मेलम्ची ििरपागलका
ििर कायविपागलकाको कायवािलयव
मेलम्ची, गसन् पु ाल्चोक
लैङ्गिक ग सिं ा गिवारण कोष सञ्चालि कायविगवग २०७७
प्रस्ताविा :- समाजमा िु े सवै प्रकारका लैङ्गिक गवभेदको अन््यव ििे सक
िं ल्प सग त
अपरा ीलाई दण्डिीयव बिाई गपगडतलाई क्षगतपगु ति गदलाउिे र गिक्षा स्वास््यव रोजिारी
तथा सामागजक सरु क्षामा गविेष अवसरद्वारा लैङ्गिक समािता कायवम ििे उदेश्यवका साथ
पीगडतलाई त्काल उद्वार ििि औषग उपचार ििि काििु ी स ायवता मिोवैज्ञागिक
उपचार लिायवतका कायवि ििि िेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकागित लैङ्गिक ग सिं ा
गिवारण कोष (सञ्चलि) (दोस्रो सिंिो ि) गियवामावली २०७६ को भाविा अिुरुप
मग ला बालबागलका तथा ज्यवेष्ठ िािररक मन्त्रालयवबाट सिति अिदु ािमा प्राप्त रकम र
स्थािीयव त लिायवत अन्यवत्रबाट प्राप्त रकम समेतलाई लैङ्गिक ग सिं ा गिवारण कोष
स्थापिा िरी सो कोषबाट पीगडतलाई त्काल उद्वार र रा त तथा पुिस्थािपिा ििे पीगडत
तथा प्रभागवतलाई रकम प्रदाि ििे कायविलाई सरल स ज एविं एकरुपता बिाउिे उदेश्यवले
मेलम्ची ििरपागलकाको प्रिासकीयव कायविगवग गियवगमत ििे ऐि २०७५ को दफा ४ ले
गदएको अग कार प्रयवोि िरी मेलम्ची ििर कायविपागलकाले यवो कायविगवग तजिमु ा िरी लािु
िरे को छ ।
१. सगिं क्षप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यवो कायविगवग को िाम " मेलम्ची ििरपागलकाको लैङ्गिक
ग सिं ा गिवारण कोष सचिं ालि कायविगवग २०७७" र क
े ोछ।
(२) यवो कायविगवग कायविपागलकाबाट स्वीकृ त भएपगछ प्रारम्भ िु ेछ ।
२. पररभाषा : गवषयव वा प्रसििं ले अको अथि िलािेमा यवस कायविगवग मा :(क) " िाखा" भन्िाले मग ला बालबागलका तथा सामागजक समावेिीकरण िाखा सम्झिु
पछि ।
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(ख) " कोष" भन्िाले दफा ३ बमोगजमको लैङ्गिक ग सिं ा गिवारणका लागि स्थागपत स्थािीयव
रा त तथा उद्वार कोष सम्झिु पछि ।
(ि) " पीगडत " भन्िाले लैङ्गिक ग सिं ाबाट पीगडत वा प्रभागवत व्यवगि सम्झिु पछि ।
(घ) " मन्त्रालयव " भन्िाले भन्िाले सघिं ीयव सरकारको मग ला बालबागलका तथा जेष्ठ िािररक
मन्त्रालयव र प्रदेि सरकारको सामागजक गवकास मन्त्रालयव सम्झिु पछि ।
(ङ) "लैङ्गिक ग सिं ा" भन्िाले कायविस्थलमा ुिे यवौिजन्यव दव्ु यविव ार सामागजक कुरीगतजन्यव
व्यवव ार लिायवत समाजमा िु े सवैखाले लैङ्गिक ग सिं ा सम्झिु पछि ।
(च) "सगमगत" भन्िाले दफा ६ बमोगजमको "स्थािीयव रा त तथा उद्वार सगमगत" सम्झिु पछि ।
(छ) "प्रमख
ु प्रिासकीयव अग कृ त" भन्िाले मेलम्ची ििरपागलकाको प्रमख
ु प्रिासकीयव
अग कृ तलाई सम्झिु पछि ।
(ज) "लेखा अग कृ त" भन्िाले मेलम्ची ििरपागलका ििर कायविपागलकाको लेखा
अग कृ तलाई सम्झिु पछि ।
३. कोषको स्थापिा : (१) "लैङ्गिक ग सिं ा गिवारणका लागि स्थािीयव रा त तथा उद्वार
कोष" िामको एक कोष स्थापिा िररिे छ ।
(२) कोषमा दे ायव बमोगजमका रकम रु र िेछि् :(क) िेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम
(ख) ििरपागलमाबाट प्राप्त रकम
(ि) गवदेिी व्यवगि अन्तरािगरियव सघिं सस्िं था वा सरकारबाट प्राप्त रकम
(घ) स्वदेिी व्यवगि वा सघिं वा सस्िं थाबाट प्राप्त रकम
(ङ) अन्यव कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम
(३) उपदफा (१) बमोगजमको रकम िेपाल रारि बैकबाट "क" वििको इजाजत प्राप्त बैंकमा
छुट्टै खाता खोली जम्मा िररिेछ ।
(४) कोषको खाताको सञ्चालि प्रमख
ु प्रिासकीयव अग कृ त र लेखा अग कृ तको सयविं ि
ु
दस्तखतबाट िु ेछ ।
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४. कोषको उपयवोि : (१) कोषको रकम दे ायवको कामको लागि पीगडतलाई उपलब् िराउि
उपयवोि िररिेछ :(क) त्काल उद्वार ििि
(ख) औषग उपचार ििि रा त प्रदाि ििे तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउिे
(ि) काििु ी स ायवता मिोवैज्ञागिक उपचार तथा मिोगवमसि प्रदाि ििि
(घ) कुिै व्यववसायव िििको लागि स्वरोजिारका लागि व्यववसायव स्थापिा अिुदािको रुपमा प्रदाि
ििि
(ङ) पाररवाररक पिु गमिलि तथा पिु स्थािपिा िराउि
(च) पीगडतको लागि सगमगतले तोके बमोगजमको अन्यव काम ििि ।
(२) उपदफा (१) मा जिु सक
ु ै कुरा लेगखएको भएतापगि सगमगतले लैङ्गिक ग सिं ाबाट
पीगडत बालबागलका तथा गकिोर गकिोरी वा लैङ्गिक ग सिं ाबाट प्रभागवत भई लािु
पदाथिको दव्ु यविसिमा फसेका वा सडकमा आएका व्यवगिलाई प्राथगमकता गदई कोषको
रकम खचि ििि सक्िेछ ।
५. कोषको रकम अन्यव काममा उपयवोि ििि िसगकिे : (१) कोषको रकम दफा ४ मा लेगखए
बा क
े को अन्यव कायविमा उपयवोि ििि सगकिे छै ि ।
६. सगमगतको िठि : (१) कोषको सञ्चालि तथा व्यववस्थापि ििे काम समेतको लागि एक
सगमगत र िेछ ।
(२) सगमगतको िठि दे ायव बमोगजम िु ेछ :(क) ििर उप-प्रमख
-अध्यवक्ष
ु
(ख) प्रमख
-सदस्यव
ु प्रिासकीयव अग कृ त
(ि) लैङ्गिक ग सिं ा गिवारणको क्षेत्रमा कायविरत िैर सरकारी सस्िं था रु मध्यवेबाट १ जिा,
मिोगवमििकताि १ जिा र प्रभागवतमध्यवेबाट १ जिा िरी सगमगतको अध्यवक्षले तोके को ३
जिा
-सदस्यव
(घ) ििरपागलकाको जिस्वास््यव िाखा प्रमख
-सदस्यव
ु
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(ङ) मग ला बालबागलका तथा सामागजक समावेगिकरण िाखा प्रमुख
-सदस्यव-सगचव
(३) सगमगतको सगचवालयवको रुपमा मग ला बालबागलका तथा सामागजक
समाबेगिकरण िाखा र िेछ ।
७. सगमगतको काम कतिव्यव र अग कार दे ायव बमोगजम िु ेछ :(क) यवस कायविगवग को दफा ४ बमोगजमको कायवि ििि कोषमा रकम गवगियवोजिको लागि
प्रस्ताव पेि ििे
(ख) पीगडतलाई रा त तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउि कोषमा रकम जटु ाउिे
(ि) सगचवालयवको काम कारवा ीको अििु मि ििे िराउिे
(घ) ििरपागलका क्षेत्रगभत्र घटेका लैङ्गिक ग सिं ा सम्बन् ी घटिाको अगभलेख अद्यावग क
ििे
(ङ) सीपमल
ु क तागलम प्राप्त पीगडतलाई स्वरोजिारका लागि व्यववसायव स्थापिा अिदु ाि प्रदाि
ििे सम्बन् ी मापदण्ड बिाई लािु ििे
(च) लैङ्गिक ग सिं ा गिवारणको क्षेत्रमा काम ििे गिकायव तथा सस्िं थासििं समन्वयव ििे
(छ) कोष वृगिको लागि श्रोतको खोजी ििे
(ज) लैङ्गिक ग सिं ा गिवारण सम्बन् ी अन्यव काम ििे िराउिे
(झ) पीगडतलाई रा त तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउिे
(ञ) रा त तथा आगथिक स यवोिको सदपु यवोि भए िभएको सम्बन् मा अिुिमि ििे िराउिे
(ट) लैङ्गिक ग सिं ा न्यवगू िकरणको लागि स्थािीयवस्तरमा सचेतिामल
ु क कायविक्रम सञ्चालि
ििे
८. सगमगतको बैठक र गिणियव : (१) सगमगतको बैठक आवश्यवकता अिुसार बस्िेछ ।
(२) सगमगतको बैठक अध्यवक्षले तोके को गमगत समयव र स्थािमा बस्िेछ ।
(३) सगमगतको बैठक बस्िु भन्दा कगम्तमा २४ घण्टा अिावै सगमगतको सदस्यव-सगचवले
बैठकमा छलफल िु े कायविसचू ी सग तको सचू िा सवै सदस्यव रुलाई गदिु पिेछ ।
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(४) सगमगतको कुल सदस्यव सख्िं यवाको ५० प्रगतित भन्दा बढी सदस्यव रु उपगस्थत भएमा
सो सगमगतको बैठकको लागि िणपरू क सख्िं यवा पिु ेको मागििेछ ।
(५) सगमगतको बैठकको अध्यवक्षता सो सगमगतको अध्यवक्षले ििेछ र गिजको
अिपु गस्थगतमा उपगस्थत सदस्यव रुले आफू मध्यवेबाट छािेको सदस्यवले ििेछ ।
(६) सगमगतको बैठकमा ब मु तको रायव मान्यव िु ेछ र मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यवक्षता ििे व्यवगिले गिणाि यवक मत गदिेछ ।
(७) सगमगतले बैठकमा आवश्यवकता अिसु ार कुिै कमिचारी पदाग कारी वा अन्यव कुिै
व्यवगिलाई आमन्त्रण ििि सक्िेछ ।
(८) सगमगतको गिणियव सो सगमगतको सदस्यव-सगचवले प्रमागणत िरर राख्िेछ ।
९. कोषलाई रकम उपलब् िराउिे : पीगडतलाई रा त तथा आगथिक स यवोि उपलब्
िराउिको लागि ििरपागलकाले प्र्यवेक वषि अगिवायवि रुपमा कोषमा रकम गवगियवोजि
ििेछ ।
१०. रा त तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउिे रकमको द र आ ार :
(१) यवस कायविगवग बमोगजम पीगडतलाई रा त तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउँ दा
दे ायवको आ ारमा दे ायवको रकममा िबढ्िे िरी उपलब् िराईिेछ :(क) पीगडतलाई त्काल उद्वार िििु पिे भएमा सवारी सा ि प्रयवोि िििु पिे भए सवारी
सा िबाट यवात्रा िदाि लाग्िे भाडा रकमको अगतररि खािा, खाजा र बास समेत प्रगत
व्यवगि प्रगतगदि रु एक जारका दरले बढीमा पाँच जार रुपैयवाँसम्म
(ख) पीगडतलाई अस्पतालमा भिाि िरी औष ी उपचार िििु पिे भएमा अस्पताल आउदाँ जाँदा
सवारी सा ि प्रयवोि िििु पिे भए सवारी सा ि प्रयवोि िदाि लाग्िे भाडा रकमको अगतररि
खािा, खाजा र बास समेत प्रगत व्यवगि प्रगतगदि रु एक जारका दरले तीि गदिको र
उपचार खचि समेत िरी बढीमा पाँच जार रुपैयवाँ
(ि) काििु ी स ायवता मिोवैज्ञागिक उपचार वा मिोगवमििका लागि पाँच जार रुपैयवाँमा िबढ्िे
िरी वा लािेको यवथाथि खचि
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(घ) कुिै व्यववसायव िििको लागि स्वरोजिारका लागि व्यववसायव स्थापिा अिदु ाि समेत िरी
बढीमा तीस जार रुपैयवाँ
(ङ) पिु स्थािपिाको लागि बढीमा पाँच जार रुपैयवाँ
(च) सगमगतले तोके बमोगजमको अन्यव कामको लागि कामको प्रकृ ती रे ी बढीमा पन्र जार
रुपैयवाँ
(छ) पीगडतसििं कुिै बाल बच्चा भए बालबच्चाका लागि पीगडत सर को खािा खचि रकम
(२) उपदफा (१) बमोगजमक रकम अपयवािप्त भएको मिागसव आ ार र प्रमाण सग त कुिै
पीगडतले सगमगतमा गिवेदि गदएमा र सो व्यव ोरा मिागसव देगखएमा ्यवस्तो पीगडतलाई
पगच्चस जार रुपैयवाँमा िबढ्िे िरी मिागसव रकम थप िरीगदि सक्िेछ ।
११. रा त तथा आगथिक स यवोि प्राप्त ििि गिवेदि गदिु पिे : (१) यवस कायविगवग बमोगजम रा त
तथा आगथिक स यवोि प्राप्त ििि चा िे पीगडत वा सरोकारवाला व्यवगिले रा त तथा
आगथिक स यवोि पाउिु पिे मिागसव कारण खल
ु ाई अिसु चू ी १ मा उल्लेख भए
बमोगजमको ढाँचामा सगमगत समक्ष गिवेदि गदिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोगजम प्राप्त भएको गिवेदि जाँचबझु िदाि पीगडतलाई रा त तथा
आगथिक स यवोि िििु पिे देगखएमा सगमगतले दफा ११ को अग िमा र ी पीगडतलाई रा त
तथा आगथिक स यवोि उपलब् िराउिेछ ।
१२. त्काल रकम उपलब् िराउि सक्िे : (१) यवस कायविगवग मा अन्यवत्र जिु सक
ु ै कुरा
लेगखएको भए तापगि पीगडतलाई त्काल उद्वार औषग उपचार पुिस्थािपिा वा रा त
तथा आगथिक स यवोि प्रदाि ििरे मा िम्भीर तथा मािवीयव क्षगत िु े देगखएमा सगमगतको
अध्यवक्षले सो प्रयवोजिको लागि कोषबाट पगच्चस जार रुपैयवाँमा िबढ्िे िरी सम्बगन् त
पीगडतलाई त्काल उपलब् िराउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोगजमको अवस्था परी सगमगतको अध्यवक्षबाट पीगडतलाई रकम
उपलब् िराइएकोमा ्यवसरी रकम उपलब् िराइएपगछ बस्िे बैठकबाट सो गवषयवको
अिमु ोदि िराउिु पिेछ ।
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१३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आयव व्यवयवको ले खा प्रचगलत कािुि
बमोगजम रागखिेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण म ालेखा परीक्षकबाट िु ेछ ।
१४. आगथिक (ररभगल्भङ) कोष : यवो कोष आगथिक (ररभगल्भङ) कोषको रुपमा र िेछ । यवो
कोष सगमगतको गसफाररसमा पररचालि िररिेछ ।
१५. प्रगतवेदि पेि ििे : (१) सगमगतले प्र्यवेक चौमागसक रुपमा सो सगमगतबाट भए िरे का
काम कारबा ीको प्रगतवेदि ििरपागलकामा पेि िििु पिेछ ।
(२) सगमगतले आगथिक वषि समाप्त भएको प्रथम चौमागसक गभत्र सो सगमगतबाट अगघल्लो
आगथिक वषिमा भएका सम्पणू ि काम कारवा ीको प्रगतवेदि ििरपागलका समक्ष पेि िििु
पिेछ ।
(३) ििरपागलकाले उपदफा (२) बमोगजमको प्रगतवेदि साविजगिक ििि सक्िेछ ।
१६. बैठक भत्ता : सगमगतका अध्यवक्ष वा सदस्यव रुले सो सगमगतको बैठकमा भाि गलए बापत
ििरपागलकाले तोके बमोगजमको रकम उपलब् िराउि सक्िेछ ।
१७. गिदेिि गदि सक्िे : (१) िेपाल सरकार प्रदेि सरकार तथा ििरपागलकाले सगमगतको
काम कारवा ीको सम्बन् मा सो सगमगतलाई आवश्यवक गिदेिि गदि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोगजम गदइएको गिदेििको पालिा िििु सगमगतको कतिव्यव िु ेछ ।
१८. बा ा अड्काउ फुकाउिे : यवो कायविगवग कायवािन्वयविका क्रममा कुिै बा ा अड्काउ
उ्पन्ि भएमा बा ा अड्काउ फुकाउिे अग कार कायविपागलकामा गिग त र िेछ ।
१९. खारे जी र बचाउ : यवो कायविगवग लािु ुि पवू ि यवस कायविगवग सँि सम्बगन् त भए िरे का
कायवि रु यवसै कायविगवग बमोगजम भएको मागििेछ र अन्यव कुरा प्रचगलत ऐि कािुि
बमोगजम िु ेछि् ।
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अिुसचू ी
(दफा ११ सँि सम्बगन् त)
श्री अध्यवक्षज्यवु
स्थािीयव उद्वार तथा रा त सगमगत
मेलम्ची ििरपागलका गसन् पु ाल्चोक
गवषयव : स यवोि उपलब् िराई पाउँ ।
म .............................................मा बस्िे वषि .......... को
........................................गमगत ...................मा लैङ्गिक ग सिं ाबाट गपगडत भएको
छु । मेरो आगथिक स्तर ज्यवादै कमजोर र क
े ो छ । म उपर लैङ्गिक ग सिं ा
(..........................................) भएको कारणले मेरो मािगसक/ िारीररक/ सामागजक
अवस्था कमजोर भइ अिि अवस्थामा र क
े ो िु ाले मलाई औषग उपचार/ काििु ी
स ायवता एविं परामिि / उद्वार / मिोगवमिि / स्वरोजिार / पिु स्थापिा/ अन्यव
.....................................कामको लागि स यवोिको आवश्यवकता परे को दुँ ा स्थािीयव
लैङ्गिक ग सिं ा गिवारण कोषबाट गियवमािसु ार स यवोि रकम उपलब् िराई गदिु िु यवो
गिवेदि पेि िरे को छु ।
गिवेदकको :िाम थर :
ठे िािा :
दस्तखत :
गमगत :
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