
स्थानीय तहसगँको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग 
पुनस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लागग 

अस्थायी लसकाई केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्धी 
काययविगध, २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामाजिक  विकास  मन्त्रालय  

गण्डकी प्रदेश, 
पोखरा, नेपाल । 



स्थानीय तहसँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग पुनस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक 
बालबाललकाको लागग अस्थायी लसकाइ केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्बन्द्धी काययविगध, २०७५ 

प्रस्तािना:  

विद्यालय उमेर समूहका विद्यालय िाहहर रहेका सडक बालबाललका तथा श्रलमक 
बालबाललकाहरुको पहहचान गरी लशक्षाको पह ुँच बढाउने सम्बन्त्धी प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत भई 
संचालन ह ने काययक्रमलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गनय प्रदेश सरकार 
(मजन्त्रपररषद् )बाट यो काययविधध स्िीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्िक 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्िः  (१) यो काययविधधको नाम स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा सडक 
बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाइ 
केन्त्र स्थापना संचालन काययविधध, २०७५ रहेको छ। 

(२) यो काययविधध त रुन्त्त प्रारम्भ ह नेछ। 

2. पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा:- 
(क) ‘‘ऐन” भन्त्नाले बालबाललका ऐन, २०७५ सम्झन  पछय । 

(ख) "मागयदशयन" भन्त्नाले सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यिस्थापन मागयदशयन, 
२०७२ सम्झन पछय ।  

(ग) “मन्त्रालय” भन्त्नाले सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्झन पछय । 

(घ) "सधचि" भन्त्नाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सधचि सम्झन पछय ।  

(ङ) "महाशाखा प्रम ख" भन्त्नाले सामाजिक विकास महाशाखा प्रम ख सम्झन पछय । 

(च) “स्थानीय तह” भन्त्नाले गाउुँपाललका, नगरपाललका तथा जिल्ला सभालाई सम्झन पछय । 

(छ) “सडक बालबाललका” भन्त्नाले सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यिस्थापन 
मागयदशयन २०७२, अन सार चौबीसै घण्टा िा रातभर िा हदनभर िा हदनरातको केही समय 
िीिन ननिायहका लाधग सडकमा आधश्रत अन सूची १ मा उल्लेख भए िमोजिमका 
बालबाललका सम्झन  पछय । 

(ि)"श्रलमक बालबाललका" भन्त्नाले पाररश्रलमक ललई िा नललई क नै कलकारखाना, खानी, 
कम्पनी, संस्था, संगठन िा यस्तै प्रकृनतको अन्त्य क नै ननकायको काममा संलग्न भएको र 



लशक्षाको अिसरबाट िजचचत रहेको १८ िषय उमेर पूरा नभएको क नै पनन बालबाललकालाई 
सम्झन पछय । 
(झ) "सलमनत" भन्त्नाले यसै काययविधधको दफा ६ बमोजिमको सलमनतलाई सम्झन पछय । 
(ञ) "प नस्थायपना केन्त्र" भन्त्नाले पररिारबाट विस्थावपत भई िा अन्त्य क न ैकारणबाट सडकमा 
आएका तथा अन्त्य िोखखमबाट प्रभावित सडक बालबाललकाहरुका लाधग तत्काल संरक्षण गरी 
आफ्नो पाररिार िा सम दायमा प नलमयलन िा प नस्थायपना नह न्त्िेल लशक्षा, स्िास््य, 
मनोरचिन समेतका एकीकृत सेिा प्रदान गने उदे्दश्यले प्रचललत कान न बमोजिम स्थापना 
गररएको आिासीय आश्रय स्थललाई सम्झन पछय । 

(ट) "अस्थायी लसकाई केन्त्र" भन्त्नाले श्रलमक बालबाललकालाई लशक्षा, स्िास््य, मनोरचिन 
सहहतको एकककृत सेिा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले सचचाललत अस्थायी प्रकृनतको केन्त्रलाई 
सम्झन पछय । 
(ठ) "स्थानीय तहसुँगको सहकायय" भन्त्नाले प नस्थायपना केन्त्र िा अस्थायी लसकाई केन्त्र 
स्थापना र सचचालनका लाधग आिश्यक पने नगद िा जिन्त्सी िा िग्गा िा भिन िा 
िनशजतत िा अन्त्य स्थानीय स्रोत साधन िा यी मध्ये क नै िा सिै स्रोत साधनको 
व्यिस्थाको लाधग मन्त्रालय र स्थानीय तहले ननजश्चत हहस्सा बहन गने गरी गररने स्थानीय 
तहसुँगको सहकाययलाई सम्झन पछय ।  

पररच्छेद २ 

अनुदान ददने आधार तथा छनौट प्रक्रिया 

3. विननयोम्ित रकमको िाँडफाँडः (१) चाल  आधथयक िषयको हकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको                     
स्थानीय तहसँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग पुनस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक 
बालबाललकाको लागग अस्थायी लसकाइ केन्द्र स्थापना तथा संचालनको लाधग विननयोिन 
भएको रकमलाई मन्त्रालयले अन दान हदने प्रयोिनका लाधग देहायिमोजिम िाुँडफाुँड गन यपनेछः 
(क) सडक बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र स्थापना तथा संचालन तफय ः ७० प्रनतशत 

(ख) श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा संचालन तफय ः ३० 
प्रनतशत 

4. प्रस्ताि आव्हान गननः  (१ ) मन्त्रालयल े िावषयक विकास काययक्रम बमोजिम स्थानीय तहसुँगको 
सहकाययमा प नस्थायपना केन्त्र र अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा सचंालन गनय अन दान हदुँदा १५ 
हदनको साियिननक सचूना प्रकाशन गरी प्रस्ताि आव्हान गन यपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गदाय अन सूची २ को ढाुँचामा प्रकाशन गन यपनेछ । 



(३)  उपदफा (२) िमोजिमको सचूना राजरियस्तरको परपत्ररकामा प्रकाशन गन यका साथै मन्त्रालयको 
िेबसाइटमा समेत राख्न पनेछ ।  

5.  प्रस्ताि पेश गननः दफा ३ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपनछ स्थानीय तहले अन सूची ३ 
िमोजिमको ढाुँचामा तोककएको अिधधलभर मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताि पेश गन य पनेछ । 

6.  प्रस्ताि मल्याङ्कनका आधारहरः (१) प्रस्ताि मूल्याङ्कन गरी छनौट गनय देहायका 
आधारहरु अबलम्बन गररनेछः  
(क) अस्थायी लसकाई केन्त्रको हकमा श्रलमक बालबाललका र प नस्थायपना केन्त्रको हकमा प्रभावित 
बालबाललकालाई सेिा प ग्ने सखं्या िढी भएको, 
(ख) लागत साझेदारी गनय स्थानीय तहले प्रनतिद्धता व्यतत गरेको हहस्सा अधधक भएको, 
(ग) प नस्थायपना केन्त्र िा अस्थायी लसकाई केन्त्रले सिेा हदन सतने क्षरे अधधक भएको,  

(घ) प नस्थायपना केन्त्र िा अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना िा सचंालनको लाधग िग्गा/भिन आहद 
पिूायधारको उपलब्धता अधधक भएको, 
(ङ) प नस्थायपना केन्त्र िा अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना िा सचंालनको लाधग चाल  आधथयक िषयमा अन्त्य 
क न ैश्रोतबाट अन दान प्राप्त भएको िा ह ने स ननजश्चतता देखखएको । 
(२) प्रस्ताि मलू्याङ्कनको लाधग उपदफा (१) मा उल्लेखखत आधारहरुलाई अन सचूी ४ को खण्ड (क) र 
(ख) बमोजिम अङ्क विभािन गन यपनेछ । 
 (३) प्रस्ताि छनौट सलमनतले अन सचूी ४ िमोजिम विभािन भएको अङ्कभारलाई प्रस्ताि मलू्याङ्कनको 
कायय प्रारम्भ गन य अगाि ैननजश्चत आधारहरु िनाई थप खण्डीकृत गरी प्रस्ताि मलू्याङ्कनमा उपयोग गनय 
सतनेछ ।  

७. प्रस्ताि छनौट गननः (१) मन्द्रालयमा प्राप्त हुन आएका प्रस्तािहरको छनौट गनय 
देहायबमोम्िमको छनौट सलमनत रहनेछ ।  

(क) सामाजिक विकास महाशाखा, प्रम ख              -संयोिक    

(ख) मन्त्रालयको योिना तथा प्रशासन महाशाखाको अधधकृत       -सदस्य 

(ग) आधथयक योिना तथा मालमला मन्त्रालयको अधधकृत प्रनतननधध    -सदस्य 

 (घ) महहला विकास अधधकृत (सम्बजन्त्धत शाखा)            -सदस्य सधचि  

(२) उपदफा (१) िमोजिम गठन भएको प्रस्ताि छनौट सलमनतको काम देहाय िमोजिम ह नेछः- 
(क) दताय भएका सम्बजन्त्धत सिै प्रस्तािहरु चकेिाुँच गने र ठीक द रुस्त रहे नरहेको हेरी वििरण 
तयार गने, 



(ख) प्रस्ताि मलू्याङ्कनको कायय प्रारम्भ गन य अगाि ैदफा ६ को उपदफा (३) िमोजिम अङ्कभारलाई थप 
खण्डीकृत गने, 
(ग) प्रस्ताि दताय गने अजन्त्तम म्यादको ५ हदनलभर प्रस्ताि मलू्याङ्कन तथा छनौटको कायय सम्पन्त्न गरी 
स्िीकृतीको लाधग पेश गने ।  

८. प्रस्तािको स्िीकी ती तथा सम्तौताः (१) मन्द्रालयले दफा (३) को उपदफा (१) बमोम्िम पेश 
हुन आएका प्रस्तािहरलाई प्रस्ताि पेश गनन म्याद समाप्त िएको लमनतले ७ ददनलिर स्िीकी त 
गरी सम्बम्न्द्धत स्थानीय तहलाई सम्तौताको लागग अिगध तोकी पराचार गररनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िमोजिम स्िीकृत भएका प्रस्ताि सम्बन्त्धी वििरण मन्त्रालयको िेिसाइट तथा 
सूचना पाटी माफय त साियिननक गन यपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िमोजिम पराचार गदाय सम्झौता गनय आउने अिधध १५ हदन भन्त्दा बढी राखखने 
छैन । 

(४) मन्त्रालयले यस काययविधध िमोजिम स्थानीय तहलाई अन दान हदुँदा अन सूची- ५ को ढाुँचामा 
सम्झौता गन यपनेछ ।  

 (५) सम्झौता िमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदान गररने अन दान मध्ये ५० (पचास) प्रनतशत रकम 
पहहलो ककस्तामा र िाुँकी रकम काययप्रगनतको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(६) केन्त्र संचालन भएपनछ सम्बजन्त्धत स्थानीय तहले सोको िानकारी मन्त्रालयलाई हदन पनेछ । 

९. पुनस्थायपना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनः (१) यस काययविगध िमोम्िम अनुदान प्राप्त गनन 
स्थानीय तहले गण्डकी प्रदेश अन्द्तगयत सडकमा रहने िोसुकै बालबाललकालाई पुनस्थायपना केन्द्रमा 
राख्ने व्यिस्था लमलाउनुपननछ । 

(२) यस काययविधध िमोजिम अन दान प्राप्त गने स्थानीय तहले प नस्थायपना केन्त्र 
स्थापनाको लाधग प्राप्त गरेको अन दान रकम देहायको प्राथलमकताको आधारमा खचय गन यपनेछः  

(क) पूिायधार ननमायण/स धार 

(ख) मनोसामाजिक परामशयकताय, हेरचाहकताय तथा सहयोगीको लाधग सेिा स विधा, 
(ग) अध्ययन तथा खेलक द सामग्री, 
(घ) खाना, खािा, 
(ङ) प्राथलमक उपचार कक्ष तथा उपचार सामग्री, 
(च) केन्त्र संचालन सम्बन्त्धी अन्त्य अत्यािश्यकीय सामग्री  



 (३) उपदफा (१) बमोजिम प नस्थायपना केन्त्रमा बसेका बालबाललकाहरुलाई सम्बजन्त्धत केन्त्रले 
शैक्षक्षक, सामाजिक, मनोरचिनात्मक, रचनात्मक लगायतका कक्रयाकलापमा सररक गराई 
पाररिारीक िातािरणमा िस्ने व्यिस्था लमलाउन  पनेछ ।  

१०. पुनस्थायपना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्धी मापदण्डः (१) पुनस्थायपना केन्द्रमा 
सामान्द्यतया देहाय बमोम्िमका बालमैरी पूिायधार तथा सुविधाहरको व्यिस्था िएको हुनुपननछः 

(क) आिास गहृको व्यिस्था, 
(ख) व्यायामशाला, खेलक द क्षेर िा क नै पनन प्रकारको मनोरचिन स्थल, 
(ग) बालमैरी शौचालय,  

(घ) प स्तकालय, 
(ङ) प्राथलमक उपचार केन्त्र, 
(च) भोिन कक्षको व्यिस्था, 
(छ) अध्ययन कक्ष तथा हट.भी. कक्षको व्यिस्था,  

(ि) स्िस्थ वपउने पानीको व्यिस्था,  

(झ) लसकाई तथा मनोसामाजिक परामशयकतायको समेत व्यिस्था 
 (२) प नस्थायपना केन्त्रले त्यस्तो केन्त्रमा रहेका बालबाललकाको अिस्थामा स धार भएमा 
सम्बजन्त्धत पररिार िा ननिको नजिकको संरक्षक समक्ष जिम्मा लगाई प नस्थायपन तथा प नलमयलन 
गन यपनेछ ।  

११.  अस्थायी लसकाई केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनः (१) यस काययविगध िमोम्िम अनुदान प्राप्त 
गनन स्थानीय तहले गण्डकी प्रदेश अन्द्तगयत श्रममा संलग्न रहने िोसुकै बालबाललकालाई अस्थायी 
लसकाई केन्द्रमा राख्ने व्यिस्था लमलाउनुपननछ । 

(२) यस काययविधध िमोजिम अन दान प्राप्त गने स्थानीय तहले अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापनाको 
लाधग प्राप्त गरेको अन दान रकम देहायको प्राथलमकताको आधारमा खचय गन यपनेछः  

(क) लसकाई तथा मनोसामाजिक परामशयकतायको लाधग सेिा स विधा, 
(ख) सरकारी तिरबाट ननःश ल्क उपलब्ध ह ने िाहेकका पाठ्य तथा खेलक द सामग्री, 
(ग) खािा, 
(घ) केन्त्र संचालन सम्बन्त्धी अन्त्य अत्यािश्यकीय सामग्री  



 (३) उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी लसकाई केन्त्रमा बसेका बालबाललकाहरुलाई सम्बजन्त्धत 
केन्त्रले शैक्षक्षक, सामाजिक, मनोरचिनात्मक, रचनात्मक लगायतका कक्रयाकलापमा सररक गराई 
पाररिारीक िातािरणमा लसकाई व्यिस्था लमलाउन  पनेछ ।  

१२.  अस्थायी लसकाई केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्धी मापदण्डः (१) लसकाई केन्द्रमा 
अन्द्य सुविधाका अनतररक्त सामान्द्यतया देहाय बमोम्िमका सुविधाहरको व्यिस्था िएको 
हुनुपननछः 

(क) लसकाई कक्ष, खेलक द क्षेर िा क नै पनन प्रकारको मनोरचिन स्थल 

(ख) पाठ्यप स्तक तथा शैक्षक्षक सामाग्री 
(ग) शौचालय  

(घ) खािा तथा स्िस्थ वपउने पानीको व्यिस्था  

(ङ) लसकाई तथा मनोसामाजिक परामशयकतायको व्यिस्था 

१३. अनुगमनः  (१) यस काययविगध िमोम्िम अनुदान प्राप्त गरी संचालन हुने िा रहेका केन्द्रको 
अनुगमन मन्द्रालयले गनय सक्नेछ ।   

 (२) स्थानीय तहले उपदफा (१) िमोजिमका केन्त्रहरुको आिधधक अन गमन गरी अन सूची ६ 
िमोजिमको ढाुँचामा सोको प्रनतिेदन मन्त्रालयमा पेश गन यपनेछ ।  

१४. लेखापरीिण तथा सामाम्िक परीिणः (१) यस काययविधध िमोजिम स्थानीय तहले प्राप्त 
गरेको अन दान रकमको खचयको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण प्रचललत कानून िमोजिम गने 
गराउने  र सोको वििरण तथा प्रनतिेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गने दानयत्ि सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तहको ह नेछ ।    

(२) सम्बजन्त्धत स्थानीय तहले केन्त्र संचालन तथा अन दान रकमसुँग सम्बजन्त्धत काययक्रमको 
िावषयक रुपमा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रनतिेदन मन्त्रालयलाई समेत हदन पनेछ ।  

१५.  समन्द्िय तथा मागयदशयनः  (१) यस काययविधध िमोजिम अन दान प्राप्त गरी संचालनमा 
रहेका प नस्थायपना केन्त्र तथा अस्थायी लसकाई केन्त्रको व्यिजस्थत र प्रभािकारी संचालनका लाधग 
मन्त्रालयले समय समयमा सम्बजन्त्धत स्थानीय तहलाई आिश्यक समन्त्िय तथा मागयदशयन गनय 
सतनेछ । 
१६. बाधा अड्काउ फुकाउने अगधकारः यस काययविधधको कायायन्त्ियनमा क नै िाधा उत्पन्त्न भएमा 
मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फ काउन सतनेछ । 



१७.  संशोधन एिं हेरफेरः मन्त्रालयले यस काययविधधमा संशोधन एिं हेरफेर गनय आिश्यक ठानेमा 
प्रस्ताि तयार पारी स्िीकृनतका लाधग लसफाररस गनय सतनेछ । 

अन सूची- १ 

(दफा २ को खण्ड (छ) सुँग सम्बजन्त्धत) 

सडक बालबाललका  

   १. अलभभािक िा पररिारविहीन भई बाध्य भएर सडकमा रहेका,  

२. पररिारसुँग लामो समयदेखख सम्पकय मा नरही पूणयरुपमा सडकमा रहेका,  

३. पररिारसुँग समय समयमा सम्पकय मा रही सडकमा रहेका,  

४. पररिारसगै सडकमा रहेका,  

५. विपद्, द्िन्त्द्ि लगायतका कारण बासस्थान छाडी िा हराएर िा बेिाररस भएर सडकमा नै 
िीिन ननिायह गनय बाध्य भएका,  

६. विलभन्त्न कारणले पररिारबाट पररत्यतत भई सडकमा अलपर छाडडएका,  

७. विशषे पररजस्थनत (पाररिारीक विखण्डन समेत) को कारण एतलै िा साथीसंग सडकमा 
आश्रय ललएका बालबाललका । 



अन सूची -२ 

(दफा ३ (२) सुँग सम्बजन्त्धत) 
सूचनाको ढाुँचा 

 

 

प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश  

पोखरा नेपाल । 

स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र तथा श्रलमक 
बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा सचचालनका लाधग प्रस्ताि पेश गने 
सम्बन्त्धी सूचना  

                                    प्रथम पटक प्रकालशत लमनत- २०/..../... 
यस मन्त्रालयको आ.ि. ... ... ...को िावषयक विकास काययक्रम तफय  सडक बालबाललकाको लाधग 
प नस्थायपना केन्त्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा 
सचचालनको लाधग स्थानीय तहसुँगको लागत साझदेारी रहने गरी अन दान हदने काययक्रम रहेको 
ह ुँदा सो िमोजिम गनय इच्छ क गण्डकी प्रदेश लभरका स्थानीय तहले यो सूचना प्रथम पटक 
प्रकालशत भएको लमनतले १५ हदनलभर स्थानीय तहसँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग 
पुनस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लागग अस्थायी लसकाई केन्द्र स्थापना तथा 
सञ्चालन काययविगध, २०७५ को अन सूची ३ बमोजिमको ढाुँचामा देहाय अन सारका कागिातहरु 
संलग्न गरी काययक्रम प्रस्ताि यस मन्त्रालयमा पेश गन यह न सम्बजन्त्धत सिैको िानकारीका लाधग 
यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

(१) प नस्थायपना केन्त्र सम्बन्त्धी प्रस्तािको लाधग आिश्यक कागिातहरु  

(क) रीतपूियक भररएको काययक्रम प्रस्ताि,  

(ख) लागत अन मान र लागत साझदेारी सम्बन्त्धी स्थानीय तहबाट गररएको ननणयय  

(ग) काययक्रम संचालनको कायययोिना 
(घ) केन्त्र सचचालनको लाधग िनशजतत व्यिस्थापन तथा काययसचचालन पद्धनत 

(ङ) केन्त्र सचचालनमा रहेको भए सो सम्बन्त्धी वििरण 

(च) अन्त्य आिश्यक कागिातहरु 

(२) अस्थायी लसकाई केन्त्र सम्बन्त्धी प्रस्तािको लाधग आिश्यक कागिातहरु  

(क) रीतपूियक भररएको काययक्रम प्रस्ताि,  

(ख) लागत अन मान र लागत साझदेारी सम्बन्त्धी स्थानीय तहबाट गररएको ननणयय  

(ग) काययक्रम संचालनको कायययोिना 
(घ) केन्त्र सचचालनको लाधग िनशजतत व्यिस्थापन तथा काययसचचालन पद्धनत 



(ङ) केन्त्र सचचालनमा रहेको भए सो सम्बन्त्धी वििरण 

(च) अन्त्य आिश्यक कागिातहर 

 

अन सूची -३ 

(दफा ४ सुँग सम्बजन्त्धत) 

अन दान प्राजप्तको लाधग मन्त्रालय समक्ष पेश गने काययक्रम प्रस्तािको ढाुँचा 

सडक बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र / श्रलमक बालबाललकाको अस्थायी लसकाइ केन्त्र  

1. स्थानीय तह सम्बन्त्धी वििरणः 
(क) स्थानीय तहको नामः       

(ख) ठेगानाः................................=जिल्ला....................... 

2. काययक्रमको संक्षक्षप्त वििरण  

(क) काययक्रमको नामः  

(ख) आिश्यक पने रकम रु. …………………   (अक्षरमा………………………….) 

(ग) स्थानीय तहको योगदान रु . …………………   (अक्षरमा……………………………) 

(घ) मन्त्रालयबाट प्राप्त रु . …………………   (अक्षरमा…………………………….) 

(ङ) अन्त्य स्रोत रु   . …………………          (अक्षरमा………………………….) 

(च) काययक्रम सम्पन्त्न ह न लाग्ने अिधधः........................................... 

(छ) केन्त्र स्थापना तथा संचालन ह ने स्थानः...................................... 

3. काययक्रमको प्रस्ताि तयार गदाय समािेश ह न  पने म ख्य वििरणहरुः 
(क) काययक्रमको परृठभूमीः ...................................................................................... 

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

(ख) काययक्रमको उदे्दश्यः ............................................................................................ 

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

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



(ग) काययक्रमको औधचत्यः ........................................................................................... 

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

(घ) सेिा प्रदान गनय सककने बालबाललकाको वििरणः=  

 

 

लस नं 
सेिा ददन सक्रकने बालबाललकाको संख्या कैक्रफयत 

बालक बाललका िम्मा 

 
   

 

 

(ङ) प नस्थायपना केन्त्र/अस्थायी लसकाई केन्त्र संचालनको लाधग हाल उपलब्ध रहेको भौनतक 
पूिायधार अिस्था (भिन, िग्गा, टहरा इत्याहद) को अिस्था....................  ............... 
.......................... ......................... .......................... .................................... 
................. 

(च) प नस्थायपना केन्त्र/अस्थायी लसकाई केन्त्र संचालनको लाधग आिश्यक पने भौनतक पूिायधार 
अिस्था (भिन, िग्गा, टहरा इत्याहद) को अिस्था .......................... .......................... 
.......................... .......................... .......................... .......................... 
.......................... .......................... .......................... ......................... 

(छ) प नस्थायपना केन्त्र /अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा संचालनका लाधग खचय गररने 
क्षेरहरुः .......................... .......................... .......................... .......................... 
.......................... .......................... ......................... 
 

 (ि) प नस्थायपना/अस्थायी लसकाई केन्त्रबाट सेिा प्रदान गनय लागत सहहतको विस्ततृ वििरण 

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

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



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

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

(झ) आशातीत उपलजब्धः ........................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
................................................................................................................   

(ञ) बैंक खाता नं= ................................ 

(ट) प्रस्ताि पेश गने स्थानीय तहको तफय बाट 

 नामः                                                  हस्ताक्षरः 

 पदः                                 लमनतः 

कायायलयको छापः 
 

 



अनसुचूी -४ 

(दफा ५ सम्बम्न्द्धत) 
खण्ड (क) 

स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र स्थापना तथा 
सचचालनका लाधग प्रस्ताि मलू्याङ्कनका आधारहरु 

क्र.स ं सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैकफयत 

१ प्रभावित बालबाललकालाई अधधकतम सेिा 
प ग्ने सखं्या 

३०  त लनात्मक रुपले संख्या िढी 
भएकोलाई प्राथलमकतामा राखखने 

२ स्थानीय तहले लागत साझदेारी गनय 
प्रनतिद्धता व्यतत गरेको साझेदारीको हहस्सा 

२५   

३ काययक्रमले समेट्न सतने काययक्षेर  

(म.न.पा २०, न.पा. १५, गा.पा.१०) 

२०   

४ िग्गा/भिन आहद पिूायधारको उपलब्धता १५   

५ चाल  आधथयक िषयमा सोही प्रयोिनका लाधग 
अन्त्य  क न ैश्रोतबाट स्थानीय तहलाई 

अन दान प्राप्त ह ने अिस्था  

१०   

िम्मा १००   



खण्ड (ख) 

स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा 
सचचालनका लाधग प्रस्ताि मलू्याङ्कनका आधारहरु 

क्र.स ं सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क कैकफयत 

१ श्रलमक बालबाललकाको सखं्या ३०   

२ स्थानीय तहले लागत साझदेारी गनय 
प्रनतिद्धता व्यतत गरेको साझेदारीको हहस्सा 

२५  म.न.पा २५, न.पा. २०, 
गा.पा.१५ 

३ िग्गा/भिन आहद पिूायधारको उपलब्धता २०   

४ काययक्रमले समेट्न सतने काययक्षेर  

(म.न.पा २०, न.पा. १५, गा.पा.१०) 

१५   

५ चाल  आधथयक िषयमा सोही प्रयोिनका लाधग 
अन्त्य  क न ैश्रोतबाट अन दान प्राप्त ह ने 

अिस्था  

१०   

िम्मा १००   



                                  अनुसूची –५ 

(दफा १२ (१) सँग सम्बम्न्द्धत) 

स्थानीय तहसँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग पनुस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक बालबाललकाको 
लागग अस्थायी लसकाई केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्धी 

काययिम सम्तौताको ढाँचा 

सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश (िसलाई यसपनछ पहहलो पक्ष भननने छ) र श्री ............................ 
............................ (िसलाई यसपनछ पहहलो पक्ष भननने छ) बीच लमनत २०७५/  /   मा आ.ि. २०७५/०७६ 
को िावषयक काययक्रममा समािेश भएको स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लाधग 
प नस्थायपना केन्त्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी लसकाई केन्त्र स्थापना तथा सचचालन गनय 
भएको सम्झौता पर । 

प्रथम पिले पालना गनुयपनन शतयहरः 

१ . गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय माफय त आ.ि. २०७५/०७६ को बावषयक काययक्रम तथा 
बिेट कायायन्त्ियनका सन्त्दभयमा स्थानीय तहसँगको सहकाययमा सडक बालबाललकाको लागग 
पनुस्थायपना केन्द्र तथा श्रलमक बालबाललकाको लागग अस्थायी लसकाई केन्द्र स्थापना तथा 
सञ्चालन सम्बन्द्धी काययिम तफय को रु. ............................। (अक्षरुपी  ............................ 
मार ।) सडक बालबाललकाको लाधग प नस्थायपना केन्त्र/ श्रलमक बालबाललकाको लाधग अस्थायी 
लसकाई केन्त्र स्थापना तथा सचंालनका लाधग दोस्रो पक्षको बैंक खातामा ननकासा गरी उपलब्ध 
गराउनेछ ।  

२ .  सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट काययक्रमको सन्त्दभयमा प्राप्त नीनत ननदेशनहरु 
प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समयमा िानकारी गराउनेछ ।  

३ . काययप्रगनत तथा अन गमन प्रनतिेदनका आधारमा अन दान रकम बढी द ई ककस्तामा उपलब्ध 
गराउने छ ।  

४ . प्रथम पक्षले काययक्रमको अन गमन गदाय आिश्यक राय स झाि हदन सतनेछ । 

५ . दोस्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख भएका गरेका शतयहरुमा कमिोरी देखखएमा स धारका लाधग 
ननजश्चत अिधध तोतनेछ ।  

६ . दोस्रो पक्षले सम्झौता बमोजिम कायय नगरेमा क नपैनन समयमा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्द गनय 
सतनेछ ।  

७ . यो सम्झौता २०७६ असार मसान्त्तसम्म लाग ूह नेछ ।  

८ . पहहलो ककस्ता (५० प्रनतशत) उपलब्ध गराई सकेपनछ बाुँकी रकम ननकासा गदाय काययप्रगनतका 
आधारमा ननकासा गनेछ ।  



दोस्रो पक्षले पालना गन यपने शतयहरु 

 

1. सम्झौता िमोजिमको कायय सम् झौता भए पश्चात ्त रुन्त्त प्रारम्भ गनेछ । 

2. काययक्रम प्रारम्भ भएको िानकारी प्रथम पक्षलाई गराउन  पनेछ ।  

3. यो सम्झौता २०७६ असार मसान्त्तसम्म लाग ूह नेछ । तोककए िमोजिमको समयािधधलभर 
कायय सम्पन्त्न ह न नसकेमा प्रथम पक्षले सो िापतको खचय ननकासा गन यपने छैन ।  

4. प्रथम पक्षले हदएको मागयदशयनलाई सचंालन प्रकक्रयामा समािेश गददै  िानेछ ।  

5. दोस्रो पक्षले प्राप्त गरेको अन दान रकमको खचयको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण प्रचललत 
काननू िमोजिम गने गराउने  र सोको वििरण तथा प्रगनत प्रनतिेदन मन्त्रालय समक्ष 
पेश गने ।  

दोस्रो पक्षको तफय बाट 

नामः कायायलयको छापः 
पदः 
दस्तखतः 
लमनतः 
 

 

 

प्रथम पक्षको तफय बाट 

नामः 
पदः ससं्थाको छापः 
दस्तखतः 
लमनतः 

 



अन सूची –६ 

(दफा १४ (२) सुँग सम्बजन्त्धत) 

काययक्रम अन गमन प्रनतिेदनको ढाुँचा 

प नस्थायपना/अस्थायी लसकाई केन्त्रको नाम र ठेगानाः                              

काययक्रमको नामः 

उपलब्ध गराइएको रकम रु.................................    (अक्षरमा ……………………………….) 

रकम उपलब्ध गराइएको लमनतः  

काययक्रम श रु लमनत..................          

काययक्रम सम्पन्त्न लमनत................. 
 

काययक्रम संचालनमा देखखएका समस्या, समाधानका उपाय र गररएका प्रयासहरुः 

स झािहरुः  

काययक्रम संचालन गने  स्थानीय तहको राय प्रनतकक्रयाः 
 

अन गमनकतायको रायः 
 

 स्थानीय तहको तफय िाट      

नामः............................... पदः ............ हस्ताक्षरः ..................   

नामः   ............................... पदः.............. हस्ताक्षरः.................... 

नामः   ............................... पदः.............. हस्ताक्षरः................... 

अन गमनकतायः 

नामः                           पदः              हस्ताक्षरः 

लमनतः 
 

स्थानीय तहको छाप 



 


