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लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष(सञ्चालि) कार्यनिनि २०७७ 

कार्यपानलकािाट स्वीकृत निनत २०७७।०७।१४ 

प्रस्ताविा:  

       शकु्लाफााँटा िगरपानलका क्षेत्र नित्र लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारणका लानग लैङ्गिक ङ्ग िंसािा परेका िङ्ग ला, िालिानलका, 
ङ्गकशोर–ङ्गकशोरी लगार्तका व्र्ाक्ति रुलाई तत्काल उद्दार तथा 
रा त उपलब्ि गराउि र पिुः स्थापिा र लैङ्गिक ङ्ग िंसा सम्िक्तधि 
कार्य रु सिंचालि गियका लानग लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषको 
स्थापिा र  सिंचालि कार्यङ्गवनि तर्ुयिा गिुय  आवश्र्क िएकोले 
स्थािीर् सरकार सिंञ्चालि ऐि, २०७४ को पररच्छेद १५ को दफा 
१०२ को (२)ले ददएको अनिकार प्रर्ोग गरी र्ो “लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण कोष (सिंचालि) कार्यनिनि,२०७७” र्ारी गररएको छ।  
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१.सिंक्तक्षप्त िाि र प्रारम्िः 
(१) र्ो कार्यङ्गवनिको िाि “लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष(सिंचालि) 
कार्यनिनि,२०७७" 

र ेको छ। 

(२) र्ो कार्यङ्गवनि तरुुधत प्रारम्ि  िुेछ । 

२. पररिाषाः  

ङ्गवषर् वा प्रसिंगले अको अथय िलागेिा र्स कार्यनिनििा:– 

(क)  “कार्ायलर्” िन्नाले शकु्लाफााँटा िगरपानलका िगर 
कार्यपानलकाको कार्ायलर् सम्झिुु् पछय । 

(ख)  “कोष” िन्नाले निर्ि ३ ििोक्तर्िका लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण 
कोष सिंझिपुछय । 

(ग)  “पीनित” िन्नाले लैङ्गिक ङ्ग सािाट पीनित वा प्रिाङ्गवत व्र्क्ति 
सिंझि ुपछय । 

(घ) “रा त सनिनत”िन्नाले निर्ि ११ ििोक्तर्िको रा त सनिनत 
सिंझि ुपछय । 

(ङ) “लैङ्गिक ङ्ग िंसा” िन्नाले कार्यस्थलिा  िुे र्ौिर्धर् दवु्र्र्व ार, 

सािाक्तर्क कुरीनत अधर् व्र्व ार लगार्त लैङ्गिक आिारिा  िुे 
ङ्ग िंसा सिंझि ुपछय । 

(च) “सञ्चालक सनिनत” िन्नाले निर्ि ६ ििोक्तर्िका कोष 
सञ्चालक सनिनत सिंझिपुछय । 
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३. कोषका स्थापिाः  

(१) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष िािक एक कोष स्थापिा गररएको 
छ । 

 (२) कोषिा दे ार् ििोक्तर्िका रकि रु र िेछिः– 

(क) िेपाल सरकारिाट प्राप्त रकि, 

(ख) ङ्गवदेशी व्र्क्ति, अधतराङ्गिर् सिंघ सिंस्था वा प्रदेश 
सरकारिाट पाप्त रकि, 

(ग) स्वदेशी व्र्क्ति वा सिंघ वा सिंस्थािाट प्राप्त रकि, 

(घ) अधर् कुिै स्रोतिाट प्राप्त रकि। 

(ङ) िगरसिा वा िगरकार्यपानलकािाट निनिर्ोक्तर्त 
रकि। 

(३) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्िको रकि िैंकिा छुटै्ट खाता खोली 
र्म्िा गररिेछ । 

(४) कोषको खाताका सञ्चालि िगरपानलकाका प्रिखु प्रशासक र् 
अनिकृत र लेखा प्रिखुको सिंर्िु दस्तखतिाट  िुछे। 

४. कोषिा रकि र्म्िा गिनः 
िङ्ग ला तथा िालिानलकाको  क  ीतका क्षेत्रिा र्स िगरपानलका 
नित्र कार्य गिन सिंघ सिंस्था रुले र्स कोषिा आवश्र्क स र्ोग 
गिुय  पिनछ र आवश्र्क रकि िगरकार्यपानलकाले सिेत उि 
कोष सिंञ्चालिको लानग छुट्टर्ाउिे छ र उि कोषको लानग तोकेको 
िेपाल सरकारिाट प्राप्त अिदुाि सिेत र्स कोषिा र्म्िा गररिे 
छ । 
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५. कोषका उपर्ोगः  

(१) कोषको रकि दे ार्को कािको लानग पीनितलाई उपलब्ि 
गराउि उपर्ोग गररिेछ:– 

(क) तत्काल उद्धार गिय, 
(ख) औषनि उपचार/ रा त प्रदाि गिय, 
(ग) कािूिी स ार्ता, ििोवैज्ञानिक उपचार तथा ििोङ्गविसय 
प्रदाि गिय, 
(घ) कुिै व्र्वसार् गियका लानग र्ीङ्गवकोपार्यि अिदुािको 
रुपिा प्रदाि गिय, 
(ङ) पिुस्थायपिा गराउि, 

(च) पीनितका लानग सञ्चालक सनिनतले तोके ििोक्तर्िको 
अधर् कार्य गिय । 

(२) उपनिर्ि (१) िा र्िुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पनि 
सञ्चालक सनिनतले लैङ्गिक ङ्ग िंसािाट पीनित िालिानलका तथा 
ङ्गकशोर ङ्गकशोरी वा लैङ्गिक ङ्ग िंसािाट प्रिाङ्गवत िइ लागूपदाथयको 
दवु्र्र्सििा फसेका वा सिकिा आएका व्र्क्तिलाइ प्राथनिकता 
ददइ कोषको रकि खचय गिय सक्िेछ । 

६. कोषको रकि अधर् काििा उपर्ोग गिय िसङ्गकिेः 
(१) कोषको रकि निर्ि ५ िा लेक्तखए िा ेकको अधर् कार्यिा 
उपर्ोग गिय सङ्गकिे छैि। 

(२) उपनिर्ि (१) िा र्िुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पनि 
सञ्चालक सनिनत र रा त सनिनतको सक्तचवालर् तथा िैठक 



5 

 

सञ्चालि गिय लाग्िे खचयका लानग कोषको रकि उपर्ोग गिय 
सङ्गकिेछ । 

७.सिंञ्चालक सनिनत गठिः 
(१) कोषको सिंचालि, व्र्वस्थापि तथा रा त नितरण गिन काि 
सिेतका लानग एक कोष सञ्चालक सनिनत अथायत रा त सनिनत  
र िेछ । 

(२) सञ्चालक सनिनतको गठि दे ार्ििोक्तर्ि  िुेछः– 

(क) िगरपानलकाको प्रिखु:   -अध्र्क्ष 

(ख) िगरपानलकाको उप प्रिखु:   -उपाध्र्क्ष 

(ग) प्रिखु प्रशासक र् अनिकृत:  -सदस्र् 

(घ) सािाक्तर्क ङ्गवकास सनिनतको सिंर्ोर्क: -सदस्र् 

(ङ) िङ्ग ला अनिकारकिीको तफय िाट अध्र्क्षले 
तोकेको एक र्िा िङ्ग ला:   -सदस्र् 

च) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणका क्षेत्रिा कार्यरत गैर 
सरकारी सिंस्था रु िध्रे्िाट सञ्चालक सनिनतले तोकेको 
सिंस्थाको प्रनतनिनि १ र्िा:     -सदस्र् 

(छ)   िङ्ग ला तथा िालिानलका शाखा प्रिखु: -सदस्र्-
सक्तचव    

(३) उपनिर्ि (२) का खण्ि (ङ) (च) ििोक्तर्िको सदस्र्को 
पदावनि ३ िषयको  िुेछ। 

(४) सञ्चालक सनिनतको व्र्वस्थापक र् र निणयर् कार्ायधवर्िको 
कार्य िङ्ग ला तथा िालिानलका शाखाले गिनछ।  
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८.सञ्चालक सनिनतका काि,कतयव्र् र अनिकारः 
सञ्चालक सनिनतको काि, कतयव्र् र अनिकार दे ार् ििोक्तर्ि 
 िुेछः– 

(क) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणका सम्वधििा िगरपानलकािाट क्तस्वकृत 
िीनत, र्ोर्िा तथा कार्यक्रिका लानग कोषको रकि प्रर्ोग गिन, 
(ख) पीनितलाई रा त उपलब्ि गराउिे, 
(ग) रा त सनिनतको काि कारवा ीको अिगुिि गिन वा गराउिे, 
(घ) िगरपानलका नित्र घटेका लैङ्गिक ङ्ग िंसा सम्वधिी घटिाका 
अनिलेख अद्यावनिक गिन, 
(ङ) सीपिूलक तानलि प्राप्त पीनितलाई र्ीङ्गवकोपार्यि अिदुाि 
प्रदाि गर्र्िन, 
(च) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणका क्षेत्रिा काि गिय निकार् तथा 
सिंस्थासाँग सिधवर् गिन, 
(छ) कोष वङृ्गद्धका लानग श्रोतको खोर्ी गिन, 
(र्) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण सम्वधिी अधर् काि गिन वा गराउिे। 

९. रा त उपलब्ि गराउि रकिको  द र आिारः  

(१) र्स ििोक्तर्ि पीनितलाई रा त उपलब्ि गराउाँदा दे ार्को 
आिारिा दे ार्को रकििा ििढ्िे गरी उपलब्ि गराईिेछः– 

(क) पीनितलाइ तत्काल उद्धार गिुयपिन िएिा सवारी 
सािि प्रर्ोग गिुयपिन िएिा सावयर्निक सवारी सािििाट 
र्ात्रा गदाय लाग्िे िािा रकि, खािा खचय वापत प्रनतददि 
तीि सर् रुपैर्ा र िास िस्िपुिन िए सो वापत थप रकि 
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ददिपुिन िएिा प्रनतददि पााँच सर् रुपैर्ााँको दरले िढीिा 
पाच  र्ार रुपैर्ााँ सम्ि । 

(ख) पीनितलाई अस्पतालिा ििाय गरी औषिी उपचार 
गिुयपिन िएिा अस्पताल आाँउदा र्ााँदा सवारी सािि प्रर्ोग 
गिुयपिन िए सावयर्निक सवारीसािि प्रर्ोग गदाय लाग्ि े
िािा रकि, खािा खचय वापत प्रनतददि तीि सर् रुपैर्ााँ, 
अस्पतालिा िस्ि व्र्वस्था ििइ वाङ्ग र िस्ि परेिा िढीिा 
पाच ददिको िास खचय वापत प्रनत ददि पाच सर् रुपैर्ा र 
उपचार खचय सिेत गरी िढीिा छ  र्ार पाच सर्। 

(ग) पीनित साँग आक्तश्रत िालिानलका िए त्र्स्ता 
िालिानलकाका लानग खण्ि –ख) ििोक्तर्ि खािा खचय 
उपलब्ि गराउि सङ्गकिेछ।  

(घ) कािूिी स ार्ता, ििोवैज्ञानिक उपचार वा 
ििोङ्गविशयकालानग पााँच र्ार रुपैर्ााँिा ििढ्िे गरी लागेको 
र्थाथय खचय, 
(ङ) कुिै व्र्वसार् गियको लानग व्र्वसार् स्थापिा गिय 
िढीिा तीि  र्ार रुपैर्ा अिदुाि प्रदाि गिय सङ्गकिछे।  

(ङ) पिुस्र्थापिाका लानग िढीिा पााँच र्ार रुपैर्ााँ प्रदाि 
गिय सङ्गकिेछ।  

(च) सञ्चालक सनिनतले तोकेििोक्तर्िका अधर् कािका 
लानग कािको प्रकृनत  ेरी िढीिा दश  र्ार रुपैर्ााँ । 

(२) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्िको रकि अपर्ायप्त िए ििुानसव 
आिार र प्रिाण सङ्ग त कुिै पीनितले कार्ायलर्िा निवेदि ददएिा 
र सो व्र् ोरा ििुानसव देक्तखएिा रा त सनिनतले त्र्स्तो पीनितलाई 
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दइु  र्ार रुपैर्ााँिा िवढिे गरी ििुानसव रकि थप गरी ददि 
सक्िेछ । 

(३) उपनिर्ि (२) िा र्िुसकैु कुरा लेक्तखएको िए ता पनि िपेाल 
वाङ्ग र र े िसेको पीनितलाई सञ्चालक सनिनतले तोक ििोक्तर्िको 
रा त उपलब्ि गराउि सङ्गकिेछ । 

१०.रा त प्राप्त गिय निवेदि ददिपुिनः 
(१) र्स कार्यङ्गवनि ििोक्तर्ि रा त प्राप्त गिय चा िे ङ्गपनित वा 
सरोकारवाला व्र्क्तिले रा त पाउिपुिन ििुानसव कारण खलुाइ 
कार्ायलर्िा निवेदि ददि पिनछ । 

(२) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्ि प्राप्त िएका निवेदि र्ााँचिझु गदाय 
पीनितलाई रा त तथा आनथयक स र्ोग गिुयपिन देक्तखएिा रा त 
सनिनतले निर्ि १३ का अिीििा र ी पीनितलाई रा त उपलब्ि 
गराउिेछ । 

११. तत्काल रकि उपलव्ि गराउि सक्िेः 
(१) र्स कार्यनिनििा अधर्त्र र्िुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पनि 
पीनितलाई तत्काल उद्धार, औषनिउपचार, पिुयस्थापिा वा रा त 
प्रदाि िगरेिा गक्तम्िरता िािवीर् क्षनत  िुे देक्तखएिा सञ्चालक 
सनिनतको अध्र्क्षले सो प्रर्ोर्िका लानग कोषिाट पक्तच्चस  र्ार 
रुपैर्ााँिा िवढिे गरी ििुानसव रकि सम्वक्तधित पीनितलाई 
उपलव्ि गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) विोक्तर्िका अवस्था परी सञ्चालक सनिनतका 
अध्र्क्षिाट पीनितलाइ रकि उपलव्ि गराईएकोिा त्र्सरी रकि 
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उपलव्ि गराईए पनछ वस्िे सञ्चालक सनिनतको िैठकिाट सो 
ङ्गवषर्को अििुोदि गराउि ुपिनछ । 

१२. थप रकि निकासा िाग गिय सक्िेः 
(१) िगरकार्यपानलकािाट निकासा िएको रकि अपर्ायप्त िएिा 
सञ्चालक सनिनतले सो को कारण खलुाइ िगरकार्यपानलका साँग 
थप रकि िाग गिय सक्िेछ । 

(२) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्ि थप रकि िाग िइ आएिा 
िगरकार्यपानलकाले कार्ायलर्को आवश्र्कता र औक्तचत्र्ता  ेरी 
कोषिा थप रकि निकासा ददि सक्िेछ । 

१३.छुटै्ट खाता खोल्ि ुपिनः 
(१) कार्ायलर्ले कार्यपानलकािाट प्राप्त िएका रकि कार्ायलर्को 
िाििा कुिै िाक्तणज्र् िैंकिा छुटै्ट खाता खोली र्म्िा गर्र्िुयपिनछ। 

(२) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्िको खाताको सञ्चालि कार्ायलर् प्रिखु 
र लेखािा काि गिन िखु्र् कियचारीको सिंर्िु दस्तखतिाट 
 िुेछ। 

१४. कोषको लेखा र लेखापररक्षणः 
(१) कोषको आर् व्र्र्को लेखापररक्षण प्रचनलत कािूि ििोक्तर्ि 
राक्तखिेछ । 

 (२) कोषको लेखापरीक्षण ि ालेखा पररक्षकिाट  िुेछ। 

१५. प्रनतवेदि पेश गिनः 
(१) सनिनतले प्रत्रे्क छ िङ्ग िािा सो सनिनतिाट िए गरेका 
कािकारवा ीको प्रनतवेदि कार्यपानलकािा पठाउि ुपिनछ । 
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(२) सञ्चालक सनिनतले आनथयक िषय सिाप्त िएको तीि िङ्ग िा 
नित्र सो सनिनतिाट अक्तघल्लो आनथयक िषय िररिा िए गरेका काि 
कारवा ीको प्रनतवेदि र्स कार्ायलर्को कार्यपानलका सिक्ष पेश 
गिुयपिनछ । 

(३) िगरपानलकाले उपनिर्ि (२) ििोक्तर्िको प्रनतवेदि 
सावयर्निक गिय सक्िेछ । 

१६. िैठक ित्ाः 
सञ्चालक सनिनत वा रा त सनिनतका अध्र्क्ष वा सदस्र्ले सो 
सनिनतको िैठकिा िाग नलए वापत १५००।–(पधर सर् ) 
रकि िैठक ित्ा वापत पाउिेछि। 

१७. निदनशि ददि सक्िेः 
(१) िगर कार्यपानलकाले सञ्चालक सनिनतका कािकारवा ीका 
सम्वधििा सो सनिनतलाइ आवश्र्क निदनशि तथा सझुाव ददि 
सक्िेछ । 

(२) उपनिर्ि (१) ििोक्तर्ि ददइएको सझुाव तथा निदनशिको 
पालिा गिुय सञ्चालक सनिनतको कतयव्र्  िुेछ। 

१८. सञ्चालक सनिनतको िैठक र निणयर्ः 
(१) सञ्चालक सनिनतको िैठक आवश्र्कता अिसुार िस्िेछ। 

(२) सञ्चालक सनिनतका िैठक अध्र्क्षले तोकेको निनत, सिर् र 
स्थाििा िस्िेछ। 
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(३) सञ्चालक सनिनतको िैठक िस्ि ुिधदा कम्तीिा २४ घण्टा 
अगावै सञ्चालक सनिनतका सदस्र्-सक्तचवले िैठकिा छलफल  िु 
कार्यसूची सङ्ग तको सूचिा सिै सदस्र् रुलाई ददि ुपिनछ । 

(४) सञ्चालक सनिनतका कूल सदस्र् सिंख्र्ाको पचास प्रनतशत 
िधदा िढी सदस्र् रु उपक्तस्थत िएिा सो सनिनतको िैठकको लानग 
गणपूरक सिंख्र्ा पगेुको िानििेछ । 

(५) सञ्चालक सनिनतको िैठकको अध्र्क्षता र्स सनिनतका 
अध्र्क्षले गिनछ र निर्को अिपुक्तस्थनतिा 
उपाध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष पनि अिपुक्तस्थनतिा  सञ्चालक सनिनतका 
उपक्तस्थत सदस्र् रुले आफू िध्रे्िाट छािेको सदस्र्ले गिनछ । 

 (६) सञ्चालक सनिनतको िैठकिा ि िुतको रार् िाधर्  िुेछ र 
ित िरािर िएिा िैठकको अध्र्क्षता गिन व्र्क्तिले निणयर्क ित 
ददिेछ ।       

(७) सञ्चालक सनिनतले िैठकिा आवश्र्कता अिसुार 
िगरपानलकाको कुिै कियचारी, पदानिकारी वा अधर् कुिै 
व्र्क्तिलाई सनिनतको िैठकिा पर्यवेक्षकका रुपिा िाग नलि 
आिधत्रण गिसक्िेछ। 

(८) सञ्चालक सनिनतको निणयर् सो सनिनतका सदस्र्–सक्तचवले 
प्रिाक्तणत गरर राख्नछे। 

(९) सञ्चालक सनिनतको िैठक सम्वधिी अधर् कार्यङ्गवनि सो सनिनत 
आाफैले नििायरण गरे ििोक्तर्ि  िुेछ। 


