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हेटौंडा उपमहानगरपालिका िैङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारण कोष (सञ्चािन) कार्यङ्गवलि, २०७७

प्रस्तावनााः

समाजमा बढदै गइरहेको िै ङ्गिक ङ्गहिंसाबाट ङ्गपलडत/प्रभाङ्गवतिाई राहत ददने र पाररवाररक पुनस््ायपनागनयका
िालग कोष स््ापना गनय बान्छनीर् दे खिएकािे स््ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४को दफा १०२अन्तरगत
रङ्गह र्ो कार्यङ्गवलि तजयमाु गरी िागु गररएकोछ ।
१.

सिं खिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्यङ्गवलिको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका िै ङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारण
कोष (सिं चािन) कार्यङ्गवलि, २०७७" रहेको छ ।

(२) र्ो कार्यङ्गवलि राजपत्रमा प्रकाखित भएको लमलतदे खि िागु हुनेछ ।
२.

पररभाषााः ङ्गवषर् वा प्रसिं गिे अको अ्य निागेमा र्स कार्यङ्गवलिमा,

(क)

“उपप्रमुि” भन्नािेहेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुि सम्झनु पदयछ।
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(ि)

“कार्ायिर्” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पछय ।

(ग)

“कोष” भन्नािे दफा ३ बमोखजमको िै ङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारण कोष सम्झनु पछय ।

(घ)

“कार्यपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका सम्झनु पछय ।

(ङ)

“पीलडत” भन्नािे िैङ्गिक ङ्गहिंसाबाट पीलडत वा प्रभाङ्गवत व्र्खि सम्झनु पछय ।

(च)

“सञ्चािक सलमलत” भन्नािे दफा७ बमोखजमको राहत त्ा आल्यक सहर्ोग सलमलत सम्झनु
पछय ।

(छ)

“िै ङ्गिक ङ्गहिंसा” भन्नािे कार्यस््ि सावयजलनक स््ि, घरपररवारमा हुने र्ौनजन्र् दुव्र्र्वहार,
सामाखजक कुरीलतजन्र् व्र्वहार िगार्त िै ङ्गिक आिारमा हुने ङ्गहिंसा सम्झनु पछय ।

३.

कोषको स््ापनााः (१) िै ङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारण कोष नामको एक कोष स््ापना गररएको छ ।

(२)

कोषमा दे हार् बमोखजमका रकमहरु रहनेछनाः–

(क) उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,
(ि) सिं घीर् र प्रादे खिक सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) ङ्गवदे िी व्र्खि, अन्तराङ्गिर् सिं घ सिं स््ा,
(घ) स्वदे िी व्र्खि वा सिं घ वा सिं स््ाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
४.

कोषमा रकम जम्मा गननाः मङ्गहिा हक हीतको सिं रिणका िालग उपमहानगरपालिकािे बाङ्गषक
य रुपमा
खस्वकृत कार्यक्रम बमोखजमको रकम कोषमा जम्मा गरर र्स कोष माफयत िचय गनुय पननछ ।

५.

कोषको उपर्ोगाः (१) कोषको रकम दे हार्को कामको िालग पीलडतिाई उपिब्ि गराउन उपर्ोग
गररनेछाः–

(क) तत्काि उद्धार गनय,
(ि) औषलि उपचार गनय,
(ग) राहत प्रदान गनय त्ा आल्यक सहर्ोग उपिव्ि गराउने,
(घ) कानूनी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार त्ा मनोङ्गवमसय प्रदान गनय,
ूँ ी (लसड मलन) को रुपमा प्रदान गनय,
(ङ) कुनै व्र्वसार् गनयको िालग वीउ पूज

(च) पुनस््ायपना गराउन,
(छ) पीलडतको िालग सञ्चािक सलमलतिे तोके बमोखजमको अन्र् काममा,
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे खिएको भएतापलन सञ्चािक सलमलतिे िै ङ्गिक ङ्गहिंसाबाट
पीलडत बािबालिका त्ा ङ्गकिोर ङ्गकिोरी वा िै ङ्गिक ङ्गहिंसाबाट प्रभाङ्गवत भई िागू पदा्यको
दुव्र्यसनमा फसेका वामानलसक रोगी भई सडकमा आएका व्र्खििाई प्रा्लमकता ददई
कोषको रकम िचय गनय सक्नेछ ।
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६.

कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनय नसङ्गकनेाः (१) कोषको रकम दफा ५ मा िे खिए बाहेकको
अन्र् कार्यमा उपर्ोग गनय सङ्गकने छै न ।

७.

सञ्चािक सलमलतको गठनाः (१)सञ्चािक सलमलतको गठन दे हार् बमोखजम हुनछ
े ाः–

(क) नगर उपप्रमुि………………………………………………………………………..………. अध्र्ि
(ि) प्रमुि,मङ्गहिा सेि खजल्िा प्रहरी कार्ायिर् …………………………………..……….सदस्र्
(ग) उपप्रमुििे तोकेको नगर सभासदस्र् …………………………………………………..सदस्र्
(घ) कार्यपालिकािे तोकेको िै ङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारणको िेत्रमा कार्यरत गैर
सरकारी सिं स््ाहरु मध्र्ेबाट एक जना………………....................………..सदस्र्

(ङ) मङ्गहिा त्ा बािबालिका महािािा प्रमुि ……………...…………………………सदस्र् सखचव
(२)

उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोखजमको सदस्र्को पदावलि ३ बषयको हुनछ
े ।

(३)

सञ्चािक सलमलतको सखचवािर् कार्ायिर्मा रहनेछ ।

(४)

सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्वन्िी कार्यङ्गवलि सो सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोखजम
हुनछ
े ।

८.

सञ्चािक सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकाराः सञ्चािक सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार दे हार्
बमोखजम हुनेछाः

(क)

पीलडत/प्रभाङ्गवतिाई राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपिब्ि गराउने,

(ि)

राहत त्ा आल्यक सहर्ोगको सदुपर्ोग भए वा नभएको सम्वन्िमा अनुगमन गनन वा
गराउन,

(ग)

स््ानीर् तहमा िै ङ्गिक ङ्गहिंसा लनवारणको िेत्रमा कार्यरत ङ्गवलभन्न सिं घ, सिं स््ा त्ा लनकार्हरु
बीच समन्वर् गनन,

(घ)
९.

िै ङ्गिक ङ्गहिंसा हुन नददनको िालग स््ानीर्स्तरमा जनचेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गनन,

राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपिब्ि गराउने रकमको हद र आिाराः(१) र्स कार्यङ्गवलि बमोखजम
पीलडतिाई राहत त्ा आल्यक सहर्ोग उपिब्ि गराउूँदा दे हार्को आिारमा दे हार्को रकममा नबढ्ने
गरी उपिब्ि गराईनेछ ।

(क)

पीलडतिाई तत्काि उद्धार गनुय पनन भएमा सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पनन भए
सावयजलनक सवारी सािनबाट र्ात्रा गदाय िाग्ने भाडा रकम, िाना िचयवापत र बास
बस्नु पनन भए सो वापत छु टै रकम ददने,

(ि)

ूँ दा
पीलडतिाई अस्पतािमा भनाय गरी औषिी उपचार गनुय पनन भएमा अस्पताि आउ
जाूँदा सवारी सािन प्रर्ोग गनुय पनन भए सावयजलनक सवारी सािन प्रर्ोग गदाय िाग्ने
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भाडा रकम, िाना िचय, अस्पतािमा बस्ने व्र्वस््ा नभई वाङ्गहर बस्नु परे मा बढीमा
तीन ददनको बास िचय र दोहोरो नपनन गरर उपचार िचय समेत उपिब्ि गराउने,

(ग)

कानूनी सहार्ता, मनोवैज्ञालनक उपचार वा मनोङ्गवमियका िालग पाूँच हजार रुपैर्ाूँमा
नबढ्ने गरी िागेको र््ा्य िचय,

(घ)

ूँ ीको रुपमा वस्तुगत त्ा नगद अनुदान समेत
कुनै व्र्वसार् गनयको िालग वीउ पूज
गरी बढीमा वीस हजार रुपैर्ा,

(ङ)

पुनस््ायपनाको िालग बढीमा पाूँच हजार रुपैर्ाूँ,

(च)

सञ्चािक सलमलतिे तोके बमोखजमको अन्र् कामको िालग कामको प्रकृलत हेरी बढीमा
दि हजार रुपैर्ाूँ,

(२)

उपदफा (१) मा तोङ्गकए बाहेक कुनै घटनाको िालग ङ्गपलडतिे मनालसव आिार, कारण र
प्रमाण सङ्गहत लनवेदन ददएमा सो व्र्होरा मनालसव दे खिएमा कोष सञ्चािक सलमलतिे बङ्गढमा
पचास हजार रुपैर्ामा नवढ्ने गरर उपिव्ि गराउन सक्नेछ।

१०.

राहत त्ा आल्यक सहर्ोग प्राप्त गनय लनवेदन ददनु पननाः (१) र्स कार्यङ्गवलि बमोखजम राहत त्ा
आल्यक सहर्ोग प्राप्त गनय चाहने पीलडत वा सरोकारवािा व्र्खििे राहत त्ा आल्यक सहर्ोग पाउनु
पनन मनालसव कारण िुिाई वडा कार्ायिर्को लसफाररस सङ्गहत मङ्गहिा त्ा बािबालिका महािािामा
लनवेदन ददनु पननछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त भएको लनवेदन जाूँचबुझ गदाय पीलडतिाई राहत त्ा आल्यक
सहर्ोग गनुय पनन दे खिएमा सञ्चािक सलमलतिे दफा९ को अिीनमा रही पीलडतिाई राहत त्ा
आल्यक सहर्ोग उपिब्ि गराउनेछ ।

११.

तत्काि रकम उपिव्ि गराउन सक्नेाः (१) र्स कार्यङ्गवलिमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखिएको
भएतापलन पीलडतिाई तत्काि उद्धार, औषलि उपचार, पुनस्य ्ापना वा राहत त्ा आल्यक सहर्ोग प्रदान
नगरे मा गखम्भर त्ा मानवीर् िलत हुने दे खिएमा सञ्चािक सलमलतको अध्र्ििे सो प्रर्ोजनको िालग
कोषबाट रु १०,०००।–(रु. दि हजार मात्र) नवढ्ने गरी सम्वखन्ित पीलडतिाई उपिव्ि गराउन
सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) वमोखजमको अवस््ा परी सञ्चािक सलमलतको अध्र्िबाट पीलडतिाई रकम
उपिव्ि गराईएकोमा त्र्सरी रकम उपिव्ि गराईए पलछ वस्ने सञ्चािक सलमलतको पङ्गहिो
वैठकबाट सो ङ्गवषर्को अनुमोदन गराउनु पननछ ।

१२.

्प रकम लनकासा माग गनय सक्नेाः (१) कोषमा रहेको रकम अपर्ायप्त भएमा रकम अपर्ायप्तताको
कारण िुिाई सञ्चािक सलमलतिे ्प रकम माग गनय सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोखजम ्प रकम माग भई आएमा उपमहानगरपालिकािे आवश्र्कता र
औखचत्र्ता हेरी कोषमा ्प रकम लनकासा ददन सक्नेछ ।

१३.

िाता सञ्चािनाः (१) ङ्गवलभन्न खिषयकबाट प्राप्त रकम कार्ायिर्को नाममा कुनै बाखणज्र् बैंकमा छु ट्टै
िाता िोिी जम्मा गनुय पननछ।

(२)

उपदफा (१) बमोखजमको कोष िाताको सञ्चािन दफा ७ बमोखजमको कोष सञ्चािन
ु
सलमलतको लसफाररसमा कार्ायिर् प्रमुि र िेिामा काम गनन मुख्र् कमयचारीको सिं र्ि
दस्तितबाट हुनछ
े ।

१४.

कोषको िेिा र िेिा पररिणाः (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित कानून बमोखजम
राखिनेछ ।

(२)
१५.

कोषको िेिापरीिण महािेिा पररिकबाट हुनेछ ।

प्रलतवेदन पेि गननाः (१)

सलमलतिे प्रत्र्ेक ६ मङ्गहनामा सो सलमलतबाट भए गरे का काम कारवाहीको

प्रलतवेदन कार्यपालिका िाई बुझाउनु पननछ ।

(२)
१६.

कार्ायिर्िे वाङ्गषक
य रुपमा प्रलतवेदन सावयजलनक गनुय पननछ ।

बैठक भत्ााःसञ्चािक सलमलतका पदालिकारीहरुिे सो सलमलतको बैठकमा भाग लिए वापत प्रचलित
लनर्मानुसार बैठक भत्ा पाउनेछन ।

१७.

लनदन िन

ददन

सक्नेाः

कार्यपालिकािे

सञ्चािक

सलमलतको

काम

कारवाहीको

सम्वन्िमा

सो

सलमलतिाईआवश्र्क लनदन िन ददन सक्नेछ ।

१८.

कार्यङ्गवलिको व्र्ाख्र्ााः- र्ो कार्यङ्गवलिको अखन्तम व्र्ाख्र्ा गनन अलिकार कार्यपालिकामा लनङ्गहत
रहनेछ ।

१९.

पररमाजयन त्ा सिं िोिनाः र्स कार्यङ्गवलििाई आवश्र्कता अनुसार कार्यपालिकािे पररमाजयन त्ा
सिं िोिन गनय सक्ने छ ।

प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत

प्रमाणीकरण लमलताः-२०७७/०७/२३

नमराज खघलमरे

हेटौंडा उपमहानगरपालिका
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