अपाङ्गता भएका बालबाललकाको सं रक्षणको लालि स्थापना भएका बालिृहलाई अनुदान उपलब्ध िराउने सम्बन्धी
कार्यविलध, २०७७

प्रस्तािना M नेपालको सं विधान, बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अलधकार

सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोक्तिम विशेष सं रक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाललकाको सं रक्षण िने प्रर्ोिनको
लालि नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीर् तहले आिश्र्कता अनुसार बाल िृहको स्थापना िनय सक्ने
व्र्िस्था भए अनुरुप सबै स्थानीर् तहमा र्स्ता बालिृहहरु कृर्क्तशल नभएसम्मका लालि अस्पताल िा अन्र् कुनै

साियिलनक स्थानमा अलपत्र अिस्थामा छालिएका िा फेला परे का र बाबुआमाबाट अलक्तगिएका िा बाबुआमा

पत्ता नलािी बेिाररस अपाङ्गता भएका बालबाललकाको सं रक्षण िने बाल िृहलाई त्र्स्ता बालबाललकाहरुलाई

सं रक्षण िरे बनपत सहकार्य िरी आिश्र्क अनुदान सहर्ोि रकम उपलब्ध िरार्य त्र्स्ता बालबाललकाको पालन
पोषण, हेरचाह तथा स्र्ाहार िनुय िाञ्छनीर् भएकोले,

बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले ददएको अलधकार प्रर्ोि िरी

नेपाल सरकार, मवहला, बालबाललका तथा ज्र्ेष्ठ नािररक मन्त्रालर्ले दे हार्को कार्यविलध बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारक्तम्भक

१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यविलधको नाम “अपाङ्गता भएका बालबाललकाको सं रक्षणको लालि
स्थापना भएका बालिृहलार्य अनुदान उपलब्ध िराउने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७” रहेको छ ।

(२) र्ो कार्यविलध नेपाल सरकार, मवहला, बालबाललका तथा ज्र्ेष्ठ नािररक मन्त्रालर्बाट स्िीकृत

भएको लमलतदे क्ति प्रारम्भ हुनछ
े |
२.

पररभाषाः विषर् िा प्रसं िले अको अथय नलािेमा र्स कार्यविलधमाः(क)

"अपाङ्गता भएका बालबाललका” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अलधकार सम्बन्धी
ऐन, २०७४ को दफा ३(१) तथा अनुसूची बमोक्तिमको उमेर पूरा निरे को व्र्क्ति
सम्झनु पछय ।

-ि)

"विशेष सं रक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाललका” भन्नाले बालबाललका सम्बन्धी ऐन,
२०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को िण्ि (क), (ि), (छ), (झ) र (ट)

(ि)
(घ)
(ङ)

बमोक्तिमका बालबाललका सम्झनु पछय ।

"मन्त्रालर्” भन्नाले नेपाल सरकार, मवहला, बालबाललका तथा ज्र्ेष्ठ नािररक मन्त्रालर्
सम्झनु पछय ।

"पररषद्” भन्नाले बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोक्तिमको राविर्
बाल अलधकार पररषद् सम्झनु पछय ।

"सलमलत” भन्नाले दफा १४ बमोक्तिमको बाल िृह छनौट तथा मूल्र्ाङ्कन िनय िदित
लसफाररस सलमलत सम्झनु पछय ।

पररच्छे द–२

३.

उद्देश्र्, आधारभूत लसद्धान्त र लक्तक्षत बालबाललका

उद्देश्र्ः अपाङ्गता भर्य विशेष सं रक्षणको आिश्र्कता भएका र घर पररिारबाट िेिाररस छालिएका,

सिकमा अलपत्र परे का िा अनाथ बालबाललकाको सं रक्षण िने बाल िृहसँि सहकार्य िनय त्र्स्ता बाल
िृहलार्य आिश्र्कतानुसार अनुदान उपलब्ध िराउने ।
1

४.

आधारभूत लसद्धान्तः र्स कार्यविलधको आधारभूत लसद्धान्त दे हार् बमोक्तिम रहे को छः(क)

बाल अलधकारको सम्मान,

(ि)

बालबाललकाको सिोत्तम वहत,

(ि)

५.

(घ)

बाल सं रक्षण,

भेदभाि रवहतता ।

लक्तक्षत बालबाललकाः अपाङ्गता भएका र विशेष सं रक्षणको आिश्र्कता भएका तर घर पररिारबाट
त्र्ालिएका तथा अलक्तगिएर बेिाररस भएका बालबाललका ।
पररच्छे द–३

अनुदान सहर्ोि, सहकार्य, मापदण्ि तथा दावर्त्ि सम्बन्धी व्र्िस्था
६.

अनुदान सहर्ोिको व्र्िस्थापनM प्रत्र्ेक आलथयक िषयका लालि राविर् बाल अलधकार पररषद्को बाल
सलमलत कार्यक्रम िा िैदेक्तशक सहर्ोिमा सञ्चाललत बाल अलधकार सं रक्षण र प्रिधयन सम्बन्धी
कार्यक्रममा विलनर्ोक्तित तथा बाल कोष िस्ता स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट अनुदान सहर्ोिको व्र्िस्थापन

७.

िररनेछ।

अनुदान सहर्ोि रकम प्राप्त तथा सहकार्य िनय आिश्र्क हुने आधारभूत मापदण्िः (१) र्स कार्यविलध
बमोक्तिम अपाङ्गता भएका बालबाललकालार्य आिासीर् रूपमा सं रक्षण िनय दे हार् बमोक्तिमका बाल

िृहलाई त्र्स्तो बाल िृहले सहर्ोिका लालि आिेदन ददएमा र सम्बक्तन्धत स्थानीर् तहले नेपालको
सं विधानको अनुसूची -८ को क्र.सं . १६ बमोक्तिम अपाङ्गता भएका बालबाललकाको व्र्िस्थापन सम्बन्धी

व्र्िस्था पूणय रूपमा कार्ायन्िर्न िनय नसकेको अिस्थामा प्रदे श िा नेपाल सरकारका लनकार्लार्य
वििरण िुलार्य आलथयक सहर्ोिको लालि लसफाररस िरे मा प्रत्र्ेक आलथयक िषयको स्िीकृत िावषयक
कार्यक्रम सीमालभत्र रही अनुदान सहर्ोि रकम उपलब्ध िराउन र आलथयक सहर्ोि रकमको लालि
दे हार् बमोललमको लबबरन्हारू सं लगन िरर सम्बक्तन्धत लनकार्मा लनिेदन ददन सक्नेछन् :(क)

प्रचललत कानून बमोक्तिम सं स्था दताय तथा निीकरण भएको,

(ि)

बाल िृह सञ्चालन अनुमलत प्राप्त तथा निीकरणको प्रलतललपी,

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ि)

(झ)
(ञ)
(ट)

कम्तीमा १५ िना बालबाललका राख्न सक्ने क्षमता भएको,

समाि कल्र्ाण पररषद् िा सम्बक्तन्धत लनकार्मा आिद्धको प्रलतललपी,

बाल िृहले सं स्थाित रूपमा छु ट्टै बाल सं रक्षण मापदण्ि लनमायण तथा स्िीकृत िरी
लािू िरे को भए सोको प्रलतललपी ,

स्थार्ी ले िा नं. (पान नं.) को प्रलतललपी,

अक्तघल्लो आलथयक िषयको आर्-व्र्र्को ले िा परीक्षणको प्रलतललपी,
अपाङ्गतामैत्री भौलतकपूिायधार भएको,

बालमैत्री बाल िृह िा पुनस्थायपना केन्र भएको सञ्चालन िनय उपर्ुि स्थान र
अिश्र्क पूिायधारहरुको व्र्िस्था भएको ,
कर च ुिा प्रमाण-पत्रको प्रलतललपी,

अन्र् माि िररएका काििात भए सो समेत ।

(२) उल्ले क्तित काििातहरुका अलिा अिश्र्कता अनुसार अन्र् काििात समेत माि िनय

सवकनेछ ।
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८.

अनुदान सहर्ोि रकमको उपर्ोि तथा सीमाः (१) र्स कार्यविलध बमोक्तिम अपाङ्गता भएका
बालबाललकाको आिासीर् रूपमा पालन पोषण, हेरचाह, स्र्ाहार, क्तशक्षा, स्िास््र्, मनोपरामशय, थेरापी
लिार्तका सं रक्षण सेिाप्रदान िने प्रचललत कानून तथा दफा ७ बमोक्तिमको सञ्चालन भएका बाल िृहले

सहर्ोिका लालि वििरण सं लगन िरी अनुदान रकम उपलब्ध िराउन लनिेदन ददएमा प्रत्र्ेक आलथयक

िषय स्िीकृत िावषयक कार्यक्रमको सीमालभत्र रही कूल लाित रकमको सािी प्रलतशतमा नबढाई कार्य
सम्पादन सम्झौता िरी दे हार् बमोक्तिमको अनुदान सहर्ोि उपलब्ध िराउन सवकनेछः—
(क)

(ि)
(ि)

(घ)

(ङ)

२५ िनासम्म अपाङ्गता भएका बालबाललकाको लालि प्रलत बालबाललका प्रलत मवहना रू.

सात हिार पाँचसर् कूल लाित कार्म िरी बढीमा रू. चार हिार पाँच सर्
रुपैर्ाँसम्म,

५० िनासम्म अपाङ्गता भएका बालबाललकाको लालि प्रलत बालबाललका प्रलत मवहना रू.
सात हिार कूल लाित कार्म िरी बढीमा रू. चार हिार दुर्य सर् रुपैर्ाँसम्म,

५० िनाभन्दा बढी सं ख्र्ामा अपाङ्गता भएका बालबाललकाको लालि प्रलत बालबाललका

प्रलत मवहना रू. छ हिार पाँच सर् कूल लाित कार्म िरी बढीमा रू. तीनहिार नौ
सर् रुपैर्ाँसम्म,

िण्ि (क), (ि) र (ि) मा उक्तल्लक्तित अपाङ्गता भएका बालबाललकाले प्रचललत
लनर्मानुसार अपाङ्गता भत्ता तथा सामाक्तिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त िने िरे को भए सोमा
नपुि हुने अनुदान सहर्ोि रकमको सािी प्रलतशतले हुने रुपैर्ाँसम्म,

िण्ि (क), (ि) र (ि) बमोक्तिमको अनुदान सहर्ोि रकममा पररषद्को प्रशासकीर्

प्रमुिले प्रत्र्ेक आलथयक िषयमा बिारभाउ तथा महं िी बढे को आधारमा बढीमा पाँच
प्रलतशतसम्म अनुदान रकम बढार् उपलब्ध िराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको अनुदान रकमबाट बाल िृहमा रहेका अपाङ्गता भएका

बालबाललकाको लालि मात्र दे हार् बमोक्तिम िचय िनुप
य नेछः(क)

बाल िृहमा बस्ने बालबाललकालाई मापदण्िमा तोके बमोक्तिमको िाना, िािा,

(ि)

बाल

(ि)
(घ)

लत्ताकपिा, स्िास््र् उपचार लिार्तका सेिा सुविधा िापतको िचय,
िृहमा

रहने

अपाङ्गता

भएका

बालबाललकाको

लालि

तोवकएको

बालबाललका बराबर एकिना बराबर स्र्ाहारकताय लिार्तको पाररश्रलमक,

७

िना

बाल िृहको सिारी साधन िा भािाको सिारी साधनबाट असि, असहार्, अपाङ्गता
भएका बालबाललकाको आिािमनको व्र्िस्था लमलाउन हुने िचय र
अपाङ्गता

भएका

बालबाललकाको

लालि

तोवकए

बमोक्तिम

मापदण्ि

अनुसारको

वफक्तिर्ोथेरावपष्ट, क्तचवकत्सक, मनोसामाक्तिक विमशयकताय लिार्त व्र्िस्थापन िापतको
िचय ।

(३) अपाङ्गता भएका बालबाललका सं रक्षण िने बाल िृह तथा पुनस्थायपना केन्रमा हुन ु पने

भौलतक तथा अन्र् अिश्र्क पूिायधार, सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन मापदण्ि नेपाल सरकारले लनधायरण िरे
बमोक्तिम हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले मापदण्ि लनधायरण निरे सम्मको लालि पररषद्को प्रशासकीर् प्रमुिले सो

९.

सम्िन्धी अिश्र्क कार्यर्ोिना बनाई लािु िनय सक्नेछ ।

अनुदानका लालि लनिेदन ददनु पनेः (१) बाल िृहले दफा ७ बमोक्तिमको वििरण उल्लेि िरी अनुदान
सहर्ोि उपलब्ध िराउन पररषद्मा लनिेदन ददन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको लालि पररषद्ले सम्बक्तन्धत बाल िृहसँि सहकार्य िनय तथा

अनुदान वितरणका लालि कम्तीमा १५ ददनको अिलध रािी साियिलनक सूचना प्रकाशन िनय सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तिमको लनिेदनमा अनुसूची -१ बमोक्तिमको वििरण र काििातको

प्रमाक्तणत प्रलतललवपहरु सं लगन िनुय पनेछ ।

(४) बाल िृहले उपदफा (१) बमोक्तिम पेश भएको लनिेदनमा सम्बक्तन्धत स्थानीर् तहको

लसफाररस, कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताि, आक्तश्रत बालबाललकाको वििरण, प्रस्ताि िररएको कार्यक्रमको
कूल लाितमध्र्े सम्बक्तन्धत स्थानीर् तह र बाल िृहले व्र्होने वहस्सा िुलार्य पररषद्ले तोकेको अन्र्
१०.

आिश्र्क काििात लिार्त अनुसूची -२ बमोक्तिमको अिधारणा-पत्र पेश िनुय पनेछ ।

अनुदान उपलब्ध नरार्नेः र्स कार्यविलधमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेक्तिएको भए तापलन दे हार्का बाल
िृह तथा पुनस्थायपना केन्रलाई अनुदान उपलब्ध िरार्ने छै नः(क)

प्रचललत

(ि)

अपाङ्गता नभएका बालबाललका रािेको दे क्तिएमा,

(ि)
(घ)

(ङ)

(च)

(छ)
११.

कानून

नदे क्तिएमा,

तथा

मापदण्ि

बमोक्तिम

अपाङ्गता भएका

बालबाललका

रािेको

अनुदान प्राप्त िरे को आलथयक िषयको भौलतक प्रिलत र वित्तीर् िचयको वििरण पेश
िरे को नदे क्तिएमा,

सहकार्यमा सञ्चालन िरे को कार्यक्रम अनुिमनको क्रममा सन्तोषिनक रुपले सञ्चालन
िरे को नदे क्तिएमा,

लनिेदनसँिै पेश िनुय पने काििात एिम् सम्पूणय वििरण पेश िरे को नदे क्तिएमा,
सरकारी लनकार्लाई लतनुय बुझाउनु पने रकम बाँकी रहेको दे क्तिएमा,

अनुदान प्राप्त आलथयक िषयको प्रिलत प्रलतिेदन र लेिा परीक्षण प्रलतिेदन समर्मै पेश
िरे को नदे क्तिएमा, ।

अनुदान प्राप्त िने बाल िृहको दावर्त्िः अनुदान प्राप्त बाल िृहले दे हार्को दावर्त्ि िहन िनुय पनेछः(क)

प्राप्त अनुदान रकम नेपाल सरकारको सरकारी लेिा प्रणाली अनुसार लेिा रािी

(ि)

प्रत्र्ेक चौमलसक अिलधको िचयको वििरण, भौलतक प्रिलत वििरण चौमालसक सवकएको

(ि)

(घ)

प्रचललत कानून र आलथयक कार्यविलध कानून बमोक्तिम िचय िनुप
य नेछ ।
३ ितेलभत्र पररषद्मा आर्पुगने िरी पिाउनु पनेछ ।

प्राप्त अनुदान रकमको उपर्ोि कार्य सम्पादन सम्झौताबमोक्तिम िनुय पनेछ ।

आलथयक िषय समाप्त भएको असोि मवहनालभत्र महालेिा परीक्षकबाट स्िीकृट रक्तिष्टिय
ले िा परीक्षक िा चाटयर एकाउण्टे ण्ट सं स्थाबाट लेिा परीक्षण िरी ले िा परीक्षण

प्रलतिेदन र त्र्स उपर सं स्थाको प्रलतवक्रर्ा सवहतको प्रलतिेदन पररषद्मा पेश िनुय
(ङ)
(छ)

१२.

पनेछ।

प्रचललत कानून तथा मापदण्ि बमोक्तिम बाल िृह तथा पुनस्थायपना केन्र सञ्चालन
िरे को हुन ु पनेछ ।

प्रचललत कानून बमोक्तिमको कर कट्टी िरी दाक्तिला िरे को हुन ु पनेछ ।
पररच्छे द–४

अपाङ्गता भएका बालबाललका सं रक्षण, व्र्िस्थापन र बाल िृह छनौट कार्यविलध

बाल िृहको संरक्षणमा रहन सक्ने अपाङ्गता भएका बालबाललकाः र्स कार्यविलध बमोक्तिम अपाङ्गता भएका

बालबाललकालार्य दे हार् बमोक्तिमका अिस्था र प्रवक्रर्ा अनुसार आिासीर् बाल िृहमा सं रक्षणको लालि
राक्तिएमा मात्र अनुदान सहर्ोि रकम प्रदान िनय सवकनेछः4

(क)

(ि)
(ि)

सम्बक्तन्धत स्थानीर् तहले सिोत्तम वहतका लालि व्र्िस्थापनको क्रममा लसफाररस

िरे का िा बाल कल्र्ाण अलधकारीले िैकक्तल्पक हेरचाहको व्र्िस्था िदाय अक्तन्तम
उपार्का रूपमा प्राथलमकता तोकी बाल िृहमा लसफाररस िरे का,

मन्त्रालर् िा पररषद् िा बालबाललका िोितलास समन्िर् केन्र तथा नेपाल प्रहरीले
तत्काल अस्थार्ी सं रक्षण सेिा प्रबन्ध िनय लसफाररश िरे का,

बालबाललकाको सिोत्तम वहतका लालि बाल अदालत/अदालत/बाल र्िलासले लनिको
घर पररिारबाट अलि िनय आदे श िरे का,

ु न्दा अिालि आिासीर् बाल िृहको सं रक्षणमा रहेका अपाङ्गता
तर र्ो कार्यविलध लािू हुनभ

१३.

भएका बालबाललकाको हकमा भने उक्तल्लक्तित िण्िहरू लािू हुने छै नन् ।

बाबुआमा िा बाबु िा आमा भएका बालबाललकालार्य पररिारमा पुनलमयलन िनुय पनेः र्ो कार्यविलध लािू

ु न्दा अिालि बाबुआमा िा बाबु िा आमा भएका बालबाललका आिासीर् बाल िृहको सं रक्षणमा
हुनभ

रहेका भए त्र्स्ता बालबाललकालार्य सम्बक्तन्धत बाल िृहले नै र्ो कार्यविलध लािू भएको एक िषयलभत्र
सम्बक्तन्धत घर पररिारमा नै पुनलमयलन िराउनु पनेछ ।

तर बालबाललकाको सिोत्तम वहतका लालि बाल अदालत/ बाल र्िलासले आदे श िरे का िा

बाल कल्र्ाण अलधकारीले लनक्त त अिलध तोकी अस्थार्ी सं रक्षण सेिामा राख्ने व्र्िस्था िरे का

बालबाललका बाहेक कसैले पलन अपाङ्गता भएका बालबाललकालार्य पररिारबाट अलगर्ाएर बाल िृहमा
१४.

राख्न नहुने भएकोले बाल िृहले त्र्स्ता बालबाललकालार्य सम्बक्तन्धत पररिारमा पुनलमयलन िराउनु पनेछ।

बाल िृह छनौट तथा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस सलमलत सम्बन्धी कार्यविलधः (१) दफा ९ बमोक्तिम अनुदानका
लालि पररषद्मा लनिेदन दताय हुन आएका बाल िृहलाईय पररषद्ले ििेटको सीमा एिम् कार्यक्रमको

आिश्र्कताको आधारमा अनुदानको लालि छनौट िनय पररषद्मा दे हार् बमोक्तिमको बाल िृह छनौट
तथा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस सलमलत रहनेछः(क)

प्रशासन तथा र्ोिना शािा प्रमुि

-सं र्ोिक

(ि)

आलथयक प्रशासन शािा प्रमुि

-सदस्र्

(ि)

सम्बक्तन्धत कार्यक्रम हेने अलधकृतस्तर कमयचारी

-सदस्र्

(२) सलमलतले आिश्र्कता अनुसार बैिकमा विज्ञ तथा सम्बक्तन्धत विषर्सँि सम्बक्तन्धत अन्र्

कमयचारीलाई आमन्त्रण िनय सक्नेछ ।

(३) सलमलतले प्राप्त लनिेदनमा सं लगन विििरणको मूल्र्ाङ्कन कूल १०० अंकमा अनुसूची -३

बमोक्तिम विभािन िरी मूल्र्ाङ्कन िररएको ताललका वििरण समेत सं लगन रािी प्रशासकीर् प्रमुि समक्ष
लसफाररस िनुय पनेछ ।

(४) सलमलतले लसफाररस िरे का बाल िृहहरु मध्र्े प्रशासकीर् प्रमुिबाट स्िीकृत भए

बमोक्तिमका बाल िृहलार्य सहकार्य स्िरूप अनुदान सहर्ोि रकम पेश्की तथा भुिानी िररनेछ ।

१५.

सक्नेछ ।

(५) बाल िृह छनौट सम्बन्धी अन्र् आिश्र्क विलध र प्रवक्रर्ा सलमलत आफैले लनधायरण िनय

अनुिमन सम्बन्धी व्र्िस्थाः (१) र्ो कार्यविलध बमोक्तिम अनुदान प्राप्त िने बाल िृह तथा पुनस्थायपना

केन्रले अनुदानको उपलब्ध रकम सही उपर्ोि िरे निरे को सम्िन्धमा पररषद्ले आिश्र्कता अनुसार
अनुिमन िने ।

(२) अनुिमनको क्रममा ददर्एका लनदे शनको पालना िनुय सम्िक्तन्धत बालिृह तथा पुनस्थायपना

केन्रको कतयव्र् हुनेछ ।
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पररच्छे द– ५
विविध

१६.

प्रचललत कानून बमोक्तिम हुनःे र्स कार्यविलधमा उल्लेि भएका विषर्को सम्बन्धमा र्सै कार्यविलध बमोक्तिम र
अन्र् विषर्हरुमा प्रचललत कानून बमोक्तिम हुनछ
े ।

१७.

१८.

नमूना हुन सक्नेः र्स कार्यविलधलार्य अपाङ्गता भएका बालबाललकाको सं रक्षण तथा व्र्िस्थापका लालि
आलथयक अनुदान सहर्ोि उपलब्ध िराउन प्रदे श सरकार र स्थानीर् तहले नमूना कार्यविलधको रूपमा
प्रर्ोि िनय सक्नेछन् ।

सं शोधन िनय सक्नेः सं शोधन सम्बन्धी व्र्िस्थाः र्स मापदण्िमा उल्ले क्तित व्र्िस्थाहरु सं शोधन िने
अलधकार मन्त्रालर्लाई हुनेछ।
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अनुसूची – १

(दफा ९ को उपदफा (३) सँि सम्बक्तन्धत)

अनुदान प्राप्त िने बाल िृहको लनिेदनमा संलगन हुन ु पने वििरण र काििातहरूको प्रमाक्तणत प्रलतललवपहरु दे हार्
बमोक्तिम हुन ु पनेछः(क)

सम्बक्तन्धत स्थानीर् तहको लसफाररस,

(ि)

बाल िृह सञ्चालन अनुमलत पत्र तथा निीकरण प्रमाण-पत्र,

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ि)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ि)
(ि)

(ढ)

(ण)
(त)

(थ)
(द)

प्रचललत कानून बमोक्तिम सं स्था दताय तथा निीकरण प्रमाण-पत्र,
बाल िृह सञ्चालकहरुको व्र्क्तिित वििरण,

सं स्था तथा बाल िृहको अक्तघल्लो आलथयक िषयको लेिा परीक्षण प्रलतिेदन,
बाल िृहको भौलतक अिस्था दे क्तिने वििरण,
बाल िृहको िनशक्तिको अिस्था,
बाल िृहको सं क्तक्षप्त प्रोफार्ल,

बाल िृह सञ्चालक सलमलत÷व्र्िस्थापन सलमलतले अनुदान माि िरे को लनणयर्को
प्रलतललवप,

सं स्था तथा बाल िृहको विधान,

स्थानीर् तह, प्रदे श सामाक्तिक विकास मन्त्रालर् िा अन्र् कुनै अन्तरायविर् िैर
सरकारकारी सं स्थाबाट व्र्होररने सुलनक्त त भएको स्रोत सम्बन्धी वििरण,

प्रस्तावित कार्यक्रममा प्रशासलनक िचय कूल लाितको बढीमा ४०% भन्दा बढी नहुने
सुलनक्त तता सवहतको प्रस्तावित ििेट रकम वििरण,

समाि कल्र्ाण पररषद् िा त्र्स्तो लनकार्मा आिद्ध भएको प्रमाण-पत्र,
स्िीकृत बाल सं रक्षण मापदण्िको प्रलतललवप,
स्थार्ी ले िा नं. (पान नं.) प्रमाण-पत्र,
कर च ुिा प्रमाण-पत्र,

सं स्थाको अक्तघल्नो आलथयक िषयको िावषयक प्रिलत प्रलतिेदन

पररषद्ले माि िरे का अन्र् काििात भए सो समेतको वििरण तथा प्रलतललवप
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अनुसूची – २

(दफा ९ को उपदफा (४) सँि सम्बक्तन्धत)

अनुदान प्राप्त िने बाल िृहले पेश िनुपय ने अिधारणा पत्रको ढाँचा (२ पेिमा नबढाई)
(क)

कार्यक्रमको नामः

(ि)

उद्देश्र्ः

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

प्रस्तावित कार्यक्रमको सं क्तक्षप्त वििरणः
बालिृहमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाललकाको प्रकार (कानूनमा तोवकएको दश िटा
र अपाङ्गता पररचर्-पत्र अनुसारको ििीकरण उल्ले ि िने)M
वक्रर्ाकलापः

कार्यक्रम अिलधः

अनुमालनत कूल लाित रकमः

(१) स्थानीर् लनकार्को अंश रू.
(२) बाल िृहको अंश रू.

(३) पररषद\बाट माि िररएको अंश रू.

(ि) बालिृहले हाल सञ्चालन िरररहेको कार्यहरुको आलथयक तथा भौलतक
वक्रर्ाकलापहरुको वििरण सं क्षेपमा उल्लेि िनेः
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अनुसूची – ३

(दफा १४ को उपदफा (३) सँि सम्बक्तन्धत)

बालिृह छनौटका लालि आधारभूत मूल्र्ाङ्कन ताललका वििरण

(हरे क अंक भारलाई सलमलतले आिश्र्कता र उपर्ोलिताको आधारमा सहार्क मानकहरु तर्ार िनय सक्नेछ)
क्र.सं . संलगन वििरणको अंक भार विभािनः
१

प्रस्ताि र अिधारणा पत्रको मूल्र्ाङ्कनः

१०

३

बाल िृहमा रहेको िनशक्ति सं ख्र्ा

१५

२
४
५
६
७

बाल िृहको भौलतक सं रचना

बाल िृहले प्राप्त िरे को अनुभि िषय
बाल िृहको सुशासनको अिस्थाः

बाल िृहको आन्तररक स्रोत पररचालनको अिस्थाः
स्थानीर् स्रोत साधन पररचालनको अिस्थाः
िम्मा

२०
१०
१५
१५
१५

१००

मालथ उक्तल्लक्तित अंक विभािन अनुसार न्र्ूनतम ६० अंक प्राप्त िनय नसक्ने बाल िृह छनौट िररने छै न ।
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