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सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको आपतकासिन बािउद्धार कोष िञ्चािन कार्थविधध २०७८ 
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प्रस्तािना 

आपतकालमा रहेका बालबाललकाहरुको उद्धार तथा पुनर्सथाापना कार्ाका लागि आपतकाललन 
बालउद्धार कोष खडा िना आवश्र्क देखखएकाले प्रशासकीर् कार्ाववगध (ननर्लमत िने) ऐन, २०७४ 
को दफा ४ ले ददएको अगधकार प्रर्ोि िरी लसद्धाथानिर निरपाललकाको कार्ापाललकाको लमनत 
२०७८।३।२१ को बैठकले र्सवीकृत िरी र्ो कार्ाववगध लािु िरेको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
१) र्ी ननर्महरुको नाम लसद्धाथानिर निरपाललकाको आपतकाललन बालउद्धार कोष 

सञ्चालन कार्ाववगध २०७८ रहेको छ । 

२) र्ो कार्ाववगध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः 
ववषर् वा प्रसंिले अको अथा नलािेमा र्स कार्ाववगधमाः 
क) कोष भन्नाले ननर्म ३ बमोजिमको आपतकाललन उद्धार कोष सम्झनु पछा । 
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ख) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललका भन्नाले देहार्का अवर्सथामा रहेका 
बालबाललका सम्झनु पछा । 

१) िोखखमपूर्ा श्रममा संलग्न रहेको, 
२) हराएको वा वेवाररस अवर्सथामा फेला परेको, 
३) ऋर्को कारर्ले बन्धकमा रहेको वा िबरिर्सती श्रमबाट पीडडत भएको, 
४) शारीररक वा मानलसक र्ातना वा भेदभाव िर्सता दरू्वर्ावहारबाट पीडडत भएको, 
५) दरू्ाटना भएको, प्राकृनतक वा दैवी प्रकोपमा परेको, 
६) बाबु वा आमा कारािार वा दहरासतमा रहेको वा कुनै कसूरसंि सम्बजन्धत रहेको 

कारर्ले वेवाररसे भएको, 
७) र्ौनशोषर्, र्ौन दरू्वर्ावहार, बेचबबखन वा ओसारपसारमा परेका, 
८) दहसंाबाट प्रभाववत भएको, 
९) बाबुआमा वा संरिकबाट वजन्चत भएको, 
१०)  अपाङ्िता भएको, 
११)  सुर्सतमनजर्सथनत भएको, 
१२)  अपहरर् वा शरीर बन्धकमा परेको, 
१३)  सडक बालबाललका, 
१४)  एच.आई.भी.एड्स संक्रलमत भएको, 
१५)  सलमनतले तोकेको अन्र् बालबाललका,  

ि) सलमनत भन्नाले ननर्म ७ बमोजिमको कोष सञ्चालक सलमनत सम्झनु पछा । 

 

३. कोषको स्र्ापनााः 
१) आपतकालमा परेका बालबाललकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पनुःर्सथापना िने काम 

समेतको लागि आपतकाललन बालउद्धार कोष नामको एक कोष र्सथापना िररएको   

छ । 

२) कोषमा देहार् बमोजिमका रकमहरु रहनेछन ् 

क) लसद्धाथानिर निरपाललकाबाट प्राप्त रकम, 

ख) ववदेशी सरकार, अन्तराजटटर् संर्, संर्सथा वा र्वर्जततबाट प्राप्त रकम, 

ि) र्सवदेशी संर्, संर्सथा वा र्वर्जततबाट प्राप्त रकम, 

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

बालबाललकाको उद्धारको लागि निरपाललकाले बावषाक रुपमा कार्ापाललकाले तोके 
बमोजिमको रकममा नर्टाई कोषमा िम्मा िनुा पनेछ । 

५. कोषको उपर्ोगाः 
कोषको रकम देहार्को कामको लागि उपर्ोि िररनेछ  

क) अवर्सथामा रहेका बालबाललकाको उद्धार िना, 
ख) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललकालाई राहत ददन तथा पुनर्सथाापना िना, 
ि) सलमनतबाट र्सवीकृत कार्ाक्रम सञ्चालन िना, 
र्) सलमनतबाट िररने कार्ाक्रमको अनुिमन िना, 
ङ) बालबाललकाको हक दहत सम्बन्धमा सलमनतले तोके बमोजिमको अन्र् काम िना 

िराउन, 

६. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनथ निककन ाः 
१) कोषको रकम ननर्म ५ मा लेखखए बाहेकको अन्र् काममा उपर्ोि िना सककने छैन 

। 

२) उपननर्म (१) िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन कोषको कुल खचाको पााँच 
प्रनतशतसम्मको रकम सलमनतको सगचवालर् तथा बैठक सञ्चालन िना लाग्ने खचाको 
लागि उपर्ोि िना सककनेछ । 

७. िसमततको गठनाः 
कोषको सञ्चालन तथा र्वर्वर्सथापन िने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालन 
सलमनत रहनेछ । 

क) सलमनतको िठन देहार् बमोजिम हुनेछ । 

१. बाल अगधकार सलमनतको संरे्िक                           - संर्ोिक                            

२. निरर्सतरीर् सामाजिक ववकास सलमनत संर्ोिक वा प्रनतननगध     -  सदर्सर् 

३. प्रमुख प्रशासकीर् अगधकृत                                 - सदर्सर् 

४. निरर्सतरीर् बालकल्ब सञ्िालको अध्र्ि                     - सदर्सर् 

५. बालबाललकाको िेत्रमा कार्ारत संर् संर्सथा मध्रे्बाट संर्ोिकले मनोननत िरेको १ 
िना                                                   - सदर्सर् 

६. मदहला तथा बालबाललका शाखा प्रमुख                        - सदर्सर् 
सगचव 
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८. िसमततको काम, कतथव्र् र अधधकाराः 

सलमनतको काम, कतार्वर् र अगधकार देहार् बमोजिम हुनेछ, 

क) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललकाको उद्धार िने, पुनर्सथाापना िन ेतथा 
त्र्र्सता बालबाललकालाई राहत ददने सम्बन्धमा कार्ाक्रम तिुामा िने, 

ख) कुनै बालबाललका आपतकाललन अवर्सथामा भए वा नभएको ननधाारर् िने, 
ि) र्सवीकृत कार्ाक्रमको लागि कोष पररचालन िने वा िराउने, 
र्) र्सवीकृत कार्ाक्रम भए नभएको बारे अनुिमन िन,े िराउन े

ङ) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललकालाई राहत र्सवरुप ददइने रकमको मापदण्ड 
बनाउन,े 

च) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललका सम्बन्धी अध्र्र्न, अनुसन्धान िने, 
छ) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललकाको उद्धार िने, 
ि) आपतकाललन अवर्सथामा रहेका बालबाललकालाई राहत ददने, पुनर्सथाापना एंव 

र्वर्वर्सथापन पहल िने, 
झ) सलमनतलाई तत्काल आवश्र्क नरहेको कोषको रकम उपर्ुतत ठाउाँमा लिानी िने. 
ञ) कोष बदृ्गधको लागि स्रोतको खोिी िने आदी । 

 

९. िसमततको बैठक र तनर्थर्ाः 
(१) सलमनतको बैठक आवश्र्कता अनुसार बर्सनेछ । 

(२) सलमनतको बैठक अध्र्िले तोकेको लमनत, समर् र र्सथानमा बर्सनेछ । 

(३) सलमनतको बैठक बर्सनु भन्दा कजम्तमा चौबीस र्ण्टा अिावै सलमनतको सदर्सर्-

सगचवले बैठकमा छलफल हुने कार्ासूची सदहतको सूचना सबै सदर्सर्हरुलाई ददनु 
पनेछ । 

(४) सलमनतको कुल सदर्सर् संख्र्ाको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदर्सर्हरु उपजर्सथत 
भएमा सलमनतको बैठकको लागि िर्पूरकक संख्र्ा पुिेको मानननेछ । 

(५) सलमनतको बैठकमा अध्र्िता सलमनतको अध्र्िले िनेछ र ननिको अनुपजर्सथनतमा 
सलमनतका उपजर्सथत सदर्सर्हरुले आफूमध्रे्बाट छानेको सदर्सर्ले िनेछ । 

(६) सलमनतको बैठकमा बहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्र्िता िने र्वर्जततले ननर्ाार्क मत ददनेछ । 
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(७) सलमनतले आवश्र्कतानुसार कुनै कमाचारी, पदागधकारी वा अन्र् कुनै र्वर्जततलाई 
सलमनतको बैठकमा पर्ावेिकको रुपमा भाि ललन आमन्त्रर् िना सककनेछ । 

(८) सलमनतको ननर्ार् सलमनतको सदर्सर्-सगचवले प्रमाखर्त िरी राखे्नछ । 

(९) सलमनतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्ाववगध सो सलमनत आफैले ननधाारर् िरे बमोजिम 
हुनेछ । 

१०. खाताको िञ्चािनाः 
(१) कोषको रकम सलमनतले कुनै वाखर्ज्र् बैंकमा खाता िम्मा िनुा पनेछ । 

(२) उपननर्म (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन कार्ाालर् प्रमुख र लेखा शाखा प्रमुखको 
संर्ूतत दर्सतखतबाट हुनछे । 

११. कोषको ि खा र ि खा परीक्षर्ाः 
(१) कोषको आर् र्वर्र्को लेखा निरपाललकाले अपनाएको लेखा प्रर्ाली बमोजिम 

राखखनेछ । 

(२) कोषको लेखा परीिर् महालेखा परीिकबाट हुनेछ । 

१२. रकम किज नहुन ाः 
प्रचललत कानूनमा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पनन कोषको रकम खचा नभई आगथाक 
बषाको अन्त्र्मा बााँकी रहेमा त्र्र्सतो रकम किि हुने छैन । 

 

१३. प्रतति दन प श गननाः 
(१) सलमनतले आफूले िरेको कार्ाको वावषाक प्रनतवेदन कार्ाापाललका समि पेश िनुा पनेछ 

। 

(२)  उपननर्म (१) बमोजिमको प्रनतवेदन सलमनतले सावािननक िना सतनेछ । 

१४. बैठक भत्ााः सलमनतका अध्र्ि र सदर्सर्ले सलमनतको बैठकमा भाि ललए वापत 
निरकार्ापाललकाले तोके बमोजिमको रकम बैठङ्क भत्ता वापत पाउनेछन ्। 

१५. असभि ख राख् ाः सलमनतले आफूले िरेको काम कारवाहीको अलभलेख दरुुर्सत राखु्न पनेछ । 

१६. तनदनशन ददन िकन ाः  

(१) निरकार्ापाललकाले सलमनतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सलमनतलाई आवश्र्क 
ननदेशन ददन सतनेछ । 

(२) उपननर्म (१) बमोजिम निरकार्ापाललकाले ददएको ननदेशनको पालना िनुा सलमनतको 
कतार्वर् हुनेछ । 
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१७. कोष खार ज हुन िकन ाः 
(१) कुनै कारर्बस कोष सञ्चालन िना अवश्र्क नभएमा निरकार्ापाललकाले खारेि िना 

सतनेछ । 

(२) उपननर्म (१) बमोजिम कोष खारेि भएमा कोषमा रहेको रकम निरपाललकामा र्सवतः 
हर्सतान्तरर् हुनेछ । 
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अनुिुची १ 

 लमनतः 

श्रीमान प्रमुख प्रशासकीर् अगधकृत ज्र्ू, 

लसद्धाथानिर निरपाललका, रुपन्देही । 

 

बबषर्ः आगथाक सहार्ता ( राहत) उपलब्ध िराई पाउाँ  भन्ने बारे । 

 

उपरोतत सम्बन्धमा र्स लसद्धाथानिर निरपाललका वडा नं...........र्सथार्ी ठेिाना भएका 
श्री................................................का छोरा/छोरी वषा.......... का 
श्री.................................को...............................................................................................
.......................................................................................................................................
.............. 

कारर् समर्सर्ा परेको हुनाले ननर्मानुसार आगथाक सहर्ोि िरी पउाँ  भनन आवश्र्क काििात 
सदहत र्सै साथ संलग्न राखी र्ो ननवेदन पेश िदाछु । 

तनि दकको 

                                                    
नामः...................................... 
                                                    
हर्सतिरः.................................. 
                                                    
ठेिानाः.................................... 
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