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धनगढी उप–महानगरपालिकाको िैलगक हहिं सा लनवारण कोष सञ्चािन

कार्यविवि, २०७७
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प्रस्तावना
नेपािको सिं लिधान २०७२ को धारा ३८ को महहिाको हकको कार्ाान्वर्न गना र िै लगक हहिं सािाट पीलित
वा प्रभाहवतिाई तत्काि उद्धार गना, औषधी उपचार गना वा पुनस्र्थापना गने कार्ाका िालग उपमहानगरपालिकामा िै लगक हहिं सा लनवारण कोष स्थापना गरी सो कोषिाट पीलित वा प्रभाहवतिाई रकम प्रदान
गने कार्ािाई सरि, सहज एविं प्रभावकारी िनाउनको िालग िै लगक हहिं सा लनवारण कोष(सिं चािन)
लनर्माविी,२०६७, िै हिक हहिं सा लनवारण कोष (सञ्चािन) (दोस्रो लसिं शोधन) लनर्माविी, २०७६ तथा िै लगक
हहिं सा लनवारण कोष स्थापना तथा हवस्तारका िालग सशता अनुदान रकम खचा सम्वन्न्ध मागादशान, २०७६ को
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अलधन एविं स्थानीर् सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (२) िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी
धनगढी उप-महानगरपालिकाको िै लगक हहिं सा लनवारण कोष सञ्चािन

कार्यबिबि, २०७७

तर्ार गररएको छ ।

१. सिंन्िप्त नाम र प्रारम्भः
(क) र्ो कार्ालिलधको नाम “धनगढी उपमहानगरपालिकाको िै लगक हहिं सा लनवारण कोष

संचालन कार्यविवि,

२०७७” रहने छ ।
(ख) र्ो

/fhkqdf k|sflzt भएपलछ
२. पररभाषा हवषर् वा प्रसिंगिे अको अथा निागेमा र्स sfo{ljlwमाः
-s_ “;+ljwfg” eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg-@)&@_ nfO{ ;Demg' kg]{ 5 .

कार्यबिबि

धनगढी उप-महानगरपालिकाको

िागु हुनेछ ।

(ख) “उप-महानगरपालिका” भन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिकािाई सम्झनु पने छ ।
(ग) “कोष” भन्नािे दफा (३)िमोन्जमको िै हिक हहिं सा लनवारण कोष सिं झनु पछा ।
(घ) “पीलित” भन्नािे िै हिक हहिं सािाट पीलित वा प्रभाहवत व्र्न्ि सिं झनु पछा ।
( ङ) “घरे ि ु हहिं सा” भन्नािे कुनै व्र्न्ििे घरे ि ु सम्िन्ध भएको अको कुनै व्र्न्ििाई ददएको शारीररक,
मानलसक, र्ौनजन्र् वा आलथाक र्ातना सम्झनु पदाछ ।
(च) “िैं लगक हहिं सा” भन्नािे सावाजलनक वा लनजी जीवनमा लििं गको आधारमा कसै प्रलत शारीररक, मानलसक वा
र्ौनजन्र् िलत वा पीिा पुर्ााउने कार्ा सम्झनु पदाछ र सो शब्दिे लििं गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै
पलन प्रकारको अपमानजन्र्, पीिाजन्र् वा धम्कीपूण ा व्र्वहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा
महहिािाई स्वतन्रताको उपभोग गनािाट िन्ञ्चत गने कुनै कार्ा समेतिाई जनाउछ ।
(छ) “कोष सिंचािन सलमलत” भन्नािे

कार्यबिबि दफा

(९) िमोन्जम गदित सलमलतिाई सम्झनु पदाछ ।

३. कोषको स्थापना
(१) िै लगक हहिं सा हपलित र प्रभाहवतहरुको तत्काि उद्धार गना, राहत र पुनःस्थापना गने काम समेतका िालग
धनगढी उपमहानगरपालिकािे एक हहिं सा लनवारण कोष खिा गरे को छ ।
(२) कोषमा दे हार् िमोन्जमको रकम जम्मा गना सहकनेछ ।
क) सिं घीर् तथा प्रदे श सरकारिाट प्राप्त हुने अनुदान रकम

ख) धनगढी उपमहानगरपालिकाको आन्तररक स्रोतिाट छु ट्याइएको रकम
ग) हवलभन्न सिं घ सिं स्था वा व्र्न्ििाट सहर्ोग स्वरुप प्राप्त रकम
घ) अन्र् कुनै आन्तररक तथा िाहहर् स्रोतिाट प्राप्त रकम
ङ) िैंक खातामा रहे को मौज्दात िाट प्राप्त ब्र्ाज रकम
४. कोषमा रकम जम्मा गने
धनगढी उपमहानगरपालिकािे प्रत्र्ेक वाहषाक िजेटमा व्र्वस्था गरी कोषमा रकम जम्मा गनुा पनेछ ।
५. कोषको उपर्ोग
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(१) कोषको रकम दे हार्को कामको िालग उपिब्ध गराउन उपर्ोग गररनेछ ःः–
(क) पीलितिाई तत्काि उद्धार गना,
(ख) पीलितिाई औषधी उपचार गना,
(ग) पीलितिाई तत्काि उपचार गराउदा िागेको खचा पीिकिे तत्काि व्र्होना नसक्ने भई अदाितको
आदे श िमोन्जम त्र्स्तो पीलितको स्वास््र् उपचार गना
(घ) राहत प्रदान गना तथा आलथाक सहर्ोग उपिव्ध गराउने,
(ङ) पीलितिाई कानूनी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार तथा मनोपरामशा िगार्तका सेवा प्रदान गना,
(च) सीपमुिक तालिम प्राप्त हपलितिाई स्वरोजागारका िालग कुनै व्र्वसार् स्थापना गनाको िालग अनुदान
रकम प्रदान गना,
(छ) पीलित र प्रभाहवतका िालग पुनस्र्थापना गराउन,
(ज)अल्पकािीन महहिा सुरिा सेवा केन्र सिं चािनको िालग माग भई आएमा सलमलतिे आवश्र्क िानेमा
आवश्र्िा र औन्चत्र्ताको आधारमा से वा केन्र सिं चािनको िालग रकम प्रदान गना ।
(झ) पीलितको िालग कोष पररचािन सलमलतिे तोके िमोन्जमको अन्र् काम गना ।
(२) उपलनर्म (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएतापलन कोष सञ्चािक सलमलतिे िै हिक हहिं सािाट पीलित
िाििालिका तथा हकशोर हकशोरी वा िै हिक हहिं सािाट प्रभाहवत भई िागू पदाथाको दुव्र्र्सनमा फसेका वा
सिकमा आएका व्र्न्ििाई प्राथलमकता ददई कोषको रकम खचा गना सक्नेछ ।
६. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गना नसहकने

कोषको रकम दफा (५) िमोन्जम िाहेक अन्र् कामका िालग उपर्ोग गना सहकने छै न ।
७. राहत तथा आलथाक सहर्ोगको आधार र मापदण्िः
(१) धनगढी उपमहानगरपालिकािे कोष पररचािन सलमलत गिन गरी पीलित र प्रभाहवतिाई राहत तथा
आलथाक सहर्ोग प्रदान गनुप
ा दाछ ।
(२) कोष सिं चािन सलमलते उपदफा (१) िमोन्जम पीलित र प्रभाहवतिाई रकम उपिब्ध गराउदा दे हार्
िमोन्जमको रकमको हद र आधार लिनुपदाछ ।
(क) पीलितिाई तत्काि उद्धार,औषधी उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत तथा आलथाक सहर्ोग नगरे मा गम्भीर
मानवीर् िलत हुने दे न्खएका कोष सिं चािन सलमलते लनणार्गरी वीस हजार रुपै र्ा निड्नेगरी मनालसव रकम ,
ु तालिम प्राप्तगरी व्र्वसार् सिं चािन गनाका िालग वस्तुगत सहर्ोग वा
(ख) हहिं सा पीलितिे कुनै सीपमुिक
नगद अनुदान माग गरे मा व्र्वसार्को प्रकृलत र औन्चत्र्ता आधारमा प्रलत व्र्न्ि िढीमा वीस हजार रुपैर्ा,
(ग) पीलितिाई कानुनी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार वा मनोहवमशाका िालग पााँच हजार रुपैर्ााँमा निढ्ने
गरी िागेको र्थाथा खचा,
(घ) पीलितिाई तत्काि उद्धार गनुा पने भएमा सवारी साधन प्रर्ोग गनुा पने भए सावाजलनक सवारी
साधनिाट र्ारा गदाा िाग्ने भािा रकम, खाना खचावापत प्रलतददन तीन सर् रुपैर्ााँ र िास िस्नु पने भए सो
वापत छु टै रकम ददनु पने भएमा प्रलतददन पााँचसर् रुपैर्ााँको दरिे िागेको र्थाथा खचा रकम,
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ाँ दा जााँदा सवारी साधन
(ङ) पीलितिाई अस्पतािमा भनाा गरी औषधी उपचार गनुा पने भएमा अस्पताि आउ
प्रर्ोग गनुा पने भए सावाजलनक सवारी साधन प्रर्ोग गदाा िाग्ने भािा रकम, खाना खचा वापत प्रलत ददन तीन
सर् रुपैर्ााँ, अस्पतािमा िस्ने व्र्वस्था नभई वाहहर िस्नु परे मा िास खचा वापत प्रलतददन पााँचसर् रुपैर्ााँ र
उपचार खचाको र्थाथा खचा रकम,
(च) कोष सिं चािन सलमलत तोके िमोन्जमको अन्र् कामको िालग कामको प्रकृलत,आवश्र्िा र औन्चत्र्ताको
आधारमा िढीमा दश हजार रुपैर्ााँ ।
८. राहत तथा आलथाक सहर्ोग प्राप्त गना लनवेदन ददनु पने
(१) र्स

कार्यबिबि

िमोन्जम राहत तथा आलथाक सहर्ोग प्राप्त गना चाहने पीलित वा सरोकारवािा व्र्न्ििे

राहत तथा आलथाक सहर्ोग पाउनु पने मनालसव कारण खुिाई कार्ाािर्मा लनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोन्जम प्राप्त लनवेदन उपर जाचिुझ गदाा पीलित तथा प्रभाहवतिाई राहत तथा आलथाक
सहर्ोग उपिब्ध गराउनु पने आधार दे न्खएमा

कार्यबिबिको

दफा (७) िमोन्जम कोष सिं चािन सलमलतिे

लनणार् गरी उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्िे ख भएतापलन पीलित तथा प्रभाहवतिाई तत्काि राहत तथा आलथाक
सहर्ोग उपिब्ध गराउनु पने मनालसव आधार दे न्खएमा दफा (७) िमोन्जम कोष सिं चािन सलमलत िाट पलछ
अनुमोदन गराउनेगरी सिं र्ोजकिे तत्काि उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) िमोन्जम प्राप्त लनवेदन अनुसार जाचिुझ गदाा पीलित तथा प्रभाहवतिाई राहत तथा आलथाक
सहर्ोग उपिब्ध गराउनुपने आधार नदे न्खएमा सोको जानकारी लनवेदकिाई गराउनु पनेछ ।
९. कोष सिं चािन सलमलत गिन
९.१ कोषको सिं चािन तथा व्र्िस्थापन गने प्रर्ोजनको िालग एक कोष सिं चािन सलमलत रहनेछ ।
९.२. सलमलतको गिन दे हार् िमोन्जम हुनेछ ।
(क) नगर उपप्रमुख

- सिं र्ोजक

(ख) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत

- सदस्र्

(ग) सामान्जक हवकास सलमलत सिं र्ोजक

- सदस्र्

(घ) आलथाक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(ङ) जनस्वास््र् प्रवधान शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(च) न्जल्िा प्रहरी कार्ाािर्को महहिा िाििालिका
सेवा केन्रको अलधकृत प्रलतलनलध

- सदस्र्

(छ) कानुनी मालमिा शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(ज) िै लगक हहिं सा लनवारणको िेरमा कार्ा गने सिं घसिं स्थाहरु
मध्र्ेिाट सिं र्ोजकिे मनोलनत गरे को एकजना सदस्र् - सदस्र्

(em)

महहिा िाििालिका तथा सामान्जक हवकास शाखा प्रमुख -सदस्र् सन्चव
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आिश्र्कता अनुसार न्जल्िा प्रशासन कार्ाािर्को अलधकृत प्रलतलनलध र सामान्जक हवकास मन्रािर्को
सामान्जक हवकास महाशाखाको अलधकृत प्रलतलनलधिाई आमन्न्रत गना सहकनेछ ।
१०. सलमलतको काम,कताव्र् र अलधकार :
सलमलतको काम,कताव्र् र अलधकार दे हार् िमोन्जम हुनेछ ।
क) र्सै सलमलतिे िैं लगक हहिं सा लनवारण कोष (सिं चािन)(दोस्रो सिं सोधन) लनर्माविी २०७६ िे मूि
लनर्माविीको दफा ११ मा सिं सोधन गरर लनदे शन गरे िमोन्जमको स्थानीर् तत्काि राहत तथा उद्दार समीलत
का रुपमा समेत रही िै लगक हहिं सा हपलित तथा प्रभाहवतको तत्काल उद्धार गने , पुनःस्थापना गने तथा राहत
तथा आलथाक सहर्ोग उपिब्ध गराउने सम्िन्धमा कार्ा्रमम तजुम
ा ा समेतका ह्रमर्ाकिाप समेत गनेछ,
ख) िै लगक हहसा हपलित तथा प्रभाहवतको पहहचान गने र वास्तहवक हपलित तथा प्रभाहवतका राहत तथा
आलथाक सहर्ोग उपिब्ध गराउने,
ग) स्वीकृत कार्ा्रममका िालग कोष पररचािन गने गराउने,
घ) स्वीकृत कार्ा्रमम कार्ाान्वर्न भए नभएको सम्िन्धमा अनुगमन गने ,
ङ) सलमलतिाट गररने कार्ा्रममको अनुगमन गने वा गराउने ,
च)

लैंलगक

हहिं सा लनवारणको िेरमा काम गने लनकार्साँग समन्वर् गने ,

छ) सलमलतिाई तत्काि आवश्र्क पने कोषमा रहे को रकम उपर्ुि िेरमा िगानी गने ,
ज) कोषमा रकम िृहद्धको िालग खोजी गने ,
झ) िैं लगक हहिं सा हपलित तथा प्रभाहवत सम्िन्धी अन्र् काम गने वा गराउने ,
११. सलमलतको िैिक र लनणार् :
क) सलमलतको िैिक आिश्र्कता अनुसार
ख)

संर्ोजकले तोके को बिबत,सिर् र स्थानिा िस्नेछ,

सबिबतको कुल सदस्र् सख्ं र्ाको ५० प्रबतशत भन्दा िबि सदस्र्हरु उपबस्थत भएिा सबिबतको िैठकको गणपरु क

सख्ं र्ा पगु क
े ो िाबननेछ,

ग)

सलमलतको िैिकको अध्र्िता सलमलतको सिं र्ोजकिे गनेछ र लनजको अनुपन्स्थलतमा उपन्स्थत सदस्र्हरु

मध्र्ेिाट छानेको सदस्र्िे गनेछ ,

घ)

सलमलतको िैिकमा िहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत िरािर भएमा िैिकको अध्र्िता गने व्र्न्ििे

लनणाार्क मत ददनेछ ,

ङ)

सलमलतिे आिश्र्कता अनुसार उपमहानगरपालिकाको कुनै पदालधकारी वा कमाचारीिाई सलमलतको

िैिकमा पर्ावेिकको रुपमा आमन्रण गना सक्नेछ,

च)

सलमलतको लनणार् सलमलतको सदस्र् सन्चििे प्रमान्णत गरी रान्खनेछ ,
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सलमलतको िैिक सम्िन्धी अन्र् कार्ाहवलध सलमलतको िैिकमा लनणार् गरी लनधाारण गना सहकनेछ,

१२. सलमलतको प्रशासलनक खचा
सलमलतको प्रशासलनक खचा कोषमा जम्मा भएको रकम र सो कोष िाट प्राप्त व्र्ाज रकमको ५ प्रलतशत
भन्दा िढी हुने छै न ।
१३. खाता सञ्चािन

(१) कोषको रकम सलमलतको लनणार् िमोन्जम कुनै वान्णज्र् िैंकको खाता खोिी जम्मा गनुा पदाछ ।

ु
(२) उपदफा (१) िमोन्जम खाता सञ्चािन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत र िे खा शाखा प्रमुखको सिं र्ि
दस्तखतिाट हुनेछ ।

१४. कोषको िेखा र िेखा पररिण
कोषको िेखा र िे खा पररिण उपमहानगरपालिकािे अपनाएको िे खा प्रणािी र िे खा पररिण प्रह्रमर्ा
िमोन्जम हुनेछ ।

१५. कोषको रकम हिज नहुने

कोषको रकम खचा नभई आलथाक वषाको अन्त्र् सम्म िााँकी रहे मा त्र्स्तो रकम हिज हुने छै न ।
१६. प्रलतिेदन पेश गने

(१) सलमलतिे आफूिे गरे को कार्ाको वाहषाक प्रलतिेदन आलथाक वषा समाप्त भएको ३ महहना लभर
नगरकार्ापालिकामा र महहिा िाििालिका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्रािर्मा पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोन्जम सलमलतिे पेश गरे को प्रलतिेदन नगरकार्ापालिकािे सािाजलनक गने छ ।
१७. िैिक भत्ता

सलमलतका सिं र्ोजक र सदस्र्िे सलमलतको िैिकमा भाग लिए िापत नगर कार्ापालिकािे तोके िमोन्जमको
रकम िैिक भत्ता पाउनेछन् ।

१८. कोषको सन्चवािर् : कोषको सन्चवािर् नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् महहिा िाििालिका तथा
सामान्जक हवकास शाखामा रहनेछ ।

१९. अलभिेख राख्ने : सलमलतिे आफुिे गरे का कामको अलभिे ख दुरुस्त राख्नु पनेछ ।
२०. लनदे शन ददन सक्ने
(१) नगरकार्ापालिकािे सलमलतको काम कारिाहीको सन्दभामा सलमलतिाई लनदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोन्जम नगरकार्ापालिकािे ददएको लनदे शन पािना गनुा सलमलतको कताव्र् हुनेछ ।

२१. अलधकार प्रत्र्ार्ोजन

सलमलतिे र्स कार्ालिलध िमोन्जम आफुिाई प्राप्त अलधकार मध्र्े आवश्र्कता अनुसार केही अलधकार
सलमलतको सिं र्ोजक, सदस्र् वा नगरकार्ापालिकािे तोकेको कुनै अलधकृत कमाचारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गना
सक्नेछ ।
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२२. कोष खारे ज हुन सक्ने

(१) कुनै कारणिस कोष सिं चािनगना आिश्र्क नदे न्खएमा नगरकार्ापालिकाको लनणार्िाट कोष खारे ज गना
सहकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोन्जम कोष खारे ज भएमाकोषको रकम हस्तान्तरण सम्िन्धी लनणार् नगरकार्ापालिकाको
िैिकिाट हुनेछ ।
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