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आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०६७।९।५
सं िोधन
आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) (पहिलो सं िोधन), २०६९

२०६९।११।२८

प्रिासकीय काययहवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग
गरी नेपाल सरकारले दे िायका ननयमिरु बनाएको छ ।
१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमिरुको नाम “आपतकालीन बालउद्धार कोष
(सञ्चालन) ननयमावली, २०६७” रिे को छ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क)

“कोष” भन्नाले ननयम ३ बमोशजमको आपतकालीन बालउद्धार कोष
सम्झनु पछय ।

(ख)

“आपतकालीन अवस्र्ामा रिे का बालबानलका” भन्नाले दे िायका अवस्र्ामा
रिेका बालबानलका सम्झनु पछयः–
(१)

जोशखमपूर् य श्रममा सं लग्न रिे को,

(२)

िराएको वा वेवाररस अवस्र्ामा फेला परे को,

(३)

ऋृर्को कारर्ले बन्धकमा रिे को वा जवरजस्ती श्रमबाट पीनित
भएको,

(४)

िारीररक वा माननसक यातना वा भेदभाव जस्ता दूर्वययविारबाट
पीनित भएको,

(५)

दू र्ट
य ना भएको, प्राकृनतक वा दै वी प्रकोपमा परे को,

(६)

बाबु वा आमा कारागार वा हिरासतमा रिे को वा कुनै कसूरसं ग
सम्बशन्धत रिे को कारर्ले वेवाररसे भएको,
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(७)

यौनिोषर्, यौन दूर्वययविार, बेचनबखन वा ओसारपसारमा परे को,

(८)

हिं साबाट प्रभाहवत भएको,

(९)

बाबुआमा वा सं रिकबाट बशन्चत भएको,

(१०) अपाङ्गता भएको,
(११) सुस्तमनशस्र्नत भएको,
(१२) अपिरर् वा िरीर बन्धकमा परे को,
(१३) सिक वालबनलका,
(१४) एच.आई.भी. एड्स सं क्रनमत भएको,
(१५) सनमनतले तोकेका अन्य बालबानलका ।
(ग)

“मन्त्रालय” भन्नाले

महिला, बालबानलका तर्ा समाज कल्यार् मन्त्रालय



सम्झनु पछय ।
(र्)

“सनमनत” भन्नाले ननयम ७ बमोशजमको कोष सञ्चालक सनमनत सम्झनु
पछय ।

३.

कोषको स्र्ापनाः (१)

आपतकालमा परे का बालबानलकालाई तत्काल उद्धार, राित र

पुनःस्र्ायपना गने काम समेतको लानग आपतकालीन बालउद्धार ननवारर् कोष नामको एक
कोष स्र्ापना गररएको छ ।
(२) कोषमा दे िाय बमोशजमका रकमिरु रिनेछनः–



(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

हवदे िी सरकार, अन्तरायहिय सं र्, सं स्र्ा वा र्वयशिबाट प्राप्त रकम,

(ग)

स्वदे िी सं र्, सं स्र्ा वा र्वयशिबाट प्राप्त रकम,

(र्)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

महिला, बालबानलका तर्ा समाज कल्यार् मन्त्रालयको नाम िाल महिला, बालबानलका तर्ा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालय रिेको ।
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४.

कोषमा रकम जम्मा गनेः बालबानलकाको िेत्रमा नेपाल नभत्र काययरत गैर सरकारी
सं स्र्ाले बाहषयक कूल खचयको अन्तरराहिय गैर सरकारी सं स्र्ािरुको पररयोजना हवश्लेषर्
तर्ा सिशजकरर् नसफाररस सनमनतको नसफाररसमा मन्त्रालयले तोके बमोशजमको प्रनतित
बराबरको रकममा नर्टाई कोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।

५.

कोषको उपयोगः कोषको रकम दे िायको कामको लानग उपयोग गररनेछः–
(क)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिेका बालबानलकाको उद्धार गनय,

(ख)

आपतकालीन

अवस्र्ामा

रिे का

बालबानलकालाई

राित

ददन

तर्ा

पुनस्र्ायपना गनय,
(ग)

सनमनतबाट स्वीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय,

(र्)

सनमनतबाट गररने काययक्रमको अनुगमन गनय,

(ङ)

बालबानलकाको िक हित सम्बन्धमा सनमनतले तोके बमोशजमको अन्य
काम गनय वा गराउन ।

६.

कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसहकनेः (१) कोषको रकम ननयम ५ मा
लेशखए बािे कको अन्य काममा उपयोग गनय सहकने छै न ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कोषको कुल खचयको
पााँच प्रनतितसम्मको रकम सनमनतको सशचवालय तर्ा बैठक सञ्चालन गनय लाग्ने खचयको
लानग उपयोग गनय सहकनेछ ।

७.

सनमनतको गठनः (१) कोषको सञ्चालन तर्ा र्वयवस्र्ापन गने काम समेतको लानग एक
कोष सञ्चालक सनमनत रिनेछ ।
(२)



सनमनतको गठन दे िाय बमोशजम िुनेछः–
(क)

मन्त्रालयको सशचव

–अध्यि

(ख)

सिसशचव, कानून तर्ा न्याय मन्त्रालय

–सदस्य

कानून तर्ा न्याय मन्त्रालयको नाम िाल कानून, न्याय तर्ा सं सदीय मानमला मन्त्रालय रिे को ।
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(ग)

काययकारी ननदे िक, केन्रीय बाल कल्यार् सनमनत

–सदस्य

(र्)

प्रिरी नायब मिाननरीिक, महिला तर्ा बालबानलका
ननदे िनालय, प्रिरी प्रधान कायायलय

(ङ)

–सदस्य

बालबानलकाको िेत्रमा काययरत गैर सरकारी
सं स्र्ािरुमध्ये सनमनतले तोकेको सं स्र्ाबाट
प्रनतनननधत्व िुने गरी कम्तीमा एकजना
महिला सहित दुई जना

(च)

मन्त्रालयले तोकेको सिसशचव

–सदस्य
–सदस्य–सशचव

(३) उपननयम (२) को खण्ि (ङ) बमोशजमको सदस्यको पदावनध दुई वषयको
िुनेछ ।
८.

सनमनतको काम, कतयर्वय र अनधकारः सनमनतको काम, कतयर्वय र अनधकार दे िाय बमोशजम
िुनछ
े ः–
(क) आपतकालीन अवस्र्ामा रिेका बालबानलकाको उद्धार गने , पुनस्र्र्ापना गने
तर्ा त्यस्ता बालबानलकालाई राित ददने सम्बन्धमा आवश्यक काययक्रम
तजुम
य ा गने ,
(ख)

कुनै बालबानलका आपतकालीन अवस्र्ामा रिे को बालबानलका भए वा
नभएको ननधायरर् गने,

(ग)

स्वीकृत काययक्रमको लानग कोष पररचालन गने वा गराउने,

(र्)

स्वीकृत काययक्रम कायायन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गने ,

(ङ)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिे का बालबानलकालाई राित स्वरुप ददइने
रकमको मापदण्ि बनाई लागू गने,

(च)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिे का बालबानलका सम्बन्धी अध्ययन तर्ा
अनुसन्धान गने वा गराउने,

(छ)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिेका बालबानलकाको उद्धार गने,
4
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(ज)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिे का बालबानलकालाई राित ददने र पुनस्र्र्ापना
गने,

(झ)

सनमनतबाट गररने काययक्रमकोेे अनुगमन गने वा गराउने,

(ञ)

बालबानलकाको िेत्रमा काम गने ननकाय तर्ा सं स्र्ासाँग समन्वय गने ,

(ट)

सनमनतलाई तत्काल आवश्यक नपने कोषमा रिे को रकम उपयुि ठाउाँमा
लगानी गने,

(ठ)

कोष बृहद्धको लानग स्रोतको खोजी गने ,

(ि)

आपतकालीन अवस्र्ामा रिेका बालबानलका सम्बन्धी अन्य काम गने वा
गराउने ।



८क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सकनेः (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापनन आपतकालीन अवस्र्ामा रिे का बालबानलकालाई तत्काल उद्धार नगरे मा, राित
नददएमा तर्ा पुनस्य र्ापना नगरे मा गम्भीर तर्ा मानवीय िनत िुने दे शखएमा सञ्चालक
सनमनतको अध्यिले सो प्रयोजनको लानग कोषबाट पचास िजार रुपैयााँमा नबढ्ने गरी
मनानसव रकम सम्बशन्धत बालबानलकालाई उपलब्ध गराउन सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्र्ा परी सञ्चालक सनमनतको अध्यिबाट
सम्बशन्धत बालबानलकालाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइए
पनछ बस्ने सञ्चालक सनमनतको बैठकबाट सो हवषयको अनुमोदन गराउनु पनेछ ।

९.

सनमनतको बैठक र ननर्ययः (१) सनमनतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२)

सनमनतको बैठक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।

(३) सनमनतको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस र्ण्टा अगावै सनमनतको
सदस्य–सशचवले बैठकमा छलफल िुने काययसूची सहितको सूचना सवै सदस्यिरुलाई ददनु
पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा र्प ।
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(४) सनमनतको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतित भन्दा बढी सदस्यिरु
उपशस्र्त भएमा सनमनतको बैठकको लानग गर्पूरक सं ख्या पुगेको मानननेछ ।
(५) सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले
अनुपशस्र्नतमा

गनेछ र ननजको

सनमनतका उपशस्र्त सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।

(६) सनमनतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा
बैठकको अध्यिता गने र्वयशिले ननर्ाययक मत ददनेछ ।
(७) सनमनतले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कमयचारी, पदानधकारी
वा अन्य कुनै र्वयशिलाई सनमनतको बैठकमा पययवेिकको रुपमा भाग नलन आमन्त्रर् गनय
सकनेछ ।
(८) सनमनतको ननर्यय सनमनतको सदस्य–सशचवले प्रमाशर्त गरी राख्नेछ ।
(९) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययहवनध सो सनमनत आपैmले ननधायरर् गरे
बमोशजम िुनछ
े ।
१०.

कोषको प्रिासननक खचयः

सनमनतको प्रिासननक खचय कोषमा जम्मा भएको रकम र सो

कोषबाट प्राप्त र्वयाज रकमको पााँच प्रनतितभन्दा बढी िुने छै न ।
११.

खाताको सञ्चालनः (१) कोषको रकम सनमनतले कुनै वाशर्ज्य बैकमा खाता खोली जम्मा
गनुय पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको खाताको सञ्चालन सनमनतको सदस्य–सशचव र
ु
मन्त्रालयको आनर्यक प्रिासन िाखामा काम गने मुख्य कमयचारीको सं यि
दस्तखतबाट
िुनेछ ।

१२.

कोषको लेखा र लेखा परीिर्ः (१) कोषको आय र्वययको ले खा नेपाल सरकारले
अपनाएको ले खा प्रर्ाली बमोशजम राशखनेछ ।
(२) कोषको ले खापरीिर् मिाले खा परीिकबाट िुनेछ ।
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१३.

रकम हिज निुनःे प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापनन कोषको रकम
खचय नभई आनर्यक वषयको अन्त्यमा बााँकी रिे मा त्यस्तो रकम हिज िुने छै न ।

१४.

प्रनतवेदन पेि गनेः (१) सनमनतले आपूmले गरे को काययको वाहषयक प्रनतवेदन आनर्यक वषय
समाप्त भएको तीन महिनानभत्र मन्त्रालय समि पेि गनुय पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको प्रनतवेदन मन्त्रालयले सावयजननक गनय सकनेछ ।

१५.

बैठक भत्ाः सनमनतका अध्यि तर्ा सदस्यले सनमनतको बैठकमा भाग नलए वापत अर्य
मन्त्रालयले तोके बमोशजमको रकम बैठक भत्ा वापत पाउनेछन ।

१६.

कोषको सशचवालयः कोषको सशचवालय मन्त्रालयमा रिनेछ ।

१७.

अनभलेख राख्नेः सनमनतले आपूmले गरे को काम कारबािीिरुको अनभलेख दुरुस्त राख्नु
पनेछ ।

१८.

ननदे िन ददन सकनेः (१) मन्त्रालयले सनमनतको काम कारबािीको सम्बन्धमा सनमनतलाई
आवश्यक ननदे िन ददन सकनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम मन्त्रालयले

ददएको ननदे िनको पालना गनुय

सनमनतको कतयर्वय िुनेछ ।
१९.

अनधकार

प्रत्यायोजनः

सनमनतले

यस

ननयमावली

बमोशजम

आपूmलाई

प्राप्त

भएका

अनधकारिरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केिी अनधकार सनमनतको अध्यि, सदस्य वा
नेपाल सरकारको कुनै अनधकृत कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सकनेछ ।
२०.

कोष खारे ज िुन सकनेः (१) कुनै कारर्बस

कोष सञ्चालन गनय आवश्यक नभएमा नेपाल

सरकारले खारे ज गनय सकनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम कोष खारे ज भएमा कोषमा रिे को रकम नेपाल
सरकारमा स्वतः िस्तान्तरर् िुनेछ ।
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