
 

 

 

 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ०५ संख्या: ०५ लमलि: २०७८।०८।०६ 

भाग-२ 

सम्बि ्२०७८ सािको काययविलि नं. १ 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाि कोष (स्थापना िथा 
सञ्चािन) काययविलि, 207८ 
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प्रस्िािनााः विशेष संरक्षणको आिश्यकिा भएका बािबालिकाहरुिाई आलथयक सहयोग 
िथा पीलडि बािबालिकाहरुिाई उद्धार, अस्थायी संरक्षण, विद्यािय शशक्षा, स्िास््य 
उपचार िथा मनोिैज्ञालनक सहयोग उपिब्ि गराउनका िालग कोष स्थापना गनय 
िाञ्छनीय देशखएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रशासकीय काययविलि (लनयलमि) गने ऐन, 
२०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी माछापचु्छ्रे गाउँ काययपालिकािे यो 
काययविलि बनाएको छ। 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविलिको नाम “माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाि 
कोष (स्थापना िथा सञ्चािन) काययविलि, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो काययविलि माछापचु्छ्रे गाउँ काययपालिकाबाट पाररि भएका लमलि देशख िाग ु
हनुेछ। 

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

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

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

(ग) "अध्यक्ष" भन्नािे बािकोष सञ्चािक सलमलिको अध्यक्ष सम्झन ुपदयछ। 

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

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

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

(छ) "सञ्चािक सलमलि" भन्नािे दफा ७ बमोशजमको सञ्चािक सलमलि सम्झन ु
पदयछ। 
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(ज) "वहंसा" भन्नािे साियजलनक स्थि, विद्यािय, घरपररिार अन्य स्थानमा हनु े
दरु्वययिहार सामाशजक कुरीलिजन्य र्वयिहार िगायि िैवङ्गकिाको आिारमा 
हनुे सबै प्रकारको वहंसा सम्झन ुपदयछ। 

३. कोषको स्थापना: (१) माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा बाि कोष नामको एक कोष 
स्थापना गररनेछ जसमा देहाय बमोशजमका रकमहरु रहनेछन;्- 

(क) संघ िा प्रदेश बाट प्राप्त रकम, 
(ख) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्िदेशी र्वयशि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(घ) विदेशी र्वयशि िा अन्िराविय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ) बैंक खािामा रहेको मौज्दाि बाट प्राप्त र्वयाज रकम, 

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम, 

(२) मालथ जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापलन बदुाँ (घ) बमोशजमको रकम प्राप्त 
गनुय अशघ नेपाि सरकार अथय मन्त्राियको सहमिी लिन ुपनेछ।  

४. कोषमा रकम जम्मा गने: बािबालिकाको हकवहि संरक्षणका िालग गाउँपालिकािे 
बावषयक रुपमा लनशिि रकम कोषमा जम्मा गनेछ। 

५. कोषको उपयोग: (१) विशेष संरक्षणको आिश्यकिा भएका बािबालिकाहरुका िालग 
कोषको रकम देहायको कामको िालग उपयोग गररनेछ:- 

(क) ित्काि उद्धार, राहि, पनुस्थायपनाका िालग आलथयक सहयोग उपिब्ि 
गराउन, 

(ख) विद्यािय शशक्षा र औषलि उपचारमा सहयोग गनय, 
(ग) काननुी सहायिा, मनोिैज्ञालनक उपचार िथा मनोविमशय प्रदान गनय, 
(घ) सञ्चािक सलमिीिे िोके बमोशजमको अन्य काममा प्रयोग गनय,  

(२) उपदफा (१) मा जस्िोसकैु कुरा िेशखएको भएिा पलन सञ्चािक सलमिीिे 
कुनै पलन  बािबालिका िथा वकशोर वकशोरी विलभन्न प्रकारको वहंसा, द्वन्द प्रभाविि, 
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अलि विपन्न, िाग ु पदाथयको दरु्वययसनमा फसेका िा मानलसक रोगी भई सडकमा 
आएका बािबालिकािाई प्राथलमकिा ददई कोषको रकम खचय गनय सक्नछे। 

६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसवकन:े कोषको रकम दफा ५ मा िेशखए 
बाहेकको अन्य काययमा उपयोग गनय सवकन ेछैन । 

७. सञ्चािक सलमलिको गठन: (१) बािकोष सञ्चािनको िालग देहाय बमोशजमको 
सञ्चािक सलमिी रहनछे: 

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष                             - अध्यक्ष 

(ख) सामाशजक विकास सलमलि संयोजक                    - सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृि                           - सदस्य  

(घ) अध्यक्षिे िोकेको माध्यलमक विद्याियको प्र.अ. १ जना    - सदस्य 

(ङ) अध्यक्षिे िोकेको काययपालिकाको मवहिा सदस्य १ जना  - सदस्य 

(च) गाउँपालिका स्िरीय बाि सञ्जािको अध्यक्ष             - सदस्य 

(छ) मवहिा िथा बािबालिका शाखा प्रमखु               - सदस्य सशचि 

(२) सञ्चािक सलमलिको सशचिािय कायायियमा रहनेछ। 

(३) संञ्चािक सलमलिको बैठक सम्िन्िी काययविलि सो सलमलि आफैिे लनिायरण 
गरे बमोशजम हनुेछ। 

८. सञ्चािक सलमिीको काम, कियब्य र अलिकार : सञ्चािक सलमलिको काम, कियर्वय र 
अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ : 

(क) ित्काि उद्धार, राहि, पनुस्थायपनाका िालग आलथयक सहयोग उपिब्ि 
गराउने, 

(ख) विद्यािय शशक्षा र औषिी उपचारमा सहयोग गने, 
(ग) काननुी सहायिा, मनोिैज्ञालनक उपचार िथा मनोविमशय प्रदान गने, 
(घ) सञ्चािक सलमलििे िोके बमोशजमको अन्य काममा प्रयोग गने,  
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(ङ) बािबालिका िथा वकशोर वकशोरी विलभन्न प्रकारको वहंसा, द्वन्द प्रभाविि, 
अलि विपन्न, िाग ु पदाथयको दरु्वययसनमा फसेका िा मानलसक रोलग भई 
सडकमा आएका बािबालिकािाई प्राथलमकिा ददई कोषको रकम खचय 
गने 

(च) राहि िथा आलथयक सहयोगको सदपुयोग भए िा नभएको सम्बन्िमा 
अनगुमन गने िा गराउने, 

(छ) स्थानीय िहमा बािबालिकाको के्षत्रमा काययरि विलभन्न संघ, संस्था िथा 
लनकायहरु बीच समन्िय गने, 

(ज) बािबालिकाको अलिकार सलुनशिि गनयको िालग स्थानीयस्िरमा 
जनचेिनामिुक काययक्रम सञ्चािन गने, 

(झ) बािबालिकाको  संरक्षणको लनशम्ि अन्य आिश्यक काम गने,  

९. राहि िथा आलथयक सहयोग उपिब्ि गराउन ेरकमको हद र आिार :  यस काययविलि 
बमोशजम विशेष संरक्षणको आिश्यकिा भएका बािबालिकाहरुिाई आलथयक सहयोग 
उपिब्ि गराउँदा देहायको आिारमा रकम नबढ्न ेगरी उपिब्ि गराईनेछ। 

(क) अलभभािक विवहन िथा विपन्न बािबालिकाहरुिाई िडाको लसफाररसमा 
शशक्षा र स्िास््य उपचारका िालग बविमा रु. ५,०००।- (पाँच हजार 
रुपैयाँ) सम्म। 

(ख) काननुी सहायिा, मनोिैज्ञलनक उपचार िा मनोविमशयका िालग 
रु.५,०००।- (पाँच हजार रुपैया)ँ मा नबढ्ने गरी िागेको यथाथय 
खचय। 

(ग) पनुस्थायपनाको िालग बविमा रु. ५,०००।- (पाँच हजार रुपैया)ँ सम्म।  

१०. राहि िथा आलथयक सहयोग प्राप्त गनय लनिेदन ददन ुपने: (१) यस काययविलि िमोशजम 
राहि िथा आलथयक सहयोग प्राप्त गनयको िालग बािबालिकािे राहि िथा आलथयक 
सहयोग पाउन ु पने मनालसि कारण खिुाई िडा कायायियको लसफाररस सवहि 
मवहिा िथा बािबालिका शाखामा लनिेदन ददन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त भएको लनिेदन उपर जाँचबझु गदाय पीलडििाई 
ित्काि उद्धार, राहि िथा आलथयक सहयोग गनुय पने देशखएमा सलमलिको अध्यक्षिे 
दफा ९ मा िोवकए बमोशजमको सहयोग रकम ित्काि भिुानी गने र संञ्चािक 
सलमलिको बैठकिे अनमुोदन गनुय पनेछ। 

११. थप रकम लनकासा माग गनय सक्न:े (१) कोषमा रहेको रकम अपयायप्त भएमा रकम 
अपयायप्तििाको कारण खिुाई सञ्चािक सलमलििे गाउँ काययपालिकामा थप रकम 
माग गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम थप रकम माग भई आएमा गाउँ काययपालिकािे 
आिश्यकिा र औशचत्यिा हेरी कोषमा थप रकम लनकासा ददन सक्नेछ। 

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

(२) उपदफा (१) बमोशजमको खािाको सञ्चािन कायायिय प्रमखु र िेखामा काम 
गने मखु्य कमयचारीको संयिु दस्िाखिबाट हनुेछ। 

१३. कोषको िेखा र िेखापरीक्षण: (१) कोषको आय र्वययको िेखा र िेखापरीक्षण 
प्रचलिि काननु बमोशजम हनुेछ। 

१४. आिलिय (ररभल्भीङ) कोष: यो कोष आिलिय (ररभल्भीङ) कोषको रुपमा रहन ेछ। 

१५. प्रलििेदन पेश गने: (१) सञ्चािक सलमलििे प्रत्येक चौमालसकमा सो सलमलिबाट भए 
गरेका काम र कारिाहीको प्रलििेदन कायायपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ। 

(२) कायायियिे बावषयक रुपमा प्रलििेदन साियजलनक गनुयपनेछ। 

१६. लनदेशन ददन सक्ने: कायायपालिकािे सञ्चािक सलमलिको काम र कारिाहीको 
सम्बन्िमा सो सलमलििाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ। 
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१७. बािा अड्काउ फुकाउन ेर्वयिस्था: यस काययविलि कायायन्ियन सम्बन्िी कुनै बािा 
दद्ववििा परेमा सोको र्वयाख्या गने बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार गाँउ 
काययपालिकामा रहनेछ। 

१८. संशोिन सम्बन्िी र्वयिस्था:- यस काययविलि संशोिन गने अलिकार गाउँ 
काययपालिकामा लनवहि हनुेछ। 

१९. प्रचलिि काननु बमोशजम:- यस काययविलिमा उल्िेख भएको विषयको हकमा यसै 
काययविलि बमोशजम र अन्य कुराहरुको हकमा प्रचलिि काननु बमोशजम हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

खेमराज देिकोटा 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मूल्याः रु. २०।- 
प्रकाशकाः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 


