
 

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण: ४     खण्ड  :२   माछापोखरी,कास्की  लमलि २०७७ पौर् २९    

भाग–१ 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम अन्नपुर्ण गाउँसभाले िारी गरेको ऐन 

सर्णसाधरर्को िानकारीको लाजग प्रकाशन गररएको छ ।  

 

अनाथ िथा जोखखमयुक्त बािबालिकाका िालग सामालजक सुरक्षा कायणक्रम (सञ्चािन कायणलिलि) 

ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना :  

  अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाका लाजग स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन कायणजर्जध सम्बन्धमा  

आर्श्यक व्यर्स्था गनण र्ाञ्छनीय भएकाले, अन्नपुर्ण गाउँपाजलकाको नब ौं गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छद–१ 

प्रारखिक  

१.   सलिप्त नाम र प्रारि : (१) यस कायणजर्जधको नाम “अनाथ तथा बालबाजलकाको लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम 

(सञ्चालन कायणजर्जध) ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो कायणजर्जध तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ । 

२.  पररभार्ा : जर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस ऐनमा, 

(क)  “अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलका” भन्नाले १८ र्षण उमेर पूरा नभएका दफा १२ बमोजिमका लाभग्राही 

बालबाजलका सम्झनु पछण  । 

(ि)  “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाजलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछण  । 
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(ग)   “अजभलेि” भन्नाले दफा २२ बमोजिम तयार गररएको अजभलेि सम्झनुपछण  ।  

(घ)   “कायणपाजलका” भन्नाले गाउँ कायणपाजलका सम्झनु पछण  । 

(ङ)   “कोष” भन्नाले अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन गनण यसै 

कायणजर्जधद्वारा स्थापना हुने अक्षय कोष सम्झनु पछण  । 

(च)  “प्रमुि प्रशासकीय अजधकृत” भन्नाले गाउँपाजलकाको प्रमुि प्रशासकीय अजधकृत सम्झनुपछण  । 

(छ)  “र्डा कायाणलय“ भन्नाले गाउँपाजलकाको र्डा कायाणलय भने्न सम्झनु पछण  । 

(ि)  “शािा” भन्नाले सामाजिक सरक्षा हेने शािा सम्झनु पछण  । 

(झ)  “सजमजत” भन्नाले कायणपाजलकामा गजित सामाजिक जर्कास सजमजत सम्झनुपछण  । 

(ञ)  “सञ्चालक सजमजत”  भन्नाले दफा ६ बमोजिम गजित कोष व्यर्स्थापन तथा सौंचालक सजमजत सम्झनुपछण  । 

(ट)   “स्थानीय तह“ भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपाजलका भने्न सम्झनुपछण  । 

(ि)  “स्थानीय स्तर” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपाजलको भ गोजलक के्षत्र सम्झनुपछण  । 

(ड)  “स्थानीय बाल अजधकार सजमजत”  भन्नाले प्रचजलत कानुन बमोजिम स्थानीय स्तरमा बाल अजधकार सम्बद््रधनको लाजग 

गजित सजमजत सम्झनु पछण  ।  

३.  उदे्दश्य : यस ऐनको उदे्दश्य देहाय बमोजिम हुने छ । 

(क)  अनाथ तथा िोखिमयक्त बालबाजलकाको लाजग गाउँपाजलकामा सामजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन गनण स्थापना 

हुने र्ा भएको कोषलाई जनयमन गने ।  

(ि)  सञ्चालनमा रहेका अक्षय कोषर्ाट प्राप्त आम्दानी समेतको सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम अन्तगणत सहयोग गनण 

आर्श्यक देखिएका अनाथ तथा िोखिमयक्त बालबाजलकाको पजहचान गरी उनीहरुलाई नगद प्रर्ाह गने 

व्यर्स्था जमलाउने ।  

पररचे्छद–२ 

कोर् स्थापना िथा सञ्चािन 

४.  अनुमलि लदने : (१) गाउँपाजलका के्षत्रमा अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन 

गनण अनुमजत जलन चाहने व्यखक्त र्ा सौंस्थाले कायणपाजलका समक्ष अनमजतको लाजग जनरे्दन जदनपने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनमजत माग गने व्यखक्त र्ा सौंस्थालाई कायणपाजलकाले कायणक्रम तथा सो मा हुने िचण रकम 

गाउँपाजलकाको र्ाजषणक बिेटमा उले्लि हुने र उक्त रकम दफा ५ बमोजिमको कोष माफण त िचण हुनेगरी कायणक्रम 

सञ्चालन गनण अनुमजत जदन सके्न छ । 

(३) यस दफामा अन्यत्र िुनसकै कुरा लेखिएको भए तापजन नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको सहमजत र्ा अनुमजत अथर्ा 

नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको नीजत अन्तगणत सञ्चाजलत हने अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग 

सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सौंचालन भइरहेको हकमा यो ऐनको व्यर्स्था लागू हने छैन । 

५.  कोर् स्थापना : (१) कायणपाजलकाले गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग सामाजिक सरक्षा 

कायणक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी सौंघ सौंस्था तथा अन्य जनकायले अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग 

सामाजिक सुरक्षा कायणक्रममा िचण गनण र्ा कोषको मूलधनमा योगदान गने गरी रकम दाखिला गनणको लाजग एक अनाथ तथा 

िोखिमयुक्त बालबाजलकाका लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन कोष स्थापना गने छ । 
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(२)  कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाको लाजग सामाजिक सुरक्षा प्रदान गने गरीबी 

नू्यनीकरर्का लाजग जर्जनयोिन गररएको रकम पजन दाखिला गनण सजकने छ ।  

(३)  गाउँपाजलका के्षत्रमा कोषमा दाखिला रकम बाहेक अन्य स्रोतबाट िचण गनेगरी कुनै सौंस्थालाई अनुमजत र्ा सहमजत 

जदइने छैन । 

६.  कोर् सञ्चािन व्यिस्था : (१) कोषको सञ्चालनको लाजग देहाय बमोजिमको एक कोष व्यर्स्थापन तथा सञ्चालक सजमजत 

रहने छ : 

(क)  गाउँ कायणपाजलकाबाट मनोजनत कायणपाजलकाको एक िना मजहला सदस्य– सौंयोिक 

(ि) स्थानीय स्तरमा कायणरत बालबाजलकाहरुसौंग सम्बखन्धत गैरसरकारी सौंस्था र्ा स्थानीय बालसौंरक्षर् सजमजतका 

अध्यक्षहरु मधे्यबाट समाजिक जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना प्रजतजनजध –सदस्य 

(ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चाजलत सार्णिजनक र्ा सामुदाजयक माध्यजमक जर्द्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरु मधे्यबाट समाजिक 

जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना प्रजतजनजध –सदस्य 

(घ)  स्थानीय स्तरमा सौंचाजलत सहकारी सौंस्थाहरुका अध्यक्षहरु मधे्यर्ाट समाजिक जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना 

प्रजतजनजध  –सदस्य 

(ङ)  स्थानीयस्तरमा कायणरत स्वास्थ्य सस्थासौंग सम्बखन्धत कमणचारी र्ा मजहला स्वास्थ्य स्वयौंम सेर्कहरु मधे्यर्ाट समाजिक 

जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना प्रजतजनजध –सदस्य 

(च)  कोषमा योगदान गने दाताहरु मधे्यबाट समाजिक जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना प्रजतजनजध   

–सदस्य 

(छ) स्थानीय बाल क्लर्हरू मधे्यबाट समाजिक जर्कास सजमजतबाट मनोजनत एक िना प्रजतजनजध         

–सदस्य 

(ि)   सामाजिक जर्कास शािा प्रमि र्ा जनिले तोकेको कमणचारी –सदस्य सजचर्  

तर सामाजिक जर्कास सजमजत गिन भई नसकेको अर्स्थामा गाउँ तथा कायणपाजलकाले सदस्य तोकु्न पने छ । 

(२) सजमजतका सदस्यहरूको कायाणर्जध तीन र्षणको हुने छ । 

(३) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापजन कोषमा कुनै रकम दाखिला गदाण भएको सम्झ ताले सञ्चालक 

सजमजतमा कनै प्रजतजनजधत्व गराउनुपने भएमा सो रकमसँग सम्बखन्धत िचणको जनर्णय गदाण सम्झ ता बमोजिमको 

प्रजतजनजधत्व गराउन बाधा पने छैन । 

७.  अक्षय कोर् खडा गने : (१) कोषले िम्मा गने गरी प्राप्त हुने रकम मधे्य अक्षयकोषका लाजग प्राप्त हुने सबै र अन्य मधे्य 

पच्चीस प्रजतशत रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नुपने छ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको रकमको ब्याि र्ापत प्राप्त हुने रकम बाहेक अक्षय कोषको रूपमा रहेको रकम कुनै पजन 

कायणमा िचण गनण पाइने छैन । 

८.  शिण बमोलजम खर्ण गने : कोषमा रकम दाखिला गदाण कुनै जनधाररत कायणक्रम र्ा कुनै कायणक्रममा जनधाररत प्रजक्रयाबाट िचण 

गने सहमजत बमोजिम दाखिला भएको रकम िचण गदाण सञ्चालक सजमजतको सहमजत बमोजिम िचण गनुणपने छ । 

९.  कोर्को रकम खर्ण गनण नपाइने : देहाय बमोजिमको कायणमा कोषको रकम िचण गनण पाइने छैन : 
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(क)  ताजलम, गोष्ठी, भ्रमर् र्ा सो प्रकृजतको अन्य कायण, 

(ि)  मसलन्द, छपाइ, पत्रपजत्रका, जर्ज्ञापन र्ा सो प्रकृजतको अन्य कायण । 

१०.  कोर्मा रकम दाखखि गनणसके्न : (१) गाउँपाजलकाले अनाथ तथा िोखिममा रहेका बालबाजलकाको सौंरक्षर्, सुरक्षा तथा 

सबलीकरर्मा र्ाजषणक बिेट माफण त तोजकएको रकम कोषमा दाखिल गरी कोष माफण त िचण गनणसके्न छ । 

(२)   गाउँपाजलका के्षत्रमा कायणक्रमको लाजग िचण हने सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखिला हने व्यर्स्था कायणपाजलकाले 

जमलाउनेछ । 

पररचे्छद–३ 

कोर्को रकम खर्ण गने प्रलक्रया 

११.  खर्ण ब्यिस्थापन : कोषको रकम देहाय बमोजिमको कायणक्रमहरूमा िचण गनण सजकने छ : 

(क)  लजक्षत समूहलाई जदईने नगद अनुदान, 

(ि)  लजक्षत समूहलाई जनजित अर्जधको सहयोगाथण जदइने आर्जधक अनुदान, 

(ग)  लजक्षत समूहलाई आर्श्यकता अनुसार जर्पद समेतमा सहयोग गनण जदईने जर्शेष अनुदान, 

(घ)  कुनै दाताले कनै बालबाजलका लाजग तोकेर जदएको सशतण अनुदान । 

१२.  िाभग्राही समूह : दफा ११ बमोजिमको कायणक्रम देहाय बमोजिमको लाभग्राही बालबाजलकाको लाजग सञ्चालन गनुणपने छ । 

(क)  आमा बाब दरै्को मृत्य भएको, कोही पजन आफन्त नभई अरुको शरर्मा बसेका बालबाजलका,  

(ि)  आमा बाबु दुरै्को मृत्य भई आफै घरमली भएका बालबाजलका, 

(ग)  आमा बाबु दुरै्को मृत्य भई आफन्तको (पररर्ारका अन्य सदस्यको) रेिदेिमा रहेका बालबाजलका, 

(घ)  आमा बाब दरै् मानजसक रोगी, बेपत्ता, पूर्ण अपाङ्गता भई उनीहरुबाट उजचत सौंरक्षर् पाउन नसकेका 

बालबाजलका, 

(ङ)  आमा र्ा बाबु कुनै एकको मृत्य, बेपत्ता, दोस्रो जर्र्ाह गरी टाढा बसेको, ब खिक र्ा इखिय सम्बन्धी दीघणकालीन 

अशक्तता भएका, बाबुको पजहचान नभएको र्ा पूर्ण अपाङ्गता भई एकल अजभभार्कसँग बजसरहेका 

बालबाजलका । 

(च)  आफ्नो सम्पजत्त नभएको, स्याहार ससार गने पररर्ारको सदस्य र्ा सौंरक्षक नभएको बालबाजलका । 

१३.  नगद अनुदानको दर : लाभग्राहीलाई नगद अनुदान जदँदा प्रजतमजहना कायणपाजलकाले तोकेको रकममा नघटने गरी जदनुपने 

छ । 

१४.  सािणजलनक सूर्ना गनुणपने : (१) प्रते्यक र्षण अनसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा कायणताजलका सजहत सार्णिजनक सूचना गरी 

लजक्षत बालबाजलकाको लाजग जदइने अनुदानको प्रजक्रया सुरु गनुणपने छ ।  

(२)  सूचना प्रकाशन गदाण र्डा कायाणलय, जर्द्यालय, स्वास्थ्य सौंस्था बालबाजलकासँग काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी 

सौंस्थाका कायाणलयहरुमा सूचना टाँस्न पने छ ।      

१५.  आिेदन गनणपने : (१) आरे्दन आव्हानको लाजग सार्णिजनक सूचना प्रकाजशत गनुणपने छ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोजिम सार्णिजनक सूचना प्रकाजशत गदाण र आरे्दन फारम जर्तरर् गदाण गाउँपाजलकामा कायणके्षत्र 

रहेका सौंघ सौंस्था, बाल अजधकार सजमजत, बाल समूहको सहयोग जलन सजकने छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरेको पन्ध्र जदनजभत्र अनसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा आरे्दन जदनुपने छ । 

(४)  उपदफा (१) बमोजिमको आरे्दनसाथ देहायका कागिात सौंलग्न गनुणपने छ :– 

(क)  बालबाजलकाको िन्म दताण प्रमार् पत्रको प्रजतजलजप, 

(ि)  अजभभार्कहुनेहरुले अजभभार्कको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रजतजलजप, 

(ग)  बाबुआमाको मृत्य भएको अर्स्थामा मृत्य दताणको प्रमार्पत्रको प्रजतजलजप, 

(घ)  अजभभार्क पूर्ण अपाङ्गता भएमा अपाङ्गता काडणको प्रजतजलजप, 

(ङ)  बाबुआमा बेपत्ता भएको, मानजसक रोगी भएको सन्दभणमा प्रमार् िुल्ने कागिात । 

१६.  िाभग्राहीिाई लदइने रकमको लनिाणरर्, िाभग्राहीको संख्या लनिाणरर्, छनौटको िालग प्राथलमकिा र छनौटको 

प्रलक्रया : (१) लाभग्राहीलाई जर्तरर् गने अनुदान रकम देहाय बमोजिम जनधाणरर् गनुणपने छ । 

(क)  अजघल्लो र्षणको लेिा जर्र्रर्मा िलेको कोषको रकमबाट प्राप्त व्याि, कुनै दाता र्ा जनकायर्ाट लजक्षत 

बालबाजलकालाई जर्तरर् गनण भनी जदइएको रकम िोडेर लाभग्राहीलाई जर्तरर् गने िम्मा अनुदान रकमको तय 

गने, 

(ि)  िण्ड (क) अनुसार रकम गर्ना गदाण यस अजघको र्षणमा सम्झ ता भएका लाभग्राहीलाई जदनु पने रकम घटाई 

जर्तरर् गने रकमको तय गने, 

(ग)  कुनै दातार्ाट जनधाणररत दर बमोजिम जनजित अर्जधकोलाजग अनुदान जदने गरी रकम प्राप्त भएमा त्यस्ता 

लाभग्राहीको लाजग प्राप्त रकम छटै्ट जर्शेष अनुदान उपशीषणकमा रकम उले्लि गने, 

(घ)  तर िण्ड (ग) बमोजिम रकम प्राप्त गदाण दफा १३ बमोजिमको दरमा कम्तीमा एक र्षणभन्दा कम समयको लाजग 

रकम स्वीकार गनण पाईने छैन । यस दफामा तोजकएभन्दा कम रकम अक्षय कोषमा भने िम्मा गनण सजकने ।     

(२) लाभग्राहीको सौंख्या जनधाणरर् देहाय बमोजिम गनुणपने छ : 

(क) दफा १३ मा तोजकएको दरलाई बाह्र मजहनाले गर्न गरेर दफा १६.१(ि)बाट प्राप्त रकमलाई भाग गरी 

लाभग्राहीको सङ्ख्या जनधाणरर् गनुणपने । 

(ि)  तर दफा १६.१ को लाजग लाभग्राहीको लाजग दाताबाट अनुदान रकम प्राप्त भएकालाई छटै्ट उपशीषणकमा रािी 

लाभग्राहीको सौंख्या यजकन गने । 

(३) िाभग्राही छनौटको प्राथलमकिा देहाय बमोलजम हुने छ । 

क्र.स   आरे्दकको प्रकार प्राथजमकीकरर् थप प्राथजमकीकरर् 

 

१ आमा बाबु दुरै् गुमाई अरुको शरर्मा रहेका 

बालबाजलका 

 

 

 

पजहलो एकै प्रकारका आरे्दकहरू मधे्यबाट छन ट 

गनण परेमा जनम्नानुसार बालबाजलकालाई  

प्रथजमकीकरर् गनणपने छ :– 

(क) हाल बाल श्रजमकको रूपमा काम 

गरररहेका बालबाजलका 
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(ि) जर्द्यालय बाजहर रहेका बालबाजलका 

(ग) आफ्नो सम्पजत्त नभएका बालबाजलका 

 

२ आमा बाबु दुरै् गुमाई आफै घरमूली भएका 

बालबाजलका 

दोस्रो 

 

 

३ आमा बाबु दुरै् गुमाई आफन्तको रेिदेिमा 

रहेका बालबाजलका 

तेस्रो 

 

 

४ आमा बाब दरै् मानजसक रोगी, रे्पत्ता, पूर्ण  

अपाङ्गता भई उजचत सौंरक्षर् पाउन नसकेका 

बालबाजलका 

च थो  

 

 

५ आमा बाबुमधे्य कुनै एकको मृत्य, बेपत्ता, 

दोस्रो जर्र्ाह गरी छटै्ट बसेको, मानजसक रोगी, 

बाबुको पजहचान नभएको र्ा पूर्ण अपाङ्गता 

भई एकल अजभभार्कसँग बजसरहेका 

बालबाजलका  

 

पाँच  ँ 

 

 

 

 (४)  उपदफा (३) बमोजिमको प्राथजमकीकरर् गरी छन ट भएका बालबाजलकाहरुको नामार्ली सम्बखन्धत स्थानीय 

तहले सार्णिजनक सूचनाद्वारा िानकारी गराउनुपने छ । 

(५)  छन ट सम्बन्धी िानकारी सम्बखन्धत बालबाजलका, उनीहरुका अजभभार्क र अध्ययन गरररहेको   जर्द्यालयलाई 

पत्र माफण त र्ा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा गररनेछ । 

१७.  सम्झौिा गरी पररर्य पत्र लदन पने : (१) दफा १६ बमोजिम छन ट भएका बालबाजलकाहरुलाई सहयोग प्रदान गनण अजघ 

उनीहरुका बाबु आमा र्ा अजभभार्क र्ा स्वयौं बालबाजलकासँग अनसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झ ता गनुणपने छ । 

(२)  सम्झ ताको समयमा छन ट भएका बालबाजलका, उनीहरुको बाबु आमा र्ा अजभभार्कलाई यसबाट पने असर तथा 

प्रभार्का बारेमा िानकारी एर्म् परामशण गररने छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजिम सम्झ ता गररएका आमा बुर्ा र्ा अजभभार्क र्ा स्वयौं बालबाजलकालाई अनसूची–४ बमोजिमको 

ढाँचामा पररचय पत्र जदनुपने छ ।  

 

पररचे्छद ४ 

अनदान रकमको लििरर् रोक्का िथा उपयोग 

१८.   रकम लििरर् र उपयोगः  (१) अनुदान रकम च माजसक रुपमा जर्तरर् गनुणपने छ ।  

(२) अनुदान रकम बालबाजलकाको अजभभार्कलाई जदनु पनेछ । यजद बालबाजलका आफैं  घरमूली भएको अर्स्थामा भने 

सम्बखन्धत बालबाजलकालाई नै जदन सजकने छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमको जर्तरर् गदाण सबै सरोकारबालाहरुलाई समेटेर कुनै समारोह भएको अर्सर पारेर 

भत्ता जर्तरर् गनण सजकने छ ।र्ा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जर्तरर् गने समयमा जर्तरर् गनण बाधा पने 

छैन ।  
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(४) अनुदान रकमको उपयोग लाभाखित र्गणका अजभभार्कले बालबाजलकाको जहतमा (िसै्त जशक्षा, ,स्वास्थ्य, िाना, 

कपडा, आजद) प्रयोग गनुणपने छ । 

१९.  िगि कट्टा हने अिस्थाहरू :  देहायको  अर्स्थामा  लाभग्राहीहरूको नाम सम्बखन्धत स्थानीय तहको अजभलेिबाट कट्टा 

गररनेछ : 

(क)  जनि बसाइँ सरी गएमा, 

(ि)  जनिले अन्य व्यखक्त र्ा सौंघ सौंस्थाबाट यस कायणक्रमबाट भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेमा, 

(ग)   जनिले उच्च माध्यजमक तह पूरा गरेमा र्ा अिार र्षण पूरा भएमा, 

(घ)   जनिको बाल जर्र्ाह भएमा, 

(ङ)  जनिको मृत्य भएमा । 

(च)  स्वयौं नाबालकले आफूले पाउने अनदान रकम नजलने भनी स्वघोषर्ा गरेमा । 

 

 

 

 

पररचे्छद ५ 

अनगमन िेखा प्रलििेदन िथा अलभिेखीकरर् 

 

२०. अनुगमन तथा प्रजतरे्दन : (१) कायणक्रमको र्ाजषणक प्रजतरे्दन िेष्ठ मजहनामा तयार गरी कायणपाजलकाको सामाजिक जर्कास 

हेने सजमजतमा पेस गनुणपने छ । 

(२)   प्रजतरे्दनको ढाँचा सजमजतले तोजकजदए बमोजिम हुने छ । 

(३)   यस ऐन बमोजिम कायाणियन हने कायणक्रमको अनगमन सजमजतले गने छ ।  

(४)  अनाथ तथा िोखिमयक्त बालबाजलकाका लाजग यस ऐन बमोजिमको कायणक्रम सञ्चालन भए नभएको अनगमन गनण 

सामाजिक शािा र्ा कुनै सजमजतको सदस्यको सौंयोिकत्वमा अनगमन टोली बनाई प्रजतरे्दन तयार गराउन बाधा पने 

छैन । 

(५)  सजमजतले स्थलगत अध्ययन गरी उदे्दश्य अनरुप काम भए नभएको हेरी नभएको पाएमा अनुदान रकम रोक्का गनण 

जनदेशन जदन सके्न छ ।  

(६)  अनगमन गदाण सञ्चालक सजमजतले गरेका काम कारर्ाहीसमेत हेरी प्रजक्रया पूरा भए नभए प्रजतरे्दन तयार गरी 

सञ्चालक सजमजतलाई सधारको लाजग जनदेशन  जदन सके्न छ । 

२१.  िेखा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) अक्षय कोषको रकम नेपाल राष्ट्र  बैंकबाट “क, ि, र्ा ग” शे्रर्ीको इिाित प्राप्त मधे्य 

अजधकतम व्यािदर तथा अन्य सुजर्धा उपलब्ध गराउने बैंकमा मुद्दती िाता िोली रकम िम्मा गररने छ ।  
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(२)  कोषबाट प्राप्त व्याि तथा कोषमा निाने तर लाभग्राहीलाई अनदानको लाजगजदइने भनी प्राप्त रकम सङ्कलनका लाजग 

सोही बैंकमा छटै्ट चल्ती र बचत िाता िोजलने छ । 

(३)  दुरै् िाताको िाता सञ्चालन सञ्चालक सजमजतको सौंयोिक र सदस्य सजचर्को सौंयक्त दस्तितबाट हुने छ । 

२२.  िाभग्राहीहरुको मूि अलभिेख : लाभग्राहीहरूको मूल अजभलेि अनसूची –५ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देखे्न गरी 

राख्नु पने छ ।  

२३.  गुनासो दिाण गनण सके्न : (१) अनुदानको लाजग छन ट भएका बालबाजलकाले रकमको जर्तरर् र्ा अन्य प्रकृया उपर जचत्त 

नबझेमा जनर्णय भएको जमजतले पैतँीस जदनजभत्र कायणपाजलकाको सामाजिक सुरक्षा हेने शािामा गुनासो दताण गनण सके्न छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कनै गनासो प्राप्त भएमा समामाजिक जर्कास शािाले सो उपर आर्श्यक िाँचबुझ गरी 

जनर्णयको लाजग सजमजतको बैिकमा पेस गनुण पदणछ । 

२४. अनूसूर्ीमा हेरफेर िथा थपघट गनणसके्न : कायणपाजलकाले अनसूचीमा आर्श्यक हेरफेर तथा थपघट गनण सके्न छ ।     

 

 

 

 

 

अनसूची – १ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सगँ सम्बखन्धत) 

अनुदान जबतरर् ताजलकाको ढाँचा 

 

चरर् मजहना गनण पने कायण कैजफयत 

प्रजक्रया सुरु असोि रकम, सौंख्या र अखन्तम 

नजतिा िानकारी गराउने 

जमजत तय 

 

 

सूचना प्रकाशन काजतणक सबै र्डाकायाणलय तथा 

जर्द्यालयमा समेत 

सबैिनाले थाहा पाउने गरी 

सूचना प्रर्ाह हनुपने । 

आरे्दन सकलन मङ्जसर मसान्त सम्म सबैलाई सहि हुने गरी 

सङ्कलन गने । 

 

बडा कायाणलयसँग समिय 

गरी र्डास्तरर्ाट सङ्कलन 

गने व्यर्स्था गनणपने । यसका 

लाजग स्थानीय स्तरमा गजित 

बाल सरक्षर् सजमजतको 

सहयोग जलन सजकने छ । 

 

छन ट पुस मसान्त आरे्दनको मूल्याङ्कन तथा 

छन ट 
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गुनासो सुनर्ाई फालु्गन पजहलो 

हप्ता 

सूची प्रकाशन गरी ७ जदन 

सम्ममा  कसैको केही 

गुनासो भए राख्न अनुरोध गदै 

सूचना प्रकाशन 

 

सम्झ ता फागुन मजहना जभत्र सम्झ तामा कजहले सम्म 

कसरी कुन मजहना जदइने 

आजद िलाउनुपने । 

 

कायाणियन सम्झ ता अर्जधसम्म   

 

 

 

अनसूर्ी –२ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्धि) 

अनाथ तथा िोखिमयुक्त बालबाजलकाका लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम आरे्दन 

फारमको ढाँचा 

१. बालबाजलकाको जर्र्रर्ः  

नाम थर........................................जलङ्ग ............उमेर ...... गाउँपाजलका...........................................र्डा नौं.....  

जिल्ला ............   प्रदेश ............................... 

   जर्द्यालय ......................................................... कक्षा  

........... 

   स्वास्थ्य अर्स्था .............................................................. 

.......... 

  िन्म दताण  भएको  नभएको 

२. बुर्ाको जर्र्रर् 

   (१) बुर्ाको नाम, थर .............................................................    

  (२) बुर्ा नभएको भए सोको कारर् : (क) मृत्य भएको   (ि) बेपत्ता   

(ग) अको जर्र्ाह गरी गएको   (घ) अन्य .............. 

   (३) बर्ाको शारीररक र्ा मानजसक अर्स्था : (क) मानजसक रोगी  (ि)  

पुर्ण अपाङ्ग  (ग) अन्य अर्स्था ............................. 

३. आमाको जर्र्रर् 

  (१) आमाको नाम, थर ....................................................... 
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......    

    (२) आमा नभएको भए सोको कारर् : (क) मृत्य भएको (ि) बेपत्ता  (ग)  

अको जर्र्ाह गरी गएको  (घ) अन्य .............. 

    (३) आमाको शारीररक र्ा मानजसक अर्स्था : (क) मानजसक रोगी  (ि)  

पुर्ण अपाङ्ग  (ग) अन्य अर्स्था ............................. 

४. आमा र्ा बुर्ा र्ा अजभभार्क अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको पररचय पत्र भएको नभएको  

  √  अपाङ्गताको प्रकार :       क           ि             ग    घ 

५. अजभभार्क सौंरक्षकको जर्र्रर्ः  

   √  अजभभार्क सौंरक्षकको नाम, थर ..............................................       

  √  पूरा िेगाना .................................................... 

  √  अजभभार्क–सौंरक्षकको नागररकता प्रमार् पत्र नम्बर ............................... 

६. पाररर्ाररक जर्र्रर्ः  

क्र.सौं. पररर्ारको सदस्यको नाम 

 

नाता उमेर पेसा 

 

 

 

अनसूची –३ 

(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्धत) 

गाउँपालिका र सम्बखन्धि अलभभािक िा बािबालिका लबर् हुने 

सम्झौिाको ढाँर्ा 

स्थानीय सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गने बालबाजलकाको अजभभार्क र्ा बालबालका स्वयौं श्री...........,पजहलो पक्ष र कोष व्यर्स्थापन 

सजमजत, दोस्रो पक्ष जबचमा श्री............को जहताथण उपयोग गने गरी माजसक रु. ............  का दरले ......... सम्म तपजसल तथा अनाथ 

तथा िोखिमयक्त बालबाजलकाका लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम सञ्चालन ऐन, २०७७ मा उले्लखित शतण बने्दि पालना 

गरेसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झ ता गनण दुरै् पक्ष सहमत भई यस सम्झ तामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रजत 

जलय ÷जदय  । 

िपलसि 

(क) सम्बखन्धत अजभभार्कले पालना गनुणपने शतण 

१.   बालबाजलकालाई जनरन्तर जर्द्यालय पिाउने । 

२.  प्राप्त सहयोगको रकम बालबाजलकाको जहतको लाजग िचण गने । 
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३.  जबरामी भएर र्ा अन्य कारर्बाट बालबाजलका जर्द्यालय िान नसकेमा सम्बखन्धत जर्द्यालय र गाउँलाई जलखित िानकारी जदने 

। 

४.  बालबाजलकालाई िोखिमपूर्ण काममा नलगाउने । 

५.  अनुगमन सजमजतलाई सहयोग गने र जदएका सुझार् कायाणिन गने । 

६.  बालबाजलकाको खस्थजतमा कुनै पररर्तणन आए त्यसको िानकारी सजमजतलाई जदने । 

७.  छोरा र छोरीमा भेदभार् नगने । 

(ि) सम्बखन्धत सजमजतले पालना गनणपने शतणहरु 

१.  यस सम्झ तामा उले्लखित रकम सम्झ ता अर्जध भरर र्ा शतणको पालना भएसम्म च माजसक उपलब्ध गराउने, 

२.  यस कायणजर्जध जभत्र रही सजमजतले जदएको सझार् कायाणियन गने,  

३.  अनुगमनको क्रममा जनदेजशका अनुसार प्रदान गरी आएको सहयोग रकम रोक्का र्ा स्थगन गनुणपने कुनै पजन आधार भेजटएमा 

सुनुर्ाईको उजचत म का जदई जलखित रुपमा सम्बखन्धत अजभभार्क र जर्द्यालयलाई सूचना जदने, 

४.  सम्बखन्धत अजभभार्क र बालबाजलकासँग जनरन्तर सम्पकण मा रजहरहनपने । 

इजत सम्वत् ..........साल..............मजहना........गते........रोि शभम् ।       

 

अनसूर्ी – ४ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्धि) 

अनाथ िथा जोखखमयुक्त बािबालिकाका िालग लदइने सामालजक सुरक्षा 

कायणक्रम पररर्य पत्रको ढाँर्ा 

अन्नपुर्ण गाउँपाजलकाको कायाणलय 

कास्की जिल्ला, गण्डकी प्रदेश 

पररचय पत्र नौं. : ................................ 

नाम थर : ............................जलङ्ग : ............उमेर : ...... 

िेगाना : गाउँपाजलका : ....................................,  र्डा नौं : ............. 

जिल्ला : ..........................           प्रदेश : ............................... 

जर्द्यालय : ...................................................... अध्ययन गरररहेको  

कक्षा : ........... 

अजभभार्कको नाम थर : ........................................ ना. प्र.प. नम्बर :................. 

अजभभार्कको िेगाना : गाउँपाजलका : ....................,  र्डा नौं :...............  

जिल्ला :........................     प्रदेश : .................... 



बर्ण:४ ,खण्ड :२ ,अन्नपूर्ण गाउँपालिका,स्थानीय राजपत्र,भाग १, लमलि २०७७ पौर् २९ 

 

बैङ्कमा िाता िोलेको भए,– 

बैङकको नाम र िाताको जकजसम : .................... 

बैङक िाताको नम्बर :.................... 

रकम पाएको जर्र्रर्,– 

बुजझजलनेको,– 

नाम, थर :.......................... 

दस्तित :.......................... 

जमजत : ............................. 

कूल रकम : ...................... 

 

बुझाउनेको,– 

नाम, थर :............................... 

दस्तित :............................... 

जमजत : ................................. 

पद :.................................... 

 

 

अनसूची – ५ 

(दफा २२ सँग सम्बखन्धत) 

अनाथ तथा िोखिमयक्त बालबाजलकाका लाजग सामाजिक सुरक्षा कायणक्रम 

लाभग्राहीहरुको अजभलेि 

अन्नपुर्ण गाउँपाजलकाको कायाणलय 

कास्की जिल्ला, गण्डकी प्रदेश 

 

लाभग्राही नम्वर 

 

लाभग्राहीको नाम थर अध्ययन गने भए  

जर्द्यालय  

अजभभार्क  

सौंरक्षकको नाम थर 

 

अजभभार्क सौंरक्षकको 

नागररकता नम्बर 

िेगाना 

  नाम   कक्षा 

 

   

 

 

आज्ञाले, 

युर्राि अजधकारी 

प्रमुि प्रशासकीय अजधकृत 

 


