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स्थानीय राजपत्र 

जानकी गाउॉपालऱकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड :- ४     सङ्ख्या :- ४    लिलत :- २०७७।०४।२० 
भाग – २ 

सदूुरपशिि प्रदेि, जानकी गाउॉपालऱका, दगुौऱी, कैऱाऱी 
 

जानकी  गाउॉपालऱकाको ऱैंलगक हहॊसा लनवारण कोष  

सॊचाऱन िापदण्ड, २०७७ 

प्रिाशणकरण लिलत :- २०७७।०४।२० 
 

प्रस्तावना : 

 नेपालको संववधान २०७२ को धारा ३८ को मवहलाको हकको कायाान्वयन 

गना र लैंवगक हहसाबाट पीवडत वा प्रभाववतलाइ तत्काल ईद्धार गना,औषवध 

ईपचार गना वा पुनस्थाापना गन े कायाका लावग गाईँपावलकामा लैंवगक हहसा 

वनवारण कोष स्थापना गरी सो कोषबाट पीवडत वा प्रभाववतलाइ रकम प्रदान 

गने कायालाइ सहज, सरल एवं प्रभावकारी बनाईनको लावग वान्छनीय भएकोल े

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ ईपदफा (२) तथा 

प्रशासकीय कायाावववध (वनयवमत गन)े ऐन,२०७४ को दफा ४ ल े  ददएको 

ऄवधकार प्रयोग गरी जानकी गाईँपावलकाल े लैंवगक हहसा वनवारण कोष 

सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ बनाएको छ । 

 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भ : 
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(क) यो कायावबवधको नाम जानकी  गाईँपावलकाको “लैंवगक हहसा वनवारण 

 कोष संचालन मापदण्ड, २०७७” रहन ेछ । 

(ख) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भहुनछे । 

२. पररभाषा : 

 ववषय वा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा यस मापदण्डमाः  

(क) “गाईँपावलका” भन्नाले जानकी गाईँपावलकालाइ सम्झनु पनछे । 

(ख) “कोष” भन्नाले दफा (३)बमोवजमको लैवगगक हहसा वनवारण कोष  सम्झनु 

पछा । 

(ग) “पीवडत” भन्नाल े लैवगगक हहसाबाट पीवडत प्रभाववत व्यवि सम्झनु 

 पछा। 

(घ) “घरेलुहहसा” भन्नाल े कुन ै व्यविल े घरेल ु सम्बन्ध भएको ऄको कुन ै

 व्यविलाइ ददएको शारीररक, मानवसक, यौनजन्य वा अर्थथक यातना 

 सम्झनु पदाछ ।  

(ङ) “लैंवगक हहसा” भन्नाले सावाजवनक वा वनजी जीवनमा हलगको 

 अधारमा  कसैप्रवत शारीररक, मानवसक वा यौनजन्य िवत वा पीडा 

 पुर् याईने काया सम्झनु पदाछ र सो शब्दल े वलगगको अधारमा हुने वा 

 हुन सके्न कुन ै पवन प्रकारको ऄपमान जन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूणा 

 व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा मवहलालाइ  स्वतन्रताको 

ईपभोग गनाबाट बवञ्चत गन ेकुनै काया समेतलाइ  जनाईछ । 

(च) “कोष संचालक सवमवत” भन्नाले मापदण्डको दफा(१०) बमोवजम  गरठत 

सवमवतलाइ सम्झनु पदाछ । 

३. कोषको स्थापना : 

(१) लैंवगक हहसा पीवडत र प्रभाववतहरुको तत्काल ईद्धार गना, राहत र 

 पुनःस्थापना गने काम समेतका लावग जानकी गाईँपावलकाल ेएक  हहसा 

वनवारण कोष स्थापना गररएको छ । 

(२) कोषमा देहाय बमोवजमको रकम जम्मा गना सदकनेछ । 

(क) संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदान रकम, 

(ख) जानकी गाईँपावलकाको अन्तररक स्रोतबाट छुट्याआएको रकम, 

(ग) वववभन्न संघ संस्था वा व्यविबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम, 

(घ) ऄन्य कुन ैअन्तररक तथा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) बैंक खातामा रहकेो मौज्दातबाट प्राप्त  ब्याज रकम । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजमको रकम छुटै्ट बैंक खाता खोली जम्मा  गररनछे ।  

४. कोषमा रकम जम्मा गन े: 

 जानकी गाईँपावलकाल ेप्रत्येक वार्थषक बजेटमा व्यवस्था गरी कोषमा रकम  

जम्मा गनुा पनछे । 
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५. कोषको ईपयोग: 

(१) कोषको रकम देहायको कामको लावग ईपलब्ध गराईन ईपयोग 

 गररनछे :- 

(क)  पीवडतलाइ तत्काल ईद्धार गना, 

(ख)  पीवडतलाइ औषवध ईपचार गना, 

(ग) पीवडतलाइ तत्काल ईपचार गराईँदा लागेको खचा पीडकले तत्काल 

 व्यहोना नसके्न भइ ऄदालतको अदेश बमोवजम त्यस्तो पीवडतको 

 स्वास््य ईपचार गना 

(घ) राहत प्रदान गना तथा अर्थथक सहयोग ईपल्ध गराईन, 

(ङ) पीवडतलाइ कानूनी सहायता, मनोवैज्ञावनक ईपचार तथा मनोपरामशा 

 लगायतका सेवा प्रदान गना, 

(च) सीपमुलक तावलम प्राप्त पीवडतलाइ स्वरोजागारका लावग कुनै 

 व्यवसाय  स्थापना गनाको लावग ऄनुदान रकम प्रदान गना, 

(छ) पीवडत र प्रभाववतका लावग पनुस्थाापना गराईन, 

(ज) ऄल्पकालीन मवहला सुरिा सेवा केन्र संचालनको लावग माग भइ  अएमा 

सवमवतले अवश्यक ठानेमा अवश्यिा र औवचत्यताको  अधारमा सेवा केन्र 

संचालनको लावग रकम प्रदान गना, 

(झ) पीवडतको लावग कोष संचालक सवमवतले तोके बमोवजमको ऄन्य  काम  

गना । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन कोष सञ्चालक 

 सवमवतले  लैवगगक हहसाबाट पीवडत बालबावलका तथा दकशोर 

 दकशोरी वा लैवगगक हहसाबाट प्रभाववत भइ लागू पदाथाको दवु्यासनमा 

 फसेका वा सडकमा अएका व्यविलाइ प्राथवमकता ददइ कोषको  रकम 

खचा गना सके्नछ । 

 

६. कोषको रकम ऄन्य काममा ईपयोग गना नसदकन:े  

(१) कोषको रकम दफा(५) बमोवजम बाहके ऄन्य कामका लावग  ईपयोग गना 

सदकने छैन । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लवेखएको भएता पवन संचालक  सवमवतको 

बैठक संचालन गना लाग्ने खचाको लावग कोषको रकम  ईपयोग गना सदकनेछ।  

 

 

 

 

 



4 

७. राहत तथा अर्थथक सहयोगको अधार र मापदण्डः 

(१) जानकी गाईँपावलकाले कोष संचालक सवमवत गठनगरी पीवडत र 

 प्रभाववतलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग प्रदान गनुापनेछ । 

(२) कोष संचालक सवमवते ईपदफा (१) बमोवजम पीवडत र प्रभाववतलाइ 

 रकम ईपलब्ध गराईँदा देहाय बमोवजमको रकमको हद र अधार  वलनु 

पनेछ । 

(क) पीवडतलाइ तत्काल ईद्धार, औषवध ईपचार, पुनस्थाापना वा राहत  तथा 

अर्थथक सहयोग नगरेमा, गम्भीर मानवीय िवत हुन ेदेवखएमा  कोष 

 संचालक सवमवतेले वनणाय गरी वीस हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी  मनावसव 

रकम, 

(ख) हहसा पीवडतल े कुन ै सीपमलूक तावलम प्राप्त गरी व्यवसाय संचालन 

 गनाका लावग वस्तुगत सहयोग वा नगद ऄनदुान माग गरेमा  व्यवसायको 

प्रकृवत र औवचत्यताको अधारमा प्रवत व्यवि बढीमा  पच्चीस हजार रुपैया, 

(ग) पीवडतलाइ कानुनी सहायता, मनोवैज्ञावनक ईपचार वा परामशाका  लावग 

पाँच हजार रुपैयाँमा नबढ्न ेगरी लागेको यथाथा खचा, 

(घ) पीवडतलाइ तत्काल ईद्धार गनुा पने भएमा सवारी साधन प्रयोग गनुा 

 पने  भए  सावाजवनक सवारी साधनबाट यारा गदाा लाग्ने भाडा  रकम, 

खाना खचा वापत प्रवतददन तीनसय रुपैयाँ र बास बस्नुपन ेभए  सो वापत 

रकम छुटै्ट ददन ुपन ेभएमा प्रवतददन पाँचसय रुपैयाँका  दरल े लागेको यथाथा 

खचा रकम, 

(ङ) पीवडतलाइ ऄस्पतालमा भनाा गरी औषवध ईपचार गनुा पने भएमा 

 ऄस्पताल  अँईदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गनुा पन ेभए  सावाजवनक 

सवारी साधन प्रयोग गदाा लाग्ने रकम, खाना खचा वापत प्रवत ददन तीनसय 

रुपैयाँ, ऄस्पतालमा बस्न े व्यवस्था नभइ बावहर बस्न ु परेमा बास खचा वापत 

प्रवतददन पाँचसय रुपैयाँ र ईपचार  खचाको यथाथा खचा रकम, 

(च) कोष संचालक सवमवतल ेऄन्य कामको लावग कामको प्रकृवत,  अवश्यिा र 

 औवचत्यताको अधारमा बढीमा दश हजार रुपैयाँ । 

८.  थप रकम वनकासा माग गना सके्न:  

(१) कोषमा रहकेो रकम ऄपयााप्त भएमा रकम ऄपयााप्तताको कारण  खुलाइ 

संचालक सवमवतले थप रकम माग गना सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम थप रकम माग भइ अएमा गाईँपावलकाल े

 अवश्यकता र औवचत्यता हरेी कोषमा थप रकम वनकासा ददन  सके्नछ 

।  

९. राहत तथा अर्थथक सहयोग प्राप्त गना वनवदेन ददनपुन:े 
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(१) यस मापदण्ड बमोवजम राहत तथा अर्थथक सहयोग प्राप्त गना चाहन े

 पीवडत वा सरोकारवाला व्यविले राहत तथा अर्थथक सहयोग पाईन ु

 पने मनावसव कारण खुलाइ कायाालयमा वनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त वनवेदन ईपर जाँचबुझ गदाा पीवडत  तथा 

प्रभाववत व्यविलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध  गराईनु पन े

अधार देवखएमा मापदण्डको दफा (१०) बमोवजम कोष  संचालक सवमवतले 

वनणाय गरी ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ईल्लेख भएतापवन पीवडत तथा 

 प्रभाववतलाइ तत्काल राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईनु  पने 

मनावसव अधार देवखएमा दफा(१०) बमोवजम कोष संचालक  सवमवतबाट 

पवछ ऄनुमोदन गराईन ेगरी संयोजकले तत्काल ईपलब्ध  गराईन ुपनछे । 

(४) ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त वनवेदन ऄनुसार जाँचबुझ गदाा पीवडत  तथा 

प्रभाववतलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईनुपन े अधार 

नदेवखएमा सो  को जानकारी  वनवेदकलाइ गराईन ुपनछे । 

१०. कोष सचंालक सवमवत गठन : 

(१) कोषको संचालन तथा व्यबस्थापन गने प्रयोजनका लावग एक कोष 

 संचालक  सवमवत रहनेछ । 

(२) सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ ।   

(क) गाईँपावलका ईपाध्यि       - संयोजक 

(ख) प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृत      - सदस्य 

(ग) अर्थथक प्रशासन शाखा प्रमुख      - सदस्य 

(घ) आलाका प्रहरी कायाालय प्रमुख      - सदस्य 

(ङ) लैंवगक हहसा वनवारणको िेरमा काया गन ेसंघ संस्थाहरु  

 मध्येबाट संयोजकले मनोवनत गरेको एक जना सदस्य - सदस्य 

(च) गाईँ सभा सदस्यहरु मध्य ेसंयोजकले तोकेको एक जना - सदस्य  

(छ) मवहला तथा बालबावलका शाखा प्रमुख     - सदस्य सवचव 

११. सवमवतको काम, कताव्य र ऄवधकार : 

सवमवतको काम, कताव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनछे ।  

(क) लैंवगक हहसा पीवडत तथा प्रभाववतको ईद्धार गन,े पुनःस्थापना गन े

 तथा  राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईन े सम्बन्धमा 

 कायाक्रम तजुामा गन,े 

(ख) लैंवगक हहसा पीवडत तथा प्रभाववतको पवहचान गनेर वास्तववक  पीवडत 

तथा प्रभाववतलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध  गराईन,े 

(ग) स्वीकृत कायाक्रमका लावग कोष पररचालन गने गराईने,  

(घ) स्वीकृत कायाक्रम कायाान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा ऄनुगमन  गन,े 

(ङ) सवमवतबाट गररने कायाक्रमको ऄनुगमन गन ेवा गराईन,े  
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(च) लैंवगक हहसा वनवारणको िेरमा काम गन ेवनकायसँग समन्वय गन,े 

(छ) सवमवतलाइ तत्काल अवश्यक पने कोषमा रहकेो रकम ईपयिु  िेरमा 

लगानी गन,े 

(ज) कोषमा रकम बृवद्धको लावग खोजी गने,   

(झ) लैंवगक हहसा पीवडत तथा प्रभाववत सम्बन्धी ऄन्य काम गन े वा 

 गराईन,े 

(ञ) लैंवगक हहसा हुन नददनको लावग स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक 

 कायाक्रम  संचालन गन,े  

१२. सवमवतको बठैक र वनणायः 

(क) सवमवतको बैठक अवश्यकता ऄनुसार बस्नेछ, 

(ख) सवमवतको बैठक संयोजकले तोकेको वमवत, समय र स्थानमा बस्नेछ, 

(ग) सवमवतको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रवतशत भन्दा बढी सदस्यहरु 

 ईपवस्थत भएमा सवमवतको बैठकको गणपरुक संख्या पुगेको मावनने  छ, 

(घ) सवमवतको बैठकको ऄध्यिता सवमवतको संयोजकले गनछे र  वनजको 

ऄनुपवस्थवतमा ईपवस्थत सदस्यहरु मध्येबाट छानेको  सदस्यले गनछे, 

(ङ) सवमवतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनछे र मत बराबर भएमा 

 बैठकको ऄध्यिता गन ेव्यविल ेवनणाायक मत ददनेछ,  

(च) सवमवतले अवश्यकता ऄनुसार गाईँपावलकाको कुन ै पदावधकारी वा 

 कमाचारीलाइ सवमवतको बैठकमा पयावेिकको रुपमा अमन्रण गना  सके्नछ, 

(छ) सवमवतको वनणाय सवमवतको सदस्य सवचवले प्रमावणत गरी रावखनेछ, 

(ज) सवमवतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायावववध सवमवतको बैठकमा वनणाय 

 गरी  वनधाारण गना सदकनेछ, 

१३. खाता सञ्चालन :  

(१) कोषको रकम सवमवतको वनणाय बमोवजम बैंकमा खाता खोली जम्मा 

 गनुा पनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम खाता सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृत र 

 लेखा शाखा प्रमुखको संयुि  दस्तखतबाट हुनेछ ।  

१४. कोषको लखेा र लखेापरीिण :  

 कोषको लेखा र लेखापरीिण गाईँपावलकाले ऄपनाएको लेखा प्रणाली र 

लेखा पररिण प्रदक्रया बमोवजम हुनेछ ।  

१५. कोषको रकम दिज नहुन े: 

 कोषको रकम खचा नभइ अर्थथक वषाको ऄन्त्य सम्म बाँकी रहमेा त्यस्तो 

रकम दिज हुने छैन । 

१६. प्रवतबदेन पशे गन े: 
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(१) सवमवतले अफूले गरेको कायाको वार्थषक प्रवतबेदन अर्थथक वषा  समाप्त 

भएको ३ मवहना वभर कायापावलकामा पेश गनुा पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम सवमवतले पशे गरेको प्रवतबेदन  कायापावलकाले 

 साबाजवनक गनेछ । 

१७. बठैक भत्ता : 

 सवमवतका संयोजक, सदस्य र अमवन्रत व्यवतत्तहरुले सवमवतको बैठकमा 

 भाग वलए बापत कायापावलकाले तोके बमोवजमको रकम बैठक भत्ता पाईने 

छन्।  

१८. कोषको सवचवालय: कोषको सवचवालय गाईँ कायापावलकाको 

 कायाालयमा रहनछे।  

१९. ऄवभलखे राख्न:े सवमवतले अफुले गरेका कामको ऄवभलेख दरुुस्त राख्न ुपनछे 

। 

२०. वनदेशनददन सके्न : 

(१) कायापावलकाले सवमवतको काम कारवाहीको सन्दभामा सवमवतलाइ 

 वनदेशन ददन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम कायापावलकाल े ददएको वनदेशन पालना गनुा 

 सवमवतको कताव्य हुनेछ । 

२१. ऄवधकार प्रत्यायोजन : 

 सवमवतले यस मापदण्ड बमोवजम अफूलाइ प्राप्त ऄवधकार मध्य े

अवश्यकता ऄनुसार केही ऄवधकार सवमवतको संयोजक, सदस्य वा गाईँ 

कायापावलकाले तोकेको कुनै ऄवधकृत कमाचारीलाइ प्रत्यायोजन गना सके्नछ ।  

२२. कोष खारेज हुन सके्न : 

(१) कुनै कारणबस कोष संचालन गना अबश्यक नदेवखएमा गाईँ 

 कायापावलकाको वनणायबाट कोष खारेज गना सदकनेछ । 

(२) ईपदफा(१) बमोवजम कोष खारेज भएमा कोषको रकम हस्तान्तरण 

 सम्बन्धी वनणाय गाईँ कायापावलकाको बैठकबाट हुनेछ । 

 

 

 

अज्ञाल,े 

नारायण  बहादरु  वबष्ट 

प्रमुख  प्रशासदकय ऄवधकृत 


