
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 
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भाग - २ 

 

 

 

 

लैङ्गगक ग िंसा गिवारण कोष सिंचालि कार्यगवगि २०७७ 

प्रस्ताविा 

नेपािको संलिधानको धारा ३८ को िलहिाको हकको कायाान्वयन गना र िैङ्लगक लहसांिाट लपलड  वा प्रभालव िाई 

 त्काि उद्धार गना वा पनुास्थापना गने कायाका िालग दहु ुँ गाउुँपालिकािा िैङ्लगक लहसां लनवारण कोष स्थापना गरर सो 

कायापालिकािाट स्वीकृ  लिल  २०७७।१०।२६ 



कोषिाट पीलड  वा प्रभालव िाई रकि प्रदान गने कायािाई सरि,सहज एव ंप्रभावकारी िनाउनका िालग िैङ्लगक लहसां 

लनवारण कोष (संचािन) लनयिाविी २०७६(दास्रो संसोधन)  था िैङ्लगक लहसा लनवारण कोष स्थापना लवस् ारका  

िालग सर्ा  अनदुान रकि खचा सम्िन्धी कायालवलध २०७६ को अलधनिा रलह दहु ुँ गाउुँपालिकािा िैङ्लगक लहसा 

लनवारण कोष संचािन कायालवलध  यार गनुापने वान्छनीय भएकोिे  स्थानीय सरकार संन्चािन ऐन २०७४ को दफा 

(१०२) को उपदफा (२) ििोलजि िनेको दहु ुँ गाउुँपालिको प्रर्ासलकय कायालवलध(लनयलि  गने) ऐन२०७५को दफा (४) 

ििोलजि िैङ्लगक लहसां लनवारण कोष संचािन कायालवलध,२०७७ गाउुँपालिकािाट स्वीकृ  गरर जारी गररएको छ। 

१) सिंगिप्त िाम र प्रारम्भ 

क) यो कायालवलधको नाििः  िैङ्लगक लहसंा लनवारण कोष संचािन कायालवलध,२०७७ रहने छ । 

ख) यो कायालवलध कायापालिकािाट स्वीकृ  भएको लिल िाट  िाग ुह नेछ । 

पररभाषा लिषय वा प्रसंगिे अको अथा निागिेा यस कायालवलधिािः 

क)“गाउुँपालिकािःभन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकािाई िाई सम्झन ुपदाछ । 

ख) कोषिः भन्नािे दफा (३) ििोलजिको िैङ्लगक लहसां लनवारण कोष सम्झनुं पदाछ । 

ग) लपलड िः िैङ्लगक लहसांिाट पीलड  वा प्रभालव   व्यलि सम्झनुं पदाछ । 

घ) घरेि ु लहसंा भन्नािे कुनै व्यलििे घरेि ु सम्िन्ध भएको अको कुनै व्यलििाई र्ारीररक,िानलसक,यौनजन्य वा  

आलथाक या ना सम्झन ुपदाछ । 

ङ) िैङ्लगक लहस भन्नािे सावाजनीक वा लनजी जीवनिा लिंगका आधारिा कसै प्रल  र्ारीररक,िानलसक,वा यौनजन्य 

क्षल  वा पीडा पयुााउने काया सम्झन ु पदाछ र सो र्ब्दिे लिंगको आधारिा ह ने वा ह न सक्ने कुनै पलन प्रकारको 

अपिानजन्य,पीडाजन्य वा धम्कीपणूा व्यवहार,दवाव,करकाप वा स्वचे्छाचारी रुपिा िलहिािाइ्र्् स्व न्त्र ाको उपभोग 

गनािाट िन्ची  गने कुनै काया सि ेिाई जनाउछ ।  

च) कोष संचािन सलिल  भन्नािे कायालवलधको दफा (९) ििोलजि गलि  सलिल िाईसम्झनु पदाछ । 

२) कोषको स्थापिा 

१) िैङ्लगक लहसािः लपलड  र प्रभालव हरुको  त्काि उद्धार गना,राह  र पनुिःस्थापना गने काि सि ेका िालग दहु ुँ 

गाउुँपालिकािे एक लहसंा लनवारण कोष खडा गरेको छ । 

२) कोषिा दहेाय ििोलजिको रकि जम्िा गना सलकनेछ । 



क) संलघय  था प्रदरे् सरकारिाट प्राप्त ह ने अनदुान रकि  

ख) गाउुँपालिका आन् ररक स्रो िाट छुट्याइ्रएको रकि   

ग) लवलभन्न संघ सस्था वा व्यलििाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकि  

घ) अन्य कुनै आन् ररक  था िालिृय स्रो िाट प्राप्त रकि  

ङ) िैक खा ािा रहकेो िौज्दा  िाट प्राप्त ब्याज रकि  

३.कोषमा रकम जम्मा गिे दु  ुँ गाउुँपागलकाको प्रत्रे्क बागषयक बजेटमा व्र्वस्था गरर कोषमा रकम जम्मा गिुय 

पिेछ । 

४.कोषको उपर्ोग 

१) कोषको रकि दहेायको कािको िालग उपिब्ध गराउन उपयोग गररनेछ । 

क) लपलड िाई  त्काि उद्धार गना 

ख) लपलड िाइ्र औषधी उपचार गना 

ग) लपलड िाई  त्काि उपचार गराउदा िागकेो खचा पीडकिे  त्काि व्यहोना नसक्ने भई अदाि को आदरे् ििोलजि 

त्यस् ो लपलड को स्वास््य उपचार गना, 

घ) राह  प्रदान गना  था आलथाक सहयोग उपिब्ध गराउने, 

ङ) लपलड िाई काननुी सहाय ा िनोवजै्ञालनक उपचार  था िनोपरािर्ा िगाय का सेवा प्रदान गना, 

च) सीपििुक  ालिि प्राप्त लपलड िाई स्वरोजगारका िालग कुनै व्यवसाय स्थापना गनाको िालग अनदुान रकि प्राप्त गना, 

छ) लपलड  र प्रभालव का िालग पनुास्थापना गराउन, 

ज) अल्पकालिन िलहिा सरुक्षा सेवा केन्र संचािनकोिालग िाग भई आएिा सलिल िे आवश्यक िानेिा आवश्यकत्ता र 

औलचत्याको आधारिा सेवा केन्र संचािनको िालग रकि प्रदान गना, 

झ) लपलड को िालग कोष पररचािन सलिल िे  ाके ििोलजिको अन्य काि गना, 

(२) उपलनयि (१) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए ा पलन कोष सञ्चािक सलिल िे िैङ्लगक लहसांिाट लपलड  

िाििालिका  था लकर्ोर लकर्ोरी वा िैङ्लगक लहसांिाट प्रभालव  भई िाग ुपदाथाको रुव्यसनिा फर्केा वा सडकिा 



आएका व्यलत्तिाई प्राथलिक ा लदई कोषको रकि खचा गना सक्नेछ । 

५. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गिय िसगकिे 

कोषको रकि दफा (५) ििोलजि िाहके अन्य कािका िालग उपयोग गना सलकने छैन । 

६. रा त तथा आगथयक स र्ोगको आिार मापदण्ड 

(१) दहु ुँ गाुँउपालिकाको कोष पररचािन सलिल  गिन गरर पीलड  र प्रभालव िाई राह   था आलथाक सहयोग प्रदान 

गनुापदाछ । 

(२) कोष संचािन सलिल  उपदफा (१) ििोलजि पीलड  र प्रभालव िाई रकि उपिब्ध गराउदा दहेाय ििोलजिको 

रकिको हद र आधार लिनपुदाछ । 

क) पीलड िाई  त्काि उद्धार,औषधी उपचार,पनुास्थापना वा राह   था आलथाक सहयोग नगरेिा गम्भीर िानलवय क्षल  

ह ने दलेखएका कोष संचािन सलिल  लनणाय  गरर िीस हजार रुपयािा निढ्ने गरर िनालसव रकि, 

ख) लहसंा पीलड िे कुनै सीप ििुक  ालिि प्राप्तगरर व्यवसाय संचािन गनाका िालग वस् ुग  सहयोग वा नगद अनदुान 

िाग गरेिा व्यवसायको प्रकृल  र औलचत्य ा आधारिा प्रल  व्यलत्त िढीिा िीस हजार रुपैया, 

ग) पीलड िाई काननुी सहाय ा,िनोवजै्ञालनक उपचार वा िनोलविर्ाका िालग पाुँच हजार रुपैयािा निढ्ने गरर िागकृो 

यथाथा खचा, 

घ)  पीलड िाई  त्काि उद्धार गनुा पन ेभएिा सवारी सधन प्रयोग गनुा पन ेभए सावाजलनक सवारी साधनिाट यात्रा गदाा 

िाग्ने भाडा रकि,खाना खचा वाफ  प्रल लदन  ीन सय रुपैया र िास िस्न ्पने भए सो वाफ   छुटै रकि लदन ुपने भएिा 

प्रल लदन  पाुँचसय रुपैयाका दरिे िाग्को यथाथा खचा रकि, 

ङ) पीलड िाई अस्प ाििा भनाा गरी औषधी उपचार गनुा पने भएिा अस्प ाि आउदा जादा सवारी साधन प्रयोग गनुा 

पने भए सावाजलनक सवारी साधन प्रयोग गदाा िाग्ने भाडा रकि,खाना खचा वाप  प्रल  लदन  ीन सय रुपैया ,अस्प ाििा 

िस्ने व्यवस्था नभइ्र िालहर िस्न ुपरेिा िास खचा वाप  प्रल  लदन पाुँच सय रुपैया र खचाको यथाथा रकि, 

 

 

च) कोष संचािन सलिल   ोके ििोलजिको अन्य कािको िालग कािको प्रकृल  ,आवश्यत्ता र औलचत्य ाको आधारिा 

िढीिा दर् हजार रुपैया, 



 

७. रा त तथा आगथयक स र्ोग प्राप्त गिय गिवेदि गदिु पिे 

१) यस कायालवलध ििोलजि राह   था आलथाक सहयोग प्राप्त गनै चाहने पीलड  वा सरोकारवािा व्यलििे राह   था 

आलथाक सहयोग  पाउन ुपने िनालसव कारण खिुाई कायााियिा लनवदेन लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) ििोलजि प्राप्त लनवदेन उपर जाचिझु गदाा पीलड   था प्रभालव िाई राह   था आलथाक सहयोग 

उपिब्ध गराउन ु पने आधार दलेखएिा िागादर्ानको दफा (७) ििोलजि कोष संचािन सलिल िे लनणाय गरर उपिब्ध 

गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा उल्िेख भए ा पलन पीलड   था प्रभालव िाई  त्काि राह   था आलथाक सहयोग 

उपिब्ध गराउन ु पने िनालसव दलेखएिा दफा (७) ििोलजि कोष संचािन सलिल िाट पलछ अनिुोदन गराउने गरर 

संयोजकिे  त्काि उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) ििोलजि प्राप्त लनवदेन अनसुार जाचिझु गदाा पीलड   था प्रभालव िाई राह   था 

आलथाक सहयोग उपिब्ध गराउन ुपने आधार नदलेखएिा सोको जानकारी लनवदेकिाई गराउन ुपनेछ । 

 

८. कोष सिंचालि सगमगत गठि 

(१) कोषको संचािन  था व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िालग दहेायििोलजि कोष संचािन सलिल  रहनेछ । 

 

(क) गाउुँपालिका उपाध्यक्ष                                                   संयोजक 

(ख) प्रिखु प्रर्ासलकय अलधकृ                                               सदस्य 

(ग) सािालजक लवकास सलिल  संयोजक                                        सदस्य 

(घ) आलथाक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखु                                             सदस्य 

(ङ) स्वास््य  था सािालजक लवकास र्ाखा प्रिखु                                  सदस्य 

(च) प्रहरी चौकी ईन्चाजा                                                     सदस्य 



(छ) िैङ्लगक लहसा लनवारणको के्षत्रिा काया गने संघसंस्थाहरु िध्येिाट संयोजकिे िनोलन  गरेको १ जना- सदस्य 

(ज) लर्क्षा यवुा  था खेिकुद लवकास र्ाखा प्रिखु                             सदस्य 

(झ) िलहिा िाििालिका  था सिाज कल्याण र्ाखा प्रिखु                सदस्य 

सलचव 

 

(२) सलिल को विैकिा आवश्यक ा अनसुार लवज्ञिाई आिलन्त्र  गना सलकनेछ । 

(३) सलिल को विैक सम्िन्धी कायालवधी गाउुँपालिकाको िैिक संचािन कायालवलध ििोलजि ह नेछ । 

९. सगमगतको काम,कतयव्र् र अगिकार 

सलिल को काि क ाव्य  दहेाय ििोलजि ह नेछ । 

क) यसै सलिल िे िैङ्लगक लहसां लनवारण कोष (संचािन)(दोस्रो संसोधन) लनयिाविी २०७६ िे ििू लनयिाविीको 

दफा (११) िा संसोधन गरर लनदरे्न गरे ििालजिको स्थालनय  त्काि राह   था उद्दार सलिल  का रुपिा सि े रलह 

िैङ्लगक लहसां लपलड   था प्रभालव को  त्काि उद्दार गने,पनुास्थापना गने  था राह   था आलथाक सहयोग उपिब्ध 

गराउने सम्िन्धिा कायाक्रि  जुािा सिे का लक्रयाकिाप सि े गनेछ । 

ख) िैङ्लगक लहसां लपलड   था प्रभालव को पलहचान गने र वास् लवक लपलड   था प्रभालव का राह   थाआलथाक 

सहयोग उपिब्ध गराउने, 

ग) स्वीकृ  कायाक्रिका िालग कोष पररचािन गने, 

घ) स्वीकृ  कायाक्रि कायाान्वयन भए नभएको सम्िन्धिा अनगुिन गने, 

(ङ) सलिल िाट गररने कायाक्रिको अनगुिन गने वा गराउने, 

च) िैङ्लगक लहसा लनवारणको के्षत्रिा काि गने लनकाय संग सिन्वय गने, 

छ) सलिल िाई  त्काि आवश्यक पने कोषिा रहकेो रकि उपयिु के्षत्रिा िगानी गने, 

ज) काषिा रकि िलृद्धको िालग खोजी गने, 

झ) िैङ्लगक लहसां लपलड   था प्रभालव  सम्िन्धी अन्य काि गने वा गराउने, 



१०) सगमगतको बैठक गिणयर्ः 

क) सलिल को िैिक आवश्यक ा अनसुार  िस्नेछ । 

ख) सलिल को कुि सदस्यसंख्याको ५०प्रल र्  भन्दा िलढ सदस्य उपलस्थ  भएिा सलिल को िैिकको गणुपरुकसंख्या 

पगुकेो िालननेछ । 

ग) सलिल को िैिकको अध्यक्ष ा सलिल को संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुलस्थल िा उपलस्थ  सदस्यहरु िध्येिाट 

छानेको सदस्यिे गनेछ । 

घ) सलिल को िैिकिा िह ि को राय िान्य ह नेछ र ि  िरािर भएिा िैिकको अध्यक्षा गने व्यलत्तिे लनणाायक ि  लदनेछ 

। 

ङ) सलिल िे आवश्यक ा अनसुार गाउुँपालिकाको कुनैपदालधकारी वा किाचारी िाई सलिल को िैिकिा पयावेक्षकको 

रुपिा  आिन्त्रण गना सक्नेछ । 

च) सलिल को लनणाय सलिल को सदस्य सलचविे प्रिालण  गरी रालखनेछ । 

छ) सलिल को िैिक सम्िन्धी अन्य कायालवलध सलिल को िैिकिा लनणाय गरर लनधाारण गना सलकनेछ । 

११. सगमगतको प्रशासगिक खचय 

सलिल को प्रर्ासलनक खचा कोषिा जम्िा भएको रकि र सो कोष िाट प्राप्तव्याज रकिको ५ प्रल र्  भन्दा िढी ह नेछैन । 

१२. खाता सिंचालि 

क) कोषको रकि सलिल को लनणाय ििोलजि कुनै िालण्ज्य िैंकिा खा ा खोलि जम्िा गनुापदाछ । 

ख) उपदफा (क) ििोलजि खा ा संचािन प्रिखु प्रर्ासलकय अलधकृ  र िेखा र्ाखा प्रिखुको संयिु दस् ख िाट ह नेछ 

।  

१३. कोषको लेखा र लेखा पररिण 

कोषको िेखा र िेखा पररक्षण  गाउुँपालिकािे अपनाएको िेखा प्रणिी र िेखा पररक्षण प्रलक्रया ििोलजि ह नेछ । 

१४. कोषको रकम गिज ि  िे 

कोषको रकि खचा नभई आलथाक वषाको अन्त्य सम्ि िाुँलक रहिेा त्यस् ो रकि लिज ह नेछैन । 



१५. प्रगतवेदि पेश गिे 

१) सलिल िे आफूिे गरेको वालषाक प्रल वदेन आलथाक वषा सिाप्त भएको ३ िलहना लभत्र गाउुँपालिकािा र िलहिा 

िाििालिका  था ज्येष्ठ नागररक िन्त्राियिा पेर् गनुा पनेछ । 

२ उपदफा (क) ििोलजि सलिल िे पेर् गरेको प्रल वदेन गाउुँपालिकािे सावाजलनक गनेछ । 

१६. बैठक भत्ता 

सलिल का संयोजक र सदस्यिे सलिल को िैिकिा भाग लिए िाप  गाउुँपालिकािे  ोके ििोलजिको रकि िैिक भत्ता 

पाउनेछन ्। 

१७) कोषको सगचवालर्ः कोषको सलचवािय गाउुँपालिकाको कायाािय िलहिा िाििालिका  था सिाज कल्याण 

र्ाखािा रहनेछ । 

 

१८) अगभलेख राखिेः सलिल िे आफूिे गरेका कािको अलभिेख दरुुस्  राख्नपुनेछ । 

 

१९) गिदेशि गदि सक्िे 

क) गाउुँपालिकािे सलिल को कािकायािालहको सन्दभािा सलिल िाई लनदरे्न लदन सक्नेछ । 

ख) उपदफा (क) ििोलजि कायापालिकािे लदएको लनदरे्न पािना गनुा सलिल को क ाव्य ह नेछ । 

२०) अगिकार प्रत्र्ार्ोजि 

सलिल िे यस कायालवलध ििोलजि आफुिाई प्राप्त अलधकार िध्ये आवश्यक ा अनसुार केलह अलधकार सलिल को 

संयोजक,सदस्य वा गाउुँकायापालिकािे  ोकेको कुनै अलधकृ  किाचारीिाई प्रत्यायोजन गनासक्नेछ । 

२२) कोष खारेज   ि सक्िे 

क) कुनै कारण िस कोष  संचािन गना आवश्यक नदलेखएिा गाउुँकायापालिकाको लनणायिाट कोष खारेज गना सलकनेछ । 

ख) उपदफा (क) ििोलजि कोष खारेज भएिा कोषको रकि हस् ान् रण सम्िन्धी लनणाय गाउुँ कायापालिकाको िैिकिाट 

ह नेछ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची १ 

गिर्म ७ सिंग सम्बगन्ित 

लिल िः 

लवषयिः सहयोग उपिब्ध गराई पाउुँ । 

श्रीिान अध्यक्ष ज्यू̧  

स्थानीय  त्काि उद्बार  था राह  सलिल ¸ 

दहु ुँ गाउुँपालिका¸दाचुािा । 

 

ि ……………………….िा िस्ने वषा……. को ……………………….. लिल  ……………  िा िैङ्लगक 

लहसंािाट लपलड  भएको छु । िरेो आलथाक स् र ज्याद ैकिजोर रहकेो छ । ि उपर िैंलगक लहसंा (………………..) 

भएको कारणिे िरेो िानलसक/र्ारररक/ सािालजक अवस्था किजोर भई अर्ि अवस्थािा रहकेो ह नािे ििाई औषधी 

उपचार / काननुी सहाय ा एवं परािर्ा / उद्बार / िनोलविर्ा/ स्वरोजगार / पनुस्थापना/ अन्य …………….. कािको 

िालग सहयोगको आवश्यक ा परेको ह ुँदा स्थानीय िैंलगक लहसंा लनवारण कोषिाट लनयिानसुार सहयोग रकि उपिब्ध 



गराइ्रलदन ुह न यो लनवदेन पेर् गरेको छु । 

 

लनवदेक 

नाि¸थरिः 

िेगानािः 

दस् ख िः 

लिल िः 

 

 

  

   

आज्ञािे, 

िहरे्िहादरु िि 

प्रिखु प्रर्ासकीय अलधकृ  

 

 

 

 

 

 


