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लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यङ्गवनि, २०७८ 

प्रस्ताविााः प्रत्रे्क व्र्क्तिको सरुक्तित र सम्मािजिक तवरले बााँच्ि पाउिे अनिकारको सम्माि गरै्द घर 
पररवार नित्र, घर पररवारसाँग गानसएका वा घरपररवार बाङ्ग र  िुे ङ्ग िंसाजन्र् कार्यलाई र्दण्डिीर् बिाई 
त्र्स्तो कार्य निर्न्त्रणको गिय लिंङ्गिक ङ्ग िंसा र घरेल ुङ्ग िंसाबाट पीनडत प्रिाङ्गवत व्र्क्तिलाई सिंरिण गरी 
न्र्ार् प्रर्दाि गिे सम्बन्िमा आनथयक व्र्वस्था गिय वाञ्छिीर् रे्दक्तिएकोले माछापचु्रे गाउाँपानलका प्रशासकीर् 
कार्यङ्गवनि निर्नमत गिे ऐि, २०७४ को र्दफा ४ ले दर्दएको अनिकार प्रर्ोग गरर माछापचु्रे गाउाँ 
कार्यपानलकाले र्ो कोष सञ्चालि सम्बन्िी कार्यङ्गवनि बिाएको छ। 

१. सिंक्तिप्त िाम र प्रारम्ि: (१) र्ो कार्यङ्गवनिको िाम “लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष (सञ्चालि) कार्यङ्गवनि, 
२०७८” र ेको छ। 

(२) र्ो कार्यङ्गवनि तरुुन्त लाग ु िुेछ। 

२. पररिाषा: ङ्गवषर् वा प्रसिले अको अथय िलागेमा र्स कार्यङ्गवनिमा: 

(क) "कार्ायलर्" िन्नाले माछापचु्रे गाउाँपानलका गाउाँ कार्यपानलकाको कार्ायलर् सम्झि ु
पर्दयछ। 

(ि) "कार्यपानलका" िन्नाले माछापचु्रे गाउाँपानलका गाउाँ कार्यपानलकालाई सम्झि ुपर्दयछ। 

(ग)  ”कोष” िन्नाले निर्म ३ बमोक्तजमको लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष सम्झि ुपर्दयछ। 

(घ)  ”पीनडत” िन्नाले लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीनडत वा प्रिाङ्गवत व्र्क्ति सम्झि ुपर्दयछ। 

(ङ)  ”सञ्चालक सनमनत” िन्नाले निर्म ८ बमोक्तजमको सञ्चालक सनमनत सम्झि ुपर्दयछ। 

(च)  ”लैङ्गिक ङ्ग िंसा” िन्नाले कार्ायस्थल सावयजनिक स्थल घरपररवारमा  िुे र्ौिजन्र् 
र्दवु्र्यव ार सामाक्तजक कुरीनतजन्र् व्र्व ार लगार्त लैङ्गिकताको आिारमा  िुे सबै 
प्रकारको ङ्ग िंसा सम्झि ुपर्दयछ। 

३. कोषको स्थापिा: (१) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष िामको एक कोष स्थापिा गररएको छ। 

(२) कोषमा रे्द ार् बमोक्तजमका रकम रु र िेछि;्- 

(क) सिंघ वा प्ररे्दश बाट प्राप्त रकम, 
(ि) माछापचु्रे गाउाँपानलका बाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्वरे्दशी व्र्क्ति वा सिंघ सिंस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(घ) ङ्गवरे्दशी व्र्क्ति वा अन्तराङ्गिर् सिंघ सिंस्थाबाट प्राप्त रकम,  

(ङ) बैंक िातामा र ेको मौज्र्दात बाट प्राप्त व्र्ाज रकम, 

(च) अन्र् कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम, 
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४. कोषमा रकम जम्मा गिे: मङ्ग ला तथा बालबानलकाको  कङ्ग त सिंरिणका लानग गाउाँपानलकाले 
बाङ्गषयक रुपमा तोके बमोक्तजमको प्रनतशत बराबरको रकममा िघटाई कोषमा जम्मा गिुय पिेछ। 

५. कोषको उपर्ोग: (१)कोषको रकम रे्द ार्को कामको लानग पीनडतलाई उपलब्ि गराउि उपर्ोग 
गररिेछ:- 

(क) तत्काल उद्धार गिय, 
(ि) औषनि उपचार गिय, 
(ग) रा त प्रर्दाि गिे तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउि, 
(घ) नसपमूलक तानलम प्राप्त पीनडतलाई स्वरोजगारका लानग व्र्वसार् स्थापिा िचय 

रकमको अिरु्दाि को रुपमा प्रर्दाि गिय 
(ङ) काििुी स ार्ता मिोवैज्ञानिक उपचार तथा मिोङ्गवमशय प्रर्दाि गिय, 
(च) पिुस्थायपिा गराउिे, 
(छ) लैङ्गिक ङ्ग िंसा र र्ौिजन्र् र्दवु्र्यव ारको कसरुबाट पीनडतले प्रचनलत काििु बमोक्तजम 

कसरुर्दारबाट प्राप्त गिुयपिे िनतपनुतय त्र्स्तो कसरुर्दारको कुिै सम्पती ििएको कारणबाट 
प्राप्त गिय िसक्िे रे्दक्ति अर्दालतको आरे्दश बमोक्तजमको रकम पीनडतलाई िनतपनुतय स्वरुप 
िराउि लेिी आएमा र्स्तो िनतपनुतय दर्दि, 

(ज) पीनडतको लानग सञ्चालक सनमतीले तोके बमोक्तजमको अन्र् काममा प्रर्ोग गिय,  

(२) उपनिर्म (१) मा जस्तोसकैु कुरा लेक्तिएको िएता पनि सञ्चालक सनमतीले लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट 
पीनडत वालबानलका तथा ङ्गकशोर ङ्गकशोरी वा लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट प्रिाङ्गवत िई लाग ुपर्दाथयको र्दवु्र्यसिमा 
फसेका वा मािनसक रोनग िई सडकमा आएका व्र्क्तिलाई प्राथनमकता दर्दई कोषको रकम िचय गिय 
सक्िेछ। 

६. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गिय िसङ्गकि:े (१) कोषको रकम निर्म (५) मा लेक्तिए वा ेकको 
अन्र् कार्यमा उपर्ोग गिय सङ्गकिे छैि । 

(२) उपनिर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िएतापनि सञ्चालक सनमनतको बैठक सञ्चालि 
गिय लाग्िे िचयको लानग कोष रकम उपर्ोग गिय सङ्गकिेछ। 

७. कार्ायलर्लाई रकम उपलब्ि गराउि:े पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिका 
लानग सञ्चालक सनमतीले कोषबाट कार्ायलर्को िाममा रकम निकासा दर्दिेछ। 

८. सञ्चालक सनमतीको गठि: (१) पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिे काम समेतको 
लानग सञ्चालक सनमती र िेछ। 
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(२) सञ्चालक सनमतीको गठि रे्द ार् बमोक्तजम  िुेछ। 

(क) गाउाँपानलका उपाध्र्ि                                      सिंर्ोजक 
(ि) सामाक्तजक ङ्गवकास सनमती सिंर्ोजक                            सर्दस्र् 

(ग) प्रमिु प्रशासकीर् अनिकृत                                   सर्दस्र्  

(घ) सिंर्ोजकले तोकेको कार्यपानलकाको मङ्ग ला सर्दस्र्                 सर्दस्र्                             

(ङ) आनथयक प्रशासि शािा प्रमिु                                 सर्दस्र्  

(च) न्र्ाङ्गर्क सनमनतको उजरुी समन्वर्कताय                          सर्दस्र्                                                  

(ज) मङ्ग ला तथा बालबानलका शािा प्रमिु                          सर्दस्र् सक्तचव 

 

(३) उपनिर्म (२) को िण्ड (घ) बमोक्तजमको सर्दस्र्को पर्दावनि ३ बषयको  िुेछ। 

(४) सञ्चालक सनमतीको सक्तचवालर् कार्ायलर्मा र िेछ। 

(५) सिंञ्चालक सनमतीको बैठक सम्वन्िी कार्यङ्गवनि सो सनमनत आफैले नििायरण गरे बमोक्तजम 
 िुेछ। 

९. सञ्चालक सनमतीको काम,  कतयब्र् र अनिकार : सिंञ्चालक सनमतीको काम, कतयब्र् र अनिकार रे्द ार् 
बमोक्तजम  िुेछ : 

(क) पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिे, 
(ि) रा त तथा आनथयक स र्ोगको सर्दपुर्ोग िए वा ििएको सम्वन्िमा अिगुमि गिे वा 

गराउिे, 
(ग) स्थािीर् त मा लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणको िेत्रमा कार्यरत ङ्गवनिन्न सिंघ ,सिंस्था तथा 

निकार् रु वीच समन्वर् गिे , 

(घ) लैङ्गिक ङ्ग िंसा  ुाँि िदर्दिको लागी स्थािीर्स्तरमा जिचेतिामलुक कार्यक्रम सिंञ्चालि 
गिे, 

१०. रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउि ेरकमको  र्द र आिार : (१)  र्स निर्मावली बमोक्तजम 
पीनडतलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउाँर्दा रे्द ार्को आिारमा रकममा िबढ्िे गरी 
उपलब्ि गराईिेछ। 

(क) पीनडतलाई तत्काल उद्धार गिुय पिे िएमा सवारी सािि प्रर्ोग गिय पिे िए सावयजनिक 
सवारी सािािबाट र्ात्रा गर्दाय लाग्िे िाडा रकम, िािा िचयवापत र बास बस्ि ुपिे 
िए सो वापत छुटै्ट रकम दर्दिे, 

(ि) पीनडतलाई  अस्पताल ििाय गरी औषिी उपचार गिय पिे िएमा अस्पताल आउाँर्दा 
जार्दा सवारी सािि प्रर्ोग गिुय पिे िए सावयजनिक सवारी सािाि प्रर्ोग गर्दाय लाग्ि े
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िाडा रकम,िािा िचय ,अस्पताल बस्िे ब्र्बस्था ििई बाङ्ग र बस्ि ुपरेमा बढीमा ३ 
दर्दिको बास िचय र उपचार िचय समेत उपलब्ि गराउिे,  

(ग) काििुी स ार्ता, मिोवैज्ञनिक उपचार वा मिोङ्गवमशयका लानग ५०००। रुङ्गपर्ामा 
िबढ्िे गरर लागेको र्थाथय िचय,  

(घ) ङ्ग िंसा पीनडतले कुिै नसपमूलक तानलम प्राप्त गरी व्र्वासर् सञ्चालि गियका लानग 
वस्तगुत तथा िगर्द अिरु्दाि माग गरेमा वढीमा प्रनतव्र्क्ति रु र्दश  जार रुपैर्ा, 

(ङ) पिुस्थायपिाको लानग बङ्गढमा पााँच  जार रुपैर्ा,  

(च) सञ्चालक सनमतीले तोके बमोक्तजमको अन्र् कामको लानग कामको प्रकृनत  ेरर बढीमा 
र्दश  जार रुपैर्ा  

(२) उपनिर्म (१) बमोक्तजमको रकम अपर्ायप्त िएको मिानसव आिार र प्रमाण सङ्ग त कुिै 
पीनडतले कार्ायलर्मा निवेर्दि दर्दएमा र सो व्र् ोरा मिानसव रे्दक्तिएका सञ्चालक सनमतीले त्र्स्तो 
पीनडतलाई पााँच जार िबढ्िे गरर मिानसव रकम थप गरर दर्दि सक्िेछ। 

११. रा त तथा आनथयक स र्ोग प्राप्त गिय निवेर्दि दर्दि ुपिे : (१) र्स कार्यङ्गवनि वमोक्तजम रा त तथा 
आनथयक स र्ोग प्राप्त गिय चा िे पीनडत वा सरोकारवाला व्र्क्तिले रा त तथा आनथयक स र्ोग 
पाउि ुपिे मिानसव कारण िलुाई वडा कार्ायलर्को नसफाररस सङ्ग त वा न्र्ाङ्गर्क सनमनतको नसफाररस 
माफय त मङ्ग ला तथा वालवानलका शािामा निवेर्दि दर्दि ुपिेछ। 

(२) उपनिर्म (१) बमोक्तजम प्राप्त िएको निवेर्दि जााँचवझु गर्दाय पीनडतलाई रा त तथा आनथयक 
स र्ोग गिुय पिे रे्दक्तिएमा सिंञ्चालक सनमनतले निर्म १० को अिीिमा र ी पीनडतलई रा त तथा 
आनथयक स र्ोग उपलब्ि गराउिेछ। 

१२. तत्काल रकम उपलब्ि गराउि सक्ि े  :  (१)  र्स कार्यङ्गविमा अन्र्त्र जिुसकैु कुरा लेिीएको 
िएतापनि पीनडतलाई तत्काल उद्धार, औषिी उपचार, पिुयस्थापिा वा रा त तथा आनथयक स र्ोग 
प्रर्दाि िगरेमा गक्तम्िर तथा मािङ्गवर् िनत  िुे रे्दक्तिएमा सञ्चालक सनमतको अध्र्िले सो प्रर्ोजिको 
लागी कोषबाट रु १०,०००।- (रु र्दश  जार मात्र ) िवढ्िे गरी मिानसव रकम सम्वक्तन्ित 
पीनडतलाई उपलब्ि गराउि सक्िेछ। 

(२) उपर्दफा (१) वमोक्तजमको अवस्था परर सिंञ्चालक सनमनतको अध्र्िबाट पीनडतलाई रकम 
उपलब्ि गराईएकोमा त्र्सरी रकम उपलब्ि गराईए पनछ वस्िे सिंञ्चालक सनमनतको बैठकवाट सो 
ङ्गवषर्को अिमुोर्दि गराउि ुपिेछ। 

१३. थप रकम निकासा माग गिय सक्ि:े (१) कोषमा र ेको रकम अपर्ायप्त िएमा रकम अपर्ायप्ततताको 
कारण  िलुाई सञ्चालक सनमनतले थप रकम माग गिय सक्िेछ। 
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(२) उपनिर्म (१) वमोक्तजम थप रकम माग िई आएमा गाउाँपानलकाले आवश्र्कता र औक्तचत्र्ता 
 ेरी कोषमा थप रकम निकासा दर्दि सक्िेछ। 

१४. छुटै्ट िाता िोल्ि ुपिे: (१) गाउाँपानलकाबाट प्राप्त िएको रकम कुिै वाक्तणज्र् बैँकमा छुटै्ट िाता 
िोली जम्मा गिुय पिेछ। 

(२) उपनिर्म (१) वमोक्तजमको िाताको सञ्चालि कार्ायलर् प्रमिु र लेिामा काम गिे मखु्र् 
कमयचारीको सिंर्िु र्दस्ताितबाट  िुेछ। 

१५. कोषको लेिा र लेिापरीिण: (१) कोषको आर् व्र्र्को लेिा प्रचनलत काििु बमोक्तजम राक्तििेछ। 

(२) कोषको लेिापररिण म ालेिापरीिकबाट  िुेछ। 

१६. आवनतय (ररिल्िीङ कोष): र्ो कोष आवनतय (ररिल्िीङ)कोषको रुपमा र िे छ। 

१७. प्रनतवेर्दि पेश गिे: (१) सञ्चालक सनमनतले प्रत्रे्क २ मङ्ग िामा सो सनमनतबाट िए गरेका काम र 
कारवा ीको प्रनतवेर्दि कार्ायपानलकालाई बझुाउि ुपिेछ। 

(२) कार्ायलर्ले बाङ्गषयक रुपमा प्रनतवेर्दि सावयजनिक गिुयपिेछ। 

१८. निरे्दशि दर्दि सक्ि:े कार्ायपानलकाले सिंञचालक सनमनतको काम र कारवा ीको सम्वन्िमा सो 
सनमनतलाई आवश्र्क निरे्दशि दर्दि सक्िेछ। 

 

 

 

 

कार्यपानलकाबाट स्वीकृत नमनत: २०७८।११।२१ 

प्रमाणीकरण नमनत: २०७८।११।२३ 

प्रमाणीकरण गिे पर्दानिकारी: कणय ब ार्दरु गरुुि, अध्र्ि 


