
 
 

1 
 

बालिका बैंक खाता सञ्चािन कोष सञ्चािन कार्यविलि, २०७९ 

प्रस्तािनााः बािबालिकामा हनुे िैविक विभेद कम गदै समतामिुक समाज लनमायण गनयको साथै आलथयक रुपिे 
सशक्त गराउदैं बालिकाको चौतर्फी विकास गने कार्यको सरुुिातका िालग कोष स्थापना गनय िाञ्छनीर् 
देखखएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रशासकीर् कार्यविलि (लनर्लमत) गने ऐन, २०७४ को दर्फा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रर्ोग गरी माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािे र्ो कोष सञ्चािन सम्बन्िी कार्यविलि बनाएको छ। 

१. संखिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्यविलिको नाम “बालिका बैंक खाता सञ्चािन कोष सञ्चािन कार्यविलि, 
२०७९” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविलि माछापचु्छ्रे गाउँपालिका भर तरुुन्त िाग ुहनुेछ। 

(३) र्स कार्यविलिको दर्फा (१) को उपदर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेखखएता पलन र्ो कार्यविलि  पाररत 
हनु ुअगािै र पवहिो कार्यपालिकाको बैठक बसेको बीचमा जखन्मएका बालिकाहरुको बैंक खाता सञ्चािन 
र्सै कार्यविलि बमोखजम भएको मालननेछ। 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसििे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमा, 

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

(ख) “कार्यपालिका” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग) “गाउसभा” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “निजात बालिका” भन्नािे जन्मेको २८ ददन सम्मको बालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “कार्यक्रम” भन्नािे  बालिका बैंक खाता सञ्चािन कार्यक्रम  सम्झन ुपदयछ। 

(च) “सञ्चािक सलमलत” भन्नािे दर्फा ५ बमोखजमको सलमलत सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “अलभभािक” भन्नािे बालिकाको आमा- बिुा िा संरिक सम्झन ुपदयछ। 

३. विलनर्ोखजत रकमको उपर्ोग: (१) कार्यक्रमको िालग विलनर्ोखजत रकम देहार्को कामको िालग उपर्ोग 
गररनेछ:- 

(क) गाउँपालिका लभत्र स्थार्ी बसोबास गने आमाबाब ु बाट बालिकाको जन्म भए पश्चात 
गाउँपालिकािे तोकेको बैंकमा बालिकाको नाममा िैक खाता खोल्नको िालग रु प्रत्रे्क 
बालिका बराबर रु ५०००।– (पाँच हजार) रकम प्रदान गनय, 

(ख) मालथको प्रर्ोजनको िालग सञ्चािक सलमलतको बैठक सञ्चािन गनय, 

(२) कार्यक्रमको रकम दर्फा (३) को उपदर्फा(१) मा िेखखए बाहेकको अन्र् कार्यमा उपर्ोग गनय 
सवकने छैन । 
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४. आिश्र्क कागजात र शतयहरु (१) बालिकाको बैंक खाता सञ्चािनको िालग देहार्का कागजातहरु 
आिश्र्क हनुेछन;्- 

(क) िडाको लसर्फाररस, 
(ख) आमा/बबुा िा आमा-बबुा नभए बालिकाको संरिकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 
(ग) बालिकाको जन्म स्िास््र् संस्थाका बलथयङ सेन्टर िा अस्पिातमा भएको खलु्न ेकागजात,                             

(घ) बालिकाको जन्मदताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 

(ङ) बैंक खाता खोिेको वििरण 

(च) अनसूुची-१ बमोखजमको सम्बखन्ित व्र्खक्तको लनिेदन  

(२) बालिका जन्मेको ३ मवहनालभत्र सम्बखन्ित बालिकाको नाममा अलनिार्य रुपिे गाउँपालिका लभत्रको 
“क” िगयको बैंकमा खाता खोिी गाउँपालिका लभत्र सोही अिलिलभत्र लनिेदन पेश गनुयपनेछ । 

(३) मालथ जनुसकैु कुरा िेखखएतापलन र्स कार्यविलि पाररत हनुभन्दा अगाडी कार्यपालिकाको पवहिो 
बैठक बसे पश्चात जन्मेका बालिकाहरुको हकमा बच्छ्चा जन्मेको ५ मवहनालभत्र लनिेदन पेश गनुयपनेछ। 

 

५. सञ्चािक सलमलतको गठन: (१) नबजात बालिकाको नाममा बैंक खाता सञ्चािन गनय रकम प्रदान गनयको 
िालग एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ। 

(क) गाउँपालिका उपाध्र्ि                                 संर्ोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत                              सदस्र्  

(ग) आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु                            सदस्र् 

(घ) स्िास््र् शाखा प्रमखु                                  सदस्र् 

(ङ) उपाध्र्ििे तोकेको गाउँ सभा मवहिा सदस्र्               सदस्र् 

(च) पखिकरण हेने शाखा प्रमखु                             सदस्र् 
(छ) मवहिा तथा बािबालिका शाखा प्रमखु                     सदस्र् सखचि 

 

(२) सञ्चािक सलमलतको सखचिािर् गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा रहनेछ। 

(३) सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्बन्िी कार्यविलि सो सलमलत आरै्फिे लनिायरण गरे बमोखजम हनुेछ। 

६. सञ्चािक सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकार: सञ्चािक सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकार देहार् 
बमोखजम हनुेछ : 

(क) निजात बालिका बैंक खाता सञ्चािनको िालग पेश भएका लनिेदन उपर छिर्फि गने, 
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(ख) बालिकाको चौतर्फी विकासको िालग आिश्र्क पहि गने, 

(ग) आिश्र्क शतय र कागजपत्र पगेुका लनिेदन अनरुुप बैंक खाता सञ्चािनको िालग आिश्र्क 
रकम उपिब्ि गराउन कार्ायिर्िाई लसर्फाररस गने,  

(घ) खाता सञ्चािनको िालग प्रदान गररएको रकमको सदपुर्ोग भए िा नभएको सम्बन्िमा 
अनगुमन गने िा गराउने, 

७. खाता सञ्चािन सम्बन्िमा: (१) बालिका बैंक खाता सञ्चािन बालिकाको नाममा अलभभािकको दस्तखतबाट 
सञ्चािन हनुेछ।   

८. रकम लनकासा सम्बन्िमा: बैंक खाता खोल्नको िालग सञ्चािक सलमलतिे कार्यक्रमबाट सम्बखन्ित 
अलभभािकको नाममा रकम लनकासा गने लनणयर् सवहत कार्ायिर्िाई लसर्फाररस गनेछ। 

९. कार्यविलिको व्र्ाख्र्ा गने िा िािा अड्काउ रु्फकाउन ेअलिकार :  कार्यविलिको कार्ायन्िर्नको लसिलसिामा कुन ै
दवुििा हनु गएमा सोको व्र्ाख्र्ा िा िािा अड्काउ रु्फकाउने अलिकार माछापचु्छ्रे गाउँकार्यपालिकािाई 
हनुेछ।         
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अनसूुची-१ 

(दर्फा ४ को उपदर्फा (१) खण्ड (च) सँग सम्बखन्ित) 

बालिका बैंक खाता सञ्चािनको िालग कार्ायिर्मा ददईन ेलनिेदन 

लमलत: 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत ज्रू्, 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

िाहाचोक, कास्की। 

विषर्: बालिका बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िमा 

महोदर्, 

प्रस्ततु विषर्का सम्बन्िमा मेरो छोरी/................लमलत......................मा र्स माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिकाको/अन्र्....................................................चौकी/अस्पतािमा जखन्मएको व्र्होरा अिगत 
गराउँदछु।सो सम्बन्िमा र्स गाउँपालिकाको बालिका बैंक खाता सञ्चािन कार्यक्रम अनसुार उपिब्ि हनु े सवुििा 
उपिब्ि गराईददनहुनु अनरुोि गदयछु।साथै तपलसि बमोखजमका आिश्र्क कागजातहरु र्सै लनिेदन साथ पेश गरेको 
व्र्होरा अनरुोि गदयछु। 

तपलसि 

(क) िडाको लसर्फाररस, 
(ख) आमा/बबुा िा आमा बबुा नभए बालिकाको संरिको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 
(ग) बालिकाको जन्म स्िास््र् संस्थामा िा अस्पिातमा भएको भलन खलु्ने कागजात,                             

(घ) बालिकाको जन्मदताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 

(ङ) बैंक खाता खोिेको वििरण 

लनिदेक 

नाम: 

ठेगाना: 
बालिका सँगको नाता: 
हस्तािर: 

 

 

 

कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लमलत: २०७९ भाद्र ०२  

प्रमाणीकरण लमलत: २०७९ भाद्र ०६ 

प्रमाणीकरण गने पदालिकारी: लमन बहादरु गरुुि, अध्र्ि 


