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पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको िैंलगक ल ंसा लिवारण कोष सञ्चािि कार्यलवलध, २०७८ 

 

प्रस्ताविा :  

नेपािको संलर्धानको धारा (३८) िमोलिम मलििाको िकको कार्ावन्र्र्न गनव र िैंलगक लिसंािाट पीलित र्ा 

प्रभालर्तिाई तत्काि उद्धार गनव, औषधी उपचार गनव र्ा पनु: स्र्थापना गने कार्वका िालग पथुा उत्तरगगंा गाउँपालिकाको 

िैंलगक लिसंा लनर्ारण कोष स्थापना गरी सो कोषिाट पीलित र्ा प्रभालर्तिाई रकम प्रदान गने कार्विाई सरि, सिि एर् ं

प्रभार्कारी िनाउनको िालग िैंलगक लिसंा लनर्ारण कोष (संचािन) कार्वलर्लध, २०७८ तथा िैंलगक लिसंा लनर्ारण कोष 

स्थापना तथा लर्स्तारका िालग सशतव अनदुान रकम खचव सबिलन्ध मापदण्ि, २०७७ को अलधनमा रिी प्रस्ततु कार्वलर्लध 

गाउँ कार्वपालिकािाट िारी गररएको छ ।  

 

१) संलिप्त िाि र प्रारबभ : 

 (क) र्ो कार्वलर्लधको नाम पथुा उत्तरगगंा गाउँपालिकाको “िैंलगक ल संा लिवारण कोष संचािि कार्यलवलध, २०७८” 

रिने छ । 

 (ख) र्ो कार्वलर्लध गाउँसभािे स्र्ीकृत गरेको लमलतदलेख प्रारबभ िुनेछ ।  

 

२) पररभाषा : लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय ििागेिा र्स िापदण्डिा :  

(क) “गाउँपालिका” भन्नािे पथुा उत्तरगगंा गाउँपालिकाकािाई सबझन ुपदवछ र सो शब्दिे गाउँ कार्वपालिकािाई समेत 

िनाउँछ ।  

(ख) “कोष” भन्नािे दफा (३) िमोलिमको िैंलगक लिसंा लनर्ारण कोष सबझन ुपछव ।  

(ग) “पीलडत” भन्नािे िैंलगक लिसंािाट पीलित र्ा प्रभालर्त व्र्लि सबझन ुपछव । 

(घ) “घरेिु ल संा” भन्नािे कुनै व्र्लििे घरेिु सबिन्ध भएको अको कुनै व्र्लििाई लदएको शारीररक, मानलसक, 

र्ौनिन्र् र्ा आलथवक र्ातना सबझन ुपदवछ ।  

(ङ) “िैंलगक ल संा” भन्नािे सार्विलनक र्ा लनिी िीर्नमा लिंगको आधारमा कसै प्रलत शारीररक, मानलसक र्ा र्ौनिन्र् 

क्षलत र्ा लपिा परु् र्ाउने कार्व सबझन ु पदवछ र सो शब्दिे लिंगको आधारमा िुने र्ा िुन सक्ने कुनै पलन प्रकारको 

अपमानिन्र्, पीिािन्र् र्ा धबकीपणूव व्र्र्िार, दिाि, करकाप र्ा स्र्चे्छाचारी रुपमा मलििा, परुुष र्ा तेस्रो लिङ्गीिाई 

स्र्तन्रताको उपभोग गनविाट र्लचचत गने कुनै कार्व समतेिाई िनाउछ ।  

(च) “कोष संचािि सलिलत” भन्नािे कार्वलर्लधको दफा (९) िमोलिम गलित सलमलतिाई सबझन ुपदवछ ।  

 

३. कोषको स्थापिा :  

(१) िैंलगक लिसंा पीलित र प्रभालर्तिरुको तत्काि उद्धार गनव, राित र पनुःस्थापना गने काम समतेका िालग पथुा उत्तरगंगा 

गाउँपालिकामा एक लिसंा लनर्ारण कोष रिने छ ।  



पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको िैङ्लगक ल ंसा लिवारण कोष सञ्चािि सब न्धी कार्यलवलध 

  
   

3 

(२) कोषिा दे ार्  िोलििको रकि िबिा गररिेछ ।  

क) संघीर् तथा प्रदशे सरकारिाट प्राप्त िुने अनदुान रकम ।  

ख) पथुा उत्तरगंगा गाउँपालिकाद्धारा लर्लनर्ोलित रकम ।  

ग) लर्लभन्न संघ संस्था र्ा व्र्लििाट सिर्ोग स्र्रुप प्राप्त रकम ।  

घ) अन्र् कुनै आन्तररक तथा िाह्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।  

ङ) िैंक खातामा रिकेो मौज्दात िाट प्राप्त ब्र्ाि रकम ।  

 

४. कोषिा रकि िबिा गिे : 

पथुा उत्तरगगंा गाउँपालिकािे प्रत्र्ेक आलथवक र्षवको र्ालषवक ििटेमा व्र्र्स्था गरी गाउँपालिकाको ििटेको लनलित 

प्रलतशत रकम उि कोषमा रकम िबमा गनुव पनेछ । उि ििटे रकममा कार्वपालिकािे थपघट गनव सक्नेछ ।  

 

५. कोषको उपर्ोग :  

(१) कोषको रकि दे ार्को कािको िालग उपिब्ध गराउि उपर्ोग गररिेछ :-  

(क) पीलितिाई तत्काि उद्धार गनव,  

(ख) पीलितिाई औषधी उपचार गनव,  

(ग) पीलितिाई तत्काि उपचार गराउँदा िागकेो खचव पीिकिे तत्काि व्र्िोनव नसक्ने भई अदाितको आदशे िमोलिम 

त्र्स्तो पीलितको स्र्ास््र् उपचार गनव,  

(घ) राित प्रदान गनव तथा आलथवक सिर्ोग उपिब्ध गराउन,  

(ङ) पीलितिाई काननुी सिार्ता, मनोर्जै्ञालनक उपचार तथा मनोपरामशव तथा अन्र् सचेतना मिुक कार्वक्रम संचािन गनव,  

(च) सीपमिुक तालिम प्राप्त पीलितिाई स्र्रोिगारका िालग कुनै व्र्र्सार् स्थापना गनवको िालग अनदुान रकम प्रदान गनव,  

(छ) पीलित र प्रभालर्तका िालग पनु:स्र्थापना गराउन,  

(ि) अल्पकािीन मलििा सरुक्षा सेर्ा केन्र सचचािनको िालग माग भई आएमा सलमलतिे आर्श्र्क िानेमा आर्श्र्िा र 

औलचत्र्ताको आधारमा सेर्ा केन्र सचचािनको िालग रकम प्रदान गनव ।  

(झ) स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िमोलिम न्र्ालर्क सलमलतिे संरक्षणात्मक आदशे गरी संरक्षण गनुवपने व्र्लिको 

िकमा राित परु् र्ाउन ।  

(ञ) पीलितको िालग कोष पररचािन सलमलतिे तोके िमोलिमको अन्र् काम गनव ।  

 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कोष सचचािक सलमलतिे िैंलगक लिसंािाट पीलित िाििालिका 

तथा लकशोर लकशोरी र्ा िैंलगक लिसंािाट प्रभालर्त भई िाग ूपदाथवको दवु्र्वसनमा फसेका र्ा सिकमा आएका व्र्लििाई 

प्राथलमकता लदई कोषको रकम खचव गनव सलकनेछ ।  

 

६. कोषको रकि अन्र् काििा उपर्ोग गिय िसलकिे :  
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कोषको संघीर् सरकारिाट प्राप्त सशतव अनदुान रकम दफा (५) िमोलिम िािके अन्र् कामका िालग उपर्ोग गनव सलकन े

छैन ।  

 

 

७. रा त तथा आलथयक स र्ोगको िापदण्ड तथा आधार रु :  

क) अलत लर्पन्न एकि मलििा, 

ख) ७० र्षव उमरे कटेका दलित तथा सीमान्तकृत समदुार्का लर्पन्न मलििा, परुुष र्ा तेस्रो लिङ्गी,  

ग) घरेि ुलिसंा,ििरिस्ती करणी र्ा र्स्तै प्रकारका लिसंािाट लपलित मलििा, परुुष र्ा तेस्रो लिङ्गी,  

घ) आलथवक सामालिक रुपिाट पछालि पाररएका लर्पन्न िनिालत मलििा ,परुुष र्ा तेस्रो लिङ्गी, 

ङ) शारीररक श्रम गरी िीर्न गिुारा गने अन्र् आर्श्रोत केिी नभएका मलििा, परुुष र्ा तेस्रो लिङ्गी,  

च) सलमलतिे आर्श्र्क िानेका अन्र् लर्पन्न व्र्लििरु ।  

 

(१) पथुा उत्तरगंगा गाउँपालिकािे कोष सचचािन सलमलत गिन गरी पीलित र प्रभालर्तिाई राित तथा आलथवक सिर्ोग 

प्रदान गनेछ । 

 (२) कोष संचािन सलमलत उपदफा (१) िमोलिम पीलित र प्रभालर्तिाई रकम उपिब्ध गराउँदा दिेार् िमोलिमको 

रकमको िद र आधार लिनपुदवछ । रकम लर्तरणमा प्राथलमकता सलमलतिे तोके िमोलिम िुनेछ ।  

(क) पीलितिाई तत्काि उद्धार, औषधी उपचार, पनु : स्र्थापना र्ा राित तथा आलथवक सिर्ोग नगरेमा गबभीर मानर्ीर् 

क्षलत िुने दलेखएमा कोष सचचािन सलमलति ेलनणवर् गरी िीस ििार रुपैरँ्ा निढ्ने गरी मनालसि रकम , 

(ख) लिसंा पीलितिे कुनै सीपमिुक तालिम प्राप्त गरी व्र्र्सार् सचचािन गनवका िालग र्स्तगुत सिर्ोग र्ा नगद अनदुान 

माग गरेमा व्र्र्सार्को प्रकृलत र औलचत्र्ता आधारमा प्रलतव्र्लि िढीमा िीस ििार रुपैर्ा,  

(ग) पीलितिाई काननुी सिार्ता, मनोर्जै्ञालनक उपचार र्ा मनोलर्मशवका िालग पाँच ििार रुपैर्ाँमा निढ्ने गरी िागकेो 

र्थाथव खचव,  

(घ) पीलितिाई तत्काि उद्धार गनुव पने भएमा सर्ारी साधन प्रर्ोग गनुव पने भए सार्विलनक सर्ारी साधनिाट र्ारा गदाव 

िाग्ने भािा रकम, खाना खचव र्ापत प्रलतलदन तीन सर् रुपैर्ाँ र िास िस्न ुपन ेभए सो र्ापत छुटै रकम लदन ुपने भएमा प्रलत 

लदन पाँच सर् पचास रुपैर्ाँको दरिे िढीमा पाँच ििार रुपैर्ाँ ।  

(ङ) पीलितिाई अस्पतािमा भनाव गरी औषधी उपचार गनुव पने भएमा अस्पताि आउँदा िाँदा सर्ारी साधन प्रर्ोग गनुव पने 

भए सार्विलनक सर्ारी साधन प्रर्ोग गदाव िाग्ने भािा रकम, खाना खचव िापत प्रलत लदन तीन सर् रुपैर्ाँ, अस्पतािमा िस्न े

व्र्र्स्था नभई िालिर िस्न ुपरेमा िढीमा पाँच लदनको िास खचव िापत प्रलत लदन पाँच सर् पचास रुपैर्ाँ र उपचार खचवको 

र्थाथव खचव रकम समते गरी िढीमा छ ििार पाँच सर् रुपैर्ाँ ।  

(च) कोष संचािन सलमलतिेतोके िमोलिमको अन्र् कामको िालग कामको प्रकृलत, आर्श्र्कता र औलचत्र्ताको 

आधारमा िढीमा दश ििार रुपैर्ाँ ।  
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८. रा त तथा आलथयक स र्ोग प्राप्त गिय लिवेदि लदिु पिे :  

(१) र्स कार्वलर्लध िमोलिम राित तथा आलथवक सिर्ोग प्राप्त गनव चािने पीलित र्ा सरोकारर्ािा व्र्लििे राित तथा 

आलथवक सिर्ोग पाउन ुपने मनालसर् कारण खिुाई र्िा कार्ाविर्को लसफाररस सलित गाउँपालिका कार्ाविर्मा लनर्देन 

लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोलिम प्राप्त लनर्देन उपर िाँचिझु गदाव पीलित तथा प्रभालर्तिाई राित तथा आलथवक सिर्ोग उपिब्ध 

गराउन ुपने आधार दलेखएमा मापदण्िको दफा (७) िमोलिम कोष संचािन सलमलतिे लनणवर् गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा उल्िेख भएता पलन पीलित तथा प्रभालर्तिाई तत्काि राित तथा आलथवक सिर्ोग 

उपिब्ध गराउन ुपने मनालसर् आधार दलेखएमा दफा (७) िमोलिम कोष संचािन सलमलतिाट पलछ अनमुोदन गराउनेगरी 

संर्ोिकिे तत्काि उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) िमोलिम प्राप्त लनर्देन अनसुार िाँचिझु गदाव पीलित तथा प्रभालर्तिाई राित तथा आलथवक सिर्ोग 

उपिब्ध गराउनपुने आधार नदेलखएमा सोको िानकारी लनर्देकिाई गराउन ुपनेछ ।  

 

९. कोष सञ्चािि सलिलत :  

(१) कोषको संचािन तथा व्र्र्स्थापन गने प्रर्ोिनको िालग एक कोष सचचािन सलमलत रिनेछ ।  

(२) सलमलतको गिन दिेार् िमोलिम िुनेछ ।  

(क) गाउँपालिका अध्र्क्ष – संर्ोिक  

(ख) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष – उप–संर्ोिक  

(ग) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत – सदस्र्  

(घ) सामालिक लर्कास सलमलतको संर्ोिक – सदस्र्  

(ङ) स्र्ास््र् शाखाको प्रमखु – सदस्र्  

(च) गाउँपालिका लभरको प्रिरी कार्ाविर्को अलधकृत र्ा प्रलतलनलध – सदस्र्  

(छ) गाउँपालिका लभर कार्वके्षर िनाई िैंलगक लिसंा लनर्ारणको के्षरमा कार्व गने संघ संस्थािरु मध्र्ेिाट संर्ोिकिे 

मनोलनत गरेको एकिना सदस्र्– सदस्र्  

(ि) मलििा िाििालिका तथा सामालिक लर्कास शाखा प्रमखु– सदस्र् सलचर्  

 

१०. सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार :  

सलमलतको काम, कतवव्र् र अलधकार दिेार् िमोलिम िुनेछ :-  

क) िैंलगक लिसंा लपलित तथा प्रभालर्तको उद्धार गने, पनुःस्थापना गने तथा राित तथा आलथवक सिर्ोग उपिब्ध गराउने 

सबिन्धमा कार्वक्रम तिुवमा गने ,  

ख) िैंलगक लिसा पीलित तथा प्रभालर्तको पलिचान गने र र्ास्तलर्क लपलित तथा प्रभालर्तिरुका िालग राित तथा आलथवक 

सिर्ोग उपिब्ध गराउने,  

ग) स्र्ीकृत कार्वक्रमका िालग कोष पररचािन गने गराउने,  
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घ) स्र्ीकृत कार्वक्रम कार्ावन्र्र्न भए नभएको सबिन्धमा अनगुमन गने ,  

ङ)) सलमलतिाट गररने कार्वक्रमको अनगुमन गने र्ा गराउने ,  

च) िैंलगक लिसंा लनर्ारणको के्षरमा काम गने लनकार्सँग समन्र्र् गने ,  

छ) सलमलतिाई तत्काि आर्श्र्क पने कोषमा रिकेो रकम उपर्िु के्षरमा िगानी गने ,  

ि) कोषमा रकम र्लृद्धको िालग खोिी गने ,  

झ) िैंलगक लिसंा लपलित तथा प्रभालर्त सबिन्धी अन्र् काम गने र्ा गराउने ।  

 

 

११. सलिलतको  ैठक र लिणयर् : 

क) सलमलतको िैिक आर्श्र्कता अनसुार िस्नेछ,  

ख) सलमलतको िैिक संर्ोिकिे तोकेको लमलत,समर् र स्थानमा िस्नेछ ,  

ग) सलमलतको कुि सदस्र् संख्र्ाको ५० प्रलतशतभन्दा िढी सदस्र्िरु उपलस्थत भएमा सलमलतको िैिकको गणपरूक 

सङ्ख्र्ा पगुकेो मालननेछ,  

घ) सलमलतको िैिकको अध्र्क्षता सलमलतको संर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनपुलस्थतीमा सलमलतको उप–संर्ोिकिे 

िैिकको अध्र्क्षता गनेछ ,  

ङ) सलमलतको िैिकमा ििुमतको रार् मान्र् िुनेछ र मत िरािर भएमा िैिकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे लनणावर्क मत 

लदनेछ ,  

च) सलमलतिे आर्श्र्कता अनसुार गाउँपालिकाको कुनै पदालधकारी र्ा कमवचारीिाई सलमलतको िैिकमा परीर्के्षकको 

रुपमा आमन्रण गनव सक्नेछ,  

छ) सलमलतको लनणवर् सलमलतको सदस्र् सलचर्िे प्रमालणत गरी राख्नपुनेछ,  

ि) सलमलतको िैिक सबिन्धी अन्र् कार्वलर्लध सलमलतको िैिकमा लनणवर् गरी लनधावरण गनव सलकनेछ ।  

 

१२. खाता सञ्चािि :  

क) कोषको रकम सलमलतको लनणवर् िमोलिम नलिकको कुनै र्ालणज्र् िैंक र्ा मातितका शाखामा खाता खोिी िबमा गनुव 

पदवछ ।  

ख) उपदफा (क) िमोलिम खाता सचचािन प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत र आलथवक प्रशासन शाखा प्रमखुको संर्ुि 

दस्तखतिाट िुनेछ ।  

 

१३. कोषको िेखा र िेखा पररिण :  

कोषको िेखा र िेखा पररक्षण गाउँपालिकािे अपनाएको िेखा प्रणािी र िेखा पररक्षण प्रलक्रर्ा िमोलिम िुनेछ ।  
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१४. कोषको रकि लिि ि ुिे : 

कोषको रकम खचव नभई आलथवक र्षवको अन्त्र् सबम िाँकी रिमेा त्र्स्तो रकम लिि िुने छैन । कोषमा लर्लनर्ोिन भएको 

रकम अन्र् कुनै लशषवकमा रकमान्तर गररने छैन ।  

 

१५. प्रलतवेदि पेश गिे :  

१) सलमलतिे आफूिे गरेको कार्वको र्ालषवक प्रलतिेदन आलथवक र्षव समाप्त भएको ३ मलिनालभर गाउँ कार्वपालिकामा पेश 

गनुव पनेछ ।  

२) उपदफा (क) िमोलिम सलमलतिे पेश गरेको प्रलतर्देन गाउँपालिकािे सार्विलनक गने छ ।  

 

१६. कोषको सलचवािर् :  

कोषको सलचर्ािर् गाउँ कार्वपालिकाको कार्ाविर्मा रिनेछ ।  

 

१७. अलभिेख राख्िे :  

सलमलतिे आफुिे गरेका कामको अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।  

 

१८. लिदेशि लदि सक्िे :  

क) गाउँ कार्वपालिकािे सलमलतको काम कारिािीको सन्दभवमा सलमलतिाई लनदेशन लदन सक्नेछ ।  

ख) उपदफा (क) िमोलिम गाउँ कार्वपालिकािे लदएको लनदेशन पािना गनुव सलमलतको कतवव्र् िुनेछ ।  

 

१९. अलधकार प्रत्र्ार्ोिि :  

सलमलतिे र्स कार्वलर्लध िमोलिम आफुिाई प्राप्त अलधकार मध्र्े आर्श्र्कता अनुसार केिी अलधकार सलमलतको 

संर्ोिक, सदस्र् र्ा कुनै अलधकृत कमवचारीिाई प्रत्र्ार्ोिन गनव सक्नेछ ।  

 

२०. कोष खारेि  ुि सक्िे :  

क) कुनै कारणर्श कोष सचचािन गनव आर्श्र्क नदलेखएमा गाउँ कार्वपालिकाको लनणवर्िाट कोष खारेि गनव सलकनेछ ।  

ख) उपदफा (क) िमोलिम कोष खारेि भएमा कोषको रकम िस्तान्तरण सबिन्धी लनणवर् गाउँ कार्वपालिकाको िैिकिाट 

िुनेछ । 

 


