
v08–@, ;+Vof–$        :yfgLo /fhkq, efu !          ldlt M @)&*÷)^÷)# 
 

 

      1                           wgs'6f gu/kflnsf 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

wgs'6f gu/kflnsf 
 

:yfgLo /fhkq 
wgs'6f gu/kflnsfåf/f k|sflzt 

 

v08 @_ ldlt @)&* ;fn c;f]h # -;+Vof $ 

 

efu ! 
 

धनकुटा नगरपालिकाको लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष 
सिंञ्चालि नियमावली २०७8 

प्रस्तावनााः  

धिकुटा िगरपानलकाको प्रशासकीय काययङ्गवनध (नियनमत गिे) ऐि, 
२०७५ को दफा ४ ले ददएको अनधकारप्रयोग गरी िगरकाययपानलकाको 
नमनत २०७८/०१/०७ को बैठकले यो काययङ्गवनध स्वीकृत गरी लाग ु
गरेको छ । 
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(१) सिंक्षिप्त िाम प्रारम्भ :  

(१) यो काययङ्गवनधको िाम "लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष 
नियमावली २०७८" र ेको छ । 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ  िुेछ ।  

(२) पररभाषा : ङ्गवषय वा प्रसिंगले अको अर्य िलागेमा यस काययङ्गवनधमा : 
(क) "िगरपानलका" भन्नाले धिकुटा िगरपानलका सम्झि ुपछय । 

(ख) "कोष" भन्नाले नियम ३ बमोक्षिमको लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण 
कोष सम्झिपुदयछ । 

(ग) "पीनित" भन्नाले लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीिीत वा प्रभाङ्गवत 
व्यक्षि सम्झिपुदयछ । 

(घ) "स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा ात सनमनत" भन्नले नियम 
७ बमेक्षिम स्र्ानिय त मा गठि  िुे स्र्ािीय तत्काल 
उद्वार तर्ा रा त सनमनत सम्झिपुदयछ । 

(ङ) "कायायलय" भन्नाले धिकुटा िगरपानलकाको कायायलय भन्न े
सम्झि ुपछय 

(३) स्र्ानिय लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष : 
(१) धिकुटा िगरपानलकाबाट लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष 

िामको एक कोषको स्र्ापिा गररिे छ । 

(२) उपनियम (१) बमोक्षिमको कोषमा र ेको रकमनियम ५ को 
(१) बमोक्षिमको कामको लानग मात्र प्रयोग गिुय पिेछ । 

(४) कोषको स्र्ापिा : 
(१)  लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष िामको एक कोष स्र्ापिा 

गररएको छ । 
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(२)  कोषमा दे ाय बमोक्षिमका रकम रु र िेछि ्: 
(क) िेपाल सरकाबाट प्राप्त रकम, 
(ख) प्रदेश सरकाबाट प्राप्त रकम, 
(ग) िगरपानलकाबाट प्राप्त  िुे रकम, 
(घ) ङ्गवदेशी व्यक्षि, अन्तराङ्गरयय सिंघ सिंसर्ा वा सरकाले 

वाङ्गषयक रुपमा गिे खर्यको केन्र सरकाले तोके 
बमोक्षिमको रकम, 

(ङ) स्वदेशी व्यक्षि वा सिंघ सिंस्र्ाबाट प्राप्त रकम, 
(र्) अन्य कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

(५) कोषमा रकम िम्मा गिे :  

(१) मङ्ग ला तर्ा बालबानलकाको  क ङ्ग तको िेत्रमा धिकुटा 
िगरपानलका नभत्र काययरत गैर सरकारी सिंस्र्ाले वाङ्गषयक रुपमा 
गिे खर्यको धिकुटा िगरपानलकाले तोके बमोक्षिमको प्रनतशत 
बराबरको रकम िघटाई कोषमा िम्मा गिुय पिे छ । 

(६) कोषको उपयोग : 
कोषको रकम दे ायको कामको लानग पीिीतलाई उपलब्ध 
गराउि उपयोग गररिेछ  

(क) तत्काल उद्वार गिय, 
(ख) औषनध उपर्ार गिय, 
(ग) रा त प्रदाि गिे तर्ा आनर्यक स योग उपलब्ध गराउिे । 

(घ) कािूिी स ायता, मिोवैज्ञानिक उपर्ार तर्ा मिोङ्गवमशय 
प्रदाि गिय । 
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(ङ) कुिै व्यावसाय वा स्वरोिगार गियको लानग बीउ पूूँिी (नसि 
मनि) को रुपमा प्रदाि गिय,पिुयस्र्ापिा गिय  

(र्)  लैङ्गिक ङ्ग िंसा र यौििन्य दवुययव ारको कसूरबाट ङ्गपिीतले 
प्रर्नलत कािूि बमोक्षिम प्राप्त गिुयपिे िनतपूनतय त्यस्तो 
कसूरदारको कुिै सम्पती िभएको कारणबाट प्राप्त गिय िसक्िे 
देक्षखई अदालतको आदेश बमोक्षिमको रकम पीिीतलाई 
िनतपूनतय स्वरुफ भराउि लेखी आएमा त्यस्तो िनतपूनतय ददि, 

(छ) पीनितको लानग सञ्चालक सनमनतले तोकेबमोक्षिमको अन्य 
काममा खर्य गिे। 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भएतापनि 
सञ्चालकसनमनतले लैङ्गिकङ्ग िंसाबाट पीनित बालबानलका तर्ा 
ङ्गकशोरङ्गकशोरी वा लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाटप्र भाङ्गवतभई 
लागूपदार्यको दवु्ययसिमा फसेका वा सिकमा आएका 
व्यक्षिलाई प्रार्नमकताददई कोषको रकम खर्य गियसक्िेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोक्षिम कोषको उपयोगको लानग धिकुटा 
िगरपानलकाले आवश्यकता अिसुार काययङ्गवनध बिाई लागू 

गियसक्िेछ।” 

(७) कोषको  रकम  अन्य  काममा  उपयोग  गियि  सङ्गकि े

(१) कोषको रकम नियम ५मा लेक्षखबा ेकको अन्य काययमा उपयोग 

गिय सङ्गकिे छैि। 

(२)  उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भएतापनि सञ्चालक 

सनमनतको सक्षर्वालय तर्ा बैठक सिंञ्चालि गिय लाग्िे खर्यको 
लानग कोषको रकम उपयोग गिय सङ्गकिेछ। 
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(८) स्र्ािीय  तत्काल  उद्वार  तर्ा  रा त  सनमनत 

(१) पीनितलाई रा त तर्ा आनर्यक स योग उपलब्ध गराउिे कामको 
समेत को लानग तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनत र िेछ। 

(२) स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतको गठि दे ाय 

बमोक्षिम र िेछ 

िगरप्रमखु, धिकुटा  िगरपानलका – सल्ला कार 
(क)  उपप्रमखु धिकुटा  िगरपानलका – सिंयोिक 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत धिकुटा िगरपानलका – 
सदस्य 

(ग)  प्रमखु इलाका प्र रीकायायलय धिकुटा – सदस्य 

(घ)  प्रमखु काििु शाखा धिकुटा िगरपानलका – सदस्य 

(ङ)  लैंनगक ङ्ग िंसा निवारणको िेत्रमा काम गिे सिंस्र्ाको 
तफय बाट १ ििा – सदस्य 

(र्)  प्रमखु मङ्ग ला ङ्गवकास शाखा धिकुटा िगरपानलका – 
सदस्य सक्षर्व 

(३) उपनियम (२) को खण्ि (ङ) बमोक्षिमको सदस्यको  
पदावनध २ वषयको   िुेछ। 

(४) स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतको सक्षर्वालय 

धिकुटा िगरपानलकाको मङ्ग ला ङ्गवकास शाखामा  िुेछ। 

(५) स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतको बैठक सम्बन्धी 
काययङ्गवनध सो सनमनतले आफैले निधायरण गरे बमोक्षिम  िुेछ। 

(६) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतले केन्रीय तत्काल उद्वार 

तर्ा रा त सनमनतसूँग समन्वय गरी काम गिुयपिेछ। 
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(९) स्र्ािीय  तत्काल  उद्वार  तर्ा  रा त  सनमनतको  काम  कतयव्य 

अनधकार: 
स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतको काम कतयव्य अनधकार 
दे ाय बमोक्षिम  िुेछ 

(क) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणको सम्बन्धमा िेपाल सरकार प्रदेश 

सरकार र िगरपानलकाबाट स्वीकृत िीनत योििा तर्ा 
काययक्रमको लानग कोषको रकम प्रयोग गिे। 

(ख) ङ्गपिीतलाई तत्काल उद्वार तर्ा रा त र आनर्यक स योग 

उपलब्ध गराउिे। 

(ग)  लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषमा रकम र्प वा िम्मा गिय 
आवश्यक प ल गिे। 

(घ)  तत्काल उद्वार तर्ा रा त र आनर्यक स योग को सदपुयोग भए 

वा िभएको सम्बन्धमा अिगुमि गिे गराउिे। 

(ङ)  धिकुटा िगरपानलकामा लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणको िेत्रमा 
काययरत ङ्गवनभन्न सघिं, सिंस्र्ा तर्ा निकाय रुबीर् समन्वय गिे,  

(र्)  लैङ्गिक ङ्ग िंसा  िु िददिको लानग स्र्ानिय स्तरमा 
ििरे्तिामूलक काययक्रम सञ्चालि गिे। 

(छ)  कोष वदृद्वको लानग स्रोतको खोक्षि गिे। 

(ि)  लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण सम्बन्धी अन्य काम गिे गराउिे। 

(१०) रा त  तर्ा  आनर्यक  स योग  उपलब्ध  गराउिे  रकमको   द  र आधार: 
यस नियमावली बमोक्षिम पीनितलाई रा त तर्ा आनर्यक स योग 

उपलब्ध गराउूँदा दे ायको आधारमा दे ायको रकममा िबढ्िे गरी 
उपलब्ध गराइिेछ: 
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(क) पीनितलाई तत्काल उद्वार गिुयपिे भएमा सवारीसाधि प्रयोग 

गिुयपिे भए सावयिानिक सवारी साधिवाट यात्रा गदाय लाग्िे भािा 
रकम, खाि खर्य वापत प्रनतददि तीिसय रुपैयाूँ र बास बस्ि ुपिे 

भए सो वापत छुटै्ट रकम ददिपुिे भएमा प्रनतददि पाूँर्सय रुपैयाूँ 
को दरले बढीमा तीि  िार पाूँर् सय रुपैयाूँ,  

(ख) पीनितलाई अस्पतालमा भिाय गरी औषधी उपर्ार गिुयपिे भएमा, 
अस्पताल आउूँदा िाूँदा सवारी साधि प्रयोग गिुयपिे भए 

सावयिनिक सवारी साधि प्रयोग गदाय लाग्िे भािा रकम, खािा 
खर्य बापत प्रनतददि तीि सय रुपैयाूँ, अस्पतालमा बस्ि ेव्यवस्र्ा 
िभई बाङ्ग र बस्ि ु परेमा बढीमा पाूँर् ददिको बसोबास खर्य 
बापत प्रनतददि पाूँर् सय रुपैयाूँ र उपर्ार खर्य समेत गरी बढीमा 
छ  िार रुपैयाूँमा िबढिे गरी लागेको यर्ार्य खर्य र पीनितसूँग 

आक्षित बालबच्र्ा भए त्यस्त बालबच्र्ाकालानग सो ी दरमा 
खािा खर्य 

(ग) कािूिी स ायता, मिोवैज्ञानिक उपर्ार वा मिोङ्गवमशयकालानग 

दईु  िार पाूँर् सय रुपैयाूँ िबढ्िे गरी लागेको यर्ार्य खर्य,  
(घ) कुि ै व्यवसाय गियका लानग बीउपूूँिीको रुपमा वस्तगुत िगद 

अिदुाि समेत गरी बढीमा नबस  िार रुपैयाूँ,  
(ङ) पिुयस्र्ापिाको लानग बढीमा दईु  िार पाूँर् सय रुपैयाूँ,  
(र्)  सञ्चालक सनमनतले तोकेबमोक्षिमको अन्य कामको लानग 

कामको प्रकृनत  ेरी बढीमा पाूँर्  िार रुपैयाूँ, 
(छ)  धिकुटा िगरपानलकाको प्रशासकीय काययनबनध अिसुार  िुेछ। 
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(११) रा त तर्ा आनर्यक स योग प्राप्त गिय निवेदि ददि ुपिे: 
(१)  यस नियमावली बमोक्षिम रा त तर्ा आनर्यक स योग प्राप्त गिय 

र्ा िे पीनित वा सरोकारवाला व्यक्षिले रा त तर्ा आनर्यक 

स योग पाउिपुिे मिानसव कारण खलुाई स्र्ािीय तत्काल उद्वार 

तर्ा रा त सनमनतमा अिसुरु्ी १बमोक्षिम निवेदि ददि ुपिेछ। 

(२)  उपनियम (१) बमोक्षिम प्राप्त भएको निवेदि िाूँर्बझु गदाय 
पीनितलाई रा त तर्ा आनर्यक स योग गिुयपिे देक्षखएमा स्र्ािीय 

तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतले नियम ९ को अनधिमार ी 
पीनितलाई रा त तर्ा आनर्यक स योग उपलब्ध गराउिेछ। 

(१२) तत्काल  रकम  उपलब्ध  गराउि  सक्िे: 
(१)  यस नियमावलीमा अन्यन्त्र  ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भएता पनि 

िलाईएको, एनसि प्रयोग गरी वा छकी वा त्यस्तो पदार्यले 

पोलेको लगायतका गम्भीर प्रकृनतका घटिाका पीनितलाई 

उद्वार, औषधी उपर्ार, पिुस्र्ायपिा वा रा त लगायतको 
प्रयोििको लानग तत्काल आनर्यक स योग प्रदाि िगरेमा 
गम्भीर मािवीय िती  िुेदेक्षखएमा र सिंञ्चालक सनमनतको 
तत्काल बैठक बस्िे अवस्र्ा िर ेमा सिंञ्चालक सनमनतको 
अध्यिले आवश्यकता र औक्षर्त्यताका आधारमा मिानसब 

रकम कोषबाट पीनितलाई उपलब्ध गराउि सक्िेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोक्षिमको अवस्र्ा परी सिंञ्चालक सनमनतको 
अध्यिबाट पीनितलाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी 
रकम उपलब्ध गराई पनछ बस्िे सञ्चालक सनमनतको बैठकबाट 

सो ङ्गवषय को अिमुोदि गराउि ुपिेछ। 
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(१३) छुटै्ट  खाता  खोल्िपुिे 

(१)  िगरपानलकाले नियम ७ बमोक्षिम प्राप्त भएको रकम स्र्ािीय 

लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषको िाममा राङ्गरय वाक्षणज्य बैङ्कमा 
छुटै्ट खाता खोनल िम्मा गिुय पिेछ। 

(२)  उपनियम (१) बमोक्षिमको खातको सञ्चालक प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृत र लेखामा काम गिे मखु्य कमयर्ारीको 
सिंयिु दस्तखतबाट  िुेछ। 

(१४) कोषको  लेखा र लेखापरीिण: 
(१) कोषको आयब्ययको लेखा प्रर्नलत कािूि बमोक्षिम राक्षखिेछ। 

(२) कोषको लेखापरीिण म ालेखापरीिक बाट  िुेछ। 

(१५) आवनतयत (ररभक्षल्भङ) कोष: 
यो कोष आवनतयत (ररभक्षल्भङ) कोषको रुपमा र िेछ। 

(१६) प्रनतवेदि पेश गिे: 
(१) स्र्ािीय तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनतले सो सनमनतबाट भए गरेका 

कामकारबा ीको वाङ्गषयक प्रनतवेदि आनर्यक वषय समाप्त भएको तीि 

मङ्ग िानभत्र िगरपानलकाको काययपानलकामा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोक्षिमको काययपानलकाले िगरपानलकाको 
कायायलय माफतय प्रनतवेदि सावयिनिक गिय सक्िेछ। 

(१७) बैठक भत्ता: सनमनतका अध्यि वा सदस्यले सो सनमनत को बैठकमा 
भाग नलए बापत तोके बमोक्षिमको रकम बैठक भत्ता बापत 

पाउिेछि।् 

(१८) निदेशि ददि सक्िे: (१) िगरपानलकाले सनमनतको कामकारवा ीको 
सम्बन्धमा सो सनमनतलाई आवश्यक निदेशि ददि सक्िेछ। 
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(१९) अिसुकु्षर् सिंशोधि: िगरपानलकाले आश्यकताअिसुार स्र्ािीय 

रािपत्रमा सूर्िा प्रकाशि गरी अिसूुक्षर्मा सिंशोधि वा र्पघट गिय 
सक्िेछ। 

अिसूुक्षर् १ 

(नियम११को उपनियम (१) सूँग सम्बक्षन्धत ) 
ङ्गवषय: स योग  उपलब्ध  गराई  पाउूँ। 

िी अध्यि  ज्यू, 

स्र्ािीय  तत्काल उद्वार तर्ा रा त सनमनत .............. 
म ........मा बस्िे वषय...... को नमनत ........ लैङ्गिक ङ्ग िंसाबाट पीनित भएको 
छु।मेरो आनर्यकस्तर ज्यादै कमिोर र ेको छ।म उपर लैङ्गिक ङ्ग िंसा...... भएको 
कारणले मेरो मािनसक/शारीररक/समाक्षिक अवस्र्ा कमिोर भई अशि 

अवस्र्ामा र ेको  िुाले मलाई औषधी उपर्ार/कािूिी स ायता एविं 
परामशय/उद्वार/मिोङ्गवमशय/स्वरोिगार/पिुयस्र्ापिा/अन्य ............ कामको 
लागी स योगको आवश्यकता परेको  दुाूँ स्र्ािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषबाट 

नियमािसुार स योग रकम उपलब्ध गराई ददि ुिु यो निवेदि पेश गरेको छु 

निवेदकको 
िामर्र ............................ 
ठेगािा .............................. 
दस्तखत............................. 
नमनत ............................. 

   

     /fd axfb'/ yfkf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


