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 कुमाख राजपत्र 

खण्ड-६        रागेचौर, सल्यान          संख्या-५                कार्तिक १९, २०७९ 

भाग-२ 

कुमाख गाउँपार्ऱका 
गाउँ कायिपार्ऱकाको कायािऱय 

    

 

कमुाख गाईपँालिकाको बालईदध्ार कोष सञच्ालन कारय्विधि, २०७९ 

    गाउँ कायिपार्ऱकाबाट स्वीकृत र्मर्त् २०७९।०७।०४ 
 

पर्सत्ावनाः 

 नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ को बालबालिकाको हकको कार्यान्वयन 

गर्न र स्थानीय सरकार ऐन , २०७४ को दफा १०२ ईपदफा (२) ले दिएको 

ऄधिकार प्रयोग गरी कुमाख गाईँपालिकाको बालईद्धार कोष सञ्चालन 

कार्यविधि,२०७९ तयार गरिएको छ ।  

१) सकंष्िपत् नाम र पर्ारमभ्ः  

   (क) यो कायिववर्िको नाम “कुमाख गाउँपार्ऱकाको बाऱउद्धारकोष सञ्चाऱन कायिववर्ि, 

२०७९ रहनेछ । 
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 (ख) यो कार्यविधि गाईँकार्यपालिकाको बैठकले पारित गरी गाईँपालिकाको ऄध्यक्षबाट 

प्रमाणीकरण गरेको मितिदेखि लागू  हुनेछ ।  

२) परिभाषाः 

 विषय वा प्रसंगल ेऄरक्ो ऄर्थ नलागेमाः 

      (क) “बालईद्धार कोष ”भन्नाल े कुमाख गाईँपालिकाले अपतकालिन ऄवस्थामा रहेका 

बालबालिकाको ईद्धारका लागि खडा गरेको कोष सम्झनु पर्दछ । 

      (ख) “गाईँपालिका” भन्नाले कुमाख गाईँपालिका लाइ सम्झनु पर्नेछ । 

      (ग) “अपतकालिन ऄवस्थामा रहेका  बालबालिका” भन्नाले देहायका ऄवसथ्ाका 

बालबालिका सम्झनु परद्छ ।          

          (१) जोखिमपूरण् शर्ममा संलग्न रहेको, 

          (२) हराएको वा बेवारिसे ऄवस्थामा फलेा परेको,  

          (३) ऋणको कारणले बन्धकमा रहकेो वा जवरजस्ती श्रमबाट पीडित भएको,  

          (४) शारीरिक वा मानसिक यातना वा भेदभाव जस्ता दुर्व्यवहारबाट पीडित भएको,  

        (५) दूर्घटना भएको, प्राकृतिक वा दैवी पर्कोपमा परेको,  

          (६) बाबु वा अमा कारागार वा हिरासतमा रहकेो वा कुनै कसरूसँग सम्बन्धित रहेको 

कारणल ेवेवारिसे भएको,  

          (७) यौनशोषण, यौन दुर्व्यवहार, बेच बिखन वा ओसार पसारमा परेको,  

          (८) हिसंाबाट पर्भावित भएको,  

          (९) बाबु अमा वा संरक्षकबाट बञ्चित भएको,  

          (१०) ऄपाङ्गता भएको,  

          (११) ससु्त मनसथ्िति भएको,  
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          (१२) ऄपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको,  

          (१३) सडक बालबालिका, 

          (१४) एच.अइ.भी. एड्स सकं्रमित भएको, 

          (१५) समितिल ेतोकेको ऄन्य बालबालिका,  

     (घ) “समिति ” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्दछ ।  

३. कोषको  सथ्ापनाः  

१)  अपतकालिन ऄवसथ्ामा रहेका बालबालिकालाइ तत्काल ईद्धार,राहत र पुनःसथ्ापना 

गर्ने काम समेतका लागि कुमाख गाईँपालिकाल ेएक कोष खडा गर्नेछ ।  

 २) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।  

क) सघंीय तथा प्रदेश सरकारबाट पर्ाप्त हुन ेऄनुदान रकम, 

           ख)  कुमाख गाईँपालिकाको अन्तरिक सर्ोतबाट छुट्याआएको रकम   

ग) विभिन्न संघ ससं्था वा व्यक्तिबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम,  

            घ) ऄन्य कुन ैअन्तरिक तथा बाह्य सर्ोतबाट प्राप्त रकम, 

           ङ) बैकं खातामा रहेको मौजातबाट प्राप्त ब्याज रकम ,  

४. कोषमा रकम जमम्ा गरन् े:  

बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिकाको हक हितको सरंक्षण तथा विपदमा परेका 

बालबालिकाको ईद्धारको लागि गाईँपालिकाले वार्षिक रपुमा कार्यपालिकाल े तोके 

बमोजिमको रकममा नघटाइ कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । 

५. कोषको ईपयोगः  

    कोषमा रहेको रकम देहायको कामको लागि ईपयोग गरिनेछः 
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    (क) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकाको ईद्धार गर्न, 

    (ख) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकालाइ राहत दिन तथा पुनर्स्थापना 

गर्न,  

     (ग) समितिबाट स्वीकतृ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, 

     (घ) समितिबाट गरिने कार्यकर्मको ऄनुगमन गर्न,  

     (ङ) बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा समितिले तोके बमोजिमको ऄन्य काम गर्न 

गराईन, 

 ६. कोषको रकम ऄनय् काममा ईपयोग गरन् नसकिनःे  

     १) कोषको रकम नियम ५ मा लेखिए बाहेकको ऄन्य काममा ईपयोग गर्न सकिने छैन । 

    (२) ईपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लखेिएको भएता पनि कोषको कुल खर्चको पाँच 

प्रतिशतसम्मको रकम   समितिको सचिवालय तथा बैठक सञ्चालन गरन् लाग्ने खरच्को 

लागि ईपयोग गर्न सकिनेछ । 

 ७. समिति गठनः  

   ७.१ कोषको संचालन तथा व्यबसथ्ापन गर्ने प्रयोजनको लागि एक कोष संचालन समिति 

रहनेछ ।  

   ७.२. समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ।  

          (क) गाईँपालिका ऄध्यक्ष                                                 – ऄध्यक्ष 

 (ख) सामाजिक विकास समिति संयोजक                        – सदस्य  

    (ग) बालमैत्री सथ्ानीय शासन गाईँसमितिबाट एक जना        -  सदस्य                                                                                                        

(घ) प्रहरी प्रमखु, आलाका प्रहरी कार्यालय                                        –सदस्य 

(ङ) बालबालिकाको कष्ेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संसथ्ाहरुमध्ये समितिल े ताकेको 

ससंथ्ाबाट पर्तिनिधित्व हुने गरी एक जना महिला सहित दुइ जना सदस्य                               
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 (च)    गाईँस्तरीय बाल संजाल समितिको ऄध्यक्ष                              - सदस्य  

(छ) महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा पर्मुख       –सदसय् सचिव                                         

खण्ड (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुइ वरष्को हुनेछ । 

८. समितिको काम,करत्वय् र ऄधिकारः  

   समितिको काम,कर्तव्य र ऄधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।  

    (क) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकाको ईद्धार गर्न,े पुनस्र्थापना गर्ने तथा 

त्यस्ता बालबालिकालाइ  राहत दिने सम्वन्धमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न,े  

     (ख) कुनै बालबालिका अपतकालिन ऄवसथ्ामा रहकेा बालबालिका भए वा नभएको 

निर्धारण गर्न,े   

     (ग) स्वीकृत कार्यकर्मको लागि कोष परिचालन गर्ने वा गराईने,  

     (घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएकोसम्वन्धमा ऄनुगमन गर्ने, 

     (ङ) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकालाइ राहत स्वरुप दिइने रकमको मापदण्ड 

बनाइ लागू गर्न,े   

     (च) अपतकालिन ऄवस्थामा रहेका बालबालिका सम्वन्धि ऄध्ययन तथा ऄनुसन्धान 

गर्न,े वा  

     (छ) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकाको ईद्धार गर्न,े  

      (ज) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिकालाइ राहत दिने र पुनर्स्थापना गर्ने,  

      (झ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको ऄनुगमन गर्न ेवा गराईने, 

      (ञ) बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न ेनिकाय तथा संसथ्ासँग समन्वय गर्ने,  
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      (ट) समितिलाइ तत्काल अवश्यक नपर्ने कोषमा रहेको रकम ईपयुक्त ठाईँमा लगानी 

गर्न,े 

      (ठ) कोष बृद्धिको लागि स्रोतको खोजी गर्न,े  

      (ड) अपतकालीन ऄवस्थामा रहेका बालबालिका सम्वन्धी ऄन्य काम गर्ने वा गराईने ।  

९. समितिको बठैक र निरण्यः 

     (१) समितिको बैठक अवश्यकता ऄनुसार बस्नेछ । 

     (२) समितिको बैठक ऄध्यक्षल ेताकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

     (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा चौबीस घण्टा ऄगावै समितिको सदस्य सचिवल े

बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सब ैसदस्यहरलुाइ दिनुपर्नेछ ।  

     (४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास पर्तिशतभन्दा बढी सदसय्हरु ईपसथ्ित भएमा 

समितिको बैठकको लागि गणपूरक सखं्या पुगेको मानिनेछ ।  

     (५) समितिको बैठकको ऄध्यक्षता समितिको ऄध्यक्षल ेगर्नेछ र निजको ऄनुपस्थितिमा 

समितिका ईपसथ्ित सदस्यहरलुे अफू मध्येबाट छानेको सदस्यल ेगर्नेछ ।  

    (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता 

गर्न ेव्यक्तिले  

               निर्णायक मत दिनेछ ।  

          (७) समितिले अवश्यकता ऄनुसार कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा ऄन्य कुनै व्यक्तिलाइ 

समितिको बैठकमा       पर्यवके्षकको रुपमा भाग लिन अमन्त्रण गर्न सक्नेछ । 

     (८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य– सचिवले प्रमाणित गरी राखने्छ । 

     (९) समितिको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कार्यबिधि सो समिति अफलैे निर्धारण गर ेबमोजिम 

हुनछे । 
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१०. समितिको पर्शासनिक खरच्ः  

      समितिको प्रशासनिक खर्च कोषमा जमम्ा भएको रकम र सो कोषबाट प्राप्त व्याज 

रकमको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । 

 ११. खाता सञच्ालनः  

    क) कोषको रकम समितिको निर्णय बमोजिम कुनै वाणिज्य बैंकको खाता खोली जम्मा गर्नु 

पर्दछ ।  

    ख) ईपदफा (क) बमोजिम खाता सञ्चालन प्रमुख पर्शासकीय ऄधिकतृ र लेखा शाखा 

प्रमखुको संयक्ुत दस्तखतबाट हुनेछ । 

 १२. कोषको लखेा र लखेा परिकष्णः  

    (१) कोषको अय व्ययको लखेा गाईँपालिकाले ऄपनाएको लेखा पर्णाली बमोजिम राखिनेछ 

।  

    (२) कोषको लखेा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

 १३. कोषको रकम फर्िज नहनुःे  

     पर्चलित कानूनमा जुनसुकै करुा लखेिएको भएता पनि कोषको रकम खर्च नभइ अर्थिक 

बर्षको ऄन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फर्िज हुनेछैन ।  

१४. पर्तिबदेन पशे गरन्ःे  

     (१) समितिले अफलूे गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यपालिका समक्ष पेश 

गर्नुपर्नेछ । 

     (२) ईपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।  

१५. बठैक भतत्ाः  
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           समितिका ऄध्यक्ष र सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत गाईँकार्यपालिकाले तोके 

बमोजिमको रकम बैठक भत्ता वापत पाईनेछन् ।  

१६. ऄभिलखे राखन्ःे  

     समितिले अफलू ेगरकेो काम कारवाहीको ऄभिलखे दुरसु्त राख्नु परने्छ ।  

१७. निरद्शेन दिन सकन्ःे  

     (१) गाईँकार्यपालिकाले समितिको काम कारवाहीको सम्वन्धमा समितिलाइ अवश्यक 

निर्देशन दिन सक्नेछ ।  

     (२) ईपनियम (१) बमोजिम गाईँकार्यपालिकाले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको 

कर्तव्य हुनेछ ।  

१८. ऄधिकार पर्तय्ायोजनः  

     समितिल े यस कार्यबिधि बमोजिम अफलूाइ प्राप्त ऄधिकारमधय् े अवश्यकता ऄनुसार 

केही ऄधिकार समितिको संयोजक, सदस्य वा गाईँकार्यपालिकाले तोकेको कुनै ऄधिकतृ 

कर्मचारीलाइ पर्त्यायोजन गर्न सक्नेछ । 

 २०. कोष खारजे हनु सकन्ःे  

      (१) कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गर्न अवश्यक नभएमा गाईँकारय्पालिकाले खारेज 

गर्न सक्नेछ ।  

      (२)  ईपनियम (१) बमोजिम कोष खारेज भएमा कोषको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी 

निर्णय गाईँ कार्यपालिकाको बैठकबाट हुनेछ ।  

 

   आज्ञाले 

राजेन्द्र कुमार िन्द्द 

प्रमखु प्रशासकीय अचिकृत 


