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दै ऱेख जिल्ऱा
कणायऱी प्रदे श, नेऩाऱ

भगवतीमाई गाउँ पालिका
स्थानीय िैंलिक लहिं सा लनवारण कोष (सञ्चािन) कायय लवलध, २०७७
प्रमाणणकरण णमणतिः २०७७/१२/१९
राजपत्रमा प्रकाणित णमणतिः २०७७/१२/१९
प्रस्तावना,
नेपालको सं णवधान बमोणजम लैंणिक णवभेदको अन्त्य गने सकंल्प सणहत मणहलालाई लैंणिक भेदभाव णबना
समान वंिीय हक,सु रणित मातृ त्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, राज्यका सबै णनकायमा समानुपाणतक समावेिी
णसद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने लगायतका मौणलक हकको प्रत्याभूत गरी मणहला णवरुद्ध हुने सबै प्रकारका
भेदभाव तथा णहं सा जस्ता जघन्य अपराधलाई दण्डनीय बनाई पीणडतलाई िणतपूणति णदलाउने र णििा, स्वास्थ्य,
रोजगारी र सामाणजक सु रिामा णविे ष अवसरहरुद्धारा लैं णिक समानता कायम गने व्यवस्थाका लाणग यस
भगवतीमाई गाउँ पाणलका प्रिासकीय कायि णवणध (णनयणमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले णदएको अणधकार प्रयोग
गरी नगर कायिपाणलकाले दे हायको कायिणवणध बनाएको छ ।
१.सिं लिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायिणवणधको नाम æस्थानीय िैंलिक लहिं सा लनवारण कोष (सञ्चािन)
कायय लवलध, २०७७Æ रहे को छ ।
(२) यो कायिणवणध तु रुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषाः णवषय वा प्रसिले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा (क)æसिं घÆ भन्नाले सं णवधान बमोणजम सं घीय सं रचनाको सबै भन्दा माणथल्लो तहको रुपमा रहने सं घीय तह सम्झनुपछि
।
(ख)æप्रदे शÆ भन्नाले सं णवधान बमोणजम सं घीय तहमा णवभाजन गररएको ने पालको सं घीय तहको िेत्र सम्झनुपछि ।
(ग)æस्थानीय तहÆ भन्नाले सं णवधान बमोणजम नगरपाणलका,गाउँ पाणलका र णजल्ला सभालाई सम्झनुपछि ।
(घ) æगाउँ पालिका Æ भन्नाले गुभाि कोट नगरपाणलका सम्झनुपछि ।
(ङ)æकायय पालिकाÆ भन्नाले भगवतीमाई गाउँ पाणलकाको कायिपाणलकालाई सम्झनुपछि ।
(च)æकायाय ियÆ भन्नाले भगवतीमाई गाउँ पाणलकाको गाउँ कायिपाणलकाको कायाि लय सम्झनुपछि ।
(छ)æकोषÆ भन्नाले दफा ३ बमोणजमको लैंणिक णहं सा णनवारण कोष सम्झनुपछि ।
(ज)æपीलितÆ भन्नाले लैंणिक णहं साबाट पीणडत वा प्रभाणवत व्यन्धि सम्झनुपछि ।
(झ)æमन्त्राियÆ भन्नाले मणहला, बालबाणलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय सम्झनुपछि सो िब्दले प्रदे िको
सामाणजका णवकास मन्त्रालय समेतलाई जनाउँ छ क।
(ञ)æिैंलिक लहिं साÆ भन्नाले कायिस्थलमा हुने यौनजन्य दु व्यिवहार, सामाणजक कुरीणतजन्य व्यवहार लगायत लैंणिक
आधारमा हुने णहं सा सम्झनुपछि ।
(ट)æसञ्चािक तथा राहात सलमलतÆ भन्नाले दफा ६ बमोणजमको कोष सञ्चालक तथा राहत सणमणत सम्झनुपछि ।
(ठ)æसिं घ सिं स्थाÆ भन्नाले लैंणिक णहं सा णनवारणको िेत्रमा कायिरत गैर सरकारी सं स्था सम्झनुपछि ।
३= कोषको स्थापनाः (१)æ स्थानीय िैंलिक लहिं सा लनवारण कोषÆ नामको एक कोषस्थापना गररनेछ ।
(२)यस कोषमा दे हाय बमोणजमका रकमहरु रहने छन :(क)सं घीय सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख)प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) गाउँ पाणलकाबाट कोषको लाणग णवणनयोणजत रकम,
(घ) सं घ वा सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्तराि णिय सं घ वा सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम,
(३) उपदफा (१) बमोणजमको रकम नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त 'क' वगिको बैंकमा छु ट्टै खाता खोली जम्मा
गररनेछ ।
४= कोषको उपयोगः (१)कोषको रकम दे हायको कामको लाणग पीणडतलाई उपलब्ध गराईनेछ।
(क) तत्काल उद्धार गनि ,

(ख)राहात प्रदान गनि तथा आणथिक सहयोग उपलब्ध गराउन,
(ग) औषधी उपचार गनि ,
(घ) कानुनी सहायता, स्वरोजगार,मनोसामाणजक उपचार, तथा मनोणवमिि से वा प्रदान गनि ,
(ङ)कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगार गनिको लाणग बीउँ पुँजीको रुपमा प्रदान गनि ,
(च)पीणडतको लाणग सञ्चालक सणमणतले तोकेको अन्य काममा,
(छ) लैंणिक णहं सा र यौनजन्य दु व्यिवहारको कसु रबाट पीणडतले प्रचणलत कानुन बमोणजम कसु रदारबाट प्राप्त गनुिपने
िणतपूणति त्यस्तो कसु रदारको कुनै सम्पणि नभएको कारणबाट प्राप्त गनि नसक्ने दे न्धखई अदालतको आदे ि
बमोणजमको रकम पीणडतलाई िणतपूणति स्वरुप भराउन लेखी आएमा त्यस्तो िणतपूणति णदन,
(२) दफा (१) मा जु नसु कै कुरा ले न्धखएको भएतापणन सञ्चालक तथा राहात सणमणतले लैंणिक णहं साबाट पीणडत
बालबाणलका, णकिोर, णकिोरी,वा लैंणिक णहं साबाट प्रभाणवत भई लागू पदाथि को दु व्यिसनमा फसे काहरुलाई
प्राथणमकता णदई कोषबाट खचि गनि सणकनेछ।
५= कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसलकनेः (१) कोषको रकम दफा ४ मा लेन्धखए बाहे कको अन्य
कायिमा प्रयोग गनि सणकने छै न ।
(२) उपदफा (१)मा जु नसु कै कुरा लेन्धखएको भएतापणन सञ्चालक तथा राहात सणमणतको बैठक सञ्चालन गनि लाग्ने
खचिका लाणग कोषको रकम खचि गनि सणकनेछ ।
६. सञ्चािक तथा राहात सलमलतको गठनः (१) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन, राहात तथा आणथिक सहयोग
उपलब्ध गराउने काम समेतको लाणग एक कोष सञ्चालक तथा राहात सणमणत रहनेछ ।
(२) सञ्चालक तथा राहात सणमणतको गठन दे हाय बमोणजम हुनेछिः
(क) गाउँ पाणलका अध्यि - अध्यि
(ख)उपाअध्यि सदस्य
(ग) प्रमुख प्रिासकीय अणधकृत - सदस्य
(घ) सामाणजक णवकास सणमणतको सं योजक - सदस्य
((ङ) णििा, युवा तथा खे लकुद िाखा प्रमुख - सदस्य
(च) स्वास्थ्य िाखा प्रमुख - सदस्य
(छ) स्थानीय प्रहरी प्रमुख - सदस्य
(झ) लैंणिक णहं सा णनवारणको िेत्रमा कायिरत गैर सरकारी सं स्थाहरु मध्ये बाट सञ्चालक तथा राहात सणमणतले
तोकेको १ जना प्रणतणनणध - सदस्य
(ज)मणहला, बालबाणलका तथा समाजकल्याण िाखा प्रमुख - सदस्य - सणचव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोणजमको सदस्यको पदावणध ३ वषिको हुनेछ ।
७= सञ्चािक तथा राहत सलमलतको काम , कतय व्य र अलधकारः सञ्चालक तथा राहत सणमणतको काम, कति व्य र
अणधकार दे हाय बमोणजम हुनेछिः
(क)पीणडतलाई राहत तथा आणथिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(ख)सं घ, प्रदे ि र स्थानीय तहमा लैंणिक णहं सा सम्बन्धित घटना सम्बन्धि समन्वय गने ।
(ग) भगवतीमाई गाउँ पाणलका िेत्र णभत्र लैंणिक णहं सा सम्बन्धि घटे का घटनाहरुको अणभलेख अद्यावणधक गने ।
(घ)सीपमुलक ताणलम वा पीणडतलाई बीउँ पुँजी प्रदान गने ।
(ङ)लैंणिक णहं सा हुन नणदनका लाणग नगर एं व वडा स्तरमा जनचेतनामु लक कायि क्रम सञ्चालन गने ।
(च)कोषको बृन्धद्धका लाणग स्रोतको खोजी गने ।
(छ)राहत तथा आणथिक सहयोग सदु पयोग भए नभएको अनुगमन गने गराउने ।
८.सञ्चािक तथा राहत सलमलतको बैठक र लनणययः (१) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठक आवश्यकता
अनुसार बस्ने छ ।
(२) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बै ठक अध्यिले तोकेको णमणत, समय र स्थानमा बस्ने छ ।
(३) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बै ठक बस्नु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै सू चना णदनुपनेछ ।
(४) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको कुल सदस्य सं याकाको पचास प्रणतित भन्दा बणढ सदस्यहरु उपन्धस्थत भएमा सो
सणमणतको बैठकको लाणग गणपूरक सं याका पुगेको माणननेछ ।

(५) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठकको अध्यिता सो सणमणतको अध्यिले गनेछ ।
(६) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठक सम्बन्धि अन्य कायिणवध सो सणमणत आफैले णनधाि रण गरे बमोणजम हुनेछ ।
(६) सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गनि सणकनेछ ।
९. पीलितिाई रकम उपिब्ध गराउनेः पीणडतलाई राहत तथा आणथिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लाणग सञ्चालक
तथा राहत सणमणतले कोषबाट पीणडतको नाममा रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
१०. राहत तथा आलथयक सहयोग उपिब्ध गराउने रकमको हद र आधारः (१) यस कायिणवणध बमोणजम
पीणडतलाई राहत तथा आणथि क सहयोग उपलब्ध गराउँ दा दे हायको आधारमा दे हायको रकममा नबढ् ने गरी उपलब्ध
गराइनेछ ।
(क) पीणडतलाई तत्काल उद्धार गरी सवारी साधन प्रयोग गनुि पने भएमा साविजणनक सवारी साधनबाट यात्रा गदाि
लाग्ने भाँ डा रकम, खाना खचि वापत प्रणतणदन तीन सय रुपैया र बास बस्नु पने भए सो बापत छु ट्टै रकम णदनुपने भएमा
प्रणतणदन चार सय रुपैयाँ को दरले बढीमा पाँ च हजार रुपैयाँ ,
(ख)पीणडतलाई अस्पतालमा भनाि गरी औषधी उपचार गनुिपने भएमा अस्पताल आउँ दा जाँ दा सवारी साधन प्रयोग
गनुिपने भए साविजणनक सवारी साधन प्रयोग गदाि लाग्ने भाँ डा रकम,खाना खचि वाफत प्रणतणदन तीनसय रुपैयाँ ,
अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभई बाणहर बस्नु परे मा बढीमा तीन णदनको बास खचि बापत प्रणतणदन पाँ च सय रुपैयाँ र
उपचार समेत गरी बढीमा चार हजार रुपैयाँ ,
(ग)कानुनी सहायता मनोसामाणजक परामिि वा मनोणवमिि का लाणग बढीमा पाँ च हजार रुपैयाँ सम्म,
(घ)कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगार गनिको लाणग बीउँ पुँजीको रुपमा वस्तु गत तथा नगद अनुदान समेत गरी बढीमा तीस
हजार रुपैयाँ ,
(ङ) पीणडतलाई तत्काल उद्धार, औषधी उपचार, पुनििः स्थापना वा राहत तथा आणथि क सहयोग प्रदान नगरे मा गन्धम्भर
तथा मानणवय िणत हुने दे न्धखएको र सोको लाणग सञ्चालक तथा राहत सणमणतले कुनै रकम उपलब्ध नगराएको वा
गराउन सम्भव हुने अवस्था नदे न्धखएकोमा सञ्चालक तथा राहत सणमणतको अध्यिले सो प्रयोजनका लाणग पाँ च हजार
रुपैयाँ मा नबढ् ने गरर मनाणसव रकम ,
(च) पुनिस्थापनाको लाणग बढीमा दि हजार रुपैयाँ ,
(छ)पीणडत सँ गै कुनै बालबच्चा भए बालबच्चाका लाणग पीणडत सरहको खाना खचि रकम ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसु कै कुरा लेन्धखएको भएतापणन गाउँ पाणलका बाणहर रहे बसे को वा स्थायी बाणसन्दा पीणडत
भएमा सञ्चालक तथा राहत सणमणतले तोके बमोणजमको राहत तथा आणथिक सहयोग उपलब्ध गराउन सणकनेछ ।
११. राहत तथा आलथयक सहयोग प्राप्त गनय लनवेदन लदनुपननः (१) यस कायिणवणध बमोणजम राहत तथा आणथिक
सहयोग प्राप्त गनि चाहने पीणडत वा सरोकारावाला व्यन्धिले राहत तथा आणथि क सहयोग पाउनु पने मनाणसव कारण
खु लाई अनुसूणच १ बमोणजमको ढाँ चामा कायाि लयमा णनवे दन णदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त भएको णनवेदन जाँ चबुझ गदाि पीणडतलाई सञ्चालक तथा राहत सणमणतले राहत तथा
आणथिक सहयोग गनुिपने दे न्धखएमा सञ्चालक तथा राहत सणमणतले दफा १० को अणधनमा रही पीणडतलाई राहत तथा
आणथिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
१२.तत्काि रकम उिब्ध गराउन सक्ेः (१) यस कायिणवणधमा अन्यत्र जुनसु कै कुरा लेन्धखएको भएतापणन जलाएको ,
एणसड प्रयोग गरी छकी वा त्यस्तो पदाथिले पोले को लगायतका गन्धम्भर प्रकृणतका घटनाका पीणडतलाई उद्धार, औषधी
उपचार,पुनिस्थापना वा राहत लगायतको प्रयोजनका लाणग तत्काल आणथि क सहयोग प्रदान नगरे मा गन्धम्भर मानवीय
िणत हुने दे न्धखएमा र सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था नरहे मा सञ्चालक तथा राहत
सणमणतको अध्यिले आवश्यकता औणचत्यताको आधारमा मनाणसव रकम कोषबाट पीणडतलाई उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको अवस्था परी सञ्चालक तथा राहत सणमणतको अध्यिबाट पीणडतलाई रकम उपलब्ध
गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराईए पणछ बस्ने सञ्चालक तथा राहत सणमणतको बैठकबाट सो णवषयको
अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
१३. कोषको िेखा र िेखा परीिणः (१)कोषको आय व्ययको लेखा प्रचणलत कानू न बमोणजम रान्धखनेछ ।
(२) कोषको अन्धन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हुनेछ ।

१४. प्रलतवेदन पेश गननः सञ्चालक तथा राहत सणमणतले प्रत्येक छ मणहनामा सो सणमणतबाट भए गरे का काम
कारबाहीको प्रणतवेदन गाउँ पाणलकामा पेि गनुिपने छ ।
१५.बैठक भत्ाः सञ्चालक वा राहत सणमणतका अध्यि वा सदस्यले सो सणमणतको बैठकमा भाग णलए बापत
गाउँ पाणलकाले तोके बमोणजमको बैठक भिा पाउनेछन ।
१६. लनदन शन लदन सक्ेः (१) भगवतीमाई गाउँ पाणलकाले सञ्चालक तथा राहत सणमणतको काम कारबाहीको
सम्बिमा सो सणमणतले आवश्यक णनदे िन णदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम णदइएको णनदे िनको पालना गनुि सञ्चालक तथा राहत सणमणतको कति व्य हुनेछ ।
१७.सिं शोधनः यस कायिणवणधको सं िोधन तथा पररमाजिन यस गाउँ कायिपाणलकाले गनि सक्नेछ ।
१८.खारे जीः
(१) कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गनि आवश्यक नभएमा गाउँ पाणलकाको गाउँ कायिपाणलकाले उि कोष खारे ज गनि
सक्नेछ ।
(२) कोषको खारे जी भएमा कोषमा रहे को रकम गाउँ पाणलकाको सं णचत कोषमा स्वतिः हस्तान्तरण हुने छ ।

अनुसूणच - १
(दफा ११ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित )

णवषयिः सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ ।
श्री अध्यि ज्यू ,
सञ्चालक तथा राहत सणमणत (लैंणिक णहं सा णनवारण कोष)
भगवतीमाई गाउँ पाणलका पगनाथ दै लेख , कणाि ली प्रदे ि नेपाल

म………………………………………… मा बस्ने बषि ………………………… को ………………………
णमणत…………………. मा लैंणिक णहं साबाट पीणडत भएको छु । मेरो आणथि क स्तर ज्यादै कमजोर रहे को छ । म उपर
लैंणिक णहं सा (………………………..)भएको कारणले मेरो मानणसक / िारररीक /सामाणजक अवस्था कमजोर भई
अिि अवस्थामा रहे को हुनाले मलाई उपचार/ कानु नी सहायता एं व परामिि / उद्धार/ मनोणवमिि / स्वरोजगार /
पुनिस्थापना/ अन्य …………………….. कामको लाणग सहयोगको आवश्यकता परे को हुँ दा स्थानीय लैंणिक णनवारण
कोषबाट णनयमानुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराई हुन यो णनवे दन पेि गरे को छु ।

णनवेदक
नामथर ……………………………….
ठे गाना……………………………………..
दस्तखत…………………………………..
णमणत …………………………………………

