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सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको  आपतकासिन बािउद्धार कोष िञ्चािन 
कार्थविसि, २०७८ 

प्रस्तािना 

आपतकािमा रहेका बािबासिकाहरुको उद्धार तर्ा पनुस्र्ाथपना कार्थका िासग आपतकासिन बािउद्धार 
कोष खडा गनथ आिश्र्क देखखएकािे प्रशािकीर् कार्थविसि (सनर्समत गने) एन, २०७४ को दफा ४ िे 
ददएको असिकार प्रर्ोग गरी सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको कार्थपासिकाको समसत २०७८।१०।१३ को 
बैठकिे स्िीकृत गरी र्ो कार्थविसि िाग ुगरेको छ । 

१. िंखिप्त नाम र प्रारम्भः 
१) र्ी सनर्महरुको नाम सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको आपतकासिन बािउद्धार कोष िञ्चािन 

कार्थविसि २०७८ रहेको छ । 

२) र्ो कार्थविसि स्र्ानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भएपसछ प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः 
विषर् िा प्रिंगिे अको अर्थ निागेमा र्ि कार्थविसिमाः 
क) कोष भन्नािे सनर्म ३ बमोखजमको आपतकासिन उद्धार कोष िम्झन ुपछथ । 
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ख) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिका भन्नािे देहार्का अिस्र्ामा रहेका बािबासिका 
िम्झन ुपछथ । 

१) जोखखमपूर्थ श्रममा िंिग्न रहेको, 
२) हराएको िा िेिाररि अिस्र्ामा फेिा परेको, 
३) ऋर्को कारर्िे बन्िकमा रहेको िा जबरजस्ती श्रमबाट पीसडत भएको, 
४) शारीररक िा मानसिक र्ातना िा भेदभाि जस्ता दूर्वर्थिहारबाट पीसडत भएको, 
५) दरु्थटना भएको, प्राकृसतक िा दैिी प्रकोपमा परेको, 
६) बाब ुिा आमा कारागार िा वहराितमा रहेको िा कुनै किूरिंग िम्बखन्ित रहेको 

कारर्िे िेिाररिे भएको, 
७) र्ौनशोषर्, र्ौन दूर्वर्थिहार, बेचसबखन िा ओिारपिारमा परेका, 
८) वहंिाबाट प्रभावित भएको, 
९) बाबआुमा िा िंरिकबाट बखञ्चत भएको, 
१०)  अशक्त, अपाङ्गता भएको, 
११)  िसु्तमनखस्र्सत भएको, 
१२)  अपहरर् िा शरीर बन्िकमा परेको, 
१३)  िडक बािबासिका, 
१४)  एच.आई.भी.एड्ि िंक्रसमत भएको, 
१५)  िसमसतिे तोकेको अन्र् बािबासिका,  

ग) िसमसत भन्नािे सनर्म ७ बमोखजमको कोष िञ्चािक िसमसत िम्झन ुपछथ । 

 

३. कोषको स्र्ापनाः 
१) आपतकािमा परेका बािबासिकािाई तत्काि उद्धार, राहत र पनुःस्र्ापना गने काम 

िमेतको िासग आपतकासिन बािउद्धार कोष नामको एक कोष स्र्ापना गररनेछ ।  

२) कोषमा देहार् बमोखजमका रकमहरु रहनेछन ् 

क) सिद्धार्थनगर नगरपासिकाबाट प्राप्त रकम, 

ख) विदेशी िरकार, अन्तराविर् िंर्, िंस्र्ा िा र्वर्खक्तबाट प्राप्त रकम, 

ग) स्िदेशी िंर्, िंस्र्ा िा र्वर्खक्तबाट प्राप्त रकम, 

र्)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
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४. कोषमा रकम जम्मा गनेः  

बािबासिकाको उद्धारको िासग नगरपासिकािे बावषथक रुपमा नगर िभािे तोके बमोखजमको 
रकममा नर्टाई कोषमा जम्मा गनुथ पनेछ । 

५. कोषको उपर्ोगः कोषको रकम देहार्को कामको िासग उपर्ोग गररनेछ  

क) आपतकािीन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकाको उद्धार गनथ, 
ख) आपतकािीन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकािाई राहत ददन तर्ा पनुस्र्ाथपना गनथ, 
ग) िसमसतबाट स्िीकृत कार्थक्रम िञ्चािन गनथ, 
र्) बािबासिकाको हक वहत िम्बन्िमा िसमसतिे तोके बमोखजमको अन्र् काम गनथ गराउन 

६. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनथ निवकनेः कोषको रकम सनर्म ५ मा िेखखए 
बाहेकको अन्र् काममा उपर्ोग गनथ िवकने छैन । 

७. िसमसतको गठनः 
कोषको िञ्चािन तर्ा र्वर्िस्र्ापन गने काम िमेतको िासग एक कोष िञ्चािन िसमसत 
रहनेछ । 

क) िसमसतको गठन देहार् बमोखजम हनुेछ । 

१. नगर उपप्रमखु (बाि असिकार िसमसतको िंरे्जक)              - िंर्ोजक                            

२. नगरस्तरीर् िामाखजक विकाि िसमसत िंर्ोजक िा प्रसतसनसि     -  िदस्र् 

३. प्रमखु प्रशािकीर् असिकृत िा सनजिे तोकेको कमथचारी           - िदस्र् 

४. नगरस्तरीर् बािकल्ब िञ्जािको अध्र्ि                      - िदस्र् 

५. बािबासिकाको िेत्रमा कार्थरत िंर् िंस्र्ा मध्रे्बाट िंर्ोजकिे मनोसनत गरेको १ 
जना                                                   - िदस्र् 

६. मवहिा तर्ा बािबासिका शाखा प्रमखु                      - िदस्र् िखचि 

८. िसमसतको काम, कतथर्वर् र असिकारः िसमसतको काम, कतथर्वर् र असिकार देहार् बमोखजम 
हनुेछ ।  

क) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकाको उद्धार गने, पनुस्र्ाथपना गने तर्ा त्र्स्ता 
बािबासिकािाई राहत ददने िम्बन्िमा कार्थक्रम तजुथमा गने, 

ख) कुनै बािबासिका आपतकासिन अिस्र्ामा भए िा नभएको सनिाथरर् गने, 

ग) स्िीकृत कार्थक्रमको िासग कोष पररचािन गने िा गराउने, 
र्) स्िीकृत कार्थक्रम भए नभएको बारे अनगुमन गने, गराउन े
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ङ) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकािाई राहत स्िरुप ददइने रकमको मापदण्ड 
बनाउने, 

च) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिका िम्बन्िी अध्र्र्न, अनिुन्िान गने, 

छ) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकाको उद्धार गने, 

ज) आपतकासिन अिस्र्ामा रहेका बािबासिकािाई राहत ददन,े पनुस्र्ाथपना एंि र्वर्िस्र्ापन 
पहि गने, 

झ) िसमसतिाई तत्काि आिश्र्क नरहेको कोषको रकम उपर्कु्त ठाउँमा िगानी गने. 

ञ) कोष बवृद्धको िासग स्रोतको खोजी गने आदी । 

९. िसमसतको बैठक र सनर्थर्ः 
(१) िसमसतको बैठक आिश्र्कता अनिुार बस्नेछ । 

(२) िसमसतको बैठक अध्र्ििे तोकेको समसत, िमर् र स्र्ानमा बस्नेछ । 

(३) िसमसतको बैठक बस्न ुभन्दा कखम्तमा चौबीि र्ण्टा अगािै िसमसतको िदस्र्-िखचििे 
बैठकमा छिफि हनुे कार्थिूची िवहतको िूचना िबै िदस्र्हरुिाई ददन ुपनेछ । 

(४) िसमसतको कुि िदस्र् िंख्र्ाको पचाि प्रसतशत भन्दा बढी िदस्र्हरु उपखस्र्त भएमा 
िसमसतको बैठकको िासग गर्पूरकक िंख्र्ा पगेुको मासननेछ । 

(५) िसमसतको बैठकमा अध्र्िता िसमसतको अध्र्ििे गनेछ र सनजको अनपुखस्र्सतमा 
िसमसतका उपखस्र्त िदस्र्हरुिे आफूमध्रे्बाट छानेको िदस्र्िे गनेछ । 

(६) िसमसतको बैठकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्र्िता 
गने र्वर्खक्तिे सनर्ाथर्क मत ददनेछ । 

(७) िसमसतिे आिश्र्कतानिुार कुनै कमथचारी, पदासिकारी िा अन्र् कुनै र्वर्खक्तिाई 
िसमसतको बैठकमा पर्थिेिकको रुपमा भाग सिन आमन्त्रर् गनथ िवकनेछ । 

(८) िसमसतको सनर्थर् िसमसतको िदस्र्-िखचििे प्रमाखर्त गरी राख्नछे । 

(९) िसमसतका अध्र्ि र िदस्र्िे िसमसतको बैठकमा भाग सिए िापत नगरकार्थपासिकािे 
तोके बमोखजमको रकम बैठङ्क भत्ता िापत पाउनेछन ्। 

(१०) िसमसतको बैठक िम्बन्िी अन्र् कार्थविसि िो िसमसत आफैिे सनिाथरर् गरे बमोखजम 
हनुेछ । 

१०. खाताको िञ्चािनः 
(१) कोषको रकम िसमसतिे कुनै िाखर्ज्र् बैंकमा खाता जम्मा गनुथ पनेछ । 
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(२) उपसनर्म (१) बमोखजमको खाताको िञ्चािन कार्ाथिर् प्रमखु र िेखा शाखा प्रमखुको 
िंरू्क्त दस्तखतबाट हनुेछ । 

११. कोषको िेखा र िेखा परीिर्ः 
(१) कोषको आर् र्वर्र्को िेखा नगरपासिकािे अपनाएको िेखा प्रर्ािी बमोखजम राखखनेछ  

(२) कोषको िेखा परीिर् महािेखा परीिकबाट हनुेछ । 

१२. रकम विज नहनुेः प्रचसित कानूनमा जनुिकैु कुरा िेखखएको भएता पसन कोषको रकम खचथ 
नभई आसर्थक बषथको अन्त्र्मा बाँकी रहेमा त्र्स्तो रकम विज हनुे छैन । 

१३. प्रसतिेदन पेश गनेः 
(१) िसमसतिे आफूिे गरेको कार्थको िावषथक प्रसतिेदन कार्ाथपासिका िमि पेश गनुथ     

पनेछ । 

(२)  उपसनर्म (१) बमोखजमको प्रसतिेदन िसमसतिे िािथजसनक गनथ िक्नेछ । 

१४. असभिेख राख्नःे िसमसतिे आफूिे गरेको काम कारिाहीको असभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 

१५. सनदेशन ददन िक्नेः  

(१) नगरकार्थपासिकािे िसमसतको काम कारिाहीको िम्बन्िमा िसमसतिाई आिश्र्क 
सनदेशन ददन िक्नेछ । 

(२) उपसनर्म (१) बमोखजम नगरकार्थपासिकािे ददएको सनदेशनको पािना गनुथ िसमसतको 
कतथर्वर् हनुेछ । 

१६. कोष खारेज हनु िक्नेः 
(१) कुनै कारर्बि कोष िञ्चािन गनथ अिश्र्क नभएमा नगरकार्थपासिकािे खारेज गनथ 

िक्नेछ । 

(२) उपसनर्म (१) बमोखजम कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको रकम नगरपासिकामा 
स्ितः हस्तान्तरर् हनुेछ । 

१७. विविि  

कार्थपासिकािे आिश्र्कता अनिुार र्ो कार्थविसि िंशोिन तर्ा खारेज गनथ िक्नेछ । र्ि 
कार्थविसि कार्ाथन्िर्नको क्रममा  कुनै िािा उत्पन्न भएमा कार्थपासिकािे बािा अडकाउ 
फुकाउन िक्नेछ । र्ि कार्थविसिमा उल्िेख भएका कुराहरु र्िै बमोखजम र अन्र् कुराहरु 
प्रचसित कानून बमोखजम हनुेछ । र्ि कार्थविसिमा उल्िेख भएका कुराहरु प्रचसित काननुिँग 
बाँखझएमा बाँखझएको हदिम्म स्ितः अमान्र् हनुेछ । 
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अनिुचुी १ 

 समसतः 

श्रीमान प्रमखु प्रशािकीर् असिकृतज्रू्, 

सिद्धार्थनगर नगरपासिका, रुपन्देही । 

 

सबषर्ः आसर्थक िहार्ता ( राहत) उपिब्ि गराई पाउँ भन्न ेबारे । 

 

सिद्धार्थनगर नगरपासिका िडा नं.......    ....  स्र्ार्ी ठेगाना भएका 
श्री................................................का छोरा/छोरी िषथ.......... का श्री.........................    
.....................  को............................................................. 
............................................................ 
......................................................................... 

कारर् िमस्र्ा परेको हनुािे सनर्मानिुार आसर्थक िहर्ोग गरी पउँ भसन आिश्र्क कागजात िवहत 
र्िै िार् िंिग्न राखी र्ो सनिेदन पेश गदथछु । 

 सनिेदकको 

                                                 
नामः......................................                                                    
हस्तिरः..................................                                                    
ठेगानाः.................................... 

                                                      

 

 

    आज्ञािे –  

  तलु्िीराम मारासिनी  

प्रमखु प्रशािवकर् असिकृत  


