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पररच्छेद १ 

प्रारजभभक  
१.संजिप्त नाम र प्रारभभः–  
क) र्स कार्यविलधको नाम अजिरकोट गाउँपाललकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविलध – २०७९” रहेको 
छ ।  

ख) र्ो कार्यविलध स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलि बाट लागू हनुे छ।  

 

२. पररभाषा:  विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा,  

क) “आलथयक प्रशासन शाखा” भन्नाले अजिरकोट गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्को आलथयक प्रशासन 
शाखालाई सभझनपुछय । 

(ख) “आपत्कालीन एिं िोजखम अिस्थाका बालबाललका” भन्नाले र्स कार्यविलधको दफा ११ मा उल्लेख 
भए अनसुारका बालबाललकालाई बझुाउँदछ ।  
(ग) “कार्ायलर्” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललका कार्यपाललकाको कार्ायलर्लाई सभझनपुछय । 

(घ) “गाउँपाललका” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललका लाई सभझनपुछय ।  
(ङ) “गाउँ कार्यपाललका” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललकाको कार्यपाललकालाई सभझनपुछय ।  
(च) “गाउँपाललका "अध्र्ि " भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललका अध्र्िलाई सभझन ुपदयछ । 

(छ) “गाउँपाललका उपाध्र्ि ” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललका उपाध्र्ि सभझन ुपदयछ  
(ि) “प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिलाई 
सभझन ुपदयछ । 

(झ) “बाल कोष” भन्नाले र्स कार्यविलधको दफा ७ बमोजिम स्थापना गररएको बाल कोषलाई 
सभझनपुछय।  
ञ) “लैवङ्गक वहंसा” भन्नाले कार्यस्थलमा हनुे र्ौनिन्र् दवु्र्र्हार र सामाजिक कुरीलििन्र् व्र्िहार 
लगार्ि लैवङ्गक आधारमा हनुे वहंसालाई सभझनपुछय । 

ट) “सामाजिक विकास सलमलि” भन्नाले अजिरकोट गाउँपाललकाको सामाजिक विकास सलमलिलाई सभझन ु
पदयछ ।  
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ड) "संचालक सलमलि” भन्नाले र्स कार्यविलधको दफा ४ बमोजिमको बाल कोष संचालक सलमलिलाई 
सभझनपुछय. 

पररच्छेद २ 

बाल कोष स्थापनाको उद्दशे्र्, बाल कोष संचालक सलमलिको गठन िथा 
काम, कियव्र् र अलधकार 

३. बाल कोषको उद्दशे्र् 

क) िोजखमको अिस्थामा रहेका बालबाललकाको उद्दार गने, राहि उपलब्ध गराउने र पाररिाररक 
पनुस्र्थापना गराउने । 

ख) िोजखम अिस्थामा रहेका बालबाललकाहरुलाई स्िास््र् उपचारमा सहर्ोग गने िथा आिश्र्क 
मनोसामाजिक परामशय सेिा उपलब्ध गराउने । 

ग) िोजखम अिस्थामा रहेका बालबाललकाहरुको बालअलधकारको संरिण र सभबद्दयनमा सहर्ोग 
परु्ायउन े

घ) बाल वििाहको िोजखममा परेका बालबाललकाहरुलाई सहर्ोग गने । 

ङ) बाल श्रममा रहेका र बालश्रममा पनय सक्ने िोजखमका बालबाललकाहरुलाई सहर्ोग गने । 

च)विशेष संरिणको आिश्र्किा रहेका बालबाललकाहरूलाई संरिण र उपचारका लालग सभिजन्धि 
लनकार्मा सरुजिि साथ पठाउने । 

 

४. बाल कोष सञ्चालक सलमलिको गठनः– 
गाउँपाललकामा बालकोष संचालनका लालग देहार् बमोजिमको बाल कोष संचालक सलमलि रहनेछ । 

१. गाउँपाललका उपाध्र्ि –संर्ोिक 

२. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि – सदस्र् 

३. गाउँपाललका अध्र्िले िोकेको गाउँ कार्यपाललकाको मवहला सदस्र् मध्रे्बाट १    िना– सदस्र् 

४.आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु  –सदस्र् 

५. मवहला िथा बालबाललका विकास शाखा  –सदस्र् सजचि 
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५. बाल कोष संचालक सलमलिको काम, कियव्र् र अलधकार 
बाल कोष संचालक सलमलिको काम, कियव्र् र अलधकार देहार् बमोजिम हनुेछः 
(क) आपत्कालीन िा िोजखम अिस्थामा रहेका बाल बाललकाहरुको उद्धार, राहि िथा पनुयस्थापनाको 
व्र्िस्था लमलाउन।  
(ख) स्िीकृि कार्यक्रमको लालग कोष पररचालनको व्र्िस्था लमलाउन।े  
(ग) सहर्ोगको आिश्र्िा र उपलब्ध स्रोिको आधारमा प्रलिव्र्जि बढीमा रु १०,००० सभमको 
सामाग्री िा नगद सहर्ोग गने।  
(घ)स्िीकृि कार्यक्रम प्रभािकारी कार्ायन्िर्न भए, नभएको, उद्धार गररएको बालबाललका सरुजिि साथ 
िीिन र्ापन गनय पाए नपाएको िथा सहर्ोग प्राप्त बालबाललकाको िीिनमा सधुार आए नआएको 
सभबन्धमा अनगुमन गने । 

(ङ) बालबाललकाको सहर्ोगको लालग विलभन्न लनकार् िथा संघ—संस्थासँग समन्िर् गने।  
(च)सहर्ोग गररएका बालबाललकाहरुको र सहर्ोगी संस्थाहरुको अद्यािलधक वििरण िर्ार गने व्र्िस्था 
लमलाउने । 

छ) बाल कोषको रकम बवृद्ध गनय उपर्िु नीलि िथा कार्यक्रम र रचनात्मक कार्यक्रमको ििुयमा गने 
। 

(ि)आपिकालीन अिस्थाका बालबाललकाको संरिणका लालग अन्र् आिश्र्क कामहरु गने । 

 

६. सञ्चालक सलमलिको बैठकः 

आपिकाललन अिस्थाका बालबाललकाहरुको संरिणको लालग बाल अलधकार सलमलि र िडा बाल 
अलधकार सलमलिमा परेका लनिेदन उपर छलफल र लनणयर् गनय सञ्चालक सलमलिको बैठक देहार् 
बमोजिम बस्नेछ । 

क) सलमलिको बैठक संर्ोिकले िोकेको लमलि, समर् र स्थानमा आिश्र्किा अनसुार बस्नेछ । 

ख) सलमलिको बैठकको अध्र्ििा सलमलिको संर्ोिकले गनेछ । लनिको अनपुजस्थलिमा सञ्चालक 
सलमलिको ज्रे्ष्ठ सदस्र् िा सहभागी सदस्र्हरुको सहमलिमा िोकेको व्र्जिले बैठकको अध्र्ििा 
गनेछ । 

ग) सलमलिले सहमलिका आधारमा लनणयर् गनेछ र सहमलि नभएमा अध्र्ि सवहिको बहमुिले गरेको 
लनणयर् मान्र् हनुेछ । 

घ) सलमलिको लनणयर् सदस्र्–सजचिले प्रमाजणि एिं अद्यािलधक गरी राख्नछे। 
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पररच्छेद ३ 

कोष स्थापना, उपर्ोग, सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन 

७. कोषको स्थापना:  

(१) गाउँपाललकामा एक बाल कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहार् बमोजिमको रकम रहनेछः– 
   (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । 

   (ख) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ग) गाउँपाललकाको स्िीकृि बावषयक कार्यक्रममा कोषका लालग विलनर्ोिन गररएको रकम 

(घ) कुनै आर्ोिना विशेष िा नेपाल सरकारको स्िीकृलिमा दाि–ृलनकार्बाट उपलब्ध 
गराएको रकम 

(ङ) नेपाल सरकारको स्िीकृलिमा विदेशी व्र्जि, अन्िराविर् संघ संस्था िा   सरकारबाट  
प्राप्त रकम 

(च) स्िदेशी व्र्जि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम ।  
(छ) अन्र् कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

 

(३) उपदफा (१) िमोजिमको कोषमा रहने रकम नेपाल राि बैकद्वारा मान्र्िा 
प्राप्त “क” िगयको बैंकमा छुटै्ट खािा खोली िभमा गररनेछ । 

 

८. कोषको खािा सञ्चालन:  (१) कोषको खािा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि र आलथयक प्रशासन 
शाखा प्रमखुको संर्िु दस्िखिबाट सञ्चालन हनुेछ । 

 

९. लेखा िथा अलभलेख:   (१) कोषको आर् व्र्र्को लेखा प्रचललि कानून बमोजिम राजखने 
छ।  
 

१०. कोषको रकम अन्र् प्रर्ोिनमा खचय गनय नपाईन े(१) कोषको रकम दफा ३ मा 
लेजखए बमोजिमका कार्यहरुमा बाहेक अन्र् कार्यमा उपर्ोग गनय पाइने छैन । 
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पररच्छेद ४ 

सहर्ोग सभबन्धी व्र्िस्था 
 

११. आपत्कालीन एिं िोजखम अिस्थाका बालबाललका पवहचानका आधारहरुः 

क) बालबाललका सभबन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा उल्लेख गररएका विशेष संरिणको 
आिश्र्किा भएका बालबाललकाहरु 

ख) र्ौनशोषण, र्ौन दवु्र्र्िहार, बेचविखन िा ओसार पसारमा परेका बालबाललकाहरु, 

ग) शारीररक िा मानलसक र्ािना िा भेदभाि िस्िा दवु्र्र्िहारबाट पीलडि, 

घ) अपांगिामा भएका, 
ङ) दघुयटनामा परेका िा प्राकृलिक िा दैिी प्रकोपमा परेका, 
च) वहंसाबाट प्रभाविि एिं पीलडि भएका, 
छ) हराएको िा िेिाररसे अिस्थामा फेला परेका बालबाललका, 
ि) ऋणको कारणले बन्धकमा रहेका िा िबरिस्िी श्रममा लगाई पीलडि भएका, 
झ) बाब÷ुआमा कारागार िा वहरासिमा रहेको िा कुनै कसरुसंग सभबजन्धि रहेको कारणले बेिाररसे 
भएका, 
ञ) बाबआुमा िा आफन्ििनको संरिणबाट बंजचि 

भएका, 
ट) ससु्ि मनजस्थलि भएका 
ठ) अपहरण िा शरीर बन्धकमा परेका, 
ड) सडक बालबाललका, 
ढ) िोजखमपूणय श्रममा संलग्न रहेका, 
ण) बाल वििाह गरी विद्यालर् छाडेका िा अन्र् िोजखममा रहेका 
ि) बालश्रममा संलग्न र बालश्रममा िानसक्ने अिस्था भएका बालबाललकाहरु 

थ) गाउँपाललकाको बाल अलधकार सलमलिले िोकेका अन्र् बालबाललका 
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१२. सहर्ोगको लालग लनिेदन ददन सक्नःे– 
िोजखमको अिस्थाका बालबाललकाहरुको संरिण, उद्धार िथा राहिको लालग सरोकारिाला÷व्र्जिले 
बालबाललकाको विस्ििृ वििरण खलु्ने गरी संचालक सलमलि समि लनिेदन ददन सक्नेछ । 

 

१३. सहर्ोग ददन ेप्रवक्रर्ा :  
(१) प्राप्त लनिेदनको आधारमा र्स कार्यविलधको दफा ४ बमोजिमको सलमलिले िोजखमको अिस्थाका 
बालबाललकाहरु मध्रे् प्राथलमकिाको आधारमा सहर्ोगको लालग लनणयर् गरी कार्ायलर्मा लसफाररस 
गनेछ । 

(२) कार्यविलधमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भएिा पलन िोजखमको अिस्थामा रहेका 
बालबाललकाहरुलाई ित्काल आलथयक सहर्ोग प्रदान नगरेमा गभभीर मानिीर् िलि हनु े देजखएमा र 
ित्काल सलमलिको बैठक बस्ने अिस्था नरहेमा र्स्िा पीलडि व्र्जिहरुलाई उद्धार गनय, राहि उपलब्ध 
गराउन र पनुयस्थापना गने लगार्िको कामका लालग बालकोष संचालक सलमलिको संर्ोिकको लनणयर्ले 
आिश्र्किा र औजचत्र्का आधारमा उि सलमलिबाट पलछ अनमुोदन हनुे गरी मनालसब रकम कोष 
बाट पीलडिलाई उपलब्ध गराउन लसफाररस गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइने राहि िा सहर्ोगको रकमको सीमा दफा (५) (ग) 
मा भएको व्र्िस्थाको प्रलिकूल हनुे छैन । 
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पररच्छेद ५ 

विविध 

१४. प्रगलि प्रलििेदन:   
बाल कोष संचालक सलमलि िथा कार्ायलर्बाट बाल कोषको आर् व्र्र् वििरण लगार्िका सभबन्धमा 
भए गरेका काम कारिाहीको बावषयक प्रलििेदन आलथयक बषय समाप्त भएको लमलिले एक मवहना लभत्र 
गाउँ कार्यपाललका समि पेश गनुय पनेछ । साथै सो प्रलििेदन संघीर् सरकार र गण्डकी प्रदेश 
सरकारका सभबजन्धि लनकार्मा पठाउन ुपनेछ । 

 

१५ प्रचललि काननु बमोजिम हनुःे  
र्स कार्यविलधमा परेका विषर्हरु र्सै बमोजिम र नपरेका विषर्हरुका हकमा प्रचललि काननु बमोजिम 
हनुेछ । साथै र्स कार्यविलधमा उल्लेजखि कुनै व्र्होरा संघ िथा गण्डकी प्रदेश काननुसँग बाजझएको 
खण्डमा बाजझएको हद सभम अमान्र् हनुेछ । 
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