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बालबाललका कोष सञ्चालन कार्यविलि ,२०७८ 

                असहार्, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्द्व पीडीत, विस्थावपत एिम ् जोखिममा रहेका 
बालबाललकालाई राज्र्बाट विशेष संरक्षण सवुििा पाउने संिैिालनक हकको व्र्िस्था गरेको छ। त्र्सैगरी 
बालबाललका सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ मा बालबाललकाकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिियन र परीपलूतय गरी 
उनीहरुको सिोत्तम वहत कार्म गने व्र्िस्था रहेको छ।साथै बालबाललका सम्बन्द्िी राविर् नीलत, २०६९ मा 
बालबाललका संरक्षणको सबैभन्द्दा उत्तम उपार्का रुपमा बालबाललका पररिारमा नै रहन ेबातािरण लसजयना गने, 
बालबाललकाको पालन पोषण  हेरचाह गने, खशक्षादीक्षा ददन नसक्न ेविपन्न पररिारलाई आलथयक र अन्द्र् भौलतक 
सहर्ोग प्रदान गनय मापदण्ड र संर्न्द्र तजुयमा एिम ्विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका, जोखिममा परेका र 
विपन्न पररिारका बालबाललकाको पालन पोषण गने विषर्हरुलार्य समेवटएको छ । पोषण, हेरचाह, खशक्षादीक्षा, 
उपचार तथा संरक्षण विद्यामान काननु, नीलत, र्ोजना र कार्यक्रम सञ्नन्द्चालन गनयका लालग दिुौली 
नगरपाललकाको बाल संरक्षण नीलत, २०७६ को दफा  ५.७ मा बालकोष सम्बन्द्िी आलथयक राहत सहर्ोग 
नीलतको व्र्िस्थाभए अनसुार त्र्स्ता बालबाललकालाई आलथयक राहत र सहर्ोग उपलब्ि गराउन िाञ्नछनीर् 
भएकोले र्स दिुौली नगरपाललकाबाट, बालबाललका सम्बन्द्िी ऐन,२०७५ को दफा- ६३ ले ददएको अलिकार 
प्रर्ोग गरी बालबाललकाको लालग तत्काल राहत क्षलतपूलतय प्रदान र पनुस्थापना गने काम समेतका लालग  र्स 
नगरपाललकामा एक बाल कोष हनुेछ भने्नकुरा समेत उल्लेि गरेको हनुाले स्थानीर् सरकार सञ्नन्द्चालन एन 
२०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो  बालबाललका कोष  सञ्चालन 
कार्यविलि २०७८ तजुयमा गररएको छ।   .                                         .    .                                     
.                                      
                                      पररच्छेद –१ 
 प्रारखम्भक    
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्स कार्यविलिको नाम "बालबाललका कोष  कार्यविलि सञ्चालन , २०७८" रहेको छ 
।  
(२) र्ो कार्यविलि तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ ।  
२. पररभाषााः विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्य विलिमा;-  
(क) "बालबाललका” भन्नाले अठार बषय उमेर पूरा नगरेको व्र्खि सम्झन ुपछय ।  
-ि) "अनाथ बालबाललका” भन्नाले प्रचललत काननु बमोखजमका अनाथ बालबाललका सम्झन ुपछय।  
(ग) "असहार् बालबाललका” भन्नाले बालबाललकाको पालन पोषण, खशक्षादीक्षा, उपचार तथा संरक्षणको लालग सहर्ोग तथा 
सहार्ता गने एकाघरका उमरे पगेुको कोही व्र्खि नभएका बालबाललका सम्झन ुपछय ।  
(घ) "अशि बालबाललका” भन्नाले गम्भीर शारीररक िा मानलसक समस्र्ा भएका तथा अपाङ्गता भई प्रचललत काननु 
बमोखजम ‘क’ िा ि  बगयको अपाङ्गता पररचर् पर प्राप्त गरेका बालबाललका सम्झन ुपछय।  
(ङ) "विशेष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाललका” भन्नाले बालसरक्षण नीलत, २०७६ले पररभाषा गरेका 
बालबाललका लार्य सम्झन ुपछय ।  
 
 
 
 



 
 
                                             २ 
(च) "जोखिममा परेका बालबाललका” भन्नाले हराएका, अपहरणमा परेका, िपेत्ता भएका, बेच वििन तथा ओसार पसारमा 
परेका, वहङ्शामा परेका, र्ौन दवु्र्यिहार र शोषणमा परेका, सडकमा जीबन जीउनलार्य बाध्र् भएका, जोखिमपूणय व्र्बसार् 
िा कामबाट उद्धिार गरी राहत सहर्ोगको आिश्र्कता भएका बालबाललकालार्य सम्झन ुपछय ।                
(छ) "विपन्न पररिारका बालबाललका” भन्नाले प्रचललत काननु िा नेपाल सरकारको नीलत बमोखजम विपन्न पररिार 
मालनएका पररिारका बालबाललका सम्झन ुपछय र सो शब्दले स्थानीर् तहको सम्बलित िडा सलमलतले विपन्न पररिार हो 
भनी प्रमाखणत तथा लसफाररस गरेका पररिारका बालबाललकालाई समेत जनाउँछ।  
(ज) "गम्भीर प्रकृलतको रोग िा घातक रोग” भन्नाले नपेाल सरकारले घातक रोग भनी घोषणा गरेका क्र्ान्द्सर, मटुु, 

मगृौला,पक्षघात, फोक्सो, कलेजो, रोग जस्ता घातक एिम ्उपचारका दृविकोणले महँगो हनु ेरोगहरु सम्झन ुपछय ।  
(झ)"सम्बखन्द्ित िडा सलमलत” भन्नाले बालबाललका िा बालबाललकाको बाब,ु आमाको स्थार्ी बसोबास भएको स्थानीर् 
तहको िडा सलमलत सम्झन ुपछय सो शब्दले बाब ुतथा आमा छुविएर अलग बसेका भए जोसँग बालबाललका बस्छन ्
लनजको स्थार्ी बसोबास रहेको िडासलमलतलाई समते जनाउँछ ।  
(ञ) "संरक्षक” भन्नाले बालबाललकाको हक वहतको संरक्षण गनय प्रचललत काननु बमोखजम दावर्त्ि भएको िा लनर्खुि 
गररएको व्र्खि िा संस्थालार्य सम्झन ु पछय र सो शब्दले संरक्षक नभएको अिस्थालार्य समते जनाउँछ ।               
(ट) िाल अलिकार सलमलत भन्नाले बालबाललका सम्िन्द्िी ऐन, २०७५ को पररछेद ६ को ६०.२अनसुार र्स स्थानीर् 
तहले लनणयर् गरेको दिुौली नगरपाललकाको बाल सरक्षण नीलत ,२०७६ को िुदँा ५.५अनसुारको सलमलतलार्य सम्झन ु
पदयछ।                                                                                       
(ठ) "िालकल्र्ाण अलिकारी Æ भन्नाले िालबालीका सम्िन्द्िी ऐन,२०७५ को दफा ६१ मा ब्र्िस्था भए अनसुार र्स 
स्थानीर् तहले लनणयर् गरेको दिुौली नगरपाललकाको बालसंरक्षण नीलत ,२०७६को बुदँा ५.६अनसुारको िालकल्र्ाण 
अलिकारीलार्य सम्झन ु पदयछ। 
 

 
पररच्छेद –२  

उदे्वश्र्, आिारभतू लसद्धान्द्त र लखक्षत बालबाललका 
३. र्ो कार्यलबलि तजुयमा  गनुयको उदे्वश्र् विशेष ; संरक्षण आिश्र्कता भएका,जोखिममा परेका र विपन्न                                                                                                                                                                                                   विशेष 
पररिारका बालिाललकाको संरक्षण पाररिाररक बातािरणमा हकुायउन सहर्ोग प-ुर्ाउन तथा आपत्कालीन आलथयक राहत 
सहर्ोग गनुय हो।  
४.र्ो कार्यलबलि  लनम्नानसुारका आिारभतू लसद्वान्द्तका आिारमा तर्ार गररएको हो ।                                   

(क) बाल अलिकारको सम्मान।   
(ि) बाल संरक्षण।  
(ग) बालबाललकाको सिोत्तम वहत । 
(घ) भेदभाि रवहतता।  
५. र्स कार्यलबलि अनसुारका लखक्षत बालबाललका देहार् अनसुार हनुेछन।् 
(क) विशषे संरक्षणको आिश्र्कता भएका।  
(ि) जोखिममा परेका।  
(ग) आलथयक दृविकोणले विपन्न पररिारका।   
(घ) प्राकृलतक तथा मानिीर् कारणबाट पीलडत तथा प्रभावित।  
(ङ) दघुयटना तथा चोटपटकबाट गम्भीर रुपमा घार्ते भएका । 
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                                          पररच्छेद –३ 
आलथयक राहत सहर्ोगको व्र्िस्थापन, आिार, सीमा र लसफाररस 

६. आलथयक राहत सहर्ोगको व्र्िस्थापनM:- प्रत्र्के आलथयक िषय विलनर्ोखजत स्िीकृत बावषयक कार्यक्रम तथा अन्द्र् 
स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट आलथयक राहत सहर्ोग रकमको व्र्िस्थापन गररनेछ ।  
७. आलथयक राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउने आिारहरु र सीमााः र्स कार्यविलि बमोखजम लखक्षत बालबाललकालाई 
सामान्द्र्तर्ा एक पटक देहार् बमोखजमको आलथयक राहत सहर्ोग मध्र्े कुनै एक आलथयक राहत सहर्ोग देहार्को आिार 
र सीमा बमोखजम उपलब्ि गरार्ने छ।  
 
(क) गम्भीर प्रकृलतको रोग िा घातक रोग, दघुयटना तथा चोटपटकबाट गम्भीर रुपमा घार्ते भएका, गम्भीर शाररररक िा 
मानलसक समस्र्ा िा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीिन जोखिममा रही बाब,ु आमा िा पररिारबाट उपचारको 
व्र्िस्था हनु नसकेको िा सामान्द्र् जीिन र्ापन गनय कदठनार् भएका बालबाललकाको उपचार सहर्ोग िापत सात हजार 
रुपैर्ाँ सम्म।  
(ि) अनाथ/असहार्/अशि बालबाललका िा बाबआुमालाई गम्भीर शारीररक िा मानलसक अपाङ्गता िा अशिता भएको 
कारण उखचत हेरचाह नपाएका बालबाललकाको पालन पोषण, हेरचाह, खशक्षादीक्षा तथा संरक्षण सहर्ोग िापत पाँच हजार 
रुपैर्ाँ सम्म ।  
(ग) जोखिममा परेका िा प्राकृलतक तथा मानिीर् कारणले लसखजयत आपत्कालीन बाल संरक्षण सहर्ोग िापत सात हजार 
रुपैर्ाँसम्म ।  
(घ) विपन्न पररिारका बालबाललकाका लालग लत्ता कपडा विद्यालर् पोशाक, झोला तथा शैखक्षक सामग्री िा सामान्द्र् 
उपचार सहर्ोग पाँच हजार रुपैर्ाँसम्म ।  
(ङ) घर पररिार पनुलमयलन तथा पनुस्थापना िचय िापत पाँच हजार रुपैर्ाँसम्म ।  
८. लसफाररस-पर आिश्र्क हनुाेः र्स कार्यलबलि बमोखजम देहार्को आलथयक राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउन िडा 
कार्ायलर् अस्पताल र वििालर्मा अध्र्र्नरत भए सम्िखन्द्ित विद्यालर्को  लसफाररस–पर आिश्र्क हनुछे।  

(क) गम्भीर प्रकृलतयको रोग िा घातक रोग तथा चोटपटक उपचारको लालग सम्बखन्द्ित स्थानीर् तहको िडा सलमलतको 
लनणयर्ले त्र्स्तो बालबाललका अनाथ, असहार् , अशि , विपन्न पररिार भएको र सम्बखन्द्ित सरकारी अस्पतालमा 
उपचार भर्रहेको िा भएको भनाय पचाय तथा उपचार चेक जाँचको  पर ।  
(ि) अनाथ, असहार्, अशि िा हेरचाह नपाएका बालबाललकाको पालन पोषण, हेरचाह तथा संरक्षणको लालग सम्बखन्द्ित 
स्थानीर् तहको िडा सलमलतको लनणयर् अनाथ िा असहार् िा अशि िा विपन्न परीिारको भएको लसफाररस–पर ।  
(ग) विपन्न पररिारका बालबाललकाका लालग लता कपडा  विद्यालर् पोशाक, झोला तथा  शैखक्षक सामग्री िा सामान्द्र् 
उपचारको लालग सम्बखन्द्ित स्थानीर् तहको िडा सलमलतको लनणयर्ले अनाथ िा असहार् िा अशि विपन्न पररिार भएको 
र  विद्यालर्मा अध्र्र्नरत रहेकोभए सम्िखन्द्ित विद्यालर्को लसफाररस–पर तथा उपचारको हकमा स्िास््र् संस्थाबाट 
उपचार भर्रहेको िा भएको भनाय पचाय िा उपचार चेकजाँचको  त्र्स्तो संस्थाको लसफाररस–पर ।  
(घ) जोखिममा परेका िा प्राकृलतक िा मानिीर् कारणले लसखजयत आपत्कालीन बाल संरक्षण सहर्ोगको लालग सम्बखन्द्ित 
स्थानीर् तहको िडा सलमलतको लनणयर्मा त्र्स्तो घटना घट्नगएको र परीिार आलथयक रुपमा विपन्न भएकोले सहर्ोगको 
आिश्र्कता भएको लसफाररस–पर ।  
(ङ्.) घर पररिार पनुलमयलन तथा पनुस्थापनाको लालग त्र्स्तो अिस्था िा आिश्र्कता िलुाउने आिार भएको कागजात, 

लनदेशन िा कुन ै लनकार् िा सस्था र सम्िखन्द्ित िडा कार्ायलर्को लसफाररस–पर ।  
 
.                               



 
                          
                                   ४ 
                              पररच्छेद –४ 

आलथयक राहत सहर्ोग प्राप्त गनय आिश्र्क कागजात, कार्यविलि र लसफाररस 
 
९. लनिेदन ददनपुने :(१) र्स कार्यविलि बमोखजमको आलथयक राहत सहर्ोग प्राप्त गनय बालबाललका स्िर्म ् िा 
बालबाललकाको बाब ुिा आमा िा संरक्षकले िाल अलिकार सलमलतमा बुदँा १२ को रए अनसूुची -१ को ढाँचामा लनिदेन  
ददन ुपनेछ।  
१०. आिश्र्क कागजात संलग्न गनुयपने :लनबेदनका साथ सकल कागजातको प्रलतललवप एक/एक प्रलत बालबाललकाको 
पासपोटय सार्जको फोटो दईुप्रलत बाब ु िा आमा िा संरक्षकको पासपोटय सार्ज फोटो एकप्रलत(संरक्षक संस्था भएमा 
ललखित पर)समते पेश गनुय पने छ ।  
११. रुज ुतथा रुज ुसचुीाः: प्राप्त लनबेदन र कागजात सम्बखन्द्ित कमयचारीले भएको रुज ुसचुी (चेकललस्ट) बमोखजम रुज ु
गरी र्वकन गरेर मार लनिदेन दताय गनय लगाउनपुनेछ सकल कागजात बमोखजमको प्रलतललवप भए÷नभएको चेक जाँच गरी 
सकल कागजात वफताय गरी संलग्न कागजात सवहतको लनिेदन आिश्र्क कारबाहीका लालग लसफाररस साथ पेश गनुय 
पनेछ ।तर सकल कागजात नभएको अिस्थामा सम्बखन्द्ित लनकार्बाट प्रमाखणत गररएको प्रलतको प्रलतललवप पेश गनुय पने 
छ ।  
१२.लसफाररस सलमलत:  प्राप्त लनबेदन को चेक जाँच गरी आलथयक राहत सहर्ोग रकमका लालग प्रमिु प्रशासकीर् 
अलिकृतलार्य  लसफाररस गनय स्थानीर् तहमा बढीमा तीन सदस्र्ीर् देहार् बमोखजमको एक आलथयक राहत सहर्ोग 
लसफाररस सलमलत रहनछेाः–  
 क. प्रशासकीर् अलिकृत  -संर्ोजक  
 ि.बालकल्र्ाण अलिकारी -सदस्र्  
 ग. आलथयक प्रशासन शािा प्रमिु -सदस्र्  
१३. लसफाररस सलमलतको काम, कतयव्र् अलिकाराः सलमलतको अन्द्र् काम, कतयव्र् र अलिकार प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत 
तोके बमखजम हनुेछ सो आिारमा र्स सलमलतले आलथयक राहत सहर्ोगका लालग लसफाररस गनुय पने छ ।  
१४. आलथयक राहत सहर्ोग रकमको स्िीकृलतय र भिुानी :आलथयक राहत सहर्ोग सलमलतले ले  प्रमिु प्रशासकीर् 
अलिकृत समक्ष पेश गरेको लसफाररस रकम स्िीकृत भए पलछ चेक माफय त भिुानी गररने छ। 
१५. आलथयक राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउन नसवकनेाः र्स कर्यविलि बमोखजमको आलथयक राहत सहर्ोग बाल गहृमा 
रहेका बालबाललकाको लालग उपलब्ि गराउन सवकन ेछैन । तर कुनै गम्भीर प्रकृलतको रोग िा आकखस्मक चोटपटक 
लाग्न गएमा बाल गहृको तत्कालीन अिस्थाले उपचार गनय नसक्ने भर्य सहर्ोगको लालग अनरुोि गरेमा आिश्र्क 
जांचबझु गरी त्र्स्तो बालबाललकाको सरकारी अस्पतालमा भएको उपचार िचयको प्राप्त बील भरपार् अनसुार तोवकएको 
सीमालभर रही सहर्ोग उपलब्ि गराउन बािा परेको मालनने छैन ।  
१६. प्रचललत काननु बमोखजम हनुाेः र्स कार्यविलिमा उल्लेि भएका कुराहरु र्सै बमोखजम र अन्द्र् कुराहरुको हकमा 
प्रचललत काननु बमोखजम हनुछे ।  
१७. नमनुा हनु सक्नेाः र्स कार्यविलिलार्य बाल संरक्षणका लालग आलथयक राहत सहर्ोग उपलब्ि गराउन नगरपाललकाले 
नमनुा कार्यविलिको रुपमा प्रर्ोग गनय सक्नछे ।   
१८. बािा अड्काउ  फुकाउन सक्नाेः र्ो कार्यविलि कार्ायन्द्िर्नको क्रममा कुन ै बािा अड्काउ परेमा र्स 
नगरपाललकाको कार्यपाललकाको बैठकबाट फुकाउन सक्नेछ ।   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 



                                                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                               

                        अनुसुचि-१ 

                     - बुुँदा ९=१ सुँग सम्बन्धित_ 

 
 
श्री  

दिुौली नगरपाललका दिुौली 
बागमती प्रदेश नेपाल 

              विषयः- राहत उपलब्ि गरार्इ पाउुँ  
प्रस्तुत विषयमा बालबाललका कोष सञ्िालन कायइविचि २०७८ बुुँदा ५ बमोन्िमको लक्षित समुह अधतरगत  
-विशेष सरिणको आिश्यकता भएका/ िोखिममा परेका / आचथइक विपधन परीिारका/ प्रकृततक तथा 
मानिीय कारणबाट पीडित तथा प्रभावित/दरु्इटना तथा िोटपटकबाट गम्भीर रुपमा र्ार्इते_ भएकोले मलार्इ 
िा मेरो स+रिणमा  रहेको श्री                    लार्इ तनयमनुसार राहत उपलब्ि गरार्इ ददनुहुन 
अनुरोि गदइछु। 

 
 स+लग्न कागिातहरुः- 
१ ििा/ अस्पताल/वििालय/सस्थाको लसफाररस। 

२ पासपोटइ सार्इिको फोटो बालबाललका र सरिकको २,२प्रतत 

३ अधय सम्बचित कागिातहरु 

                                                           तनिेदकः- 
                                                            नामः- 
                                                            ठेगानाः- 
                                                            फोन नः- 


