
 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

राप्ती गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

     खण्डः ५                  संख्ाः ३                लमलतः २०७८/१२/२२ 

 

 

भाग २ 

राप्ती गाउँपालिका, दाङ 

काययपलिकाबाट स्वीकृत २०७८/११/२७ 

 

राप्ती गाउँपालिकाको बाि कोष सञ्चािन काययलिलि-

२०७८ 

 

 



पृष्ठभुम ीः   

बालबाललका सम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ६३ को उपदफा ५, स्थान य सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 

दफा १२(ग), २९ र दफा ७० अनुसार राप्त  े  गााँउपाललका लभत्रका अलत लिपन्न, असहाय, 

आपतकाललन तथा जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरुको तत्काल संरक्षण, उद्धार, राहत 

लितरण र पाररिाररक पुननस्थापना गनन बाञ्छलनय भएकोल  राप्त  े  गााँउपाललकाल  बालबाललकाको 

हकलहतको संरक्षण र सम्बद््रधन गननका लालग बालकोष सञ्चालन कायनलिध  २०७८ स्व कृत गरर लागु 

गर को हो ॰ स्थालनय स्तरमा आलथनक स्रोत सङ्कलन गर  पररचालन गनन राप्त  े  गााँउपाललका र 

िडाहरुल  बालकोषको स्थापना गनेछ ॰ बाल कोषको प्रभािकार  सञ्चालन तथा कायानन्वयनको लालग 

स्थान य सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को मातहतमा रह  राप्त  े  गााँउपाललकाद्धारा 

बालकोष सञ्चालन कायनलिध  २०७८ स्व कृत गर  लागू गररएकोछ ॰ 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भीः – 

क) यो कायनलिध को नाम “बाल कोष सञ्चालन कायनलिध  २०७८” रह को छ ॰ 

(ि) यो कायनलिध  तुरुन्त प्रारम्भ हुन छ ॰  

(ग) यो कायनलिध लाई न पाल सरकार, प्रद श सरकार र राप्त  गााँउपाललकाल  बाल अलधकार सम्बन्ध  अको 

व्यिस्था नगर  सम्म कायानन्वयन गररन छ ॰ 

२. लिषय िा प्रसंगल  अकान  े  अथन नलाग मा यस कायनलिध माीः – 

क) “गााँउपाललका” भन्नाल  राप्त  गााँउपाललका सम्झनु पदनछ ॰  

ि) “गााँउ कायनपाललका” भन्नाल  राप्त  गााँउपाललकाको गााँउ कायनपाललका भन्न  सम्झनु पदनछ ॰  

ग) “बाल कोष” भन्नाल  यस कायनलिध  को दफा ३ मा उल्ल ि गर  बमोलजम स्थापना गररएको कोष 

सम्झनुपदनछ ॰ 

घ) “कायानलय” भन्नाल  राप्त  गााँउपाललकाको कायानलय र राप्त  गााँउपाललकाका सबै िडा कायानलयहरुलाई 

सम्झनुपदनछ ॰  

ङ) “जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललका” भन्नाल  बालबाललका सम्बन्ध  ऐन, २०७५ को दफा ४८, 

लुखम्बलन प्रद शको बालबाललका सम्बखन्ध ऐन, २०७६ को दफा ३० बमोलजम बैकखिक ह रचाहको 

आिस्यक्ता रह का बालबाललका र यस कायनलिलधको दफा १२ मा उल्ल खित बालबाललकालाई 

सम्झनुपदनछ ॰ 

च) “ बालकोष सञ्चालक सलमलत” भन्नाल  कायनलिलधको दफा ५ मोलजम गठन भएको सलमलतलाई 

सम्झनुपदनछ ॰ 

छ) “ स्थान य बाल अलधकार सलमलत” भन्नाल  गाउाँपाललका स्तररय बाल अलधकार सलमलत भन्न  सम्झनुपछन  ॰   

ज) “ िडा बाल अलधकार सलमलत” भन्नाल  राप्त  गााँउपाललका लभत्रका सबै िडामा गलठत िडा स्तररय बाल 

अलधकार सलमलतलाई सम्झनु पदनछ ॰ 

झ) “बाल कल्याण अलधकार ” भन्नाल  बाल बाललका सम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ६१ तथा यस कायनलिध  

अनुसार तोलकएको िा लनयुक्त गररएको व्यखक्तलाई सम्झनु पदनछ ॰ 



ञ) “सलमलत” भन्नाल  स्थान य बाल अलधकार सलमलत र िडा बाल अलधकार सलमलत सम्झनु पदनछ ॰  

३. बालकोषको उद्द श्य 

क) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाको उद्दार गने,  

ि) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन ,  

ग) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकालाई पाररिाररक पुनलमनलन िा पुननस्थापना गने, 

घ) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरुलाई आिश्यक मनोसामालजक परामशन तथा स्वास्थ्य उपचार 

सहयोग गने,  

ङ) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरुको  बालअलधकार संरक्षण र सम्बद््रधनको सुलनलितता गने, 

च) बाल लििाह लनरुत्साहन सम्बखन्ध सच तना कायनक्रम गने ॰ 

छ) ब चलबिन, गैरकानुन  ओसारपसार िा बाल श्रमको रुपमा रह का िा बालश्रममा जान सक्न  

बालबाललकाहरुलाई सहयोग गने ॰ 

ज) लिश ष संरक्षणको आिश्यक्ता रह का बालबाललकाहरूलाई थप सहयोग िा उपचारका लालग सम्वखन्धत 

लनकायमा प्र लसत गने ॰    

४. बालकोषको स्थापनाीः – 

क) गााँउ कायनपाललकाको बैठकबाट स्व कृत भई जोखिम िा आपतकाल न अिस्थामा रह का 

गााँउपाललकाका िडाहरु लभत्रका बालबाललकाको संरक्षण गनन गाउाँपाललका स्तररय एउटा बालकोष र  

प्रत्य क िडाहरुमा एक एक बाल कोषको स्थापना गररन छ ॰ 

ि) बाल कोषमा द हाय बमोलजमको रकम जम्मा हुन छ ॰ 

क) संघ य सरकारल  बालकोषमा जम्मा गनन पठाएको रकम,   

ि) प्रद श सरकारल  बालकोषमा जम्मा गनन पठाएको रकम 

ग) राप्त  गाउपाललकाल  बालकोषमा जम्मा गनन पठाएको रकम 

घ) राप्त  गााँउपाललकाका िडाहरुल  यस कोषमा जम्मा गनन पठाएको रकम, 

ङ) लिलभन्न संघ–संस्था िा ब्यखक्तबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हुन  रकम, 

च) बालबाललका सम्बन्ध  ऐन २०७५को दफा ६३ को उपदफा २ बमोलजमको रकम  

५. सञ्चालक सलमलतको गठन तथा सञ्चालनीः   

  पाललका स्तररय बालकोष सञ्चालनीः  गाउाँपाललका स्तररय बालकोष सञ्चालनको लालग बालबाललका 

सम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ९२० र लुखम्बन  प्रद श स्तरररय बालबाललका सम्बखन्ध 

ऐन २०७६ को दफा ४४ अनुसार गलठत स्थान य बाल  अलधकार सलमलत संचालक सलमलतको रुपमा 

रहन छ ॰ गाउाँपाललकाको िडाहरुमा संचाललत बालकोषको लालग िडा बाल अलधकार सलमलत नै 

संचालक सलमलतको रुपमा रहन छ ॰  



६. िाताको सञ्चालनीः  

क) गाउाँपाललका स्तररय बालकोष िाता सञ्चालन ीेः  गाउाँपाललका स्तररय बालकोष िाता िोल्नको लालग 

स्थान य  बाल अलधकार सलमलतको बालकोषको िाता िोल्न  लनणनयल  न पाल सरकारबाट मान्यता 

प्राप्त बैंकमा िाता िोल्न सक्न छ ॰ िाता सञ्चालन गने क्रममा चल्त  िा बचत दुबै प्रकारको िाता 

िोल्न सलकन छ ॰ िाता सञ्चालन स्थान य बाल अलधकार सलमलतको संयोजक र सदस्य सलचिको 

संयुक्त हस्ताक्षरमा िाता सञ्चालनमा रहन छ ॰  

ि) िडा स्तर य बालकोष िाता सञ्चालन ीेः  िडा स्तरमा बालकोष िाता िोल्नको लालग िडा बाल 

अलधकार सलमलतको बालकोषको िाता िोल्न  लनणनयल  न पाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त बैंकमा 

िाता िोल्न सक्न छ ॰ िाता सञ्चालन गने क्रममा चल्त  िा बचत दुबै प्रकारको िाता िोल्न 

सलकन छ ॰ िाता सञ्चालन  िडा बाल अलधकार सलमलतको संयोजक र सदस्य सलचिको संयुक्त 

हस्ताक्षरमा िाता सञ्चालनमा रहन छ ॰ 

७. बालकोष लालग संचालक सलमलतको काम, कतनब्य र अलधकार 

(क) दफा १२ बमोलजमका आपतकाललन िा जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरु, बाल लििाहको 

जोखिममा रह को र बालश्रमको कारणल  जोखिममा रह को बालबाललकाहरुको पलहचान गर  

लतन हरुको तत्काल उद्धार गने, राहत लितरण गने िा पाररिाररक पुननलमलन गने गराउन  ॰   

(ि) जोखिम अिस्थामा रह का बालबाललकाहरुको अिस्था, त्यस्ता बालबाललकाको लिकास, 

बालबाललकाहरुको अलधकार तथा बालबाललकासाँग सरोकार राख्न  लिलभन्न पक्षहरुको अध्ययन तथा 

अनुसन्धान गने िा गराउन , 

(ग) स्व कृत कायनक्रमको लालग कोष पररचालन गने िा गराउन  ॰   

(घ) जोखिममा रह का बालबाललकाको अिस्था बार  सलमलतबाट तत्काल बैठक बस  अिस्थाको लिश्ल षण 

गर  सहयोगको आिश्यकता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा प्रलतब्यखक्त बलढमा रु १०,००० सम्म नगद 

िा सो बराबरको सामग्र सहयोग गने तथा तत्काल त्यस्ता बालबाललकाको उपयुक्त संरक्षण तथा 

व्यिस्थापन गनन आिश्यक लनणनयका लालग कायनपाललकामा प श गने ॰ 

(ङ) स्व कृत कायनक्रम प्रभािकार  कायानन्वयन भए, नभएको तथा सहयोग प्राप्त बालबाललकाको ज िनमा 

सुधार भए नभएको प्रगत को सम्बन्धमा अनुगमन गने ॰ 

(च) बालकोष संचालनको सम्बन्धमा स्थान य बाल अलधकार सलमलतल  गााँउपाललका  र िडा बाल अलधकार 

सलमलतल  िडा कायानलयल  लदएको सल्लाह सुझािहरुलाई पालना गने ॰ 

(छ) बालबाललकाको सहयोगको लालग लिलभन्न लनकाय तथा संघ संस्थासाँग समन्वय गने ॰ 

(ज) सहयोग गररएका बालबाललकाहरुको र सहयोग  संस्थाको लििरण अद्यािलधक गर  राख्न  ॰ 

(झ) बालकोषको रकम बृखद्ध गनन उपयुक्त न लत तथा कायनक्रम र रचनात्मक कायनक्रमको तजुनमा गने ॰ 

(ञ) प्रत्य क ६÷६ मलहनामा कायन प्रगत   स्थान य बाल अलधकार सलमलत तथा सम्बखन्धत िडा बाल अलधकार 

सलमलतमा प श गने ॰ 

(ट) आपतकाल न अिस्थाका बालबाललकाको संरक्षणका लालग अन्य आिश्यक थप कामहरु गने, 

(ठ) उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा कायन सञ्चालन गने, 



(ड) जोखिममा रह का बालबाललकाहरुको िोज तथा अनुसन्धान लिलभन्न लनकायहरुसाँग समन्वय, सहकायन 

तथा सहयोगमा गनन सक्न  ॰ 

८. सलमलतल  गनन नहुन  कायनहरुीः  

क) बालकोषको रकम लहनालमना िा सलमलतका कुनै सदस्य िा अन्य कुनै ब्यखक्तलाई लगान  गने कायन  

ि) आपतकाल न अिस्थाका बालबाललकाको हकलहत संरक्षण गने कायनबाह क अन्य कायनमा कोषको 

रकम िचन गने ॰ 

ग) पहुाँच, शखक्त र भागिण्डाका आधारमा बालकोषको रकम बााँडफााँड तथा सहयोग गने कायन 

९. सञ्चालक सलमलतको बैठकीः  

आपतकाललन अिस्थाका बालबाललकाहरुको संरक्षणको लालग स्थान य बाल अलधकार सलमलत र िडा बाल 

अलधकार सलमलतमा पर का लनि दन उपर छलफल र लनणनय गनन सञ्चालक सलमलतको बैठक द हाय 

बमोलजम बस्न छ ॰ 

तर लनयलमत बठैक सञ्चालक सलमलतल  लनणनय गर  बमोलजम अलनिायन बसु्न पनेछ  

क) सलमलतको बैठक संयोजकल  तोक को लमलत, समय र स्थानमा आिश्यकता अनुसार जलत पटक पलन 

बस्न सक्न छ ॰  

ि) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको संयोजकल  गनेछ ॰ लनजको अनुपखस्थलतमा सञ्चालक 

सलमलतको ज ष्ठ नागररक िा सहभालग सदस्यहरुको सहमलतमा तोक को व्यखक्तल  गनेछ ॰ 

ग) सलमलतको बैठक बस्दा गणपुरक सङ्या गणना गदान बहुमत सदस्यलाई आधार मालनन छ ॰ 

घ) सलमलतल  सहमलतका आधारमा लनणनय गनेछ र सहमलत नभएमा बहुमतल  गर को लनणनय मान्य हुन छ ॰ 

ङ) सलमलतको लनणनय सदस्य–सलचिल  प्रमालणत एिं अद्यािलधक गर  राख्न छ ॰ 

च) सलमलतल  आिश्यकताको आधारमा लिश षज्ञ िा अन्य कुनै पदालधकार लाई बैठकमा आमन्त्रण गनन 

सक्न छ ॰ 

१०. सञ्चालक सलमलतको सम्पकन  स्थानीः  बालकोष संचालनको लालग गाउाँपाललका स्तरमा स्थान य बाल 

अलधकार सलमलतमा रहन  र िडाहरुमा बालकोषको संचालनको रुपमा रह का िडा बाल अलधकार 

सलमलतको कायानलय सम्पकन  कायानलयको रुपमा रहन छ ॰ सम्पकन  ब्यखक्तको रुपमा गाउाँपाललकामा 

बाल कल्याण अलधकार  तथा िडाहरुमा िडा बाल अलधकार सलमलतको सदस्य सलचिको रुपमा 

कायनरत व्यखक्त रहन  छ ॰  

द्रष्टब्यीः  बालकल्याण अलधकार को लनयुखक्त नभएसम्म गाउाँ  कायनपाललकाको बैठकबाट अलधकृत स्तरको 

कमनचार  र िडामा िडासलचि रहन छ ॰ 

११. ल िा पररक्षणीः – गााँउपाललकाल  लनयुक्त गर को ल िापररक्षकबाट प्रत्य क बषन आय–ब्ययको लििरणको 

ल िापररक्षण गराउनुपनेछ ॰ 

१२. आपतकाल न एिं जोखिम अिस्थाका बालबाललका अन्तरगत द हायका बालबाललका पदनछनीः –  

क) बालबाललका सम्बन्ध  ऐन २०७५को दफा ४८ र लुखम्बलन प्रद शको बालबाललका सम्बखन्ध ऐन २०७६ को 



दफा ३० मा उल्ल ि गररएका बालबाललकाहरु  

ि) यौनशोषण, यौन दुव््रयिहार, मानि ब चलििन िा ओसारपसारमा पर का,  

ग) शार ररक िा मानलसक यातना िा भ दभाि जस्ता दुव््रयिहारबाट लपलडत,  

घ) अपाङ्घता भएका बालबाललका, 

ङ) दुघनटनामा पर का िा प्राकृलतक िा दैि  प्रकोपमा पर का, 

च) लहंसाबाट प्रभालित एिं लपलडत भएका, 

छ) हराएको िा ि िाररस  अिस्थामा फ ला पर का, 

ज) ऋणको कारणल  बन्धकमा रह का िा श्रममा लगाई प लडत भएका, 

झ) बाबु िा आमा कारागार िा लहरासतमा रह को िा कुनै कसुरसंग सम्बन्ध त रह को कारणल  ब िाररस  

भएका,  

ञ) बाबुआमा िा आफन्तजनको संरक्षणबाट बंलञ्चत भएका, 

ट) सुस्त मनखस्थलत भएका 

ठ) अपहरण िा शररर बन्धकमा पर का, 

ड) सडक बालबाललका, 

ढ) लागुऔषधको कुलतमा फस को िा एच.आई.लभ.संक्रलमत तथा प्रभालित भएका, 

ण) लनकृष्ट िा जोखिमपूणन श्रममा संलग्न रह का,  

त) बाल लििाहको जोखिममा पर  लबद्यालय छोड का िा अन्य जोखिममा रह का 

थ) बालश्रममा संलग्न र बालश्रमको जोखिममा पर का बालबाललकाहरु 

द) स्थान य बाल अलधकार सलमलतल  तोक का अन्य बालबाललका ॰ 

१३. सहयोगको लालग लनि दन लदन सक्न ीः –  

बालबाललका सम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ४८, लुखम्बलन प्रद शको बालबाललका सम्बखन्ध ऐन २०७६ को 

दफा ३० र कायनलबलधको दफा १२ मा उल्ल ि गररएका बालबाललकाहरुको संरक्षण, उद्धार तथा 

राहतको लालग आफ्नो पररचय िुल्न  गर  स्थान य बाल अलधकार सलमलतमा गााँउपाललकामा बसोबास 

गने र िडा बाल अलधकार सलमलतमा सम्बखन्धत िडामा बसोबास गने जोसुकै सरोकारिाला िा 

ब्यखक्तल  सम्पकन  कायानलयमा बालबाललकाको लिसृ्तत लििरण िुल्न गर  लनि दन लदन सक्न छ ॰ 

१४. सहयोग लदन  प्रलक्रया ीेः  प्राप्त लनि दनको आधारमा स्थान य बाल अलधकार सलमलत र िडा िाल 

अलधकार सलमलतल  प्राथलमकताको आधारमा सहयोगको लालग लनणनय गरर सहयोग प्रदान गनेछ ॰ 

तत्काल आिश्यकता रह का बालबाललकाहरुलाई सहयोग गनुनपने अिस्थामा बालबाललकाहरुलाई 

तत्काल बालकोषको िाताबाट सहयोग प्रदान गररन छ र प्रदान गर को सहयोग रकमलाई आगाम  

लदनको सलमलतको पलहलो बैठकको लनणनयबाट अनुमोदन गनुन पनेछ ॰  



१५. प्रगत  प्रलति दन ीेः  स्थान य बाल अलधकार सलमलत र िडा बाल अलधकार सलमलतको सदस्य सलचिल  

बालकोषबाट सहयोग गर का बालबाललकाहरुको लििरण, बाल कोषको आय व्यय लििरण सलहतको 

लिसृ्तत प्रलति दन तयार गरर िालषनक कायनप्रगत  लििरण स्थान य बाल अलधकार सलमलत र िडा बाल 

अलधकार सलमलतमा एक एक प्रलत प श गनुन पने छ ॰ िडा बाल अलधकार सलमलतल  िालषनकरुपमा एक 

प्रलत स्थान य बाल अलधकार सलमलतमा प श गनुन पनेछ ॰  

१६. कोषको रकम रोक्का नहुन  ीेः  प्रचललत कानुनमा जुनसुकै कुरा ल खिएको भएता पलन कोषको रकम 

िचन नभएमा िा आलथनक बषनको अन्त्यसम्म बााँक  रह मा त्यस्तो रकम लिज हुन  छैन ॰ 

१७. अन्य िचनीः – कोषको सञ्चालक सलमलतल  यस कायनलिलध बमोलजमको अिस्थामा रह का बालबाललकाको 

िोज,उद्धार र व्यिस्थापन गदान लाग्न   िचन ( मसलन्द िचन, यातायात िचन, अन्य भैपर  आउन  िचन 

आलद) िचन गनन सक्न छ ॰ 

१८. कायनलिध को व्याया तथा संशोधन ीेः –यस कायनलिध को ब्याया तथा संशोधन गााँउ कायनपाललकाको 

बैठकल  आिश्यकता अनुसार गनन सक्न छ ॰ कायनलिलधमा उल्ल ि भएका लिषयहरु न पाल 

सरकारको प्रचललत कानुनसंग बालझएको िण्डमा बालझएको हदसम्म अमान्य हुन छ ॰   

१९. कोष िार ज हुन सक्न  अिस्थाीः  कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गनन आिश्यक नभएमा प्रयानप्त 

कारणहरु सलहत संञ्चालक सलमलतको लनणनयल  बालकोष िार ज गनन सलकन छ र कोष िार ज भएमा 

कोषमा रह को रकम स्थान य बाल अलधकार सलमलतको अगुिाईमा बालबाललकाको लहत अनुकूलका 

कायनक्रम सञ्चालन गनन सलकन छ ॰ 

२०. बाधाअडकाउ फुकाउ र िार ज ीः  यस कायनलबलधको बाधाअडकाउ फुकाउ तथा िार ज  द हाय 

बमोलजम हुन छ ॰ 

क) कायनलबलधको सम्बन्धमा कुनै लबिाद भएको अिस्थामा गाउाँपाललकाको गाउाँसभाल  लनणनय गर बमोलजम 

हुन छ ॰ त्यस्तो लनणनयमा लचत्त नबुझ्न  पक्ष िा ब्यखक्तल  सम्बखन्धत लजल्ला अदालतमा उजुर  गनन सक्न  

छ र अदालतबाट भएको लनणनय अखन्तम मालनन  छ ॰ 

ि) पयानप्त कारणहरुकहरु सलहत यो कायनलबलधको िार ज  पाललकाको गाउाँसभाल  मातै्र गनन सक्न छ ॰ 

 

 

        आज्ञािे, 

िोभाराम ररजाि 

 प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत 

 


