
        

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण : ६ ,  खण्ड : ७ ,            लिलि :  २०७९  साि  श्रावर् ३० गिे 

 

भाग–२ 

   

बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 

 

प्रस्तािनााः  

विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाधलकाहरुलाई आधथयक सहर्ोग 
तथा पीधित बालबाधलकालाई उद्धार, अस्थार्ी संरक्षण, स्िास््र् उपचार 
तथा मनोिैज्ञाधनक सहर्ोग उपलब्ि गराउनका लाधग कोष स्थापना गनय 
िाञ्छनीर् देखिएकोले प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धमत गने ऐन, २०७९ को 
दफा २ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरर cGg'k0f{  गाउँपाधलकाले र्ो कोष 
सञ्चालन सम्बखधि कार्यविधि बनाएको छ। 
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१.संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्यविधिको नाम “cGg'k0f{  
गाउँपाधलका बाल कोष ( स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७९ रहेको 
छ। 

(२)र्ो कार्यविधि  गाउँपाधलकाभर तरुुधत लाग ुहनेुछ। 

२.पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा, 

(क)”कार्ायलर्” भन्नाले cGg'k0f{  गाउँपाधलका गाउँ कार्यपाधलकाको 
कार्ायलर् सम्झन ुपदयछ। 

(ि)”कार्यपाधलका” भन्नाले cGg'k0f{ गाउँपाधलका गाउँ 
कार्यपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग)”गाउसभा” भन्नाले  cGg'k0f{   गाउँपाधलकाको गाउँसभा सम्झन ु
पदयछ। 

(घ)”बालबाधलका” भन्नाले बाल अधिकार ऐन,२०७५ बमोखिम अठार 
बषय उमेर नपगुेका बालबाधलकालाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ)”विशेष संरक्षण भएका बालबाधलका” भन्नाले बाल अधिकार 
ऐन,२०७५ को पररच्छेद ५ को उपदफा १ बमोखिम का 
बालबाधलकालाई सम्झन ुपदयछ। 

(च)”कोष” भन्नाले धनर्म ३ बमोखिमको cGg'k0f{   गाउँपाधलका 
बाल कोष सम्झन ुपदयछ। 

(छ)”सञ्चालक सधमती” भन्नाले धनर्म ८ बमोखिमको सञ्चालक सधमती 
सम्झन ुपदयछ। 
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(ि)”वहंसा” भन्नाले साियिधनक स्थल,  विद्यालर्, घरपररिार अधर् 
स्थानमा हनेु दरु्वर्यिहार सामाखिक कुरीधतिधर् र्वर्िहार लगार्त 
लैवङ्गकताको आिारमा हनेु सबै प्रकारको वहंसा सम्झन ुपदयछ। 

३.कोषको स्थापना: (१)  cGg'k0f{   गाउँपाधलकामा बाल कोष नामको 
एक कोष स्थापना गररने छ ।िसमा देहार् बमोखिमका रकमहरु 
रहनेछन;्- 

(क)संघ िा प्रदेश बाट प्राप्त रकम, 
(ि) cGg'k0f{   गाउँपाधलका बाट प्राप्त रकम, 
(ग)स्िदेशी र्वर्खि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(घ) विदेशी र्वर्खि िा अधतराविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ)िैंक िातामा रहेको मौज्दात बाट प्राप्त र्वर्ाि रकम, 

(च) अधर् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम, 
(२)माधथ िनुसकैु कुरा लेखिएको भएतापधन धनर्म ३(घ) बमोखिमको रकम 
प्राप्त गनुय अखघ नेपाल सरकार अथय मधरालर्को सहमती धलन ुपनेछ।  

 

४.कोषमा रकम िम्मा गने: बालबाधलकाको हकवहत संरक्षणका लाधग 
गाउँपाधलकाले बावषयक रुपमा तोके बमोखिमको प्रधतशत बराबरको रकममा 
नघटाई कोषमा िम्मा गनुय पनेछ। 

५.कोषको उपर्ोग: (१)कोषको रकम देहार्को कामको लाधग उपर्ोग 
गररनेछ:- 
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(क) विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका lx+;f lkl8t   

बालबाधलकाहरुको nflu,;8s afnaflnsfsf]nflu, cleefjs 

afnaflnsfsf] nflu  

(ि)औषधि उपचार गनय, 
(ग) तत्काल उद्धार गनय, 

         (ङ)काननुी सहार्ता मनोिैज्ञाधनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान 
गनय, 

(च)पनुस्थायपना गराउन, 
         (छ)बालबाधलकाको लाधग सञ्चालक सधमतीले तोके बमोखिमको 
अधर् काममा प्रर्ोग गनय,  

(२)उपधनर्म (१) मा िस्तोसकैु कुरा लेखिएको भएता पधन सञ्चालक 
सधमतीले कुनै पधन  िालबाधलका तथा वकशोर वकशोरी विधभन्न प्रकारको 
वहंसाबाट प्रभावित भई लाग ुपदाथयको दरु्वर्यसनमा फसेका िा मानधसक रोधग 
भई सिकमा आएका बालबाधलकालाई प्राथधमकता ददई कोषको रकम िचय 
गनय सक्नेछ। 

६.कोषको रकम अधर् काममा उपर्ोग गनय नसवकने: (१) कोषको रकम 
धनर्म (५) मा लेखिए िाहेकको अधर् कार्यमा उपर्ोग गनय सवकने छैन । 

७.कार्ायलर्लाई रकम उपलब्ि गराउने: पीधितलाई राहत तथा आधथयक 
सहर्ोग उपलब्ि गराउनका लाधग सञ्चालक सधमतीले कोषबाट कार्ायलर्को 
नाममा रकम धनकासा ददनेछ। 
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८.सञ्चालक सधमतीको गठन: (१) बालबाधलकाहरुलाई विशेष संरक्षण प्रदान 
गनयको लाधग देहार् बमोखिमको सञ्चालक सधमती रहनेछ। 

(२)सञ्चालक सधमतीको गठन देहार् बमोखिम हनेुछ। 

 

(क)गाउँपाधलकाउपाध्र्क्ष                                                     cWoIf                                                                 

(ि)सामाखिकविकाससधमतीसंर्ोिक                   ;b:o           

(ग)प्रमिुप्रशासकीर्अधिकृत                                     

(घ)lzIff o'jf tyf v]nsb zfvf k|d'v                            सदस्र् 

(ङ)गाउँसभा ;b:o dlxnf                                     

(ङ)गाउँपाधलकस्तररर्बालसञ्जालअध्र्क्ष                 ;b:o      

(ि)मवहलातथाबालबाधलकाशािा प्रमिु                सदस्र् सखचि 

(३)उपधनर्म (२) को िण्ि (घ) बमोखिमको सदस्र्को पदािधि ५ बषयको 
हनेुछ। 

(४)सञ्चालक सधमतीको सखचिालर् कार्ायलर्मा रहनेछ। 

(५) संञ्चालक सधमतीको बैठक सम्िधिी कार्यविधि सो सधमधत आफैले 
धनिायरण गरे बमोखिम हनेुछ। 

९.सञ्चालक सधमतीको काम,  कतयब्र् र अधिकार : संञ्चालक सधमतीको 
काम, कतयब्र् र अधिकार देहार् बमोखिम हनेुछ : 

(क)विशेष संरक्षण आिश्र्क भएका बालबाधलकाहरुलाई ;+/If0f ug{  
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ि) अधभभािक विवहन बालबाधलका, lx+;f lkl8t afnaflnsf, ;8s 

afnaflnsfsf ] औषधि उपचार गनय तथा तत्काल उद्धार गनय आिश्र्क 
सहर्ोग उपलब्ि गराउने, 

(ङ)काननुी सहार्ता मनोिैज्ञाधनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय 
आिश्र्क परेमा सोको र्वर्िस्था धमलाउने, 

(ि)अनगुमन गने िा गराउने, 

(ग)स्थानीर् तहमा बालबाधलकाको क्षेरमा कार्यरत विधभन्न संघ ,संस्था तथा 
धनकार्हरु िीच समधिर् गने, 

(घ)बालबाधलकाको अधिकार सधुनखित गनयको लागी स्थानीर्स्तरमा 
िनचेतनामलुक कार्यक्रम संञ्चालन गने, 

(छ)बालबाधलकाको  संरक्षणको धनखम्त अधर् आिश्र्क काम गने,  

१०. राहत तथा आधथयक सहर्ोग उपलब्ि गराउने रकमको हद र आिार 
: (१) र्स कार्यविधि विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाधलकालाई 
आधथयक सहर्ोग उपलब्ि गराउँदा देहार्को आिारमा रकममा नबढ्ने गरी 
उपलब्ि गराईनेछ। 

(क) अधभभािक विवहन lx+;f lkl8t बालबाधलकाहरुलाई ििाको धसफाररस 
अनसुार बविमा ५०००।रुवपर्ा सम्म,  

(v)काननुी सहार्ता, मनोिैज्ञधनक उपचार िा मनोविमशयका लाधग ५०००। 
रुवपर्ामा नबढ्ने गरर लागेको र्थाथय िचय,  

 (u)पनुस्थायपनाको लाधग बविमा दश हिार रुपैर्ा,  
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(ङ)सञ्चालक सधमतीले तोके बमोखिमको अधर् कामको लाधग कामको प्रकृधत 
हेरर बिीमा धबस हिार रुपैर्ा सम्म। 

(२)उपधनर्म (१) बमोखिमको रकम अपर्ायप्त भएको मनाधसि आिार र 
प्रमाण सवहत कुनै पीधितले कार्ायलर्मा धनिेदन ददएमा र सो र्वर्होरा 
मनाधसि देखिएका सञ्चालक सधमतीले त्र्स्तो पीधितलाई पाँचहिार नबढ्ने 
गरर मनाधसि रकम थप गरर ददन सक्नेछ। 

११. राहत तथा आधथयक सहर्ोग प्राप्त गनय धनिेदन ददन ु पने : (१) र्स 
कार्यविधि िमोखिम राहत तथा आधथयक सहर्ोग प्राप्त गनयको लाधग 
आिश्र्क बालबाधलकाले राहत तथा आधथयक सहर्ोग पाउन ुपने मनाधसि 
कारण िलुाई ििा कार्ायलर्को धसफाररस सवहत मवहला तथा िालिाधलका 
शािामा धनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपधनर्म (१) बमोखिम प्राप्त भएको धनिेदन िाँचिझु गदाय पीधितलाई 
तत्काल राहत तथा आधथयक सहर्ोग गनुय पने देखिएमा संञ्चालक सधमधतले 
धनर्म १० को अिीनमा रही पीधितलई राहत तथा आधथयक सहर्ोग 
उपलब्ि गराउनेछ। 

१२.तत्काल रकम उपलब्ि गराउन सक्ने  :  (१)  र्स कार्यवििमा अधर्र 
िनुसकैु कुरा लेिीएको भएतापधन पीधितलाई तत्काल उद्धार, औषिी 
उपचार, पनुयस्थापना िा राहत तथा आधथयक सहर्ोग प्रदान नगरेमा गखम्भर 
तथा मानविर् क्षधत हनेु देखिएमा सञ्चालक सधमतको अध्र्क्षले सो 
प्रर्ोिनको लागी कोषबाट रु १०,०००।- रु दश हिार मार ) निढ्ने 
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गरी मनाधसि रकम सम्िखधित पीधित बालबाधलकालाई उपलब्ि गराउन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोखिमको अिस्था परर संञ्चालक सधमधतको अध्र्क्षबाट 
बालबाधलकालाई रकम उपलब्ि गराईएकोमा त्र्सरी रकम उपलब्ि 
गराईए पधछ िस्ने संञ्चालक सधमधतको बैठकिाट सो विषर्को अनमुोदन 
गराउन ुपनेछ। 

१३. थप रकम धनकासा माग गनय सक्ने:(१) कोषमा रहेको रकम अपर्ायप्त 
भएमा रकम अपर्ायप्ततताको कारण  िलुाई सञ्चालक सधमधतले थप रकम 
माग गनय सक्नेछ। 

(२) उपधनर्म (१) िमोखिम थप रकम माग भई आएमा गाउँपाधलकाले 
आिश्र्कता र औखचत्र्ता हेरी कोषमा थप रकम धनकासा ददन सक्नेछ। 

१४.छुटै्ट िाता िोल्न ु पने: (१)गाउँपाधलकाबाट प्राप्त भएको रकम कुनै 
िाखणज्र् बैँकमा छुटै्ट िाता िोली िम्मा गनुय पनेछ। 

(२)उपधनर्म (१) िमोखिमको िाताको सञ्चालन कार्ायलर् प्रमिु र लेिामा 
काम गने मखु्र् कमयचारीको संर्िु दस्ताितबाट हनेुछ। 

१५.कोषको लेिा र लेिापरीक्षण: (१) कोषको आर् र्वर्र्को लेिा 
प्रचधलत काननु बमोखिम राखिनेछ। 

(२) कोषको लेिापररक्षण महालेिापरीक्षकबाट हनेुछ। 

१६.आिधतय (ररभल्भीङ कोष: र्ो कोष आिधतय (ररभल्भीङ)कोषको रुपमा रहने 
छ। 
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१७.प्रधतिेदन पेश गने: (१) सञ्चालक सधमधतले प्रत्रे्क चौमाधसकमा सो 
सधमधतबाट भए गरेका काम र कारिाहीको प्रधतिेदन कार्ायपाधलकालाई 
बझुाउन ुपनेछ। 

(२) कार्ायलर्ले बावषयक रुपमा प्रधतिेदन साियिधनक गनुयपनेछ। 

१८.धनदेशन ददन सक्ने: कार्ायपाधलकाले संञचालक सधमधतको काम र 
कारिाहीको सम्िधिमा सो सधमधतलाई आिश्र्क धनदेशन ददन  
 

प्रमाखणकरण धमधत : २०७९ भाद्र ५  

रािपरमा प्रकाखशत धमधत : २०७९ भाद्र ५  
आज्ञाले, 

िेमराि देबकोटा  
प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत  


