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गाउँकार्यपालिका बाट लविकृत लिलतिः  २०७९ भाद्र १२ गते             

प्रिाणीकरण लिलतिः२०७९ भाद्र १२ गते   

 

प्रस्तावनााः  

िोिुङ गाउँपालिका लबकट भौगोलिक क्षेत्र तथा अलिकाांश भगूोििा र्ातार्तको सहज पह चँ नरहकेो 

साथै विाव्र् लशक्षाको के्षत्रिा अझपैलन जनचेतनाको वतर न्र्नू रहकेो र िोिङु गाउँपालिकाका निजात 

लशशकुो उज्िि भलिष्र्को लनिायणिा सािालजक सरुक्षा कोष अििारणिाई सहजता ल्र्ाउन साथै सांलििान 

प्रदत्त बािबालिकाको हकिाई सिते िध्र्नजर राखी र्स गाउँपालिका लभत्रका निजात लशशहुरुिाई जन्ि 

पश्चात बचतिा सहभालगता कार्यक्रि सञ्चािन गनय बाञ्छनीर् भएकािे वथानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ 

को दफा १०२ (२) अनसुार िोिङु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे र्ो कार्यलिलि बनाएको छ । 

                                  

परिच्छेद – १ 

प्रािशम्िक 

१. संशिप्त नाम ि प्रािम्ि र्ो कार्यलिलिको नाि :  

(१)  “निजात लशशिुाई जन्ि पश्चात नोलिनि खाता सञ्चािन सम्बलन्ि कार्यलिलि, २०७९” रहेको 

छ । 

(२) र्ो कार्यलिलि िोिुङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकािे विीकृत गरेको लिलत देलख िागू ह नेछ । 

२. परििाषा:  लिषर् िा प्रसांगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलिलििा, 

(क) “वथानीर् तह" भन्नािे िोिुङ गाँउपालिका सम्झन ुपछय ।  
(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे िोिुङ गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “अध्र्क्ष" भन्नािे िोिङु गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

(घ) “उपाध्र्क्ष" भन्नािे िोिुङ गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

(ङ) "प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन्नािे िोिुङ गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिाई 

सम्झन ुपछय । 

(च) “िडा अध्र्क्ष" भन्नािे िोिुङ गाउँपालिका अन्तगयतका िडा अध्र्क्षको पदिा लनिायलचत 

व्र्लि िा सो पदिा रही कार्य गनय तोलकएको व्र्लि सम्झन ुपछय । 

(छ)  “िडा सलिलत" भन्नािे गाउकार्यपालिकाको िडा सलिलत सम्झन ुपछय । 

(ज) “सभा" भन्नािे गाउँपालिकाको सभा सम्झन ुपछय । 
(झ) “निजात लशश"ु भन्नािे िच्चा जलन्िएको २८ लदन लभत्रको लशशिुाई सम्झन ुपछय । 
(ञ) “नोलिनि खाता" भन्नािे नबजात लशशिुाई गाउँपालिकािे तोकेको बैकबाट खाता खोिी 

लदएको बैक खाताको नाि र नम्बरिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “लसफाररस सलिलत" भन्नािे नोलिनि खातािा रकि जम्िा गनय लसफाररस गने सलिलतिाई 

जनाउने छ । 
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पररच्छेद  २ 

उदे्दश्र् 

३. उदे्दश्र्ाः र्स कार्यलिलिको उद्दशे्र् दहेार् बिोलजि रहकेा छन:् 

(क) वथानीर् तहिा बािकालिकाको हक, लहत र अलिकारको सांरक्षण तथा सम्बियनका िालग काननूी तथा 

शलैक्षक भलिष्र्को लनिायण गनुय । 

(ख) वथानीर् तहिा बािबालिकाको उज्िि भलबष्र्को िालग सािालजक सरुक्षा कोषको रुपिा बचत गने 

बानीको लिकास गनय । 

(ग) बािबालिकािालथ ह ने सबै प्रकारका लहांसा, दवु्र्यिहार, अिहिेना, शोषण, बेिावताको अन््र्का िालग 

बह पक्षीर् सिन्िर् तथा सहकार्य वथालपत गने । 

 

परिच्छेद ३ 

नबजात शििुलाई जन्म पश्चात जम्मा हुने बचत िकमको लशित वगय ि िेत्रहरु 

४. िोिुङ गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराईने निजात लशश ुबचत रकि िलक्षत िगय र सम्भाब्र् के्षत्रहरुिः  

िोिुङ गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराईने निजात लशश ुबचत रकि िलक्षत बगय र सम्भाब्र् के्षत्रहरु दहेार् 

बिोलजि ह नेछन ्: 

(क) गभयिलत भई विाव्र् सांवथािा लनर्लित रूपिा नेपाि सरकारि ेतोकेबिोलजि कलम्तिा चार पटक गभय 

जाँच गराएका गभयिती िलहिाहरुबाट जन्िकेा निजात लशशहुरु, 

(ख) बलथयङ सेन्टरबाट प्रसलूत सेिा लिएका िा बलथयङ सेन्टरबाट सलुििा सम्पन्न अवपताििा प्रेषण गरी 

जलन्िएका निजात लशशहुरु, 

(ग) नेपाि सरकारको लनर्िानसुार िोिङु गाउँपालिकाका विाव्र् सांवथाबाट आिा सरुक्षा कार्यक्रििा 

तोकेबिोलजि कलम्तिा ३ पटक पोष्टनेटि केर्र सेिा लिएका निजात लशशहुरु, 

(घ) बुँदा क, ख र ग को िापदण्ड परूा गरी िोिङु गाउँपालिका लभत्र जन्ि भएका िा िोिुङ गाउँपालिकाका 

विाव्र् सांवथाबाट सरुलक्षत प्रसलूतको िालग रेफर भएका गभयिलत आिाबाट जन्ि भएका निजात 

लशशहुरुिाई िात्र खातािा रकि उपिब्ि गराईने छ, 

(ङ) र्ो कार्यलिलि िाग ूभएपश्चात र्स िोिङु गाउँपालिकािे एक दम्पलतको आिाबाट िलििा २ पटक िात्र 

प्रसलुत भई जन्ि भएको लशशिुाई र्ो सलुबिा प्रदान गने छ तर कुनै आिाबाट एक पटकिा एक  िा एक 

भन्दा बलि  लशश ुजन्ििेा पलन र्ो सलुबिाबाट बलञ्चत ह ने छैन ।  

 

परिच्छेद ४ 

 िकम शवतिण प्रशिर्ा 

५. आवश्र्क कागजातहरुाः 

१. बच्चा जलन्िएको ३५ लदनलभत्र लनम्न कागजात सलहत िोिङु गाउँपालिकािा अनुसलूच १ बिोलजिको  

लनिदेन पेश गनुय पनेछ । 

     (क) जन्ि दतायको प्रिाण पत्र तथा िडा कार्यिर्को लसफाररस पत्र, 

     (ख) वथालनर् विाव्र् चौकीको लसफाररस पत्र, 
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     (ग) अलभभाबकको नागररकताको प्रलतलिलप, 

     (घ) गाउँपालिकािे तोकेको बैक खाताको चेकको प्रलतलिलप । 

 

२. दफा ५ (१) अनुसार प्राप्त लनिदेनको आिारिा गाउँपालिकािे निजात लशशकुो नोलिनि खातािा 

रू.५,०००।- (अक्षेरुपी पाँच हजार िात्र) रकि जम्िा गररनेछ । 

६. शसफारिस सशमशताः 

१. निजात लशशकुो खातािा रकि जम्िा गनयको िालग दहेार् बिोलजिको लसफाररस सलिलत रहनेछिः 

(क) सांर्ोजकिः- गाउँपालिका अध्र्क्ष, 

(ख) सदवर्िः- प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत  

(ग) सदवर्िः- विाव्र् शाखा प्रिखु िा प्रलतलनलि 

(घ) सदवर्िः- िलहिा तथा बािबालिका प्रिखु िा प्रलतलनलि 

(ङ) सदवर् सलचििः- प्रशासन शाखा प्रिखु  

 

२. दफा ६ (१) बिोलजिको सलिलतको बैठक िलहनािा १ पटक बवनेछ तर उि सलिलतको बैठक िलहनाको २ 

पटक िा सो भन्दा बिी आिश्र्कता अनसुार बवन रोक िगाएको िालनने छैन । 

३. दफा ५ (१) अनसुार प्राप्त लनिदेनको दफा ६ (१) को सलिलतिे िलू्र्ाांकन गरी रकि जम्िा गनय लसफाररस 

गनुय पनेछ । 

४.  बैठक ित्ााः  सलिलतका सांर्ोजक िा सदवर्िे सो सलिलतको बैठकिा भाग लिए िापत बैठक भत्ता काननू 

बिोलजिको रकि गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराइनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

प्रशतवेदन तथा अशिलेख 

७. िोिुङ गाउँपालिकाबाट तै्रिालसक र बालषयक रूपिा लबतरण भएका निजात लशशकुो नोलिनि खातािा 

जम्िा भएको रकिको लििरण िोिुङ गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सिक्ष पेश गनुय पनेछ । साथै 

र्सको लििरण िोिङु गाउँपालिकाको ििेसाईट तथा सचूना पाटीबाट प्रकालशत गररनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

खाताको िकम सञ्चालन सम्वशन्ध व्र्बस्था 

८.  निजात लशशकूो नाििा गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराईएको आलथयक सहार्ता बापत ्को रू. ५,०००।- 

लनजको उिरे १६ बषय परुा नभए सम्ि लनकाल्न नलिल्ने गरर लिलत्तर् सांवथाहरुिे सहलजकरण गनुयपनेछ । 

९. निजात लशशकुो खातािा जम्िा भएको रकि कुनै कारणबस बच्चाको असािर्ीक लनिन भएिा लनजको 

सांरक्षक िा अलभभाबकिे उि रकि पररचािन गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद ७ 

लेखापरििण सम्वशन्ध व्र्बस्था 

१०. निजात लशशकूो नाििा गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराईएको आलथयक सहार्ताको िेखापरीक्षण प्रचलित 

काननू बिोलजि गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद ८ 

कार्यशवशधको व्र्ाख्र्ा संिोधन तथा अनुसूची थपघट 

११. र्स कार्यलिलिको आिश्र्क व्र्ाख्र्ा, सांशोिन तथा अनसुचूी थपघट गाउँ कार्यपालिकािे गनय सक्नेछ । 
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अनुसुशच १ 

परिच्छेद ४ को दफा ५ सँग सम्बशन्धत 

गाउँपालिकािाई पेश गनुय पने लनिदेन 

 

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्,ू 

िोिुङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

प्राप्चा, ओखििुांगा । 

 

शबषर्ाः- खातामा िकम जम्मा गिी पाउँ । 

 

 प्रवततु लबषर्िा र्स िोिुङ गाउँपालिका िडा नां. ........ लनिासी ............................................ 

को छोरा/छोरी ................................................... को लिलत ............................................ गत े

........................................................ विाव्र् सांवथािा निजात लशशकुो जन्ि भएको ह दँा िोिुङ 

गाउँपालिका लभत्रका नवजात शििुलाई जन्म पश्चात नोशमनल खाता संचालन सम्बन्धी कार्यशवशध -

२०७९ अनसुार तपलसि बिोलजिको खातािा रकि जम्िा गररलदन ुह न अनरुोि सलहत र्ो लनिदेन पेश गदयछु । 

 

खातािािाको नाििः 

खाता नां.  

बैंकको नाििः  

 

 

 

            

         

........................................   

          लनिदेक 

 

 

          आज्ञाले : 

          सरोज थापा 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत  


