
 

सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः२, संखयाः1२, मंलसर ६ गते, 2075 साि 

भाग-२ 

सरुमारानी गाउँपालिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को      
उपदफा (२) वमोजजम  सरुमारानी गाउँपालिकािे बनाएको कानून 
उपदफा (3) वमोजजम सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन 
गररएको छ ।  

 



खण्डः२, संखयाः1२, मंलसर ६ गते, 2075 साि 

2 

 

सरुमारानी छोरी पेवा वचत कोष सञ्चािन 
कायवववलध, २०७५ 

सम्वत २०७५ सािको लनयम नं १२ 

प्रस्तावनाः 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोजजम यस सरुमारानी 
गाउँपालिकामा सददऔदेजख चल्दै आएको वपतसृत्ताको कारण सामाजजक 
रुपमा पलछ पाररएका, अथव एवं सम्पत्तीको लनणावयक पह ँचबाट टाढा 
रहेका र लनजहरुिाई हेने सामाजजक एवं पाररवारीक दृविकोण समेत 
सकारात्मक नपाईएकोिे यसमा सकारात्मक सामाजजक पररवतवन 
ल्याउने उद्देश्यिे यस गाउँपालिकामा बसोबास गने नागररकबाट जन्म 
लिने सबै चेलिहरु(वालिकाहरु)को नाममा एक÷एक स रक्षा कोष 
स्थापना र सञ्चािन गनव उपय क्त ह न का साथै वाि वववाहिाई 
लनरुत्सावहत गनव समेत यो सरुमारानी छोरी पेवा बचत कोष सञ्चािन 
कायवववलध, २०७५कायवववलध तयार गररएको छ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
(1)  यस कायवववलधको नाम ñसरुमारानी  छोरी पेवा बचत कोष 

सञ्चािन कायवववलध, २०७५òरहेकोछ। 

(2) यो कायवववलध गाँउ कायवपालिकाको बैठकवाट जस्वकृत 
 भएको लमलतबाट िाग  ह नेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस 
कायवववलधमा– 
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(क) ñअन गमन सलमलतò भन्नािे गाउँपालिकािे   गठन गने दफा ५ 

बमाजजमको  सलमलत  सम्झन पछव। 

(ख) ñलसफाररसò भन्नािे जनलनवावजचत सम्बजन्धत वडाको वडाअध्यक्षिे 

हस्ताक्षर गरेको लसफाररस पत्र सम्झन पछव। 

(ग) ñगाउँपालिकाò भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिका सम्झन पछव । 

(घ) ñसहकारी संस्थाò भन्नािे यस गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कायाविय 

रहेका ववलधवत दताव भएका सहकारी संस्था  सम्झन पछव। 

(ङ) ñबालिकाò भन्नािे सम्वत २०७५श्रावण पलछ जन्म लिएको १० 
बषव उमेर नप गेको, लनजको बाब  आमा यसै गाउँपालिकाको स्थायी 
बालसन्दा भएको छोरी सम्झन  पछव । 

पररच्छेद २ 

रकम व्यवस्थापन र भ  क्तानी 
2. रकम व्यवस्थापनः  

गाउँपलिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे लनददवि गरे 
बमोजजम यस कायवमा ह न सक्ने बावषवक खचव रकम अन मान गरी 
वावषवक रुपमा ववलनयोजन गरी रकमको ब्यवस्थापन गने छ । 

तर, 

वावषवक रुपमा अन मान गरी ववलनयोजन गररएको रकम वषव समाप्ती 
नह दै भ  क्तानी गदाव रकम नप ग भएमा अन्य जशषवकमा ववलनयोजन 
भएको बचत ह ने रकमबाट यो जशषवकमा रकमान्तर गनव गाउँ 

कायवपालिकािाई वाधा पने छैन ्। 

3.भ  क्तानी प्रकृयाः 
यस गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गने नेपािी नागररकबाट 
सम्वत ्२०७५ श्रावण मवहना पलछ जायजन्म भएका बालिकाहरुिे 
मात्र खचव गनव पाउने गरी लनम्नान सार गाउँपालिकाबाट रकम 
लनकासा एवं भ  क्तानी ददईने छ। 
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(क) यस गाउँपालिकामा स्थायी वालसन्दा भएका नेपािी 
नागररकबाट जायजन्म भएका बालिकाका बाब  वा आमािे लनजको 
जन्म दताव प्रमाण पत्र, आफ्नो नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र 
सम्बजन्धत वडाको लसफाररस पत्र संिग्न राजख गाउँपालिकाको 
कायावियमा लनवेदन ददनेछन ्। 

(ख) उपदफा (क) बमोजजम प्राप्त लनवेदनहरु बमोजजम गाउँ 
कायवपालिकाको लसफाररस र संरक्षकत्वमा तोवकएको सहकारी 
संस्थामा बालिकाको नाममा नाबालिका बचत खाता खोलिने छ । 

(ग) उपदफा (ख) बमोजजम खोलिएको नाबालिका बचत खातामा 
गाउँपालिकािे सरुमारानी छोरी पेवा बचत कोषमा ववलनयोजन 
गरेको रकमबाट मालसक रुपमा बालिका १० (दश) बषवकी 
नह ँदासम्म बालिकाको खातामा रु. १००।– (अक्षेरुपीएक सय 
रुपैयाँ मात्र) का दरिे रकम जम्मा गररददने छ। 

(घ) बालिका १० वषवकी भएपलछ बालिग नभएसम्म लनजका बाब  
आमािे आफ्नो आम्दानीको कजम्तमा ५% (पाँच प्रलतशत) रकम 
लनजको खातामा जम्मा गररददई बचत प्रकृयािाई लनरन्तरता 
ददनेछन ्। 

(ङ) बालिका बालिग (लनजको उमेर १८ वषव) भए पलछ बचत 
भएको रकम लनजको लनजी लनणवयबाट खचव वा थप गनव स्वतन्त्र 
ह नेलछन ्र लनजिे २० बषव नह ँदा सम्मवववाह गनव पाउने छैलनन ्। 

तर, 
बालिका बालिग नह दै लनजको पाररवारीक आलथवक समस्याका 
कारण लनजको पढाई एवं व्यक्तीत्व ववकासमा बाधा परेको र सो 
रकम खचव गदाव मात्र समस्या हि ह ने अवस्था आएमा गाउँ 
कायवपालिकाको अन मलत लिएर बचत रकम खचव गनव बाधा पने 
छैन । 
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(च) यदद क नै वालिकािे २० वषव नप ग्दै वववाह गरेमा लनजको 
वचत खातामा जम्मा भएको रकम वडा कायावियको लसफाररस 
पत्रका आधारमा गाउँ कायवपालिकािे लनजिाई उक्त रकम नददन े
लनणवय गनव सक्नेछ । 

पररच्छेद ३ 

सलमलतहरुको गठन 

4.रकम उपिब्ध गराउने तथा अलभिेख राख्न ेसलमतीः 
दफा (४) वमोजजमको सरुमारानी छोरी पेवा वचत कोष अन दान 
कायवक्रमको कायावन्वयन गराउन पहिकदमी लिन, रकमको 
व्यवस्थापन गनव, रकम लनकासा एवं भ  क्तानी ददन र अलभिेख 
द रुस्त राजख िेखापररक्षण समेत गनव गराउन देहाय वमोजजम 
सलमलत ह नेछ । यस सलमलतको वैठक कम्तीमा मवहनाको एक 
पटक वस्नेछ ।  

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष–अध्यक्ष  

(ख) प्रम ख प्रशासकीय अलधकृत–सदस्य  

(ग) िेखा प्रम ख–सदस्य  

5. अन गमन सलमलतः 
यस कायवववलधमा उल्िेजखत सबै प्रावधानहरु दठक तररकािे 
कायावन्वयन भए नभएको रेखदेख गनव, सम्वजन्धत पक्षिाई स झाव 
ददन र कायावन्वयनमा सहयोग गनव देहाय वमोजजमको अन गमन 
सलमलत रहने छ । यस सलमलतको बैठक आवश्यकता अन सार 
वस्नेछ । 

(क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –संयोजक 

(ख) सामाजजक ववकास सलमलतको संयोजक –सदस्य 

(ग) गाउँपालिकाको जशक्षा अलधकृत –सदस्य 

(घ) गाउँपालिकाको स्वास््य संयोजक –सदस्य 



खण्डः२, संखयाः1२, मंलसर ६ गते, 2075 साि 

6 

 

(ङ) गाउँपालिकाको कानूनी सल्िाहकार –सदस्य 

(च) गाउँपालिकाको मवहिा ववकास शाखा प्रम ख –सदस्य सजचव 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

६. कारवाही ह नेः 
यस कायवववलध ववपररत कायव गने गराउन ेक नै पलन व्यक्ती सम ह 
वा यसै कायवववलध वमोजीम गदठत सलमती, सलमतीका पदालधकारी 
वा सदस्यहरुिाई समेत प्रचलित कानून वमोजजम कारवाही ह नेछ। 
गित प्रमाण पेश गरर रकम भ  क्तानी लिएको प्रमाणीत भएमा 
उपिब्ध गराइएको रकम वफताव गररनेछ साथै त्यस्ता गित कायव 
गने व्यक्ती वा सम हिाई कािो सूजचमा राखी आगामी ददनमा 
त्यस्ताव्यक्तीिाई क नै पलन सेवा उपिब्ध गराईने छैन। 

७. बाधा अड्काउ फ काउने अलधकारः 
यस कायवववलधको कायावन्वयनमा क नै बाधा अड्काउ परेमा गाउँ 
कायवपालिकाको बैठकबाट लनणवय गरी बाधा अड्काउ फ काउ गनव 
सवकनेछ । 

 

 

 आज्ञािे, 
अमर बहाद र विी 

प्रम ख प्रशासकीय अलधकृत 

k|sfzg M ;?df/fgL ufpFkflnsf, a8\8fF8f Ko"7fg 


