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गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

 खण्ड :५  संख्या :१०   असार ०८ गते मंगिबार २०७८  

भाग-२ 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको िैंलगक ह ंसा लिवारण कोष सञ्चािि काययहवलि, २०७८ 
 

  काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७८/०३/०७ 

प्रस्ताविा 

िेपािको संहविाि २०७२ को िारा ३८ को मह िाको  कको कायायन्वयि गिय र िैलगक ह ंसाबाट पीलडत वा 
प्रभाहवतिाई तत्काि उद्धार गिय, औषिी उपचार गिय वा पिुस््ायपिा गिे काययका िागी गाउँपालिकामा िैंलगक 
ह ंसा लिवारण कोष स््ापिा गरी सो कोषबाट पीलडत वा प्रभाहवतिाई रकम प्रदाि गिे काययिाई सरि, स ज 
एवं प्रभाबकारी बिाउिको िागी स््ालिय सरकार सञ्चािि ऐि को दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी 
गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे िैंलगक ह ंसा लिवारण कोष सञ्चािि काययहवलि, २०७८ जारी छ । 

१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ:  

क. यो काययलबलिको िाम गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको ''िैंलगक ह ंसा लिवारण कोष सञ्चािि,  काययहवलि  
२०७७''  र िे छ ।  

ख. यो काययहवलि तरुुन्त प्रारम्भ  िुेछ । 

 

स््ािीय राजपत्र 
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२. पररभाषा :  

लबषय वा प्रसंगिे अको अ्य ििागेमा यस काययहवलिमा: 
क. ''गाउँपालिका" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका सम्झि ुपिे छ । 

ख. "कोष" भन्नािे दफा (३) बमोक्षजमको िैंलगक ह ंसा लिवारण कोष सम्झि ुपछय । 

ग. "पीलडत" भन्नािे िैंलगक ह ंसाबाट पीलडत वा प्रभाहवत ब्याक्षि सम्झि ुपिे छ । 

घ. "घरेि ुह ंसा" भन्नािे कुिै ब्यक्षििे घरेि ुसम्बन्ि भएको अको कुिै ब्यक्षििाई ददएको शारीररक, 
मािलसक, यौिजन्य वा आल्यक यातिा सम्झि ुपदयछ ।  

ङ. "िैंलगक ह ंसा" भन्नािे सावयजलिक वा लिजी जीविमा लिंगको आिारमा कसै प्रलत  शारीररक, 
मािलसक, वा यौिजन्य िलत वा पीडा पयुायउिे कायय सम्झि ुपदयछ र सो शब्दिे लिंगको आिारमा 
 िुे वा  िु सक्िे कुिै पलि प्रकारको अपमािजन्य, पीडाजन्य वा िम्कीपणुय ब्यव ार, दवाव, 
करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा मह िािाई स्वतन्त्रताको उपभोग गियबाट बक्षञ्चत गिे कुिै कायय 
समेतिाई जिाउछ । 

च. ''कोष संचािि सलमलत" भन्नािे मापदण्डको दफा (९) बमोक्षजम गदित सलमलतिाई सम्झि ुपदयछ ।  

३. िैलगक ह सा लिवारण कोषको स््ापिा :  

१. िैंहिक ह ंसा पीलडत र प्रभाहवत रुको तत्काि उद्धार गिय रा त र पिु:स््ापिा गिे काम समेतका 
िालग गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे एक ह ंसा लिवारण कोषको स््ापिा गिेछ ।  

२. कोषमा दे ाय बमोक्षजमको रकम जम्मा गिय सहकिेछ । 

क. सक्षघंय त्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त  िुे अिदुाि रकम  

ख. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट हवलियोक्षजत रकम  

ग. लबलभन्न संघ संस््ा वा ब्यक्षिबाट स योग स्वरुप प्राप्त रकम  

घ. अन्य कुिै आन्तररक त्ा बाह य स्रोतबाट प्राप्त रकम  

ङ. दातलृिकाय संस््ा त्ा दातािे ददएको रकम  

च. बैंक खातामा र ेको मौज्दात बाट प्राप्त ब्याज रकम  

४. कोष रकम जम्मा गिे  

 गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे प्रत्येक वाहषयक वजेटमा मह िा  क  ीतको िेत्रमा काययरत राहिय त्ा 
अन्तराहिय गैर सरकारी संस््ािे वाहषयक रुपमा गिे खचयको गाउँपालिकािे तोकेको प्रलतशत बराबरको रकम 
ब्यावस््ा गरर कोषमा रकम जम्मा गिुय पिेछ । 
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५. कोषको उपयोग : 

 १. कोषको रकम दे ायको कामको िालग उपिब्ि गराउि उपयोग गररिेछ । 

क. पीलडतिाई तत्काि उद्धार गिय 
ख. पीलडतिाई औषिी उपचार गिय  

ग. पीलडतिाई तत्काि उपचार गराउदा िागेको खचय पीडकिे तत्काि ब्य ोिय िसक्िे भई 
अदाितको आदेश बमोक्षजम त्यस्तो पीलडतको स्वास््य उपचार गिय  

घ. रा त प्रदाि गिय त्ा आल्यक स योग उपितब्ि गराउि  

ङ. पीलडतिाई कािूिी स ायता मिोवैज्ञालिक उपचार त्ा मिोपरामशय िगायतका सेवा प्रदाि 
गिय  

च. सीपमिुक तालिम प्राप्त पीलडतिाई स्वरोजगारका िालग कुिै ब्यावसाय गियको िालग अिदुाि 
रकम प्रदाि गिय  

छ. पीलडत र प्रभाहवतका िालग पिुस््ायपिा गराउि  

ज. अल्पकािीि मह िा सरुिा सेवा केन्र संचाििको िालग कुिै व्यावसाय स््ापिा गियको 
िालग अिदुाि रकम प्रदाि गिय  

झ. पीलडतको िालग कोष पररचािि सलमलतिे तोके बमोक्षजमको अन्य काम गिय  

२.उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलि कोष सञ्चािि सलमलतिे िैंलगक 
ह ंसाबाट पीलडत बािबालिका त्ा हकशोर हकशोरी वा िैंलगक ह ंसाबाट प्रभाहवत भई िाग ु
पदा्यको दबु्ययसिमा फसेको वा सडक मा आएका ब्याक्षििाई प्रा्लमकता ददई कोषको 
रकम खचय गिय सक्िछे । 

६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गिय िसहकि े: 

 कोषको रकम दफा (५) बमोक्षजम बा ेक अन्य कामका िालग उपयोग गिय सहकिे छैि । 

७. रा त त्ा आ्ीक स योगको आिार र मापदण्ड: 

१. गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे कोष पररचािि सलमलत गिि गरी पीलडत र प्रभाहवतिाई रा त त्ा 
आ्ीक स योग प्रदाि गिुयपदयछ । 
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२. कोष सञ्चािि सलमलत उपदफा (१) बमोक्षजम पीलडत र प्रभाहवतिाई रकम उपिब्ि गराउदा दे ाय 
बमोक्षजमको रकमको  द र आिार लििपुदयछ । 

(क) यस काययहवलिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलि पीलडतिाई तत्काि उद्धार, औषलि 
उपचार, पिुरस््ापिाका वा रा त त्ा आल्यक स योग प्रदाि िगरेमा गम्भीर त्ा मािवीय िलत 
 िुे देक्षखएमा सञ्चािक सलमलतको सयोजकिे सो प्रयोजिको िालग कोषबाट रु १०,०००। (रु 
दश  जार मात्र ) िबढ्ि ेगरी मिालसब रकम सम्बक्षन्ित पीलडतिाई उपिब्ि गराउि सक्िेछ ।  

 (ख) उपदफा (१) बमोक्षजमको अवस््ा परी  कोष सञ्चािि सलमलतको सयोजकबाट पीलडतिाई रकम 
उपिब्ि      गराईएमा त्यसरी उपिब्ि गराइएपलछ बस्िे  कोष सञ्चािि सलमलतको बैिकबाट 
सो लबषयको अिमुोदि गराउिपुिेछ। 

(ग) ह ंसा पीलडतिे कुिै सीपमिुक तालिम प्राप्त गरी व्यावसाय सञ्चािि गियकोिागी बस्त ुस योग वा 
िगद अिदुाि माग गरेमा व्यवसायको प्रकृलत र औक्षचत्यता आिारमा प्रलत व्याक्षि बहिमा लबस 
 जार रुपैया सम्म  

(घ) पीलडतिाई काििुी स ायता मिौबैज्ञालिक उपचार वा मिोहवमशयका िालग पाँच  जार रुपैँयामा 
िबढ्िे गरी िागेको य्ा्य खचय  

(ङ) पीलडतिाई तत्काि उद्धार गिुय पिे भएमा सवारी सािि प्रयोग गिुय पिे भए सावयजलिक सवारी 
साििबाट यात्रा गदाय िानेिे भाडा रकम खािा खचयवापत प्रलतददि लतिसय रुपैयाँ र बास बस्ि ु
पिे भएमा सो वापत छुटै रकम ददिपुिे भएमा प्रलतददि पाँचसय रुपैयाँको दरिे िागेको य्ा्य 
खचय रकम  

(च) पीलडतिाई अस्पतािमा भिाय गरी औिषी उपचार गिुय पिे भएकोमा अस्पताि आउँदा जाँदा 
सवारी सािि प्रयोग गिुय पिेभए सावयजलिक सवारी सािि प्रयोग गदाय िानेिे भाडा रकम खािा 
खचय वापत प्रलतददि तीिसय रुपैयाँ अस्पतािमा बस्िे व्यवस््ा िभई बाह र बस्ि ुपरेमा बास खचय 
वापत प्रलतददि पाँचसय रुपैयाँ र उपचार खचयको य्ा्य खचय रकम  

(छ) कोष सञ्चािि सलमलत तोके बमोक्षजमको अन्य कामको िालग कामको प्रकृलत आवश्यकता 
र औक्षचत्यताको आिारमा बहिमा दश  जार रुपैयाँ मात्र  
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८. रा त त्ा आल्यक स योग प्राप्त गिय लिवेदि ददि ुपिे : 

१. यस काययहवलि वमोक्षजम रा त त्ा आ्ीक स योग प्राप्त गिय चा िे पीलडत वा सरोकारवािा ब्याक्षििे 
रा त त्ा आल्यक स योग पाउि ुपिे मिालसव कारण खिुाई कायायियमा लिवेदि ददि ुपिेछ । 

२. उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त लिवेदि उपर जाचबझु गदाय पीलडत त्ा प्रभाहवतिाई रा त त्ा आल्यक 
स ायता उपिब्ि गराउि ुपिे आिार देक्षखएमा काययहविकोको दफा (७) बमोक्षजम कोष सञ्चािि 
सलमलतिे लिणययगरी उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

३. उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा उल्िेख भएतापलि पीलडत त्ा प्रभाहवतिाई तत्काि रा त त्ा आल्यक 
स योग उपिब्ि गराउि ुपिे मिालसव आिार देक्षखएमा दफा (९)  बमोक्षजम कोष सञ्चािि सलमलत 
बाट पलछ अिमुोदि गराउिगेरी संयोजकिे तत्काि उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

४. उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त लिवेदि अिसुार जाचबझु गदाय पीलडत त्ा प्रभाहवतिाइ रा त त्ा आल्यक 
स योग उपिब्ि गराउिपुिे आिार िदेक्षखएमा सोको जािकारी लिवेदकिाइ गराउि ुपिेछ।  

९.  कोष सञ्चािि सलमलत गिि: 

१. कोषको सञ्चािि त्ा व्यावस््ापि गिे प्रयोजिको िालग एक कोष सञ्चािि सलमती र िेछ । 

२. सलमतीको गिि दे ाय बमोक्षजम  िुेछ। 

(क) गाउँपालिका उपाध्यि             संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत               सदस्य  

(ग) काययपालिकाका मह िा सदस्य मध्ये संयोजकिे मिोलित गरेको एकजिा         सदस्य  

 (घ) प्र री चौकी कायायियको इन्चाजय             सदस्य 

(ङ) सामाक्षजक हवकास शाखा प्रमखु             सदस्य                            

    (च) िैलगक ह ंसा लिवारणको िेत्रमा कायय गिे संघसंस््ा रु वा सो सम्वन्िमा कायय गरेको ब्यक्षि 
मध्येबाट संयोजकिे मिोलित गरेको एकजिा       सदस्य  
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(छ) मह िा बािबालिका त्ा समाज कल्याण शाखा प्रमखु         सदस्य सक्षचव  

३.  उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोक्षजमको सदस्यको पदावलि ३ वषयको  िुेछ । 

४.  सलमलतको सक्षचवािय कायायियमा र िेछ । 

५. सलमलतको बैिकसम्बन्िी काययहवलि सो सलमलत आफैिे लििायरण गरे बमोक्षजम  िुछे । 

 

१०.  सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार: 

सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार दे ाय बमोक्षजम  िुेछ । 

क. िैलगक ह ंसा हपलडत त्ा प्रभावीतको उद्दार गिे पिु स््ापिा गिे त्ा रा त त्ा आल्यक स योग 
उपिब्ि गराउिे सम्बन्िमा काययक्रम तजुयमा गिे । 

ख. िैंलगक ह सा हपलडत त्ा प्रभाहवतको पह चाि गिे र वास्तहवक हपलडत त्ा प्रभाहवतिाई रा त त्ा 
आल्यक स योग उपिब्ि गराउिे  

ग. स्वीकृत काययक्रमका िालग कोष पररचािि गिे गराउिे  

घ. स्वीकृत काययक्रम कायायन्वयि भए िभएको सम्बन्िमा अिगुमि गिे  

ङ. सलमलत बाट गररिे काययक्रमको अिगुमि गिे वा गराउिे  

च. िैंलगक ह ंसा लिवारणको िेत्रमा कामगिे लिकायसग ँसमन्वय गिे  

छ. सलमलतिाइ तत्काि आवश्यक पिे कोषमा र ेको रकम उपयिु िेत्रमा िगािी गिे  

ज. कोषमा रकम बहृद्धको िालग खोक्षज गिे  

झ. िैंलगक ह ंसा हपलडत त्ा प्रभाहवत सम्बन्िी अन्य काम गिे वा गराउिे  

११. सलमलतको बैिक र लिणयय  

क. सलमलतको बैिक आवश्यकता अिसुार बस्िेछ ।  

ख. सलमलतको बैिक संयोजकिे तोकेको लमलत समय र स््ािमा बस्िेछ ।  
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ग. सलमलतको कुि सदस्य संख्याको ५० प्रलतशतभन्दा बहि सदस्य रु उपक्षस््त भएमा सलमलतको 
बैिकको गणपरुक संख्या पगेुको मालििे छ ।  

घ. सलमलतको बैिकको अध्यिता सलमलतको संयोजकिे गिेछ र लिजको अिपुक्षस््तमा उपक्षस््त 
सदस्य रु मध्येबाट छािेको सदस्यिे गिेछ ।  

ङ. सलमलतको बैिकमा ब मुतको राय मान्य  िुछे र मत बराबर भएमा बैिकको अध्यिता गिे 
व्यक्षििे लिणाययक मत ददिछे । 

च. सलमलतिे  आवश्यकता अिसुार कुिै पदालिकारी वा कमयचारीिाइ सलमलतको बैिकमा पययवेिकको 
रुपमा आमन्त्रण गिय सक्िछे  

छ. सलमतीको लिणयय सलमलतको सदस्य सक्षचविे प्रमाक्षणत गरी राक्षखिेछ  

१२. सलमलतको प्रशासलिक खचय  रकम  

 सलमलतको प्रशासलिक खचय कोषमा जम्मा भएको रकम र सो कोष बाट प्राप्त व्याज रकमको ५ प्रलतशत 
भन्दा बहि  िुे छैि । 

१३.  खाता सञ्चािि  

क. कोषको रकम सलमलतको लिणयय बमोक्षजम कुिै वाणीज्य बैंकमा खाता खोिी जम्मा गिुय पदयछ।  

ख. उपदफा (क) बमोक्षजमको खाता सञ्चािि प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र िेखा शाखा प्रमखुको संयिु 
दस्तखतबाट  िुछे । 

१४. कोषको िेखा र िेखा पररिण  

कोषको िेखा र िेखा पररिण प्रचलित काििु बमोक्षजम  िुेछ ।  

१५. आवलतय (ररभल्भीङ) कोष 

of] sf]if cfjlt{-l/eNeLª_ sf]ifsf] ?kdf /xg]5 . 

 

१६.  कोषको रकम हिज ि िु े 

कोषको रकम खचय िभइ आल्यक वषयको अन्त्य सम्म बाकी र ेमा त्यस्तो रकम हिज  िुे छैि । 
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१७.  प्रलतवेदि पेश गिे  

१. सलमतीिे आफुिे गरेको काययको वाहषयक प्रलतवेदि आल्यक वषय समाप्त भएको ३ मह िा लभत्र 
गाउँकाययपालिकामा पेश गिुय पिेछ । 

२. उपदफा (क) बमोक्षजम सलमलतिे पेश गरेको प्रलतवेदि गाउँकाययपालिकािे सावयजलिक गिेछ । 

१८.  बैिक भत्ता  

सलमलतका संयोजक र सदस्यिे सलमलतको बैिकमा भाग लिए बापत गाउँ काययपालिकािे तोके बमोक्षजमको 
रकम बैिक भत्ता पाउिेछि ्।  

१९.  कोषको सक्षचवािय  कोषको सक्षचवािय गाउँकाययपािीकाको  कायायियमा र िछे । 

२०.  अलभिेख राख्न ेसलमलतिे आफुिे गरेका कामको अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपिेछ । 

२१.  समन्वय गिे  

 स््ालिय तत्काि उद्धार त्ा रा त सलमलतिे मन्त्रािय केक्षन्रय त्ा प्रदेश तत्काि उद्धार त्ा रा त 
सलमलत सँग आवस्यक समयमा समन्वयात्मक िंगिे काम गिेछ । 

२२. लिदेशि ददि सक्ि े 

क. गाउँ काययपालिकािे सलमलतको कामकारबा ीको सन्दभयमा सलमलतिाइ लिदेशि ददि सक्िेछ । 

ख. उपदफा क बमोक्षजम गाउँ काययपािीकािे ददएको लिदेशि पाििा गिुय सलमलतको कतयव्य  िुेछ । 

२३. अलिकार प्रत्यायोजि  

सलमलतिे यस काययहवलि बमोक्षजम आफूिाइ प्राप्त अलिकार मध्ये आवश्यकता अिसुार के ी अलिकार 
सलमलतको संयोजक सदस्य वा गाउँ काययपालिकािे तोकेको कुिै अलिकृत कमयचारीिाइ 
प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

२४. कोष खारेज  िु सक्ि े 

क. कुिै कारण बस कोष सञ्चािि गिय आवश्यक िदेक्षखएमा गाउँ काययपािीकाको लिणययबाट कोष 
खारेज गिय सहकिेछ  
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ख. उपदफा क बमोक्षजम कोष खारेज भएमा कोषको रकम  स्तान्तरण सम्बन्िी लिणयय गाउँ 
काययपालिकाको बैिकबाट  िुेछ ।  

 

२४. अिगुमि  

 यस काययक्रमको अिगुमि सम्वन्िीत लबभाग, प्रदेश लबभाग, क्षजल्िा प्रशासि कायायिय, गाउँपालिका 
अध्यि बाट  िुछे । 

अिसुचुी 

(दफा ८ को उपदफा १ सगँ सम्बक्षन्ित) 

 

श्री अध्यिज्यू, 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका िैलगक ह सा लिवारण कोष सञ्चािि सलमलत 

गौडाकोट गलु्मी । 
    लमलत:-    

लबषय- स योग उपिब्ि गराई पाउँ । 

 म.........................................मा बस्िे बषय.........को ............लमलत..........................मा िैंलगक 
ह ंसाबाट पीलडत भएको छु । मेरो आल्यक स्तर ज्यादै कमजोर र ेको छ । म उपर िैंलगक ह ंसा (....................) 
भएको कारणिे मेरो मािलसक/शारररीक/सामाक्षजक अवस््ा कमजोर भई अशि अवस््ामा र ेको  िुािे मिाई 
औषलि उपचार/काििुी स ायता एवं परामशय/उद्धार/मिोहवमशय/स्वरोजगार/पिुस््ायपिा/अन्य ...........कामको 
िालग स योगको आवस्यकता परेको  दुाँ गाउँपालिकाको िैंलगक ह ंसा लिवारण कोषबाट लियमािसुार स योग 
रकम उपिब्ि गराई ददि ुिु यो लिवेदि पेश गरेको छु । 

 

 

लिवेदकको िाम ्र : 

िेगािा : 

दस्तखत: 
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                                                                         आज्ञािे  

              िक्ष्मण पाण्डे 
प्रमखु प्रशासहकय अलिकृत  


