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तावनाः 

समाजमा बढ्द ैगइरहकेो लङ्ैिगक िहसंा िनवारणका लागी कोष थापना गन वा छनीय देिखएकाले शासक य 
कायिविध (िनयिमत गन) ऐन २०७४  को दफा ४ ले िदएको अिधकार योग गरी प चपरुी नगरपािलकाले यो 
कोष स चालन स बि ध कायािविध बनाएको छ ।  

 

प र छेदः १ 
ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यो कायिविधको नाम ''लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोष (संचालन) कायिविध 

२०७८'' रहकेो छ ।  

          (२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ । 

२. प रभाषाः  िवषय वा सङ्गल ेअक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा- 

     (क) ''कायालय'' भ नाल ेप चपरुी नगरपािलका नगर कायपािलकाको कायालय स झनु पछ । 

     (ख) ''कोष'' भ नाल ेदफा ३ बमोिजमको लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोष स झन ुपछ । 

     (ग) ''िपिडत'' भ नाल ेलङ्ैिगक िहंसाबाट िपिडत वा भािवत यि  स झन ुपछ । 



2 
 

               (घ) ''स चालक सिमित '' भ नाल ेदफा ७ बमोिजमको राहत तथा आिथक सहयोग स चालन सिमित 

स झन ुपछ       ।    

              (ङ) ''त काल उ ार तथा राहत सिमित '' भ नाल े११ बमोिजमको त काल उ ार तथा राहत सिमित 

स झन ुपछ ।                            

              (च) ''लङ्ैिगक िहसंा'' भ नाल े काय थल, सावजिनक थल, घरप रवारमा हने यौनज य दु यवहार, 

सामािजक कुरीितज य यवहार लगायत लङ्ैिगक आधारमा हने िहसंा स झन ुपछ ।   

 
प र छेदः २ 

लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोष 
३. कोषको थापनाः (१) लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोष नामको एक कोष थापना हन ेछ ।  

       (२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह  रहन ेछन ्: 

        (क) प चपरुी नगरपािलकाबाट ा  रकम, 

        (ख) िवदशेी यि  अ तराि य संघ सं था वा सरकारबाट ा  रकम, 

        (ग) वदशेी यि  वा संघ वा सं थाबाट ा  रकम, 

        (घ) अ य कुनै ोतबाट ा  रकम । 

४. कोषमा रकम ज मा गनः मिहला तथा बालबािलकाको हकिहतको संर णका लािग नगरपािलकाले वािषक 
पमा तोके बमोिजमको ितशत बराबरको रकममा नघटाइ कोषमा ज मा 

गनपुनछ । 

५. कोषको उपयोगः (१) कोषको रकम देहायको कामको लािग िपिडतलाइ उपल ध गराउन उपयोग ग रनेछः 

      (क) त काल उ ार गन,   

      (ख) औषिध उपचार गन,  

      (ग) राहत दान गन तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउन, 

      (घ) काननूी सहायता, मनोवै ािनक उपचार तथा मनोिवमश दान गन,      

    (ङ) कुनै यवसाय वा वरोजगारको लािग यवसाय थापना खच अनदुानको पमा दान गन, 

    (च) लङ्ैिगक िहसंा र यौनज य दु यवहारको कसुरबाट िपिडतल े चलीत कानुन बमोजीम 
कसरुदारबाट ा  गनपुन ितपिुत य तो कसरुदारको कुनै स पित नभएको कारणबाट ा  
गन नस ने देिखइ अदालतको आदशे बमोजीमको रकमा िपिडतलाइ ितपिूत व प भराउन 
लेखी आएमा,  
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                   (छ) पनु थापना गराउन, 

              (ज) िपिडतको लािग स चालक सिमितले तोके बमोिजमको अ य काममा । 

   (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन स चालक सिमितल ेलैङ्िगक िहसंाबाट िपिडत 
बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी वा लङ्ैिगक िहसंाबाट भािवत भई लाग ुपदाथको दु यसनमा फसेका 
वा मानिसक रोगी भई सडकमा आएका यि लाई ाथिमकता िदई कोषको रकम खच गन स नेछ । 

६. कोषको रकम अ य काममा उपयोग गन नसिकनेः (१) कोषको रकम दफा ५ मा लेिखए बाहकेको अ य 
कायमा उपयोग गन सिकने छैन । 

   (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन स चालक सिमितको बैठक स चालन गन ला न े
खचको लािग कोषको रकम उपयोग गन सिकनछे ।    

 
प र छेदः३ 

स चालक सिमित 
७. राहत तथा आिथक सहयोग स चालन सिमितः (१) िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध 

गराउने काम समतेको लािग नगर उप मखुको अ य तामा एक स चालक सिमित रहनेछ । 
   (२) स चालक सिमितमा रहने पदािधकारी दहेाय बमोिजम हनेछः   

    (क)  नगर उप- मखु              -अ य  

    (ख) मखु शासक य अिधकृत                                 -सद य 

    (ग) मखु इलाका हरी कायालय                               --सद य  

    (घ) नगरसभा सद य (मिहला २ जना)                            -सद य 

    (ङ) लङ्ैिगक िहसंा िनवारणको े मा कायरत  गैर-सरकारी सं थाह  म यबेाट स चालक 
सिमितले  तोकेको सं थाको ितिनिध एकजना           -सद य 

   (च) मिहला बालबािलका तथा समाज क याण शाखा मुख   -सद य सिचव 

 (३) स चालक सिमितको सिचवालय प चपरुी नगरपािलका नगरकायपािलकाको कायालयमा रहने छ 
। 

  (४) स चालक सिमितको बैठक स ब धी कायिविध सो सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ। 

८. स चालक सिमितको काम, कत य र अिधकारः- स चालक सिमितको काम, कत य र अिधकार दहेाय  
बमोिजम हनेछ । 

(क) िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउन लङ्ैगीक िहसंा िनवारण कोषमा 
रकम िनकासा गन,  
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 (ख) लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोषको अनगुमन गन वा गराउन,े 

(ग) प चपरुी नगरपािलकामा लैङ्गीक िहसंा िनवारणको े मा कायरत िविभ न संघ सं था 
तथा िनकायह   बीच सम वय गन, 

(घ) प चपरुी नगरपािलकामा घटेका लैङ्िगक िहसंा स ब धी घटनाको अिभलेख अ ाविधक 

गन, 

(ङ) सीपमलुक तािलम ा  िपिडतलाइ वरोजगारको लागी यवसाय थापना गन अनदुानको 
रकम दान  गन स ब धमा मापद ड बनाइ लाग ुगन, 

 (च) लङ्ैिगक िहसंा िनवारण स ब धी अ य काम गन वा गराउन,े 

 (छ) िपिडतको त काल उ ार, राहत र पुन थापनाको लागी राहत, आिथक सहयोग तथा अ य 
साम ी उपल ध गराउने । 

९. स चालक सिमितको बैठक र िनणयः (१) स चालक सिमितको बैठक आव यकता अनसुार ब नेछ। 

(२) स चालक सिमितको बैठक अ य ले तोकेको िमित, समय र थानमा ब नेछ। 

(३) स चालक सिमितको बैठक ब न ु भ दा क तीमा २४ घ टा अगावै स चालक सिमितको सद य 
सिचवले बैठकमा छलफल हने कायसचूी सिहतको सचूना सबै सद यह लाइ िदनपुनछ । 

(४) स चालक सिमितको कुल सद य सं याको पचास ितशत भ दा बढी सद यह  उपि थत भएमा 
सो सिमितको बैठकको लागी गणपरूक सं या पगुकेो मािननेछ । 

(५) स चालक सिमितको बैठकको अ य ता सो सिमितको अ य ले गनछ र िनजको अनपुि थतमा 
स चालक सिमितका उपि थत सद यह ले आफु म येबाट छानेको सद यले गनछ । 

(६) स चालक सिमितको बैठकमा बहमतको राय मा य हनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता 
गन यि ले िनणायक मत िदनेछ । 

(७) स चालक सिमितको बैठकमा आव यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कमचारी, पदािधकारी 
वा अ य कुन ै य लाइ सिमितको बैठकमा पयवे कको पमा भाग िलन आम ण गन स नेछ । 

(८) स चालक सिमितको िनणय सो सिमितको सद य सिचवले मािणत ग र रा नेछ । 

(९) स चालक सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिवधी सो सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम 
हनेछ । 

१०. लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोषमा रकम उपल ध गराउनेः (१) िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग 
उपल ध गराउनको लागी स चालक सिमितल े कोषमा प चपरुी नगरपािलका नगरकायपािलकाको 
कायालयको नाममा आव यकता अनुसार अनुदान रकम िनकाशा माग गनछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको रकम तथा सोबाट भएको खच स ब धी िववरण यस नगरपािलकाल े
ैमािसक पमा मिहला, बालबािलका तथा समाजक याण म ालय, कणाली देशमा पठाउन ेछ।   

 
प र छेदः ४ 

त काल उ ार तथा राहत सिमित 
११. त काल उ ार तथा राहत सिमितको गठनः (१) िपिडतलाइ राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध 

गराउनका लागी एक राहत सिमित रहनेछ । 
 (२) त काल उ ार तथा राहत सिमितको गठन दहेाय बमोिजम हनेछः-  

     (क) नगर मिहला सद य  -  संयोजक 

       (ख) शासक य अिधकृत   -  सद य 

        (ग) ितिनधी वा य शाखा  -सद य 

        (घ) ितिनधी इलाका हरी कायालय - सद य 

        (ङ) सहायक मिहला िवकास िन.  -  सिचव 

१२. त काल उ ार तथा राहत सिमितको काम, कत य र अिधकारः-  त काल उ ार तथा राहत सिमितको 
काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः- 

          (क) िपिडतलाइ राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउने, 

          (ख) राहत तथा अिथक सहयोगको सदपुयोग भए वा नभएको स ब धमा अनगुमन गन,    

           (ग) लैङ्िगक िहसंा हन निदनको लागी थानीय तरमा जनचेतनामलूक काय म स चालन गन । 

१३. राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउने रकमको हद र आधारः (१) यस कायिविध बमोिजम 
िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग उपल ध गराउदा देहायको आधारमा दहेायको रकममा नबढ्ने गरी 
रकम उपल ध गराईनेछः 

(क) िपिडतलाई त काल उ ार गनपुन भएमा सवारी साधनबाट या ा गदा ला ने भाडा रकम, खाना  खच 
बापत ित िदन तीनसय पैयाँ र बास ब नुपन भए सो बापत छु ै रकम िदनपुन भएमा ितिदन 
पाचसँय पैयाको दरले बढीमा पाँच हजार पैया स म, 

 (ख) िपिडतलाई अ पतालमा भना गरी औषधी उपचार गनपुन भएमा, अ पताल आउँदा जादा सवारी 
साधन योग गनपुन भए सावजिनक सवारी साधन योग गदा ला ने भाडा रकम, खाना खच वापत 

ितिदन तीनसय पैया,ँ अ पतालमा ब ने यव था नभई बािहर ब न ु परेमा बढीमा पाँच िदनको 
बास खच वापत ितिदन पाचँसय पैया र उपचार खच समते गरी बढीमा छ हजार पाँचसय पैयामँा 
नबढ्ने ग र लागेको यथाथ खच, 
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(ग) िपिडतलाइ काननुी सहायता, मनोवै ािनक उपचार वा मनोसामािजक िवमश सेवाको लािग पाचँ 
हजार पैयांमा नबढ्ने गरी लागेको यथाथ खच, 

(घ) िहसंा िपिडतले कुन ैसीप मलुक तािलम ा  ग र यवसाय संचालन गनका लािग व तुगत तथा नगद 
अनदुान माग गरेमा बढीमा ित यि  तीस हजार पैया, 

(ङ) पनु थापनाको लािग बढीमा पाँच हजार पैयाँ, 

(च) स चालक सिमितल ेतोके बमोिजमको अ य कामको लािग कामको कृित हरेी बढीमा दश हजार 
पैया ँ

(छ)  िपिडतसँग कुनै बालब चा भए बालब चाका लागी िपिडत सरहको खाना खच रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको रकम अपया  भएको मनािसव आधार र माण सिहत कुनै िपिडतल े
कायालयमा िनवेदन िदएमा र सो यहोरा मनािसव देिखएमा स चालक सिमितल े य तो िपिडतलाई 
मनािसव रकम थप गरी िदन स नेछ । 

१४. राहत तथा आिथक सहयोग ा  गन िनवेदन िदनुपनः- (१) यस कायिविध बमोिजम राहत तथा 
आिथक सहयोग ा  गन चाहने िपिडत वा सरोकारवाला यि ल ेराहत तथा आिथक सहयोग पाउन ुपन 
मनािसव कारण खलुाई त काल उ ार तथा राहत सिमितमा अनसुचुी-१ बमोिजमको ढाँचामा िनवदेन िदन ु
पनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको िनवेदन जाँचबझु गदा िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग 
गनपुन देिखएमा स चालक सिमितले दफा (१२) को अधीनमा रही िपिडतलाई राहत तथा आिथक सहयोग 
उपल ध गराउन ेछ ।  

१५. त काल रकम उपल ध गराउन स नेः- (१) यस कायिविधमा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन  
जलाइएको, एिसड योग गरी वा छक इ वा य तो पदाथल ेपोलेको लगायतका ग भीर कृितका घटनाका 
िपिडतलाइ उ ार, औ षधी उपचार, पनु थापना वा राहत लगायतको योजनको लागी त काल आिथक 
सहयोग दान नगरेमा ग भीर मानवीय ती हने दिेखएमा र संचालक सिमितको त काल बैठक ब न े
अव था नरहमेा स चालक सिमितको अ य ल े आव यकता र औिच यका आधारमा मनािसव रकम 
कोषबाट िपिडतलाइ उपल ध गराउन स नेछ । 

 (२) उपदफा (१) वमोिजमको अव था परी स चालक सिमितको अ य बाट िपिडतलाई रकम उपल ध 
गराईएकोमा यसरी रकम उपल ध गराईए पिछ ब ने स चालक सिमितको बैठकबाट सो िवषयको 
अनमुोदन गराउन ुपनछ । 
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प र छेदः५ 
िविवध 

१६. थप रकम िनकासा माग गन स नेः (१) कोषमा रहकेो रकम अपया  भएमा रकम अपया ताको कारण 
खलुाई स चालक सिमितले थप रकम माग गन स नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम थप रकम माग भई आएमा प चपरुी नगरपािलकाले आव यकता र  औिच यता 
हरेी कोषमा थप रकम िनकासा िदन स नेछ । 

१७. छु ै खाता खो नुपनः (१) प चपरुी नगरपािलकाले दफा १० बमोिजम ा  भएको रकम कुनै बािण य 
बकमा छु ै खाता खोली ज मा गनपुनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको खाताको स चालन मखु शासक य अिधकृत र लेखामा काम गन मु य 
कमचारीको संयु  द तखतबाट हनेछ । 

१८. कोषको लेखा र लेखा परी णः- (१) कोषको आय ययको लखेा चिलत काननू बमोिजम रािखने छ । 

 (२) कोषको लखेापरी ण महालेखा परी कबाट हनेछ । 

१९. आवित ( रभि भङ) कोषः यो कोष आवित कोषको पमा रहनेछ । 

२०. ितवेदन पेश गनः (१) राहत सिमितले येक वष सो सिमितबाट भए गरेका काम कारवाहीको ितवेदन 
स चालक सिमतीलाइ बुझाउन ुपनछ । 

 (२) स चालक सिमितले आिथक वष समा  भएको तीन मिहना िभ  सो सिमितबाट अिघ लो आिथक 
वष भ रमा भए गरेका काम कारबाहीको ितवेदन नगर कायपािलकाको बैठकमा पेश गनपुनछ । 

२१. बैठक भ ाः स चालक सिमितका अ य  वा सद यले सो सिमितको बैठकमा भाग िलए वापत 

नगरकायपािलकाले तोके बमोिजमको रकम बैठक भ ा वापत पाउने छन ्। 

२२. िनदशन िदन स नेः (१) प चपरुी नगरकायपािलकाले स चालक सिमितको काम कारवाहीको स ब धमा 

सो सिमितलाइ आव यक िनदशन िदन स नेछ । 
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अनुसचूी-१ 

(िनयम १३ सगँ स बि धत) 

िवषयः सहयोग उपल ध गराइ पाउँ । 

ी अ य  यू, 

त काल उ ार तथा राहत सिमित 

प चपुरी नगरपािलका । 

 

म ............................... ब ने वष.....को ............................... िमित............................. मा लैङ्िगक 

िहसंाबाट िपिडत भएको छु । मेरो आिथक तर याद ै कमजोर रहकेो छ । म उपर लैङ्िगक िहसंा 

............................ भएको कारणल े मरेो मानिसक/ शारी रक/ सामािजक अव था कमजोर भइ अश  

अव थामा रहकेो हनाले मलाइ औषिध उपचार/ काननूी सहायता एवं परामश/उ ार/मनोिवमश/ वरोजगार/ 

पनु थापना/ अ य............................ कामको लागी सहयोगको आव यकता परेको हदा थानीय लैङ्िगक 

िहसंा िनवारण कोषबाट िनयमानसुार सहयोग रकम उपल ध गराइ िदनुहन यो िनवेदन पेश गरेको छु । 

                           

                                                                                                      िनवेदककोः- 

                                             नाम थरः- .............................. 
                                        ठेगानाः- ............................. 

                                             द तखतः- ............................ 
                                               िमितः- ................................... 

 

 

cf1fn], 
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