

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          सखंयाः७             पौष २६ गते आइतबार, २०७७ 

भाग-२ 

िैंङ्लगक ल ंसा लिवारण कोष (सञ्चािि) काययलवलध,२०७७ 

 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत २०७७।०९।२३ 

प्रास्ताविाः सिाजिा बढद ै गइरहकेो िैङ्लगक लहिंसा लिवारणका िालग कोष स्थापिा गिय बान्छिीर् दलेिएकािे 

प्रशासकीर् कार्यलवलि (लिर्लित गिे) ऐि, २०७४ को दफा ४ िे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरी गन्र्ापिरुा गाउँपालिकािे 

िैंलगक लहिंसा लिवारण कोष सञ्चािि सम्वलन्ि कार्यलवलि बिाएको छ । 

१. सिंलिप्त िाि र प्रारम्भः (१) र्ी कार्यलवलिको िाि “िैङ्लगक लहिंसा लिवारण कोष (सिंचािि) कार्यलवलि, २०७७ रहकेो 

छ । 

 (२) र्ो कार्यलवलि तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसिंगिे अको अथय ििागेिा र्स कार्यलवलििा, 

(क) “कार्ायिर्” भन्िािे गन्र्ापिरुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झि ुपछय । 

(ि) “कोष” भन्िािे लिर्ि ३ बिोलजिको िैङ्लगक लहिंसा लिवारण कोष सम्झि ुपछय । 

(ग) “पीलित” भन्िािे िैङ्लगक लहिंसाबाट पीलित वा प्रभालवत व्र्लि सम्झि ुपछय । 

(घ) “सञ्चािक सलिलत” भन्िािे लिर्ि ८ बिोलजिको राहत तथा आलथयक सहर्ोग सलिलत सम्झि ुपछय । 

(च) “िैङ्लगक लहिंसा” भन्िािे कार्यस्थि सावयजलिक स्थि, घरपररवारिा हुिे र्ौिजन्र् दवु्र्यवहार, सािालजक 

कुरीलतजन्र् व्र्वहार िगार्त िैङ्लगक आिारिा हुिे लहिंसा सम्झि ुपछय । 

स्थािीय राजपत्र 




 

३. कोषको स्थापिाः (१) िैङ्लगक लहिंसा लिवारण कोष िािको एक कोष स्थापिा गररएको छ । 

 (२) कोषिा दहेार् बिोलजिका रकिहरु रहिेछिः्- 

  (क) िेपाि सरकारबाट प्राप्त रकि, 

  (ि) गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकि, 

  (ग) लवदशेी व्र्लि, अन्तरालरिर् सिंघ सिंस्था वा प्राप्त रकि, 

  (घ) स्वदशेी व्र्लि वा सिंघ वा सिंस्थाबाट प्राप्त रकि, 

  (ङ) अन्र् कुि ैस्रोतबाट प्राप्त रकि । 

 (३) उपलिर्ि (१) बिोलजिको रकि बैंकिा छुटै िाता िोिी जम्िा गररिेछ । 

४. कोषिा रकि जम्िा गिेः िलहिा हक हीतको सिंरिणका िालग गाउँपालिकािे बालषयक रुपिा तोके बिोलजिको 

प्रलतशत बराबरको रकििा िघटाई कोषिा जम्िा गिुय पिेछ । 

५. कोषको उपर्ोगः  (१) कोषको रकि दहेार्को कािको िालग पीलितिाई उपिब्ि गराउि उपर्ोग गररिेछः 

(क) तत्काि उद्धार गिय, 

(ि) औषलि उपचार गिय, 

(ग) राहत प्रदाि गिय तथा आलथयक सहर्ोग उपिव्ि गराउिे, 

(घ) काििूी सहार्ता, ििोवैज्ञालिक उपचार तथा ििोलविसय प्रदाि गिय, 

(ङ) कुिै व्र्वसार् गियको िालग वीउ पूँजी (लसि िलि) को रुपिा प्रदाि गिय, 

(च) पिुयःस्थापिा गराउि, 

(छ) पीलितको िालग सञ्चािक सलिलतिे तोके बिोलजिको अन्र् काििा, 

(२) उपलिर्ि (१) िा जिुसकैु कुरा िेलिएको भएतापलि सञ्चािक सलिलतिे िैङ्लगक लहिंसाबाट पीलित बािबालिका 

तथा लकशोर लकशोरी वा िैङ्लगक लहिंसाबाट प्रभालवत भई िाग ूपदाथयको दवु्र्यसििा फसेका वा िािलसक रोगी भई 

सिकिा आएका व्र्लििाई प्राथलिकता लदई कोषको रकि िचय गिय सक्िेछ । 

६. कोषको रकि अन्र् काििा उपर्ोग गिय िसलकिेः  (१) कोषको रकि लिर्ि ५ िा िेलिए बाहकेको अन्र् कार्यिा 

उपर्ोग गिय सलकिे छैि । 




 

 (२) उपलिर्ि (१) िा जिुसुकै कुरा िेलिएको भएतापलि सञ्चािक सलिलतको बैठक सञ्चािि गिय िाग्िे िचयको 

िालग कोषको रकि उपर्ोग गिय सलकिेछ । 

७. कार्ायिर्िाई रकि उपिब्ि गराउिेः पीलितिाई राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउिको िालग सञ्चािक 

सलिलतिे कोषबाट कार्ायिर्को िाििा रकि लिकाशा लदिेछ । 

८. सञ्चािक सलिलतको गठिः (१) पीलितिाई राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउिे काि सितेको िालग 

सञ्चािक सलिलत रहिेछ । 

(२) सञ्चािक सलिलतको गठि दहेार् बिोलजि हुिेछः 

 (क) गाउँपालिका अध्र्ि     -अध्र्ि 

 (ि) प्रििु प्रशासलकर् अलिकृत     -सदस्र् 

 (ि) प्रििु, इिाका प्रहरी कार्ायिर्    -सदस्र् 

 (ग) गाउँ सभा सदस्र् (िलहिा २ जिा)    -सदस्र् 

 (घ) िैङ्लगक लहिंसा लिवारणको िेत्रिा कार्यरत स्थािीर् तहिा गरै सरकारी सिंस्थाहरु िध्र्ेबाट सञ्चािक सलिलतिे 

तोकेको सिंस्थाको प्रलतलिलि एक जिा    -सदस्र् 

 (ङ) िलहिा तथा बािबालिका शािा प्रििु   -सदस्र् -सलचव 

 (३) उपलिर्ि (२) को िण्ि (घ) बिोलजिको सदस्र्को पदावलि ३ बषयको हुिेछ । 

(४) सञ्चािक सलिलतको सलचवािर् कार्ायिर्िा रहिेछ ।  

(५) सञ्चािक सलिलतको बैठक सम्वन्िी कार्यलवलि सो सलिलत आफैिे लििायरण गरे बिोलजि हुिेछ । 

९. सञ्चािक सलिलतको काि, कतयब्र् र अलिकारः सञ्चािक सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार दहेार् बिोलजि 

हुिेछः 

 (क) पीलितिाई राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउिे, 

(ि) राहत तथा आलथयक सहर्ोगको सदपुर्ोग भए वा िभएको सम्वन्ििा अिगुिि गिे वा गराउि, 

 (ग) स्थािीर् तहिा िैङ्लगक लहिंसा लिवारणको िेत्रिा कार्यरत लवलभन्ि सिंघ, सिंस्था तथा लिकार्हरु बीच सिन्वर् गिे, 

(घ) िैङ्लगक लहिंसा हुि िलदिको िालग स्थािीर्स्तरिा जिचेतिाििूक कार्यक्रि सञ्चािि गिे, 




 

१०. राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउिे रकिको हद र आिारः (१) र्स लिर्िाविी बिोलजि पीलितिाई 

राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउँदा दहेार्को आिारिा दहेार्को रकििा िबढ्िे गरी उपिब्ि गराईिेछ । 

(क) पीलितिाई तत्काि उद्धार गिुय पि ेभएिा सवारी सािि प्रर्ोग गिुय पिे भए सावयजलिक सवारी साििबाट र्ात्रा गदाय 

िाग्िे भािा रकि, िािा िचयवापत र बास बस्िपुिे भए सो वापत छुटै रकि लदिे, 

(ि) पीलितिाई अस्पताििा भिाय गरी औषिी उपचार गिुय पिे भएिा अस्पताि आउँदा जाँदा सवारी सािि प्रर्ोग गिुय 

पिे भए सावयजलिक सवारी सािि प्रर्ोग गदाय िाग्िे भािा रकि, िािा िचय, अस्पताििा बस्िे व्र्वस्था िभई वालहर 

बस्ि ुपरेिा बढीिा तीि लदिको बास िचय र उपचार िचय सिते उपिब्ि गराउिे, 

(ग) काििूी सहार्ता, ििोवजै्ञालिक उपचार वा ििोलविशयका िालग पाँच हजार रुपैर्ाँिा िबढ्िे गरी िागकेो र्थाथय िचय, 

(घ) कुिै व्र्वसार् गियको िालग वीउ पूँजीको रुपिा वस्तुगत तथा िगद अिदुाि सिते गरी बढीिा वीस हजार रुपैर्ा, 

(ङ) पिुयःस्थापिाको िालग बढीिा पाँच हजार रुपैर्ाँ, 

(च) सञ्चािक सलिलतिे तोके बिोलजिको अन्र् कािको िालग कािको प्रकृलत हरेी बढीिा दश हजार रुपैर्ाँ, 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको रकि अपर्ायप्त भएको ििालसव आिार र प्रिाण सलहत कुिै पीलितिे कार्ायिर्िा लिवदेि 

लदएिा र सो व्र्होरा ििालसव दलेिएिा सञ्चािक सलिलतिे त्र्स्तो पीलितिाई ििालसव रकि थप गरी लदि सक्िेछ । 

११. राहत तथा आलथयक सहर्ोग प्राप्त गिय लिवदेि लदि ुपिेः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि राहत तथा आलथयक सहर्ोग 

प्राप्त गिय चाहिे पीलित वा सरोकारवािा व्र्लििे राहत तथा आलथयक सहर्ोग पाउि ुपिे ििालसव कारण ििुाई विा 

कार्ायिर्को लसफाररस सलहत वा न्र्ालर्क सलिलतको लसफाररस िाफय त िलहिा तथा बािबालिका शािािा लिवदेि लदि ु

पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजि प्राप्त भएको लिवदेि जाँचबझु गदाय पीलितिाई राहत तथा आलथयक सहर्ोग गिुय पि ेदलेिएिा 

सञ्चािक सलिलतिे लिर्ि १० को अिीििा रही पीलितिाई राहत तथा आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउिेछ । 

१२. तत्काि रकि उपिव्ि गराउि सक्िेः (१) र्स कार्यलवलििा अन्र्त्र जिुसकैु कुरा िेलिएको भएतापलि पीलितिाई 

तत्काि उद्धार, औषलि उपचार, पिुयस्थापिा वा राहत तथा आलथयक सहर्ोग प्रदाि िगरेिा गलम्भर तथा िािवीर् िलत 

हुिे दलेिएिा सञ्चािक सलिलतको अध्र्ििे सो प्रर्ोजिको िालग कोषबाट रु १०,०००।-(रु. दश हजार िात्र) िवढ्िे 

गरी ििालसव रकि सम्वलन्ित पीलितिाई उपिव्ि गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) विोलजिको अवस्था परी सञ्चािक सलिलतको अध्र्िबाट पीलितिाई रकि उपिव्ि गराईएकोिा 

त्र्सरी रकि उपिव्ि गराईए पलछ वस्िे सञ्चािक सलिलतको वठैकबाट सो लवषर्को अिुिोदि गराउि ुपिेछ ।  




 

१३. थप रकि लिकासा िाग गिय सक्िेः (१) कोषिा रहकेो रकि अपर्ायप्त भएिा रकि अपर्ायप्तताको कारण ििुाई 

सञ्चाक सलिलतिे थप रकि िाग गिय सक्िेछ । 

 (२) उपलिर्ि (१) बिोलजि थप रकि िाग भई आएिा गाउँपालिकािे आवश्र्कता र औलचत्र्ता हरेी कोषिा थप 

रकि लिकासा लदि सक्िेछ । 

१४. छुटै्ट िाता िोल्ि ुपिेः (१) गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको रकि कुिै बालणज्र् बैंकिा अथवा गाउँपालिकािे आलथयक 

कारोवार गिे बैंकिा छुटै्ट िाता िोिी जम्िा गिुय पिेछ । 

(२) उपलिर्ि (१) बिोलजिको िाताको सञ्चािि कार्ायिर् प्रििु र िेिािा काि गिे िखु्र् कियचारीको सिंर्िु 

दस्तितबाट हुिेछ । 

१५. कोषको िेिा र िेिा पररिणः (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित काििू बिोलजि रालििेछ । 

(२) कोषको िेिापरीिण िहािेिा परीिकबाट हुिेछ । 

१६. आवलतय (ररभल्भीङ) कोषः र्ो कोष आवलतय (ररभल्भीङ) कोषको रुपिा रहिेछ । 

१७. प्रलतवदेि पेश गिेः (१) राहत सलिलतिे प्रत्र्ेक २ िलहिािा सो सलिलतबाट भए गरेका काि कारवाहीको प्रलतवदेि 

कार्यपालिका िाई बझुाउि ुपिेछ । 

(२) कार्ायिर्िे वालषयक रुपिा प्रलतवदेि सावयजलिक गिुयपिेछ । 

१८. बैठक भत्ाः सञ्चािक सलिलतका अध्र्ि वा सदस्र्िे सो सलिलतको बैठकिा भाग लिए वापत गाउँ 

कार्यपालिकािे तोके बिोलजिको रकि बैठक भत्ा वापत पाउिेछि ्। 

१९. लिदशेि लदि सक्िेः (१) कार्यपालिकािे सञ्चािक सलिलतको काि कारवाहीको सम्वन्ििा सो सलिलतिाई 

आवश्र्क लिदशेि लदि सक्िेछ । 

                                                                                                आज्ञािे 

                                                                                                लिलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


