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प्रस्िािनााः प्रत्येक व्यक्तिको सरुक्तिि र सम्मानजनक ििरिे बाँच्छ्न पाउन े अलिकारको 
सम्मान गरै्द घर पररिार लभत्र, घर पररिारसँग गालसएका िा घरपररिार बाव र  नु े
व ंसाजन्य काययिाई र्दण्डनीय बनाई त्यस्िो कायय लनयन्त्रणको गनय िंविक व ंसा र घरेि ु
व ंसाबाट पीलडि प्रभाविि व्यक्तििाई संरिण गरी न्याय प्रर्दान गने सम्बन्िमा आलथयक 
व्यिस्था गनय िाञ्छनीय रे्दक्तखएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रशासकीय काययविलि लनयलमि 
गने ऐन, २०७४ को र्दफा ४ िे दर्दएको अलिकार प्रयोग गरर माछापचु्छ्रे गाउँ 
काययपालिकािे यो कोष सञ्चािन सम्बन्िी काययविलि बनाएको छ। 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविलिको नाम “िैविक व ंसा लनिारण कोष 
(सञ्चािन) काययविलि, २०७८” र ेको छ। 

(२) यो काययविलि िरुुन्ि िाग ु नुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसििे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा: 

(क) "कायायिय" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
सम्झन ुपर्दयछ। 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ काययपालिकािाई 
सम्झन ुपर्दयछ। 

(ग)  ”कोष” भन्नािे लनयम ३ बमोक्तजमको िैविक व ंसा लनिारण कोष सम्झन ु
पर्दयछ। 

(घ)  ”पीलडि” भन्नािे िैविक व ंसाबाट पीलडि िा प्रभाविि व्यक्ति सम्झन ु
पर्दयछ। 

(ङ)  ”सञ्चािक सलमलि” भन्नािे लनयम ८ बमोक्तजमको सञ्चािक सलमलि सम्झन ु
पर्दयछ। 

(च)  ”िैविक व ंसा” भन्नािे कायायस्थि साियजलनक स्थि घरपररिारमा  नुे 
यौनजन्य र्दवु्ययि ार सामाक्तजक कुरीलिजन्य व्यि ार िगायि िैविकिाको 
आिारमा  नुे सबै प्रकारको व ंसा सम्झन ुपर्दयछ। 

३. कोषको स्थापना: (१) िैविक व ंसा लनिारण कोष नामको एक कोष स्थापना 
गररएको छ। 
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(२) कोषमा रे्द ाय बमोक्तजमका रकम रु र नेछन;्- 

(क) संघ िा प्ररे्दश बाट प्राप्त रकम, 
(ख) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्िरे्दशी व्यक्ति िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(घ) विरे्दशी व्यक्ति िा अन्िराविय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ) बैंक खािामा र ेको मौज्र्दाि बाट प्राप्त व्याज रकम, 

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम, 
४. कोषमा रकम जम्मा गने: मव िा िथा बािबालिकाको  कव ि संरिणका िालग 

गाउँपालिकािे बावषयक रुपमा िोके बमोक्तजमको प्रलिशि बराबरको रकममा नघटाई 
कोषमा जम्मा गनुय पनेछ। 

५. कोषको उपयोग: (१)कोषको रकम रे्द ायको कामको िालग पीलडििाई उपिब्ि 
गराउन उपयोग गररनछे:- 

(क) ित्काि उद्धार गनय, 
(ख) औषलि उपचार गनय, 
(ग) रा ि प्रर्दान गने िथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउन, 
(घ) लसपमूिक िालिम प्राप्त पीलडििाई स्िरोजगारका िालग व्यिसाय स्थापना 

खचय रकमको अनरु्दान को रुपमा प्रर्दान गनय 
(ङ) काननुी स ायिा मनोिैज्ञालनक उपचार िथा मनोविमशय प्रर्दान गनय, 
(च) पनुस्थायपना गराउने, 
(छ) िैविक व ंसा र यौनजन्य र्दवु्ययि ारको कसरुबाट पीलडििे प्रचलिि काननु 

बमोक्तजम कसरुर्दारबाट प्राप्त गनुयपने िलिपलुिय त्यस्िो कसरुर्दारको कुनै 
सम्पिी नभएको कारणबाट प्राप्त गनय नसक्ने रे्दक्तख अर्दाििको आरे्दश 
बमोक्तजमको रकम पीलडििाई िलिपलुिय स्िरुप भराउन िेखी आएमा यस्िो 
िलिपलुिय दर्दन, 

(ज) पीलडिको िालग सञ्चािक सलमिीिे िोके बमोक्तजमको अन्य काममा प्रयोग 
गनय,  
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(२) उपलनयम (१) मा जस्िोसकैु कुरा िेक्तखएको भएिा पलन सञ्चािक सलमिीिे 
िैविक व ंसाबाट पीलडि िािबालिका िथा वकशोर वकशोरी िा िैविक व ंसाबाट 
प्रभाविि भई िाग ु पर्दाथयको र्दवु्ययसनमा फसेका िा मानलसक रोलग भई सडकमा 
आएका व्यक्तििाई प्राथलमकिा दर्दई कोषको रकम खचय गनय सक्नछे। 

६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसवकन:े (१) कोषको रकम लनयम (५) 
मा िेक्तखए िा ेकको अन्य काययमा उपयोग गनय सवकन ेछैन । 

(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भएिापलन सञ्चािक सलमलिको 
बैठक सञ्चािन गनय िाग्ने खचयको िालग कोष रकम उपयोग गनय सवकनेछ। 

७. कायायियिाई रकम उपिब्ि गराउने: पीलडििाई रा ि िथा आलथयक स योग 
उपिब्ि गराउनका िालग सञ्चािक सलमिीिे कोषबाट कायायियको नाममा रकम 
लनकासा दर्दनेछ। 

८. सञ्चािक सलमिीको गठन: (१) पीलडििाई रा ि िथा आलथयक स योग उपिब्ि 
गराउने काम समेिको िालग सञ्चािक सलमिी र नेछ। 

(२) सञ्चािक सलमिीको गठन रे्द ाय बमोक्तजम  नुेछ। 

(क) गाउँपालिका उपाध्यि                            - संयोजक 
(ख) सामाक्तजक विकास सलमिी संयोजक                   - सर्दस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि                         - सर्दस्य  

(घ) संयोजकिे िोकेको काययपालिकाको मव िा सर्दस्य       - सर्दस्य                             

(ङ) आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु                       - सर्दस्य  

(च) न्यावयक सलमलिको उजरुी समन्ियकिाय                - सर्दस्य                                                  

(ज) मव िा िथा बािबालिका शाखा प्रमखु                - सर्दस्य सक्तचि 

 

(३) उपलनयम (२) को खण्ड (घ) बमोक्तजमको सर्दस्यको पर्दािलि ३ बषयको 
 नुेछ। 

(४) सञ्चािक सलमिीको सक्तचिािय कायायियमा र नेछ। 
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(५) संञ्चािक सलमिीको बैठक सम्िन्िी काययविलि सो सलमलि आफैिे लनिायरण 
गरे बमोक्तजम  नुेछ। 

९. सञ्चािक सलमिीको काम,  कियब्य र अलिकार : संञ्चािक सलमिीको काम, कियब्य र 
अलिकार रे्द ाय बमोक्तजम  नुेछ : 

(क) पीलडििाई रा ि िथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउने, 
(ख) रा ि िथा आलथयक स योगको सर्दपुयोग भए िा नभएको सम्िन्िमा 

अनगुमन गने िा गराउने, 
(ग) स्थानीय ि मा िैविक व ंसा लनिारणको िेत्रमा काययरि विलभन्न संघ 

,संस्था िथा लनकाय रु िीच समन्िय गने , 

(घ) िैविक व ंसा  ुँन नदर्दनको िागी स्थानीयस्िरमा जनचेिनामिुक काययक्रम 
संञ्चािन गने, 

१०. रा ि िथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउन ेरकमको  र्द र आिार : (१)  यस 
लनयमाििी बमोक्तजम पीलडििाई रा ि िथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउँर्दा 
रे्द ायको आिारमा रकममा नबढ्न ेगरी उपिब्ि गराईनेछ। 

(क) पीलडििाई ित्काि उद्धार गनुय पने भएमा सिारी सािन प्रयोग गनय पने 
भए साियजलनक सिारी सािानबाट यात्रा गर्दाय िाग्ने भाडा रकम, खाना 
खचयिापि र बास बस्न ुपने भए सो िापि छुटै्ट रकम दर्दने, 

(ख) पीलडििाई  अस्पिाि भनाय गरी औषिी उपचार गनय पने भएमा 
अस्पिाि आउँर्दा जार्दा सिारी सािन प्रयोग गनुय पने भए साियजलनक 
सिारी सािान प्रयोग गर्दाय िाग्ने भाडा रकम,खाना खचय ,अस्पिाि बस्न े
ब्यबस्था नभई बाव र बस्न ु परेमा बढीमा ३ दर्दनको बास खचय र 
उपचार खचय समेि उपिब्ि गराउने,  

(ग) काननुी स ायिा, मनोिैज्ञलनक उपचार िा मनोविमशयका िालग ५०००। 
रुवपयामा नबढ्ने गरर िागेको यथाथय खचय,  
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(घ) व ंसा पीलडििे कुनै लसपमूिक िालिम प्राप्त गरी व्यिासय सञ्चािन 
गनयका िालग िस्िगुि िथा नगर्द अनरु्दान माग गरेमा िढीमा प्रलिव्यक्ति 
रु र्दश  जार रुपैया, 

(ङ) पनुस्थायपनाको िालग बवढमा पाँच  जार रुपैया,  

(च) सञ्चािक सलमिीिे िोके बमोक्तजमको अन्य कामको िालग कामको प्रकृलि 
 ेरर बढीमा र्दश  जार रुपैया  

(२) उपलनयम (१) बमोक्तजमको रकम अपयायप्त भएको मनालसि आिार र प्रमाण 
सव ि कुनै पीलडििे कायायियमा लनिेर्दन दर्दएमा र सो व्य ोरा मनालसि रे्दक्तखएका 
सञ्चािक सलमिीिे त्यस्िो पीलडििाई पाँच जार नबढ्ने गरर मनालसि रकम थप 
गरर दर्दन सक्नेछ। 

११. रा ि िथा आलथयक स योग प्राप्त गनय लनिेर्दन दर्दन ुपने : (१) यस काययविलि िमोक्तजम 
रा ि िथा आलथयक स योग प्राप्त गनय चा न ेपीलडि िा सरोकारिािा व्यक्तििे रा ि 
िथा आलथयक स योग पाउन ुपने मनालसि कारण खिुाई िडा कायायियको लसफाररस 
सव ि िा न्यावयक सलमलिको लसफाररस माफय ि मव िा िथा िाििालिका शाखामा 
लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको लनिेर्दन जाँचिझु गर्दाय पीलडििाई 
रा ि िथा आलथयक स योग गनुय पने रे्दक्तखएमा संञ्चािक सलमलििे लनयम १० को 
अिीनमा र ी पीलडििई रा ि िथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउनेछ। 

१२. ित्काि रकम उपिब्ि गराउन सक्न े :  (१)  यस काययवििमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेखीएको भएिापलन पीलडििाई ित्काि उद्धार, औषिी उपचार, पनुयस्थापना िा 
रा ि िथा आलथयक स योग प्रर्दान नगरेमा गक्तम्भर िथा मानविय िलि  नु ेरे्दक्तखएमा 
सञ्चािक सलमिको अध्यििे सो प्रयोजनको िागी कोषबाट रु १०,०००।- (रु 
र्दश  जार मात्र ) निढ्न े गरी मनालसि रकम सम्िक्तन्िि पीलडििाई उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ। 
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(२) उपर्दफा (१) िमोक्तजमको अिस्था परर संञ्चािक सलमलिको अध्यिबाट 
पीलडििाई रकम उपिब्ि गराईएकोमा त्यसरी रकम उपिब्ि गराईए पलछ िस्न े
संञ्चािक सलमलिको बैठकिाट सो विषयको अनमुोर्दन गराउन ुपनेछ। 

१३. थप रकम लनकासा माग गनय सक्न:े (१) कोषमा र ेको रकम अपयायप्त भएमा रकम 
अपयायप्तििाको कारण  खिुाई सञ्चािक सलमलििे थप रकम माग गनय सक्नेछ। 

(२) उपलनयम (१) िमोक्तजम थप रकम माग भई आएमा गाउँपालिकािे 
आिश्यकिा र औक्तचत्यिा  ेरी कोषमा थप रकम लनकासा दर्दन सक्नेछ। 

१४. छुटै्ट खािा खोल्न ुपने: (१) गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको रकम कुनै िाक्तणज्य बैँकमा 
छुटै्ट खािा खोिी जम्मा गनुय पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) िमोक्तजमको खािाको सञ्चािन कायायिय प्रमखु र िेखामा 
काम गने मखु्य कमयचारीको संयिु र्दस्िाखिबाट  नुेछ। 

१५. कोषको िेखा र िेखापरीिण: (१) कोषको आय व्ययको िेखा प्रचलिि काननु 
बमोक्तजम राक्तखनेछ। 

(२) कोषको िेखापररिण म ािेखापरीिकबाट  नुेछ। 

१६. आिलिय (ररभल्भीङ कोष): यो कोष आिलिय (ररभल्भीङ)कोषको रुपमा र ने छ। 

१७. प्रलििेर्दन पेश गने: (१) सञ्चािक सलमलििे प्रत्येक २ मव नामा सो सलमलिबाट भए 
गरेका काम र कारिा ीको प्रलििेर्दन कायायपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ। 

(२) कायायियिे बावषयक रुपमा प्रलििेर्दन साियजलनक गनुयपनेछ। 

१८. लनरे्दशन दर्दन सक्न:े कायायपालिकािे संञचािक सलमलिको काम र कारिा ीको 
सम्िन्िमा सो सलमलििाई आिश्यक लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

आज्ञािे 

विष्ण ुप्रसार्द पोखरेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मूल्याः रु. २०।- 
प्रकाशकाः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

िा ाचोक, कास्की 


