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लैंगिक ग िंसा गिवारण कोष सञ्चालि कार्यगवगि, २०७८ 

गिर्मावली ििं. - ३६ 

प्रमागणकरण गमग िः- २०७८/०२/१० 

प्रस् ाविािः स्थानीय स्तरमा लैंगिक गहिंसामा परेका तथा प्रभागित व्यगिहरुको तत्काल उद्धार, राहत तथा 

पनुस्थाापन िना िाञ्छनीय भएकोले, 

प्रशासकीय कायागिगि (गनयगमत िने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले गदएको अगिकार प्रयोि िरर गलख ुिाउँ 

कायापागलकाले यो कायागिगि गमगत २०७८।०२।०९ ितेको बैठकबाट स्िीकृत िरर जारी िरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारगभिक 

१. सिंगिप्त िाम र प्रारभि : (१) यो कायागिगिको नाम “लैंगिक गहिंसा गनिारण कोष सञ्चालन कायागिगि, 

२०७८” रहकेो छ । 

(२) यो गनयमािली स्थानीय राजपत्रमा प्रकागशत भएको गमगतले लाि ूहुनेछ । 

२. पररिाषा : गिषय र प्रसिंिले अको अथा नलािेमा यस गनयमािलीमा: 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले िाउँपागलकाको अध्यक्षलाई बझु्न ुपछा । 

(ख) “कायाालय” भन्नाले िाउँ कायापागलकाको कायाालयलाई सम्झन ुपछा । 

(ि) “कायापागलका” भन्नाले गलखु िाउँ कायापागलका सम्झन ुपदाछ । 

(घ) “िाउँपागलका” भन्नाले गलख ुिाउँपागलका सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) “िाउँ सभा” भन्नाले गलख ुिाउँपागलकाको िाउँ सभा सम्झनु पदाछ । 

(च) “कोष”  भन्नाले यस कायागिगिको गनयम ३ बमोगजमको लैंगिक गहिंसा गनिारण कोष सम्झन ुपदाछ । 

(छ) “पीगित” भन्नाले लैंगिक गहिंसाबाट पीगित िा प्रभागित व्यगि सम्झन ुपदाछ । 

(ज) “लैंगिक गहिंसा” भन्नाले कायास्थलमा हुने यौनजन्य दवु्यािहार तथा सामागजक कुरीगतजन्य व्यिहार 

लिायत लैंगिक आिारमा हुने शारीररक, यौगनक, मानगसक, सामागजक गहिंसा सम्झन ुपदाछ ।  

(झ) “सगमगत” भन्नाले यस गनयमािलीको गनयम ६ बमोगजम िगठत स्थानीय राहत तथा उद्धार सगमगत सम्झनु 

पदाछ । 

(ञ)  “प्रमखू प्रशासकीय अगिकृत” भन्नाल ेगलख ुिाउँपागलकाको प्रमखु प्रशासकीय अगिकृत सम्झन ुपछा । 

पररच्छेद २ 

लैंगिक ग िंसा गिवारण कोष 

३. कोषको स्थापिा : (१) िाउँपागलकामा लैंगिक गहिंसा गनिारण कोष नामको एक कोष स्थापना िररनेछ । 

(२) उपगनयम १ बगमगजम स्थागपत कोषमा दहेाय बमोगजमको रकमहरु रहनेछः 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) प्रदशे सरकारबाट प्रप्त रकम, 
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(ि) िाउँपागलकाबाट गिगनगयगजत रकम, 

(घ) अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) स्िदशेी व्यगि िा सिंघ सिंस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(च) गिदशेी व्यगि िा सिंघ सिंस्थाबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपगनयम १ बमोगजम स्थागपत कोषको रकम कायाालयको सरकारी खाता रहकेो बैंकमा छुटै्ट खाता खोली 

जम्मा िररनेछ । 

(४) उपगनयम २ (च) बमोगजम रकम प्राप्त िनुा अगघ सिंघीय सरकारको सहमगत गलनपुनेछ । 

(५) कोषको खाताको सञ्चालन प्रमखु प्रशासकीय अगिकृत र कायाालयको लेखा प्रमखुको सिंयिु 

दस्तखतबाट हुनेछ । 

४. कोषको उपर्ोि : (१) कोषको रकम दहेाय बमोगजमको कामको लागि पीगितलाई उपलब्ि िराउन उपयोि 

िररनेछः 

(क) तत्काल उद्धार िना, 

(ख) औषिी उपचार िना, 

(ि) राहत तथा  आगथाक सहयोि उपलब्ि िराउन, 

(घ) काननूी सहायता, मनोबैज्ञागनक उपचार तथा मनोगिमशा प्रदान िना, 

(ङ) कुनै व्यिसाय िा स्िरोजिार िनाका लागि खचा हुने रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ि िराउन , 

(च) पनुस्थाापना िराउन, 

(छ) लैंगिक गहिंसा तथा यौनजन्य दवु्यािहारको कसरुबाट पीगितले प्रचगलत काननू बमोगजम कसुरदारबाट 

प्राप्त िनुापने क्षगतपगूता त्यस्तो कसरुदारको कुनै सम्पगत नभएको कारणबाट प्राप्त िना नसक्ने दगेखई 

अदालतको आदशे बमोगजमको रकम पीगितलाई क्षगतपगूता स्िरुप भराउन लेखी आएमा त्यस्तो 

क्षगतपगूता गदन, 

(ज) पीगितलाई तत्काल उपचार िराउँदा लािेको खचा पीगितले तत्काल ब्यहोना नसक्ने भई अदालतको 

आदशे बमोगजम त्यस्तो पीगितको स्िास््य उपचार िना, 

(झ) सिंकटापन्न अिस्थामा रहकेा मगहला, बालबागलका, ज्येष्ठ नािररक, गकशोर गकशोरी तथा अपािंिता 

भएका व्यगिहरुको अल्पकागलन व्यिस्थापनका लागि अल्पकागलन सेिा केन्र सञ्चालनका 

लागि, 

(ञ) गहिंसापीगित तथा प्रभागित व्यगिका लागि पनुस्थाापना केन्र सञ्चालन िना, 

(ट) पीगितका लागि स्थानीय राहत तथा उद्धार सगमगतको गसफाररसमा कायापागलकाले तोके बमोगजमको 

अन्य काया । 

(२) उपगनयम १ मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन सगमगतले लैंगिक गहिंसाबाट पीगित मगहला, 

बालबागलका तथा गकशोर गकशोरी िा लैंगिक गहिंसाबाट प्रभागित भई लािपूदाथाको दवु्यासनमा फसेका 

िा सिक बालबागलकालाई प्राथगमकता गदई कोषको रकम खचा िना सक्नेछ ।  

५. कोषको रकम अन्र् प्रर्ोजिमा उपर्ोि ििय िसगकिे : (१) कोषको रकम गनयम ४ मा लेगखएको बाहके 

अन्य प्रयोजनमा उपयोि िना सगकने छैन । 
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(२) उपगनयम १ मा जनुसकैु कुरा लेगखएको भएतापगन सगमगतको सगचिालय तथा बैठक सञ्चालन िना लाग्ने 

खचाको लागि कोषको रकम उपयोि िना सगकनेछ । 

पररच्छेद ३ 

स्थािीर् रा    था उद्धार सगमग  

६. स्थािीर् रा    था उद्धार सगमग को िठि : (१) लैंगिक गहिंसा गनिारण सम्बन्िी काया तथा कोष 

व्यिस्थापनका लागि दहेाय बमोगजमको स्थानीय राहत तथा उद्धार सगमगतको िठन िररनेछः  

(क) िाउँपागलकाको उपाध्यक्ष िा गनजले तोकेको कायापागलका सदस्य : सिंयोजक 

(ख) िाउँपागलकाको अध्यक्षले तोकेको मगहला कायापागलका सदस्य  : सदस्य 

(ि) न्यागयक सगमगत सदस्य मध्ये सिंयोजकले तोकेको एक जना  : सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रशासकीय अगिकृत िा गनजले तोकेको अगिकृत कमाचारी : सदस्य  

(ङ) लैंगिक गहिंसा गनिारणको के्षत्रमा कायारत िै.स.स., समाजसेिी िा बगुद्धगजिी मध्ये अध्यक्षले तोकेको 

एक जना मगहला सदस्य      : सदस्य 

(च) स्थानीय स्तरमा रहकेो सरूक्षा गनकाय प्रमखु   : सदस्य  

(छ) लैंगिक गहिंसा गनिारण गिषय हेने शाखा प्रमखु    : सदस्य सगचि 

(२) उपगनयम १ बमोगजम िगठत सगमगतको पदाििी २ िषाको हुनेछ । 

(३) उपगनयम २ मा जेसकैु लेगखएको भएता पगन गनिाागचत प्रगतगनगिको कायाकाल उपगनयम २ बमोगजमको 

पदािगि सगकन ुअिािै समाप्त भएमा नयाँ पदागिकारी चयन िना बािा परेको मागनने छैन । 

७. सगमग को काम, क यव्र् र अगिकार: सगमगतको काम, कताव्य र अगिकार दहेाय बमोगजम हुनेछः 

(क) लैंगिक गहिंसा गनिारण सम्बन्िमा सिंघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट स्िीकृत नीगत तथा कायाक्रमको 

कायान्ियनका लागि कोषको रकम उपयोि िने । 

(ख) पीगितको तत्काल राहत, उद्धार तथा पनुस्थाापनाका लागि राहत, आगथाक सहयोि तथा अन्य सामग्री 

उपलब्ि िराउने । 

(ि) लैंगिक गहिंसा गनिारण सम्बन्िमा त्यािंक अध्यािगिक िरर सोको आिारमा लैंगिक गहिंसा गनिारण 

सम्बन्िी नीगत तथा कायाक्रम तजुामा िना सम्बगन्ित गनकायमा गसफाररस िने । 

(घ) कोषको उपयोिको अिस्था अनिुमन िने । 

(ङ) स्िरोजिार तथा सीपमलूक तागलम प्राप्त पीगितलाई गबऊ पूँजी प्रदान िने सम्बन्िमा मापदण्ि बनाई 

लाि ूिने । 

(च) लैंगिक गहिंसा गनिारणको के्षत्रमा काम िने गनकाय तथा सिंस्थासँि समन्िय र साझेदारी िने । 

(छ) कोषको बगृद्धको लागि श्रोतको खोजी िने । 

(ज) लैंगिक गहिंसा गनिारणका लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतनामलूक कायाक्रम सञ्चालन िने । 

(झ) लैंगिक गहिंसा गनिारण सम्बन्िी अन्य काया िने, िराउने । 

 

८. सगमग को बैठक र गिणयर् : (१) सगमगतको बैठक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(२) सगमगतको बैठक सिंयोजकले तोकेको गमगत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 
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(३) सगमगतको बैठक बस्न ुभन्दा कगम्तमा २४ घण्टा अिािै सगमगतको सदस्य-सगचिले बैठकमा छलफल हुने 

कायासचूी सगहतको सचूना सबै सदस्यहरुलाई गदन ुपनेछ । 

(४) सगमगतको कूल सदस्य सिंख्याको पचास प्रगतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपगस्थत भएमा सो सगमगतको 

बैठकको लागि िणपरूक सिंख्या पिेुको मागननेछ । 

(५) सगमगतको बैठकको अध्यक्षता सो सगमगतको अध्यक्षले िनेछ र गनजको अनपुगस्थगतमा सगमगतका 

उपगस्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले िनेछ । 

(६) सगमगतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता िने व्यगिले 

गनणायक मत गदनेछ । 

(७) सगमगतले बैठकमा आिश्यकता अनसुार सािाजगनक सेिाको कुनै कमाचारी, पदागिकारी, गिषय गबज्ञ िा 

अन्य कुनै व्यगिलाई सगमगतको बैठकमा पयािेक्षकको रुपमा भाि गलन आमन्त्रण िना सक्नेछ । 

(८) सगमगतको गनणाय सो सगमगतको बैठकको अध्यक्षता िने पदागिकारीले प्रमागणत िनेछ । 

(९) सगमगतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायागिगि सो सगमगत आफैले गनिाारण िरे बमोगजम हुनेछ । 

पररच्छेद ४ 

रा    था आगथयक स र्ोि 

९. रा    था आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे रकमको  द र आिारिः (१) यस कायागिगि बमोगजम 

गपगितलाई राहत तथा आगथाक सहयोि उपलब्ि िराउदा दहेायको हद तथा आिार बमोगजम उपलब्ि 

िराइनेछ : 

(क) गपगितलाई तत्काल उद्दार िनुापने भएमा सिारी सािनको प्रयोि िनुापने भए सािाजगनक सिारी 

सािनबाट यात्रा िदाा लाग्ने भािा रकम, खाना खचा बापत प्रगतगदन तीन सय रुपैया, बास बस्नपुन े

भएमा सो िापतको छुटै्ट रकम गदनपुने भएमा प्रगतगदन पाचँ सय रुपैयाको दरले बगढमा पाँच हजार 

रुपैया सम्म । 

(ख) गपगितलाई अस्पतालमा भनाा िरी औषिी उपचर िनुापने भएमा अस्पताल आउदाँजादाँ सिारी 

सािन प्रयोि िनुापने भए सािाजगनक सिारी सािनको प्रयोि िदाा लाग्ने भािा रकम, खाना खचा 

बापत प्रगतगदन तीन सय रुपैयँा, अस्पतालमा बस्ने व्यिस्था नभई बागहर बस्नपुने भएमा बगढमा पाँच 

गदनको बास खचा बापत प्रगतगदन पाच सय रुपैया र उपचार खचा समेत िरी बगढमा छ हजार पाँच सय 

रुपैयामा नबढ्ने िरी लािेको यथाथा खचा । 

(ि) गपगित सिँ कुनै बालबच्चा भए सो का लागि गपगित सरहको खाना खचा बापततको थप रकम । 

(घ) गपगितले कुनै गसपमलूक तागलम प्राप्त िरी स्िरोजिार िा व्यिसाय सञ्चालन िना को लागि बस्तिुत 

तथा निद अनदुान माि िरेमा प्रगत व्यगि दश हजार रुपैयँा । 

(ङ) गपगितलाई काननुी सहायता मनोिैज्ञागनक उपचार तथा मनोसामागजक गिमशा सेिाको लागि बगढमा 

पाँच हजार रुपैयँा । 

(च) पनु:स्थापनाका लागि बगढमा पाँच हजार रुपैयँा । 

(छ) सगमगतले तोके बमोगजमको अन्य कायाको लागि कायाको प्रकृगत हरेी बगढमा पाँच हजार रुपैयँा । 
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(ज) गपगितलाई तत्काल उद्दार, राहत, औषिी उपचार, पनु:स्थापना िा आगथाक सहयोि प्रदान निरेमा 

िम्भीर तथा मानिीय क्षगत हुने दगेखएको अिस्थामा सगमगत सिंयोजकले सो प्रयोजनको लागि 

कोषबाट गबस हजार रुपैयँामा नबढ्ने िरी तोकेको रकम । 

(२) उपगनयम १ मा जनुसकैु कुरा लेगखएको भएतापगन नेपाल बागहर रह े बसेको पीगितलाई सगमगत तोके 

बमोगजमको राहत तथा आगथाक सहयोि उपलब्ि िराउन सक्नेछ । 

१०. रा    था आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय गिवेदि गदिुपिे : (१) यस कायागिगि बमोगजम राहत तथा आगथाक 

सहयोि प्राप्त िना चाहने गपगित िा सरोकारिाला व्यगिले राहत तथा आगथाक सहयोि पाउनपुने मनागसि 

कारण तथा प्रमाण खुलाई कायाालयमा  गनिेदन गदनपुने छ । 

(२) उपगनयम १ बमोगजम प्राप्त गनिेदन जाचँबझु िदाा गपगितलाई राहत तथा आगथाक सहयोि िनुापने दगेखएमा 

सगमगतले गनयम ४ र ९ को अिीनमा रही आिश्यक रकम उपलब्ि िराउन सक्नेछ । 

पररच्छेद ५ 

गवगवि 

११. कोषको लेखाङ्कि  था लेखा परीिण : (१) कोषको लेखाङ्कन प्रचगलत काननु बमोगजम राख्न ुपनेछ 

। 

(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट हुनेछ । 

१२. आवग य  (ररिलगिङ्ि) कोष : यस कायागिगि बमोगजम स्थागपत कोष आिगतात (ररभलगभङ्ि) कोषको 

रुपमा रहनेछ । 

 

१३. प्रग वदेि पेश ििे : (१) सगमगतले आफ्ना सम्पणुा काया प्रिगत तथा कोषबाट खचा भएको रकमको गििरण 

चौमागसक तथा बागषाक रुपमा सिंघ र प्रदशेको मगहला तथा बालबागलका सम्बन्िी गिषय हनेे मन्त्रालय र 

कायापागलकामा पेश िनुा पनेछ । 

(२) सगमगतले आफ्नो बागषाक प्रगतिेदन कायापागलका माफा त ्िाउँ सभामा पेश िनुापनेछ । 

(३) सगमगतले चौमागसक तथा बागषाक प्रगतिेदन कायाालयको िेभसाईट माफा त सािाजगनक िनुापनेछ । 

१४. सगमग को सेवा सुगविा : सगमगतको सेिा सगुििा तथा बैठक भत्ता कायापागलकाले तोके बमोगजम हुनेछ । 

 

१५. गिदेशि गदि सक्िे : (१) सिंघ तथा प्रदशेको मगहला तथा बालबालगलका गिषय हनेे मन्त्रालयले सगमगतलाई 

आिश्यक गनदशेन गदन सक्नेछ । 

(२) कायापागलकाले सगमगतलाई आिश्यक गनदेशन गदन सक्नेछ । 

(३) उपगनयम १ र २  बमोगजम प्राप्त गनदशेनको पालना िनुा सगमगतको कताव्य हुनेछ । 
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१६. बािा अड्काउ फुकाउिे : यस कायागिगिको कायाान्व्यनको क्रममा कुनै बािा पना िए कायापागलकाले 

आिश्यक गनणाय िरर बािा अिकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

 

१७. बचाउ : यस अगघ लैंगिक गहिंसा गनिारणका लागि भए िरेका सम्पणूा कामहरु यसै बमोगजम भएको मागननेछ । 

 


