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लैंगगक गहसा गनवारण कोष सञ्चालन काययगवगध  २०७७ 
    गौमुल गाउँपागलकाको प्रशासकीय काययगवगध (गनयगमत गने ) ऐन ,२०७५ को दफा ४ ले  

ददएको ऄगधकार प्रयोग गरी गाउँ काययपागलकाको गमगत २०७७।८।२३ गतेको बैठकले  

काययगवगध पाररत गररएको  छ । 
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१.संगिप्त नाम र प्रारम्भः  
(१)  काययगवगधको नाम  " लैंगगक गहसा गनवारण कोष सञ्चालन काययगवगध ,२०७७ "रहकेो 

छ। 
(२) पररभाषाः गबषय वा प्रसगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययगवगधमाः 
(क) "शाखा" भन्नाले मगहला, बालबागलका तथा जेष्ठ नागररक शाखा सम्झनु पछय। 
(ख)  "कोष" भन्नाले गनयम ३ बमोगजमको लैंगगक गहसा गनवारणका लागग स्थागपत स्थागनय 

स्थागनय राहत तथा उद्धार कोष सम्झनुपदयछ। 
(ग) "पीगडत" भन्नाले लैंगगक गहसाबाट पीगडत वा प्रभागवत व्यक्ती सम्झनु पदयछ। 
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले सगघय सरकारको मगहला बालबागलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय र 

प्रदशे सरकारको सामागजक गवकास मन्त्रालय सम्झनु पछय। 
(ङ)    लैंगगक हहसा" भन्नाले काययस्थलमा हुने यौनजन्त्य दवु्ययवहार सामागजम कुरुगतजन्त्य व्यवहार 

लगायत लैंगगक अधारमा हुने हहसा सम्झनु पछय। 
(च) "सगमगत" भन्नाले गनयम ७ बमोगजमको स्थागनय राहत तथा उद्धार सगमगत सम्झनु पछय। 
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३.कोषको स्थापनाः  (१) लैंगगक हहसा गनवारणका लागग स्थागनय राहत तथा उद्धार कोष 

नामको एक कोष स्थापना गररनेछ। 
(२) कोषमा दहेाय बमोगजमका रकमहरु रहने छन । 

(क) नेपाल सरकार तथा सुदरुपगिम प्रदशे सरकारबाट प्राप्त रकम । 
(ख) गाउँपागलकाबाट प्राप्त रकम । 
(ग) गवदशेी व्यक्ती ऄन्त्तरागिय संघ संस्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम । 
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(घ) स्वदशेी व्यक्ती वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम । 
(ङ) ऄन्त्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
(३) उपगनयम (२) बमोगजमको रकम स्थागनय बैंकमा छुटै्ट खाता खोली जम्मा गररनेछ। 
(४) कोषको खाताको सञ्चालन सगमगतको सदस्य सगचव र गाउँपागलकाको लेखा प्रमुखको 

संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । 
४. कोषमा रकम जम्मा गनेः  मगहला हकक गहतको िेरमा गाउँपागलका िेरगभरमा काययरत 

रागिय तथा ऄन्त्तरागिय गैर सरकारी संस्थाले बार्षषक रुपमा गने खचयको गाउँपागलकाले 

तोकेको प्रगतशत बराबरको रकम नघटाआ कोषमा रकम जम्मा गनुय पनेछ । 
५. कोषको उपयोगः  (१) कोषको रकम  दहेायको कामको लागग पीगडतलाआय उपलब्ध गराउन 

उपयोग गररनेछः 
(क) तत्काल उद्धार गनय । 
(ख) औषधी उपचार गनय । 
(ख१)  राहत प्रदान गने तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउने । 
(ग) कानुनी सहायता,मनोवैज्ञागनक उपचार तथा मनोगवमशय प्रदान गनय । 
(घ) कुनै व्यवसाय गनयको लागग स्वरोजगारका लागग व्यवसाय स्थापना ऄनुदानको रुपमा 

प्रदान गनय । 
(ङ) पुनस्थायपना गराउन । 
(च) पीगडतको लागग सगमगतले तोके बमोगजमको ऄन्त्य काममा । 
(२) उपगनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएता पगन सगमगतले लैंगगक हहसाबाट प्रभागवत 

भआय लागु पदाथयको दवु्ययसनमा फसेका वा सडकमा अएका व्यक्तीलाआय प्राथगमकता ददआय 

कोषको रकम खचय गनय सदकनेछ । 
६. कोषको रकम ऄन्त्य काममा उपयोग गनय नसदकनेः  (१)कोषको रकम गनयम ५ मा लेगखए 

बाहकेको ऄन्त्य काययमा  उपयोग गनय सदकने छैन। 
(२) उपगनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएता पगन सगमगतको सगचवालय तथा बैठक 

सञ्चालन गनय लाग्ने खचयको लागग कोषको रकम उपयोग गनय सदकनेछ । 
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७. सगमगतको गठनः  
(१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने काम समेतको लागग एक स्थागनय राहत तथा   

उद्धार सगमगत रहनेछ। 
(२) सगमगतको गठन दहेाय बमोगजम हुनेछः 
(क) गाउँ पागलका उपाऄध्यि        ऄध्यि 
(ख) प्रमुख प्रशासकीय ऄगधकृत                                       सदस्य 
(ग) गजल्ला प्रशासन कायायलयको ऄगधकृत स्तरको प्रगतगनगध  सदस्य 
(घ) गजल्ला प्रहरी कायायलयको ऄगधकृत स्तरको प्रगतगनगध   सदस्य 
(ङ) गजल्ला सरकारी वदकल कायायलयको प्रगतगनगध    सदस्य 
(च) सामागजक गवकास सगमगतका संयोजक     सदस्य 
(छ) लैंगगक हहसा गनवारणको िेरमा काययरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट 
सञ्चालक सगमगतले तोकेको संस्थाको प्रगतगनगध १ जना   सदस्य 
(ज) गाउँपागलकाको स्वास््य शाखा प्रमुख     सदस्य 
 (झ) प्रमुख मगहला बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखा   सदस्य सगचव 
(३) उपगनयम (२) को खण्ड (छ) बमोगजमको सदस्यको पदावगध २ बषयको हुनेछ। 

(४) सगमगतको सगचवालयको रुपमा मगहला बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखा रहनेछ। 
८. स्थागनय राहत तथा उद्धार  सगमगतको काम कतयव्य र ऄगधकार देहाय बमोगजम हुनेछः 
(क) लैंगगक हहसा गनवारणको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार प्रदशे सरकार तथा गाउँपागलकाबाट   

स्वीकृत नीगत, योजना तथा काययक्रमको लागग कोषको रकम प्रयोग गने, 
(ख) पीगडतलाआय राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउन कोषमा रकम जुटाउने, 
(ग) सगचवालयको काम कारबागहको ऄनुगमन गने वा गराउने, 
(घ) गाउँपागलका िेर गभर घटेका लैंगगक हहसा सम्बन्त्धी घटनाको ऄगधलेख ऄद्यावगधक गने, 
(ङ) सीपमुलक तागलम प्राप्त पीगडतलाआय स्वरोजगारका लागग व्यवसाय स्थापना स्थापना 

ऄनुदान प्रदान गने सम्बन्त्धमा मापदण्ड बनाआ लागु गने, 
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(च) लैंगगक हहसा गनवारणको िेरमा काम गने गनकाय तथा संस्थासंग समन्त्वय गने, 
(छ) कोष वृगद्धको लागग श्रोतको खोजी गने, 
(ज) लैंगगक हहसा गनवारण सम्बन्त्धी ऄन्त्य काम गने गराउने, 
(झ) पीगडतलाआय राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउने, 
(ञ) राहत तथा अर्षथक सहयोगको सदपुयोग भए वा नभएको सम्बन्त्धमा ऄनुगमन गने वा 

गराउने, 
(ट) गजल्ला स्तरमा लैंगगक हहसा गनवारणको िेरमा काययरत गवगभन्न संघ संस्था तथा 

गनकायहरु गबच समन्त्वय गने, 
(ठ) लैंगगक हहसा हुन नददनको लागग स्थागनयस्तरमा जनचेतनामुलक काययक्रम सञ्चालन गने । 
९. सगमगतको बैठक र गनणययः 
(१) सगमगतको बैठक अवश्यकता ऄनुसार बस्नेछ। 
(२) सगमगतको बैठक ऄध्यिले तोकेको गमगत समय र स्थानमा बस्नेछ। 
(३) सगमगतको बैठक बस्नुभन्त्दा कम्तीमा २४ घण्टा ऄगावै सगमगतको सदस्य सगचवले बैठकमा 

छलफल हुने काययसूची सगहतको सूचना सबै सदस्यहरुलाआय ददनु पनेछ। 
(४) सगमगतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रगतशत भन्त्दा बढी सदस्यहरु उपगस्थत भएमा सो 

सगमगतको बैठकको लागग गणपुरक संख्या पुगेको मागननेछ। 
(५) सगमगतको बैठकको ऄध्यिता सो सगमगतको ऄध्यिले गनेछ र गनजको ऄनुपगस्थगतमा 

उपगस्थत सदस्यहरुले अफु मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ। 
(६) सगमगतको बैठकमा बहुमतको राय मान्त्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता 

गने व्यक्तीले गनणाययक मत ददनेछ। 
(७) सगमगतले बैठकमा अवश्यकता ऄनुसार कुनै कमयचारी पदागधकारी वा ऄन्त्य कुनै व्यक्तीलाआय 

पययवेिकको रुपमा भाग गलन अमन्त्रण गनय सके्नछ । 
(८) सगमगतको गनणयय सो सगमगतको सदस्य सगचवले प्रमागणत गरी राख्नेछ। 
(९) सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी ऄन्त्य काययगवगध सो सगमगत अफैले गनधायरण गरे बमोगजम हुनेछ। 
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१०. कोषलाआय रकम उपलब्ध गराउनेः पीगडतलाआय राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध 

गराउनको लागग गाउँपागलकाले प्रत्येक बषय ऄगनवायय रुपमा कोषमा रकम गवगनयोजन 

गनेछ। 
११. राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउने रकमको हद र अधारः 
(१) यस काययगवगध बमोगजम पीगडतलाआय राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउँदा 

दहेायको अधारमा दहेायको रकम नबढ्ने गरी उपलब्ध गराआयनेछः 
(क) पीगडतलाआय तत्काल उद्धार गनुय पने भएमा सवारी साधन प्रयोग गनुय पने भए सावयजगनक 

सवारी साधनबाट यारा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचय वापत प्रगतददन छ सय रुपैंया र 

बास बस्नु पने सो वापत छुटै्ट रकम ददनुपने भएमा प्रगतददन चार सय रुपैंयाको दरले बढीमा 

दश हजार रुपैंया 
(ख) पीगडतलाआय ऄस्पताल भनाय गरी औषधी उपचार गनुय पने भएमा ऄस्पताल अउँदा जाँदा 

सवारी साधन प्रयोग गनुय पने भए सावयजगनक सवारी साधन प्रयोग गदाय लाग्ने भाडा रकम, 
खाना खचय वापत प्रगत ददन छ सय रुपैया,ँ ऄस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभए बागहर बस्नु 

परेमा बढीमा तीन ददनको बास खचय वापत प्रगतददन चार सय रुपैयाँ र उपचार खचय समेत 

बढीमा बीस हजार रुपैया,ँ 
(ग) कानुनी सहायता मनोवैज्ञागनक उपचार वा मनोगवमशयका लागग दश हजार रुपैयाँमा नबढ्ने 

गरी लागेको यथाथय खचय, 
(घ) कुनै व्यवसाय गनयको लागग स्वरोजगारका लागग व्यवसाय स्थापना ऄनुदान समेत गरी 

बढीमा तीस हजार रुपैया,ँ 
(ङ) पुनस्थायपनाको लागग बढीमा पाँच हजार रुपैया,ँ 
(च) सगमगतले तोके बमोगजमको ऄन्त्य कामको लागग कामको प्रकृगत हरेी बढीमा पन्त्र हजार 

रुपैयाँ। 
(२) उपगनयम (१) बमोगजमको रकम ऄपयायप्त भएको मनागसव अधार र प्रमाण सगहत कुनै 

पीगडतले सगमगतमा गनवेदन ददएमा र सो व्यहोरा मनागसव दगेखएमा त्यस्तो पीगडतलाआय 

दआु हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी मनागसव रकम थप गरी ददन सके्नछ। 
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(३) उपगनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन नेपाल बागहर रह ेबसेको पीगडतलाआय 

सगमगतले तोके बमोगजमको राहत तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउन सदकनेछ। 
१२. राहत तथा अर्षथक सहयोग प्राप्त गनय गनवेदन ददनुपनेः  
 (१) यस काययगवगध बमोगजम राहत तथा अर्षथक सहयोग प्राप्त गनय चाहने पीगडत वा 

सरोकारवाला व्यगक्तले राहत तथा अर्षथक सहयोग पाउनुपने मनागसव कारण नखुलाआय 

ऄनुसूचीमा उल्लेख भए बमोगजमको ढाँचामा सगमगतमा गनवेदन ददनु पनेछ। 
(२) उपगनयम (१) बमोगजम प्राप्त भएको गनवेदन जाँचबुझ गदाय पीगडतलाआय राहत तथा 

अर्षथक सहयोग गनुय पने दगेखएमा सगमगतले गनयम ८ को ऄगधनमा रही पीगडतलाआय राहत 

तथा अर्षथक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। 
१३. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सके्नः (१) यस काययगवगधमा ऄन्त्यर जुनसुकै कुरा लेगखएको 

भएतापगन पीगडतलाआय तत्काल उद्धार औषधी उपचार पुनस्थायपना वा राहत तथा अर्षथक 

सहयोग प्रदान नगरेमा गगम्भर तथा मानगवय िगत हुने दगेखएमा ऄध्यिले सो प्रयोजनको 

लागग कोषबाट पचास हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनागसव रकम सम्बगन्त्धत पीगडतलाआय 

उपलब्ध गराउन सके्नछ। 
(२) उपदफा (१) बमोगजकको ऄवस्था गरी सगमतको ऄध्यिबाट पीगडतलाआय रकम उपलब्ध 

गराआएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराआएपगछ बस्ने सगमगतको बैठकबाट सो गवषयको 

ऄनुमोदन गराउनु पनेछ। 
१४.कोषको लेखा र लेखा पररिणः  (१) कोषको अय व्ययको लेखा प्रचगलत कानुन बमोगजम 

रागखनेछ। 
१५. "स्वरोजगारका लागग व्यवसाय स्थापना ऄनुदान रकम": यो कोष अवर्षतत (ररभगल्भङ) 

कोषको रुपमा रहनेछ। स्थागनय राहत तथा उद्धार सगमगतको गसफाररसमा पररचालन 

गररनेछ। 
१६. प्रगतवेदन पेश गनेः   
(१) सगमगतले प्रत्येक रैमागसक रुपमा सो सगमगतबाट भए गरेका काम कारबाहीको प्रगतवेदन 

गाउँपागलकामा पठाउनुपनेछ। 
(२) सगमगतले अर्षथक बषय समाप्त भएको गतन मगहला गभर सो सगमगतबाट ऄगधल्लो अर्षथक 

बषय भररमा भए गरेका काम कारबागहको प्रगतवेदन गाउँपागलका समि पेश गनुय पनेछ। 
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(३) गाउँपागलकाले उपगनयम (२) बमोगजमको प्रगतवेदन सावयजगनक गनय सके्नछ। 
१७. बैठक भत्ाः सगमगतका ऄध्यि वा सदस्यले सो सगमगतको बैठकमा भाग गलए वापत 

गाउँपागलकाले तोके बमोगजमको रकम बैठक भत्ा बापत पाउनेछन। 
१८.गनदेशन ददन सके्नः  
(१) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा नगरपागलकाले सगमगतको काम कारबागहको सम्बन्त्धमा 

सो सगमगतलाआय अवश्यक गनदशेन ददन सके्नछन। 
(२)  उपगनयम (१) बमोगजम ददआएको गनदशेनको पालना गनुय सगमगतको कतयव्य हुनेछ। 
 १९. बाधा ऄड्काउ फुकाउनेः यो काययगवगध कायायन्त्वयनका क्रममा कुनै बाधा ऄड्काउ उत्पन्न 

भएमा फुकाउने ऄगधकार काययपागलकामा गनगहत रहनेछ। 
२०. खारेजी र बचाउः यस काययगवगध बमोगजम भए गरेका कामकारबाही यसै बमोगजम र ऄन्त्य 

कुरा प्रचगलत ऐन कानुन बमोगजम हुनेछन्। 
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ऄनुसूची  

      (दफा १२ संग सम्बगन्त्धत) 
 

                           गबषयः सहयोग उपलब्ध गराआय पाउँ । 
श्री ऄध्यिज्य ू
स्थागनय उद्धार तथा राहत सगमत 
गौमुल गाउँपागलका बाजुरा 
म…………………मा वस्ने बषय…………. को ……………गमगत …………मा लैंगगक 

हहसाबाट पीगडत भएको छु। मेरो अर्षथक स्तर ज्याद ैकमजोर रहकेो छ। म उपर लैंगगक 

हहसा(……………………) भएको कारणले मेरो मानगसक/ शारीररक/ सामागजक 

ऄवस्था कमजोर भआ ऄशक्त ऄवस्थामा रहकेो हुनाले मलाआय औषधी उपचार/कानुनी 

सहायता एवम् परामशय/ उद्धार/ मनोगवमशय/ स्वरोजगार/ पुनस्थायपना /ऄन्त्य कामको 

लागग सहयोगको अवश्यकता परेको हुदँा स्थागनय लैंगगक हहसा गनवारण कोषबाट 

गनयमानुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराआय ददनु हुन यो गनवेदन पेश गरेको छु ।  
 
      गनवेदककोः 
      नाम थरः………………. 
      ठेगानाः…………………. 
      दस्तखतः……………….. 
      गमगतः……………….. 
       अज्ञाले, 

            

         गनगमत् प्रमुख प्रशासकीय ऄगधकृत 
 


