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भोदी गाउँऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड-५, संख्मा-१, लभलत - २०७८/०३/०८ 

 

बाग-२ 

नेऩारको संविधान फभोन्जभ भोदी गाउँसबारे फनाएको देहाम फभोन्जभको कामयविलध सियसाधायणको जानकायीको 
रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

भोदी गाउँऩालरका 
 

                   लlै∙क हहसा ननवारण कोष (सचंालन) काययनवनध २०७* 

नेपालको संनबधान २०७२ को धारा ३८ को मनहलाको हकको कायायन्वयन गनय र 

लैl∙क हहसाबाट पीनडत वा प्रभानवतलाइ तत्काल ईद्धार गनय, औषधी ईपचार गनय 

वा पुन:yf{पना गने काययका लानग ufpFपानलकामा लlै∙क हहसा ननवारण कोष 

स्थापना गरी सो कोषबाट पीनडत वा प्रभानवतलाइ रकम प्रदान गने काययलाइ 

सरल, सहज एव ंप्रभावकारी बनाईनको लानग स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को 

दफा १०२ ईपदफा (२) ले ददएको ऄनधकार प्रयोग गरी df]bL ufpFपानलकाको लlै∙क 

हहसा ननवारण कोष सञ्चालन sfo{ljwL २०७* agfOएको छ । 

!=सनंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययनवनधको नाम “लैl∙क हहसा ननवारण कोष 

(संचालन) काययनवनध,२०७* रहकेो छ । 



यो काययनवनध ufpF sfo{kflnsfaf6 kfl/t eO{ :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP kl5  लाग ुहुन े

छ ।  

@=पररभाषाः नवषय वा प्रसंगल ेऄको ऄथय नलागेमा यस काययनवनधमा,–  

क. “कायायलय” भन्नाले df]bL, ufpF काययपानलकाको कायायलय सम्झनु पछय . 

ख.  “कोष” भन्नाले ननयम ३ बमोनजमको लैनगगक हहसा ननवारण कोष 

सम्झनु पछय । 

ग. “पीनडत” भन्नाले लैl∙क हहसाबाट पीनडत वा प्रभानवत व्यनि सम्झनु पछय 

। सो शब्दले घरेल ुहहसाबाट पीनडत र प्रभानवतलाइ समेत जनाईँछ ।  

घ. “मन्रालय” भन्नाले मनहला, बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक मन्रालय 

सम्झनु पछय ।  

ङ. “राहत सनमनत” भन्नाले ननयम ६ बमोनजमको राहत तथा अर्थथक 

सहयोग सनमनत सम्झनु पछय । 

च.“ लlै∙क हहसा” भन्नाले sfo{:yndf x'g] of}ghGo b'Jo{jxf/, ;fdflhs s'/LlthGo 

Jojxf/ nufot लैl∙क cfwf/df x'g] lx+;f ;Demg' k5{ . 

३)कोषको स्थापना :  

(१) लैl∙क हहसा नपनडत र प्रभानवतहरुको तत्काल ईद्धार गनय, राहत र 

पुनस्था{पना गने काम समेतका लानग पानलकाले एक हहसा ननवारण कोष खडा 

गरेको छ । 

(२) कोषमा दहेाय बमोनजमको रकम जम्मा गनय सदकनेछ । 

क) संघीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदान रकम 

ख) df]bL ufpFपानलकाको अन्तररक स्रोतबाट छुट्याआएको रकम 

ग) नवनभन्न संघ संस्था वा व्यनिबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम 

घ) ऄन्य कुनै अन्तररक तथा बाह \य स्रोतबाट प्राप्त रकम 

ङ) बैंक खातामा रहकेो मौज्दात बाट प्राप्त ब्याज रकम 

४) कोषमा रकम जम्मा गन:े- 

) df]bL ufpFपानलकाले प्रत्येक वार्थषक बजेटमा व्यवस्था गरी कोषमा रकम 

जम्मा गनुय पनेछ । 



५) कोषको ईपयोग :- (१) कोषको रकम दहेायको कामको लानग ईपलब्ध 

गराईन ईपयोग गररनेछ:– 

      (क) पीनडतलाइ तत्काल ईद्धार गनय, 

      (ख) पीनडतलाइ औषधी ईपचार गनय, 

 (ग) पीनडतलाइ तत्काल ईपचार गराईदा लागेको खचय पीडकले तत्काल व्यहोनय 

नसके्न भइ ऄदालतको        अदशे बमोनजम त्यस्तो पीनडतको स्वास््य ईपचार 

गनय, 

      (घ) राहत प्रदान गनय तथा अर्थथक सहयोग ईपल्ध गराईन, 

      (ङ) पीनडतलाइ कानूनी सहायता, मनोवैज्ञाननक ईपचार तथा मनोपरामशय 

लगायतका सेवा प्रदान गनय, 

     (च) सीपमुलक तानलम प्राप्त नपनडतलाइ स्वरोजागारका लानग कुनै व्यवसाय 

स्थापना गनयको लानग ऄनुदान रकम प्रदान गनय, 

      (छ) पीनडत र प्रभानवतका लानग पुनस्र्थापना गराईन, 

      (h) पीनडतको लानग कोष पररचालन सनमनतल ेतोके बमोनजमको ऄन्य काम 

गनय । 

(२) ईपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेनखएको भएतापनन कोष सञ्चालक 

सनमनतले लlै∙क हहसाबाट पीनडत बालबानलका तथा दकशोर दकशोरी वा 

लlै∙क हहसाबाट प्रभानवत भइ लागू पदाथयको दJुo{सनमा फसेका वा सडकमा 

अएका व्यनिलाइ प्राथनमकता ददइ कोषको रकम खचय गनय सके्नछ । 

  ६) कोषको रकम ऄन्य काममा ईपयोग गनय नसदकन े  

(१) कोषको रकम ननयम ४ मा लेनखए बाहकेको ऄन्य काययमा ईपयोग गनय 

सदकने छैन ।   

(२) ईपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेनखएको भएतापनन राहत सनमनतको 

सनचवालय तथा बठैक सञ्चालन गनय लाग्ने खचयको लानग कोषको रकम ईपयोग 

गनय सदकनेछ ।  

७) राहत तथा अर्थथक  सनमनतको गठनः  (१) पीनडतलाइ राहत तथा अर्थथक 

सहयोग ईपलब्ध गराईने काम समेतको लानग एक राहत सनमनत रहनछे ।   (२) 

राहत सनमनतको गठन दहेाय बमोनजम हुनेछ  



        क) ufpFkflnsf pkfWoIf           – ऄध्यि  

        v) प्रमुख प्रशासकीय ऄनधकृत                – सदस्य  

        घ) ufpF ;ef ;b:o dlxnf ! hgf                                – सदस्य  

       -ª_ k|d'v Onfsf k|x/L sfof{no                                   – सदस्य 

       (r) n}lËs नह +सा lgjf/0fsf] If]qdf sfo{/t :yflgo txdf u}/ ;/sf/L ;+:yfx? 

dWo]af6                                                      ;~rfns ;ldltn] 

tf]s]sf] ;+:yfsf] k|ltlglw Ps hgf             – ;b:o                                                                                        

       5) मनहला बालबानलका तथा zfvf k|d'v                     –   

सदस्य सनचव  

 (३) राहत सनमनतको सनचवालय कायायलयमा रहनेछ ।  

(४) राहत सनमनतको बैठक सम्वन्धी काययनवनध सो सनमनत अफैले ननधायरण 

गरे बमोनजम हुनेछ । 

८) सनमनतको काम,कतयव्य र ऄनधकार:-सनमनतको काम,कतयव्य र ऄनधकार दहेाय 

बमोनजम हुनेछ । 

क) लlै∙क हहसा नपनडत तथा प्रभानवtको ईद्धार गन े , पुनस्था {पना गने तथा 

राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईने सम्बन्धमा काययक्रम तजुयमा 

गने , 

ख) लlै∙क नहसा नपनडत तथा प्रभानवtको पनहचान गन ेर वास्तनवक नपनडत 

तथा प्रभानवtका राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईन,े 

ग) स्वीकृत काययक्रमका लानग कोष पररचालन गने गराईने, 

घ) स्वीकृत काययक्रम कायायन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा ऄनुगमन गन े, 

ङ)) सनमनतबाट गररने काययक्रमको ऄनगुमन गने वा गराईने , 

च) लैl∙क हहसा ननवारणको िेरमा काम गने ननकायसँग समन्वय गने , 

छ) सनमनतलाइ तत्काल अवश्यक पन ेकोषमा रहकेो रकम ईपयुि िेरमा 

लगानी गने , 

ज) कोषमा रकम बनृद्धको लानग खोजी गने , 



झ) लlै∙क हहसा नपनडत तथा प्रभानवत सम्बन्धी ऄन्य काम गने वा गराईने , 

९) राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईन ेरकमको हद र अधार (१) यस 

काययनवनध बमोनजम पीनडतलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईँदा 

दहेायको अधारमा दहेायको रकममा नबढ्ने गरी ईपलब्ध गराइनेछ –  

 (क) पीनडतलाइ तत्काल ईद्धार गनुय पने भएमा सवारी साधन प्रयोग गनुय पने भए 

सावयजननक सवारी साधनबाट यारा गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचय वापत 

प्रनतददन पाँचसय रुपैयाँ र बास बस्नु पने भए सो वापत छुटै रकम ददन ुपन ेभएमा 

प्रनतददन एकहजार रुपैयाँको दरल ेबढीमा पाँच हजार रुपयैाँ,   

 (ख)  पीनडतलाइ ऄस्पतालमा भनाय गरी औषधी ईपचार गनुय पन े भएमा 

ऄस्पताल अँईदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गनुय पने भए सावयजननक सवारी 

साधन प्रयोग गदाय लाग्ने भाडा रकम, खाना खचय वापत प्रनत ददन पाँच सय रुपैयाँ, 

ऄस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभइ वानहर बस्नु परेमा बढीमा तीन ददनको बास खचय 

वापत प्रनतददन एक हजार रुपैया ँ र ईपचार खचय समेत गरी बढीमा पाँच हजार 

रुपैया,  

(ग)  कानूनी सहायता, मनोवैज्ञाननक ईपचार वा मनोनवमशयका लानग पाचँ हजार 

रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथाथय खचय,  

(घ)  कुन ैव्यवसाय गनयको लानग वीई पूँजीको रुपमा वस्तुगत तथा नगद ऄनुदान 

समेत गरी बढीमा वीस हजार रुपैया,  

(ङ)  पनुस्थायपनाको लानग बढीमा पाचँ हजार रुपैयाँ,    

(२) ईपननयम (१) बमोनजमको रकम ऄपयायप्त भएको मनानसव अधार र 

प्रमाण सनहत कुनै पीनडतल े कायायलयमा ननवेदन ददएमा र सो व्यहोरा 

मनानसव दनेखएमा राहत सनमनतले त्यस्तो पीनडतलाइ दइु हजार रुपैयामँा 

नवढ्ने गरी मनानसव रकम थप गरी ददन सके्नछ ।   

१०) राहत तथा अर्थथक सहयोग प्राप्त गनय ननवदेन ददन ुपन े: 

(१) यस मापदण्ड बमोनजम राहत तथा अर्थथक सहयोग प्राप्त गनय चाहन ेपीनडत 

वा सरोकारवाला व्यनिले राहत तथा अर्थथक सहयोग पाईनु पने मनानसव कारण 

खुलाइ कायायलयमा ननवेदन ददनुपनेछ । 



(२) ईपदफा (१) बमोनजम प्राप्त ननवेदन ईपर जाचँबुझ गदाय पीनडत तथा 

प्रभानवतलाइ राहत तथाअर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पन े अधार दनेखएमा 

मापदण्डको दफा (७) बमोनजम कोष संचालन सनमनतले ननणययगरी ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ईल्लेख भएतापनन पीनडत तथा प्रभानवतलाइ 

तत्काल राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पन े मनानसव अधार 

दनेखएमा दफा (७) बमोनजम कोष संचालन सनमनत बाट पनछ ऄनुमोदन गराईन े

गरी संयोजकले तत्काल ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोनजम प्राप्त ननवेदन ऄनुसार जाचबुझ गदाय पीनडत तथा 

प्रभानवतलाइ राहत तथा अर्थथक सहयोग ईपलब्ध गराईनुपने अधार नदनेखएमा 

सोको जानकारी ननवेदकलाइ गराईनुपनेछ । 

११) थप रकम ननकासा माग गनय सके्न:-  (१) राहत  सनमनतबाट कायायलयको 

नाममा ननकासा भएको रकम ऄपo{fKt भएमा कायायलयल ेसो को कारण खुलाइ 

ufpF काययपानलकासगँ थप रकम माग गनय सके्नछ ।   

 (२) ईपननयम (१) बमोनजम थप रकम माग भइ अएमा प्रमुख प्रशासकीय 

ऄनधकृतले  अवश्यकता र औनचत्यता हरेी कोषबाट थप रकम ननकासा ददन सके्नछ 

।  

१२) छुटै्ट खाता खोल्न ुपनःे (१) ufpF सभाबाट कोषको लानग नवननयोजन भएको 

रकम कायायलयको नाममा कुनै बानणज्य बैंकमा छुटै्ट खाता खोली जम्मा गनुय 

पनेछ ।   

 (२) ईपननयम (१) बमोनजमको खाताको सञ्चालन ufpF काययपानलकाको प्रमुख 

प्रशासकीय ऄनधकृत र लेखा ऄनधकृतको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

१३) कोषको लखेा र लखेा पररिणः(१)  कोषको अय व्ययको लेखा प्रचनलत 

कानून बमोनजम रानखनेछ ।   

(२) कोषको लेखापरीिण महालेखा पररिकबाट हुनेछ ।  

१४) अवर्थत (ररभल्भीङ) कोषः यो कोष अवर्थत (ररभल्भीङ) कोषको रुपमा 

रहनेछ ।   



१५) प्रनतवदेन पशे गनःे (१) राहत सनमनतले प्रत्येक छ मनहनामा सो सनमनतबाट 

भए गरेका काम कारवाहीको प्रनतवेदन काययपानलकामा समि पेश गनुय पनेछ ।        

 (२) राहत सनमनतले अर्थथक बषय समाप्त भएको तीन मनहना नभर सो सनमनतबाट 

ऄनघल्लो अर्थथक बषय भररमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रनतवेदन मन्रालयमा 

समेत  पशे गनुय पनछे ।        

 (३) मन्रालयले ईपननयम (२) बमोनजमको प्रनतवेदन सावयजननक गनय सके्नछ ।  

१६) बठैक भत्ाः  राहत सनमनतका ऄध्यि वा सदस्यले सो सनमनतको बैठकमा 

भाग नलए वापत ufpF काययपाlnकाले तोके बमोनजमको रकम बैठक भत्ा वापत 

पाईनेछन ्।  

१७) ननदशेन ददन सके्नः  (१) काययपानलकाले राहत सनमनतको काम कारवाहीको 

सम्वन्धमा सो सनमनतलाइ  अवश्यक ननदशेन ददन सके्नछ ।    

      (२) ईपननयम (१) बमोनजम ददआएको ननदशेनको पालना गनुय राहत 

सनमनतको कतयव्य हुनेछ  

१८)यस काययनवनधको व्याख्या र अवश्यकता ऄनुसार संशोधन गने ऄनधकार 

समेत ufpF काययपालीकालाइ हुन े

Dff]bL ufpFsfo{पानलकाको लlै∙क हहसा ननवारण कोष सञ्चालन sfo{ljwL २०७*  
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