
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:४                                           संख्या: २                                       लमलि: २०७७/०९/२७ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
सिवसाधारणको िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७७ सालको कायवविगध नं  01 

 

 सानीभेरी गाउँपागलका आपतकालीन बाल उद्धारकोष सञ्चालन कायवविगध, २०७७ 

कायवपागलकाबाट पास गरेको गमगत: २०७७/०९/१७ 

अध्यक्षबाट प्रमाजणत गरेको गमगत: २०७७/०९/१८ 

 

प्रस्तािना: सानीभेरी गाउँपागलका गभत्र आपतकालमा रहेका बालबागलकाहरुको उद्धार तथा 
पनुस्थापना कायवका लागग आपतकालीन बालउद्धार कोष िडा गनव आिश्यक देजिएकोले प्रशासवकय 
कायवविगध (गनयगमत गने)ऐन २०७४ को दफा ४ ले ददएको अगधकार प्रयोग गरी सानीभेरी 
गाउँकायवपागलका बैठकले यस आपतकालीन बाल उद्धारकोष सञ्चालन कायवविगध, २०७७ पाररत गरेको 
छ । 

१. संजक्षप्त नाम र पररभाषााः 



(१) यस कायवविगधको नाम: ×गाउँपागलकाआपतकालीन बाल उद्धारकोष सञ्चालन कायवविगध, 

२०७७" रहेको छ। 

(२) यो कायवविगध तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२.पररभाषााःविषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस कायवविगधमा:– 

(क) ×गाउँपागलका" भन्नाले सागनभेरी गाउँपागलकालाई सम्झन ुपछव । 

(ि) ×कायवपागलका" भन्नाले सागनभेरी गाउँपागलका सरकारलाई सम्झन ुपछव । 

(ग) ×अध्यक्ष" भन्नाले सागनभेरी गाउँपागलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछव । 

(घ) ×प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत" भन्नाले सागनभेरी गाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृत सम्झन ुपछव। 

(ङ) ×कोष" भन्नाले आपतमा परेका बालबागलकालार्व सहायत गने आपतकागलन बालउद्धार 
कोष सम्झन ुपछव । 

(च) कायवविगध भन्नाले गाउँपागलकाआपतकालीन बाल उद्धारकोष सञ्चालन कायवविगध, 

२०७७ सम्झन ुपछव। 

(छ)   उपाध्यक्ष भन्नले सानीभेरी गाउँपागलकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछव ।  

(ि) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलका" भन्नाले देहायका अिस्थामा रहेका 
बालबागलका सम्झन ुपछव ।  

(१) िोजिमपणुव श्रममा संलग्न रहेका, 
(२) हराएका िा व्यिारीसे अिस्थामा फेला परेका एंि पवहचान नभएका, 
(३) ऋणको कारणले िन्धकमा रहेका िा ििरिस्ती श्रममािाट वपगडत भएका, 
(४) शारीररक िा मानगसक यातना िा भेदभाि िस्ता दवु्यिवहारिाट वपगडत भएका, 
(५) दघुवटना भएका, प्राकृगतक िा गैर प्राकृगतक िन्य विपदमा परेका, 
(६) बाब ुिा आमा कारागार िा वहरासतमा रहेका िा कुनै कसरुसँग सम्िजन्धत 

रहेकाकारणले व्यिाररसे भएका, 
(७) यौनशोषण, यौन दवु्यिवहार बेचवििन िा ओसारपसारमा परेका, 
(८) वहंसािाट प्रभावित भएका, 
(९) बाबआुमा िा संरक्षकिाट िजन्चत भएका, 
(१०)अपांगता भएका, 



(११)ससु्तमनोजस्थगत भएका, 
(१२)अपहरण िा शररर िन्धकमा परेका, 
(१३)सडक बालबागलका, 
(१४) एच. आर्. गभ. एडस संक्रगमत भएका, 
(१५)सगमगतले तोकेका अन्य बालबागलका, 

(क) ×सगमगत"भन्नाले गनयम ७ बमोजिम कोष संचालन गनव सगमगतलार्व बझुाउने छ, साथै यस 
पागलकामा गदठत स्थानीय बालअगधकार सगमगतलार्व समते बझुाउने छ । 

(ि) ×बालबागलका" भन्नाले १८ िषव उमेर नपगेुका केटा िा केटी दिैुलार्व िनाउनेछ । 

(ग) ×बाल अगधकार अगधकृत एिं बालकल्याण अगधकारी" भन्नाले पागलकाले बालबागलकाको 
क्षेत्रमा काम गनव जिम्मेिारी तोवकए बमोजिमको कमवचारीलार्व िनाउने छ । 

(घ) ×संरक्षक" भन्नाले आमाबिुा, एकाघरमा बसोिास गने बािे, बज्यै,( माउली घरका समेत) 

दािभुाउिू  र काकाकाकी लगायत सरक्षक गने व्यजिलार्व िनाउनेछ । 

३. कोषको स्थापना: 
(१) आपतकालमा परेका बालबागलकालार्व तत्काल उद्धार, राहत र पनुवस्थापना गने काम समेतका 

लागग आपतकागलन बालउद्धार गनिारण कोष नामक एक कोष स्थापना गररएको छ । 

(२) कोषमा देहाय बमोजिमको रकमहरु रहनेछन :– 

( क) सानीभेरी गाउँवपलकािाट प्राप्त रकम, 

 (ि) विदेशी सरकार, अन्तराववियसंघ, संस्था िा व्यजििाट प्राप्त रकम,  

(ग) स्िदेशी संघ, संस्था िा व्यजििाट प्राप्त रकम, 

( घ) अन्य कुनै स्रोतिाट प्राप्त रकम, 

४.कोषमा रकम िम्मा गने : बालबागलकाको क्षेत्रमा बालबागलकाको हक वहत एंि संरक्षण तथा 
विपदमा परेका बालबागलकाको उद्धारका लागग गाउँपागलकाले बावषवक रुपमा कायवपागलकाकाले 
तोके बमोजिम रकम नघटार्व कोषमा रकम िम्मा गनुव पनेछ । साथै अन्य गनकायहरुिाट िम्मा 
हनुे रकमको विषयमा स्थानीय बालअगधकार गसगमतको गनणवय एंि अगभलेजिकरणको व्यिस्था 
दरुुस्त रुपमा गनुवपनेछ । 

५.कोषमा रकम उपयोग : 



       कोषको रकम देहायको कामको लागग उपयोग गररनेछ:– 

(क) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकाको उद्धार गनव एिं व्यिस्थापन गनव, 
(ि) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकालार्व राहत ददन तथा पनुवस्थापना गनव, 
(ग) स्थानीय बालअगधकार सगमगत एंि यस सगमगतिाट स्िीकृत कायवक्रम संचालन गनव, 
(घ) सगमगतले तोकेको अन्य काम गनवएंि स्थानीय बालअगधकार सगमगतलार्व सहयोग गनव, 
(ङ) सगमगतले िटाएकोक्षेत्रमा बालअगधकार अनगुमन गनव, 

६.कोषमा रकम अन्य काममा उपयोग गनव नसवकने : 
(१) कोषको रकम दफा (५) मा लेजिएको बाहेक अन्य क्षेत्रमा उपयोग गनव सवकने छैन । 

(२) उपदफा (१) िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन कुल रकमको पाँच प्रगतशत रकम सगमगतको 
सजचिालय एंि बैठक संचालनमा लाग्ने िचवको लागग उपयोग गनव सवकनेछ । 

७.सगमगत गठन : 

(१) कोषको संचालन तथा व्यिस्थापन गने काम समेतको लागग एक कोष संचालक सगमगत रहनेछ।  

(२) सगमगत गठन देहाय बमोजिम हनुेछ । 

(क) गाउँपागलकाका उपाध्यक्ष                                  संयोिक 

(ि) सामाजिक गबकास सगमगतको   संयोिक                       सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासवकय अगधकृत                                  सदस्य 

(घ) मवहला बालबागलका शािाका प्रगतगनगध                        सदस्य 

(ङ) स्िास््य शािा संयोिक                                   सदस्य 

(च) पागलका गभत्र रहेका प्रहरी कायावलयको प्रमिु  १ िना           सदस्य 

(छ) गाउँ बाल संिालका प्रगतगनगध बालक १ िना बागलका १ िना     सदस्य 
(ि) बाल अगधकार अगधकृत एिं ( बालकल्याण अगधकारी)सदस्य सजचि 

स्थानीय बालअगधकार सगमगतले गसफाररस गरेका गनणवयहरुलार्व  कायावन्ियन गनव समेत यस 
सगमगतले सहयोग गनेछ। 

 

 

८.सगमगतको काम कतवव्य र अगधकार : 



सगमगतको काम कतवव्य र अगधकार देहाय बमोजिम हनुेछ । 

(क) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकाको उद्धार गने, पनुवस्थापना गने तथा त्यस्ता 
बालबागलकालार्व राहत ददने सम्िन्धमा कायवक्रम तिुवमा गने । 

(ि) कुनै बालबागलका आपतकालीन अिस्थामा रहेका भए नभएको गनधावरण गने, 

(ग) स्िीकृत कायवक्रमको लागग कोष पररचालन गने िा गराउने, 
(घ) स्िीकृत कायवक्रम भए नभएको बारे अनगुमन गने, गराउन,े 

(ङ) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकालार्व राहत स्िरुि ददर्ने रकमको  मापदण्ड 
बनाउने, 

(च) आपतबालीन अिस्थामा रहेका बालबागलका सम्िजन्ध अध्ययन, अनसुन्धान गने, 

(छ) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकाकोउद्धार गने, 

(ि) आपतकालीन अिस्थामा रहेका बालबागलकालार्व राहत ददने, पनुवस्थापना एिं व्िस्थापनमा 
पहल गने, 

(झ) सगमगतलार्व तत्काल आिश्यक नरहेको कोषको रकम उपयूि ठाँउमा लगानी गने, 

(ञ) कोष बवृद्धको लागग स्रोतको िोिी गनेआदी । 

९.सगमगतको बैठक र गनणवय : 

(१) सगमगतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ . 

(२) सगमगतको बैठक अध्यक्षले तोकेको गमगत, स्थान र समयमा बस्नेछ । 

(३) सगमगतको बैठक बस्न ुभन्दा कररब चौविस घण्टा अगािै सगमगतको सजचिले कायवसचुी सवहतको 
सचुना  सदस्यहरुलार्व उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) सगमगतके कुल सदस्य संख्याको पचास प्रगतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थत भएमा सगमगतको 
बैठकको लागग गणपरुक संख्या पगेुको मागननेछ । 

(५) सगमगतको बैठकको अध्यक्षता सगमगतको अध्यक्षले गनेछ र गनिको अनपुजस्थगतमा सदस्यहरु 
मध्येिाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गनेछ । 

(६) सगमगतको बैठकको बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने 
व्यजिको गनणावयक मत हनुेछ । 

(७) सगमगतले आिश्यकतानसुार कुनै कमवचारी,  पदागधकारी िा अन्य कुनै व्यजिलार्व सगमगतको 
बैठकमा पयविेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 



(८) सगमगतको गनणवय सगमगतको सदस्य सजचिले प्रमाजणत गरी राख्नछे । 

(९) सगमगतको बैठक सम्िजन्ध अन्य कायवविगध सगमगत आफैले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

१०.सहायता वितरण सम्िजन्ध मापदण्ड : 

आपत विपदमा परेका तपगसलका िोजिमपणुव जस्थतका बालबागलकालार्व सगमगतले अिस्था अध्ययन 
गरी आिश्यक ठानेको िण्डमा प्रगत व्यजि बावषवक कम्तीमा २ हिार देजि २० हिार सम्म 
सहायता गनेछ । 

(क) संरक्षण विवहन बालबागलकालार्व सामान्य अिस्थामा एक आगथवक िषवमा प्रगत व्यजि रु ५ 
हिार सम्म, 

(ि) टुहरुा बालबागलकालार्व मागसक रु २ हिारका दरले गनयगमत चौमागसक रुपमा उलव्ध गराउन 
सवकनेछ, तर आमाबिुा दिैु िनाको मतृ्यू दतावको प्रमाणप्रत्र गाउँपागलकामा अगनिायव पेश 
हनुपुनेछ । 

(ग) उपचार गदाव स्िमं वपगडत बालबागलकाको रोग एिं अिस्था हेरी, आमाबिुा नभएकालार्वबढीमा 
रु २० हिार सम्म, अगत गररि विपन्नलार्व रु १२ हिार सम्म, मध्य िालकालार्व रु ८ हिार 
सम्म, र सामान्य िालकालार्व सगमगतले आिश्यक ठानेको िण्डमा रु ५ हिार सम्म सहायता 
गनव सक्नेछ ।  

(घ) सगमगतले आगथवक सहयोग गनव आिश्यक ठानेको िण्डमा मात्र गनणवय गरे बमोजिमको हनुेछ। 

११.िाता संचालन : 
(१) कोषको रकम गाउँपागलकाले कारोिारो गरेका बैंकमा िाता िोली िम्मा गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िाताको संचालन कायावलय प्रमिु र लेिा शािाको प्रमिुको सयूि 
दस्तितिाट हनुेछ। 

१२.सेिा प्राप्तीको प्रवक्रया सम्िन्धमा : 
(१) यस कायवविगध बमोजिम राहत प्राप्त गनव योग्य बालबागलकाका संरक्षकले तोवकए अनसुारको 
ढाँचा (अनसुचुी १ )बमोजिम गाउँपागलका जस्थत स्थानीय बालअगधकार सगमगतमा वििरण िलुार्व 
गनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको गनिेदनका साथ आिश्यक परेमा तपगसलका अनसुारका कागिात पेश 
गनुव पनेछ । 



(क) प्रभावित व्यजिको िन्मदतावको फोटोकपी । 

(ि) सम्िजन्धत िडाको प्रभावित व्यजिको वििरण िलुार् गसफाररस । 

(ग)शैजक्षक सहायता प्रदान गदावको हकमा सम्िजन्धत विद्यालयको गसफाररस । 

(घ) आिश्यकताको आधारमा अगभभािकको मतृ्यूदतावको प्रगतगलपी । 

(ङ) आिश्यकताको आधारमा उपचार गरेका विल, हजस्पटलले ररफर गरेको कागि । 

(च) आिश्यकताको आधारमा प्रहरी मचुलु्का । 

(छ) संरक्षकको नागररकताको प्रगतगलपी । 

(ि) आिश्यकताको आधारमा बालक र संरक्षकको नाता प्रमाजणत कागिको प्रगतगलपी । 

१३.कोषको लेिा र लेिा पररक्षण: 
(१) कोषको आय व्ययको लेिा गाउँपागलकाले अपनाएको लेिा प्रणाली बमोजिम हनुेछ । 

(२) कोषको लेिा पररक्षण महालेिा पररक्षकिाट हनुेछ । 

१४.रकम विि नहनु:े प्रजचलत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन कोषको रकम िचव 
नभर्व  आगथवक िषवको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम विि हनुे छैन । 

१५.प्रगतिेदन पेश गने :  

(१) सगमगतले आफुले गरेका कायवको बावषवक प्रगतिेदन गाउँकायवपागलका समक्क्ष पेश गनुव पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रगतिेदन सगमगतले सािविगनक गनव सक्नेछ । 

(३) प्रगतबेदन व्यिजस्थत गने जिम्मा सगमगतका सदस्य सजचि एिं बाल अगधकार अगधकृतको 
हनुेछ । 

१६.बैठक भत्ता : सगमगतका पदागधकारीहरु एिं बैठकमा आमजन्त्रतहरुले कानून बमोजिमगाडीभाडा 
स्िरुप मात्र बैठक भत्तापाउने छन ्।  

१७.अगभलेि राख्न े:  सगमगतले आफुले गरेको काम कािावहीको अगभलेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   

१८. गनदेशन ददन सक्न:े  



(१) गाउँकायवपागलकाले सगमगतको काम कािावहीको सम्िन्धमा सगमगतलार्व आिश्यक गनदेशन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गाउँकायवपागलकाले ददएको गनदेशन पालना गनुव सगमगतको कतवव्य 
हनुेछ । 

१९.कोष सम्िन्धमा:  

(१) कोष संचालन कायवविगध आिश्यकताको आधारमा कायवपागलकािाट हेरफेर गनव सवकनेछ 
।  

(२) कुनै कारणबस कोष संचालन गनव आिश्यक नभएमा गाउँकायवपागलकाले िारेि गनव सक्नेछ 
। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कोष िारेि भएमा कोषमा भएको रकम गाउँपागलकामा 
स्ित:हस्तान्तरण हनुेछ 

२०. संशोधन सम्िन्धमा: 
(१)  आिश्यकताको आधारमा यस कायवविगध लाई कायवपागलकािाट संशोधन गनव सवकनेछ ।  

२१. बचाउ सम्िन्धमा:  

(१) यो कायवविगध िारी हनुभुन्दा अगािै गाउँपागलका गभत्र आपतकालमा रहेका 
बालबागलकाहरुको उद्धार तथा पनुस्थापना गरेका सिै काम यसै कायवविगध बमोजिम भएको 
मागननेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(अनसुचुी १) 

                                         गमगत:–२०७७/…../……… 

श्रीमान प्रमिु प्रशासकीय ज्यू, 

सानीभेरी गाउँपागलका, रुकुम (पजिम)। 

 

विषय:– आगथवक सहायता (राहत) उपलव्ध गरार्व पाँउ भने्न िारे: 
 

उपरोि सम्िन्धमा यस सानीभेरी गाउँपागलका िडा नं. .... रुकुम (पजिम) स्थाथी ठेगाना भएका 
श्री…………………………………………………….का छोरा/ छोरी िषव …... का श्री……….....…………………..को 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………………………………………………...………

……………….....… को कारण समस्या परेको हनुाले गनयमानसुार आगथवक सहयोग गरी पाँउ भगन 
आिश्यक कागिात सवहत यसै साथ संलग्न रािी यो गनिेदन पेश गदवछु । 



 

गनिेदकको 
                       नाम:……………………..................                

                    हस्ताक्षर: ....................... 
                         ठेगाना: …………………….............……… 

 

 

  

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


