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अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन काययववलि 
सभबधििा व्यवस्था गनय बनेको वविेयक 

 
प्रस् ावना  :  अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग स्थानीय  हिा सािाखजक सरुक्षा काययक्रि 
सञ्चािन काययववलि सभबधििा  आवश्यक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकािे, 

जयपथृ्वी नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 
पररच्छेद-१ 
प्रारखभभक 

१.  संखक्षप्त नाि र प्रारभभ : (१) यस काययववलिको नाि “अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको 
िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि (सञ्चािन काययववलि) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो काययववलि  रुुध  प्रारभभ हनुेछ । 
२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,- 

(क)  “अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिका” भन्नािे १८ वषय उिेर परुा नभएका 
दफा १२ बिोखजिका िाभग्राही बािबालिका सभझनपुछय । 

(ख)  “अलभिेख” भन्नािे दफा २२ बिोखजि  यार गररएको अलभिेख                                     
सभझनपुछय । 

(ग)  “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सभझनपुछय । 
(घ)  “कोष” भन्नािे अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाखजक सरुक्षा 

काययक्रि सञ्चािन गनय यसै काययववलिद्वारा स्थापना हनुे अक्षय कोष सभझनपुछय। 
(ङ) “प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ ”  भन्नािे नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

सभझनपुछय । 
(च)  "प्रिखु" भन्नािे नगरपालिकाको प्रिखु भने्न सभझनपुछय । 
(छ)  "वडा कायायिय" भन्नािे नगरपालिकाको वडा काययिय भने्न सभझनपुछय । 
(ज)  “शाखा”  भन्नािे सािाखजक सरुक्षा हेने शाखा सभझनपुछय ।  
(झ)  “सलिल ”  भन्नािे काययपालिकािा गठि  सािाखजक ववकास सलिल  सभझनपुछय। 
(ञ)  “सञ्चािक सलिल ”  भन्नािे दफा ६ बिोखजि गठि  कोष व्यवस्थापन  था 

संचािक सलिल  सभझनपुछय ।  
(ट)  "स्थानीय  ह" भन्नािे नगरपालिका भने्न सभझनपुछय । 
(ठ) “स्थानीय स् र” भन्नािे जयपथृ्वी नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र सभझनपुछय । 
(ड)  “स्थानीय बाि अलिकार सलिल ”  भन्नािे प्रचलि  कानून बिोखजि स्थानीय स् रिा 

बाि अलिकार सभवर्द्यनको िालग गठि  सलिल  सभझनपुछय ।  
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३.  उद्दशे्य : यस ऐनको उदे्दश्य देहाय बिोखजि हनुेछ :- 
(क) अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग नगरपालिकािा सािखजक 

सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन गनय स्थापना हनुे वा भएको कोषिाई लनयिन 
गने ।  

(ख) सञ्चािनिा रहेका अक्षषय कोषवाट प्राप्त आभदानी सिे को आिारिा 
सािाखजक सरुक्षा आवश्यक देखखएका अनाथ  था जोखखि यकु्त 
बािबालिकाको पवहचान गरी उनीहरुिाई नगद प्रवाह गने व्यवस्था 
लििाउने ।  

 
 

पररच्छेद-२ 
कोष स्थापना  था सञ्चािन 

४. अनिुल  ठदने : (१)नगरपालिका क्षेत्रिा अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग 
सािाखजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन गनय अनिुल  लिन चाहने व्यखक्त वा संस्थािे काययपालिका 
सिक्ष अनिुल को िालग लनवेदन ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि अनिुल  िाग गने व्यखक्त वा संस्थािार्य काययपालिकािे 
काययक्रि  था सोिा हनु ेखचय रकि नगरपालिकाको वावषयक बजेटिा उल्िेख हनुे र उक्त 
रकि दफा ५ बिोखजिको कोष िाफय   खचय हनुेगरी काययक्रि सञ्चािन गनय अनिुल  ठदन 
सक्नेछ । 

(३) यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेखखएको भए  ापलन नेपाि सरकार वा प्रदेश 
सरकारको सहिल  वा अनिुल  अथवा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारको नील  अध गय  
सञ्चालि  हनु ेअनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि संचािन 
भर्रहेको हकिा यो ऐनको व्यवस्था िागू हनुे छैन । 

 
५. कोष स्थापना : (१) काययपालिकािे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनाथ  था जोखखियकु्त 

बािबालिकाको िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन गने गैरसरकारी संघ संस्था  था 
अधय लनकायिे अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रििा 
खचय गनय वा कोषको िूििनिा योगदान गने गरर रकि दाखखिा गनयको िालग एक अनाथ  था 
जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन कोष स्थापना गनेछ । 
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 (२) कोषिा स्थानीय  हिे अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाको िालग सािाखजक 
सरुक्षा प्रदान गने गरीबी  धयूलनकरणका िालग ववलनयोजन गररएको रकि पलन दाखखि गनय 
सवकनेछ ।  

(३)नगरपालिका क्षेत्रिा कोषिा दाखखिा रकि बाहेक अधय स्रो बाट खचय गनेगरी कुनै 
संस्थािार्य अनिुल  वा सहिल  ठदर्ने छैन । 

६. कोष सञ्चािन व्यवस्था : (१) कोषको सञ्चािनको िालग देहाय बिोखजिको एक कोष 
व्यवस्थापन  था सञ्चािक सलिल  रहनेछ : 

(क) नगरकाययपालिकाबाट िनोलन  काययपालिकाको एक जना िवहिा सदस्य,                                 
-संयोजक 

(ख) स्थानीय स् रिा काययर  बािबालिकाहरु संग सभबखधि  गैरसरकारी     
संस्था वा स्थानीय बािसंरक्षण सलिल का अध्यक्षहरु िध्येबाट सिाखजक 
ववकास सलिल बाट  िनोलन  एक जना प्रल लनलि            -सदस्य 

(ग) स्थानीयस् रिा सञ्चालि  सावयजलनक वा सािदुावयक िाध्यलिक     
ववद्याियहरुका प्रिानाध्यापकहरु िध्येबाट सिाखजक ववकास 
सलिल बाटिनोलन  एक जना प्रल लनलि              -सदस्य 

(घ) स्थानीय स् रिा संचालि  सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु िध्येवाट 
सिाखजक ववकास सलिल बाट िनोलन  एक जना प्रल लनलि                                     
-सदस्य                                        

(ङ) स्थानीयस् रिा काययर  स्वास्थ्य सस्थासंग सभबखधि  कियचारी वा 
िवहिा स्वास्थ्य स्वयंि सेवकहरु िध्येवाट सिाखजक ववकास सलिल बाट 
िनोलन  एक जना प्रल लनलि        -सदस्य 

(च) कोषिा योगदान गने दा ाहरु िध्येबाट सिाखजक ववकास सलिल बाट 
िनोलन  एक जना प्रल लनलि            -सदस्य 

(छ) स्थानीय बाि क्िवहरू िध्येबाट सिाखजक ववकास सलिल बाट िनोलन   
एक जना प्रल लनलि                   -सदस्य 

(ज)   सािाखजक ववकास शाखाका एकजना कियचारी  -सदस्य सखचव  
 र सािाखजक ववकास सलिल  गिन भईनसकेको अवस्थािा नगर काययपालिकािे 
सदस्य  ोक्न ुपनेछ । 

(२) सलिल का सदस्यहरूको कायायवलि  ीन वषयको हनुेछ। 
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(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेखखएको भए  ापलन कोषिा कुनै रकि दाखखिा 
गदाय भएको सभझौ ािे सञ्चािक सलिल िा कुनै प्रल लनलित्व गराउनपुने भएिा सो रकिसँग 
सभबखधि  खचयको लनणयय गदाय सभझौ ा बिोखजिको प्रल लनलित्व गराउन बािा पनेछैन । 

७. अक्षय कोष खडा गने : (१) कोषिे  जभिा गने गरी प्राप्त हनुे रकि  िध्ये अक्षयकोषका 
िालग प्राप्त हनुे सबै र अधय िध्ये पच्चीस प्रल श  रकि अक्षय कोषको रूपिा राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोखजिको रकिको ब्याज वाप  प्राप्त हनुे रकि बाहेक अक्षय 
कोषको रूपिा रहेको रकि कुनै पलन काययिा खचय गनयपार्नेछैन । 

८. श य बिोखजि खचय गने : कोषिा रकि दाखखिा गदाय कुनै लनिायरर  काययक्रि वा कुन ै
काययक्रििा लनिायरर  प्रवक्रयाबाट खचय गने सहिल  बिोखजि दाखखिा भएको रकि खचय गदाय 
सञ्चािक सलिल को सहिल  बिोखजि खचय गनुयपनेछ । 

९.  कोषको रकि खचय गनय नपार्ने :देहाय बिोखजिको काययिा कोषको रकि खचय गनय पार्नेछैन :- 
       (क)  ालिि, गोष्ठी, भ्रिण वा सो प्रकृल को अधय कायय, 

(ख)िसिधद, छपार्, पत्रपलत्रका, ववज्ञापन वा सो प्रकृल को अधय कायय । 
१०.  कोषिा रकि दाखखि गनयसक्ने : (१)नगरपालिकािे अनाथ  था जोखखििा रहेका बािबालिकाको 

संरक्षण, सरुक्षा  था सबिीकरणिा वावषयक बजेट िाफय    ोवकएको रकि कोषिा दाखखि गरी 
कोष िाफय   खचय गनयसक्नेछ । 

(२) नगरपालिका क्षेत्रिा काययक्रिको िालग खचय हनु ेसबै प्रकारका रकि कोषिा दाखखिा हनुे व्यवस्था 
काययपालिकािे लििाउनेछ । 

 
 
 

 
 
 
 

पररच्छेद-३ 
कोषको रकि खचय गने प्रवक्रया 

११. खचय ब्यवस्थापन : कोषको रकि देहाय बिोखजिको काययक्रिहरूिा खचय गनय सवकनेछ :- 
(क)   िखक्ष  सिूहिार्य ठदईने नगद अनदुान, 
(ख) िखक्ष  सिूहिार्य लनखि  अवलिको सहयोगाथय ठदर्ने आवलिक अनदुान, 
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(ग) िखक्ष  सिूहिार्य आवश्यक ा अनसुार ववपद सिे िा सहयोग गनय ठदईने   
ववशेष अनदुान, 

(घ)  कुनै दा ािे कुनै बािबालिका िालग  ोकेर ठदएको सश य अनदुान । 
१२.  िाभग्राही सिूह : दफा ११ बिोखजिको काययक्रि देहाय बिोखजिको िाभग्राही बािबालिकाको 

िालग सञ्चािन गनुयपनेछ :- 
(क)  आिा बाब ु दबैुको ितृ्य ु भएको, कोही पलन आफध  नभई अरुको शरणिा 

बसेका बािबालिका,  
(ख) आिा बाब ुदबैुको  ितृ्य ुभई आफै घरििुी भएका बािबालिका, 
(ग) आिा बाब ुदबैुको ितृ्य ुभई आफध को (पररवारका अधय सदस्यको) रेखदेखिा 

रहेका बािबालिका, 
(घ) आिा बाब ुदबैु िानलसक रोगी, बेपत्ता, पूणय अपाङ्ग ा भई उनीहरुबाट उखच  

संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका, 
(ङ)  आिा वा बाब ुकुनै एकको ितृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वववाह गरी टाढा बसेको,बौठद्दक 

वा र्धरीय सभबधिी ठदघयकालिन अशक्त ा भएका, बाबकुो पवहचान नभएको वा 
पूणय अपाङ्ग ा भई एकि अलभभावकसँग बलसरहेका बािबालिका । 

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

१३. नगद अनदुानको दर : िाभग्राहीिार्य नगद अनदुान ठदँदा प्रल  िवहना काययपालिकािे  ोकेको 
रकििा नघटने गरी ठदनपुनेछ । 

१४. सावयजलनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्येक वषय अनसूुची-१ बिोखजिको ढाँचािा कायय ालिका 
सवह  सावयजलनक सूचना गरी िखक्ष  बािबालिकाको िालग ठदर्ने अनदुानको प्रवक्रया सरुु गनुय 
पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाय वडा कायायिय, ववद्यािय, स्वास्थ्य संस्था बािबालिकासँग 
काि गने सरकारी  था गैर सरकारी संस्थाका कायायियहरुिा सूचना टाँस्न ुपनेछ ।      

१५.  आवेदन गनुयपने : (१) आवेदन आव्हानको िालग सावयजलनक सूचना प्रकाखश  गनुयपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोखजि सावयजलनक सूचना प्रकाखश  गदाय र आवेदन फारि वव रण 

गदाय नगरपालिकािा काययक्षेत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाि अलिकार सलिल , बाि सिूहको सहयोग 
लिन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि सूचना प्रकाशन गरेको पधर ठदनलभत्र अनसूुची-२ 
बिोखजिको ढाँचािा आवेदन ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोखजिको आवेदनसाथ देहायका कागजा  संिग्न गनुयपनेछ :- 
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(क) बािबालिकाको जधि द ाय प्रिाण पत्रको प्रल लिवप, 
(ख) अलभभावक हनुेहरुिे अलभभावकको नागररक ाको प्रिाण पत्रको 

प्रल लिवप, 
(ग) बाब୵ुआिाको ितृ्य ु भएको अवस्थािा ितृ्य ु द ायको प्रिाणपत्रको 

प्रल लिवप, 
(घ) अलभभावक पूणय अपाङ्ग ा भएिा अपाङ्ग ा काडयको प्रल लिवप, 
(ङ) बाबआुिा बेपत्ता भएको, िानलसक रोगी भएको सधदभयिा प्रिाण खलु्न े

कागजा  । 
 
१६.  िाभग्राहीिाई ठदर्ने रकिको लनिायरण, िाभग्राहीको संखया लनिायरण, छनौटको िालग प्राथलिक ा  

र छनौटको प्रवक्रया : (१) िाभग्राहीिाई वव रण गने अनदुान रकि देहाय बिोखजि लनिायरण 
गनयपनेछ :- 

(क)  अखघल्िो वषयको िेखा वववरणिा खिेुको कोषको रकिवाट प्राप्त व्याज¸ 
कुनै दा ा वा लनकायवाट िखक्ष  बािबालिकािाई वव रण गनयभलन 
ठदर्एको रकि जोडेर िाभग्राहीिाई वव रण गने जभिा अनदुान रकिको 
 य गने, 

(ख)  खण्ड (क) अनसुार रकि गणना गदाय यस अखघको वषयिा सभझौ ा 
भएका िाभग्राहीिाई ठदन ुपने रकि घटाई वव रण गने रकिको  य 
गने, 

(ग)  कुनै दा ावाट लनिायरर  दर बिोखजि लनखि  अवलिकोिालग अनदुान ठदने 
गरी रकि प्राप्त भएिा त्यस् ा िाभग्राहीको िालग प्राप्त रकि छुटै्ट ववशेष 
अनदुान उपशीषयकिा रकि उल्िेख गने, 

(घ)   र खण्ड (ग) बिोखजि रकि प्राप्त गदाय दफा १३ बिोखजिको दरिा 
कभ ीिा एक वषयभधदा कि सियको िालग रकि स्वीकार गनय पाईन े
छैन । यस दफािा  ोवकएभधदा कि रकि अक्षय कोषिा भने जभिा 
गनय सवकने ।     

(२) िाभग्राहीको सङ्खखया लनिायरण देहाय बिोखजि गनुय पनेछ :- 
(क) दफा १३ िा  ोवकएको दरिाई बाह्र िवहनािे गणुन गरेर दफा 

१६.१(ख)बाट प्राप्त रकििाई भाग गरी िाभग्राहीको सङ्खखया लनिायरण 
गनय पने। 
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(ख)   र दफा १६.१ को िालग िाभग्राहीको िालग दा ाबाट अनदुान रकि 
प्राप्त भएकािाई छुटै्ट उपशीषयकिा राखी िाभग्राहीको सङ्खखया एवकन 
गने । 

(३) िाभग्राहीको छनौटको प्राथलिवक ा देहाय बिोखजि हनुेछ :-   
 

 
आवेदकको प्रकार प्राथलिकीकरण थप प्राथलिकीकरण 

१ आिाबाब ु दवैु गिुाई अरुको शरणिा रहेका 
बिबालिका 

पवहिो एकै प्रकारका 
आवेदकहरू 
िध्येबाट छनौट गनुय 
परेिा लनभनानसुार 
बािबालिकािाई 
प्रथलिकीकरण गनुय 
पनेछ :- 
(क) हाि बाि 
श्रलिकको रूपिा 
काि गरररहेका 
बािबालिका 
(ख)ववद्यािय बावहर 
रहेका बािबालिका 
(ग)आफ्नो सभपल  
नभएकाबािबालिका  

२ आिाबाब ु दवैु गिुाई आफै घरिूिी भएका 
बािबालिका 

दोस्रो 

३ आिाबाब ु दवैु गिुाई आफध को रेखदेखिा रहेका 
बािबालिका 

 ेस्रो 

४ आिाबाब ुदवैु िानलसक रोगी, वेपत्ता, पूणय अपाङ्ग ा भई 
उखच  संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका 

चौथो 

५ आिाबाबिुध्ये कुनै एकको ितृ्य,ु बेपत्ता, दोस्रो वववाह 
गरी छुटै्ट बसेको, िानलसक रोगी, बाबकुो पवहचान 
नभएको वा पूणय अपाङ्ग ा भई एकि अलभभावकसँग 
बलसरहेका बािबालिका 

पाँचौँ 

           (४) उपदफा (३) बिोखजिको प्राथलिकीकरण गरी छनौट भएका बािबालिकाहरुको     
नािाविी सभबखधि  स्थानीय  हिे सावयजलनक सूचनाद्वारा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(५) छनौट सभबधिी जानकारी सभबखधि  बािबालिका, उनीहरुका अलभभावक र 
अध्ययन गरररहेको   ववद्याियिाई पत्र िाफय   वा अधय सञ्चार िाध्यिद्वारा गररनेछ । 

१७.  सभझौ ा गरी पररचयपत्र ठदन ुपने : (१) दफा १६ बिोखजि छनौट भएका बािबालिकाहरुिाई 
सहयोग प्रदान गनुय अखघ उनीहरुका बाब ुआिा वा अलभभावक वा स्वयं बािबालिकासँग 
अनसूुची-३ बिोखजिको ढाँचािा सभझौ ा गनुय पनेछ । 

(२) सभझौ ाको सियिा छनौट भएका बािबालिका, उनीहरुको बाब ु आिा वा 
अलभभावकिाई यसबाट पने असर  था प्रभावका बारेिा जानकारी एवि ्परािशय गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि सभझौ ा गररएका आिा बवुा वा अलभभावक वा स्वयं 
बािबालिकािाई अनसूुची-४ बिोखजिको ढाँचािा पररचय पत्र ठदन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

अनदुान रकिको वव रण¸ रोक्का  था उपयोग 
१८.  रकि वव रण र उपयोगः (१) अनदुान रकि चौिालसक रुपिा वव रण गनुय पनेछ ।  

(२) अनदुान रकि बािबालिकाको अलभभावकिाई ठदन ुपनेछ । यठद बािबालिका 
आफैं  घरिूिी भएको अवस्थािा भने सभबखधि  बािबालिकािाई नै ठदन सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोखजिको रकिको वव रण गदाय सबै सरोकारबािाहरुिाई सिेटेर 
कुनै सिारोह भएको अवसर पारेर भत्ता वव रण गनय सवकनेछ वा नपेाि सरकारिे सािाखजक 
सरुक्षा भत्ता वव रण गने सियिा वव रण गनय बािा पने छैन ।  

(४) अनदुान रकिको उपयोग िाभाखधव  वगयका अलभभावकिे बािबालिकाको वह िा 
(जस् ै खशक्षा, ,स्वास्थ्य, खाना, कपडा, आठद) प्रयोग गनुयपनेछ । 

१९.   िग  कट्टा हनुे अवस्थाहरू : देहायको  अवस्थािा  िाभग्राहीहरूको नाि सभबखधि  स्थानीय 
 हको अलभिेखबाट कट्टा गररनेछ :- 

(क)  लनज बसारँ् सरी गएिा, 
(ख)  लनजिे अधय व्यखक्त वा संघ संस्थाबाट यस काययक्रिबाट भधदा बढी 

सहयोग प्राप्त गरेिा, 
(ग)  लनजिे उच्च िाध्यलिक  ह पूरा गरेिा वा अिार वषय पूरा भएिा, 
(घ)  लनजको बाि वववाह भएिा, 
(ङ) लनजको ितृ्य ुभएिा । 
(च)   स्वयं नाबािकिे आफँूिे पाउने अनदुान रकि नलिने भलन स्व घोषणा 

गरेिा । 
 
 

पररच्छेद ५ 
अनगुिन¸ िेखा प्रल वेदन  था अलभिेखखकरण 

 
२०.  अनगुिन  था प्रल वेदन : (१) काययक्रिको वावषयक प्रल वेदन जेष्ठ िवहनािा  यार गरी 

काययपालिकाको सािाखजक ववकास हेने सलिल िा पसे गनुय पनेछ।  
(२) प्रल वेदनको ढाँचा सलिल िे  ोवकठदए बिोखजि हनुेछ । 
(३) यस ऐन बिोखजि कायायधवयन हनुे काययक्रिको अनगुिन सलिल िे गनेछ ।  
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(४) अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग यस ऐन बिोखजिको काययक्रि 
सञ्चािन भए नभएको अनगुिन गनय सािाखजक शाखा वा कुनै सलिल को सदस्यको संयोजकत्विा 
अनगुिन टोिी बनाई प्रल वेदन  यार गराउन बािा पनेछैन । 

(५) सलिल िे स्थिग  अध्ययन गरी उदे्दश्य अनरुुप काि भए नभएको हेरी नभएको 
पाएिा अनदुान रकि रोक्का गनय लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(६) अनगुिन गदाय सञ्चािक सलिल िे गरेका काि कावायही सिे  हेरी प्रवक्रया पूरा 
भए नभए प्रल वेदन  यार गरी सञ्चािक सलिल िाई सिुारकोिालग लनदेशन  ठदन सक्नेछ । 

 
२१.  िेखा सभबधिी व्यवस्था : (१) अक्षय कोषको रकि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट “क, ख, वा ग” 

शे्रणीको र्जाज  प्राप्त िध्ये अलिक ि व्याजदर  था अधय सवुविा उपिब्ि गराउने बैंकिा 
िदु्द ी खा ा खोिी रकि जभिा गररनेछ ।  

(२) कोषबाट प्राप्त व्याज  था कोषिा नजाने  र िाभग्राहीिाई अनदुानको िालगठदर्न े
भनी प्राप्त रकि सङ्किनका िालग सोही बैंकिा छुटै्ट चल् ी र बच  खा ा खोलिनेछ । 

(३) दवैु खा ाको खा ा सञ्चािन सञ्चािक सलिल को सयोजक र सदस्य सखचवको 
संयकु्त दस् ख बाट हनुेछ । 

 
२२.  िाभग्राहीहरुको िूि अलभिेख : िाभग्राहीहरूको िूि अलभिेख अनसूुची -५ बिोखजिको ढाँचािा 

सबैिे देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ ।  
२३.  गनुासो द ाय गनय सक्ने : (१) अनदुानको िालग छनौट भएका बािबालिकािे रकिको वव रण 

वा अधय प्रकृया उपर खचत्त नबझेुिा लनणयय भएको लिल िे पैँ ीस ठदनलभत्र काययपालिकाको 
सािाखजक सरुक्षा हेने शाखािा गनुासो द ाय गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि कुनै गनुासो प्राप्त भएिा सिािाखजक ववकास शाखािे सो 
उपर आवश्यक जाँचबझु गरी लनणययको िालग सलिल को बैिकिा पेस गनुय पदयछ । 

 
२४.   अनूसूचीिा हेरफेर  था थपघट गनय सक्ने : काययपालिकािे अनसूुचीिा आवश्यक हेरफेर  था 

थपघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 
(दफा १४ को उपदफा (१) सग ँसभबखधि ) 

अनदुान लब रण  ालिकाको ढाचँा 
चरण िवहना गनय पने कायय कैवफय  
प्रवक्रया सरुु असोज रकि¸ संखया र अखध ि 

नल जा जानकारी गराउने 
लिल   य 

 

सूचना प्रकाशन काल यक सबै वडाकायायिय  था 
ववद्याियिा सिे  

सबैजनािे थाहा पाउने 
गरी सूचना प्रवाह 
हनुपुने । 

आवेदन सकिन िखङ्खसर िसाध  
सभि 

सबैिाई सहज हनुे गरी 
सङ्किन गने । 

बडा कायायियसँग 
सिधवय गरी 
वडास् रवाट सङ्किन 
गने व्यवस्था गनुयपने । 
यसका िालग स्थानीय 
स् रिा गठि  बाि 
सरक्षण सलिल को 
सहयोग लिन सवकनेछ 
।  

छनौट पसु िसाध  आवेदनको िूल्याङ्कन  था 
छनौट 

 

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

 

सभझौ ा फागनु िवहना लभत्र सभझौ ािा कवहिे सभि 
कसरी कुन िवहना ठदर्ने 
आठद खिुाउनपुने ।  

 

कायायधवयन सभझौ ा अवलिसभि   
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अनसूुची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सभबखधि ) 

अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि आवेदन फारिको ढाचँा 
१. बािबालिकाको वववरणः 

नाि थर........................................लिङ्ग ............उिेर ...... 
୵नगरपालिका...........................................वडा नं.....  
खजल्िा ............   प्रदेश ............................... 
ववद्यािय ......................................................... कक्षा ........... 
स्वास्थ्य अवस्था ........................................................................ 
जधि द ाय  भएको/नभएको 

२. बवुाको वववरण 
(१) बवुाको नाि, थर .............................................................    
(२) बवुा नभएको भए सोको कारण : (क) ितृ्य ुभएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको वववाह गरी 

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

अवस्था ............................. 
३. आिाको वववरण 

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

गएको   (घ) अधय .............. 
(३) आिाको शारीररक वा िानलसक अवस्था : (क) िानलसक रोगी     (ख) पणुय अपाङ्ग  (ग) 

अधय अवस्था ............................. 
४. आिा वा बवुा वा अलभभावक अपाङ्ग भएिा अपाङ्ग ाको पररचय पत्र भएको/नभएको  

✓ अपाङ्ग ाको प्रकार        क           ख             ग            घ 
५. अलभभावक/संरक्षकको वववरणः 

✓ अलभभावक/संरक्षकको नाि, थर .............................................. 
✓ पूरा िेगाना .................................................... 
✓ अलभभावक୵/संरक्षकको नागररक ा प्रिाण पत्र नभबर   ...................................... 

 
६. पाररवाररक वववरणः 

क्र.सं. पररवारको सदस्यको नाि ना ा उिेर पेसा 
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अनसूुची -३ 
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सभबखधि ) 

नगरपालिका र सभबखधि  अलभभावक वा बािबालिका बीच हनुे 
सभझौ ाको ढाचँा 

 
स्थानीय सािाखजक सरुक्षा प्राप्त गने बािबालिकाको अलभभावक वा बािबलिका स्वयं श्री...........¸पवहिो 
पक्ष र कोष व्यवस्थापन सलिल ¸ दोस्रो पक्ष बीचिा श्री............को वह ाथय उपयोग गने गरी िालसक 
रु. ............  का दरिे .......... सभि  पलसि  था अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग 
सािाखजक सरुक्षा काययक्रि सञ्चािन ऐन, २०७५ िा उखल्िखख   श य बधदेज पािना गरेसभि अनदुान 
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रकि उपिब्ि गराउने सभबधििा सभझौ ा गनय दवैु पक्ष सहि  भई यस सभझौ ािा हस् ाक्षर गरी 
एक एक प्रल  लियौ ठदयौ ।    
 
 पलसि 
(क) सभबखधि  अलभभावकिे पािना गनुयपने श य 

१.  बािबालिकािाई लनरध र ववद्यािय पिाउने । 
२.  प्राप्त सहयोगको रकि बािबालिकाको वह को िालग खचय गने । 
३.  लबरािी भएर वा अधय कारणबाट बािबालिका ववद्यािय जान नसकेिा सभबखधि  ववद्यािय 

र ୵नगरपालिकािाई लिखख  जानकारी ठदने । 
४. बािबालिकािाई जोखखिपूणय काििा निगाउने । 
५.  अनगुिन सलिल िाई सहयोग गने र ठदएका सझुाव कायायधवन गने । 
६.   बािबालिकाको खस्थल िा कुनै पररव यन आए त्यसको जानकारी सलिल िाई ठदने । 
७.  छोरा र छोरीिा भेदभाव नगने । 

(ख) सभबखधि  सलिल िे पािना गनुयपने श यहरु 
१.  यस सभझौ ािा उल्िेखख  रकि सभझौ ा अवलि भरर वा श यको पािना भएसभि चौिालसक 

उपिब्ि गराउने, 
२.  यस काययववलि लभत्र रही सलिल िे ठदएको सझुाव कायायधवयन गने,  
३.  अनगुिनको क्रििा लनदेखशका अनसुार प्रदान गरीआएको सहयोग रकि रोक्का वा  स्थगन 

गनुयपने कुनै पलन आिार भेवटएिा  सनुवुाईको उखच  िौका ठदई लिखख  रुपिा सभबखधि  
अलभभावक र ववद्याियिाई सूचना ठदने, 

४.  सभबखधि  अलभभावक र बािबालिकासँग लनरध र सभपकय िा रवहरहनपुने । 
 

  
 
 
 
 
 
र्ल  सभव .्..........साि..............िवहना........ग े........रोज शभुि ्। 
 
 

अलभभावक/बािबालिका स्वयंका 
 फय बाटः 
नाि थरः...................  
नागररक ा नं................ 
हस् ाक्षर ................. 
 

सञ्चािक सलिल को  फय बाट 

नाि थरः................. 
दस् ख ः 
पद: 
संस्थाको छाप : 

बािबालिकाको नािः 
िेगाना   

ववद्याियको नाि  कक्षा  
औिा छाप 
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अनसूुची -४ 
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सभबखधि ) 

अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग ठदर्ने सािाखजक सरुक्षा काययक्रि पररचय पत्रको ढाचँा 
              जयपथृ्वी नगरपालिका नगर काययपपिकाको कायायिय 

....................................खजल्िा, ...................... प्रदेश 
 

पररचय पत्र नं. : ................................ 
नाि थर : ............................लिङ्ग : ............उिेर : ...... 
िेगाना: नगरपालिका : ....................................,  वडा नं : ............. 
खजल्िा : ..........................           प्रदेश : ............................... 
ववद्यािय : ...................................................... अध्ययन गरररहेको कक्षा : ........... 
अलभभावकको नाि थर : ........................................ ना. प्र.प. नभबर : ................. 
अलभभावकको िेगाना : नगरपालिका : ....................,  वडा नं : ...............  
खजल्िा : ........................     प्रदेश : .................... 
बैङ्किा खा ा खोिेको भए,- 
बैङकको नाि र खा ाको वकलसि : .................... 
बैङक खा ाको नभबर : .................... 
रकि पाएको वववरण,- 
बखुझलिनेको,- 
नाि, थर : ................................. 
दस् ख  : .................................... 
लिल  : ............................. 
कूि रकि : .......................... 

बझुाउनेको,- 
नाि, थर : ................................... 
दस् ख  : .................................... 
लिल  : ................................... 
पद : ......................................... 
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अनसूुची-५ 
(दफा २२ सँग सभबखधि ) 

अनाथ  था जोखखियकु्त बािबालिकाका िालग सािाखजक सरुक्षा काययक्रि 
िाभग्राहीहरुको अलभिेख 

             जयपथृ्वी नगरपालिका नगर काययपपिकाको कायायिय 
.....................................खजल्िा...................... प्रदेश 

 
िाभग्राही 
नभवर 

िाभग्राहीको 
नाि थर 

अध्ययन गने 
भए ववद्यािय  

अलभभावक/संरक्षकको 
नाि थर 

अलभभावक/संरक्षकको 
नागररक ा नभबर 

िेगाना 

नाि  
कक्षा 

       
       
     

आज्ञािे, 
शरेुशराज जोशी 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  
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