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लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यङ्गवनि, २०७8 

 
प्रस्ताविााः 
थासाङ गाउँपानलका नभत्रका आपत्कानलि, जोन्खि एविं लैङ्गिक ङ्ग िंसािा परेका व्र्न्ि रुको तत्काल 
सिंरक्षण, उद्धार, रा त र पाररवाररक पिुयस्थापिा गिय, उिी रुको  कङ्ग तको सिंरक्षण र सम्बद्धयि गियका 
लानग स्थािीर् स्तरिा आनथयक स्रोत सङ्कलि गरी पररचालि गिय वाञ्छनिर् भएकोले, 
थासाङ गाउँपानलकाले िेपालको सिंङ्गविािको अिसूुन्च-8 र स्थानिर् सरकार सञ् चालि ऐि,2074 ले 
ददएको अनिकारको प्रर्ोग गरर लैङ्गिक ङ्ग िंसािा परेका पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग प्रदाि 
गिय स्थाङ्गपत कोषलाई र्ो कार्यङ्गवनि नििायण गरर लागू गरेको छ ।  
 

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्भक 
१. सिंन्क्षप्त िाि र प्रारम्भाः– क) र्ो कार्यङ्गवनिको िाि “लैनगिंक ङ्ग िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यङ्गवनि 
– २०७8” र ेको छ ।  
ख) र्ो कार्यङ्गवनि गाउँ कार्यपानलकाको बैठकले स्वीकृत गरेको निनत देन्ख लागू  िुेछ ।   
२. ङ्गवषर् वा प्रसिंगले अको अथय िलागेिा र्स कार्यङ्गवनििााः–  
क) “कोष” भन्नाले र्स कार्यङ्गवनिको दफा ४ िा उल्लेख गरे बिोन्जि स्थापिा गररएको स्थािीर् 

लैनगिंक ङ्ग िंसा निवारण कोषलाई सम्झिपुदयछ । 

ख) “गाउँपानलका” भन्नाले थासाङ गाउँपानलकाको कार्ायलर्लाई सम्झिपुदयछ ।  
ग) “पीनडत” भन्नाले कार्यङ्गवनिको दफा ४ िा उल्लेन्खत ङ्ग िंसा पीनडत रुलाई सम्झिपुदयछ ।  
घ) “स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनत” भन्नाले कार्यङ्गवनिको दफा ६ उल्लेख गरे बिोन्जि 

गठि भएको सनिनतलाई सम्झिपुदयछ ।   
३. कोषको उद्दशे्र्ाः  
र्स स्थािीर् लैनगिंक ङ्ग िंसा निवारण कोषका उदे्दश्र् दे ार् बिोन्जि र िे छि ।   

(१) कोषको रकि दे ार्को कािको लानग पीनडतलाई उपलब्ि गराउि उपर्ोग गररिेछ ।  

(क) पीनडतलाई तत्काल उद्दार गिय,  
(ख) पीनडतलाई औषिी उपचार गिय,  
(ग) पीनडतलाई तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खचय पीडकले तत्काल व्र् ोिय िसक्िे भई 
अदालतको आदेश बिोन्जि त्र्स्तो पीनडतको स्वास््र् उपचार गिय । 

(घ) पीनडतलाई काििुी स ार्ता, ििोवैज्ञानिक उपचार तथा ििोङ्गविसय लगार्तका सेवा प्रदाि गिय,  
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(ङ) सीपिूलक तानलि प्राप्त पीनडतलाई स्वरोजगारका लानग व्र्वसार् स्थापिा खचय रकि 
अिदुािको रुपिा प्रदाि गिय । 

(च) ङ्ग िंसा पीनडत र प्रभाङ्गवत िङ्ग लाको लानग पिुस्थायपिा केधर सधचालि गिय, 
(छ) पीनडतलाई पिुस्थायपिा गराउि, 
(ज) उपनिर्ि (च)िा जिुसकैु कुरा लेन्खएको भएतापनि स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त 
सनिनतले लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीनडत बालबानलका तथा ङ्गकशोर ङ्गकशोरी वा लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट प्रभाङ्गवत 
भई लागू पदाथयको दवुयसििा फसेका वा सडकिा आएका व्र्न्िलाई प्राथनिकता ददई कोषको रकि 

खचय गिय सक्िेछ।  

 

पररच्छेद २ 

कोषको स्थापिा र व्र्वस्था 
४. कोषको स्थापिााः 
(क) थासाङ गाउँपानलकाले तपनसल बिोन्जिको लैङ्गिक ङ्ग िंसािा परेका पीनडत रुलाई रा त तथा 
आनथयक स र्ोग गिय स्थािीर् लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष स्थापिा गररिेछाः 

• कार्यस्थलिा  िुे र्ौिजधर् दवु्र्यव ार 
• सािान्जक कुरीनतजधर् दवु्र्यव ार 
• लैङ्गिक आिारिा  िुे ङ्ग िंसा रु  

(ख) स्थािीर् लैंङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषिा दे ार् बिोन्जिको रकि जम्िा  िुेछ । 

• सिंघीर् तथा प्रदेश सरकारबाट कोषलाई प्राप्त  िुे रकि,  

• थासाङ गाउँपानलकाले र्स कोषिा जम्िा गिय पठाएको रकि,  

• ङ्गवनभन्न सिंघ–सिंस्था वा व्र्न्िबाट कोषलाई स र्ोग स्वरुप प्राप्त  िुे रकि, 

• कोषलाई अधर् कुिै स्रोतबाट प्राप्त  िुे रकि आदद ।  

५.कोषको रकि अधर् काििा उपर्ोग गिय िसङ्गकि े 

 (१) कोषको रकि दफा ८ िा लेन्खए बा ेकको अधर् कार्यिा उपर्ोग गिय सङ्गकिे छैि  
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पररच्छेद ३ 

कोषको पररचालि र व्र्वस्थापि 

 

६. स्थािीर् लैंङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषको व्र्वस्थापि, सञ्चालि एविं स्रोतको खोजी गिय दे ार् 
बिोन्जिको स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनत र िेछ । 

१) गाउँपानलकाका उपाध्र्क्ष              सिंर्ोजक 

२) सािान्जक ङ्गवकास सनिनत सिंर्ोजक वा प्रनतनिनि १ जिा     सदस्र्    

३) गाउँ कार्यपानलकाको िङ्ग ला सदस्र् १ जिा              सदस्र्  

४) स्थािीर् प्र री प्रिखु वा प्रनतनिनि  १ जिा          सदस्र् 

५) गाउँ स्तरीर् बालक्लव सञ्जालको प्रनतनिनि           सदस्र्  

६) िङ्ग ला अनिकारको के्षत्रिा कार्यरत सिंघ सिंस्था िध्र्बेाट अध्र्क्षले ििोनित गरेको १ जिा   सदस्र्   

७) िङ्ग ला तथा बालबानलका शाखा प्रिखु            सदस्र् 
सन्चव 

 

 

७. स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतको काि, कतयब्र् र अनिकाराः  स्थािीर् तत्काल 
उद्धार तथा रा त सनिनतको काि, कतयव्र् र अनिकार दे ार् बिोन्जि  िुेछ । 

(क) पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिे,  
(ग) रा त तथा आनथयक स र्ोगको सदपुर्ोग भए वा िभएको सम्वधििा अिगुिि गिे वा 
गराउिेछ।  

(घ) गाउँपानलकास्तरिा लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणको क्षते्रिा कार्यरत ङ्गवनभन्न सिंघ, सिंस्था तथा निकार् रु 
बीच सिधवर् गिे,  

(ङ) लैङ्गिक ङ्ग िंसा  िु िददिको लानग स्थािीर्स्तरिा जिचेतिािूलक कार्यक्रि सञ्चालि गिे। 

 

८. रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिे रकिको  द र आिाराः(१) र्स कार्यङ्गवनि 
बिोन्जि पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउँदा दे ार्को आिारिा दे ार्को 
रकििा िबढ्िे गरी उपलब्ि गराईिेछ –  

(क) पीनडतलाई तत्काल उद्धार गिुय पिे भएिा सवारी सािि प्रर्ोग गिुय पिे भए सावयजनिक सवारी 
साििबाट र्ात्रा गदाय लाग्िे भाडा रकि, खािा खचय वापत प्रनतददि पाचँ सर् रुपैर्ाँ र बास बस्ि ुपिे 
भए सो वापत छुटै रकि  ददि ु पिे भएिा प्रनतददि सात सर् पचास रुपैर्ाँको दरले बढीिा पाचँ 
 जार रुपैर्ा,ँ 
(ख) पीनडतलाई अस्पतालिा भिाय गरी औषिी उपचार गिुय पिे भएिा अस्पताल  आउँदा जाँदा सवारी 

सािि प्रर्ोग गिुय पिे भए सावयजनिक सवारी सािि प्रर्ोग  गदाय लाग्िे भाडा रकि, खािा खचय 
वापत प्रनत ददि पाँच सर् रुपैर्ाँ, अस्पतालिा बस्िे व्र्वस्था िभई वाङ्ग र बस्ि ुपरेिा बढीिा 
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तीि ददिको बास खचय वापत प्रनतददि सात सर् रुपैर्ाँ र उपचार खचय सिेत गरी बढीिा पाचँ 
 जार रुपैर्ा,  

(ग) कािूिी स ार्ता, ििोवैज्ञानिक उपचार वा ििोङ्गविशयका लानग पाचँ  जार रुपैर्ािँा िबढ्िे गरी 
लागेको र्थाथय खचय,  

(घ) कुिै व्र्वसार् गियको लानग बीउपूँजीको रुपिा वस्तगुत तथा िगद अिदुाि सिेत गरी बढीिा 
वीस  जार रुपैर्ा, 

(ङ) पिुयस्थापिाको लानग बढीिा पाचँ  जार रुपैर्ा,ँ  
(च) स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतले तोके बिोन्जिको अधर् कािको लानग कािको 

प्रकृनत  ेरी  बढीिा दश  जार रुपैर्ा।ँ  

(छ) पीनडतसँग कुिै बालबच्चा भए बालबच्चाका लानग पीनडत सर को खािा खचय । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको रकि अपर्ायप्त भएको ििानसव आिार र प्रिाण सङ्ग त कुिै पीनडतले 
कार्ायलर्िा निवेदि ददएिा र सो व्र् ोरा ििानसव देन्खएिा स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त 
सनिनतले त्र्स्तो पीनडतलाई पाँच  जार रुपैर्ाँिा िवढ्िे गरी ििानसव रकि थप गरी ददि 
सक्िेछ।  

(३) उपदफा (२) िा जिुसकैु कुरा लेन्खएको  भएता पनि िपेाल वाङ्ग र र े बसेको पीनडतलाई 
सञ्चालक सनिनतले तोके बिोन्जिको रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउि सङ्गकिेछ। 

९. रा त तथा आनथयक स र्ोग प्राप्त गिय निवेदि ददि ुपिेाः(१) र्स कार्यङ्गवनि बिोन्जि रा त तथा 
आनथयक स र्ोग प्राप्त गिय चा िे पीनडत वा  सरोकारवाला व्र्न्िले रा त तथा आनथयक स र्ोग 
पाउि ुपिे ििानसव कारण खलुाई अिसूुची १ बिोन्जि कार्ायलर्िा निवेदि ददि ुपिेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि प्राप्त भएको निवेदि जाँचबझु गदाय पीनडतलाई रा त तथा आनथयक 
स र्ोग गिुय पिे देन्खएिा सञ्चालक सनिनतले दफा ८ को अिीििा र ी  पीनडतलाई रा त तथा 
आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिेछ। 

१०. तत्काल रकि उपलव्ि गराउि सक्िेाः (१) र्स कार्यङ्गवनििा अधर्त्र जिुसकैु कुरा लेन्खएको 
भएतापनि पीनडतलाई तत्काल उद्धार, औषनि उपचार,  पिुयस्थापिा वा रा त तथा आनथयक स र्ोग 
प्रदाि िगरेिा  गन्म्भर तथा िािवीर् क्षनत  िुे देन्खएिा र स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त 
सनिनतको तत्काल बैठक बस्िे अवस्था िर ेिा स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतको 
अध्र्क्षले आवश्र्कता र औन्चत्र्ताका आिारिा ििानसव रकि कोषबाट पीनडतलाई उपलव्ि 
गराउि सक्िेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अवस्थािा स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतको अध्र्क्षबाट 
पीनडतलाई रकि उपलव्ि गराईएकोिा त्र्सरी रकि उपलव्ि गराईए पनछ वस्िे स्थािीर् तत्काल 
उद्धार तथा रा त सनिनतको वैठकबाट सो ङ्गवषर्को अििुोदि गराउि ुपिेछ ।  

११ .थप रकि निकासा िाग गिय सक्िेाः स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतबाट कोषिा 
भएको रकि अपर्ायप्त भएिा स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनतले सोको कारण खलुाई गाउँ 
कार्यपानलकासँग थप रकि िाग गिय सक्िेछ।  

पररच्छेद ४ 

खाता सञ्चालि 

१२ .छुटै्ट खाता खोल्ि ुपिेाः 
(१) स्थािीर् लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषिा प्राप्त भएको रकि कुिै बान्णज्र् बैंकिा छुटै्ट खाता खोली 
जम्िा गिुय पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको खाताको सञ्चालि प्रिखु प्रशासकीर् अनिकृत र लेखा प्रिखुको 
सिंर्िु दस्तखतबाट  िुेछ।  

(३) र्स कोषको रकि ङ्गिज ि िुे खातािा राख्नपुदयछ । 

 

पररच्छेद ५ 

कोषको लेखा र लेखा पररक्षणाः 
१३. कार्ायलर्िा स्थापिा भएको स्थािीर् लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषको आधतररक लेखापरीक्षण 
सम्बन्धित आ.ले.प. शाखाबाट र अन्धति लेखापरीक्षण ि ालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट  िुेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ 

ङ्गवङ्गवि 

१४. व्र्ाख्र्ा गिे अनिकाराः र्ो कार्यङ्गवनििा उल्लेन्खत दफा रुको कार्ायधवर्ििा कुिै ङ्गद्धङ्गविा परेिा 
त्र्सको व्र्ाख्र्ा गिे अनिकार कार्ायलर्लाई र िेछ ।  

१५. बािा अड्काउ फुकाउिे अनिकाराः  र्ो कार्यङ्गवनि कार्ायधवर्ि गिे नसलनसलािा कुिै बािा 
अड्काउ परेिा सो फुकाउिे अन्धति अनिकार गाउँपानलकािा सरुन्क्षत र िेछ । 
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अिसूुची १ 

कार्यङ्गवनिको दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित 

 

नबषर्ाः स र्ोग उपलब्ि गराई पाउँ । 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
स्थािीर् तत्काल उद्धार तथा रा त सनिनत, 
थासाङ गाउँपानलका, कोवाङ, िसु्ताङ । 

 

ि थासाङ गाउँपानलका वडा ििं. .. िा बस्िे बषय ....... को ................................ निनत 
..................िा लैंङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीनडत भएको छु । िेरो आनथयक अवस्था ज्र्ादै किजोर र ेको 
छ । ि उपर लैंङ्गिक ङ्ग िंसा (.............................) भएकोले िेरो िािनसक/शाररररक/सािान्जक 
अवस्था किजोर भई अशि अवस्थािा र ेको  िुाले िलाई औषिी उपचार/कािूिी स ार्ता एविं 
परािशय/ उद्धार/ििोवोिशय/स्वरोजगार/पिुस्थायपिा/अधर् ...................कािको लानग स र्गुको 
आवश्र्कता परेको  ुँदा स्थािीर् लैंङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषबाट निर्िािसुार स र् ुरकि उपलव्ि 
गराई ददि ु िु र्ो निवेदि पेश गरेको छु । 

 

 

         निवेदककोाः 
         िाि, थराः 
         ठेगािााः 
         दस्तखताः 
         निनताः 
 

 

 

 

आज्ञाले, 
सधतोष कुिार खत्री 

प्रिखु प्रशासकीर् अनिकृत 


