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करैयामाई गाउाँपालिकाको िैंङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारण कोष  

सञ् चािि मापदण्ड, 2078 

 
गाउाँ कायापालिकाबाट पारर  लमल : 2078/01/22 

 

प्रस् ाविा: 

िेपािको संङ्गवधाि 2072 को धारा 38 को मङ्ग िाको  कको कायाान्वयि गिा र िैंङ्गिक 
ङ्ग ंसाबाट पीलड  वा प्रभाङ्गव िाई  त्काि उद्धार गिा, औषधी उपचार गिा वा पिुस्थाापिा गिे 
कायाका िालग गाउाँपालिकामा िैङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारण कोष स्थापिा  था ङ्गवस् ारका िालग सश ा 
अिदुाि रकम खचा सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 को अलधि एवं स्थािीय सरकार ऐि, 2074 
को दफा 102 उपदफा (2) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी करैयामाई गाउाँपालिकाको िैंङ्गिक 
ङ्ग ंसा लिवारण कोष सञ् चािि मापदण्ड, 2078  यार गररएको छ । 

 

१) संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ: 

(क) यो कायाङ्गवलधको िाम करैयामाई गाउाँपालिकाको "िैंङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारण कोष 
सञ् चािि मापदण्ड, 2078" र िे छ । 

(ख) यो मापदण्ड करैयामाई गाउाँपालिकाको प्रमखु ज्यूबाट प्रमाक्षणकरण भएपलछ िाग ु
 िेुछ । 

 

२) पररभाषा: 
ङ्गवषय वा प्रसंगिे अको अथा ििागेमा यस मापदण्डमा: 
(क) "गाउाँपालिका" भन्नािे करैयामाई गाउाँपालिकािाई सम्झि ुपिेछ । 

(ख) "कोष" भन्नािे दफा (३) बमोक्षजमको िैंङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारण कोष सम्झि ुपछा । 

(ग) "पीलड " भन्नािे िैंङ्गिक ङ्ग ंसाबाट पीलड  वा प्रभाङ्गव  व्यक्षि सम्झि ुपछा । 
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(घ) "घरेि ुङ्ग ंसा" भन्नािे सावाजलिक वा लिजी जीविमा लििको आधारमा कसै प्रल  
शारीररक, मािलसक, यौिजन्य िल  वा पीडा परु् याउिे काया सम्झि ुपदाछ र सो 
शब्दिे लििको आधारमा  िेु वा  िु सक्िे कुिै पलि प्रकारको अमािजन्य, 
पीडाजन्य वा धम्कीपूणा व्यव ार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा 
मङ्ग िािाई स्व न्त्र ािाई उपभोग गिाबाट वक्षञ् च  गिे कुिै काया समे िाई 
जिाउाँछ । 

(ङ) "कोष संचािि सलमल " भन्नािे मापदण्डको दफा (१) बमोक्षजम गदि  सलमल िाई 
सम्झि ुपदाछ । 

 

३) कोषको स्थापिा: 
(१) िैङ्गिक ङ्ग ंसा पीलड  र प्रभाङ्गव  रुको  त्काि उद्धार गिा, रा   र पिु:स्थापिा 

गिे काम समे का िालग करैयामाई गाउाँपालिकािे एक ङ्ग ंसा लिवारण कोष खडा 
गरेको छ । 

(२) कोषमा दे ाय बमोक्षजमको रकम जम्मा गिा सङ्गकिेछ । 

(क) संघीय  था प्रदेश सरकारबाट प्राप्त  िेु अिदुाि रकम 

(ख) करैयामाई गाउाँपालिकाको आन् ररक स्रो बाट छुट् याइएको रकम 

(ग) ङ्गवलभन्न संघ संस्था वा व्यक्षिबाट स योग स्वरुप प्राप्त रकम 

(घ) अन्य कुिै आन् ररक  था बाङ्ग य स्रो बाट प्राप्त रकम 

(ङ) बैंक खा ामा र ेको मौज्दा बाट प्राप्त ब्याज रकम 

 

४) कोषमा रकम जम्मा गिे: 

करैयामाई गाउाँपालिकािे प्रत्येक वाङ्गषाक बजेटमा व्यवस्था गरी कोषमा रकम जम्मा 
गिुा पिेछ । 

 

५) कोषको उपयोग: 

(१) कोषको रकम दे ायको कामको िालग उपिब्ध गराउि उपयोग गररिेछ:- 

(क) पीलड िाई  त्काि उद्धार गिा,  

(ख) पीलड िाई औषधी उपचार उपचार गिा,  
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(ग) पीलड िाई  त्काि उपचार उपचार गराउाँदा िागेको खचा पीडकिे  त्काि 
व्य ोिा िसक्िे भई अदाि को आदेश बमोक्षजम त्यस् ी पीलड को स्वास््य उपचार 
गिा, 

(घ) रा   प्रदाि गिा  था आलथाक स योग उपिब्ध गराउिे, 

(ङ) पीलड िाई कािूिी स ाय ा,  

(च) सीपमिुक  ालिम प्राप्त पीलड िाई स्वरोजगारका िालग कुिै व्यवसाय स्थापिा 
गिाको िालग अिदुाि रकम प्रदाि गिा, 

(छ) पीलड  र प्रभाङ्गव का िालग पिुस्थाापिा गराउि, 

(ज) अल्पकािीि मङ्ग िा सरुिा सेवा केन्र संचाििको िालग रकम प्रदाि गिा, 
(झ) पीलड को िालग कोष पररचािि सलमल िे  ोके बमोक्षजमको अन्य काम गिा,  

(२) उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेक्षखएको भए ापलि कोष संचािि सलमल िे 
िैङ्गिक ङ्ग ंसाबाट पीलड  बािबालिका  था ङ्गकशोर वा िैङ्गिक ङ्ग ंसाबाट प्रभाङ्गव  
भई िागू पदाथाको दवु्यासिमा फसेका वा सडकमा आएका व्यक्षििाई प्राथलमक ा 
ददई कोषको रकम खचा गिा सक्िेछ । 

 

६) कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गिा िसङ्गकिे: 

कोषको रकम दफा (5) बमोक्षजम बा ेक अन्य कामका िालग उपयोग गिा सङ्गकिे 
छैि। 

 

७) रा    था आलथाक स योगको आधार र मापदण्ड: 

(१) करैयामाई गाउाँपालिकािे कोष पररचािि सलमल  गिि गरी पीलड  र प्रभाङ्गव िाई 
रा    था आलथाक स योग प्रदाि गिुा पदाछ । 

(२) कोष संचािि सलमल  उपदफा (१) बमोक्षजम पीलड  र प्रभाङ्गव िाई रकम उपिब्ध 
गराउाँदा दे ाय बमोक्षजमको रकमको  द र आधार लिि ुपदाछ । 

(क) पीलड िाई  त्काि उद्धार, औषधी उपचार, पिुस्थाापिा वा रा    था आलथाक 
स योग िगरेमा गम्भीर मािवीय िल   िेु देक्षखएका कोष संचािि सलमल  लिणाय 
गरी (रु.२०,०००।-)बीस  जार रुपैयााँ िबढ् िे गरी मिालसव रकम, 



 

5 
 

(ख) ङ्ग ंसा पीलड िे कुिै सीपमिुक  ालिम प्राप्त गरी व्यवसाय संचािि गिाका िालग 
वस् गु  स योग वा िगद अिदुाि माग गरेमा व्यवसायको प्रकृल  र औक्षचत्य ा 
आधारमा प्रल  व्यक्षि बढीमा (रु.२०,०००।-)बीस  जार रुपैयााँ, 

(ग) पीलड िाई कािूिी स ाय ा, मिोवैज्ञालिक उपचार वा मिोङ्गवमशाका िालग 
(रु.5,०००।-) पााँच  जार रुपैयााँमा िबढ् िे गरी िागेको यथाथा खचा, 

(घ) पीलड िाई  त्काि उद्धार गिुा पिे भएमा सवारी साधि प्रयोग गिुा पिे भए 
सावाजलिक सवारी साधिबाट यात्रा गदाा िाग्िे भााँडा रकम, खािा खचा वाप  
प्रल ददि (रु.3००।-)  ीि सय रुपैयााँ र बास बस्ि ुपिे भए सो वाप  छुटै 
रकम ददि ुपिे भएमा प्रल ददि (रु.5००।-) पााँच सय रुपैयााँको दरिे िागेको 
यथाथा खचा रकम, 

(ङ) पीलड िाई अस्प ािमा भिाा गरी औषधी उपचार गिुा पिे भएमा अस्प ाि आउाँदा 
जााँदा सवारी साधि प्रयोग गिुा पिे भए सावाजलिक सवारी साधि प्रयोग गदाा 
भााँडा रकम, खािा खचा वाप  प्रल  ददि (रु.3००।-)  ीि सय रुपैयााँ, 
अस्प ािमा बस्िे व्यवस्था िभई वाङ्ग र बस्ि ुपरेमा बास खचा वाप  प्रल ददि 
(रु.5००।-) पााँच सय रुपैयााँ र उपचार खचा यथाथा खचा रकम, 

(च) कोष संचािि सलमल   ोके बमोक्षजमको अन्य कामको िालग कामको प्रकृल , 
आवश्यक ा र औक्षचत्य ाको आधारमा बढीमा (रु.1०,०००।-) दश  जार 
रुपैयााँ, 
 

८) रा    था आलथाक स योग प्राप्त गिा लिवेदि ददि ुपिे: 

(क) यस मापदण्ड बमोक्षजम रा    था आलथाक स योग प्राप्त गिा चा िे पीलड  वा 
सरोकारवािा व्यक्षििे रा    था आलथाक स योग पाउि ु पिे मिालसव खिुाई 
कायााियमा लिवेदि ददि ुपिेछ । 

(ख) उपदफा (1) बमोक्षजम प्राप्त लिवेदि उपर जााँचबझु गदाा पीलड   था प्रभाङ्गव िाई 
रा    था आलथाक स योग उपिब्ध गराउि ुपिे आधार देक्षखएमा मापदण्डको दफा 
(7) बमोक्षजम कोष संचािि सलमल िे लिणाय गरी उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 
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(ग) उपदफा (2) मा जिुसकैु कुरा उल्िेख भए ापलि पीलड   था प्रभाङ्गव िाई  त्काि 
रा    था आलथाक स योग उपिब्ध गराउि ुपिे मिालसव आधार देक्षखएमा दफा 
(7) बमोक्षजम कोष संचािि सलमल बाट पलछ अिमुोदि गराउिे गरी संयोजकिे 
 त्काि उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 

(घ) उपदफा (1) बमोक्षजम प्राप्त लिवेदि अिसुार जााँचबझु गदाा पीलड   था प्रभाङ्गव िाई 
रा    था आलथाक स योग उपिब्ध गराउि ुपिे आधार िदेक्षखएमा सोको जािकारी 
लिवेदकिाई गराउि ुपिेछ । 

 

९) कोष सञ् चािि सलमल  गिि: 

(९.१) कोषको संचािि  था व्यवस्थापि गिे प्रयोजिको िालग एक कोष संचािि 
सलमल  र िेछ । 

(९.2) सलमल को गिि दे ाय बमोक्षजम  िेुछ । 

(क) गाउाँपालिका उपप्रमखु       संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृ       सदस्य 

(ग) सामाक्षजक ङ्गवकास सलमल  संयोजक     सदस्य 

(घ) आलथाक प्रशासि शाखा प्रमखु      सदस्य 

(ङ) जिस्वास््य प्रवधाि शाखा प्रमखु     सदस्य 

(च) ईिाका प्र री कायााियको प्रमखु     सदस्य 

(छ) कािूिी मालमिा शाखा प्रमखु      सदस्य 

(ज) िैंङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारणको िेत्रमा काया गिे संघ संस्था रु मध्येबाट संयोजकिे 
मिोलि  गरेको एक जिा सदस्य      सदस्य 

(झ) मङ्ग िा बािबालिका  था सामाक्षजक ङ्गवकास शाखा प्रमखु  सदस्य सक्षचव 

 

१०) सलमल को काम, क ाव्य र अलधकार: 

सलमल को काम, क ाव्य र अलधकार दे ाय बमोक्षजम  िेुछ । 

(क) िैङ्गिक ङ्ग ंसा पीलड   था प्रभाङ्गव को उद्धार गिे, पिु:स्थापिा गिे  था रा    था 
आलथाक स योग उपिब्ध गराउिे सम्बन्धमा कायाक्रम  जुामा गिे, 
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(ख) िैङ्गिक ङ्ग ंसा पीलड   था प्रभाङ्गव को पङ्ग चाि गिे र वास् ङ्गवक पीलड   था 
प्रभाङ्गव का रा    था आलथाक स योग उपिब्ध गराउिे, 

(ग) स्वीकृ  कायाक्रमका िालग कोष पररचािि गिे गराउिे, 

(घ) स्वीकृ  कायाक्र कायाान्वयि भए िभएको सम्बन्धमा अिगुमि गिे, 

(ङ) सलमल बाट गररिे कायाक्रमको अिगुमि गिे वा गराउिे, 

(च) िैङ्गिक ङ्ग ंसा लिवारणको िेत्रमा काम गिे लिकायसाँग समन्वय गिे, 

(छ) सलमल िाई  त्काि आवश्यक पिे कोषमा र ेको रकम उपयिु िेत्रमा िगािी 
गिे, 

(ज) कोषमा रकम वङृ्गद्धको िालग खोजी गिे, 

(झ) िैङ्गिक ङ्ग ंसा पीलड   था प्रभाङ्गव  सम्बन्धी अन्य काम गिे वा गराउिे, 

 

११) सलमल को बैिक र लिणाय: 

(क) सलमल को बैिक आवश्यक ा अिसुार बस्िेछ, 

(ख) सलमल को बैिक संयोजकिे  ोकेको लमल , समय र स्थािमा बस्िेछ, 

(ग) सलमल को कुि सदस्य संख्याको 50% प्रल श  भन्दा बढी सदस्य रु उपक्षस्थ  भएमा 
सलमल को बैिकको गणपरुक संख्या पगुेको मालििेछ, 

(घ) सलमल को बैिकको अध्यि ा सलमल को संयोजकिे गिेछ र लिजको अिपुक्षस्थल मा 
उपक्षस्थ  सदस्य रु मध्येबाट छािेको सदस्यिे गिेछ, 

(ङ) सलमल को बैिकमा ब मु को राय मान्य  िेुछ र म  बराबर भएमा बैिकको 
अध्यि ा गिे व्यक्षििे लिणाायक म  ददिेछ, 

(च) सलमल िे आवश्यक ा अिसुार गाउाँपालिकाको कुिै पदालधकारी वा कमाचारीिाई 
सलमल को बैिकमा पयावेिकको रुपमा आमन्त्रण गिा सक्िेछ, 

(छ) सलमल को लिणाय सलमल को सदस्य सक्षचविे प्रमाक्षण  गरी राक्षखिेछ, 

(ज) सलमल को बैिक सम्बन्धी अन्य कायाङ्गवलध सलमल को बैिकमा लिणाय गरी लिधाारण 
गिा सङ्गकिेछ, 
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१२) सलमल को प्रशासलिक खचा: 
सलमल को प्रशासलिक खचा कोषमा जम्मा भएको रकम र सो कोषबाट प्राप्त व्याज 
रकमको 5% प्रल श  भन्दा बढी  िेु छैि । 

 

१३) खा ा सञ् चािि सम्बन्धमा: 
क) कोषको रकम सलमल को लिणाय बमोक्षजम कुिै वाक्षणज्य बैंकको खा ा खोिी जम्मा 

गिुा पदाछ । 

ख) उपदफा (क) बमोक्षजम खा ा सञ्चािि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृ  र िेखा शाखा 
प्रमखुको संयिु दस् ख बाट  िेुछ । 

 

१४) कोषको िेखा र िेखा पररिण: 

कोषको िेखा र िेखा पररिण गाउाँपालिकािे अपिाएको िेखा प्रणािी र िेखा परीिण 
प्रङ्गक्रया बमोक्षजम  िेुछ । 

 

१५) कोषको रकम ङ्गिज ि िेु: 

कोषको रकम खचा िभई आलथाक वषाको अन्त्यसम्म बााँकी र ेमा त्यस् ो रकम ङ्गिज 
 िेु छैि । 

 

१६) प्रल वेदि पेश गिे: 

क) सलमल िे आफूिे गरेको कायाको वाङ्गषाक प्रल वेदि आलथाक वषा समाप्त भएको ३ 
मङ्ग िा लभत्र गाउाँपालिकामा पेश गिुा पिेछ । 

ख) उपदफा (क) बमोक्षजम सलमल िे पेश गरेको प्रल वेदि गाउाँपालिकािे सावाजलिक 
गिेछ । 

 

१७) बैंिक भत्ता: 
सलमल का संयोजक र सदस्यिे सलमल को बैिकमा भाग लिए वाप  गाउाँपालिकािे  ोके 
बमोक्षजमको रकम बैिक भत्ता पाउाँिेछि ्। 

 

१८) कोषको सक्षचवािय: कोषको सक्षचवािय गाउाँपालिकाको कायााियमा र िेछ । 
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१९) अलभिेख राख् िे: सलमल िे आफुिे गरेका कामको अलभिेख दरुुस्  राख्न ुपिेछ । 

 

२०) लिदेशि ददि सक्िे: 

क) गाउाँपालिकािे सलमल को काम कारवा ीको सन्दभामा सलमल िाई लिदेशि ददि 
सक्िेछ । 

ख) उपदफा (क) बमोक्षजम गाउाँकायापालिकािे ददएको लिदेशि पाििा गिुा सलमल को 
क ाव्य  िेुछ । 

 

२१) अलधकार प्रत्यायोजि: 

सलमल िे यस कायाङ्गवलध बमोक्षजम आफुिाई प्राप्त अलधकार मध्ये आवश्यक ा अिसुार 
के ी अलधकार सलमल को संयोजक, सदस्य र गाउाँपालिकािे  ोकेको कुिै अलधकृ  
कमाचारीिाई प्रत्यायोजि गिा सक्िेछ । 

 

२२) कोष खारेज  िु सक्िे: 

(क) कुिै कारणवस कोष संचािि गिा आवश्यक िदेक्षखएमा गाउाँपालिकाको लिणाय 
कोष खारेज गिा सङ्गकिेछ । 

(ख) उपदफा (क) बमोक्षजम कोष खारेज भएमा कोषको रकम  स् ान् रण सम्बन्धी 
लिणाय गाउाँपालिकाको बैिकबाट  िेुछ । 

 

      

 


