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 सानीभेरी गाउँपालिका आपतकािीन बाि उद्धारकोष सञ्चािन कार्यविलि, २०७७ 

कार्यपालिकाबाट पास गरेको लिलत: २०७७/०९/१७ 

अध्र्क्षबाट प्रिाणित गरेको लिलत: २०७७/०९/१८ 

 

प्रस्तािना: सानीभेरी गाउँपालिका लभत्र आपतकाििा रहेका बािबालिकाहरुको उद्धार तथा पनुस्थापना 
कार्यका िालग आपतकािीन बािउद्धार कोष खडा गनय आिश्र्क देणखएकोिे प्रशासवकर् कार्यविलि (लनर्लित 
गने)ऐन २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी सानीभेरी गाउँकार्यपालिका बैठकिे र्स आपतकािीन 
बाि उद्धारकोष सञ्चािन कार्यविलि, २०७७ पाररत गरेको छ । 

१. संणक्षप्त नाि र पररभाषााः 
(१) र्स कार्यविलिको नाि: ×गाउँपालिकाआपतकािीन बाि उद्धारकोष सञ्चािन कार्यविलि, २०७७" रहेको 
छ। 

(२) र्ो कार्यविलि तरुुन्त िागू हनुेछ । 

२.पररभाषााःविषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा:– 

(क) ×गाउँपालिका" भन्नािे सालनभेरी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ख) ×कार्यपालिका" भन्नािे सालनभेरी गाउँपालिका सरकारिाई सम्झन ुपछय । 

(ग) ×अध्र्क्ष" भन्नािे सालनभेरी गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय । 

(घ) ×प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन्नािे सालनभेरी गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
सम्झन ुपछय। 

(ङ) ×कोष" भन्नािे आपतिा परेका बािबालिकािार्य सहार्त गने आपतकालिन बािउद्धार कोष 
सम्झन ुपछय । 

(च) कार्यविलि भन्नािे गाउँपालिकाआपतकािीन बाि उद्धारकोष सञ्चािन कार्यविलि, २०७७ सम्झन ु
पछय। 

(छ)   उपाध्र्क्ष भन्निे सानीभेरी गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपछय ।  

(ज) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिका" भन्नािे देहार्का अिस्थािा रहेका बािबालिका 
सम्झन ुपछय ।  

(१) जोणखिपिुय श्रििा संिग्न रहेका, 
(२) हराएका िा व्र्िारीसे अिस्थािा फेिा परेका एंि पवहचान नभएका, 
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(३) ऋिको कारििे िन्िकिा रहेका िा जिरजस्ती श्रििािाट वपलडत भएका, 
(४) शारीररक िा िानलसक र्ातना िा भेदभाि जस्ता दवु्र्ियहारिाट वपलडत भएका, 
(५) दघुयटना भएका, प्राकृलतक िा गैर प्राकृलतक जन्र् विपदिा परेका, 
(६) बाब ुिा आिा कारागार िा वहरासतिा रहेका िा कुनै कसरुसँग सम्िणन्ित रहेकाकारििे 

व्र्िाररसे भएका, 
(७) र्ौनशोषि, र्ौन दवु्र्ियहार बेचविखन िा ओसारपसारिा परेका, 
(८) वहंसािाट प्रभावित भएका, 
(९) बाबआुिा िा संरक्षकिाट िणन्चत भएका, 
(१०)अपांगता भएका, 
(११)ससु्तिनोणस्थलत भएका, 
(१२)अपहरि िा शररर िन्िकिा परेका, 
(१३)सडक बािबालिका, 
(१४) एच. आर्. लभ. एडस संक्रलित भएका, 
(१५)सलिलतिे तोकेका अन्र् बािबालिका, 

(क) ×सलिलत"भन्नािे लनर्ि ७ बिोणजि कोष संचािन गनय सलिलतिार्य बझुाउने छ, साथै र्स पालिकािा 
गदठत स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिार्य सिते बझुाउने छ । 

(ख) ×बािबालिका" भन्नािे १८ िषय उिेर नपगेुका केटा िा केटी दिैुिार्य जनाउनेछ । 

(ग) ×बाि अलिकार अलिकृत एिं बािकल्र्ाि अलिकारी" भन्नािे पालिकािे बािबालिकाको क्षेत्रिा काि 
गनय णजम्िेिारी तोवकए बिोणजिको कियचारीिार्य जनाउने छ । 

(घ) ×संरक्षक" भन्नािे आिाबिुा, एकाघरिा बसोिास गने बाजे, बज्रै्,( िाउिी घरका सिेत) दाजभुाउजू  र 
काकाकाकी िगार्त सरक्षक गने व्र्णििार्य जनाउनेछ । 

३. कोषको स्थापना: 

(१) आपतकाििा परेका बािबालिकािार्य तत्काि उद्धार, राहत र पनुयस्थापना गने काि सिेतका िालग 
आपतकालिन बािउद्धार लनिारि कोष नािक एक कोष स्थापना गररएको छ । 

(२) कोषिा देहार् बिोणजिको रकिहरु रहनेछन :– 

( क) सानीभेरी गाउँवपिकािाट प्राप्त रकि, 

 (ख) विदेशी सरकार, अन्तरायविर्संघ, संस्था िा व्र्णििाट प्राप्त रकि,  

(ग) स्िदेशी संघ, संस्था िा व्र्णििाट प्राप्त रकि, 
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( घ) अन्र् कुनै स्रोतिाट प्राप्त रकि, 

४.कोषिा रकि जम्िा गने : बािबालिकाको क्षेत्रिा बािबालिकाको हक वहत एंि संरक्षि तथा विपदिा 
परेका बािबालिकाको उद्धारका िालग गाउँपालिकािे बावषयक रुपिा कार्यपालिकाकािे तोके बिोणजि रकि 
नघटार्य कोषिा रकि जम्िा गनुय पनेछ । साथै अन्र् लनकार्हरुिाट जम्िा हनुे रकिको विषर्िा स्थानीर् 
बािअलिकार लसलितको लनियर् एंि अलभिेणखकरिको व्र्िस्था दरुुस्त रुपिा गनुयपनेछ । 

५.कोषिा रकि उपर्ोग : 

       कोषको रकि देहार्को कािको िालग उपर्ोग गररनेछ:– 

(क) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकाको उद्धार गनय एिं व्र्िस्थापन गनय, 
(ख) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकािार्य राहत ददन तथा पनुयस्थापना गनय, 
(ग) स्थानीर् बािअलिकार सलिलत एंि र्स सलिलतिाट स्िीकृत कार्यक्रि संचािन गनय, 
(घ) सलिलतिे तोकेको अन्र् काि गनयएंि स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिार्य सहर्ोग गनय, 
(ङ) सलिलतिे खटाएकोक्षेत्रिा बािअलिकार अनगुिन गनय, 

६.कोषिा रकि अन्र् काििा उपर्ोग गनय नसवकने : 

(१) कोषको रकि दफा (५) िा िेणखएको बाहेक अन्र् क्षेत्रिा उपर्ोग गनय सवकने छैन । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन कुि रकिको पाँच प्रलतशत रकि सलिलतको सणचिािर् 
एंि बैठक संचािनिा िाग्ने खचयको िालग उपर्ोग गनय सवकनेछ । 

७.सलिलत गठन : 

(१) कोषको संचािन तथा व्र्िस्थापन गने काि सिेतको िालग एक कोष संचािक सलिलत रहनेछ।  

(२) सलिलत गठन देहार् बिोणजि हनुेछ । 

(क) गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष                                  संर्ोजक 

(ख) सािाणजक लबकास सलिलतको   संर्ोजक                       सदस्र् 

(ग) प्रिखु प्रशासवकर् अलिकृत                                  सदस्र् 

(घ) िवहिा बािबालिका शाखाका प्रलतलनलि                        सदस्र् 

(ङ) स्िास््र् शाखा संर्ोजक                                   सदस्र् 

(च) पालिका लभत्र रहेका प्रहरी कार्ायिर्को प्रिखु  १ जना           सदस्र् 

(छ) गाउँ बाि संजािका प्रलतलनलि बािक १ जना बालिका १ जना     सदस्र् 
(ज) बाि अलिकार अलिकृत एिं ( बािकल्र्ाि अलिकारी)सदस्र् सणचि 
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स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिे लसफाररस गरेका लनियर्हरुिार्य  कार्ायन्िर्न गनय सिेत र्स सलिलतिे 
सहर्ोग गनेछ। 

 

 

८.सलिलतको काि कतयव्र् र अलिकार : 

सलिलतको काि कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोणजि हनुेछ । 

(क) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकाको उद्धार गने, पनुयस्थापना गने तथा त्र्स्ता 
बािबालिकािार्य राहत ददने सम्िन्ििा कार्यक्रि तजुयिा गने । 

(ख) कुनै बािबालिका आपतकािीन अिस्थािा रहेका भए नभएको लनिायरि गने, 

(ग) स्िीकृत कार्यक्रिको िालग कोष पररचािन गने िा गराउने, 
(घ) स्िीकृत कार्यक्रि भए नभएको बारे अनगुिन गने, गराउने, 
(ङ) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकािार्य राहत स्िरुि ददर्ने रकिको  िापदण्ड बनाउने, 
(च) आपतबािीन अिस्थािा रहेका बािबालिका सम्िणन्ि अध्र्र्न, अनसुन्िान गने, 

(छ) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकाकोउद्धार गने, 

(ज) आपतकािीन अिस्थािा रहेका बािबालिकािार्य राहत ददने, पनुयस्थापना एिं व्िस्थापनिा पहि गने, 

(झ) सलिलतिार्य तत्काि आिश्र्क नरहेको कोषको रकि उपरू्ि ठाँउिा िगानी गने, 

(ञ) कोष बवृद्धको िालग स्रोतको खोजी गनेआदी । 

९.सलिलतको बैठक र लनियर् : 

(१) सलिलतको बैठक आिश्र्कता अनसुार बस्नेछ . 

(२) सलिलतको बैठक अध्र्क्षिे तोकेको लिलत, स्थान र सिर्िा बस्नेछ । 

(३) सलिलतको बैठक बस्न ुभन्दा कररब चौविस घण्टा अगािै सलिलतको सणचििे कार्यसचुी सवहतको सचुना  
सदस्र्हरुिार्य उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) सलिलतके कुि सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्हरु उपणस्थत भएिा सलिलतको बैठकको 
िालग गिपरुक संख्र्ा पगेुको िालननेछ । 

(५) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता सलिलतको अध्र्क्षिे गनेछ र लनजको अनपुणस्थलतिा सदस्र्हरु िध्रे्िाट 
छानेको सदस्र्िे अध्र्क्षता गनेछ । 

(६) सलिलतको बैठकको बहिुतको रार् िान्र् हनुेछ र ित बराबर भएिा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णिको 
लनिायर्क ित हनुेछ । 
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(७) सलिलतिे आिश्र्कतानसुार कुनै कियचारी,  पदालिकारी िा अन्र् कुनै व्र्णििार्य सलिलतको बैठकिा 
पर्यिेक्षकको रुपिा आिन्त्रि गनय सक्नेछ । 

(८) सलिलतको लनियर् सलिलतको सदस्र् सणचििे प्रिाणित गरी राख्नछे । 

(९) सलिलतको बैठक सम्िणन्ि अन्र् कार्यविलि सलिलत आफैिे लनिायरि गरे बिोणजि हनुेछ । 

१०.सहार्ता वितरि सम्िणन्ि िापदण्ड : 

आपत विपदिा परेका तपलसिका जोणखिपिुय णस्थतका बािबालिकािार्य सलिलतिे अिस्था अध्र्र्न गरी 
आिश्र्क ठानेको खण्डिा प्रलत व्र्णि बावषयक कम्तीिा २ हजार देणख २० हजार सम्ि सहार्ता गनेछ । 

(क) संरक्षि विवहन बािबालिकािार्य सािान्र् अिस्थािा एक आलथयक िषयिा प्रलत व्र्णि रु ५ हजार सम्ि, 

(ख) टुहरुा बािबालिकािार्य िालसक रु २ हजारका दरिे लनर्लित चौिालसक रुपिा उिव्ि गराउन सवकनेछ, 

तर आिाबिुा दिैु जनाको ितृ्रू् दतायको प्रिािप्रत्र गाउँपालिकािा अलनिार्य पेश हनुपुनेछ । 

(ग) उपचार गदाय स्ििं वपलडत बािबालिकाको रोग एिं अिस्था हेरी, आिाबिुा नभएकािार्यबढीिा रु २० 
हजार सम्ि, अलत गररि विपन्निार्य रु १२ हजार सम्ि, िध्र् खािकािार्य रु ८ हजार सम्ि, र सािान्र् 
खािकािार्य सलिलतिे आिश्र्क ठानेको खण्डिा रु ५ हजार सम्ि सहार्ता गनय सक्नेछ ।  

(घ) सलिलतिे आलथयक सहर्ोग गनय आिश्र्क ठानेको खण्डिा िात्र लनियर् गरे बिोणजिको हनुेछ। 

११.खाता संचािन : 

(१) कोषको रकि गाउँपालिकािे कारोिारो गरेका बैंकिा खाता खोिी जम्िा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको खाताको संचािन कार्ायिर् प्रिखु र िेखा शाखाको प्रिखुको सरू्ि दस्तखतिाट 
हनुेछ। 

१२.सेिा प्राप्तीको प्रवक्रर्ा सम्िन्ििा : 

(१) र्स कार्यविलि बिोणजि राहत प्राप्त गनय र्ोग्र् बािबालिकाका संरक्षकिे तोवकए अनसुारको ढाँचा (अनसुचुी 
१ )बिोणजि गाउँपालिका णस्थत स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिा वििरि खिुार्य लनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बिोणजिको लनिेदनका साथ आिश्र्क परेिा तपलसिका अनसुारका कागजात पेश गनुय पनेछ 
। 

(क) प्रभावित व्र्णिको जन्िदतायको फोटोकपी । 

(ख) सम्िणन्ित िडाको प्रभावित व्र्णिको वििरि खिुार् लसफाररस । 

(ग)शैणक्षक सहार्ता प्रदान गदायको हकिा सम्िणन्ित विद्यािर्को लसफाररस । 

(घ) आिश्र्कताको आिारिा अलभभािकको ितृ्रू्दतायको प्रलतलिपी । 
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(ङ) आिश्र्कताको आिारिा उपचार गरेका विि, हणस्पटििे ररफर गरेको कागज । 

(च) आिश्र्कताको आिारिा प्रहरी िचुलु्का । 

(छ) संरक्षकको नागररकताको प्रलतलिपी । 

(ज) आिश्र्कताको आिारिा बािक र संरक्षकको नाता प्रिाणित कागजको प्रलतलिपी । 

१३.कोषको िेखा र िेखा पररक्षि: 

(१) कोषको आर् व्र्र्को िेखा गाउँपालिकािे अपनाएको िेखा प्रिािी बिोणजि हनुेछ । 

(२) कोषको िेखा पररक्षि िहािेखा पररक्षकिाट हनुेछ । 

१४.रकि विज नहनु:े प्रणचित काननुिा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन कोषको रकि खचय नभर्य  आलथयक 
िषयको अन्त्र्िा बाँकी रहेिा त्र्स्तो रकि विज हनुे छैन । 

१५.प्रलतिेदन पेश गने :  

(१) सलिलतिे आफुिे गरेका कार्यको बावषयक प्रलतिेदन गाउँकार्यपालिका सिक्क्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजि प्रलतिेदन सलिलतिे साियजलनक गनय सक्नेछ । 

(३) प्रलतबेदन व्र्िणस्थत गने णजम्िा सलिलतका सदस्र् सणचि एिं बाि अलिकार अलिकृतको हनुेछ । 

१६.बैठक भत्ता : सलिलतका पदालिकारीहरु एिं बैठकिा आिणन्त्रतहरुिे कानून बिोणजिगाडीभाडा स्िरुप िात्र 
बैठक भत्तापाउने छन ्।  

१७.अलभिेख राख्न े:  सलिलतिे आफुिे गरेको काि कािायहीको अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   

१८. लनदेशन ददन सक्न:े  

(१) गाउँकार्यपालिकािे सलिलतको काि कािायहीको सम्िन्ििा सलिलतिार्य आिश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोणजि गाउँकार्यपालिकािे ददएको लनदेशन पािना गनुय सलिलतको कतयव्र् हनुेछ । 

१९.कोष सम्िन्ििा:  

(१) कोष संचािन कार्यविलि आिश्र्कताको आिारिा कार्यपालिकािाट हेरफेर गनय सवकनेछ ।  

(२) कुनै कारिबस कोष संचािन गनय आिश्र्क नभएिा गाउँकार्यपालिकािे खारेज गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोणजि कोष खारेज भएिा कोषिा भएको रकि गाउँपालिकािा स्ित:हस्तान्तरि हनुेछ 

२०. संशोिन सम्िन्ििा: 
(१)  आिश्र्कताको आिारिा र्स कार्यविलि िाई कार्यपालिकािाट संशोिन गनय सवकनेछ ।  
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२१. बचाउ सम्िन्ििा:  

(१) र्ो कार्यविलि जारी हनुभुन्दा अगािै गाउँपालिका लभत्र आपतकाििा रहेका बािबालिकाहरुको उद्धार 
तथा पनुस्थापना गरेका सिै काि र्सै कार्यविलि बिोणजि भएको िालननेछ। 
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(अनसुचुी १) 

                                         लिलत:–२०७७/…../……… 

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीर् ज्रू्, 

सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुि (पणिि)। 

 

विषर्:– आलथयक सहार्ता (राहत) उपिव्ि गरार्य पाँउ भने्न िारे: 
 

उपरोि सम्िन्ििा र्स सानीभेरी गाउँपालिका िडा नं. .... रुकुि (पणिि) स्थाथी ठेगाना भएका 
श्री…………………………………………………….का छोरा/ छोरी िषय …... का श्री……….....…………………..को 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………….....… को 
कारि सिस्र्ा परेको हनुािे लनर्िानसुार आलथयक सहर्ोग गरी पाँउ भलन आिश्र्क कागजात सवहत र्सै साथ 
संिग्न राखी र्ो लनिेदन पेश गदयछु । 

 

लनिेदकको 
                       नाि:……………………..................                

                    हस्ताक्षर: ....................... 
                         ठेगाना: …………………….............……… 

 

 

  

 


