
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि लैंवगक विसंा 

वनिारण कोष सञ्चालन काययविधी, २०७८ वलख ु गाउँ काययपावलकाले सियसाधारणको 

िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

िैंलगक ल ुंसा लनवारण कोष सञ्चािन काययलवलि, २०७८ 

लनयमाविी नुं. - ३६ 

प्रमालणकरण लमलतिः- २०७८/०२/१० 

प्रस्तावनािः स्थानीय स्तरमा लैंवगक विसंामा परेका तथा प्रभावित व्यवििरुको तत्काल 

उद्धार, राित तथा पनुस्थायपन गनय िाञ्छनीय भएकोले, 

प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले वदएको अवधकार 

प्रयोग गरर वलख ु गाउँ काययपावलकाले यो काययविवध वमवत २०७८/०२/०९ गतेको 

बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो काययविवधको नाम “लैंवगक विसंा वनिारण कोष 

सञ्चालन काययविवध, २०७८” रिकेो छ । 
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(२) यो वनयमािली स्थानीय रािपत्रमा प्रकावशत भएको वमवतले लाग ूिुनछे । 

२. पररभाषा : विषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस वनयमािलीमा: 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपावलकाको अध्यक्षलाई बझु्न ुपछय । 

(ख) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “काययपावलका” भन्नाल ेवलख ुगाउँ काययपावलका सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “गाउँपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँपावलका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “गाउँ सभा” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदयछ । 

(च) “कोष”  भन्नाले यस काययविवधको वनयम ३ बमोविमको लैंवगक विसंा वनिारण 

कोष सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “पीवडत” भन्नाले लैंवगक विसंाबाट पीवडत िा प्रभावित व्यवि सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “लैंवगक विसंा” भन्नाले काययस्थलमा िुने यौनिन्य दवु्ययििार तथा सामाविक 

कुरीवतिन्य व्यििार लगायत लैंवगक आधारमा िुने शारीररक, यौवनक, मानवसक, 

सामाविक विसंा सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “सवमवत” भन्नाले यस वनयमािलीको वनयम ६ बमोविम गवित स्थानीय राित 

तथा उद्धार सवमवत सम्झन ुपदयछ । 

(ञ)  “प्रमखू प्रशासकीय अवधकृत” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृत सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद २ 

िैंलगक ल ुंसा लनवारण कोष 

३. कोषको स्थापना : (१) गाउँपावलकामा लैंवगक विसंा वनिारण कोष नामको एक कोष 

स्थापना गररनेछ । 

(२) उपवनयम १ बवमविम स्थावपत कोषमा दिेाय बमोविमको रकमिरु रिनेछः 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) प्रदशे सरकारबाट प्रप्त रकम, 

(ग) गाउँपावलकाबाट विवनवयवित रकम, 

(घ) अन्य स्थानीय तिबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) स्िदशेी व्यवि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(च) विदशेी व्यवि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम । 



खण्डिः- ५                सुंखयािः- ०२                लमलतिः- २०७८ / ०२ /१८ 

3 

 

(३) उपवनयम १ बमोविम स्थावपत कोषको रकम कायायलयको सरकारी खाता रिकेो 

बैंकमा छुटै्ट खाता खोली िम्मा गररनेछ । 

(४) उपवनयम २ (च) बमोविम रकम प्राप्त गनुय अवघ संघीय सरकारको सिमवत 

वलनपुनेछ । 

(५) कोषको खाताको सञ्चालन प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत र कायायलयको लेखा 

प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट िुनेछ । 

४. कोषको उपयोग : (१) कोषको रकम दिेाय बमोविमको कामको लावग पीवडतलाई 

उपलब्ध गराउन उपयोग गररनेछः 

(क) तत्काल उद्धार गनय, 

(ख) औषधी उपचार गनय, 

(ग) राित तथा  आवथयक सियोग उपलब्ध गराउन, 

(घ) काननूी सिायता, मनोबजै्ञावनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय, 

(ङ) कुनै व्यिसाय िा स्िरोिगार गनयका लावग खचय िुने रकम अनदुानको रुपमा 

उपलब्ध गराउन , 

(च) पनुस्थायपना गराउन, 

(छ) लैंवगक विसंा तथा यौनिन्य दवु्ययििारको कसरुबाट पीवडतले प्रचवलत काननू 

बमोविम कसरुदारबाट प्राप्त गनुयपने क्षवतपवूतय त्यस्तो कसरुदारको कुनै सम्पवत 

नभएको कारणबाट प्राप्त गनय नसक्ने दवेखई अदालतको आदशे बमोविमको 

रकम पीवडतलाई क्षवतपवूतय स्िरुप भराउन लेखी आएमा त्यस्तो क्षवतपवूतय वदन, 

(ि) पीवडतलाई तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खचय पीवडतले तत्काल ब्यिोनय 

नसक्ने भई अदालतको आदशे बमोविम त्यस्तो पीवडतको स्िास््य उपचार गनय, 

(झ) संकटापन्न अिस्थामा रिकेा मविला, बालबावलका, ज्येष्ठ नागररक, वकशोर 

वकशोरी तथा अपांगता भएका व्यवििरुको अल्पकावलन व्यिस्थापनका लावग 

अल्पकावलन सिेा केन्र सञ्चालनका लावग, 

(ञ) विसंापीवडत तथा प्रभावित व्यविका लावग पनुस्थायपना केन्र सञ्चालन गनय, 

(ट) पीवडतका लावग स्थानीय राित तथा उद्धार सवमवतको वसफाररसमा 

काययपावलकाले तोके बमोविमको अन्य कायय । 
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(२) उपवनयम १ मा िुनसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन सवमवतले लैंवगक विसंाबाट 

पीवडत मविला, बालबावलका तथा वकशोर वकशोरी िा लैंवगक विसंाबाट प्रभावित 

भई लागपूदाथयको दवु्ययसनमा फसेका िा सडक बालबावलकालाई प्राथवमकता वदई 

कोषको रकम खचय गनय सक्नेछ ।  

५. कोषको रकम अन्य प्रयोजनमा उपयोग गनय नसलकने : (१) कोषको रकम वनयम ४ 

मा लेवखएको बािके अन्य प्रयोिनमा उपयोग गनय सवकने छैन । 

(२) उपवनयम १ मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन सवमवतको सवचिालय तथा 

बैिक सञ्चालन गनय लाग्ने खचयको लावग कोषको रकम उपयोग गनय सवकनेछ । 

पररच्छेद ३ 

स्थानीय रा त तथा उद्धार सलमलत 

६. स्थानीय रा त तथा उद्धार सलमलतको गठन : (१) लैंवगक विसंा वनिारण सम्बन्धी 

कायय तथा कोष व्यिस्थापनका लावग दिेाय बमोविमको स्थानीय राित तथा उद्धार 

सवमवतको गिन गररनेछः  

(क) गाउँपावलकाको उपाध्यक्ष िा वनिले तोकेको काययपावलका सदस्य : संयोिक 

(ख) गाउँपावलकाको अध्यक्षले तोकेको मविला काययपावलका सदस्य  : सदस्य 

(ग) न्यावयक सवमवत सदस्य मध्ये संयोिकले तोकेको एक िना   : सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत िा वनिले तोकेको अवधकृत कमयचारी : सदस्य  

(ङ) लैंवगक विसंा वनिारणको के्षत्रमा काययरत गै.स.स., समािसेिी िा बवुद्धवििी मध्य े

अध्यक्षले तोकेको एक िना मविला सदस्य    : सदस्य 

(च) स्थानीय स्तरमा रिकेो सरूक्षा वनकाय प्रमखु   : सदस्य  

(छ) लैंवगक विसंा वनिारण विषय िनेे शाखा प्रमखु    : सदस्य सवचि 

(२) उपवनयम १ बमोविम गवित सवमवतको पदािधी २ िषयको िुनेछ । 

(३) उपवनयम २ मा िेसकैु लेवखएको भएता पवन वनिायवचत प्रवतवनवधको काययकाल 

उपवनयम २ बमोविमको पदािवध सवकन ु अगािै समाप्त भएमा नयाँ पदावधकारी 

चयन गनय बाधा परेको मावनने छैन । 

७. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दिेाय 

बमोविम िनुेछः 
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(क) लैंवगक विसंा वनिारण सम्बन्धमा संघ, प्रदशे र स्थानीय तिबाट स्िीकृत नीवत तथा 

काययक्रमको काययन्ियनका लावग कोषको रकम उपयोग गने । 

(ख) पीवडतको तत्काल राित, उद्धार तथा पनुस्थायपनाका लावग राित, आवथयक सियोग 

तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने । 

(ग) लैंवगक विसंा वनिारण सम्बन्धमा त्यांक अध्यािवधक गरर सोको आधारमा 

लैंवगक विसंा वनिारण सम्बन्धी नीवत तथा काययक्रम तिुयमा गनय सम्बवन्धत 

वनकायमा वसफाररस गने । 

(घ) कोषको उपयोगको अिस्था अनगुमन गने । 

(ङ) स्िरोिगार तथा सीपमलूक तावलम प्राप्त पीवडतलाई वबऊ पूँिी प्रदान गने 

सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लाग ूगने । 

(च) लैंवगक विसंा वनिारणको के्षत्रमा काम गने वनकाय तथा संस्थासँग समन्िय र 

साझेदारी गने । 

(छ) कोषको बवृद्धको लावग श्रोतको खोिी गने । 

(ि) लैंवगक विसंा वनिारणका लावग स्थानीय स्तरमा िनचेतनामलूक काययक्रम 

सञ्चालन गने । 

(झ) लैंवगक विसंा वनिारण सम्बन्धी अन्य कायय गने, गराउने । 

 

८. सलमलतको बैठक र लनणयय : (१) सवमवतको बिैक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(२) सवमवतको बैिक संयोिकले तोकेको वमवत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) सवमवतको बैिक बस्न ुभन्दा कवम्तमा २४ घण्टा अगािै सवमवतको सदस्य-सवचिल े

बैिकमा छलफल िुने काययसचूी सवितको सचूना सबै सदस्यिरुलाई वदन ुपनेछ । 

(४) सवमवतको कूल सदस्य संखयाको पचास प्रवतशत भन्दा बढी सदस्यिरु उपवस्थत 

भएमा सो सवमवतको बैिकको लावग गणपरूक संखया पगुेको मावननेछ । 

(५) सवमवतको बिैकको अध्यक्षता सो सवमवतको अध्यक्षले गनछे र वनिको 

अनपुवस्थवतमा सवमवतका उपवस्थत सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानकेो सदस्यले 

गनेछ । 

(६) सवमवतको बैिकमा बिुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा बिैकको 

अध्यक्षता गने व्यविले वनणययक मत वदनेछ । 
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(७) सवमवतले बैिकमा आिश्यकता अनसुार साियिवनक सेिाको कुनै कमयचारी, 

पदावधकारी, विषय वबज्ञ िा अन्य कुनै व्यविलाई सवमवतको बैिकमा पययिेक्षकको 

रुपमा भाग वलन आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(८) सवमवतको वनणयय सो सवमवतको बैिकको अध्यक्षता गने पदावधकारीले प्रमावणत 

गनेछ । 

(९) सवमवतको बिैक सम्बन्धी अन्य काययविवध सो सवमवत आफैले वनधायरण गरे 

बमोविम िनुेछ । 

पररच्छेद ४ 

रा त तथा आलथयक स योग 

९. रा त तथा आलथयक स योग उपिब्ि गराउने रकमको  द र आिारिः (१) यस 

काययविवध बमोविम वपवडतलाई राित तथा आवथयक सियोग उपलब्ध गराउदा दिेायको 

िद तथा आधार बमोविम उपलब्ध गराइनेछ : 

(क) वपवडतलाई तत्काल उद्दार गनुयपने भएमा सिारी साधनको प्रयोग गनुयपने भए 

साियिवनक सिारी साधनबाट यात्रा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचय बापत 

प्रवतवदन तीन सय रुपैया, बास बस्नपुन ेभएमा सो िापतको छुटै्ट रकम वदनपुन े

भएमा प्रवतवदन पाचँ सय रुपैयाको दरले बवढमा पाँच ििार रुपैया सम्म । 

(ख) वपवडतलाई अस्पतालमा भनाय गरी औषधी उपचर गनुयपने भएमा अस्पताल 

आउदाँिादाँ सिारी साधन प्रयोग गनुयपने भए साियिवनक सिारी साधनको 

प्रयोग गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचय बापत प्रवतवदन तीन सय रुपैयँा, 

अस्पतालमा बस्ने व्यिस्था नभई बाविर बस्नपुने भएमा बवढमा पाँच वदनको 

बास खचय बापत प्रवतवदन पाच सय रुपैया र उपचार खचय समेत गरी बवढमा छ 

ििार पाचँ सय रुपैयामा नबढ्ने गरी लागेको यथाथय खचय । 

(ग) वपवडत सगँ कुनै बालबच्चा भए सो का लावग वपवडत सरिको खाना खचय 

बापततको थप रकम । 

(घ) वपवडतले कुनै वसपमलूक तावलम प्राप्त गरी स्िरोिगार िा व्यिसाय सञ्चालन 

गनय को लावग बस्तगुत तथा नगद अनदुान माग गरेमा प्रवत व्यवि दश ििार 

रुपैयँा । 
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(ङ) वपवडतलाई काननुी सिायता मनोिैज्ञावनक उपचार तथा मनोसामाविक विमशय 

सेिाको लावग बवढमा पाचँ ििार रुपैयँा । 

(च) पनु:स्थापनाका लावग बवढमा पाँच ििार रुपैयँा । 

(छ) सवमवतले तोके बमोविमको अन्य काययको लावग काययको प्रकृवत िरेी बवढमा 

पाँच ििार रुपैयँा । 

(ि) वपवडतलाई तत्काल उद्दार, राित, औषधी उपचार, पनु:स्थापना िा आवथयक 

सियोग प्रदान नगरेमा गम्भीर तथा मानिीय क्षवत िुने दवेखएको अिस्थामा 

सवमवत संयोिकले सो प्रयोिनको लावग कोषबाट वबस ििार रुपैयँामा नबढ्न े

गरी तोकेको रकम । 

(२) उपवनयम १ मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन नेपाल बाविर रि े बसेको 

पीवडतलाई सवमवत तोके बमोविमको राित तथा आवथयक सियोग उपलब्ध गराउन 

सक्नेछ । 

१०. रा त तथा आलथयक स योग प्राप्त गनय लनवेदन लदनपुने : (१) यस काययविवध 

बमोविम राित तथा आवथयक सियोग प्राप्त गनय चािने वपवडत िा सरोकारिाला 

व्यविले राित तथा आवथयक सियोग पाउनपुने मनावसि कारण तथा प्रमाण खलुाई 

कायायलयमा  वनिेदन वदनपुने छ । 

(२) उपवनयम १ बमोविम प्राप्त वनिेदन िाचँबझु गदाय वपवडतलाई राित तथा आवथयक 

सियोग गनुयपने दवेखएमा सवमवतले वनयम ४ र ९ को अधीनमा रिी आिश्यक रकम 

उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

पररच्छेद ५ 

लवलवि 

११. कोषको िेखाङ्कन तथा िेखा परीिण : (१) कोषको लेखाङ्कन प्रचवलत 

काननु बमोविम राखन ुपनेछ । 

(२) कोषको लेखा परीक्षण मिालेखा परीक्षकको कायायलयबाट िुनेछ । 

१२. आवलतयत (ररभिलभङ्ग) कोष : यस काययविवध बमोविम स्थावपत कोष आिवतयत 

(ररभलवभङ्ग) कोषको रुपमा रिनेछ । 
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१३. प्रलतवदेन पेश गने : (१) सवमवतले आफ्ना सम्पणुय कायय प्रगवत तथा कोषबाट खचय 

भएको रकमको वििरण चौमावसक तथा बावषयक रुपमा संघ र प्रदशेको मविला तथा 

बालबावलका सम्बन्धी विषय िनेे मन्त्रालय र काययपावलकामा पेश गनुय पनेछ । 

(२) सवमवतले आफ्नो बावषयक प्रवतिेदन काययपावलका माफय त् गाउँ सभामा पेश गनुयपनेछ । 

(३) सवमवतले चौमावसक तथा बावषयक प्रवतिेदन कायायलयको िभेसाईट माफय त 

साियिवनक गनुयपनछे । 

१४. सलमलतको सेवा सुलविा : सवमवतको सेिा सवुिधा तथा बैिक भत्ता काययपावलकाल े

तोके बमोविम िुनेछ । 

 

१५. लनदेशन लदन सक्ने : (१) संघ तथा प्रदशेको मविला तथा बालबालवलका विषय िनेे 

मन्त्रालयले सवमवतलाई आिश्यक वनदशेन वदन सक्नेछ । 

(२) काययपावलकाले सवमवतलाई आिश्यक वनदशेन वदन सक्नेछ । 

(३) उपवनयम १ र २  बमोविम प्राप्त वनदशेनको पालना गनुय सवमवतको कतयव्य िुनेछ । 

१६. बािा अड्काउ फुकाउने : यस काययविवधको कायायन्व्यनको क्रममा कुनै बाधा पनय 

गए काययपावलकाले आिश्यक वनणयय गरर बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नछे । 

१७. बचाउ : यस अवघ लैंवगक विसंा वनिारणका लावग भए गरेका सम्पणूय कामिरु यसै 

बमोविम भएको मावननछे । 

आज्ञाल े

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७८/०२/१८ 


