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भदान ेगाउॉऩालरका 

रैंलगक हहॊसा लनिायण कोष सञ्चारन कामाहिलध २०७८ 

कामाऩालरकािाट स्िीकृत लभलत २०७८-०२-२५ 

नेऩालरको सॊहिधानभा  रैंलगक हिबेदको अन्त्म गने सॊकल्ऩ सहहत भहहराराई रैंलगक बेदबाि हिना सभान 
िॊजशम हक, सयुजऺत भातृ् ि सवफजन्तध हक याज्मका सफै लनकामका सभानऩुालतक सभािेशी लसद्धान्ततका 
आधायभा सहबालग हनुे रगाएतका भौलरक हकको प्र्माबलूत गयी भहहरा हिरुद्धका सफै प्रकायका बेदबाि तथा 
हहॊसा जस्ता जघन्तम अऩयाधराई दण्डनीम फनाई हऩलडतराई ऺलतऩूलता ददराउन े य जशऺा, स्िास््म, योजगायी 
तथा साभाजजक सयुऺाभा हिशेष अिसय द्धाया रैहिक सभानता कामभ गने व्मिस्था बए अनरुुऩ भदाने 
गाउॉऩालरकारे भहहरा भालथ हनुे सफै प्रकायका हहसाॊ, हिबेद, गरत अभ्मास हिरुद्धभा कामाक्रभ सञ्चारन गदै 
आइयहेको छ । हहॊसाफाट हऩलडतराई त्कार उद्धाय गना, औषधी उऩचाय गना, कानूनी सहामता भनोिैऻालनक 
उऩचाय रगाएतका कामा गना भहहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्तत्रारमफाट सशता अनदुानफाट प्राप्त 
यकभ य स्थालनम तह रगाएत अन्तमत्र फाट प्राप्त यकभ सभेतराई रैंलगक हहॊसा लनिायण कोष स्थाऩना गयी सो 
कोषफाट हऩलडतराई त्कार उद्धाय य याहत तथा ऩनुस्थााऩन गने हऩलडत तथा प्रबाहितराई यकभ प्रदान गने 
कामाराई सहज एॊि एकरुऩ फनाउन ेउद्देश्मरे भदाने गाउॉऩालरकारे प्रशासकीम कामा हिलध लनमलभत गने ऐन, 
2075 को दपा 4 रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी भदान ेगाउॉऩालरकारे मो कामाहिलध तजुाभा गयी रागू 
गरयएको छ ।  

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायवब 

क) मस कामाहिलधको नाभ रैहिक हहॊसा लनिायण कोष सञ्चारन कामाहिलध 207८ यहेको छ ।  

ख) मो कामाहिलध गाउॉऩालरकाफाट जस्िकृत बएऩलछ रागू हनुेछ ।  

2. ऩरयबाषा  

हिषम िा प्रसिरे अको अथा नरागेभा मस कामाहिलधभा 
क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे भदाने गाउॉऩालरका सवझन ुऩदाछ ।  

ख) "भन्तत्रारम" बन्नारे भहहरा फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्तत्रारम सवझन ुऩछाद ।  

ग) "कोष" बन्नारे गाउॉऩालरकाभा स्थाऩना गरयएको रैंलगक हहॊसा लनिायण कोष सवझन ुऩदाछ । 

घ) "यकभ" बन्नारे भदाने गाउॉऩालरकाभा सशता अनदुानभा प्राप्त बएको यकभ िा मसै कामाहिलधको 
दपा अनसुाय प्राप्त बई रैंलगक हहॊसा लनिायण कोषभा जवभा गरयएको यकभ सवझन ुऩदाछ ।  

ङ) "हऩलडत" बन्नारे रैंलगक हहॊसाफाट हऩलडत िा प्रबाहित सवझन ुऩदाछ ।  



 
 

च) "त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत" बन्नारे हऩलडतराई याहत तथा गाउॉऩालरकाभा गदठत स्थालनम 
उद्धाय तथा याहत सलभलतराई सवझन ुऩदाछ ।  

छ) "रैंलगक हहॊसा" बन्नारे कामा स्थर, सािाजलनक स्थर, ऩरयिायभा हनु े मौनजन्तम दवु्मािहाय, 
साभाजजक कुयीलतजन्तम व्मिहाय रगाएत रैंलगक आधायभा हनुे हहॊसा सवझन ुऩदाछ । 

 

3. कोषको स्थाऩना 
१) रैलगक हहॊसा लनिायण नाभको कोष स्थाऩना गरयएको छ ।  

२) कोषको देहाम फभोजजभको यकभहरु यहनेछन ्।  

क) गाउॉऩालरकाफाट हिलनमोजजत यकभ, 
ख) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

ग) हिदेशी व्मजि, अन्ततयाहिम सॊघ सस्था िा सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

घ) स्िदेशी व्मजिफाट िा सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ,  

ङ) अन्तम कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

३) उऩदपा १ फभोजजभको यकभ कृहष हिकास फैंक लर. भा खाता खोलर जवभा गरयनेछ । 

४) कोषको खाता सञ्चारन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा प्रभखुको सॊमिु दस्तखतफाट हनुछे 
। 

4. कोषभा यकभ जवभा गने्- 

दपा 3 को उऩदपा 2 फभोजजभको यकभ आिश्मकता अनसुाय कोषभा जवभा गनुा ऩनेछ ।  

5. कोषको उऩमोग्- 

१) कोषको यकभ देहामका काभको रालग उऩरब्ध गयाउन उऩमोग गरयनेछ ।  

क) हऩलडतराई त्कार उद्धाय गना, 
ख) हऩलडतराई औषधी उऩचाय गना,  

ग) हऩलडतराई याहत प्रदान गना तथा आलथाक सहमोग प्रदान गना,  

घ) सॊकटाऩन्न अिस्थाभा यहेका भहहरा, फारफालरका ज्मेष्ठ नागरयक तथा अऩािता बएका 
व्मजिहरुको रालग अल्ऩकालरन सेिा केन्तद्र सञ्चारनको रालग सेिा प्रदान गना,  

ङ) हऩलडतराई कानूनी सहामता, भनोिैऻालनक उऩचाय तथा भनोहिभशा रगाएत सेिा प्रदान गना,  

च) लसऩभूरक तालरभ प्राप्त हऩलडतराई स्ियोजगायका रालग व्मिसाम स्थाऩना खचा यकभ अनदुानका 
रुऩभा प्रदान गना,  

छ) हहॊसा हऩलडत एिॊ प्रबाहित भहहराको रालग ऩनुस्थााऩन केन्तद्र सञ्चारन गना,  



 
 

ज) रैहिक हहॊसा य मौनजन्तम दयुव्मािहाय कसयु फाट हऩलडतरे कानून फभोजजभ कसयुदाय फाट प्राप्त 
गनुा ऩने ऺलतऩूलता ्मस्तो कसयुदायको कुनै सवऩजि नबएको कायणफाट प्राप्त गना नसक्ने देजख 
अदारतको आदेश िभोजजभको यकभ हऩलडतराई ऺलतऩूलता स्िरुऩ बयाउन रेजख आएभा ऺलतऩूलता ददन 
। 

2) उऩदपा 1 भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन स्थानीम त्कार याहत तथा उद्धाय सलभलतरे 
रैहिक हहॊसाफाट हऩलडत फारफालरका तथा हकशोय हकशोयी िा रैंलगक हहॊसाफाट प्रबाहित बई राग ु
ऩदाथाको दवु्मासनभा पसेका िा सडकभा आएका व्मजिराई प्राथलभकता ददई कोषको यकभ खचा गना 
सहकने छ ।  

6. कोषको यकभ अन्तम काभभा खचा गना नसहकने्-  

1) कोषको यकभ दपा 5 भा रेजखए फाहेकको अन्तम कामाभा उऩमोग गना सहकने छैन ।  
7. स्थालनम त्कार उद्धाय िा याहत सलभलतको गठन्- 
१) हऩलडतराई त्कार उद्धाय याहत तथा आलथाक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ेकामाको रालग सात सदस्मीम 
त्कार उद्धाय सलभलतको गठन गरयनछे । 

२) स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतभा देहाम फभोजजभका सदस्म यहनेछन । 

क) गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ – अध्मऺ 

ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत – सदस्म 

ग) इराका प्रहयी प्रभखु – सदस्म 

घ) गाउॉसबा सदस्महरु भध्मे सलभलतको अध्मऺरे भनोलनत गयेको (भहहरा २ जना) – सदस्म 

ङ) िडा अध्मऺहरुफाट भध्मे सलभलतको अध्मऺरे तोकेको  १ जना सदस्म 

च) भहहरा तथा फारफालरका शाखा प्रभखु – सदस्म सजचि 

३) उऩदपा २ फभोजजभको सदस्मको ऩदािलध ३ िषाको हनुेछ । 

४) स्थानीम याहत तथा त्कार उद्धाय सलभलतको सजचिारम गाउॉऩालरकाभा यहनेछ । 

५) स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको फैठक सवफजन्तधत कामाहिलधको सलभलतरे आपै लनधाायण गये 
फभोजजभ हनुछे । 

8. स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको काभ कताव्म अलधकाय्- 

स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत उद्धाय सलभलतको काभ कताव्म य अलधकाय देहामफभोजजभ हनुेछ । 

क) हऩलडतराई याहत तथा आलथाक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 



 
 

ख) याहत तथा आलथाक सहमोगको सदऩुमोग बए नबएको सवफन्तधभा अनगुभन गने गयाउने, 

ग) रैंलगक हहॊसा लनिायणको ऺेत्रभा कामायत हिलबन्न सॊघ सॊस्था य लनकामहरु फीच सभन्तिम गने, 

घ) रैंलगक हहॊसा हनु नददनको रालग स्थानीम स्तयभा जनचेतनाभूरक कामाक्रभ सञ्चारन गने । 

9. याहत तथा आलथाक सहमोग उऩरब्ध  गयाउने यकभको हद य आधाय्- 

१) मस कामाहिलध फभोजजभ हऩडीतराई याहत तथा आलथाक सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा देहामको 
आधायभा देहामको यकभ नफढ्ने गरय उऩरब्ध गयाइनेछ । 

क) हऩडीतराई त्कार उद्धाय गनुाऩने बएभा सिायी साधन प्रमोग गनुाऩने बए सिायी साधनफाट मात्रा 
गदाा राग्ने बाडा यकभ, खाना खचा फाऩत राग्ने यकभ य फास फस्नऩुने बए फाऩत छुटैै  यकभ, 
ख) हऩडीतराई अस्ऩतार बनाा गयी औषधी उऩचाय गनुाऩने बएभा अस्ऩतार आउॉदा जाॉदा सिायी 
साधन प्रमोग गनुाऩने बएभा सािाजलनक सिायी साधन प्रमोग गना राग्ने बाडा यकभ, खाना खचा फाऩत 
य अस्ऩतारभा फस्ने व्मिस्था नबई फाहहय फस्न ुऩने य उऩचाय खचा सभेत गयी रागेको मथाथा खचा 
उऩरब्ध गयाउने । 

ग) हऩडीतसॉग कुनै फारफच्चा बए फारफच्चाका रालग हऩडीत सयहको खचा यकभ, 
घ) काननुी सहामता, भनोिैऻालनक उऩचाय िा भनोहिभशाका रालग ऩाॉच हजाय रुऩैमा नफढ्न े गरय 
रागेको मथाथा खचा, 
ङ) ऩनुस्थााऩनाका रालग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमा, 
च) हहॊसा हऩडीतरे कुनै सीऩभूरक तालरभ 

छ) प्रदेश, जजल्रा िा कुनै स्थानीम तहभा स्थाऩना बई सञ्चारन बइयहेका तथा सयकायरे स्थानीम 
तहभा हस्तान्ततयण गयेका अल्ऩकारीन सेिा केन्तद्रभा गाउॉऩालरकाफाट हहॊसा हऩडीतराई ऩनुस्थााऩना 
गयाइएको बए य सो सेिा केन्तद्रफाट भाग बई आएभा स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे 
लनणाम गये फभोजजभको यकभ, 
२) उऩदपा १ फभोजजभको यकभ अऩमााप्त बएको भनालसि आधाय य प्रभाण सहहत कुनै हऩडीतरे 
कामाारमभा लनिेदन ददएभा य सो व्महोया भनालसि देजखएभा याहत सलभलतरे ्मस्तो हऩडीतराई तीन 
हजाय रुऩैमा नफढ्ने गयी भनालसि यकभ थऩ गयी ददन सक्नेछ । 

१०. याहत तथा आलथाक सहमोग प्राप्त गना लनिेदन ददनऩुने्- 

१) मस कामाहिलध फभोजजभ याहत तथा आलथाक सहमोग प्राप्त गना चाहने हऩडीत िा सयोकायिारा 
व्मजिरे याहत तथा आलथाक सहमोग ऩाउनऩुने भनालसि कायण फझुाई िडा कामाारमको लसपारयस 
सहहत भहहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक शाखाभा ददन ुऩनेछ । 



 
 

२) उऩदपा १ फभोजजभ प्राप्त बएको लनिेदन जाॉचफझु गदाा हऩडीतराई याहत तथा आलथाक सहमोग 
गनुाऩने देजखएभा स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे दपा ९ को अलधनभा यही हऩडीतराई 
याहत तथा आलथाक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ । 

 

३) मस कामाहिलधभा अन्तमत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन जराइएको, एलसड प्रमोग गयी छकी 
िा ्मस्तो ऩदाथारे ऩोरेको रगाएतका गजवबय प्रकृलतका घटनाका हऩडीतराई त्कार उद्धाय, औषधी 
उऩचाय, ऩनुस्थाऩना िा याहत रगामतको प्रमोजनका रालग त्कार आलथाक सहमोग प्रदान नगयेभा 
गजवबय भानिीम ऺलत हनु े देजखएभा य सञ्चारन सलभलतको त्कार फैठक फस्न े अिस्था नयहेभा 
सञ्चारक सलभलतको अध्मऺरे आिश्मकता य औजच्मताका आधायभा भनालसि यकभ कोषफाट 
हऩडीतराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

११. छुटैै  खाता खोल्नऩुने्- 
१) रैंलगक हहॊसा लनिायण कोषभा प्राप्त बएको यकभ कुनै कृहष हिकास फैंक लर.भा छुटैै  खाता खोरी 
जवभा गनुाऩने छ । 

२) उऩदपा १ फभोजजभको खाताको सञ्चारन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा प्रभखुको सॊमिु 
दस्तखतफाट हनुछे ।  
१२. कोषको रेखा य रेखाऩयीऺण्- 
१) कोषको आमव्ममको रेखा प्रचलरत भाननु फभोजजभ याजखनेछ । 

२) कोषको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुछे । 

१३.आितॉ (रयबजल्िङ कोष)- मो कोष आितॉ (रयबजल्बङ) कोषको रुऩभा यहनेछ । 

 

१४. प्रलतिेदन ऩेश गने्- 
स्थालनम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे प्र्मेक तीन भहहनाभा बए गयेका काभकायफाहहको 
प्रलतिेदन  गाउॉऩालरकाभा ऩेश गने तथा सञ्चारनभा ऩठाउनऩुनेछ । 

१५. फैठक बिा्- 
स्थानीम त्कार याहत तथा उद्धाय सलभलतका ऩदालधकायीरे सो सयहको फैठकभा बाग लरए फाऩत 
गाउॉऩालरकारे तोके फभोजजभको यकभ फैठक बिा फाऩत ऩाउनेछन ्। 

१६. सभन्तिम गने्- 
स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे भन्तत्रारम, केजन्तदम तथा प्रदेश त्कार उद्धाय तथा याहत 
सलभलत सॉग आिश्मक सभमभा सभन्तिाम्भक ढॊगरे काभ गनेछ । 

अनसुचुी 



 
 

( दपा १० को उऩदपा १ सॉग सवफजन्तधत) 
 

हिषम्- सहमोग उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

 

श्री अध्मऺ ज्मू स्थानीम त्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत................। 

 

भ..........................भा फस्ने िषा..............को.....................लभलत........................... भा 
रैंलगक हहॊसाफाट हऩडीत बएको छु । भेयो आलथाक स्तय ज्मादै कभजोय यहेको छ य भ उऩय रैंलगक 
हहॊसा (.....................................) बएको कायणरे भेयो भानलसक/ शायीरयक/ साभाजजक अिस्था 
कभजोय बई अशिहिस्थाभा यहेको हनुारे भराई औषधी उऩचाय/काननुी सहामता एिॊ 
ऩयाभशा/उद्धाय/स्ियोजगाय/ऩनुस्थाऩना/अन्तम ...................................... काभको रालग 
सहमोगको आिश्मकता ऩयेको हुॉदा स्थालनम रैंलगक हहॊसा लनिायण कोषफाट लनमभअनसुाय सहमोग 
उऩरब्ध गयाइददनहुनु मो लनिेदन ऩेश गयेको छु । 

 

                                लनिेदक 

                                         नाभ थय्- 
                                        ठेगाना्- 

                                         दस्तखत्- 
                                       लभलत्- 

 

 


