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लैं गिक ह िं सा गिवारण कोष (सञ्चालि) कार्यहवगि, २०७७
प्रस्ताविा : समाजमा बढ्दै िईर े को लैं गिक ह िं सा गिवारणका लागि कोष स्थापिा ििय वाञ्छगिर्
दे खिर्काले लैं गिक ह िं सा गिवारण कोष सिं चालि (दोस्रो सिं शोिि) गिर्ामावली २०७६ र स्थािीर् सरकार
सिं चालि ऐि २०७४ को दफा २ साथै प्रशासहकर् कार्यहवगि (गिर्गमत ििे) ऐि, २०७४ को दफा ४ ले
ददएको अगिकार प्रर्ोि िरी पुतलीबजार ििरहपलकाले र्ो कोष सञ्चालि सम्बखधि कार्यहवगि बिाएको

छ

।
१. सिं खिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्ो कार्यहवगिको िाम '' लैखिक ह िं सा गिवारण कोष (सिं चालि) कार्यहवगि,
२०७७ र ेको छ ।
२. पररभाषा : हवषर् वा प्रसिं िले अको अथय िलािेमा र्स कार्यहवगिमा,

(क) '' कार्ायलर् '' भन्नाले पुतलीबजार ििरपालीका ििरकार्यपालीका कार्ायलर् सम्झिु पदयछ ।
(ि) '' कोष '' भन्नाले गिर्म ३ बमोखजमको लैखिक ह िं सा गिवारण कोष सम्झिु पदयछ ।
(ि) '' पीगित '' भन्नाले लै खिक ह िं साबाट पीगित वा प्रभाहवत व्र्खि सम्झिु पदयछ ।
(घ) '' लैखिक ह िं सा '' भन्नाले कार्यस्थल सावयजगिक स्थल, घरपररवारमा
सामाखजक कुरीगतजधर् व्र्व ार लिार्तका लै खिक आिारमा

ि
ु े र्ौिजधर् दुव्र्यव ार,

ि
ु े ह िं सा सम्झिु पदयछ ।

३. कोषको स्थापिााः (१) लैखिक ह िं सा गिवारण कोष िामको एक कोष स्थापिा िररएको छ ।
(२) कोषमा दे ार् बमोखजमका रकम रु र िेछि्
(क) पुतलीबजार ििरपालीका बाट प्राप्त रकम
(ि) हवदे शी व्र्खि, अधतरायखरिर् सिं घ सिं स्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ि) स्वदे शी व्र्खि वा सिं घ, सिं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) सिं घ वा प्रदे श सरकारबाट

स्ताधतररत रकम,

(ङ) अधर् कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम
४. कोषमा रकम जम्मा ििे : लैगिक ह सा हपगित व्र्खिको सिं रिणका लागि नगरपालीकाले वाहषयक
रुपमा तोके बमोखजमको प्रगतशत बराबरको रकममा िघटाई कोषमा जम्मा ििुय पिेछ ।
५. कोषको उपर्ोि : (१) कोषको रकम दे ार्को कामको लागि पीगितलाई उपलब्ि िराउि उपपर्ोि
िररिेछ :(क) तत्काल उद्धार ििय,
(ि) औषगि उपचार ििय,
(घ) कािूिी स ार्ता, मिोबैज्ञागिक उपचार तथा मिोहवमसय प्रदाि ििय,
ूँ ी (गसि मगि) को रुपमा प्रदाि ििय,
(ङ) कुिै व्र्वसार् िियको लागि वीउ पूज
(च) पुिस्थायपिा का लागि स र्ोि पु-र्ाउि,
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(ि) रा त प्रदाि ििय तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउि,
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(छ) पीगितको लागि सञ्चालक सगमगतले तोके बमोखजमको अधर् काममा,
(२) उपगिर्म (१) मा जुिसुकै कुरा लेखिएको भएतापगि सञ्चालक सगमगतले लै खिक ह िं साबाट
हपगित मह ला बालबागलका तथा हकशोर हकशोरी वा लैखिक ह िं साको प्रभावका कारण

मािगसक

रोिी भई सिकमा आएको प्रमाखणत भएमा त्र्स्ता व्र्खिलाई प्राथगमकता ददई कोषको रकम िचय
ििय सक्िेछ ।
६. कोषको रकम अधर् काममा उपर्ोि ििय िसहकिे : (१) कोषको रकम गिर्म ५ मा लेखिए बा े कको

अधर् कार्यमा उपर्ोि ििय सहकिे छै ि ।
(२) उपगिर्म (१) मा जुिसुकै कुरा लेखिएको भएतापगि सञ्चालक सगमगतको बैठक सञ्चालि ििय लाग्िे
िचयको लागि कोषको रकम उपर्ोि ििय सहकिेछ ।
७. रकम उपलब्ि िराउिे : पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिको लागि सञ्चालक

सगमगतको बैठकको गिणयर् सह त पेश भएका कािजातका अिारमा कोषबाट रकम गिकाशा ददइिेछ ।
८. सञ्चालक सगमगतको िठि : (१) पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे काम

समेतको लागि दे ार् बमोखजमको सञ्चालक सगमगत र िेछ ।
(क) ििरपागलकाको उप प्रमुि

- अध्र्ि

(ि) प्रमुि प्रशासहकर् अगिकृत

- सदस्र्

(ि) सामाखजक हवकास सगमगतको सिं र्ोजक

- सदस्र्

(घ) कार्यपालीका सदस्र् मध्र्े २ जिा मह ला

- सदस्र्

(ङ) स्थािीर् त मा लैखिक ह िं सा गिवारणको िेत्रमा कार्यरत िैर सरकारी
सिं स्था रु मध्र्ेबाट सञ्चालक सगमगतले तोकेको सिं स्थाको प्रगतगिगि एक जिा
(च) सामाखजक हवकास शािा प्रमुि / मह ला तथा बालबागलका शािा प्रमुि

- सदस्र्
- सदस्र् सखचव

(२) सञ्चालक सगमगतको वैठक सम्बधिी कार्यहवगि सो सगमगत आफैले गििायरण िरे बमोखजम

ि
ु ेछ ।

९. सञ्चालक सगमगतको काम, कतयव्र् र अगिकार: सञ्चालक सगमगतको काम, कतयव्र् र अगिकार दे ार्

बमोखजम

ि
ु ेछ :-

(क) पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे,
(ि) रा त तथा आगथयक स र्ोिको सदुपर्ोि भए वा िभएको सम्बधिमा अिुिमि ििे वा
िराउि,
(ि) स्थािीर् त मा लैखिक ह िं सा गिवारणको िेत्रमा कार्यरत हवगभन्न सिंघ, सिं स्था तथा गिकार् रु
बीच समधवर् ििे,
ि
ु िददिको लागि स्थािीर्स्तरमा जिचेतिामूलक कार्यक्रम सञ्चालि ििे,

ु
१० कोषको िाता सिं चालि: प्रमुि प्रशासकीर् अगिकृत र लेिा शािा प्रमुिको सिं र्ि
दस्तितमा
।
लैं गिक ह िं सा गिवारण कोष (सञ्चालि) कार्यहवगि,२०७७

ि
े
ु छ

[Date]

(घ) लैखिक ह िं सा
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११. रा त तथा

आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे रकमको

द र आिार: (१) र्स कार्यहवगि

बमोखजम

पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउूँदा दे ार्को आिारमा दे ार्को रकममा िबढ्िे िरी
उपलब्ि िराईिेछ ।
(क) पीगितलाई तत्काल उद्धार ििुय पिे भएमा सवारी सािि प्रर्ोि ििुय पिे भए सावयजगिक
सवारी साििबाट र्ात्रा िदाय लाग्िे भािा रकम, िािा िचयवापत र बास बस्िु पिे भए सो वापत
छु टै रकम ददिे,
(ि) पीगितलाई अस्पतालमा भिाय िरी औषिी उपचार ििुय पिे भएमा अस्पताल आउदा जाूँदा
सवारी सािि प्रर्ोि ििुय पिे भए सावयजगिक सवारी सािि प्रर्ोि िदाय लाग्िे भािा रकम, िािा
िचय, अस्पतालमा बस्िे व्र्वस्था िभई वाह र बस्िु परे मा बढीमा पाूँच ददिको िािा

बास िचय र

उपचार िचय समेत उपलब्ि िराउिे,
(ि) कािूिी स ार्ता, मिोवैज्ञागिक उपचार वा मिोहवमशयका लागि पाूँच

जार रुपैर्ामा िबढ्िे

िरी लािेको र्थाथय िचय,
ूँ ीको रुपमा वस्तुित तथा ििद अिुदाि समेत िरी
(घ) कुिै व्र्वसार् िियको लागि हवउ पूज
बहढमा वीस

जार रुपैर्ा,

(ङ) पुिस्थायपिाको लागि बढीमा पाूँच

जार रुपैर्ाूँ,

(च) सञ्चालक सगमगतले तोके बमोखजमको अधर् कामको लागि कामको प्रकृगत

े री बढीमा दश

जार रुपैर्ाूँ,
१२. रा त तथा आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय गिवेदि ददिु पिे : (१) र्स कार्यहवगि बमोखजम रा त तथा
आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय चा िे पीगित वा सरोकारवाला व्र्खिले रा त तथा आगथयक स र्ोि पाउिु पिे
मिागसव कारण िुलाई विा कार्ायलर्को गसफाररस सह त गिवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपगिर्म (१) बमोखजम प्राप्त भएको गिवेदि जाूँचबुझ िदाय पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि
ििुय पिे दे खिएमा सञ्चालक सगमगतले गिर्म १० को अगििमा र ी पीगितलाई रा त तथा आगथयक स र्ोि
उपलब्ि िराउिेछ ।
१३. तत्काल रकम उपलव्ि िराउि सक्िे : (१) र्स कार्यहवगिमा अधर्त्र जुिसुकै कुरा लेखिएको
भएतापगि पीगितलाई तत्काल उद्धार, औषगि उपचार, पुिस्य थापिा वा रा त तथा आगथयक स र्ोि प्रदाि
ििरे मा िखम्भर तथा मािवीर् िगत
कोषबाट रु १००००। (रु. दश

ि
ु े दे खिएमा सञ्चालक सगमगतको अध्र्िले सो प्रर्ोजिको लागि

जार मात्र) िबढ्िे िरी मिागसव रकम सम्वखधित पीगितलाई उपलब्ि

िराउि सक्िेछ ।
िराईएकोमा त्र्सरी रकम उपलब्ि िराईए पगछ बस्िे सञ्चालक सगमगतको वैठकमा सो हवषर्को अिुमोदि
िराउिु पिेछ ।
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(२) उपदफा (१) वमोखजमको अवस्था परी सञ्चालक सगमगतको अध्र्िबाट पीगितलाई रकम उपलब्ि
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१४. सगमगतवाट भए िरे को कामको अिुमोदि : र्स कार्यहवगि बमोखजम सगमगतले िरे को सम्पुणय काम
कारवा ी कार्यपागलकाको वैठकवाट अिुमोदि िराउिु पिेछ ।
१५. कार्यहवगिमा सिं शोिि र व्र्ाखर्ााः र्ो कार्यहवगिमा उल्लेि भएका हवषर् रुमा थप व्र्ाखर्ा र सिं शोिर
ेरफेर ििुय परे मा कार्यपागलकावाट ििय सहकिेछ ।

[Date]

र
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