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तावना : अनाथ तथा जोिखमयु
कायिविध स ब धमा आव यक

१.

संि

बालबािलकाका लािग थानीय तहमा सामािजक सुर ा काय म स ालन

व था गन वा छनीय भएकाले, टीकापुर नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

प र छेद-१
ारि भक
नाम र ार भ : (१) यस कायिविधको नाम “अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाको लािग

सामािजक सुर ा काय म (स ालन कायिविध) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो कायिविध तु त ार भ नेछ ।
२. प रभाषा : िवषय वा स गले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अनाथ तथा जोिखमयु बालबािलका” भ ाले १८ वष उमेर पुरा नभएका दफा १२
बमोिजमका लाभ ाही बालबािलका स झनुपछ ।
(ख)

" मुख" भ ाले नगरपािलकाको मुख भ े स झनुपछ ।

(ग)

“अिभलेख” भ ाले दफा २२ बमोिजम तयार ग रएको अिभलेख स झनुपछ ।

(घ)

“कायपािलका” भ ाले नगर कायपािलका स झनुपछ ।

(ङ)
“कोष” भ ाले अनाथ तथा जोिखमयु बालबािलकाको लािग सामािजक सुर ा
काय म स ालन गन यसै कायिविध ारा थापना ने अ य कोष स झनुपछ।
(च) “ मुख शासक य अिधकृ त” भ ाले नगरपािलकाको मुख शासक य अिधकृ त स झनुपछ
।
(छ) "वडा कायालय" भ ाले नगरपािलकाको वडा कायलय भ े स झनुपछ ।
(ज) “शाखा” भ ाले सामािजक सुर ा हेन शाखा स झनुपछ ।
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(झ) “सिमित” भ ाले कायपािलकामा ग ठत सामािजक िवकास सिमित स झनुपछ।
(ञ) “स ालक सिमित” भ ाले दफा ६ बमोिजम ग ठत कोष
सिमित स झनुपछ ।

व थापन तथा संचालक

(ट) " थानीय तह" भ ाले नगरपािलका भ े स झनुपछ ।
(ठ)

“ थानीय तर” भ ाले टीकापुर नगरपािलका नगरपािलकाको भौगोिलक
।

े स झनुपछ

(ड) “ थानीय बाल अिधकार सिमित” भ ाले चिलत कानून बमोिजम थानीय तरमा बाल
अिधकार स व नको लािग ग ठत सिमित स झनुपछ ।
३. उ े य : यस ऐनको उ े य देहाय बमोिजम नेछ :(क) अनाथ तथा जोिखमयु बालबािलकाको लािग नगरपािलकामा सामिजक सुर ा काय म
स ालन गन थापना ने वा भएको कोषलाई िनयमन गन।
(ख) स ालनमा रहेका अ षय कोषवाट ा आ दानी समेतको आधारमा सामािजक सुर ा
आव यक देिखएका अनाथ तथा जोिखम यु बालबािलकाको पिहचान गरी उनीह लाई
नगद वाह गन व था िमलाउने ।

प र छेद-२
कोष थापना तथा स ालन
४. अनुमित दने : (१) नगरपािलका

े मा अनाथ तथा जोिखमयु

काय म स ालन गन अनुमित िलन चाहने

ि

बालबािलकाको लािग सामािजक सुर ा

वा सं थाले कायपािलका सम अनुमितको लािग िनवेदन

दनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुमित माग गन

ि

वा सं थालाइ कायपािलकाले काय म तथा

सोमा ने खच रकम नगरपािलकाको वा षक बजेटमा उ लेख ने र उ

रकम दफा ५ बमोिजमको कोष

माफत खच नेगरी काय म स ालन गन अनुमित दन स े छ ।
(३) यस दफामा अ य जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकार वा देश सरकारको
सहमित वा अनुमित अथवा नेपाल सरकार वा देश सरकारको नीित अ तगत स ािलत ने अनाथ तथा
जोिखमयु

बालबािलकाको लािग सामािजक सुर ा काय म संचालन भइरहेको हकमा यो ऐनको

व था लागू ने छैन ।
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५. कोष थापना : (१) कायपािलकाले नगरपािलका

े िभ अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाको लािग

सामािजक सुर ा काय म स ालन गन गैरसरकारी संघ सं था तथा अ य िनकायले अनाथ तथा
जोिखमयु

बालबािलकाको लािग सामािजक सुर ा काय ममा खच गन वा कोषको मूलधनमा योगदान

गन ग र रकम दािखला गनको लािग एक अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाका लािग सामािजक सुर ा

काय म स ालन कोष थापना गनछ ।
(२) कोषमा थानीय तहले अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाको लािग सामािजक सुर ा

दान गन गरीबी यूिनकरणका लािग िविनयोजन ग रएको रकम पिन दािखल गन स कनेछ ।
(३) नगरपािलका

े मा कोषमा दािखला रकम बाहेक अ य

ोतबाट खच गनगरी कु नै

सं थालाइ अनुमित वा सहमित दइने छैन ।
६. कोष स ालन व था : (१) कोषको स ालनको लािग देहाय बमोिजमको एक कोष
स ालक सिमित रहनेछ :
(क)

व थापन तथा

नगर कायपािलकाबाट मनोिनत कायपािलकाको एक जना मिहला सद य,
-संयोजक

(ख) थानीय तरमा कायरत बालबािलकाह संग स बि धत गैरसरकारी सं था वा
थानीय बालसंर ण सिमितका अ य ह म येबाट समािजक िवकास
सिमितले मनोिनत गरे को एक जना ितिनिध
-सद य
(ग)

थानीय तरमा स ािलत सावजिनक वा सामुदाियक मा यिमक
िव ालयह का धाना यापकह म येबाट समािजक िवकास सिमितले
मनोिनत गरे को एक जना ितिनिध
-सद य

(घ)

थानीय तरमा संचािलत सहकारी सं थाह का अ य ह म येवाट समािजक
िवकास सिमितले मनोिनत गरे को एक जना ितिनिध
सद य

(ङ)

थानीय तरमा कायरत वा य स थासंग स बि धत कमचारी वा मिहला
वा य वयंम सेवकह म येवाट समािजक िवकास सिमितले मनोिनत गरे को
एक जना ितिनिध
-सद य

(च)

कोषमा योगदान गन दाताह म येबाट समािजक िवकास सिमितले मनोिनत
गरे को एक जना ितिनिध
-सद य

(छ) थानीय बाल लवह
जना ितिनिध

म येबाट समािजक िवकास सिमितले मनोिनत गरे को एक
-सद य

(ज) सामािजक िवकास शाखाका एकजना कमचारी -सद य सिचव
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तर सामािजक िवकास सिमित गठन भईनसके को अव थामा नगर कायपािलकाले
सद य तो ु पनछ ।
(२) सिमितका सद यह को कायाविध तीन वषको नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन कोषमा कु नै रकम दािखला गदा
भएको स झौताले स ालक सिमितमा कु नै ितिनिध व गराउनुपन भएमा सो रकमसँग
स बि धत खचको िनणय गदा स झौता बमोिजमको ितिनिध व गराउन बाधा पन छैन ।
७. अ य कोष खडा गन : (१) कोषले ज मा गन गरी ा

ने रकम म ये अ यकोषका लािग ा

ने सबै र

अ य म ये प ीस ितशत रकम अ य कोषको पमा रा ुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको याज वापत ा

ने रकम बाहेक अ य कोषको

पमा रहेको रकम

कु नै पिन कायमा खच गन पाइने छैन ।
८. शत बमोिजम खच गन : कोषमा रकम दािखला गदा कु नै िनधा रत काय म वा कु नै काय ममा िनधा रत
याबाट खच गन सहमित बमोिजम दािखला भएको रकम खच गदा स ालक सिमितको सहमित
बमोिजम खच गनु पनछ ।
९. कोषको रकम खच गन नपाइने : देहाय बमोिजमको कायमा कोषको रकम खच गन पाइनेछैन :(क) तािलम, गो ी, मण वा सो कृ ितको अ य काय,
(ख) मसल द, छपाइ, प पि का, िव ापन वा सो कृ ितको अ य काय ।
१०. कोषमा रकम दािखल गनस े : (१) नगरपािलकाले अनाथ तथा जोिखममा रहेका बालबािलकाको संर ण,
सुर ा तथा सबलीकरणमा वा षक बजेट माफत तो कएको रकम कोषमा दािखल गरी कोष माफत खच
गनस े छ ।
(२) नगरपािलका

े मा काय मको लािग खच ने सबै कारका रकम कोषमा दािखला ने

कायपािलकाले िमलाउनेछ ।
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व था

प र छेद-३
कोषको रकम खच गन

या

११. खच यव थापन : कोषको रकम देहाय बमोिजमको काय मह मा खच गन स कनेछ :(क) लि त समूहलाइ दईने नगद अनुदान,
(ख) लि त समूहलाइ िनि त अविधको सहयोगाथ दइने आविधक अनुदान,
(ग) लि त समूहलाइ आव यकता अनुसार िवपद समेतमा सहयोग गन दईने िवशेष अनुदान,
(घ) कु नै दाताले कु नै बालबािलका लािग तोके र दएको सशत अनुदान ।
१२. लाभ ाही समूह : दफा ११ बमोिजमको काय म देहाय बमोिजमको लाभ ाही बालबािलकाको लािग
स ालन गनुपनछ :(क) आमा बाबु दुबैको मृ यु भएको, कोही पिन आफ त नभई अ को शरणमा बसेका
बालबािलका,
(ख) आमा बाबु दुबैको मृ यु भई आफै घरमुली भएका बालबािलका,
(ग) आमा बाबु दुबैको मृ यु भई आफ तको (प रवारका अ य सद यको) रे खदेखमा रहेका
बालबािलका,
(घ) आमा बाबु दुबै मानिसक रोगी, बेप ा, पूण अपा गता भई उनीह बाट उिचत संर ण
पाउन नसके का बालबािलका,
(ङ) आमा वा बाबु कु नै एकको मृ यु, बेप ा, दो ो िववाह गरी टाढा बसेको,बौ क वा इ ीय
स ब धी दघकािलन अश ता भएका, बाबुको पिहचान नभएको वा पूण अपा गता भई
एकल अिभभावकसँग बिसरहेका बालबािलका ।
(च) आ नो स पि नभएको, याहार सुसार गन प रवारको सद य वा संर क नभएको
बालबािलका ।
१३. नगद अनुदानको दर : लाभ ाहीलाइ नगद अनुदान ददा ित मिहना कायपािलकाले तोके को रकममा
नघटने गरी दनुपनछ ।
१४. सावजिनक सूचना गनुपन : (१)

येक वष अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा कायतािलका सिहत

सावजिनक सूचना गरी लि त बालबािलकाको लािग दइने अनुदानको

या सु गनु पनछ ।

(२) सूचना काशन गदा वडा कायालय, िव ालय, वा य सं था बालबािलकासँग काम गन
सरकारी तथा गैर सरकारी सं थाका कायालयह मा सूचना टाँ ु पनछ ।
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१५. आवेदन गनुपन : (१) आवेदन आ हानको लािग सावजिनक सूचना कािशत गनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सावजिनक सूचना कािशत गदा र आवेदन फारम िवतरण गदा
नगरपािलकामा काय े

रहेका स घ सं था, बाल अिधकार सिमित, बाल समूहको सहयोग िलन

स कनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना

काशन गरे को प

दनिभ

अनुसूची-२ बमोिजमको

ढाँचामा आवेदन दनु पनछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको आवेदनसाथ देहायका कागजात संल गनुपनछ :(क)

बालबािलकाको ज म दता माण प को ितिलिप,

(ख)

अिभभावक नेह ले अिभभावकको नाग रकताको माण प को ितिलिप,

(ग)

बाबु୵आमाको मृ यु भएको अव थामा मृ यु दताको माणप को ितिलिप,

(घ)

अिभभावक पूण अपा गता भएमा अपा गता काडको ितिलिप,

(ङ)

बाबुआमा बेप ा भएको, मानिसक रोगी भएको स दभमा माण खु ने कागजात

१६. लाभ ाहीलाई दइने रकमको िनधारण, लाभ ाहीको सं या िनधारण, छनौटको लािग ाथिमकता र
छनौटको

या : (१) लाभ ाहीलाई िवतरण गन अनुदान रकम देहाय बमोिजम िनधारण गनपनछ :(क) अिघ लो वषको लेखा िववरणमा खुलेको कोषको रकमवाट ा
िनकायवाट लि त बालबािलकालाई िवतरण गनभिन

ाज¸ कु नै दाता वा
दइएको रकम जोडेर

लाभ ाहीलाई िवतरण गन ज मा अनुदान रकमको तय गन,
(ख) ख ड (क) अनुसार रकम गणना गदा यस अिघको वषमा स झौता भएका लाभ ाहीलाई
दनु पन रकम घटाई िवतरण गन रकमको तय गन,
(ग) कु नै दातावाट िनधा रत दर बमोिजम िनि त अविधकोलािग अनुदान दने गरी रकम
ा भएमा य ता लाभ ाहीको लािग ा रकम छु ै िवशेष अनुदान उपशीषकमा
रकम उ लेख गन,
(घ) तर ख ड (ग) बमोिजम रकम

ा

गदा दफा १३ बमोिजमको दरमा क तीमा एक

वषभ दा कम समयको लािग रकम वीकार गन पाईने छैन । यस दफामा तो कएभ दा
कम रकम अ य कोषमा भने ज मा गन स कने ।
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(२) लाभ ाहीको स

या िनधारण देहाय बमोिजम गनु पनछ :-

(क) दफा १३ मा तो कएको दरलाई बा
रकमलाई भाग गरी लाभ ाहीको स

मिहनाले गुणन गरे र दफा १६.१(ख)बाट ा
या िनधारण गन पन।

(ख) तर दफा १६.१ को लािग लाभ ाहीको लािग दाताबाट अनुदान रकम ा भएकालाई
छु ै उपशीषकमा राखी लाभ ाहीको स

या ए कन गन ।

(३) लाभ ाहीको छनौटको ाथिम कता देहाय बमोिजम नेछ :आवेदकको कार

१
२
३
४

५

(४)

ाथिमक करण

थप
ाथिमक करण
आमाबाबु दुवै गुमाई अ को शरणमा पिहलो
एकै
कारका
रहेका बालबािलका
आवेदकह
म येबाट छनौट
आमाबाबु दुवै गुमाई आफै घरमूली भएका दो ो
गनु
परे मा
बालबािलका
िन ानुसार
आमाबाबु दुवै गुमाई आफ तको रे खदेखमा ते ो
बालबािलकाला
रहेका बालबािलका
ई थिमक करण
आमाबाबु दुवै मानिसक रोगी, वेप ा, पूण चौथो
गनु पनछ :अपा गता भई उिचत संर ण पाउन
(क) हाल बाल
नसके का बालबािलका
िमकको
पमा
काम
आमाबाबुम ये कु नै एकको मृ यु, बेप ा, पाँचौ ँ
ग ररहेका
दो ो िववाह गरी छु ै बसेको, मानिसक
बालबािलका
रोगी, बाबुको पिहचान नभएको वा पूण
(ख)िव ालय
अपा गता भई एकल अिभभावकसँग
बािहर रहेका
बिसरहेका बालबािलका
बालबािलका
(ग)आ नो
स पित
नभएका
बालबािलका
उपदफा (३) बमोिजमको ाथिमक करण गरी छनौट भएका बालबािलकाह को
नामावली स बि धत थानीय तहले सावजिनक सूचना ारा जानकारी गराउनु पनछ
।

(५) छनौट स ब धी जानकारी स बि धत बालबािलका, उनीह का अिभभावक र अ ययन
ग ररहेको िव ालयलाई प माफत वा अ य स ार मा यम ारा ग रनेछ ।
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१७. स झौता गरी प रचयप दनु पन : (१) दफा १६ बमोिजम छनौट भएका बालबािलकाह लाई सहयोग
दान गनु अिघ उनीह का बाबु आमा वा अिभभावक वा वयं बालबािलकासँग अनुसूची-३ बमोिजमको
ढाँचामा स झौता गनु पनछ ।
(२) स झौताको समयमा छनौट भएका बालबािलका, उनीह को बाबु आमा वा अिभभावकलाई
यसबाट पन असर तथा भावका बारे मा जानकारी एवम् परामश ग रनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम स झौता ग रएका आमा बुवा वा अिभभावक वा
बालबािलकालाई अनुसूची-४ बमोिजमको ढाँचामा प रचय प दनु पनछ ।

वयं

प र छेद ४
अनुदान रकमको िवतरण¸ रो ा तथा उपयोग
१८.

रकम िवतरण र उपयोगः (१) अनुदान रकम चौमािसक पमा िवतरण गनु पनछ ।
(२) अनुदान रकम बालबािलकाको अिभभावकलाई दनु पनछ । य द बालबािलका आफ
घरमूली भएको अव थामा भने स बि धत बालबािलकालाई नै दन स कनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकमको िवतरण गदा सबै सरोकारबालाह लाई समेटेर कु नै
समारोह भएको अवसर पारे र भ ा िवतरण गन स कनेछ वा नेपाल सरकारले सामािजक सुर ा भ ा
िवतरण गन समयमा िवतरण गन बाधा पन छैन ।
(४) अनुदान रकमको उपयोग लाभाि वत वगका अिभभावकले बालबािलकाको िहतमा (ज तै
िश ा, , वा य, खाना, कपडा, आ द) योग गनुपनछ ।

१९.

लगत क ा ने अव थाह : देहायको अव थामा लाभ ाहीह को नाम स बि धत थानीय तहको
अिभलेखबाट क ा ग रनेछ :(क)

िनज बसाइँ सरी गएमा,

(ख)

िनजले अ य
ा गरे मा,

(ग)

िनजले उ मा यिमक तह पूरा गरे मा वा अठार वष पूरा भएमा,

(घ)

िनजको बाल िववाह भएमा,

(ङ)

िनजको मृ यु भएमा ।

ि

वा संघ सं थाबाट यस काय मबाट भ दा बढी सहयोग

(च) वयं नाबालकले आफूँ ले पाउने अनुदान रकम निलने भिन व घोषणा गरे मा
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प र छेद ५
अनुगमन¸ लेखा ितवेदन तथा अिभलेिखकरण
२०.

अनुगमन तथा ितवेदन : (१) काय मको वा षक ितवेदन जे मिहनामा तयार गरी कायपािलकाको
सामािजक िवकास हेन सिमितमा पेस गनु पनछ।
(२) ितवेदनको ढाँचा सिमितले तो क दए बमोिजम नेछ ।
(३) यस ऐन बमोिजम काया वयन ने काय मको अनुगमन सिमितले गनछ ।
(४) अनाथ तथा जोिखमयु बालबािलकाका लािग यस ऐन बमोिजमको काय म स ालन भए
नभएको अनुगमन गन सामािजक शाखा वा कु नै सिमितको सद यको संयोजक वमा अनुगमन टोली बनाई
ितवेदन तयार गराउन बाधा पनछैन ।
(५) सिमितले थलगत अ ययन गरी उ े य अनु प काम भए नभएको हेरी नभएको पाएमा
अनुदान रकम रो ा गन िनदशन दन स े छ ।
(६) अनुगमन गदा स ालक सिमितले गरे का काम कावाही समेत हेरी
ितवेदन तयार गरी स ालक सिमितलाई सुधारकोलािग िनदशन दन स े छ ।

या पूरा भए नभए

२१. लेखा स ब धी व था : (१) अ य कोषको रकम नेपाल रा बकबाट “क, ख, वा ग” ेणीको इजाजत
ा म ये अिधकतम ाजदर तथा अ य सुिवधा उपल ध गराउने बकमा मु ती खाता खोली रकम ज मा
ग रनेछ ।
(२) कोषबाट ा
ाज तथा कोषमा नजाने तर लाभ ाहीलाई अनुदानको लािग दइने भनी
स कलनका लािग सोही बकमा छु ै च ती र बचत खाता खोिलनेछ ।

ा

रकम

(३) दुवै खाताको खाता स ालन स ालक सिमितको संयोजक र सद य सिचवको संयु
द तखतबाट नेछ ।
२२.

लाभ ाहीह को मूल अिभलेख : लाभ ाहीह को मूल अिभलेख अनुसूची -५ बमोिजमको ढाँचामा सबैले
दे े गरी रा ु पनछ ।

२३.

गुनासो दता गन स े : (१) अनुदानको लािग छनौट भएका बालबािलकाले रकमको िवतरण वा अ य
कृ या उपर िच नबुझम
े ा िनणय भएको िमितले पैतँ ीस दनिभ कायपािलकाको सामािजक सुर ा हेन
शाखामा गुनासो दता गन स े छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कु नै गुनासो ा भएमा समामािजक िवकास शाखाले सो उपर
आव यक जाँचबुझ गरी िनणयको लािग सिमितको बैठकमा पेस गनु पदछ ।

२४.

अनूसच
ू ीमा हेरफे र तथा थपघट गन स े : कायपािलकाले अनुसूचीमा आव यक हेरफे र तथा थपघट गन
स ेछ ।
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अनुसच
ू ी–१

चरण
या सु

सूचना काशन

आवेदन सकलन

छनौट
गुनासो सुनुवाई

स झौता

काया वयन

(दफा १४ को उपदफा (१) सगँ स बि धत)
अनुदान िबतरण तािलकाको ढाँचा
मिहना
गन पन काय
कै फयत
असोज
रकम¸ सं या र अि तम
नितजा जानकारी गराउने
िमित तय
का तक
सबै
वडाकायालय
तथा सबैजनाले थाहा पाउने
िव ालयमा समेत
गरी सूचना वाह नुपन
।
मि सर मसा त स म सबैलाई सहज
ने गरी बडा
कायालयसँग
स कलन गन ।
सम वय गरी वडा तरवाट
स कलन गन
व था
गनुपन । यसका लािग
थानीय तरमा ग ठत
बाल सर ण सिमितको
सहयोग िलन स कनेछ ।
पुस मसा त
आवेदनको मू या कन तथा
छनौट
फा गुन पिहलो ह ा
सूची काशन गरी ७ दन
स ममा कसैको के ही गुनासो
भए रा अनुरोध गद सूचना
काशन
फागुन मिहना िभ
स झौतामा किहले स म
कसरी कु न मिहना दइने
आ द खुलाउनुपन ।
स झौता अविधस म
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अनुसच
ू ी –२
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग स बि धत)
अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाका लािग सामािजक सुर ा काय म आवेदन फारमको ढाँचा

१. बालबािलकाको िववरणः
नामथर........................................िल ग ............उमेर ......
नगरपािलका...........................................वडा नं.....
िज ला ............

देश ...............................

िव ालय ......................................................... क ा ...........
वा य अव था ........................................................................
ज म दता भएको/नभएको
२. बुवाको िववरण
(१) बुवाको नाम, थर .............................................................
(२) बुवा नभएको भए सोको कारण : (क) मृ यु भएको (ख) बेप ा (ग) अक िववाह गरी गएको (घ) अ य
..............
(३) बुवाको शारी रक वा मानिसक अव था : (क) मानिसक रोगी (ख) पुण अपा ग (ग) अ य अव था
.............................
३. आमाको िववरण
(१) आमाको नाम, थर .............................................................
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मृ यु भएको (ख) बेप ा (ग) अक िववाह गरी गएको (घ)
अ य ..............
(३) आमाको शारी रक वा मानिसक अव था : (क) मानिसक रोगी

(ख) पुण अपा ग (ग) अ य अव था

.............................
४. आमा वा बुवा वा अिभभावक अपा ग भएमा अपा गताको प रचय प भएको/नभएको
 अपा गताको कार

क

ख

ग

घ

५. अिभभावक/संर कको िववरणः
 अिभभावक/संर कको नाम, थर ..............................................
 पूरा ठे गाना ....................................................
 अिभभावक୵
 संर कको नाग रकता माण प न बर ......................................
६. पा रवा रक िववरणः
.सं.

प रवारको सद यको नाम

नाता

उमेर
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पेसा

अनुसच
ू ी -३
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग स बि धत)
नगरपािलका र स बि धत अिभभावक वा बालबािलका बीच ने स झौताको ढाँचा
थानीय सामािजक सुर ा ा गन बालबािलकाको अिभभावक वा बालबािलका वयं ी...........¸पिहलो प र
कोष

व थापन सिमित¸ दो ो प

बीचमा

ी............को िहताथ उपयोग गन गरी मािसक . ............ का

दरले .......... स म तपिसल तथा अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाका लािग सामािजक सुर ा काय म

स ालन ऐन, २०७५ मा उि लिखत शत ब देज पालना गरे स म अनुदान रकम उपल ध गराउने स ब धमा
स झौता गन दुवै प सहमत भई यस स झौतामा ह ता र गरी एक एक ित िलयौ दयौ ।
तपिसल
(क) स बि धत अिभभावकले पालना गनुपन शत
१. बालबािलकालाई िनर तर िव ालय पठाउने ।
२.

ा सहयोगको रकम बालबािलकाको िहतको लािग खच गन ।

३.

िबरामी भएर वा अ य कारणबाट बालबािलका िव ालय जान नसके मा स बि धत िव ालय र
नगरपािलकालाई िलिखत जानकारी दने ।
४. बालबािलकालाई जोिखमपूण काममा नलगाउने ।
५. अनुगमन सिमितलाई सहयोग गन र दएका सुझाव काया वन गन ।
६. बालबािलकाको ि थितमा कु नै प रवतन आए यसको जानकारी सिमितलाई दने ।
७. छोरा र छोरीमा भेदभाव नगन ।
(ख) स बि धत सिमितले पालना गनुपन शतह
१.
२.
३.

यस स झौतामा उ लेिखत रकम स झौता अविध भ र वा शतको पालना भएस म चौमािसक
उपल ध गराउने,
यस कायिविध िभ रही सिमितले दएको सुझाव काया वयन गन,
अनुगमनको ममा िनदिशका अनुसार दान गरी आएको सहयोग रकम रो ा वा थगन गनुपन कु नै
पिन आधार भे टएमा सुनव
ु ाईको उिचत मौका दई िलिखत पमा स बि धत अिभभावक र
िव ालयलाई सूचना दने,

४.

स बि धत अिभभावक र बालबािलकासँग िनर तर स पकमा रिहरहनुपन ।
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अनुसच
ू ी -४
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग स बि धत)
अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाका लािग दइने सामािजक सुर ा काय म प रचय प को ढाँचा

............................. नगरपािलकाको कायालय
....................................िज ला, ...................... देश
प रचय प नं. : ................................
नाम थर : ............................िल ग : ............उमेर : ......
ठे गाना: नगरपािलका : ...................................., वडा नं : .............
िज ला : ..........................

देश : ...............................

िव ालय : ...................................................... अ ययन ग ररहेको क ा : ...........
अिभभावकको नाम थर : ........................................ ना. .प. न बर : .................
अिभभावकको ठे गाना : नगरपािलका : ...................., वडा नं : ...............
िज ला : ........................

देश : ....................

बै कमा खाता खोलेको भए,बैङकको नाम र खाताको किसम : ....................
बैङक खाताको न बर : ....................
रकम पाएको िववरण,बुिझिलनेको,नाम,थर.........................
द तखत:........................
िमित:..........................
कू लरकम:........................

बुझाउनेको,नाम,थर:..........................
द तखत:..........................
िमित:............................
पद:..............................
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अनुसच
ू ी-५
(दफा २२ सँग स बि धत)
अनाथ तथा जोिखमयु

बालबािलकाका लािग सामािजक सुर ा काय म
लाभ ाहीह को अिभलेख

............................. नगरपािलकाको कायालय
.....................िज ला...................... देश
लाभ ाही लाभ ाहीको
न वर
नाम थर

अ ययन गन भए अिभभावक/संर कको अिभभावक/संर कको ठे गाना
िव ालय
नाम थर
नाग रकता न बर
नाम
क ा

14

