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स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
खण्ड ४) माघ १२ गते, २०७७ साल) संख्या : १

भाि-१

मेलम्ची ििरपागलका गसन्िुपाल्चोक,
बािमती प्रदेश, िेपाल
लैङ्गिक ग िंसा गिवारण कोष सञ्चालि कार्यगवगि, २०७७
प्रस्ताविा :- समाजमा हुने सवै प्रकारका लैङ्लगक लवभेदको अन्त्य गने संकल्प सलहत
अपराधीलाई दण्डनीय बनाई लपलडतलाई क्षलतपलु ति लदलाउने र लिक्षा, स्वास््य, रोजगारी
तथा सामालजक सरु क्षामा लविेष अवसरद्वारा लैङ्लगक समानता कायम गने उदेश्यका साथ
पीलडतलाई त्काल उद्वार गनि, औषलध उपचार गनि, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञालनक उपचार
लगायतका कायि गनि नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकालित लैङ्लगक लहसं ा लनवारण कोष
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(सञ्चलन) (दोस्रो संिोधन) लनयामावली २०७६ को भावना अनुरुप मलहला बालबाललका
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्तत्रालयबाट सिति अनदु ानमा प्राप्त रकम र स्थानीय तह लगायत
अन्तयत्रबाट प्राप्त रकम समेतलाई लैङ्लगक लहसं ा लनवारण कोष स्थापना गरी सो कोषबाट
पीलडतलाई त्काल उद्वार र राहत तथा पनु स्थािपना गने, पीलडत तथा प्रभालवतलाई रकम
प्रदान गने कायिलाई सरल सहज एवं एकरुपता बनाउने उदेश्यले मेलम्ची नगरपाललकाको
प्रिासकीय कायिलवलध लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी
मेलम्ची नगर कायिपाललकाले यो कायिलवलध तजिमु ा गरी लागु गरे को छ ।
१. सगिं िप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यो कायिलवलधको नाम " मेलम्ची नगरपाललकाको लैङ्लगक
लहसं ा लनवारण कोष संचालन कायिलवलध, २०७७" रहेको छ ।
(२) यो कायिलवलध कायिपाललकाबाट स्वीकृ त भएपलछ प्रारम्भ हुनछ
े ।
२. पररभाषा : लवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिलवलधमा :(क) " िाखा" भन्तनाले मलहला, बालबाललका तथा सामालजक समावेिीकरण िाखा सम्झनु पछि
।
(ख) " कोष" भन्तनाले दफा ३ बमोलजमको लैङ्लगक लहसं ा लनवारणका लालग स्थालपत स्थानीय
राहत तथा उद्वार कोष सम्झनु पछि ।
(ग) " पीलडत " भन्तनाले लैङ्लगक लहसं ाबाट पीलडत वा प्रभालवत व्यलि सम्झनु पछि ।
(घ) " मन्तत्रालय " भन्तनाले भन्तनाले सघं ीय सरकारको मलहला बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक
मन्तत्रालय र प्रदेि सरकारको सामालजक लवकास मन्तत्रालय सम्झनु पछि ।
(ङ) "लैङ्लगक लहसं ा" भन्तनाले कायिस्थलमा हुने यौनजन्तय दव्ु यिवहार, सामालजक कुरीलतजन्तय
व्यवहार लगायत समाजमा हुने सवैखाले लैङ्लगक लहसं ा सम्झनु पछि ।
(च) "सलमलत" भन्तनाले दफा ६ बमोलजमको "स्थानीय राहत तथा उद्वार सलमलत" सम्झनु पछि ।
(छ) "प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त" भन्तनाले मेलम्ची नगरपाललकाको प्रमख
ु प्रिासकीय
अलधकृ तलाई सम्झनु पछि ।
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(ज) "लेखा अलधकृ त" भन्तनाले मेलम्ची नगरपाललका नगर कायिपाललकाको लेखा अलधकृ तलाई
सम्झनु पछि ।
३. कोषको स्थापिा : (१) "लैङ्लगक लहसं ा लनवारणका लालग स्थानीय राहत तथा उद्वार
कोष" नामको एक कोष स्थापना गररने छ ।
(२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरु रहनेछन् :(क) नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) नगरपाललमाबाट प्राप्त रकम,
(ग) लवदेिी व्यलि, अन्ततरािलरिय सघं संस्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम,
(घ) स्वदेिी व्यलि वा संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्तय कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम,
(३) उपदफा (१) बमोलजमको रकम नेपाल रारि बैकबाट "क" वगिको इजाजत प्राप्त बैंकमा
छुट्टै खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
(४) कोषको खाताको सञ्चालन प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त र लेखा अलधकृ तको सयं ि
ु
दस्तखतबाट हुनछ
े ।
४. कोषको उपर्ोि : (१) कोषको रकम देहायको कामको लालग पीलडतलाई उपलब्ध गराउन
उपयोग गररनेछ :(क) त्काल उद्वार गनि,
(ख) औषलध उपचार गनि राहत प्रदान गने तथा आलथिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ग) काननु ी सहायता, मनोवैज्ञालनक उपचार तथा मनोलवमसि प्रदान गनि,
(घ) कुनै व्यवसाय गनिको लालग स्वरोजगारका लालग व्यवसाय स्थापना अनदु ानको रुपमा प्रदान
गनि,
(ङ) पाररवाररक पनु लमिलन तथा पनु स्थािपना गराउन,
(च) पीलडतको लालग सलमलतले तोके बमोलजमको अन्तय काम गनि ।
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(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेलखएको भएतापलन सलमलतले लैङ्लगक लहसं ाबाट पीलडत
बालबाललका तथा लकिोर लकिोरी वा लैङ्लगक लहसं ाबाट प्रभालवत भई लागु पदाथिको
दव्ु यिसनमा फसेका वा सडकमा आएका व्यलिलाई प्राथलमकता लदई कोषको रकम खचि गनि
सक्नेछ ।
५. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोि ििय िसगकिे : (१) कोषको रकम दफा ४ मा
लेलखए बाहेकको अन्तय कायिमा उपयोग गनि सलकने छै न ।
६. सगमगतको िठि : (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने काम समेतको लालग एक
सलमलत रहनेछ ।
(२) सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ :(क) नगर उप-प्रमख
-अध्यक्ष
ु
(ख) प्रमख
-सदस्य
ु प्रिासकीय अलधकृ त
(ग) लैङ्लगक लहसं ा लनवारणको क्षेत्रमा कायिरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट १ जना,
मनोलवमििकताि १ जना र प्रभालवतमध्येबाट १ जना गरी सलमलतको अध्यक्षले तोके को ३
जना
-सदस्य
(घ) नगरपाललकाको जनस्वास््य िाखा प्रमख
-सदस्य
ु
(ङ) मलहला, बालबाललका तथा सामालजक समावेलिकरण िाखा प्रमख
ु
-सदस्य-सलचव
(३) सलमलतको सलचवालयको रुपमा मलहला, बालबाललका तथा सामालजक समाबेलिकरण
िाखा रहनेछ ।
७. सगमगतको काम, कतयव्र् र अगिकार दे ार् बमोगिम ुिेछ :(क) यस कायिलवलधको दफा ४ बमोलजमको कायि गनि कोषमा रकम लवलनयोजनको लालग प्रस्ताव
पेि गने,
(ख) पीलडतलाई राहत तथा आलथिक सहयोग उपलब्ध गराउन कोषमा रकम जटु ाउने,
(ग) सलचवालयको काम कारवाहीको अनगु मन गने गराउने,
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(घ) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र घटेका लैङ्लगक लहसं ा सम्बन्तधी घटनाको अलभलेख अद्यावलधक गने,
(ङ) सीपमल
ु क ताललम प्राप्त पीलडतलाई स्वरोजगारका लालग व्यवसाय स्थापना अनुदान प्रदान
गने सम्बन्तधी मापदण्ड बनाई लागु गने,
(च) लैङ्लगक लहसं ा लनवारणको क्षेत्रमा काम गने लनकाय तथा संस्थासंग समन्तवय गने,
(छ) कोष वृलिको लालग श्रोतको खोजी गने,
(ज) लैङ्लगक लहसं ा लनवारण सम्बन्तधी अन्तय काम गने गराउने,
(झ) पीलडतलाई राहत तथा आलथिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ञ) राहत तथा आलथिक सहयोगको सदपु योग भए नभएको सम्बन्तधमा अनुगमन गने गराउने,
(ट) लैङ्लगक लहसं ा न्तयलू नकरणको लालग स्थानीयस्तरमा सचेतनामल
ु क कायिक्रम सञ्चालन गने,
८. सगमगतको बैठक र गिणयर् : (१) सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसु ार बस्नेछ ।
(२) सलमलतको बैठक अध्यक्षले तोके को लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) सलमलतको बैठक बस्नु भन्तदा कलम्तमा २४ घण्टा अगावै सलमलतको सदस्य-सलचवले
बैठकमा छलफल हुने कायिसचू ी सलहतको सचू ना सवै सदस्यहरुलाई लदनु पनेछ ।
(४) सलमलतको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रलतित भन्तदा बढी सदस्यहरु उपलस्थत भएमा सो
सलमलतको बैठकको लालग गणपरू क संख्या पगु ेको मालननेछ ।
(५) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको अध्यक्षले गनेछ र लनजको अनुपलस्थलतमा
उपलस्थत सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।
(६) सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्तय हुनछ
े र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता
गने व्यलिले लनणाियक मत लदनेछ ।
(७) सलमलतले बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै कमिचारी, पदालधकारी वा अन्तय कुनै
व्यलिलाई आमन्तत्रण गनि सक्नेछ ।
(८) सलमलतको लनणिय सो सलमलतको सदस्य-सलचवले प्रमालणत गरर राख्नेछ ।
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९.

कोषलाई रकम उपलब्ि िराउिे : पीलडतलाई राहत तथा आलथिक सहयोग उपलब्ध
गराउनको लालग नगरपाललकाले प्र्येक वषि अलनवायि रुपमा कोषमा रकम लवलनयोजन गनेछ
।
१०. रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे रकमको द र आिार :
(१) यस कायिलवलध बमोलजम पीलडतलाई राहत तथा आलथिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा देहायको
आधारमा देहायको रकममा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराईनेछ :(क) पीलडतलाई त्काल उद्वार गनिु पने भएमा, सवारी साधन प्रयोग गनिु पने भए सवारी साधनबाट
यात्रा गदाि लाग्ने भाडा रकमको अलतररि खाना, खाजा र बास समेत प्रलत व्यलि प्रलतलदन रु
एक हजारका दरले बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) पीलडतलाई अस्पतालमा भनाि गरी औषधी उपचार गनिु पने भएमा अस्पताल आउदाँ जाँदा
सवारी साधन प्रयोग गनुि पने भए सवारी साधन प्रयोग गदाि लाग्ने भाडा रकमको अलतररि
खाना, खाजा र बास समेत प्रलत व्यलि प्रलतलदन रु एक हजारका दरले तीन लदनको र उपचार
खचि समेत गरी बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ,
(ग) कानुनी सहायता, मनोवैज्ञालनक उपचार वा मनोलवमििका लालग पाँच हजार रुपैयाँमा नबढ्ने
गरी वा लागेको यथाथि खचि,
(घ) कुनै व्यवसाय गनिको लालग स्वरोजगारका लालग व्यवसाय स्थापना अनुदान समेत गरी
बढीमा तीस हजार रुपैयाँ,
(ङ) पनु स्थािपनाको लालग बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ,
(च) सलमलतले तोके बमोलजमको अन्तय कामको लालग कामको प्रकृ ती हेरी बढीमा पन्तर हजार
रुपैयाँ,
(छ) पीलडतसगं कुनै बाल बच्चा भए बालबच्चाका लालग पीलडत सरहको खाना खचि रकम,
(२) उपदफा (१) बमोलजमक रकम अपयािप्त भएको मनालसव आधार र प्रमाण सलहत कुनै
पीलडतले सलमलतमा लनवेदन लदएमा र सो व्यहोरा मनालसव देलखएमा ्यस्तो पीलडतलाई
पलच्चस हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनालसव रकम थप गरीलदन सक्नेछ ।
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११. रा त तथा आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय गिवेदि गदिु पिे : (१) यस कायिलवलध बमोलजम
राहत तथा आलथिक सहयोग प्राप्त गनि चाहने पीलडत वा सरोकारवाला व्यलिले राहत तथा
आलथिक सहयोग पाउनु पने मनालसव कारण खल
ु ाई अनुसचू ी १ मा उल्लेख भए बमोलजमको
ढाँचामा सलमलत समक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदन जाँचबुझ गदाि पीलडतलाई राहत तथा आलथिक
सहयोग गनुि पने देलखएमा सलमलतले दफा ११ को अलधनमा रही पीलडतलाई राहत तथा
आलथिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
१२. तत्काल रकम उपलब्ि िराउि सक्िे : (१) यस कायिलवलधमा अन्तयत्र जनु सक
ु ै कुरा
लेलखएको भए तापलन पीलडतलाई त्काल उद्वार, औषलध उपचार, पनु स्थािपना वा राहत तथा
आलथिक सहयोग प्रदान नगरे मा गम्भीर तथा मानवीय क्षलत हुने देलखएमा सलमलतको अध्यक्षले
सो प्रयोजनको लालग कोषबाट पलच्चस हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सम्बलन्तधत पीलडतलाई
त्काल उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवस्था परी सलमलतको अध्यक्षबाट पीलडतलाई रकम
उपलब्ध गराइएकोमा ्यसरी रकम उपलब्ध गराइएपलछ बस्ने बैठकबाट सो लवषयको
अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
१३. कोषको लेखा र लेखापरीिण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचललत कानुन
बमोलजम रालखनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनछ
े ।
१४. आगथयक (ररभगल्भङ) कोष : यो कोष आलथिक (ररभलल्भङ) कोषको रुपमा रहनेछ । यो
कोष सलमलतको लसफाररसमा पररचालन गररनेछ ।
१५. प्रगतवेदि पेश ििे : (१) सलमलतले प्र्येक चौमालसक रुपमा सो सलमलतबाट भए गरे का
काम कारबाहीको प्रलतवेदन नगरपाललकामा पेि गनुि पनेछ ।

7

"लैङ्गिक ग िंसा गिवारण कोष सञ्चालि कार्यगवगि, २०७७"

खण्ड ४) माघ १२ गते, २०७७ साल) संख्या : १

(२) सलमलतले आलथिक वषि समाप्त भएको प्रथम चौमालसक लभत्र सो सलमलतबाट अलघल्लो
आलथिक वषिमा भएका सम्पणू ि काम कारवाहीको प्रलतवेदन नगरपाललका समक्ष पेि गनुि पनेछ
।
(३) नगरपाललकाले उपदफा (२) बमोलजमको प्रलतवेदन साविजलनक गनि सक्नेछ ।
१६. बैठक भत्ता : सलमलतका अध्यक्ष वा सदस्यहरुले सो सलमलतको बैठकमा भाग ललए बापत
नगरपाललकाले तोके बमोलजमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१७. गिदेशि गदि सक्िे : (१) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा नगरपाललकाले सलमलतको
काम कारवाहीको सम्बन्तधमा सो सलमलतलाई आवश्यक लनदेिन लदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लदइएको लनदेिनको पालना गनुि सलमलतको कतिव्य हुनछ
े ।
१८. बािा अड्काउ फुकाउिे : यो कायिलवलध कायािन्तवयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ
उ्पन्तन भएमा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार कायिपाललकामा लनलहत रहनेछ ।
१९. खारेिी र बचाउ : यो कायिलवलध लागु हुन पवू ि यस कायिलवलधसँग सम्बलन्तधत भए गरेका
कायिहरु यसै कायिलवलध बमोलजम भएको मालननेछ र अन्तय कुरा प्रचललत ऐन काननु बमोलजम
हुनेछन् ।
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अिस
ु ूची
(दफा ११ सँग सम्बलन्तधत)
श्री अध्यक्षज्य,ु
स्थानीय उद्वार तथा राहत सलमलत
मेलम्ची नगरपाललका, लसन्तधपु ाल्चोक
लवषय : सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ ।
म .............................................मा बस्ने वषि .......... को
........................................लमलत ...................मा लैङ्लगक लहसं ाबाट लपलडत भएको
छु । मेरो आलथिक स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ । म उपर लैङ्लगक लहसं ा
(..........................................) भएको कारणले मेरो मानलसक/ िारीररक/ सामालजक
अवस्था कमजोर भइ अिि अवस्थामा रहेको हुनाले मलाई औषलध उपचार/ कानुनी
सहायता एवं परामिि / उद्वार / मनोलवमिि / स्वरोजगार / पनु स्थापना/ अन्तय
.....................................कामको लालग सहयोगको आवश्यकता परेको हुदँ ा स्थानीय
लैङ्लगक लहसं ा लनवारण कोषबाट लनयमानुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराई लदनु हुन यो
लनवेदन पेि गरे को छु ।
लनवेदकको :नाम थर :
ठे गाना :
दस्तखत :
लमलत :
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प्रमाणीकरण लमलतिः२०७७।१०।१२
आज्ञाले
कुमार प्रसाद कोइराला
प्रमुख प्रशासकीर् अगिकृत
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