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           महालक्ष्मी नगरपाललकाको लैहिक हहिंसा लनवारण कोष 

                       सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 
                       

  नगर  कार्यपाललकाबाट  पाररत लमलतिः २०७७/०६/२१ 

 

  प्रस्तावना :-                                                                                                                    

    नपेालको  सिंलबधान  २०७२  को  धारा  ३८  को महहलाको  हकको  कार्ायन्वर्न गनय  र       

    लैहिक  हहिंसाबाट पीलडत वा प्रभाहवतलाइ तत्काल उद्धार गनय, औषधी उपचार गनय वा पनुस््ायपना गने  

    कार्यको लालग नगरपाललकामा लैहिक हहिंसा  लनवारण  कोष  स््ापना  गरी सो  कोषबाट  पीलडत    
वा  प्रभाहवतलाइय  रकम  प्रदान  गने कार्यलाई  सरल,  सहि  एव प्रभावकारी बनाउनको लालग 
लैहिक हहिंसा लनवारण कोष(सिंचालन) लनर्मावली, २०६७ त्ा लैहिक हहिंसा लनवारण कोष स््ापना  
त्ा  हवस्तारका  लालग  सशतय  अनदुान  रकम  खचय  सम्वणन्ध  मापदण्ड, २०७६  को  अलधन  
एव  स््ानीर्  सरकार सिंचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (२) ले ददएको अलधकार 
प्रर्ोग गरी महालक्ष्मी नगरपाललको लैहिक हहिंसा लनवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ तर्ार 
गररएको छ । 

१)  सिंणिप्त नाम र प्रारम्भिः 
         (क) र्ो कार्यलबलधको नाम महालक्ष्मी नगरपाललकाको “लैहिक हहिंसा लनवारण कोष सिंचालन, 

मापदण्ड, २०७७” रहने छ । 

(ख) र्ो मापदण्ड महालक्ष्मी नगरपाललकाको प्रमखु ज्रू्बाट प्रमाणणकरण भएपलछ लाग ुहनुेछ । 

२)  पररभाषािः 
      हवषर् वा प्रसिंगले अको अ्य नलागेमा र्स मापदण्डमािः 
       (क) “नगरपाललका” भन्नाले महालक्ष्मी नगरपाललकालाई सम्झन ुपनेछ । 

       (ख) “कोष” भन्नाल दफा (३) बमोणिमको लैहिक हहिंसा लनवारण कोष सिंझन ुपनेछ । 

       (ग) “पीलडत” भन्नाले लैहिक हहिंसाबाट पीलडत वा प्रभाहवत व्र्णि सिंझन ुपनेछ । 

(घ) “घरेल  हहिंसा”  भन्नाले  कुनै  व्र्णिले  घरेल ु सम्बन्ध  भएको  अको  कुनै  व्र्णिलाइय    

    ददएको  शारीररक, मानलसक, र्ौनिन्र् वा आल्यक र्ातना सम्झन ुपनेछ । 

  (ङ)  “लैंलगक  हहिंसा”  भन्नाले  सावयिलनक  वा  लनिी  िीवनमा  ललिंगको  आधारमा                  

     कसै  प्रलत  शारीररक, मानलसक वा र्ौनिन्र् िलत वा पीडा परु्ायउन ेकार्य सम्झन ुपदयछ र   

     सो शब्दले   ललिंगको आधारमा हनुे वा हनु सक्न कुनै पलन प्रकारको अपमानिन्र्, पीडािन्र्   

     वा धम्कीपूणय व्र्वहार, दवाव, करकाप वा  स्वेच्छाचारी  रुपमा  महहलालाई  स्वतन्रताको   
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     उपभोग  गनयबाट  बणञ्चत  गने  कुनै  कार्य  समेतलाई िनाउछ । 

(च) “कोष सिंचालन सलमलत” भन्नाले मापदण्डको दफा (९) बमोणिम गदित सलमलतलाई सम्झन ु    

  पदयछ । 

 

  ३.  कोषको स््ापनािः 
(१) लैहिक  हहिंसा  हपलडत  र  प्रभाहवतहरुको  तत्काल  उद्धार  गनय,  राहत  र  पनुिःस््ापना     

    गने काम समेतका लालग महालक्ष्मी नगरपाललकाले एक हहिंसा लनवारण कोष खडा गरको छ । 

(२) कोषमा देहार् बमोणिमका रकम िम्मा गनय सहकनेछ । 

       क) सिंघीर् त्ा प्रदेश सरकारबाट  प्राप्त हनुे अनदुान रकम 

   ख) महालक्ष्मी नगरपाललकाको आन्तररक स्रोतबाट छुटर्ाइएका रकम  

   ग) प्र्म उपमेर्र णिहवका िागरण कार्यक्रम अन्तगयत महहला समहुहरुवाट प्राप्त ५० प्रलतशत 
व्र्ाि रकम 

   घ) हवलभन्न सिंघ सिंस््ा वा व्र्णिबाट सहर्ोग स्वरुप प्राप्त रकम 

  घ) अन्र् कुन ैआन्तररक त्ा बाहहर् स्रोतबाट प्राप्त रकम 

       ङ) बैंक खातामा रहेको मौज्दात बाट प्राप्त ब्र्ाि रकम 

 

४.  कोषमा रकम िम्मा गने 

महालक्ष्मी नगरपाललकाले प्रत्रे्क वाहषयक बिेटमा व्र्वस््ा गरी कोषमा रकम िम्मा गनुय पनेछ । 

५.   कोषको उपर्ोगिः 

     (१) कोषको रकम देहार्का कामका लालग उपलब्ध गरइयनेछिः 
       (क) पीलडतलाइ तत्काल उद्धार गनय, 
       (ख) पीलडतलाई औषधी उपचार गनय, 

 (ग) पीलडतलाइय तत्काल उपचार गराउदा लागेका खचय पीडकले तत्काल व्र्होनय नसक्ने          
भई अदालतको आदेश बमोणिम त्र्स्ता पीलडतको स्वास््र् उपचार गनय, 

       (घ) राहत प्रदान गने त्ा आल्यक सहर्ोग उपलव्ध गराउन,े 

       (ङ) पीलडतलाइ कानूनी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार त्ा मनोपरामशय लगार्तका सेवा          

          प्रदान गनय, 
       (च) सीपमलुक ताललम प्राप्त हपलडतलाइ स्वरोिागारका लालग कुनै व्र्वसार् स््ापना                 

           गनयको लालग अनदुान रकम प्रदान गनय, 
        (छ) पीलडत र प्रभाहवतका लालग पनुस््ायपना गराउन, 

        (ि) अल्पकालीन महहला सरुिा सेवा केन्द सिंचालनका लालग माग भइ आएमा सलमलतले    

   आवश्र्क िानेमा आवश्र्िा र औणचत्र्ताका आधारमा सेवा केन्द सिंचालनको लालग         
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    रकम प्रदान गनय । 

        (झ) पीलडतका लालग कोष पररचालन सलमलतले तोक बमोणिमका अन्र् काम गनय । 

     (२) उपलनर्म (१) मा िनुसकैु कुरा लेणखएका भएतापलन कोष सञ्चालक सलमलतले लैहिक    

     हहिंसाबाट पीलडत बालबाललका त्ा हकशोर हकशोरी वा लैहिक हहिंसाबाट प्रभाहवत भई लाग ु   

     पदा्यको दवु्र्यसनमा फसेका वा सडकमा आएका व्र्णिलाइ प्रा्लमकता ददइ कोषको   

     रकम खचय गनय सक्नेछ । 

 

६.    कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनय नसहकनिः 
कोषको रकम दफा (५) बमोणिम बाहेक अन्र् कामका लालग उपर्ोग गनय सहकनेछैन । 

 

७.   राहत त्ा आल्यक सहर्ोगको आधार र मापदण्डिः 
       (१) महालक्ष्मी नगरपाललकाले कोष पररचालन सलमलत गिन गरी पीलडत र  प्रभाहवतलाइ राहत    

          त्ा आल्यक सहर्ोग प्रदान गनुयपदयछ ।  

       (२) कोष सिंचालन सलमलत उपदफा (१) बमोणिम पीलडत र प्रभाहवतलाइ रकम उपलब्ध   

           गराउदा देहार् बमोणिमका रकमका हद र आधार ललनपुदयछ । 

(क) पीलडतलाइ तत्काल उद्धार,औषधी उपचार, पनुस््ायपना वा राहत त्ा आल्यक सहर्ोग 
नगरेमा गम्भीर मानवीर् िलत हनुे देणखएमा कोष सिंचालन सलमलतले लनणयर्गरी वीस हिार 
रुपैर्ा नबड्नगेरी मनालसव रकम , 

(ख) हहिंसा पीलडतले कुन ै सीपमलुकु ताललम प्राप्तगरी व्र्वसार् सिंचालन गनयका लालग     
वस्तगुत सहर्ोग वा नगद अनदुान माग गरेमा व्र्वसार्का प्रकृलत र औणचत्र्ताका 
आधारमा प्रलत व्र्णि बढीमा वीस हिार रुपैर्ा, 

(ग) पीलडतलाइ काननुी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार वा मनोहवमशयका लालग पााँच हिार   

            रुपैर्ााँमा नबढ्न ेगरी लागेको र््ा्य खचय, 
(घ) पीलडतलाइ तत्काल उद्धार गनुय पने भएमा सवारी साधन प्रर्ोग गनुय पने भए       

सावयिलनक सवारी साधनबाट र्ारा गदाय लानने भाडा रकम, खाना खचयवापत प्रलतददन                                
तीन सर् रुपैर्ा र बास बस्न पने भए सो वापत छुटै रकम ददन पने भएमा प्रलतददन पाचसर् 
रुपैर्ााँका दरले लागेको र््ा्य खचय रकम, 

(ङ) पीलडतलाइय अस्पतालमा भनाय गरी औषधी उपचार गनुय पने भएमा अस्पताल आाँउदा िााँदा 
सवारी साधन प्रर्ोग गनुय पने भए सावयिलनक सवारी साधन प्रर्ोग गदाय लानने भाडा रकम, 

खानाखचय वापत प्रलत ददन तीन सर् रुपैर्ााँ, अस्पतालमा बस्ने व्र्वस््ा नभइ वाहहर बस्न ु
परेमा बास खचय वापत प्रलतददन पाचसर् रुपैर्ााँ र उपचार खचयको र््ा्य खचय रकम, 

(च) कोष सिंचालन सलमलतले तोके बमोणिमको अन्र् कामका लालग कामको  प्रकृलत,आवश्र्िा 
र औणचत्र्ताका आधारमा बढीमा दश हिार रुपैर्ााँ । 
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८.  राहत त्ा आल्यक सहर्ोग प्राप्त गनय लनवेदन ददन ुपनेिः 
(१) र्स मापदण्ड बमोणिम राहत त्ा आल्यक सहर्ोग प्राप्त गनय चाहन े पीलडत   वा 

सरोकारवाला व्र्णिले राहत त्ा आल्यक सहर्ोग पाउन ुपने मनालसव कारण खुलाई 
कार्ायलर्मा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणिम प्राप्त लनवेदन उपर िाचबझु गदाय पीलडत त्ा  प्रभाहवतलाइ 
राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपलब्ध गराउन ु पने आधार देणखएमा मापदण्डको 
दफा (७) बमोणिम कोष सिंचालन सलमलतले लनणयर्गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा उल्लेख भएतापलन पीलडत त्ा प्रभाहवतलाइ 
तत्काल राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपलब्ध गराउन ु पने मनालसव आधार 
देणखएमा दफा (७) बमोणिम कोष सिंचालन सलमलत बाट पलछ अनमुोदन 
गराउनेगरी सिंर्ोिकले तत्काल उपलब्ध गराउन पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोणिम प्राप्त लनवेदन अनसुार िाचबझु गदाय पीलडत त्ा 
प्रभाहवतलाइ राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपलब्ध गराउनपुने आधार नदेणखएमा 
सोको िानकारी लनवेदकलाइ गराउन ुपनेछ । 

 

९.    कोष सिंचालन सलमलत गिन 

    ९.१ कोषको सिंचालन त्ा व्र्बस््ापन गने प्रर्ोिनको लालग एक कोष सिंचालन  

        सलमलत रहनेछ  

    ९.२. सलमलतको गिन देहार् बमोणिम हनुेछ । 

        (क)नगर उपप्रमखु                                          सिंर्ोिक 

        (ख) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत                                 सदस्र् 

        (ग) सामाणिक हवकास सलमलत सिंर्ोिक                           सदस्र्                        

        (घ) आल्यक प्रशासन शाखा प्रमखु                               सदस्र्                     

        (ङ) िनस्वास््र्   प्रवधयन शाखा प्रमखु                           सदस्र् 

        (च) ईलाकाप्रहरी कार्ायलर्को अलधकृत प्रलतलनलध                    सदस्र्             

        (छ) काननुी मालमला शाखा प्रमखु                               सदस्र् 

        (ि) लैलगक हहिंसा लनवारणका िेरमा कार्य गने सिंघसिंस््ाहरु मध्रे्बाट 

           सिंर्ोिकले मनोलनत गरेका एकिना सदस्र्िः                     सदस्र् 

        (झ) महहला  बालबाललका त्ा सामाणिक हवकास शाखा प्रमखु        सदस्र् सणचव 

 

१०.      सलमलतको काम,कतयव्र् र अलधकारिः 
          सलमलतका काम,कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोणिम हनुेछ । 

क) लैहिक हहसा हपलडत त्ा प्रभाहवतको उद्धार गने , पनुस््ायपना गने त्ा राहत त्ा 
आल्क सहर्ोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यक्रम तिुयमा गने , 
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ख) लैहिक हहसा हपलडत त्ा प्रभाहवतको पहहचान गने र वास्तहवक हपलडत त्ा प्रभाहवतलाइय 
राहत त्ा आल्क सहर्ोग उपलब्ध गराउन,े 

          ग) स्वीकृत कार्यक्रमका लालग कोष पररचालन गने गराउन,े 

          घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने ,  

          ङ) सलमलतबाट गररने कार्यक्रमको अनगुमन गने वा गराउने , 

          च) लैहिक हहसा लनवारणको िेरमा कामगने लनकार्साँग समन्वर् गने , 

          छ) सलमलतलाइ तत्काल आवश्र्क पने कोषमा रहेका रकम उपर्िु िेरमा लगानी             

             गने, 

           ि) कोषमा रकम बहृद्धको लालग खोिी गने , 

           झ) लैहिक हहसा हपलडत त्ा प्रभाहवत सम्बन्धी अन्र् काम गने वा गराउने , 

 

११.   सलमलतका बैिक र लनणयर्िः 
         क) सलमलतको बैिक आबश्र्कता अनसुार बस्नेछ , 

         ख) सलमलतको बैिक सिंर्ोिकले तोकेको लमलत,समर् र स््ानमा बस्नेछ , 

         घ) सलमलतको कुल सदस्र् सिंख्र्ाको ५० प्रलतशतभन्दा बहढ सदस्र्हरु उपणस््त    

          भएमा सलमलतका बैिकको गणपरुक सिंख्र्ा पगेुको मालननेछ ,  

         ङ) सलमलतको बैिकको अध्र्िता सलमलतको सिंर्ोिकले गनेछ र लनिको 
            अनपुणस््लतमा उपणस््त सदस्र्हरु मध्रे्बाट छानेको सदस्र्ले गनेछ , 

         च) सलमलतको बैिकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैिकको    

            अध्र्िता गने व्र्णिले लनणायर्क मत ददनेछ , 

         छ) सलमलतले आबश्र्कता अनसुार नगरपाललकाको कुन ैपदालधकारी वा कमयचारीलाई सलमलतका  

            बैिकमा पर्यवेिकको रुपमा आमन्रण गनय सक्नेछ, 

         ि) सलमलतको लनणयर् सलमलतको सदस्र् सणचबले प्रमाणणत गरी राणखनेछ , 

         झ) सलमलतको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यहवलध सलमलतको बैिकमा लनणयर् गरी             

            लनधायरण गनय सहकनेछ, 

 

१२.     सलमलतको प्रशासलनक खचयिः 
         सलमलतको प्रशासलनक खचय कोषमा िम्मा भएको रकम र सो कोष बाट प्राप्त व्र्ाि                

         रकमको ५ प्रलतशत भन्दा बढी हनुे छैन । 

 

१३.     खाता सञ्चालनिः 
          क) कोषको रकम सलमलतको लनणयर् बमोणिम कुनै वाणणज्र् बैंकमा खाता खोली  

          िम्मा गनुय पदयछ । 

ग) उपदफा (क) बमोणिम खाता सञ्चालन प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत र लेखा  
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 शाखा प्रमखुको सिंर्िु दस्तखतबाट हनुेछ  । 

१४.    कोषको लेखा र लेखा पररिणिः 
        कोषको लेखा र लेखा पररिण नगरपाललकाले अपनाएको लेखा प्रणाली र लेखा  

        पररिण प्रहक्रर्ा बमोणिम हनुेछ । 

१५.     कोषको रकम हिि नहनुिेः 
         कोषको रकम खचय नभइ आल्यक वषयको अन्त्र् सम्म बााँकी रहेमा त्र्स्तो रकम हिि      

          हनु ेछैन । 

१६.     प्रलतबेदन पेश गनेिः 
         १) सलमलतले आफूले गरेको कार्यको वाहषयक प्रलतबेदन आल्यक वषय समाप्त भएको ३        

             महहना लभर नगरकार्यपाललकामा पेश गनुय पनेछ । 

         २) उपदफा (क) बमोणिम सलमलतले पेश गरेका प्रलतबेदन नगरकार्यपाललकाले                   

            साबयिलनक गनेछ । 

१७.     बैिक भत्ािः 
         सलमलतको सिंर्ोिक र सदस्र्ले सलमलतको बैिकमा भाग ललए बापत नगर कार्यपाललकाले तोक  

         बमोणिमको रकम बैिक भत्ा पाउनछेन । 

१८.    कोषको सणचवालर्िः  

        कोषको सणचवालर् नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर्मा रहनेछ । 

१९.    अलभलेख राख्िेः 
       सलमलतले आफुले गरेको कामको अलभलेख दरुुस्त राख् ुपनेछ । 

२०.    लनदेशन ददन सक्निेः 
       क) नगरकार्यपाललकाले सलमलतको कामकारबाहीको सन्दभयमा सलमलतलाइ लनदेशन ददन सक्नेछ । 

       ख) उपदफा (क) बमोणिम नगरकार्यपाललकाले ददएको लनदेशन पालना गनुय सलमलतको कतयव्र्   

           हनुेछ । 

२१.     अलधकार प्रत्र्ार्ोिनिः 
          सलमलतले र्स कार्यलबलध बमोणिम आफुलाई प्राप्त अलधकार मध्रे् आवश्र्कता अनसुार  

          केही अलधकार सलमलतको सिंर्ोिक, सदस्र् वा नगरकार्यपाललकाले तोकेको कुनै अलधकृत  

          कमयचारीलाइ प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नछे । 

२२.     कोष खारेि हनु सक्निः 
          क) कुनै कारणबस कोष सिंचालन गनय आबश्र्क नदेणखएमा नगरकार्यपाललकाको लनणयर्बाट  

             कोष खारेि गनय सहकनेछ । 

          ख) उपदफा (क) बमोणिम कोष खारेि भएमा कोषको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी लनणयर्  

             नगरकार्यपाललकाको बैिकबाट हनुेछ । 


