बाल सं रक्षण आर्थिक राहत सहयोग कायिविर्ि,२०७६
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नेपालको सं वििानको िारा ३९(९) मा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्द्व

पीर्ित, विस्थावपत एिम् जोखिममा रहेका बालबार्लकालाई राज्यबाट विशेष सं रक्षण र सुवििा
पाउने

सं िैिार्नक

हकको

व्यिस्था गरे को

छ, बालबार्लका

सम्बन्द्िी

ऐन,२०७५

माबालबार्लकाको अर्िकारको सम्मान, सं रक्षण, प्रिििन र पिरपरर्ति गर उनीहूको सिोत्तम
वहत कायम गनेव्यिस्था रहेको छ रबालबार्लका सम्बन्द्िी राविय नीर्त, २०६९ मा
बालबार्लका सं रक्षणको सबैभन्द्दा उत्तम उपाय बालबार्लका पिरिारमा नै रहने िातािरण
र्सजिना गनु,ि बालबार्लकाको पालन पोषण तथा हेरचाह गनि,खशक्षाद क्षा ददन नसक्ने विपन्न
पिरिारलाई आर्थिक र अन्द्य भौर्तक सहयोग प्रदान गने मापदण्ि र सं यन्द्र तयार गर
कायािन्द्ियन गिरनेछभन्ने नीर्त रहेको छ ।
विशेष

सं रक्षणको

आिश्यकता

भएका, जोखिममा

परे का

र

विपन्न

पिरिारका

बालबार्लकाकोपालन पोषण, हेरचाह, खशक्षाद क्षा, उपचारतथा सं रक्षण विद्यमान कानरन, नीर्त,
योजना रकायिक्रम अनुसार आर्थिक राहत सहयोग कायिविि तोकी त्यस्ता बालबार्लकालाई
आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि गराउनिाञ्छनीय भएकोले,
बालबार्लका सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले ददएको अर्िकार
प्रयोग गर नेपाल सरकारले दे हायको कायिविर्ि बनाएको छ ।

पिरच्छे द–१
१.

प्रारखम्भक

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यसकायिविर्िकोनाम "बाल सं रक्षण आर्थिक राहत सहयोग
कायिविर्ि, २०७६" रहेको छ ।

(२) यो कायिविर्ि नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भएको र्मर्तदे खि प्रारम्भ

२.

हुनेछ ।

पिरभाषाःविषय िा प्रसं गले अको अथि नलागेमा यस कायिविर्िमा;(क)

"बालबार्लका”भन्नाले अठार िषि उमेर पररा नगरे का (१७ िषि
११ मवहना २९ ददनसम्मका) व्यखिलाई सम्झनु पछि ।
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(ि)

"अनाथ बालबार्लका”भन्नाले प्रचर्लत कानरन बमोखजम अनाथ
प्रमाखणत गिरएका र पालन पोषण तथा सं रक्षणका लार्ग कुनै
सं रक्षक, व्यखि िा पिरिार खजम्मा नरहेका िा खजम्मा रहे को भएता
पर्न आर्थिक दृविकोणले विपन्न पिरिार, व्यखि िा सं रक्षकसँग
रहेका बालबार्लका भन्ने सम्झनु पछि ।

(ग)

"असहाय बालबार्लका”भन्नाले

बालबार्लकाको पालन पोषण,

खशक्षाद क्षा, उपचार तथा सं रक्षणको लार्ग सहयोग तथा सहायता
गने एकाघरका उमेर पुगेको कोह व्यखि नभएका बालबार्लका
सम्झनु पछि ।
(घ)

"अशि बालबार्लका”भन्नाले गम्भीर शार िरक िा मानर्सक
समस्या

भएका

तथा

अपाङ्गता

भई

प्रचर्लत

कानरन

बमोखजम ‘क’िा ‘ि’िगिको अपाङ्गता पिरचय पर प्राप्त गरे का
बालबार्लका सम्झनु पछि ।
(ङ)

"विशेष

सं रक्षणको

आिश्यकता

भएका

बालबार्लका”भन्नाले

बालबार्लका सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा
(१) को िण्ि (क), (ग), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) मा
उखललखित बालबार्लका सम्झनु पछि ।
(च)

"जोखिममा

परे का

बालबार्लका”भन्नाले

हराएका, अपहरणमा

परे का, िेपत्ता भएका, बेच वििन तथा ओसार पसारमा परे का,
वहं सामा परे का, यौन दुव्यििहार र शोषणमा परे का, सिकमा जीिन
जीउन बाध्य भएका, जोखिमपरणि व्यिसाय िा कामबाट उद्वार गर
राहत सहयोगको आिश्यकता भएका बालबार्लका सम्झनु पछि।
(छ)

"विपन्न पिरिारका बालबार्लका”भन्नाले प्रचर्लत कानरन िा नेपाल
सरकारको नीर्त बमोखजम विपन्न पिरिार मार्नएका पिरिारका
बालबार्लका सम्झनु पछि र सो शब्दले स्थानीय तहको सम्बखन्द्ित
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ििा सर्मर्तले विपन्न पिरिार हो भनी प्रमाखणत तथा र्सफािरस
गरे का पिरिारका बालबार्लकालाई समेत जनाउँछ ।
(ज)

"गम्भीर प्रकृर्तको रोगिा घातक रोग”भन्नाले नेपाल सरकारले
घातक रोग भनी घोषणा गरे का क्यान्द्सर, मुटु, मृगौला, हेि इञ्जुर ,
स्पाइनल

इञ्जुर ,र्सकलसेल

तथा मखस्तष्कघात,

पक्षघात,

एर्नर्मया,पावकिन्द्सोर्नज्म,अलजाइमर
फोक्सो,

कलेजो,

अप्लखस्टक

इर्नर्मया, थार्लर्सर्मया रोग जस्ता घातक एिम् उपचारका
दृविकोणले महं गो हुने रोगहरु सम्झनु पछि ।
(झ)

"सम्बखन्द्ित ििा सर्मर्त”भन्नाले बालबार्लका िा बालबार्लकाको
बुिाआमाको स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तहको ििा सर्मर्त
सम्झनु पछि र सो शब्दले बुिा तथा आमा छु विएर अलग बसेका
भए जोसँग बालबार्लका बस्छन् र्नजको स्थायी बसोबास रहेको
ििा सर्मर्तलाई समेत जनाउँछ ।

(ञ)

"सं रक्षक”भन्नाले

प्रचर्लत

कानरन

बमोखजम

सं रक्षक

र्नयुखिगिरएको िा तोवकएको व्यखि िा सं स्थालाइि सम्झनु पछि
।
(ट)

"मन्द्रालय”भन्नाले नेपाल सरकार मवहला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ
नागिरक मन्द्रालय सम्झनु पछि ।

पिरच्छे द–२
उद्देश्य, आिारभरत र्सद्धान्द्त र लखक्षत बालबार्लका
३.

उद्देश्य
विशेष सं रक्षणको आिश्यकता भएका, जोखिममा परे का र विपन्न पिरिारका बालबार्लकाको सं रक्षण
पािरिािरक िातािरणमा हुकािउन सहयोग पुर्याउनु तथा आपत्काल न आर्थिक राहत सहयोग गनुि ।

४.

आिारभरत र्सद्धान्द्त
(क)

बाल अर्िकारको सम्मान,

(ि)

बाल सं रक्षण,

(ग)

बालबार्लकाको सिोत्तम वहत,
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(घ)
५.

भेदभाि रवहतता ।

लखक्षत बालबार्लका
(क)

विशेष सं रक्षणको आिश्यकता भएका,

(ि)

जोखिममा परे का,

(ग)

आर्थिक दृविकोणले विपन्न पिरिारका,
(घ)

प्राकृर्तक तथा मानिीय कारणबाट पीर्ित तथा प्रभावित,

(ङ)

दुघट
ि ना तथा चोटपटकबाट गम्भीर ूपमा घाइते भएका ।

पिरच्छे द–३
६.

आर्थिक राहत सहयोगको व्यिस्था,उपलब्ि गराउने आिार,सीमा र र्सफािरस

आर्थिक राहत सहयोगको व्यिस्थापनMप्रत्येक आर्थिक िषि विर्नयोखजत स्िीकृत िावषिक कायिक्रम तथा
अन्द्य स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट आर्थिक राहत सहयोग रकमको व्यिस्थापन गिरनेछ ।

७.

आर्थिकराहत सहयोग उपलब्ि गराउने आिारहू र सीमाः यस कायिविर्ि बमोखजम लखक्षत
बालबार्लकालाई सामान्द्यतया एक िषिमा एक पटक दे हाय बमोखजमको आर्थिक राहत सहयोग मध्ये
कुनै एक आर्थिक राहत सहयोग दे हायको आिार र सीमा बमोखजम उपलब्ि गराइने छः—
(क)

गम्भीर प्रकृर्तको रोगिा घातक रोग,दुघट
ि ना तथा चोटपटकबाट गम्भीर ूपमा
घाइते भएका, गम्भीर शार िरक िा मानर्सक समस्या िा गम्भीर अपाङ्गता भएको
कारण जीिन जोखिममा रह बाबुआमा िा पिरिारबाट उपचारको व्यिस्था हुन
नसकेको िा सामान्द्य जीिन यापन गनि कदठनाइ भएका बालबार्लकाको उपचार
सहयोग पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म।

(ि)

अनाथ/असहाय/अशि बालबार्लका िा बाबुआमालाई गम्भीर शार िरक िा
मानर्सक

अपाङ्गता

िा

अशिता

भएको

कारण

उखचत

हेरचाह

नपाएका

बालबार्लकाको पालन पोषण, हेरचाह, खशक्षाद क्षा तथा सं रक्षण सहयोग दश हजार
रुपैयाँसम्म।
(ग)

जोखिममा परे का िा प्राकृर्तक तथा मानिीय कारणले र्सखजित आपत्काल न बाल
सं रक्षण सहयोग सात हजार रुपैयाँसम्म ।
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(घ)

विपन्न पिरिारका बालबार्लकाका लार्ग लत्ता कपिा, विद्यालय पोशाक, झोला तथा
शैखक्षक सामग्री िा सामान्द्य उपचार सहयोग पाँच हजार रुपैयाँसम्म।

(ङ)
८.

घर पिरिार पुनर्मिलन तथा पुनस्थािपना िचि पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।

र्सफािरस-पर आिश्यक हुनःे यस कायिविर्ि बमोखजम दे हायको आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि
गराउन अनुसरची -१ बमोखजमको ढाँचामा सम्बखन्द्ित स्थानीय तहको ििा सर्मर्त, सरकार
अस्पताल िा सामुदावयक विद्यालयको र्सफािरस–पर आिश्यक हुनेछः—
(क)

गम्भीर प्रकृर्तको रोग िा घातक रोग तथा चोटपटक उपचारको लार्ग सम्बखन्द्ित
स्थानीय तहको ििा सर्मर्तको र्नणियले त्यस्तो बालबार्लका अनाथ िा असहाय
िा अशि िा विपन्न पिरिार भएको र सम्बखन्द्ित सरकार अस्पतालमा उपचार
भइरहेको िा भएको भनाि पचाि तथा उपचार चेक जाँचको प्रेखस्क्रप्सन िा त्यस्तो
अस्पतालको र्सफािरस–पर ।

(ि)

अनाथ िा असहाय िा अशि िा हेरचाह नपाएका बालबार्लकाको पालन पोषण,
हेरचाह तथा सं रक्षणको लार्ग सम्बखन्द्ित स्थानीय तहको ििा सर्मर्तको र्नणियले
अनाथ िा असहाय िा अशि िा विपन्न पिरिारको भएको र्सफािरस–पर ।

(ग)

विपन्न पिरिारका बालबार्लकाका लार्ग लत्ता कपिा, विद्यालय पोशाक, झोला तथा
शैखक्षक सामग्री िा सामान्द्य उपचारको लार्ग सम्बखन्द्ित स्थानीय तहको ििा
सर्मर्तको र्नणियले अनाथ िा असहाय िा अशि िा विपन्न पिरिार भएको र
सामुदावयक

विद्यालयमा

अध्ययनरत

रहेको विद्यालयको

र्सफािरस–पर

तथा

उपचारको हकमा स्िास््य सं स्थाबाट उपचार भइरहे को िा भएको भनाि पचाि िा
उपचार चेकजाँचको प्रेखस्क्रप्सन िा त्यस्तो सं स्थाको र्सफािरस–पर ।
(घ)

जोखिममा परे का िा प्राकृर्तक िा मानिीय कारणले र्सखजित आपत्काल न बाल
सं रक्षण सहयोगको लार्ग सम्बखन्द्ित स्थानीय तहको ििा सर्मर्तको र्नणियले त्यस्तो
घटना घट्न गएको र पिरिार आर्थिक ूपमा विपन्न भएकोले सहयोगको
आिश्यकता भएको र्सफािरस–पर ।
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(ि.)

घर पिरिार पुनर्मिलन तथा पुनस्थािपनाको लार्ग त्यस्तो अिस्था िा आिश्यकता
िुलाउने आिार भएको कागजात, र्निेदन िा कुनै र्नकाय िा सं स्थाको र्सफािरस–
पर ।

पिरच्छे द–४
९.

१०.

आर्थिक राहत सहयोग प्राप्त गनि आिश्यक हुने कागजात,कायिविर्िर र्सफािरस सर्मर्त

र्निेदन ददनुपनेः(१) यस कायिविर्ि बमोखजमको आर्थिक राहत सहयोग प्राप्त गनि बालबार्लका
स्ियम् िा बालबार्लकाको बुिा िा आमा िा सं रक्षकले अनुसरची –2 बमोखजम केन्द्र य बाल
कलयाण सर्मर्त/ राविय बाल अर्िकार पिरषद्को कायािलयमा र्निेदन ददनु पनेछ ।
आिश्यक कागजात सं लग्न गनुप
ि नेः

र्निेदनका साथ अनुसरची –3 बमोखजमका सक्कल कागजातको

प्रर्तर्लवप एक/एक प्रर्त, बालबार्लकाको पासपोटि साइजको फोटो दुईप्रर्त, बाबु िा आमा िा
सं रक्षकको पासपोटि साइज फोटो एकप्रर्त (सं रक्षक सं स्था भएमा र्लखित पर)समेत पेश गनुि पनेछ
।
११.

रुजु तथा रुजु सरचीः प्राप्त र्निेदन र कागजात सम्बखन्द्ित कमिचार ले

अनुसरची –4 मा भएको रुजु

सरची (चेक र्लस्ट) बमोखजम रुजु गर यवकन गरे र मार र्निदे न दताि गनि लगाउनुपनेछ । सक्कल
कागजात बमोखजमको प्रर्तर्लवप भए÷नभएको चेक जाँच गर सक्कल कागजात वफताि गर सं लग्न
कागजात सवहतको र्निेदन आिश्यक कारबाह का लार्गर्सफािरस सर्मर्तमा पेश गनुि पनेछ ।
तर सक्कल कागजात नभएको अिस्थामा सम्बखन्द्ित र्नकायबाट प्रमाखणत गिरएको प्रर्तको
प्रर्तर्लवप पेश गनुि पनेछ ।
१२.

र्सफािरस सर्मर्तः

प्राप्त र्निेदनको चेक जाँच गर

आर्थिक राहत सहयोग रकम कायिकार

र्नदे शकलाई र्सफािरस गनि केन्द्र य बाल कलयाण सर्मर्त/ राविय बाल अर्िकार पिरषद्मा बढ मा
तीन सदस्यीय दे हाय बमोखजमको एक आर्थिक राहत सहयोग र्सफािरस सर्मर्त रहनेछः–
(क)

प्रशासन तथा योजना शािा प्रमुि

-सं योजक

(ि)

सम्बखन्द्ित कायिक्रम हेने अर्िकृतस्तर कमिचार

-सदस्य

(ग)

आर्थिक प्रशासन शािा प्रमुि

-सदस्य
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१3.

र्सफािरस सर्मर्तको काम, कतिव्य अर्िकारःसर्मर्तको अन्द्य काम, कतिव्य र अर्िकार कायिकार
र्नदे शकले तोके बमोखजम हुनेछ र यस सर्मर्तले अनुसरची –5 बमोखजमको ढाँचामा आर्थिक राहत
सहयोग र्सफािरस गनुि पनेछ ।

१४.

आर्थिक राहत सहयोग रकमको स्िीकृर्त र भ ुिानीः

आर्थिक राहत सहयोग सर्मर्तले कायिकार

र्नदे शक िा कायािलय प्रमुि समक्ष पेश गरे को र्सफािरस रकम स्िीकृर्त भए बमोखजम र्निेदकको
ु ानी गिरनेछ ।र्निेदकले अनुसरची –6 बमोखजम बैंक िाताको विस्तृत
बैंक िातामा र्नकासा िचि भि
वििरण िुलाउनु पनेछ ।
१5.

आर्थिकराहत सहयोग उपलब्ि गराउन नसवकनेःयस कायिविर्ि बमोखजमको आर्थिक राहत सहयोगबाल
गृहमा रहेका बालबार्लकाको लार्ग त्यस्ता बाल गृहलाइि उपलब्ि गराउन सवकने छै न ।
तर कुनै गम्भीर प्रकृर्तको रोग िा आकखस्मक चोटपटक लाग्न गएमा बाल गृहको
तत्काल न अिस्थाले उपचार गनि नसक्ने भइि सहयोगको लार्ग अनुरोि गरे मा आिश्यक जांचबुझ
गर त्यस्तो बालबार्लकाको सरकार अस्पतालमा भएको उपचार िचिको प्राप्त बील भरपाइि अनुसार
तोवकएको मापदण्ि सीमार्भर रह उपलब्ि गराउन बािा परे को मार्नने छै न ।

१6.

प्रचर्लत कानरन बमोखजम हुनःे यस कायिविर्िमा उललेि भएका कुराहरु यसै बमोखजम र अन्द्य
कुराहरुको हकमा प्रचर्लत कानरनबमोखजम हुनेछ ।

१७.

नमरना हुन सक्नेःयस कायिविर्िलाइि बाल सं रक्षणका लार्ग आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि गराउन
प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले नमरना कायिविर्िको ूपमा प्रयोग गनि सक्नेछन् ।

१८.

बािा अिकाउ फुकाउन सक्नेः यो कायिविर्ि कायािन्द्ियनको क्रममा कुनै बािा अड्काउ परे मा
मन्द्रालयले फुकाउन सक्नेछ ।
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अनुसरची –१

आर्थिक राहत सहयोगको लार्ग ििा सर्मर्त, अस्पताल िा विद्यालयले र्सफािरस गने ढाँचा

र्मर्त २०७...÷÷

श्री केन्द्र य बाल कलयाण सर्मर्त/राविय बाल अर्िकार पिरषद्
पुलचोक, लर्लतपुर ।

विषयः— आर्थिक राहत सहयोगका लार्ग र्सफािरस गिरएको सम्बन्द्िमा ।

.... ..... प्रदे श ...... खजललाको... .... गा.पा.÷न.पा.÷उ.म.न.पा.÷म.न.पा. ििा नं. . ..... स्थायी बसोबास गने श्री
...................

र

श्री.........................

अनाथ÷असहाय÷अशि÷विपन्न
भएकोले÷पालन

पोषण,

पिरिारको

हेरचाह,

खशक्षा

भएकोले
द क्षा

को

बालक÷बार्लका

..................
उपचार,

तथा

रोगको

श्री

............................

उपचार

भइरहको÷भएको÷गनुि पने

सं रक्षणको

लार्ग

चालु

आ.ि.मा

यस

गा.पा.÷न.पा.÷उ.म.न.पा.÷म.न.पा./अस्पताल/विद्यालयबाट र्नजलाइि ू. ...../आर्थिक सहयोग गिरएको छ/छै न ।
ििा सर्मर्त/अस्पताल/विद्यालयको र्मर्त 207.../.../... को र्नणियानुसार उखललखित कायि प्रयोजनकाका लार्ग
थप/आर्थिक सहयोगको आिश्यकता हुन गएकोले तहांबाट र्नयमानुसार आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि गराई ददनुहन
ु
यो र्सफािरस गिरएको छ ।

र्सफािरस गनेको

दस्तितः
नामः
पदः
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अनुसरची –2

र्निेदनको ढाँचा

बालबार्लकाको
पासपोटि साइजको
फोटो
र्मर्त २०७...÷÷
श्री केन्द्र य बाल कलयाण सर्मर्त/ राविय बाल अर्िकार पिरषद्
पुलचोक, लर्लतपुर ।
विषयः— आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि गर पाउँ ।
....प्रदे श ...... खजलला ............ गा.पा.÷न.पा.÷उ.म.न.पा.÷म.न.पा. ििा नं. . ..... स्थायी बसोबास गने श्री
...................

र

श्री.........................

को

बालक÷बार्लका

श्री

............................

अनाथ÷असहाय÷अशि÷विपन्न पिरिारको भएकोले आिश्यक कागजात यसैसाथ सं लगन गर .................. रोगको
उपचार भइरहको÷भएको÷गनुि पने भएकोले÷पालन पोषण, हेरचाह, खशक्षा द क्षा उपचार, तथा सं रक्षणको लार्ग र्नयमानुसार
आर्थिक राहत सहयोग उपलब्ि गराई ददनुहन
ु अनुरोि छ । चालु आ.ि.मा यस उखललखित कायि प्रयोजनका लार्ग
कुनै र्नकाय िा सं स्थाबाट आर्थिक सहयोग प्रापत गरे को छै न िा ...... र्नकाय/सं स्था/व्यखिबाट ू. ..... सहयोग
प्राप्त गरे को भए पर्न अपुग हुन गएको व्यहोरा जानकार गराइन्द्छ ।
र्निेदक
दस्तितः
नामः
ठे गानाः
सम्पकि नं.
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अनुसरची –3

ँ संलग्न गनुप
र्निेदनसग
ि ने कागजातको वििरण

आर्थिक राहत सहयोगका लार्ग अनुसरची -१ बमोखजमकोर्निेदनसंग संलग्न हुनपु ने आिश्यक हुनक
े ागजातहू र्नम्न
बमोखजम हुन ु पनेछ१.

बालबार्लकाको पासपोटि साइजको दुई प्रर्त फोटो (एक प्रर्त र्निेदनमा टाँस गिरएको समेत), सम्पकि नं. र
दस्तित सवहतको र्लखित र्निेदन, जसमा आर्थिक राहत सहयोग पाउने आिार तथा कारणहरु स्पि िुलाएको
हुनपु ने ।

२.

बालबार्लका स्ियम् िा बाबु िा आमा िा अर्भभािक÷सं रक्षकको नाममा िोर्लएको बैंक िाताको परण ि र्लखित
वििरण ।

३.

अन्द्य सरकार र्नकाय, सं स्था िा व्यखिबाट त्यस्तो सहयोग रकम प्राप्त गरे को भए सो सम्बन्द्िी जानकार र
अपुग भएको अिस्थाको वििरण ।

४.

दे हायका सक्कल कागजातको एक÷एक प्रर्तर्लवप उपलब्ि गराउनु पनेछः–
४.१.

बालबार्लकाको जन्द्म दताि प्रमाणपर िा नागिरकता प्रमाण–पर,

४.२.

र्निेदन दताि भएको ददनमा बढ मा छ मवहना पररा नभएको सम्बखन्द्ित विषय िुलाएर सम्बखन्द्ित ििा
सर्मर्तबाट गिरएको र्सफािरस–पर,

४.३.

सम्बखन्द्ित अन्द्य कुनै सरकार र्नकाय िा सं स्थाबाट र्सफािरस गिरएको भए सो पर,

४.४.

बालबार्लकाको बाबु िा आमा िा र्निेदक िा सं रक्षकको नागिरकताको प्रमाण–पर (सं स्था सं रक्षक
भएको भए सं स्थाको पर),

४.५.

अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गता पिरचय–पर,

४.६

सं लग्न कागजातबाट नाता िुलन नगएमा सम्बखन्द्ित ििा सर्मर्तबाट जार गिरएको नाता प्रमाखणतपर,

४.७.

स्िास््य उपचारको हकमा र्निेदन दताि भएको ददनमा बढ मा छ मवहना पररा नभएको सम्बखन्द्ित
अस्पताल िा स्िास््य सं स्थामा भनाि गिरएको पचाि-पर तथा रोगको प्रेखस्क्रप्सन-पर िा र्सफािरस–
पर,

४.८

सामुदावयक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको विद्यालयको र्सफािरस–पर ।

4.9

बुबाआमा िा बुबा िा आमाको मृत्यर भएको भए मृत्यर दताि प्रमाण-पर ।
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अनुसरची –4

रुजु सरची (चेक र्लस्ट)
क्र.सं .

१

ूजु सरची

बालबार्लकाको फोटो टांस गर सर्मर्त िा कायािलय प्रमुिलाई सम्िोिन
गिरएको दस्तित भएको र्लखित र्निेदन ।

२

र्निेदनमा आर्थिक राहत सहयोग सम्बन्द्िी विषय र आिार स्पि िुलेको
वििरण ।

३

बालबार्लकाको पासपोटि साइजको थप अको एक प्रर्त फोटो, र्निेदक िा
बालबार्लकाको बाबु िा आमा िा सं रक्षकको एक प्रर्त फोटो (सं स्था
सं रक्षक भएमा पर) ।
बालबार्लकाको नाम िा बाबु िा आमा िा सं रक्षक िा र्निेदकको
नाममा िोलेको बैंक िाता सम्बन्द्िी परण ि र्लखित वििरण।

४

बालबार्लकाको नाममा िोर्लएको बैंक िाता बाहेक बाबु िा आमा िा
सं रक्षकको बैंक िाता पेश गिरएको भए र्नजको नागिरकता प्रमाण–
परको प्रर्तर्लवप िा अन्द्य सरकार कायािलयले जार गरे को पिरचय
परको प्रर्तर्लवप तथा सं स्था सं रक्षक भए सं स्थाको बैंक िाताको
वििरण।

५
6

बालबार्लकाको जन्द्म दताि प्रमाण–पर िा नागिरकता प्रमाण-परको
प्रर्तर्लवप ।
बुबाआमा िा बुबा िा आमाको मृत्यर भएको भए मृत्यर दताि
प्रमाण-परको प्रर्तर्लवप

7

बालबार्लकाको बाबु िा आमा िा सं रक्षक जसले र्निेदन ददएको छ
र्नजको नागिरकता प्रमाण–परको प्रर्तर्लवप (बैंक िाता र र्निेदन ददने
व्यखि एउटै भएमा एउटै प्रर्तर्लवप भए हुन)े ।
अनाथ/असहाय/अशि िा आर्थिक दृविकोणले विपन्न पिरिारको

8

बालबार्लकाको हकमा सम्बखन्द्ित स्थानीय तह िा ििा सर्मर्तले विपन्न
पिरिारको बालबार्लका भएको र्सफािरस गरे को पर िा प्रर्तर्लवप (जार
भएको र्मर्तदे खि र्निेदन दताि भएको ददनसम्म छ मवहना पररा नभएको
िा नेपाल सरकारबाट जार गिरएको गर ब पिरचय-पर) ।

9

गम्भीर तथा किा रोग िा चोटपटकको उपचार िा सामान्द्य उपचारको
हकमा सरकार अस्पतालको भनाि पचाि तथा प्रेखस्क्रप्सनको प्रर्तर्लवप

11

छ

छै न

(✓)

(✓)

कैवफयत

(उपचार गिरएको अखन्द्तम र्मर्तदे खि र्निेदन दताि भएको ददनसम्म छ
मवहना पररा नभएको र प्रेखस्क्रप्सन तथा र्नरन्द्तर उपचार भइरहेको
दे खिएको)
अस्पताल िा रोग जांच गने खचवकत्सकले रोगको नाम सवहत उपचार
गनुप
ि ने वििरण िुलाई र्सफािरस गरे को परको प्रर्तर्लवप ।
10

अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गता पिरचय–परको प्रर्तर्लवप (बालबार्लका भए
बालबार्लकाको र बालबार्लकाको बाबुआमा िा बाबु िा आमा भए
र्नजहरुको) ।

१1

कुनै अन्द्य सरकार िा गैरसरकार र्नकाय िा सं स्थाले आर्थिक सहयोग
िा अन्द्य सहयोग गरे को भए सो वििरण िुलाइएको जानकार पर ।

१2

सं लग्न कागजातबाट नाता िुलन नसक्ने अिस्थामा ििा सर्मर्तले
प्रमाखणत गरे को नाता प्रमाखणत–परको प्रर्तर्लवप ।
उखललखित बाहेक अन्द्य र्नकाय िा सं घ सं स्थाको र्सफािरस-पर भए

१3

सोको प्रर्तर्लवप (र्सफािरस गरे को र्मर्तदे खि र्निेदन दताि भएको
ददनसम्म छ मवहना पररा नभएको) ।

14

सामुदावयक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको र्सफािरस -पर
बुबाआमा िा बुबा िा आमा िेपत्ता भएको भए ििा सर्मर्तको

15

जनप्रर्तर्नर्ि सवहत कम्तीमा ५ जना स्थानीय बार्सन्द्दा िा र्छमेकी साक्षी
रहेको सजिर्मन मुच ुलका ।

16

विस्थावपत पिरिारको भए सो िुलने कागजातको प्रर्तर्लवप

17

आिश्यक अन्द्य कागजात िा पर

12

अनुसरची–5

आर्थिक राहत सहयोग रकम र्सफािरसढाँचा
क्र.

आर्थिक राहत सहयोग पाउने बालबार्लकाको

सं.
नाम

ठे गाना

उमेर

र्निेदकको

सहयोगको

र्सफािरस

नाम र ठे गाना

प्रकार र सीमा

गिरएकोरकम

रु.

रु.

र्लङ्ग

१

२
३
४
५
जम्मा

र्सफािरस गने आर्थिक राहत सहयोग सर्मर्तको
दस्तितः

दस्तितः

दस्तितः

नामः

नामः

नामः

पदः सदस्य

पदः सदस्य

पदः सं योजक

र्मर्तः २०७...÷÷
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अनुसरची –6

बैंकको िाता सम्बन्द्िी वििरण

१.

बैंकको नामः

२.

बैंक िाता नं.

३.

बैंक िाताको वकर्समः

४.

बैंक िाता रहेको शािाको ठे गानाः

५.

िातािालाको नामः (बालबार्लका, बाबु िा आमा िा सं रक्षकको पररा नाम दुबै नेपाल र अंग्रज
े ी भाषामा)

नेपाल माः ...

....

....

...

अंग्रज
े ीमाः ....

....

....

...

उखललखित बैंक िाता सम्बन्द्िी वििरण ठकक छ भनी सह गनेः
र्निेदकको नामः
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