिचत संरDण पाउन 
नसकेका बालबा;लका 

चौथो 

५ आमाबाबमुvये कुनै एकको मृ�य,ु बेप�ा, दोॐो Hववाह गरk छु�ै बसेको, 
मान;सक रोगी, बाबकुो पHहचान नभएको वा पूणE अपाsता भई एकल 
अ;भभावकसँग ब;सरहेका बालबा;लका 

पाँच� 

           (४) उपदफा (३) बमोिजमको ूाथ;मकzकरण गरk छनौट भएका बालबा;लकाहlको     नामावलk सRबिdधत ःथानीय तहले सावEज;नक 
सूचनाyारा जानकारk गराउन ुपन]छ । 

(५) छनौट सRबdधी जानकारk सRबिdधत बालबा;लका, उनीहlका अ;भभावक र अvययन गZररहेको   Hव�ालयलाई पऽ माफE त 
वा अdय सGार माvयमyारा गZरनेछ । 

१७.  सRझौता गरk पZरचयपऽ |दन ुपन] : (१) दफा १६ बमोिजम छनौट भएका बालबा;लकाहlलाई सहयोग ूदान गनुE अिघ उनीहlका बाबु 
आमा वा अ;भभावक वा ःवयं बालबा;लकासँग अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा सRझौता गनुE पन]छ । 

(२) सRझौताको समयमा छनौट भएका बालबा;लका, उनीहlको बाब ुआमा वा अ;भभावकलाई यसबाट पन] असर तथा ूभावका 
बारेमा जानकारk एवम ्परामशE गZरनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सRझौता गZरएका आमा बवुा वा अ;भभावक वा ःवयं बालबा;लकालाई अनसूुची-४ बमोिजमको 
ढाँचामा पZरचय पऽ |दन ुपन]छ ।  
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पZर[छेद ४ 

अनदुान रकमको Hवतरण¸ रोaा तथा उपयोग 

१८.  रकम Hवतरण र उपयोगः (१) अनदुान रकम चौमा;सक lपमा Hवतरण गनुE पन]छ ।  

(२) अनदुान रकम बालबा;लकाको अ;भभावकलाई |दन ु पन]छ । य|द बालबा;लका आफ�  घरमूलk भएको अवःथामा भने 
सRबिdधत बालबा;लकालाई नै |दन सHकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको Hवतरण गदाE सबै सरोकारबालाहlलाई समेटेर कुनै समारोह भएको अवसर पारेर भ�ा 
Hवतरण गनE सHकनेछ वा नेपाल सरकारले सामािजक सरुDा भ�ा Hवतरण गन] समयमा Hवतरण गनE बाधा पन] छैन ।  

(४) अनदुान रकमको उपयोग लाभािdवत वगEका अ;भभावकले बालबा;लकाको Hहतमा (जःतै िशDा, ,ःवाः�य, खाना, कपडा, 
आ|द) ूयोग गनुEपन]छ । 

१९.   लगत क�ा हनेु अवःथाह� : देहायको  अवःथामा  लाभमाहkह�को नाम सRबिdधत ःथानीय तहको अ;भलेखबाट क�ा गZरनेछ :- 

(क)  ;नज बसाइँ सरk गएमा, 

(ख)  ;नजले अdय mयिB वा संघ संःथाबाट यस कायEबमबाट भdदा बढk सहयोग ूाq गरेमा, 

(ग)  ;नजले उ[च माvय;मक तह पूरा गरेमा वा अठार वषE पूरा भएमा, 

(घ)  ;नजको बाल Hववाह भएमा, 

(ङ) ;नजको मृ�य ुभएमा । 

(च)   ःवयं नाबालकले आफँूले पाउने अनदुान रकम न;लने भ;न ःव घोषणा गरेमा । 

पZर[छेद ५ 

अनगुमन¸ लेखा ू;तवेदन तथा अ;भलेिखकरण 

 

२०.  अनगुमन तथा ू;तवेदन : (१) कायEबमको वाHषEक ू;तवेदन जे� मHहनामा तयार गरk कायEपा;लकाको सामािजक Hवकास हेन] स;म;तमा पेस 
गनुE पन]छ।  

(२) ू;तवेदनको ढाँचा स;म;तले तोHक|दए बमोिजम हनुेछ । 

(३) यस ऐन बमोिजम कायाEdवयन हनुे कायEबमको अनगुमन स;म;तले गन]छ ।  

(४) अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग यस ऐन बमोिजमको कायEबम सGालन भए नभएको अनगुमन गनE सामािजक 
शाखा वा कुनै स;म;तको सदःयको संयोजक�वमा अनगुमन टोलk बनाई ू;तवेदन तयार गराउन बाधा पन]छैन । 

(५) स;म;तले ःथलगत अvययन गरk उ�ेँय अनlुप काम भए नभएको हेरk नभएको पाएमा अनदुान रकम रोaा गनE ;नद]शन 
|दन स�नेछ ।  

(६) अनगुमन गदाE सGालक स;म;तले गरेका काम कावाEहk समेत हेरk ूHबया पूरा भए नभए ू;तवेदन तयार गरk सGालक 
स;म;तलाई सधुारकोला;ग ;नद]शन  |दन स�नेछ । 
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२१.  लेखा सRबdधी mयवःथा : (१) अDय कोषको रकम नेपाल रा� ब�कबाट “क, ख, वा ग” ौेणीको इजाजत ूाq मvये अ;धकतम mयाजदर 
तथा अdय सुHवधा उपल�ध गराउने ब�कमा म�ुती खाता खोलk रकम जRमा गZरनेछ ।  

(२) कोषबाट ूाq mयाज तथा कोषमा नजाने तर लाभमाहkलाई अनदुानको ला;ग |दइने भनी ूाq रकम स�लनका ला;ग सोहk 
ब�कमा छु�ै च�ती र बचत खाता खो;लन ेछ । 

(३) दवुै खाताको खाता सGालन सGालक स;म;तको सयोजक र सदःय सिचवको संयBु दःतखतबाट हनुेछ । 

२२.  लाभमाहkहlको मूल अ;भलेख : लाभमाहkह�को मूल अ;भलेख अनसूुची -५ बमोिजमको ढाँचामा सबैले दे�े गरk रा� ुपन]छ ।  

२३.  गनुासो दताE गनE स�ने : (१) अनदुानको ला;ग छनौट भएका बालबा;लकाले रकमको Hवतरण वा अdय ूकृया उपर िच� नबझेुमा ;नणEय 
भएको ;म;तले प तीस |दन;भऽ कायEपा;लकाको सामािजक सरुDा हेन] शाखामा गनुासो दताE गनE स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुन ैगनुासो ूाq भएमा समामािजक Hवकास शाखाले सो उपर आवँयक जाँचबझु गरk ;नणEयको 
ला;ग स;म;तको बठैकमा पेस गनुE पदEछ । 

२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनE स�ने : कायEपा;लकाले अनसूुचीमा आवँयक हेरफेर तथा थपघट गनE स�नेछ । 
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अनसूुची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सगँ सRबिdधत) 
अनदुान ;बतरण ता;लकाको ढाचँा 

चरण मHहना गनE पन] कायE कैHफयत 
ूHबया सlु असोज रकम¸ सं�या र अिdतम न;तजा 

जानकारk गराउने ;म;त तय 
 

सूचना ूकाशन का;तEक सबै वडाकायाEलय तथा Hव�ालयमा समेत सबैजनाले थाहा पाउने गरk सूचना 
ूवाह हनुपुन] । 

आवेदन सकलन मि�सर मसाdत सRम सबैलाई सहज हनुे गरk स�लन गन] । बडा कायाEलयसँग समdवय गरk 
वडाःतरवाट स�लन गन] mयवःथा 
गनुEपन] । यसका ला;ग ःथानीय 
ःतरमा ग|ठत बाल सरDण 
स;म;तको सहयोग ;लन सHकनेछ ।  

छनौट पसु मसाdत आवेदनको मू�या�न तथा छनौट  
गनुासो सनुवुाई फा�गनु पHहलो हqा सूची ूकाशन गरk ७ |दन सRममा  

कसैको केहk गनुासो भए रा� अनरुोध 
गद¡ सूचना ूकाशन 

 

सRझौता फागनु मHहना ;भऽ सRझौतामा कHहले सRम कसरk कुन 
मHहना |दइने आ|द खुलाउनपुन] ।  

 

कायाEdवयन सRझौता अव;धसRम   
 

अनसूुची –२ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सRबिdधत) 
अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम आवेदन फारमको ढाचँा 

१. बालबा;लकाको Hववरणः 
नाम थर........................................;लs ............उमेर ...... 
गाउँपा;लका...........................................वडा नं.....  
िज�ला ............   ूदेश ............................... 
Hव�ालय ......................................................... कDा ........... 
ःवाः�य अवःथा ........................................................................ 
जdम दताE  भएको/नभएको 

२. बवुाको Hववरण 
(१) बवुाको नाम, थर .............................................................    
(२) बवुा नभएको भए सोको कारण : (क) म�ृय ुभएको   (ख) बेप�ा  (ग) अकt Hववाह गरk गएको   (घ) अdय .............. 
(३) बवुाको शारkZरक वा मान;सक अवःथा : (क) मान;सक रोगी     (ख) पणुE अपाs  (ग) अdय अवःथा ............................. 

३. आमाको Hववरण 
(१) आमाको नाम, थर .............................................................    
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मृ�य ुभएको   (ख) बेप�ा  (ग) अकt Hववाह गरk गएको   (घ) अdय .............. 
(३) आमाको शारkZरक वा मान;सक अवःथा : (क) मान;सक रोगी     (ख) पणुE अपाs  (ग) अdय अवःथा ............................. 

४. आमा वा बवुा वा अ;भभावक अपाs भएमा अपाsताको पZरचय पऽ भएको/नभएको  
ü अपाsताको ूकार        क           ख             ग            घ 

५. अ;भभावक/संरDकको Hववरणः 
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ü अ;भभावक/संरDकको नाम, थर .............................................. 
ü पूरा ठेगाना .................................................... 
ü अ;भभावक�/संरDकको नागZरकता ूमाण पऽ नRबर   ...................................... 

 

६. पाZरवाZरक Hववरणः 
ब.सं. पZरवारको सदःयको नाम नाता उमेर पेसा 
     
     
     

 

अनसूुची -३ 

(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सRबिdधत) 
गाउँपा;लका र सRबिdधत अ;भभावक वा बालबा;लका बीच हनेु 

सRझौताको ढाचँा 
 
ःथानीय सामािजक सरुDा ूाq गन] बालबा;लकाको अ;भभावक वा बालबालका ःवयं ौी...........¸पHहलो पD र कोष mयवःथापन स;म;त¸ दोॐो पD बीचमा 
ौी............को HहताथE उपयोग गन] गरk मा;सक l. ............  का दरले .......... सRम तप;सल तथा अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग सामािजक 
सरुDा कायEबम सGालन ऐन, २०७५ मा उि�लिखत  शतE बdदेज पालना गरेसRम अनदुान रकम उपल�ध गराउने सRबdधमा सRझौता गनE दवु ैपD सहमत भई 
यस सRझौतामा हःताDर गरk एक एक ू;त ;लयौ |दयौ ।    
तप;सल 

(क) सRबिdधत अ;भभावकले पालना गनुEपन] शतE 

१.  बालबा;लकालाई ;नरdतर Hव�ालय पठाउने । 

२.  ूाq सहयोगको रकम बालबा;लकाको Hहतको ला;ग खचE गन] । 

३.  ;बरामी भएर वा अdय कारणबाट बालबा;लका Hव�ालय जान नसकेमा सRबिdधत Hव�ालय र गाउँपा;लकालाई ;लिखत जानकारk |दने । 
४. बालबा;लकालाई जोिखमपूणE काममा नलगाउने । 
५.  अनगुमन स;म;तलाई सहयोग गन] र |दएका सझुाव कायाEdवन गन] । 
६.   बालबा;लकाको िःथ;तमा कुनै पZरवतEन आए �यसको जानकारk स;म;तलाई |दने । 
७.  छोरा र छोरkमा भेदभाव नगन] । 

(ख) सRबिdधत स;म;तले पालना गनुEपन] शतEहl 
१.  यस सRझौतामा उ�लेिखत रकम सRझौता अव;ध भZर वा शतEको पालना भएसRम चौमा;सक उपल�ध गराउने, 
२.  यस कायEHव;ध ;भऽ रहk स;म;तले |दएको सझुाव कायाEdवयन गन],  
३.  अनगुमनको बममा ;नद]िशका अनसुार ूदान गरkआएको सहयोग रकम रोaा वा ःथगन गनुEपन] कुन ैप;न आधार भेHटएमा सनुवुाईको उिचत 

मौका |दई ;लिखत lपमा सRबिdधत अ;भभावक र Hव�ालयलाई सूचना |दने, 
४.  सRबिdधत अ;भभावक र बालबा;लकासँग ;नरdतर सRपकE मा रHहरहनपुन] । 
 

  

 

 

 

 

इ;त सRवत.्..........साल..............मHहना........गते........रोज शभुम ् 

अ;भभावक/बालबा;लका ःवयंका तफE बाटः 
नाम थरः...................  

नागZरकता नं................ 
हःताDर ................. 
 

बालबा;लकाको नामः 

ठेगाना   

Hव�ालयको नाम  कDा  

औठा छाप 

 

सGालक स;म;तको तफE बाट 

नाम थरः................. 

दःतखतः 

पद: 

संःथाको छाप : 
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अनसूुची -४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सRबिdधत) 

अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग |दइने सामािजक सरुDा कायEबम पZरचय पऽको ढाचँा 

.............................गाउँपा;लकाको कायाEलय 
....................................िज�ला, ...................... ूदेश 

 

पZरचय पऽ नं. : ................................ 
नाम थर : ............................;लs : ............उमेर : ...... 
ठेगाना: गाउँपा;लका : ....................................,  वडा नं : ............. 
िज�ला : ..........................           ूदेश : ............................... 
Hव�ालय : ...................................................... अvययन गZररहेको कDा : ........... 
अ;भभावकको नाम थर : ........................................ ना. ू.प. नRबर : ................. 
अ;भभावकको ठेगाना : गाउँपा;लका : ....................,  वडा नं : ...............  
िज�ला : ........................     ूदेश : .................... 
बै�मा खाता खोलेको भए,- 
बैङकको नाम र खाताको Hक;सम : .................... 
बैङक खाताको नRबर : .................... 
रकम पाएको Hववरण,- 
बिुझ;लनेको,- 
नाम, थर : ................................. 
दःतखत : .................................... 
;म;त : ............................. 
कूल रकम : .......................... 

बझुाउनेको,- 
नाम, थर : ................................... 
दःतखत : .................................... 
;म;त : ................................... 
पद : ......................................... 
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अनसूुची-५ 

(दफा २२ सँग सRबिdधत) 
अनाथ तथा जोिखमयBु बालबा;लकाका ला;ग सामािजक सरुDा कायEबम 

लाभमाहkहlको अ;भलेख 

.............................गाउँपा;लकाको कायाEलय 
.....................................िज�ला...................... ूदेश 

 

लाभमाहk 
नRवर 

लाभमाहkको नाम थर अvययन गन] भए Hव�ालय  अ;भभावक/संरDकको 
नाम थर 

अ;भभावक/संरDकको 
नागZरकता नRबर 

ठेगाना 
नाम  कDा 

       
       
     

        

       


