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भाि -२ 

बर्जय िाउँपाललका 

 

िेपालको सिंवविािको िारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थािीर् सरकार सिंचालि ऐि २०७४ को 
दफा १०२ र बर्जय िाउँपाललका कार्यसम्पादि निर्िावली २०७५ बिोजर्ि िाउँ 
कार्यपाललकाको बैठकले बिाएको र्ो कार्यववगि सवयसािारणको र्ािकारीको लागि 
प्रकािि िररएको छ । 

 

 

 

 

 लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि, २०७७ 

 

 



बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या ६ लिति २०७७।0७।२३ 

 

 लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि, २०७७ 

 

लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि २०७७ 

कार्यपाललकाबाट जस्वकृत लिनतिः २०७७/०७/२३ 

संघीय सरकार िैङ्गगक ह संा तिवारण कोष (सञ्चािि) (दोस्रो संशोधि) तियिाविी, २०७६ को तियि ३ को खण्ड ख िे 
हदएको अगधकार प्रयोग गरर िैङ्गगक ह संा तिवारण कोषको प्रयोर्िार् ुह संािा परर सिार्, पररवारबाट ववस्र्ापििा परेका 
िह िा रुिाई पजि सिार् र पररवारिा पजिस्र्ापिा गराउि गरेको आत्िबि बढाउि प्रारम्भभक स योगका िागग यो कायवुवगध 
बिाई बर्ज ुगाउँपालिकािे म्स्वकृि गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक  

१. सिंक्षिप्त िाि र प्रारम्भःिः  

(१) यस कायवुवगधको िाि लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि २०७७ र ेको छ ।  

(२) यो कायवुवगध िजरुन्ि िागू  जिेछ ।  

२. पररभाषाःिः ववषर् वा प्रसिंिले अको अथय िलािेिा र्स कार्यववगििाःिः 

(क) “कायाुिय” भन्िािे बर्ज ुगाउँपालिकाको कायिुयिाई सभझिज पछु ।  

(ख) “कोष” भन्िािे तियि ३.बिोम्र्िको लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सिझ्िज पछु ।  

(ग) “वपडीि” भन्िािे िैङ्गगक ह संा बाट पीडडि वा प्रभाववि व्यम्ति सभझिज पछु ।  

(घ) “ सलिति” भन्िािे तियि ८.बिोम्र्ि गाउँपालिकािा गठि  जिे स्थािीर् लैङ्गिक ह िंसा पीडडत उद्िार तथा रा त 
सलिनत सभझिज पछु ।  

(ड.) “िैगगक ह संा” भन्िािे घर वा कायसु्र्ििा  जिे दजव्यवु ार, सािाम्र्क कज रीिीर्न्य व्यब ार िगायि िैङ्गगक आधारिा 
 जिे ह संा सभझिज पछु ।  

(च) िन्त्राियः  भन्िािे िह िा बािबालिका िर्ा ज्येष्ठिागररक िन्त्रािय सभझिज पछु ।  

३. कोषको स्थापिाःिः   

(१) बर्ज ुगाउँपालिकािा लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष िािको एक कोष स्र्ापिा गररिे छ ।    

(२) कोषिा दे ाय बिोम्र्िका रकि रु र िेछि ्।  

  (क) बर्ज ुगाउँपालिकाबाट प्राप्ि रकि, 

  (ख) संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्ि रकि,  

  (ग) ववदेशी व्यम्ति, अन्िराम्ष्टय संघ संस्र्ा वा सरकारबाट प्राप्ि रकि, 

  (घ) स्वदेशी व्यम्ति वा संघ संस्र्ाबाट प्राप्ि रकि, 

  (ड.) अन्य स्र्ािीय ि बाट प्राप्ि रकि,  



बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या ६ लिति २०७७।0७।२३ 

 

 लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि, २०७७ 

 

  (च.) अन्य कज िै स्रोि बाट प्राप्ि रकि । 

(३) उपतियि २ बिोर्म्ःिको रकि बर्ज ुगाउँपालिकािे छज टै खािा खोिी र्भिा गिेछ ।  

(४) कोषको खािाको सञ्चािि गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि र िेखा प्रिजखको संयजति दस्िखिबाट  जिेछ ।  

(५) उपतियि २ बिोम्र्िको कोषिा भएको रकि तियि ५ को उपतियि १ बिोम्र्िको कािको िागग िात्र खच ुगिज ुपिेछ 
। 

(६) उपतियि २ बिोम्र्िको कोषको उपयोग, सञ्चािि िर्ा व्यबस्र्ापि यसै कायवुवगधिा भए बिोम्र्ि  जिेछ। 

४. कोषिा रकि र्म्िा ििेःिः 

(१) तियि ३ को उपतियि २ बिोम्र्िको कोषिा गाउँपालिकािे वावषकु रुपिा रकि र्भिा गिेछ।कोषिा र्भिा गिे रकि 
गाउँसभािे तिणयु गरे बिोम्र्ि  जिेछ ।  

५. कोषको उपर्ोिःिः 

(१) कोषको रकि दे ायको कािको िागग पीडडििाई उपिव्ध गराउि उपयोग गररिेछः   

  (क) पीडडििाई ित्काि उद्धार गि,ु   

  (ख) पीडडििाई औषगध उपचार गिु,  

  (ग) पीडडििाई रा ि प्रदाि गि ुिर्ा आगर्कु स योग िर्ा अन्य सािग्री उपिव्ध गराउि,  

   (घ) पीडडििाई कािूिी स ायिा, ििोबैज्ञातिक उपचार िर्ा ििोवविस ुप्रदाि गिु,  

   (ड) पीडडििाई कज िै व्याबसाय वा रोर्गार गिकुो िागग ववउँपजँम्र्को रुपिा प्रदाि गि,ु  

   (च) पीडडििाई पजिः स्र्ापिा गराउि । 

   (छ) पीडडििाई ित्काि उपचार गराउँदा िागेको खच ु वपडकिे ित्काि व्य ोि ु िसतिे भई अदाििको आदेश बिोम्र्ि 

त्यस्िो पीडडिको स्वास््य उपचार गि ु। 

   (र्) ह संा पीडडि र प्रभाववि िह िाका िागग सजरक्षिि ग ृ (सेफ  ाउस) संचािि गिे । 

  (झ) िन्त्रािय ववपिी भएको िैङ्गगक ह संा र यौि र्न्य दजव्यवु ारको कसजरबाट पीडडििे प्रचलिि कािःूि बिोम्र्ि 

कसजरदारबाट प्राप्ि गिःुजपिे ितिपजति ु त्यस्िो कसजरदारको कज िै सभपिम्ः िभएको कारणबाट प्राप्ि गि ु िसतिे 

देखम्ःइ अदाििको आदेश बिोम्र्िको रकि पीडडििाई ितिपजति ुस्वरुप भराउि । 

(ञ) स्र्ािीय ित्काि उद्धार िर्ा रा ि सलितििे िोकेबिोम्र्िको अन्य काििा ।  

(२) उपतियि १ िा र्जिसजकै कज रा िेखखएको भएिा पति ित्काि उद्धार िर्ा रा ाि सलितििे िैङ्गगक ह संा पीडडि 

बािबालिका िर्ा ककशोर ककशोरी वा िैङ्गगक ह संाबाट प्रभाववि भई िागज पदार्कुो दजव्यसुििा फसेका वा सडकिा 

आएका व्यम्तििाई प्रार्लिकिा हदइ कोषको रकि खच ुगि ुसतिेछ ।  



बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या ६ लिति २०७७।0७।२३ 

 

 लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि, २०७७ 

 

६. कोषको लेखा र लेखा पररिणःिः  

(१) कोषको आय व्ययको िेखा िेपाि सरकारिे अपिाएको िेखा प्रणािी बिोम्र्ि राखम्ःिेछ ।  

(२) कोषको आन्िरम्ःक िेखा परःीिण गाउँपालिकाको आन्िररक िेखा परीिण शाखाबाट  जिेछ ।  

(३) कोषको अम्न्िि िेखा पररिण ि ािेखा पररिकबाट  जिेछ ।  

७. रकि फ्रीर् ि जिेःिः  

प्रचलिि कािजििा र्जिसजकै कज रा िेखीएको भएिापति कोषको रकि खच ुिभइ आगर्कु बषकुो अन्त्यिा बाँकक र ेिा त्यस्िो 
रकि फ्रीर्  जिे छैि  ।  

८. स्थािीर् लैङ्गिक ह िंसा पीडडत उद्िार तथा रा त सलिनतको िठिःिः 

(१) पीडडििाई रा ि िर्ा आगर्कु स योग उपिव्ध गराउिे काि सिेिको िागग गाउँपलिकािा एक स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा 
पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलिति र िेछ । 

(२) स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलितिको गठि दे ाय बिोर्ीि  जिेछः   

  (क) उपाध्यि                                                         संयोर्क                                      

  (ख) सािाम्र्क ववकास शाखा प्रिजख                                        सदस्य  

  (ग) स्र्ािीय इिाका प्र री कायाुिय प्रिजख                             सदस्य 

  (घ) स्वास््य शाखाको प्रिजख िर्ा प्रतितिगध                                  सदस्य 

  (ङ) गैर सरकारी िर्ा अन्िराम्ष्टय गैरसरकारी सस्र्ाका प्रिजख िर्ा प्रतितिधी         सदस्य  

  (च) गाउँसभा िह िा सदस्य रु िध्ये सलितिबाट ििोतिि एक र्िा                सदस्य  

  (छ) प्रिजख िह िा िर्ा बािबालिका इकाई                                  सदस्य सगचब  

(३) स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलितिको बैठक सभबन्धी कायवुवधी सलििी आफैिे बिाउि सतिेछ।   

(४) स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलितिको सचीबािय िह िा, बािबालिका इकाईिा र िेछ ।  

९. स्थािीर् लैङ्गिक ह िंसा पीडडत उद्िार तथा रा त सलिनतको काि कतयव्र् र अगिकारःिः 

 स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलितिको काि किवु्य र अगधकार दे ाय बिोम्र्ि  जिेछ। 

(क) पीडडिको अवस्र्ा ववश्िेषण गिे र स योग गिे ।   

(ख) रा ि िर्ा आगर्कु स योगको उपयोग भए िभएको अिजगिि गिे,  

(ग) गाउँस्िरिा िैगगक ह संा तिवारणको िेत्रिा कायरुि ववलभन्ि संघ संस्र्ा िर्ा तिकाय रु ववच सिन्वय गिे,  

(घ) िैङ्गगक ह संा  जि िहदिको िागग स्र्ािीय स्िरिा र्िचेििािजिक कायकु्रि सञ्चािि गिे,  

(ड.) ित्काि रा ाि िर्ा उद्धार गिजपुिे भति सःूचिा पाएिा उति कायिुा स म्र्करण गिे, 

(च) िैंगीक ह संा तिवारणको िागग काय ुयोर्िा बिाउिे,  
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(छ) िैङ्गगक ह संा तिवारण िर्ा ित्काि रा ि उपिव्ध गराउिकािागग सिेि साधि श्रोि र्जटाउि प ि गिे। 

१०. रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलव्ि िराउिे रकिको  द र आिारःिः 

(१) यस कायवुवगध बिोम्र्ि पीडडििाई रा ि िर्ा आगर्कु स योग गराउँदा दे ायको रकििा िबढ्िे गरर उपिव्ध गराउि 

सककिेछः   

(क) पीडडििाई ित्काि उद्धार गिज ुपिे भएिा सवारी साधि प्रयोग गिज ुपिे भए सावरु्तिक सवारी साधिबाट यात्रा गदा ु

िाग्िे भाडा रकि, खािा खच ुवापि प्रतिहदि तिि सय रुपैया र बास बस्िज पिे भएिा सो वापि छज टै रकि हदिज पिे 

भएिा प्रतिहदि पाँच सय रुपैयाको दरिे बहढिा पाँच  र्ार रुपैया सभि, 

(ख) पीडडििाई अस्पिाििा भिाु गरर औषगध उपचार गिज ुपिे भएिा अस्पिाि आउँदा र्ाँदा सवारी साधि प्रयोग गिज ुपिे 

भए सावरु्तिक सवारी साधि प्रयोग गदा ुिाग्िे भाडा रकि, खािा खच ुवापि प्रति हदि तिि सय रुपैया, अस्पिििा 

बस्िे व्यवस्र्ा िभइ बाह र बस्िज परेिा बहढिा पाँच हदिको बसोबास खच ुवापि प्रतिहदि पाँचसय रुपैया र उपचार 

खच ुसिेि गरर बहढिा छ  र्ार पाचँ सय रुपैयािा िबढ्िे गरर िागेको यर्ार् ुखच ुर पीडडि संग आश्रीि बाि बच्चा 

भए त्यस्िा बाि बच्चाका िागग सोह  दरिा खािा खच,ु  

(ग) कािूिी सा ायिा, ििोबैज्ञातिक उपचार वा ििोवविशकुा िागग पाँच  र्ार रुपैयािा िबढ्िे गरर िागेको यर्ार् ुखचु,  

(घ) कज िै व्यवसाय गिकुो िागग ववउ पःजःँर्ीको रुपिा बस्िजगि िर्ा िगद अिजदाि सिेि गरर बहढिा ववस  र्ार रुपैया 

सभि । 

११. रा त तथा आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय निबेदि हदिज पिेःिः  

(१) यस कायवुवगध बिोम्र्ि तियि ९ को उपतियि १ अिजसार रा ि िर्ा आगर्कु स योग प्राप्ि गि ु चा िे पीडडि वा 

सरोकारवािा व्यम्तििे रा ि िर्ा आगर्कु स योग पाउिज पिे ििालसब कारण खजिाई स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि 

उद्धार िर्ा रा ि सलितििा तिबेदि हदिज पिेछ । 

(२) उपतियि १ बिोम्र्ि प्राप्ि भएको तिबेदि र्ाँचबजँझ गदाु पीडडििाई रा ि िर्ा आगर्कु स योग गिज ु पिे देखीएिा 

स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलिति िे तियि १० बिोम्र्िको अगधििा रह  पीडडििाई रा ि 

िर्ा आगर्कु स योग उपिव्ध गराउि सतिेछ ।  

(३) यस कायवुवगध बिोम्र्ि तियि १० िा भएका खचकुो वववरण चौिालसक र वाषमु्ःक रुपिा िन्त्राियिा पठाउिज पिेछ । 
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१२. प्रनतवेदि पेि ििेःिः  

स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलितििे सो सितिबाट भए गरेका काि कारबाह को वावषकु प्रतिवेदि 

आगर्कु बष ुसिाप्ि भएको तिि िह िा लभत्र सञ्चािक सलिति र सभबम्न्धि प्रदेश िर्ा संघीय िन्त्राियिा पठाउिज 

पिेछ  ।  

१३. अलभलेख राख्नज पिेःिः 

(क) सदस्य सगचविे सलििीबाट भएगरेका सभपजण ुकािको अलभिेख राख्नजपछु । 

(ख) अलभिेख राखे्न ववगध बर्ज ुगाउँपालिकाको तियि अिजसार  जिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या ६ लिति २०७७।0७।२३ 

 

 लैङ्गिक ह िंसा निवारण कोष सञ्चालि कार्यववगि, २०७७ 

 

 

 

 

अिजसजगचःिः १ 

(अिजसजगच तियि ११ को उपतियि १ संग सभबम्न्धि) 

 

श्री अध्यिज्यू, 

स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा पीडडि उद्धार िर्ा रा ि सलिति, 

 बर्ज ुगाउँपालिका । 

 

ववषयः  स योग उपिव्ध गराई पाउँ । 

 

ि बर्ज.ु..............िा बस्िे वष.ु....को ......लिति .......िा िैङ्गगक ह संाबाट पीडडि भएको छज  । िेरो आगर्कु स्िर ज्यादै 

किर्ोर र ेको छ । ि उपर िैङ्गगक ह संा ...............भएको कारणिे िेरो िािलसक शाररररक सािाम्र्क अवस्र्ा किर्ोर 

भइ अशति अबस्र्ािा र ेको  जिािे ििाई औषगध उपचार , कािूिी स ायिा एवं परािश,ु  उद्धार, ििोवीिस,ु  स्वरोर्गार,  

पजिः स्र्ापिा,  अन्य ......कािको िागग स योग आवश्यकिा परेको  जँदा स्र्ािीय िैङ्गगक ह संा तिवारण कोषबाट 

तियिािजसार स योग रकि उपिव्ध गराई हदजि  जि यो तिवेदि पेश गरेको छज  ।  

 

                                                   तिवेदक  

                                                   िाि र्रः   

                                                   ठेगािा   

                                                   दस्िखिः  

                                                   लितिः   

 

              आज्ञाि े
                 िवरार् काकी 
         प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि 


