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efu-!
हररपुर नगरपालिकाको
िैङ्लगक लहिंसा लनवारण कोष सिंचािन काययलवलध,२०७७
प्रस्तावना :
नेपालको सवं िधान २०७२ को धारा ३८ को मवहलाको हकको कायाान्ियन गना र लैङ्वगक वहसं ाबाट पीवित िा
प्रभावितलाइ तत्काल ईद्धार गना, औषधी ईपचार गना िा पनु स्र्थापना गने कायाका लावग नगरपावलकामा लैङ्वगक वहसं ा
वनिारण कोष स्थापना गरी सो कोषबाट पीवित िा प्रभावितलाइ सहयोग ईपलव्ध गने कायालाइ सरल,सहज एिं
प्रभािकारी बनाईनका लावग लैङ्वगक वहसं ा वनिारण कोष (सच
ं ालन) वनयमािली,२०६७ तथा लैङ्वगक वहसं ा वनिारण
कोष स्थापना तथा विस्तारका लावग सशता ऄनदु ान रकम खचा सम्बन्धी मापदण्ि, २०७६ को ऄवधन एिं स्थानीय
सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२ ईपदफा (२) ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी हररपरु नगरपावलकाकाको लैङ्वगक
वहसं ा वनिारण कोष सचं ालन कायाविवध, २०७७ बनाइ लागू गररएको छ ।
१. सिंलिप्त नाम र प्रारम्भ :
(क) यस कायाविवधको नाम हररपरु नगरपावलकाको “िैङ्लगक लहस
िं ा लनवारण कोष (सच
िं ािन)
काययलवधी, २०७७” रहने छ ।
(ख) यो कायाविवध हररपरु नगरपावलकाको प्रमख
ु ज्यबू ाट प्रमावणकरण भएपवछ लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा :
विषय िा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा यस कायाविवधमा :
(क) “नगरपावलका” भन्नाले हररपरु नगरपावलकालाइ सम्झनु पदाछ ।
(ख) “कोष” भन्नाले दफा (३) बमोवजमको लैङ्वगक वहसं ा वनिारण कोष सम्झनु पदाछ ।
(ग) “पीवित” भन्नाले लैङ्वगक वहसं ािाट पीवित िा प्रभावित व्यवि सम्झनु पदाछ ।
(घ) “घरे लु वहसं ा” कुनै व्यविले घरे लु सम्बन्ध भएको ऄको कुनै व्यविलाइ वदएको शारीररक, मानवसक,
यौनजन्य िा अवथाक यातना सम्झनु पदाछ ।
(ङ) “लैङ्वगक वहसं ा” भन्नाले सािाजवनक िा वनजी जीिनमा वलङ्गको अधारमा कसैप्रवत शारीररक,
मानवसक, यौनजन्य क्षवत िा पीिा पयु ााईने काया सम्झनु पदाछ र सो शव्दले वलङ्गको अधारमा हुने िा हुन
सक्ने कुनै पवन प्रकारको ऄपमानजन्य पीिाजन्य िा धम्कीपूणा व्यिहार, दिाि, करकाप िा स्िेच्छाचारी रुपमा
मवहलालाइ स्ितन्रताको ईपभोग गनाबाट बवचचत गने कुनै काया समेतलाइ जनाईछ ।

हररपुर नगरपालऱकाको राजपत्र अकं-६, २०७७

2

(च) “कोष संचालन सवमवत” भन्नाले यस कायाविवधको दफा (९) बमोवजम गवित सवमवतलाइ सम्झनु पदाछ।
३. कोषको स्थापना :
(१) लैंवगक वहसं ा वपवित र प्रभावितहरुको तत्काल ईद्धार, राहत र पनु ः स्थापना गने काम समेतका लावग
हररपरु नगरपावलकाले लैङ्वगक वहसं ा वनिारण कोष खिा गरे को छ ।
(२) कोषमा देहाय बमोवजमको रकम जम्मा गना सवकनेछ :
(क) संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान रकम
(ख) नगरपावलकाको अन्तररक श्रोत बाट छुटयाइएको रकम
(ग) विवभन्न सघं सस्ं था िा व्यविबाट सहयोग स्िरुप प्राप्त रकम
(घ) ऄन्य कुनै अन्तररक तथा बाहय स्रोतबाट प्राप्त रकम
(ङ) बैंक खातामा रहेको मौज्दातबाट प्राप्त व्याज रकम
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
४.कोषमा रकम जम्मा गने :
नगरपावलकाले प्रत्येक अवथाक िषाको िावषाक बजेटमा कोषको लावग िजेट विवनयोजन गरी कोषमा रकम जम्मा गनाु
पनेछ ।
५. कोषको उपयोग :
१) कोषको रकम देहायको कामको लावग ईपलब्ध गराईन ईपयोग गररनेछ :
क) पीवितलाइ तत्काल ईद्धार गना,
ख) पीवितलाइ औषधी ईपचार गना,
ग) पीवितलाइ तत्काल ईपचार गराईदा लागेको खचा पीिकले तत्काल व्यहोना नसक्ने भइ
ऄदालतको अदेश बमोवजम त्यस्तो पीवितको स्िास््य ईपचार गना,
घ) राहत प्रदान गना तथा अवथाक सहयोग ईपलब्ध गराईने,
ङ) पीवितलाइ काननु ी सहायता, मनोबैज्ञावनक ईपचार तथा मनोसामावजक परामशा लगायतका सेिा
प्रदान गना,
च) सीपमल
ु क तावलम प्राप्त पीवितलाइ स्िरोजगारका लावग कुनै व्यिसाय स्थापना गनाका लावग
ऄनदु ान ईपलव्ध गराईन,
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छ) पीवित र प्रभावितलाइ पुनास्थापना गना,
ज) ऄल्पकावलन मवहला सरु क्षा सेिा के न्र संचालनको लावग माग भइ अएमा सवमतले अिश्यक
िानेमा अिश्यकता र औवचत्यताको अधारमा सेिा के न्र संचालनको लावग रकम प्रदान गना,
झ) पीवितको लावग कोष पररचालन सवमवतले तोके बमोवजमको ऄन्य काम गना,
ईपवनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएतापवन कोष संचालन सवमवतले लैङ्वगक वहसं ाबाट पीवित
बालबावलका तथा वकशोरवकशोरी िा लैङ्वगक वहसं ाबाट प्रभावित भइ लागपु दाथाको दव्ु यासवनमा फसेका िा सिकमा
अएका व्यविलाइ प्राथवमकता वदइ कोषको रकम खचा गना सक्नेछ ।
६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसलकने :
कोषको रकम दफा (५) बमोवजम बाहेक ऄन्य कामको लावग ईपयोग गना सवकने छै न ।
७. राहत तथा आलथयक सहयोगको आधार र मापदण्ड :
१) नगरपावलकाले कोष पररचालन सवमवत गिनगरी पीवित र प्रभावितलाइ राहत तथा अवथाक सहयोग प्रदान
गनापु दाछ ।
२) कोष संचालन सवमवतले ईपदफा (१) बमोवजम पीवित र प्रभावितलाइ रकम ईपलब्ध गराईदा देहाय
बमोवजमको रकमको हद र अधार वलनपु दाछ ।
क) पीवितलाइ तत्काल ईद्धार, औषधी ईपचार, पनु ास्थापना िा राहत तथा अवथाक सहयोग नगरे मा
मानिीय क्षवत हुने देवखएमा कोष संचालन सवमवतले वनणायगरी िीस हजार रुपैयामााँ नबि्नेगरी
मनावसि रकम,
ख) वहसं ा पीवितले कुनै सीपमल
ु क तावलम प्राप्त गरी व्यिसाय सच
ं ालन गनाका लावग बस्तगु त सहयोग
िा नगद ऄनदु ान माग गरे मा व्यिसायको प्रकृ ती र औवचत्यताको अधारमा प्रवत व्यवि बढीमा िीस
हजार रुपैयााँ,
ग) पीवितलाइ काननु ी सहायता, मनोबैज्ञावनक ईपचार िा मनोसामावजक परामशाको लावग पाचाँ हजार
रुपैयााँमा नबढने गरी लागेको यथाथा खचा,
घ) पीवितलाइ तत्काल ईद्धार गनापु ने भएमा सिारी साधन प्रयोग गनापु ने भए सािाजवनक सिारी
साधनबाट यारागदाा लाग्ने भािा रकम, खाना खचा िापत प्रवतवदन तीनसय रुपैयााँ र बास बस्नपु ने भए
सो िापत छुट्टै रकम वदनपु ने भएका प्रवत वदन पाचाँसय रुपैयााँका दरले लागेको यथााथ खचा,
ङ) पीवितलाइ ऄस्पतालमा भनाा गरी औषधी ईपचार गनापु ने भएमा ऄस्पताल अाँईदा जााँदा सिारी
साधन प्रयोग गनापु ने भए सिारी साधन प्रयोग गदाा लाग्ने भािा रकम, खाना खचा िापत प्रवत वदन
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तीनसय रुपैयााँ ऄस्पतालमा िस्ने व्यिस्था नभइ बावहर बस्नपु ने भएमा बास खचा िापत प्रवत वदन
पााँचसय रुपैयााँ र ईपचार खचाको यथााथ खचा,
च) कोष सचं ालन सवमवत तोके बमोवजमको ऄन्य कामको लावग कामको प्रकृ ती, अिश्यकता र
औवचत्यताको अधारमा बढीमा दश हजार रुपैयााँ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको रकम ऄप्रयाप्त भएको मनावसि अधार र प्रमाण सवहत कुनै पीवितले कायाालयमा वनिेदन
वदएमा र सो व्यहोरा मनावसि देवखएमा कोष संचालन सवमवतले त्यस्तो पीवितलाइ मनावसि रकम थप गरी वदन सक्नेछ
।
८. राहत तथा आलथयक सहयोग माग गनय लनवेदन लदनु पने :
१. यस कायाविवध िमोवजम राहत तथा अवथाक सहयोग प्राप्त गना चाहने वपवित िा सरोकारिाला व्यविले
राहत तथा अवथाक सहयोग पाईनु पने मनावसि कारण खल
ु ाइ ििा कायाालयको वसफाररस सवहत िा न्यावयक
सवमवतको वसफाररस माफा त मवहला बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखामा वनिेदन वदनु पनेछ ।
२) ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त वनिेदन ईपर जाचबझु गदाा पीवित तथा प्रभावितलाइ राहत तथा अवथाक
सहयोग ईपलव्ध गराईनु पने अधार देवखएमा मापदण्िको दफा (७) िमोवजम कोष सच
ं ालन सवमवतले
वनणायगरी ईपलव्ध गराईनु पने छ ।
(३) ईपदफा (२) जनु सक
ु ै कुरा ईल्लेख भएता पवन वपवित तथा प्रभावितलाइ राहत तथा अवथाक सहयोग
ईपलव्ध गराईनु पने मनावसि अधार देवखएमा दफा (७) िमोवजम कोष संचालन सवमवतबाट पवछ ऄनमु ोदन
गराईने गरी संयोजकले कोषबाट रु १०,०००।– (रु. दश हजार) मार नबढने गरी मनावसि रकम पीवितलाइ
तत्काल ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (१) िमोवजम प्राप्त वनिेदन ऄनसु ार जााँचबझु गदाा वपवित तथा प्रभावितलाइ राहत तथा अवथाक
सहयोग ईपलव्ध गराईनपु ने अधार नदेवखएमा सोको जानकारी वनिेदकलाइ गराईनु पनेछ ।
(९) कोष सिंचािन सलमलत गठन :
९.१ कोषको संचालन तथा व्यिस्थापन गने प्रयोजनकालावग एक कोष संचालन सवमवत रहने छ ।
९.२ सवमवतको गिन देहायिमोवजम हुनेछ ।
(क) नगर ईपप्रमख
ु

संयोजक

(ख) प्रमख
ु प्रशासवकय ऄवधकृ त

सदस्य

(ग) अवथाक प्रशासन शाखा प्रमख
ु

सदस्य

(घ) जनस्िास््य शाखा प्रमख
ु

सदस्य
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(ङ) आलाका प्रहरी कायाालय प्रमख
ु

सदस्य

(च) काननू व्यिसायीहरुमध्येबाट नगरप्रमख
ु बाट मनोवनत एक जना

सदस्य

(छ) लैङ्वगक वहसं ा वनिारणको क्षेरमा काया गने संघसंस्था मध्येबाट संयोजकले मनोवनत गरे को
एक जना

सदस्य

(ज) नगर सभा सदस्य (मवहला) एक जना
(झ) मवहला बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखा प्रमख
ु

सदस्य
सदस्य सवचि

१०. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार :
सवमवतको काम, कताव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ ।
क) लैङ्वगक वहसं ा पीवित तथा प्रभावितको ईद्धार गने, पनु ास्थापना गने तथा राहत तथा अवथाक
सहयोग ईपलव्ध गराईने सम्बन्धमा कायाक्रम तजमाु ा गने,
ख) लैङ्वगक वहसं ा पीवित तथा प्रभावितको पवहचान गने गराईने,
ग) स्िीकृ त कायाक्रमका लावग कोष पररचालन गने गराईने,
घ) स्िीकृ त कायाक्रम कायाान्ियन भए नभएको सम्बन्धमा ऄनगु मन गने,
ङ) सवमवतबाट गररने कायाक्रमको ऄनगु मन गने िा गराईने,
च) लैङ्वगक वहसं ा वनिारणको क्षेरमा काम गने वनकायसाँग समन्िय गने,
छ) कोषमा रकम िृवद्धको लावग अिश्यक स्रोतहरुको पवहचान गने,
ज) लैङ्वगक वहसं ा पीवित तथा प्रभावित सम्बन्धी ऄन्य काम गने गराईने,
११. सलमलतको वैठक र लनणयय :
क) सवमवतको बैिक अिश्यकता ऄनसु ार बस्नेछ,
ख) सवमवतको िैिक सयं ोजकले तोके को वमवत, समय र स्थानमा बस्नेछ,
ग) सवमवतको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रवतशतभन्दा बढी सदस्यहरु ईपवस्थत भएमा सवमवतको
बैिकको गणपरु क संख्या पगु ेको मावननेछ,
घ) सवमवतको िैिक ऄध्यक्षता सवमवतको सयं ोजकले गनेछ र वनजको ऄनपु वस्थतमा ईपवस्थत
सदस्यहरु मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ,
ङ) सवमवतको िैिकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकको ऄध्यक्षता गने
व्यविले वनणाायक मत वदनेछ,
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च) सवमवतको अिश्यकता ऄनसु ार नगरपावलकाको कुनै पदावधकारी िा कमाचारीलाइ सवमवतको
िैिकमा पयािक्ष
े कको रुपमा अमन्रण गना सक्नेछ,
छ) सवमवतको वनणाय सवमवतको सदस्य सवचिले प्रमावणत गरी रावखनेछ,
ज) सवमवतको िैिक सम्बन्धी ऄन्य कायाविवध सवमवत अफै ले वनधाारण गना सक्नेछ,
१२. सलमलतको प्रशासलनक खचय :
१) सवमवतको प्रशासवनक खचा कोषमा जम्मा भएको रकमको पााँच प्रवतशत भन्दा बढी हुने छै न ।
२) ईपदफा (१) ऄनुसारको रकमले प्रशासवनक खचा नपग्ु ने भएमा नपगु रकम नगरपावलकाले व्यहोने छ ।
१३. खाता सच
िं ािन :
क) कोषको रकम सवमवतको वनणाय बमोवजम कुनै बावणज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गनापु दाछ ।
ख) ईपदफा (क) बमोवजम खाता संचालन प्रमख
ु प्रशासकीय ऄवधकृ त र लेखा प्रमख
ु को सयं ि
ु
दस्तखतबाट हुनेछ ।
१४. कोषको िेखा र िेखापरीिण :
कोषको लेखा र लेखापरीक्षण नगरपावलकाले ऄपनाएको लेखाप्रणाली र लेखापरीक्षण प्रकृ या बमोवजम हुनेछ ।
१५.कोषको रकम लिज नहुने :
अवथाक िषाको ऄन्त्य सम्म कोषको रकम खचा नभइ बाकी रहेमा त्यस्तो रकम विज हुनेछैन ।
१६.प्रलतवेदन पेश गने :
१) सवमवतले अफूले गरे को कायाको िावषाक प्रवतिेदन अवथाक िषा समाप्त भएको तीन मवहनावभर
नगरकायापावलकामा पेश गनाु पनेछ ।
२) ईपदफा (क) बमोवजम पेश गरे को प्रवतिेदन नगरकायापावलकाले सािाजवनक गनेछ ।
१७. थप रकम लनकासा माग गनय सक्ने :
(१) कोषमा रहेको रकम ऄपयााप्त भएमा रकम ऄपयााप्ताको कारण खल
ु ाइ कोष सच
ं ालन सवमवतले
नगरपावलका साँग थप रकम माग गना सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम थप रकम माग भइ अएमा नगरपावलकाले अिश्यकता र औवचत्यता हेरी कोषमा
थप रकम वनकासा वदन सक्नेछ ।
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१८. आवलतय (ररभल्भीङ) कोष :
यो कोष अिवता (ररभल्भीङ) कोषको रुपमा रहनेछ ।
१९. बैठक भत्ता :
सवमवतका संयोजक र सदस्यले सवमवतको िैिकमा भाग वलए िापत नगरकायापावलकाले तोके बमोवजकमको रकम
बैिक भत्ता पाईनेछन ।
२०. कोषको सलचवािय :
कोषको सवचिालय नगरकायापावलकाको कायाालयमा रहनेछ ।
२१. अलभिेख राख्ने :
सवमवतले अफूले गरे को कामहरुको ऄवभलेख दरुु स्त राख्नु पनेछ ।
२२. लनदेशन लदन सक्ने :
क) नगरकायापावलकाले सवमवतको काम कारिाहीको सन्दभामा सवमवतलाइ वनदेशन वदन सक्नेछ ।
ख) ईपदफा (क) बमोवजम नगरकायापावलकाले वदएको वनदेशन पालना गनाु सवमवतको कताव्य हुनेछ ।
२३. अलधकार प्रत्यायोजन :
सवमवतले यस कायाविवध बमोवजम अफूलाइ प्राप्त ऄवधकार मध्ये अिश्यकता ऄनुसार के ही ऄवधकार सवमवतको
सयं ोजक, सदस्य िा नगरकायापावलकाले तोके को कुनै ऄवधकृ त कमाचारीलाइ प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
२४. कोष खारेज हुन सक्ने :
क) कुनै कारणबस कोष संचालन गना अिश्यक नदेवखएमा नगर कायापावलकाको वनणायबाट कोष
खारे ज सवकनेछ ।
ख) ईपदफा (क) बमोवजम कोष खारे ज भएमा कोषमा रहेको बााँकी रकम नगरपावलकाको सवचचत
कोषमा जम्मा हुनेछ ।

आज्ञाऱे

उदय प्रसाद दे वकोटा

(प्रमुख प्रशासककय अलिकृत)
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