लैंगिक ग स
िं ा गिवारण कोष (सच
िं ालि) कार्यगवगि ,२०७७

गैंडाकोट नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गैंडाकोट नविपरासी( ब.स.ु प.ू )

लैंगिक ग स
िं ा गिवारण कोष(सच
िं ालि) कार्यगवगि ,२०७७
प्रत्र्ेक व्र्लिको सरु लित र सम्मानजनक तवरिे बााँच्न पाउने अलिकारको सम्मान गर्दै घर पररवारलित्र, घर पररवारसंग
गााँलसएर वा घर पररवारबालिर िुने लिसं ाजन्र् कार्यिाई र्दण्डनीर् बनाई त्र्स्तो कार्य लनर्न्त्रण गनय िैंलगक लिसं ा र घरे िु
लिसं ाबाट पीलडत प्रिालवत व्र्लििाई सरं िण गरी न्र्ार् प्रर्दान गने सम्बन्िमा आलथयक व्र्वस्था गनयु आवश्र्क िएकोिे
गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलि लनर्लमत गने ऐन २०७५ को र्दफा ४ (१) बमोलजम गैंडाकोट नगर
कार्यपालिकािे र्ो कार्यलविी लनमायण गरी िागु गरे को छ ।
१. सगिं िप्त िाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यलवलिको नाम “िैङ्लगक लिसं ा लनवारण कोष (सच
ं ािन) कार्यलवलि, २०७७
रिेको छ ।
(२) र्ो कार्यलवलि गैंडाकोट नगरपालिकाको स्थानीर् राजपत्रमा प्रकालशत िएको लमलत र्देलि िागु िुनेछ ।
२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलवलिमा,–
क) “कार्ायिर्” िन्नािे गैंडाकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पछय
ि) “कोष” िन्नािे लनर्म ३ बमोलजमको िैङ्लगक लिसं ा लनवारण कोष सम्झनु पछय ।
ग) “पीलडत” िन्नािे िैङ्लगक लिसं ाबाट पीलडत वा प्रिालवत व्र्लि सम्झनु पछय । सो शब्र्दिे घरे िु लिसं ाबाट पीलडत र
प्रिालवतिाई समेत जनाउाँछ ।
घ) “मन्त्रािर्” िन्नािे मलििा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रािर् सम्झनु पछय ।
ङ) “राित सलमलत” िन्नािे लनर्म ६ बमोलजमको राित तथा आलथयक सिर्ोग सलमलत सम्झनु पछय ।
च) “िैङ्लगक लिसं ा” िन्नािे कार्यस्थिमा िुने र्ौनजन्र् र्दव्ु र्यविार, सामालजक कुरीलतजन्र् व्र्विार िगार्त िैङ्लगक
आिारमा िुने लिसं ा सम्झनु पछय । सो शब्र्दिे घरे िु लिसं ा समेतिाई जनाउाँछ ।
३. कोषको स्थापिाः (१) िैङ्लगक लिसं ा लनवारण कोष नामको एक कोष स्थापना गररएको छ।
(२) कोषमा र्देिार् बमोलजमका रकमिरु रिनेछन् –
क) गैंडाकोट नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम ,
ि) लवलिन्न संघ संस्था तथा व्र्लििरुबाट प्राप्त रकम
ग) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
स्पगिकरणः र्स कोषमा र्दालििा िुन आउने रकमको बैिालनकता जााँच गरे र मात्र सम्बलन्ित व्र्लि वा
संस्थाबाट लिईने छ । आम्र्दानीको श्रोत निि
ु ेको सम्पत्ती वा रकम लिईने छै न् ।
(३) उपलनर्म (१) बमोलजमको रकम रालरिर् बालणज्र् बैंकमा छुट्टै िाता िोिी जम्मा गररनेछ
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(४) कोषको िाताको सञ्चािन नगरपालिकाको प्रमि
ु प्रशासकीर् अलिकृ त र िेिा अलिकृ तको संर्ि
ु
र्दस्तितबाट िुनेछ ।
४. कोषको उपर्ोिः (१) कोषको रकम र्देिार्को कामको िालग पीलडतिाई उपिब्ि गराउन उपर्ोग गररनेछ –
(क) तत्काि उद्धार गनय,
(ि) औषलि उपचार गनय,
(ग) राित प्रर्दान गनय तथा आलथयक सिर्ोग उपिव्ि गराउन,
(घ) काननू ी सिार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार तथा मनोलवमसय प्रर्दान गनय,
(ङ) कुनै व्र्वसार् गनयको िालग वीउ पाँजू ी (लसड मलन) को रुपमा प्रर्दान गनय,
(च) पनु स्थायपना गराउन,
(छ) पीलडतको िालग राित सलमलतिे तोके बमोलजमको अन्र् काममा ।
(ज) पीलडतका िालग लसप तथा िमता अलिवृलद्ध सम्बन्िी कार्यमा ।
(२) उपलनर्म (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको िएतापलन राित सलमलतिे िैङ्लगक लिसं ाबाट पीलडत बािबालिका
तथा लकशोर लकशोरी वा िैङ्लगक लिसं ाबाट प्रिालवत िई िागू पर्दाथयको र्दव्ु र्यसनमा फसेका वा सडकमा आएका
व्र्लििाई प्राथलमकता लर्दई कोषको रकम िचय गनय सक्नेछ ।
५. कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोि ििय िसगकिे :
(१) कोषको रकम लनर्म ४ मा िेलिए बािेकको अन्र् कार्यमा उपर्ोग गनय सलकने छै न ।
(२) उपलनर्म (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको िएतापलन राित सलमलतको सलचवािर् तथा बैठक सञ्चािन गनय िाग्ने
िचयको िालग कोषको रकम उपर्ोग गनय सलकनेछ ।
६. रा त तथा आगथयक सगमगतको िठिः (१) पीलडतिाई राित तथा आलथयक सिर्ोग उपिब्ि गराउने काम समेतको
िालग एक राित सलमलत रिनेछ ।
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(२) राित सलमलतको गठन र्देिार् बमोलजम िुनेछ:
क) नगर उपप्रमि
ु ः

- संर्ोजक

ि) प्रमि
ु प्रशासकीर् अलिकृ त

- सर्दस्र्

ग) सामालजक लवकास सलमलत सर्ं ोजकः

- सर्दस्र्

घ) आलथयक प्रशासन शािा प्रमि
ु

- सर्दस्र्

ङ) जनस्वास््र् प्रवियन शािा प्रमि
ु

- सर्दस्र्

च) ईिाकाप्रिरी कार्ायिर्को अलिकृ त प्रलतलनलि

- सर्दस्र्

छ) काननु ी मालमिा शािा प्रमि
ु

- सर्दस्र्

ज) िैंलगक लिाँसा लनवारणको िेत्रमा कार्य गने संघ सस्ं थािरु मध्र्ेबाट सर्ं ोजकिे मनोलनत
गरे को एक जना

- सर्दस्र्

ज) मलििाबािबालिका तथा सामालजक लवकास शािा प्रमि
ु

- सर्दस्र् सलचव

(३) राित सलमलतको सलचवािर् कार्ायिर्मा रिनेछ ।
(४) राित सलमलतको बैठक सम्वन्िी कार्यलवलि सो सलमलत आफै िे लनिायरण गरे बमोलजम िुनेछ
७. रा त सगमगतको काम, कतयब्र् र अगिकारः राित सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार र्देिार् बमोलजम िुनेछः
(क) पीलडतिाई राित तथा आलथयक सिर्ोग उपिब्ि गराउने,
(ि) राित तथा आलथयक सिर्ोगको सर्दपु र्ोग िए वा निएको सम्वन्िमा अनगु मन गने वा गराउने,
(ग) लजल्िास्तरमा िैङ्लगक लिसं ा लनवारणको िेत्रमा कार्यरत लवलिन्न संघ, संस्था तथा लनकार्िरु बीच समन्वर् गने,
(घ) िैङ्लगक लिसं ा िुन नलर्दनको िालग स्थानीर्स्तरमा जनचेतनामि
ू क कार्यक्रम सञ्चािन गने ।
८. रा त तथा आगथयक स र्ोि उपलब्ि िराउिे रकमको द र आिार: (१) र्स कार्यलवलि बमोलजम पीलडतिाई राित
तथा आलथयक सिर्ोग उपिब्ि गराउाँर्दा र्देिार्को आिारमा र्देिार्को रकममा नबढ्ने गरी उपिब्ि गराईनेछ –
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(क) पीलडतिाई तत्काि उद्धार गनयु पने िएमा सवारी सािन प्रर्ोग गनयु पने िए सावयजलनक सवारी सािनबाट र्ात्रा
गर्दाय िाग्ने िाडा रकम, िाना िचयवापत प्रलतलर्दन पााँचसर् रुपैर्ााँ र बास बस्नु पने िए सो वापत छुटै रकम लर्दनु
पने िएमा प्रलतलर्दन एकिजार रुपैर्ााँको र्दरिे बढीमा पााँच िजार रुपैर्ााँ,
(ि) पीलडतिाई अस्पतािमा िनाय गरी औषिी उपचार गनयु पने िएमा अस्पताि आाँउर्दा जााँर्दा सवारी सािन प्रर्ोग
गनयु पने िए सावयजलनक सवारी सािन प्रर्ोग गर्दाय िाग्ने िाडा रकम, िाना िचय वापत प्रलत लर्दन पााँच सर् रुपैर्ााँ,
अस्पतािमा बस्ने व्र्वस्था निई वालिर बस्नु परे मा बढीमा तीन लर्दनको बास िचय वापत प्रलतलर्दन एक िजार
रुपैर्ााँ र उपचार िचय समेत गरी बढीमा पााँच िजार रुपैर्ा,
(ग) काननू ी सिार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार वा मनोलवमशयका िालग पााँच िजार रुपैर्ााँमा नबढ्ने गरी िागेको र्थाथय
िचय,
(घ) कुनै व्र्वसार् गनयको िालग वीउ पाँजू ीको रुपमा वस्तुगत तथा नगर्द अनर्दु ान समेत गरी बढीमा वीस िजार रुपैर्ा,
(ङ) पनु स्थायपनाको िालग बढीमा पााँच िजार रुपैर्ााँ,
(च) राित सलमलतिे तोके बमोलजमको अन्र् कामको िालग कामको प्रकृ लत िेरी बढीमा र्दश िजार रुपैर्ााँ ।
(२) उपलनर्म (१) बमोलजमको रकम अपर्ायप्त िएको मनालसव आिार र प्रमाण सलित कुनै पीलडतिे कार्ायिर्मा लनवेर्दन
लर्दएमा र सो व्र्िोरा मनालसव र्देलिएमा राित सलमलतिे त्र्स्तो पीलडतिाई र्दईु िजार रुपैर्ााँमा नवढ्ने गरी मनालसव रकम
थप गरी लर्दन सक्नेछ ।
(३) उपलनर्म (२) मा जनु सुकै कुरा िेलिएको िएतापलन नेपाि वालिर रिे बसेको पीलडतिाई राित सलमलतिे तोके
बमोलजमको राित तथा आलथयक सिर्ोग उपिब्ि गराउन सलकनेछ ।
९. रा त तथा आगथयक स र्ोि प्राप्त ििय गिवेदि गदिु पिनः (१) र्स कार्यलवलि बमोलजम राित तथा आलथयक सिर्ोग
प्राप्त गनय चािने पीलडत वा सरोकारवािा व्र्लििे राित तथा आलथयक सिर्ोग पाउनु पने मनालसव कारण िि
ु ाई
कार्ायिर्मा लनवेर्दन लर्दनु पनेछ ।
(२) उपलनर्म (१) बमोलजम प्राप्त िएको लनवेर्दन जााँचबझु गर्दाय पीलडतिाई राित तथा आलथयक सिर्ोग गनयु पने र्देलिएमा
राित सलमलतिे लनर्म ८ को अिीनमा रिी पीलडतिाई राित तथा आलथयक सिर्ोग उपिब्ि गराउनेछ ।
९क. तत्काि रकम उपिव्ि गराउन सक्ने (१) र्स कार्यलवलिमा अन्र्त्र जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको िएता पलन पीलडतिाई
तत्काि उद्धार, औषलि उपचार, पनु स्थायपना वा राित तथा आलथयक सिर्ोग प्रर्दान नगरे मा गलम्िर तथा मानवीर् िलत
िुने र्देलिएमा राित सलमलतको अध्र्ििे सो प्रर्ोजनको िालग कोषबाट पचास िजार रुपैर्ााँमा नवढ्ने गरी मनालसव
रकम सम्वलन्ित पीलडतिाई उपिव्ि गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) वमोलजमको अवस्था परी राित सलमलतको अध्र्िबाट पीलडतिाई रकम उपिव्ि गराइएकोमा
त्र्सरी रकम उपिव्ि गराइएपलछ वस्ने राित सलमलतको वैठकबाट सो लवषर्को अनुमोर्दन गराउनु पनेछ ।
१०. थप रकम गिकासा माि ििय सक्िे : (१) राित सलमलतबाट कार्ायिर्को नाममा लनकासा िएको रकम अपर्ायप्त िएमा
कार्ायिर्िे सो को कारण िि
ु ाई नगर कार्यपालिकासाँग थप रकम माग गनय सक्नेछ ।
(२) उपलनर्म (१) बमोलजम थप रकम माग िई आएमा प्रमि
ु प्रशासकीर् अलिकृ तिे आवश्र्कता र औलचत्र्ता िेरी
कोषबाट थप रकम लनकासा लर्दन सक्नेछ ।
११. छुट्टै खाता खोल्िु पिनः (१) नगर सिाबाट कोषको िालग लवलनर्ोजन िएको रकम कार्ायिर्को नाममा कुनै बालणज्र्
बैंकमा छुट्टै िाता िोिी जम्मा गनयु पनेछ ।
(२) उपलनर्म (१) बमोलजमको िाताको सञ्चािन नगर कार्यपालिकाको प्रमि
ु प्रशासकीर् अलिकृ त र िेिा
अलिकृ तको सर्ं ि
ु र्दस्तितबाट िुनेछ ।
१२. कोषको लेखा र लेखा पररिणः (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित काननू बमोलजम रालिनेछ ।
(२) कोषको िेिापरीिण मिािेिा पररिकबाट िुनेछ ।
१३. आवगतय (ररभल्भीङ) कोषः र्ो कोष आवलतय (ररिल्िीङ) कोषको रुपमा रिनेछ ।
१४. प्रगतवेदि पेश ििनः (१) राित सलमलतिे प्रत्र्ेक छ मलिनामा सो सलमलतबाट िए गरे का काम कारवािीको प्रलतवेर्दन
कार्यपालिकामा समि पेश गनयु पनेछ ।
(२) राित सलमलतिे आलथयक बषय समाप्त िएको तीन मलिना लित्र सो सलमलतबाट अलघल्िो आलथयक बषय िररमा िए
गरे का काम कारवािीको प्रलतवेर्दन मन्त्रािर्मा समेत पेश गनयु पनेछ ।
(३) मन्त्रािर्िे उपलनर्म (२) बमोलजमको प्रलतवेर्दन सावयजलनक गनय सक्नेछ ।
१५. बैठक भत्ाः राित सलमलतका अध्र्ि वा सर्दस्र्िे सो सलमलतको बैठकमा िाग लिए वापत नगर कार्यपािीकािेिे
तोके बमोलजमको रकम बैठक ित्ता वापत पाउनेछन् ।
१६. गिदनशि गदि सक्िेः (१) कार्यपालिकािे राित सलमलतको काम कारवािीको सम्वन्िमा सो सलमलतिाई आवश्र्क
लनर्देशन लर्दन सक्नेछ ।
(२) उपलनर्म (१) बमोलजम लर्दइएको लनर्देशनको पािना गनयु राित सलमलतको कतयव्र् िुनेछ
१७. र्स कार्यलवलिको व्र्ाख्र्ा र आवश्र्कता अनसु ार संशोिन गने अलिकार समेत नगरकार्यपािीकािाई िुने छ ।
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