
 

1 
 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाि कोष (स्थापना तथा सञ्चािन) कार्यविलि, २०७८ 

प्रस्तािनााः विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बािबालिकाहरुिाई आलथयक सहर्ोग तथा पीलित 
बािबालिकाहरुिाई उद्धार, अस्थार्ी संरक्षण, विद्यािर् शशक्षा, स्िास््र् उपचार तथा मनोिैज्ञालनक सहर्ोग 
उपिब्ि गराउनका िालग कोष स्थापना गनय िाञ्छनीर् देशिएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रशासकीर् 
कार्यविलि (लनर्लमत) गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी माछापचु्छ्रे गाउँ 
कार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि बनाएको छ। 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविलिको नाम “माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाि कोष (स्थापना तथा 
सञ्चािन) कार्यविलि, २०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविलि माछापचु्छ्रे गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत भएका लमलत देशि िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमा: 

(क) "कार्ायिर्" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ु
पदयछ। 

(ि) "कार्यपालिका" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग) "अध्र्क्ष" भन्नािे बािकोष सञ्चािक सलमलतको अध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ। 

(घ) "बािबालिका" भन्नािे बाि अलिकार ऐन, २०७५ बमोशिम अठार बषय उमेर नपगेुका 
बािबालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) "विशषे संरक्षण भएका बािबालिका" भन्नािे बाि अलिकार ऐन, २०७५ को पररच्छ्छेद 
५ को उपदफा १ बमोशिम का बािबालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

(च) "कोष" भन्नािे दफा ३ बमोशिमको माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाि कोष सम्झन ुपदयछ। 

(छ) "सञ्चािक सलमलत" भन्नािे दफा ७ बमोशिमको सञ्चािक सलमलत सम्झन ुपदयछ। 

(ि) "वहंसा" भन्नािे साियिलनक स्थि, विद्यािर्, घरपररिार अन्र् स्थानमा हनुे दरु्वर्यिहार 
सामाशिक कुरीलतिन्र् र्वर्िहार िगार्त िैवङ्गकताको आिारमा हनुे सबै प्रकारको वहंसा 
सम्झन ुपदयछ। 

३. कोषको स्थापना: (१) माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा बाि कोष नामको एक कोष स्थापना गररनेछ िसमा 
देहार् बमोशिमका रकमहरु रहनेछन;्- 
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(क) संघ िा प्रदेश बाट प्राप्त रकम, 
(ि) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्िदेशी र्वर्शि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(घ) विदेशी र्वर्शि िा अन्तराविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

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

(च) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

(२) मालथ िनुसकैु कुरा िेशिएको भएतापलन बदुाँ (घ) बमोशिमको रकम प्राप्त गनुय अशघ नेपाि 
सरकार अथय मन्रािर्को सहमती लिन ुपनेछ।  

४. कोषमा रकम िम्मा गने: बािबालिकाको हकवहत संरक्षणका िालग गाउँपालिकािे बावषयक रुपमा लनशित 
रकम कोषमा िम्मा गनेछ। 

५. कोषको उपर्ोग: (१) विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बािबालिकाहरुका िालग कोषको रकम 
देहार्को कामको िालग उपर्ोग गररनेछ:- 

(क) तत्काि उद्धार, राहत, पनुस्थायपनाका िालग आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउन, 
(ि) विद्यािर् शशक्षा र औषलि उपचारमा सहर्ोग गनय, 
(ग) काननुी सहार्ता, मनोिैज्ञालनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय, 
(घ) सञ्चािक सलमतीिे तोके बमोशिमको अन्र् काममा प्रर्ोग गनय,  

(२) उपदफा (१) मा िस्तोसकैु कुरा िेशिएको भएता पलन सञ्चािक सलमतीिे कुनै पलन  
बािबालिका तथा वकशोर वकशोरी विलभन्न प्रकारको वहंसा, द्वन्द प्रभावित, अलत विपन्न, िाग ुपदाथयको 
दरु्वर्यसनमा फसेका िा मानलसक रोगी भई सिकमा आएका बािबालिकािाई प्राथलमकता ददई कोषको 
रकम िचय गनय सक्नेछ। 

६. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनय नसवकन:े कोषको रकम दफा ५ मा िेशिए बाहेकको अन्र् 
कार्यमा उपर्ोग गनय सवकने छैन । 

७. सञ्चािक सलमलतको गठन: (१) बािकोष सञ्चािनको िालग देहार् बमोशिमको सञ्चािक सलमती रहनेछ: 

(क) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष                                      - अध्र्क्ष 

(ि) सामाशिक विकास सलमलत संर्ोिक                            - सदस्र् 
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(ग) प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत                                     - सदस्र्  

(घ) अध्र्क्षिे तोकेको माध्र्लमक विद्यािर्को प्र.अ. १ िना      - सदस्र् 

(ङ) अध्र्क्षिे तोकेको कार्यपालिकाको मवहिा सदस्र् १ िना            - सदस्र् 

(च) गाउँपालिका स्तरीर् बाि सञ्जािको अध्र्क्ष                      - सदस्र् 

(छ) मवहिा तथा बािबालिका शािा प्रमिु                           - सदस्र् सशचि 

(२) सञ्चािक सलमलतको सशचिािर् कार्ायिर्मा रहनेछ। 

(३) संञ्चािक सलमलतको बैठक सम्िन्िी कार्यविलि सो सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोशिम हनुेछ। 

८. सञ्चािक सलमतीको काम, कतयब्र् र अलिकार : सञ्चािक सलमलतको काम, कतयर्वर् र अलिकार देहार् 
बमोशिम हनुेछ : 

(क) तत्काि उद्धार, राहत, पनुस्थायपनाका िालग आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउने, 
(ि) विद्यािर् शशक्षा र औषिी उपचारमा सहर्ोग गने, 
(ग) काननुी सहार्ता, मनोिैज्ञालनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गने, 
(घ) सञ्चािक सलमलतिे तोके बमोशिमको अन्र् काममा प्रर्ोग गने,  

(ङ) बािबालिका तथा वकशोर वकशोरी विलभन्न प्रकारको वहंसा, द्वन्द प्रभावित, अलत विपन्न, 
िाग ु पदाथयको दरु्वर्यसनमा फसेका िा मानलसक रोलग भई सिकमा आएका 
बािबालिकािाई प्राथलमकता ददई कोषको रकम िचय गने 

(च) राहत तथा आलथयक सहर्ोगको सदपुर्ोग भए िा नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने िा 
गराउने, 

(छ) स्थानीर् तहमा बािबालिकाको क्षेरमा कार्यरत विलभन्न संघ, संस्था तथा लनकार्हरु बीच 
समन्िर् गने, 

(ि) बािबालिकाको अलिकार सलुनशित गनयको िालग स्थानीर्स्तरमा िनचेतनामिुक कार्यक्रम 
सञ्चािन गने, 

(झ) बािबालिकाको  संरक्षणको लनशम्त अन्र् आिश्र्क काम गने,  

९. राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउन ेरकमको हद र आिार :  र्स कार्यविलि बमोशिम विशेष 
संरक्षणको आिश्र्कता भएका बािबालिकाहरुिाई आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउँदा देहार्को आिारमा 
रकम नबढ्ने गरी उपिब्ि गराईनेछ। 
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(क) अलभभािक विवहन तथा विपन्न बािबालिकाहरुिाई ििाको लसफाररसमा शशक्षा र स्िास््र् 
उपचारका िालग बविमा रु. ५,०००।- (पाँच हिार रुपैर्ाँ) सम्म। 

(ि) काननुी सहार्ता, मनोिैज्ञलनक उपचार िा मनोविमशयका िालग रु.५,०००।- (पाँच 
हिार रुपैर्ाँ) मा नबढ्ने गरी िागेको र्थाथय िचय। 

(ग) पनुस्थायपनाको िालग बविमा रु. ५,०००।- (पाँच हिार रुपैर्ाँ) सम्म।  

१०. राहत तथा आलथयक सहर्ोग प्राप्त गनय लनिेदन ददन ुपने: (१) र्स कार्यविलि िमोशिम राहत तथा आलथयक 
सहर्ोग प्राप्त गनयको िालग बािबालिकािे राहत तथा आलथयक सहर्ोग पाउन ुपने मनालसि कारण 
ििुाई ििा कार्ायिर्को लसफाररस सवहत मवहिा तथा बािबालिका शािामा लनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त भएको लनिेदन उपर िाँचबझु गदाय पीलितिाई तत्काि उद्धार, 
राहत तथा आलथयक सहर्ोग गनुय पने देशिएमा सलमलतको अध्र्क्षिे दफा ९ मा तोवकए बमोशिमको 
सहर्ोग रकम तत्काि भिुानी गने र संञ्चािक सलमलतको बैठकिे अनमुोदन गनुय पनेछ। 

११. थप रकम लनकासा माग गनय सक्न:े (१) कोषमा रहेको रकम अपर्ायप्त भएमा रकम अपर्ायप्ततताको 
कारण ििुाई सञ्चािक सलमलतिे गाउँ कार्यपालिकामा थप रकम माग गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम थप रकम माग भई आएमा गाउँ कार्यपालिकािे आिश्र्कता र 
औशचत्र्ता हेरी कोषमा थप रकम लनकासा ददन सक्नेछ। 

१२. छुटै्ट िाता िोल्न ुपने: (१) गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको रकम कुनै िाशणज्र् बैँकमा छुटै्ट िाता िोिी 
िम्मा गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको िाताको सञ्चािन कार्ायिर् प्रमिु र िेिामा काम गने मखु्र् 
कमयचारीको संर्िु दस्ताितबाट हनुेछ। 

१३. कोषको िेिा र िेिापरीक्षण: (१) कोषको आर् र्वर्र्को िेिा र िेिापरीक्षण प्रचलित काननु बमोशिम 
हनुेछ। 

१४. आिलतय (ररभल्भीङ) कोष: र्ो कोष आिलतय (ररभल्भीङ) कोषको रुपमा रहने छ। 

१५. प्रलतिेदन पेश गने: (१) सञ्चािक सलमलतिे प्रत्रे्क चौमालसकमा सो सलमलतबाट भए गरेका काम र 
कारिाहीको प्रलतिेदन कार्ायपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ। 
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(२) कार्ायिर्िे बावषयक रुपमा प्रलतिेदन साियिलनक गनुयपनेछ। 

१६. लनदेशन ददन सक्न:े कार्ायपालिकािे सञ्चािक सलमलतको काम र कारिाहीको सम्बन्िमा सो सलमलतिाई 
आिश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ। 

१७. बािा अड्काउ फुकाउन ेर्वर्िस्था: र्स कार्यविलि कार्ायन्िर्न सम्बन्िी कुनै बािा दद्ववििा परेमा सोको 
र्वर्ाख्र्ा गने बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार गाँउ कार्यपालिकामा रहनेछ। 

१८. संशोिन सम्बन्िी र्वर्िस्था:- र्स कार्यविलि संशोिन गने अलिकार गाउँ कार्यपालिकामा लनवहत हनुेछ। 

१९. प्रचलित काननु बमोशिम:- र्स कार्यविलिमा उल्िेि भएको विषर्को हकमा र्सै कार्यविलि बमोशिम 
र अन्र् कुराहरुको हकमा प्रचलित काननु बमोशिम हनुेछ। 
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