
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक 
सरुक्षा कोष (सञ्चािन) काययविलि, २०७८  

 

प्रस्तािना: यस ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाहरुको उद्धार 
तथा राहतको िालग सामाखजक सरुक्षा कोष सञ्चािन काययविलि लनमायण गरी सो काययविलिको कायायन्ियन 
गनय िाञ्छनीय िएकािे यस ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७५ 
को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकािे देहायको काययविलि बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 
प्रारखभिक 

१.  संखक्षप्त नाम र प्रारभि : (१) यस काययविलिको नाम “अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको 
िालग सामाखजक सरुक्षा कोष (सञ्चािन) काययविलि, २०७८” रहनेछ। 

(२) यो काययविलि तरुुन्त प्रारभि हनुेछ। 
२.  पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा- 

(क) “अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिका” िन्नािे १८ िषय उमेर परुा निएका दफा 
१२ बमोखजमका िािग्राही बािबालिका सभझनपुदयछ। 

(ि) “प्रमिु” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर प्रमिुिाई सभझनपुदयछ। 
(ग) "उपप्रमिु" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको उपप्रमिुिाई सभझनपुदयछ। 

(घ) “प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अलिकृतिाई सभझनपुदयछ।  

(ङ) “काययपालिका” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका, नगर काययपालिकािाई सभझनपुदयछ।  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 
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 (च) “कोष” िन्नािे अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा 
काययक्रम सञ्चािन गनय यसै काययविलिद्वारा स्थापना हनुे अक्षय कोषिाई 
सभझनपुदयछ। 

(छ) “अलििेि” िन्नािे दफा २२ बमोखजम तयार गररएको अलििेििाई सभझनपुदयछ ।  
(ज) "िडा कायायिय" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाका ९ िटै िडा कायायियहरुिाई 

सभझनपुदयछ । 
(झ) “शािा” िन्नािे सामाखजक सरुक्षा हेने शािािाई सभझनपुदयछ ।  
(ञ) “सलमलत” िन्नािे काययपालिकाबाट गठन गररएको सामाखजक विकास सलमलतिाई 

सभझनपुदयछ। 
(ट) “सञ्चािक सलमलत” िन्नािे दफा ६ बमोखजम गदठत कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चािक 

सलमलतिाई सभझनपुदयछ ।  
(ठ) "नगरपालिका" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका, सैनिार बददययािाई सभझनपुदयछ । 
(ड) “स्थानीय स्तर” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्रिाई सभझनपुदयछ। 
(ढ)  “स्थानीय बाि अलिकार सलमलत” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बाि अलिकार 

सभिद्धयनको िालग गदठत सलमलतिाई सभझनपुदयछ ।  
३.  उद्दशे्य : यस काययविलिको उदे्दश्य देहाय बमोखजम हनुेछ :- 

(क) अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको िालग नगरपालिकामा सामाखजक सरुक्षा 
काययक्रम सञ्चािन तथा सामाखजक सरुक्षा कोषिाई लनयमन गने ।  

(ि) सञ्चािनमा रहेको अक्षय कोषिाट प्राप्त आभदानी समेतको आिारमा सामाखजक सरुक्षा 
आिश्यक देखिएका अनाथ तथा जोखिम यकु्त बािबालिकाको पवहचान गरी 
उनीहरुिाई नगद अनदुान उपिब्ि गराउने ।  

                                 पररच्छेद-२ 
कोष स्थापना तथा सञ्चािन 

४. अनमुलत ददने : (१) यस ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्रका अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको 
िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत लिन चाहने व्यखक्त िा संस्थािे नगरपालिका 
समक्ष अनमुलतको िालग लनिेदन ददनपुनेछ । 

  (२) कुनै िमय िा सभप्रदायिाई विशेष उत्थान गने िा िमय पररितयनिाई प्रोत्सावहत गने 
संघसंस्थाहरुिाई अनमुलत ददइने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोखजम अनमुलत माग गने व्यखक्त िा संस्थािाइय काययपालिकािे काययक्रम 
तथा सोमा हनुे िचय रकम नगरपालिकाको िावषयक बजेटमा उल्िेि हनुे र उक्त रकम दफा ५ 
बमोखजमको कोष माफय त िचय हनुेगरी काययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापलन नेपाि सरकार िा प्रदेश 
सरकारको सहमलत िा अनमुलत अथिा नेपाि सरकार िा प्रदेश सरकारको नीलत अन्तगयत सञ्चालित 
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 हनुे अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन िइरहेको 
हकमा यो काययविलिको व्यिस्था िागू हनुे छैन । 

५. कोष स्थापना : (१) नगर काययपालिकािे नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका अनाथ तथा जोखिमयकु्त 
बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन गनय एक कोषको स्थापना गनेछ। 
(२) सो कोषमा देहाय बमोखजमका रकमहरु जभमा गररनेछः 

(क) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार िा अन्य गैरसरकारी संघ संस्थािे अनाथ तथा 
जोखिमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा काययक्रममा िचय गनय  ददएको रकम 
(ि) कोषको मूििनमा योगदान गने गरी दाखििा गररने रकम 
(ग) नगरपालिकािे अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाको िालग सामाखजक सरुक्षा प्रदान 
गनय तथा गरीबी न्यूलनकरणका िालग विलनयोजन गरेको रकम 

६. कोष सञ्चािनको व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चािनको िालग देहाय बमोखजमको एक कोष व्यिस्थापन 
तथा सञ्चािक सलमलत रहनेछ। 

(क)  नगरपालिकाको उपप्रमिु                                      -संयोजक 
(ि) सामाखजक विकास सलमलतका संयोजक                   - सदस्य 
(ग) नगरपालिकामा काययरत बािबालिकाहरुसँग सभबखन्ित गैरसरकारी संस्था िा स्थानीय बाि संरक्षण 

सलमलतका अध्यक्षहरु मध्येबाट काययपालिकाबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि -सदस्य 
(घ) नगरपालिकामा सञ्चालित सामदुावयक माध्यलमक विद्याियहरुका प्रिानाध्यापकहरु मध्येबाट 

काययपालिकाबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि                 -सदस्य 
(ङ) नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुका अध्यक्षहरु मध्यिेाट संयोजकबाट मनोलनत एकजना 

प्रलतलनलि              -सदस्य                                        
(च) नगरपालिकामा काययरत स्िास््य संस्थासँग सभबखन्ित कमयचारी िा मवहिा स्िास््य स्ियमं 

सेविकाहरुमध्येिाट सामाखजक विकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलि -सदस्य 
(छ) कोषमा योगदान गने दाताहरु मध्येबाट व्यिस्थापन तथा सञ्चािक सलमलतबाट मनोलनत एक जना 

प्रलतलनलि                   -सदस्य 
(ज) नगर स्तरीय बाि क्ििका अध्यक्ष                          -सदस्य 
(झ) मवहिा तथा बािबालिका शािाको कमयचारी             -सदस्य-सखचि  

(२) सलमलतका मनोलनत सदस्यहरूको कायय अिलि तीन िषयको हनुेछ। 
(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापलन कोषमा कुनै रकम दाखििा 

 गदाय िएको सभझौतािे सञ्चािक सलमलतमा कुनै प्रलतलनलित्ि गराउनपुने िएमा सो 
 रकमसँग सभबखन्ित िचयको लनणयय गदाय सभझौता बमोखजमको प्रलतलनलित्ि गराउन बािा 
 पने छैन । 

७. अक्षय कोष िडा गने : (१) कोषमा जभमा हनुे गरी प्राप्त हनुे रकममध्ये अक्षयकोषका िालग प्राप्त 
हनुे सबै र अन्य मध्ये पच्चीस प्रलतशत रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको ब्याज िापत प्राप्त हनुे रकम बाहेक अक्षय कोषको 
रूपमा रहेको रकम कुनै पलन काययमा िचय गनय पाइने छैन । 
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 ८. शतय बमोखजम िचय गने : कोषमा रकम दाखििा गदाय कुनै लनिायररत काययक्रम िा कुनै काययक्रममा 
लनिायररत प्रवक्रयाबाट िचय गने सहमती बमोखजम दाखििा िएको रकम िचय गदाय सञ्चािक सलमलतको 
लनणयय बमोखजम िचय गनुयपनेछ । 

९.  कोषको रकम िचय गनय नपाइने : देहाय बमोखजमको काययमा कोषको रकम िचय गनय पाइने छैन। 
  (क) तालिम, गोष्ठी, भ्रमण िा सो प्रकृलतको अन्य कायय, 
  (ि) मसिन्द, छपाई, पत्रपलत्रका, विज्ञापन िा सो प्रकृलतको अन्य कायय । 
१०.  कोषमा रकम दाखििा गनय सक्ने : (१) नगरपालिकािे अनाथ तथा जोखिममा रहेका बािबालिकाको 

संरक्षण, सरुक्षा तथा सबिीकरणमा िावषयक बजेट माफय त तोवकएको रकम कोषमा दाखििा गरी 
कोषमाफय त िचय गनय सक्नेछ । 

 (२) नगरपालिका क्षेत्रमा काययक्रमको िालग िचय हनुे सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखििा हनुे 
व्यिस्था नगर काययपालिकािे लमिाउनेछ । 

पररच्छेद-३ 
कोषको रकम िचय गने प्रवक्रया 

११. िचय व्यिस्थापन : कोषको रकम देहाय बमोखजमको काययक्रमहरूमा िचय गनय सवकनेछ :- 
(क) िखक्षत समूहिाइय ददइने नगद अनदुान, 
(ि) िखक्षत समूहिाइय लनखित अिलिको सहयोगाथय ददइने आिलिक अनदुान, 

(ग) िखक्षत समूहिाइय आिश्यकतानसुार विपद समेतमा सहयोग गनय ददईने विशेष अनदुान, 
(घ) कुनै दातािे कुनै बािबालिकाका िालग तोकेर ददएको सशतय अनदुान । 

१२.  िािग्राही समूह : दफा ११ बमोखजमको काययक्रम देहाय बमोखजमको िािग्राही बािबालिकाको 
िालग सञ्चािन गनुयपनेछ :- 

(क)  आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुिएको, कोही पलन आफन्त निई अरुको शरणमा बसेका 
बािबालिकाहरु,  

(ि) आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुिई आफैँ  घरमिुी िएका बािबालिकाहरु, 
(ग) आमा बाब ुदबैुको मतृ्य ुिई आफन्त (पररिारबाहेका अन्य) को रेिदेिमा रहेका 

बािबालिकाहरु, 
(घ) आमा बाब ुदबैु मानलसक रोगी, बेपत्ता, पूणय अपाङ्गता िई उनीहरुबाट उखचत संरक्षण 

पाउन नसकेका बािबालिकाहरु, 
(ङ)  आमा िा बाब ुकुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोश्रो वििाह गरी टाढा बसेको, बौवद्धक 

िा इन्रीय सभबन्िी दीघयकािीन अशक्तता िएका, बाबकुो पवहचान निएको िा पूणय 
अपाङ्गता िई एकि अलििािकसँग बलसरहेका बािबालिकाहरु। 

(च) आफ्नो सभपखत्त निएका, स्याहार ससुार गने पररिारको सदस्य िा संरक्षक निएका 
बािबालिकाहरु । 
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 १३. नगद अनदुानको दर : िािग्राहीिाइय नगद अनदुान ददँदा प्रलत मवहना रु. ५०० का दरिे उपिब्ि 
गराईनेछ तर सो िन्दा रकम थपघट गनुयपरेमा काययपालिकाको लनणयय बमोखजम उपिब्ि गराउन 
बािा पनेछैन ।  

१४. साियजलनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्येक िषय अनसूुची-१ बमोखजमको ढाँचामा काययतालिका सवहत 
साियजलनक सूचना गरी िखक्षत बािबालिकाको िालग ददइने अनदुानको प्रवक्रया सरुु गनुय पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गदाय नगरपालिका, िडा कायायिय, विद्यािय, स्िास््य संस्था, 
बािबालिकाको क्षेत्रमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कायायियहरुमा सूचना टाँस्न ु
पनेछ ।      

१५.  आिेदन गनुयपने : (१) आिेदन आव्हानको िालग साियजलनक सूचना प्रकाखशत गनुयपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोखजम साियजलनक सूचना प्रकाखशत गदाय र आिेदन फारम वितरण 

गदाय नगरपालिकामा काययक्षेत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाि अलिकार सलमलत, बाि समूहको सहयोग 
लिन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम सूचना प्रकाशन गरेको पन्र ददनलित्र अनसूुची-२ बमोखजमको 
ढाँचामा आिेदन ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजमको आिेदनसाथ देहायका कागजात संिग्न गनुयपनेछ :- 
(क) बािबालिकाको जन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, 
(ि) अलििािक हनुेहरुिे अलििािकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 
(ग) बाब୵ुआमाको मतृ्य ुिएको अिस्थामा मतृ्य ुदतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 
(घ) अलििािक पूणय अपाङ्ग िएमा अपाङ्गता काडयको प्रलतलिवप, 
(ङ) बाबआुमा बेपत्ता िएको, मानलसक रोगी िएको सन्दियमा प्रमाण िलु्ने कागजात 

१६. िािग्राहीिाई ददइने रकमको लनिायरण, िािग्राहीको संख्या लनिायरण, छनौटको िालग प्राथलमकता  
र छनौटको प्रवक्रया : (१) िािग्राहीिाई वितरण गने अनदुान रकम देहाय बमोखजम लनिायरण गनुय पनेछ:- 
  (क)  अखघल्िो िषयको िेिा वििरणमा ििेुको कोषको रकमिाट प्राप्त व्याज¸ कुनै  
  दाता िा लनकायबाट िखक्षत बािबालिकािाई वितरण गनय िनी ददइएको रकम जोडेर 
  िािग्राहीिाई वितरण गने जभमा अनदुान रकमको तय गने, 
  (ि) िण्ड (क) अनसुार रकम गणना गदाय यस अखघको िषयमा सभझौता िएका  
  िािग्राहीिाई ददन ुपने रकम घटाई वितरण गने रकमको तय गने, 
  (ग) कुनै दातािाट लनिायररत दर बमोखजम लनखित अिलिको िालग अनदुान ददने गरी  
  रकम प्राप्त िएमा त्यस्ता िािग्राहीको िालग प्राप्त रकम छुटै्ट विशेष अनदुान उपशीषयकमा 
  रकम उल्िेि गने, 

(घ) तर िण्ड (ग) बमोखजम रकम प्राप्त गदाय दफा १३ बमोखजमको दरमा कभतीमा एक 
िषयिन्दा कम समयको िालग रकम स्िीकार गररने छैन । यस दफामा तोवकएिन्दा कम 
रकम अक्षय कोषमा िने जभमा गनय सवकनेछ । 
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  (२) िािग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण देहाय बमोखजम गनुय पनेछ :- 
  (क) दफा १३ मा तोवकएको दरिाई बाह्र मवहनािे गणुन गरेर दफा १६.१(ि) बाट 
  प्राप्त रकमिाई िाग गरी िािग्राहीको सङ्खख्या लनिायरण गनुयपने। 
  (ि)  तर दफा १६.१ को िालग िािग्राहीको िालग दाताबाट अनदुान रकम प्राप्त  
  िएकािाई छुटै्ट उपशीषयकमा रािी िािग्राहीको सङ्खख्या एवकन गने । 
(३) िािग्राहीको छनौटको प्राथलमकता देहाय बमोखजम हनुेछ :-   
क्र. सं. 
 

आिेदकको प्रकार प्राथलमकीकरण थप प्राथलमकीकरण 

१ आमाबाब ु दिैु गमुाई अरुको शरणमा रहेका 
बािबालिका 

पवहिो एकै प्रकारका आिेदकहरू 
मध्येबाट छनौट गनुय परेमा 
लनभनानसुार 
बािबालिकािाई 
प्राथलमकीकरण गनुय पनेछ 
:- 
(क) हाि बाि श्रलमकको 
रूपमा काम गरररहेका 
बािबालिका 
(ि) विद्यािय बावहर 
रहेका बािबालिका 
(ग) आफ्नो सभपलत 
निएका बािबालिका  

२ आमाबाब ु दिैु गमुाई आफै घरमूिी िएका 
बािबालिका 

दोस्रो 

३ आमाबाब ुदिैु गमुाई आफन्तको रेिदेिमा रहेका 
बािबालिका 

तेस्रो 

४ आमाबाब ुदिैु मानलसक रोगी, िेपत्ता, पूणय अपाङ्गता 
िई उखचत संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका 

चौँथो 

५ आमाबाबमुध्ये कुनै एकको मतृ्य,ु बेपत्ता, दोस्रो 
वििाह गरी छुटै्ट बसेको, मानलसक रोगी, बाबकुो 
पवहचान निएको िा पूणय अपाङ्गता िई एकि 
अलििािकसँग बलसरहेका बािबालिका 

पाँचौँ 

       (४) उपदफा (३) बमोखजमको प्राथलमकीकरण गरी छनौट िएका बािबालिकाहरुको     नामाििी 
नगरपालिकािे साियजलनक सूचनाद्वारा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 (५) छनौट सभबखन्ि जानकारी सभबखन्ित बािबालिका, उनीहरुका अलििािक र अध्ययन 
गरररहेको विद्याियिाई पत्र माफय त िा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा गराइनेछ । 

१७.  सभझौता गरी पररचयपत्र ददन ुपने : (१) दफा १६ बमोखजम छनौट िएका बािबालिकाहरुिाई 
सहयोग प्रदान गनुय अखघ उनीहरुका बाब ुआमा िा अलििािक िा स्ियं बािबालिकासँग अनसूुची-
३ बमोखजमको ढाँचामा सभझौता गनुय पनेछ । 

 (२) सभझौताको समयमा छनौट िएका बािबालिका, उनीहरुको बाब ुआमा िा अलििािकिाई 
यसबाट पने असर तथा प्रिािका बारेमा जानकारी एिम ्परामशय गररनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोखजम सभझौता गररएका आमा बिुा िा अलििािक िा स्ियं बािबालिकािाई 
अनसूुची-४ बमोखजमको ढाँचामा पररचय पत्र ददन ुपनेछ ।  
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 पररच्छेद ४ 
अनदुान रकमको वितरण¸ रोक्का तथा उपयोग 

१८.  रकम वितरण र उपयोगः (१) अनदुान रकम चौमालसक रुपमा वितरण गनुय पनेछ ।  
 (२) अनदुान रकम बािबालिकाको अलििािकिाई ददन ुपनेछ । यदद बािबालिका आफैं  घरमूिी 

िएको अिस्थामा िने सभबखन्ित बािबालिकािाई नै ददन सवकनेछ ।  
 (३) उपदफा (१) बमोखजमको रकमको वितरण गदाय सबै सरोकारबािाहरुिाई समेटेर कुनै 

समारोह िएको अिसर पारेर ित्ता वितरण गनय सवकनेछ िा नेपाि सरकारिे सामाखजक सरुक्षा 
ित्ता वितरण गने समयमा वितरण गनय बािा पने छैन ।  

 (४) अनदुान रकमको उपयोग िािाखन्ित िगयका अलििािकिे बािबालिकाको वहतमा (जस्तै खशक्षा, 
स्िास््य, िाना, कपडा आददको िालग) प्रयोग गनुयपनेछ । 

१९.   िगत कट्टा हनुे अिस्थाहरू : देहायको  अिस्थामा  िािग्राहीहरूको नाम नगरपालिकाको 
अलििेिबाट कट्टा गररनेछ :- 

  (क) लनज बसाइँ सरी अन्यत्र गएमा, 
  (ि) लनजिे अन्य व्यखक्त िा संघ संस्थाबाट यस काययक्रमबाट िन्दा बढी सहयोग  प्राप्त 

गरेमा, 
  (ग) लनजिे उच्च माध्यलमक तह पूरा गरेमा िा अठार िषय पूरा िएमा, 
  (घ) लनजको मतृ्य ुिएमा । 
  (ङ) स्ियं नाबािकिे आफूिे पाउने अनदुान रकम नलिने िलन स्ि-घोषणा गरेमा । 

पररच्छेद ५ 
अनगुमन¸ िेिा प्रलतिेदन तथा अलििेखिकरण 

२०.  अनगुमन तथा प्रलतिेदन : (१) काययक्रमको िावषयक प्रलतिेदन जेष्ठ मवहनामा तयार गरी 
काययपालिकामा पेश गनुय पनेछ।  

(२) प्रलतिेदनको ढाँचा काययविलिमा तोवकए बमोखजम हनुेछ । 
(३) यस काययविलि बमोखजम कायायन्ियन हनुे काययक्रमको अनगुमन सञ्चािक सलमलतिे गनेछ।  
(४) अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाका िालग यस काययविलि बमोखजमको काययक्रम 

 सञ्चािन िए निएको अनगुमन गनय सामाखजक शािा िा कुनै सलमलतको सदस्यको 
 संयोजकत्िमा अनगुमन टोिी बनाई प्रलतिेदन तयार गराउन बािा पने छैन । 

(५) सलमलतिे स्थिगत अध्ययन गरी उदे्दश्य अनरुुप काम िए निएको हेरी निएको 
 पाएमा अनदुान रकम रोक्का गनय लनदेशन ददन सक्नेछ ।  

(६) अनगुमन गदाय सञ्चािक सलमलतिे गरेका काम कािायही समेत हेरी प्रवक्रया पूरा  िए 
निएको प्रलतिेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतिाई सिुारको िालग लनदेशन ददन पलन सक्नेछ । 

२१.  िेिा सभबखन्ि व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त “क, ि 
िा ग” िगयको बैङ्क िा विखत्तय संस्थामध्ये अलिकतम व्याजदर तथा अन्य सवुििा उपिब्ि गराउने 
बैंक िा विखत्तय संस्थामा मदु्दती िाता िोिी रकम जभमा गररनेछ ।  
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  (२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने तर िािग्राहीिाई अनदुानको रुपमा ददन िनी प्राप्त 
रकम सङ्किनका िालग सोही बैंक िा विखत्तय संस्थामा छुटै्ट बचत िाता िोलिनेछ । 

 (३) कोष सञ्चािनको दावयत्ि प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतको हनुेछ । 
२२.  िािग्राहीहरुको मूि अलििेि : िािग्राहीहरूको मूि अलििेि अनसूुची -५ बमोखजमको ढाँचामा 

राख्न ुपनेछ ।  
२३.  गनुासो दताय गनय सक्ने : (१) अनदुानको िालग छनौट िएका बािबालिकािे रकमको वितरण िा 

अन्य प्रवक्रया उपर खचत्त नबझेुमा लनणयय िएको लमलतिे पैँतीस ददनलित्र नगरपालिकाको सामाखजक 
सरुक्षा हेने शािामा गनुासो दताय गनय सवकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त िएका गनुासो िा उजरुी उपर समामाखजक विकास शािािे 
आिश्यक जाँचबझु गरी लनणययको िालग सञ्चािक सलमलतको बैठकमा पेस गनुय पदयछ । 

२४.   अनूसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्ने : काययपालिकािे आिश्यकतानसुार यस काययविलिमा 
आिश्यक हेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेछ । 
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 अनसूुची – १ 
(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सभबखन्ित) 

 
अनदुान वितरण तालिकाको ढाचँा 

चरण मवहना गनुय पने कायय कैवफयत 
प्रवक्रया सरुु असोज रकम¸ संख्या र अखन्तम 

नलतजा जानकारी गराउने 
लमलत तय गने 

 

सूचना प्रकाशन कालतयक सबै िडा कायायिय तथा 
विद्याियहरुमा समेत 

सबैजनािे थाहा पाउने 
गरी सूचना प्रिाह हनुपुने 
। 

आिेदन सङ्किन मखङ्खसर मसान्तसभम सबैिाई सहज हनुे गरी 
सङ्किन गने । 

बडा कायायियसँग 
समन्िय गरी 
िडास्तरिाट सङ्किन गने 
व्यिस्था गनुयपने । 
यसका िालग स्थानीय 
स्तरमा गदठत बाि 
संरक्षण सलमलतको 
सहयोग पलन लिन 
सवकनेछ ।  

छनौट पसु मसान्तसभम आिेदनको मूल्याङ्कन तथा 
छनौट 

 

गनुासो सनुिुाई फाल्गनु पवहिो हप्ता सूची प्रकाशन गरी ७ ददन 
सभममा  कसैको केही 
गनुासो िए राख्न अनरुोि 
गदै सूचना प्रकाशन गने 

 

सभझौता फागनु मवहना लित्र सभझौतामा कवहिे सभम 
कसरी कुन मवहना ददइने 
आदद ििुाउनपुने ।  

 

कायायन्ियन सभझौता अिलिसभम   
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 अनसूुची –२ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सभबखन्ित) 

अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाका िालग प्रदान गररने सामाखजक सरुक्षा कोषको आिेदन फारम 
१. बािबालिकाको वििरणः 

नाम थर.............................................. लिङ्ग .................... उमेर ....................... 
 ठेगाना: नगरपालिका: .......................... िडा नं: ............. गाउँ/बस्ती : .................... 

विद्यािय .....................................................................................कक्षा ........... 
स्िास््य अिस्था ........................................................................ 
जन्म दताय िएको/निएको 
जन्म दताय िए जन्म दताय नं................................................. जारी लमलत ................... 

२. बिुाको वििरण 
(१) बिुाको नाम थर .............................................................    
(२) ठेगाना: नगरपालिका: ......................... िडा नं: ......... गाउँ/बस्ती : .................... 
(३) बिुाको शारीररक/मानलसक अिस्था : (क) मानलसक रोगी     (ि) पणुय अपाङ्ग  (ग) अन्य अिस्था 

............................. 
(४) बिुा निएको िए सोको कारण : (क) मतृ्य ुिएको   (ि) बेपत्ता  (ग) अको वििाह गरी गएको   (घ) 

अन्य .............. 
३. आमाको वििरण 

(१) आमाको नाम, थर .............................................................    
(२) ठेगाना: नगरपालिका: ......................... िडा नं: ......... गाउँ/बस्ती : .................... 
(३) आमाको शारीररक/मानलसक अिस्था : (क) मानलसक रोगी     (ि) पणुय अपाङ्ग  (ग) अन्य अिस्था 

............................. 
(४) आमा निएको िए सोको कारण : (क) मतृ्य ुिएको   (ि) बेपत्ता  (ग) अको वििाह गरी गएको   (घ) 

अन्य .............. 
४. आमा िा बिुा िा अलििािक अपाङ्ग िएमा अपाङ्गता पररचय-पत्र िएको/निएको ......................... 

✓ पररचयपत्र प्राप्त गरेको िए अपाङ्गताको प्रकारः     क       ि         ग         घ 
५. अलििािक/संरक्षकको वििरणः 

✓ अलििािक/संरक्षकको नाम, थर .............................................. 
✓ पूरा ठेगाना .................................................... 
✓ अलििािक୵/संरक्षकको नागररकता प्रमाण पत्र नभबर   ...................................... 

६. पाररिाररक वििरणः 
क्र. सं. पररिारका सदस्यको नामथर नाता उमेर पेसा 
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 अनसूुची -३ 
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सभबखन्ित) 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाका िालग सामाखजक सरुक्षा कोष (सञ्चािन) काययविलि, 
२०७८ बमोखजम ठाकुरबाबा नगरपालिका र सभबखन्ित अलििािक िा बािबालिकाबीच हनुे सभझौताको ढाचँा 

 

स्थानीय सामाखजक सरुक्षा प्राप्त गने बािबालिकाको अलििािक िा बािबालिका स्ियं श्री.......................................(पवहिो 
पक्ष) र कोष व्यिस्थापन सलमलत¸ (दोस्रो पक्ष) बीचमा श्री........................................को वहताथय उपयोग गने गरी मालसक 
रु. ............  का दरिे ................................ सभम ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाका 
िालग सामाखजक सरुक्षा कोष सञ्चािन काययविलि, २०७७ मा उखल्िखित शतय बन्देज पािना गरेसभम अनदुान रकम उपिब्ि 
गराउने सभबन्िमा सभझौता गनय दिैु पक्ष सहमत िई यस सभझौतामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रलत लियौँ ददयौँ ।    
तपलसि 
(क) सभबखन्ित अलििािक/बािबालिकािे पािना गनुयपने शतयहरु 

१.  बािबालिकािाई लनरन्तर विद्यािय पठाउने । 
२.  प्राप्त सहयोगको रकम बािबालिकाको वहतको िालग िचय गने । 
३.  लबरामी िएर िा अन्य कारणबाट बािबालिका विद्यािय जान नसकेमा सभबखन्ित विद्यािय र नगरपालिकािाई 

लिखित जानकारी ददने । 
४. बािबालिकािाई जोखिमपूणय काममा निगाउने । 
५.  अनगुमन सलमलतिाई सहयोग गने र ददएका सझुाि कायायन्ियन गने । 
६.   बािबालिकाको खस्थलतमा कुनै पररितयन आए त्यसको जानकारी सलमलतिाई ददने । 
७.  छोरा र छोरीमा िेदिाि नगने । 

(ि) सभबखन्ित सलमलतिे पािना गनुयपने शतयहरु 
१.  यस सभझौतामा उल्िेखित रकम सभझौता अिलिसभम िा शतयको पािना िएसभम चौमालसक रुपमा उपिब्ि 

गराउने। 
२.  यस काययविलिको अलिनमा रही काययपालिका तथा अनगुमन सलमलतिे ददएका सझुािहरु कायायन्ियन गने।  
३.  अनगुमनको क्रममा काययविलिअनसुार प्रदान गररँदै आएको सहयोग रकम रोक्का िा स्थगन गनुयपने कुनै आिार 

िेवटएमा सनुिुाईको उखचत मौका ददई लिखित रुपमा सभबखन्ित अलििािक र विद्याियिाई सूचना ददने। 
४.  सभबखन्ित अलििािक र बािबालिकासँग लनरन्तर सभपकय मा रही रहने। 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

इलत सभित.्..........साि..............मवहना........गते........रोज शिुम ्। 
 

अलििािक/बािबालिका स्ियंका तफय बाटः 
दस्तितः ............................... 
नाम थरः .............................  
नागररकता नः ........................ 
 

सञ्चािक सलमलतको तफय बाट 

दस्तितः ............................ 
नाम थरः ........................... 
पद: ................................. 
संस्थाको छाप : 

बािबालिकाको नामथरः 
ठेगानाः  
विद्याियको नामः  
कक्षाः 
औठा छापः  दायाँ   बायाँ  
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 अनसूुची -४ 
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सभबखन्ित) 

 
अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकािाई प्रदान गररने पररचय-पत्रको ढाचँा 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

 सैनवार, बर्दिया  

 िुम्बबनी प्रदेश, नेपाि फोटो 
 

पररचयपत्र नं. : ................................ 
नाम थर : ............................लिङ्ग : ............उमेर : ...... 
ठेगाना: नगरपालिका : ............................ िडा नं : .............  गाउँ/बस्ती : ..................... 
विद्यािय : ................................................................ अध्ययन गरररहेको कक्षा : ........... 
अलििािकको नाम थर : ........................................ ना.प्र.प. नभबर : ................. 
ठेगाना: नगरपालिका : ............................ िडा नं : .............  गाउँ/बस्ती : ..................... 
खजल्िा : ........................     प्रदेश : .................... 
बैङ्कमा िाता िोिेको िए- 
बैङ्कको नाम : ............................................ 
िाताको वकलसम : ...................................... 
बैङक िाताको नभबर : ............................... 
रकम पाएको वििरणः 
बखुझलिनेकोः 
नाम, थर : ................................. 
दस्तित : .................................... 
लमलत : ............................. 
कूि रकम : .......................... 

बझुाउनेकोः 
नाम, थर : ................................... 
दस्तित : .................................... 
लमलत : ................................... 
पद : ......................................... 
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 अनसूुची-५ 
(दफा २२ सँग सभबखन्ित) 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

सैनिार,बददयया 
िखुभिनी,प्रदेश 

 
अनाथ तथा जोखिमयकु्त बािबालिकाकाहरुको अलििेि 

क्र. 
सं. 

िािग्राही 
पररचयपत्र नं. 

िािग्राहीको 
नाम थर 

अध्ययन गने िए विद्याियको  अलििािक/संरक्षकको 
नाम थर 

ठेगाना 
नाम कक्षा 

       
       

     
 

 
 

आज्ञािे 

रामहरर ररजाि 
प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 


