
ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको रैङ्गिक  ङ्गहॊसा लनवायण कोष सञ् चारन (कामयङ्गवलध),२०७८ 
प्रस्तावना :- 
नेऩारको सॊलफधान २०७२ को धाया ३८ को भङ्गहराको हकको कामायन्वमन गनय य रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत 
वा प्रबाङ्गवतराई तत्कार उद्धाय गनय, औषधी उऩचाय गनय वा ऩनुस्थाऩना गने कामयको रालग गाउॉऩालरकाभा 
रैङ्गिक ङ्गहसाॊ लनवायण कोष स्थाऩना  गयी सो कोषफाट ऩीलडत वा प्रबाङ्गवतराई यकभ प्रदान गने  कामयराई 
सयर,  सहज एव प्रबावकायी फनाउनको रालग रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सॊचारन लनमभावरी, २०६७ तथा 
रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष स्थाऩना तथा ङ्गवस्तायका रालग सशतय अनदुान यकभ खचय सम्वन्न्ध भाऩदण्ड, 
2076 को अलधन एॊव स्थानीम सयकाय सञ् चारन ,न, 2074 को दपा 202 उपदपा (2) रे एदएको 
अलधकाय प्रमोग गयी ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सञ् चारन कामयङ्गवलध, 207८ तमाय 
गरयएको छ । 
 
१) सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायन्म्ब्  

(क) मो कामयलफलधको नाभ ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको “रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सॊचारन, कामयङ्गवलध, 

२०७८” यहन ेछ ।  

(ख) मो कामयङ्गवलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
 
२) ऩरयबाषा् 
 ङ्गवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा् 

(क) ×गाउॉऩालरका” बन्नारे ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩनेछ ।  
(ख) “कोष” बन्नारे दपा (३) फभोन्जभको रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सम्झन ुऩनेछ ।  
(ग) “ऩीलडत” बन्नारे रैंलगक ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत वा प्रबाङ्गवत व्मन्िराई सम्झन ुऩनेछ ।  
(घ) “घयेर ुङ्गहॊसा” बन्नारे कुनै व्मन्िरे घयेर ुसम्फन्ध बएको अको कुनै व्मन्िराई एदएको शायीरयक, 

भानलसक, मौनजन्म वा आलथयक मातना  सम्झन ुऩनेछ ।  
(ङ) “रैङ्गिक ङ्गहॊसा” बन्नारे सावयजालनक वा लनजी जीवनभा लरॊगको आधायभा कसै प्रलत शायीरयक, 

भानलसक वा मौनजन्म ऺलत वा ऩीडा ऩमुायउन ेकामय सम्झन ुऩदयछ य सो शब्दरे लरॊगको आधायभा हनु े
वा हनु सक्ने कुनै ऩलन प्रकायको अऩभानजन्म, ऩीडाजन्म वा धम्कीऩ णय व्मवहाय, दफाव, कयकाऩ वा 
स्वेच्छाचायी रुऩभा भङ्गहराराई स्वतन्रताको 



उऩबोग गनय फाट फन्ञ् चत गने कुनै कामय सभेतराई जनाउछ ।  

(च) “कोष सञ् चारन सलभलत” बन्नारे कामयङ्गवलधको दपा (९) फभोन्जभ गएठत सलभलतराई सम्झन ु
ऩदयछ।  

३. कोषको स्थाऩना्  
(१) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ऩीलडत य प्रबाङ्गवतहरुको तत्कार उद्धाय गनय, याहत य ऩनु्स्थाऩना  गने काभ  
    सभेतका रालग ऩैम ॉ गाउॉऩालरकारे एक ङ्गहॊसा लनवायण कोष खडा गयको छ ।  
(२) कोषभा देहाम फभोन्जभको यकभ जम्भा गनय सङ्गकनछे ।  
   क) सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ  
   ख) ऩैम ॉ गाउॉऩालरकाको आन्तरयक स्रोतफाट छुट्टाइएको यकभ  
   ग) ङ्गवलबन् न सॊघ सॊस्था वा व्मन्िफाट सहमोग स्वरुऩ प्राप्त यकभ  
   घ) अन्म कुनै आन्तरयक तथा फाह  म स्रोतफाट प्राप्त यकभ  

४. कोषभा यकभ जम्भा गने्  
ऩैम ॉ गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक वाङ्गषयक फजेटभा व्मवस्था गयी कोषभा यकभ जम्भा  गनुय ऩनेछ ।  

५. कोषको उऩमोग  
(१) कोषको यकभ देहामका काभका रालग उऩरब्ध गयाइनेछ्  

(क) तत्कार उद्धाय गनय,  
(ख) औषधी उऩचाय गनय,  
(ग) तत्कार उऩचाय गयाउदा रागेको खचय ऩीडकरे तत्कार व्महोनय नसक्ने बई अदारतको 
आदेश फभोन्जभ त्मस्ता ऩीलडतको स्वास््म उऩचाय गनय,  
(घ) याहत प्रदान गने तथा आलथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन,े  

(ङ) कान नी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय तथा भनोऩयाभशय रगामतका सेवा प्रदान गने,  
(च) सीऩभरुक तालरभ प्राप्त ऩीलडतराई स्वयोजगायका रालग कुनै व्मवसाम स्थाऩना गनयको 
रालग अनदुान यकभ प्रदान गने,  
(छ) ऩनुस्थायऩना गयाउन,  

(ज) ऩीलडतका रालग कोष ऩरयचारन सलभलतरे तोके फभोन्जभका अन्म काभ गने ।  
(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएका बएता ऩलन कोष सञ् चारक सलभलतरे रैङ्गिक 
ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत फारफालरका तथा ङ्गकशोय ङ्गकशोयी वा रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट प्रबाङ्गवत बई राग ु 
ऩदाथयको दवु्मयसनभा पसेका वा सडकभा आएका व्मन्िराइ प्राथलभकता एदई कोषको यकभ 
खचय गनय सक्नेछ ।  

६.  कोषको यकभ अन्म काभभा उऩमोग गनय नसङ्गकने्   
(2) कोषको यकभ दपा (५) फभोन्जभ फाहेक अन्म काभका रालग उऩमोग गनय सङ्गकने छैन।  
(2) उऩलनमभ (2) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन सञ् चारक सलभलतको सन्चवारम तथा 
फैठक सञ् चारन गनय रानेने यकभ खचय गनय सक्नछे । 

 



7. कोष सञ   चारन सलभलत गठन  
१. कोषको सञ   चारन तथा व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको रालग एक कोष सञ   चारन सलभलत यहनेछ,  
२. सलभलतको गठन देहाम फभोन्जभ हनुेछ ।  
(क) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ        सॊमोजक  
(ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत         सदस्म 
(ग) आलथयक प्रशासन शाखा प्रभखु         सदस्म  
(घ) जनस्वास््म प्रवधयन शाखा प्रभखु             सदस्म  
(ङ) ईराकाप्रहयी कामायरमको अलधकृत प्रलतलनलध            सदस्म 
(च) रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणका ऺेरभा कामय गने स्थानीम सॊघसस्थाहरु भध्मेफाट  
सॊमोजकरे भनोलनत गयेका एकजना          सदस्म 
(छ) भङ्गहरा फारफालरका तथा साभान्जक ङ्गवकास शाखा प्रभखु      सदस्म सन्चव  
3. सञ् चारक सलभलतको सन्चवारम गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा यहनछे । 
 

8. सञ् चारक सलभलतको काभ,कतयव्म य अलधकाय्  
सलभलतका काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोन्जभ हनुछे ।  
क) रैङ्गिक ङ्गहसाॊ ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतको उद्धाय गने, ऩनुस्थायऩना गने याहततथा आलथयक सहमोग 

उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा कामयक्रभ तजुयभा गने,  

ख) रैङ्गिक ङ्गहसाॊ ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतको ऩङ्गहचान गने य वास्तङ्गवक ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतराइ याहत  
  तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन,े  

ग) स्वीकृत कामयक्रभका रालग कोष ऩरयचारन गने गयाउने,  
घ) स्वीकृत कामयक्रभ कामायन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा अनगुभन गने,  

ङ) सलभलतफाट गरयने कामयक्रभको अनगुभन गने वा गयाउने ,  

च) रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणको ऺेरभा काभ गने लनकामसॉग सभन्वम गने ,  

छ) सलभलतराइ तत्कार आवश्मक ऩने कोषभा यहेका यकभ उऩमिु ऺेरभा रगानी गने,  
ज) कोषभा यकभ वृङ्गद्धको रालग खोजी गने,  

झ) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवत सम्फन्धी अन्म काभ गने वा गयाउन,े  

 
9. सलभलतको फैठक य लनणयम्  

क) सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ,  

ख) सलभलतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा फस्नछे,  

ग) सलभलतको कुर सदस्म सॊख्माको ५० प्रलतशतबन्दा फङ्गढ सदस्महरु उऩन्स्थत बएभा सलभलतको 
फैठकको गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भालननेछ ,  
घ) सलभलतको फैठकको अध्मऺता सलभलतको समोजकरे गनेछ य लनजको अनऩुन्स्थलतभा उऩन्स्थत 
सदस्महरु भध्मेफाट छानेको सदस्मरे गनेछ,  



ङ) सलभलतको फैठकभा फहभुतको यामय भान्म  हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने  
व्मन्िरे लनणायमक भत एदनछे,  
च) सलभलतरे आफश्मकता अनसुाय गाउॉऩालरकाको कुनै ऩदालधकायी वा कभयचायीराई सलभलतकाफैठकभा 
ऩमयवेऺकको रुऩभा आभन्रण गनय सक्नेछ,  
छ) सलभलतको लनणयम सलभलतको सदस्म सन्चवरे प्रभान्णत गयी यान्खनेछ,  

ज) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयङ्गवलध सलभलतको फैठकभा लनणयम गयी लनधाययण गनय सङ्गकनेछ,  
20.  याहत तथा आलथयक सहमोगको आधाय य भाऩदण्ड्  

(१ ऩैम ॉ गाउॉऩालरकारे कोष ऩरयचारन सलभलत गठन गयी ऩीलडत य प्रबाङ्गवतराइ याहत तथा आलथयक  
सहमोग प्रदान गने छ ।  
(२) कोष सञ् चारन सलभलत उऩदपा (१) फभोन्जभ ऩीलडत य प्रबाङ्गवतराइय यकभ उऩरब्ध गयाउदा 
देहाम फभोन्जभको यकभको हद य आधाय लरनऩुदयछ ।  
(क) ऩीलडतराइ तत्कार उद्धाय, औषधी उऩचाय, ऩनुस्थाऩना वा याहत तथा आलथयक सहमोग नगयेभा 
गम्बीय भानवीम ऺलत हनु ेदेन्खएभा कोष सञ् चारन सलभलतरे लनणयम गयी 20 हजाय रुऩैमा नफड्नेगयी 
भनालसव यकभ, 
(ख) ङ्गहॊसा ऩीलडतरे कुनै सीऩभरुकु तालरभ प्राप्तगयी व्मवसाम सञ् चारन गनयका रालग वस्तगुत सहमोग 
वा नगद अनदुान भाग गयेभा व्मवसामका प्रकृलत य औन्चत्मका आधायभा प्रलत व्मन्ि फढीभा 20 
हजाय रुऩैमा,  
(ग) ऩीलडतराइ कान नी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय वा भनोङ्गवभशयका रालग 5 हजाय रुऩैमाॉभा 
नफढ्ने गयी रागेको मथाथय खचय,  
(घ) ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजालनक सवायी 
साधनफाट मारा गदाय रानेन ेबाडा यकभ, खाना खचय फाऩत प्रलतएदन 5 सम रुऩैमा य फास फस्न ऩने 
बए सो वाऩत छुटै यकभ एदन ऩने बएभा प्रलतएदन 5 सम रुऩैमाका दयरे रागेको मथायथय खचय यकभ,  

(ङ) ऩीलडतराई अस्ऩतारभा बनाय गयी औषधी उऩचाय गनुय ऩने बएभा अस्ऩतार आाॉउदा जाॉदा सवायी 
साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजालनक सवायी साधन प्रमोग गदाय रानेन ेबाडा यकभ, खानाखचय वाऩत 
प्रलत एदन 5 सम रुऩैमाॉ, अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबइ वाङ्गहय फस्न ुऩयेभा फास खचय वाऩत प्रलतएदन 
5 सम रुऩैमाॉ य उऩचाय खचयको मथाथय खचय यकभ,  

(च) कोष सञ् चारन सलभलतरे तोकेफभोन्जभको अन्म काभका रालग काभको प्रकृलत, आवश्मकता य 
औन्चत्मताका आधायभा फढीभा दश हजाय रुऩैमाॉ।                      

 
22.  याहत तथा आलथयक  सहमोग प्राप्त गनय लनवेदन एदन ुऩने्  

(१) मस भाऩदण्ड फभोन्जभ याहत तथा आलथयक सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीलडत वा सयोकायवारा 
व्मन्िरे याहत तथा आलथयक सहमोग ऩाउन ु ऩने भनालसव कायण खरुाई कामायरमभा लनवेदन एदन ु
ऩनेछ ।  



(2)  उऩदपा (१) फभोन्जभ प्राप्त लनवेदन उऩय जाचफझु गदाय ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतराई याहत तथा 
आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ु ऩने आधाय देन्खएभा भाऩदण्डको दपा (७) फभोन्जभ कोष 
सञ् चारन सलभलतरे लनणयमगयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया उल्रेख बएताऩलन ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतराई तत्कार याहत तथा 
आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुऩने भनालसव आधाय देन्खएभा दपा (७) फभोन्जभ कोष सञ् चारन 
सलभलत फाट ऩलछ अनभुोदन गयाउनेगयी सॊमोजकरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्राप्त लनवेदन अनसुाय जाचफझु गदाय ऩीलडत तथा प्रबाङ्गवतराई याहत तथा 
आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउनऩुने आधाय नदेन्खएभा सोको जानकायी लनवेदकराई गयाउन ुऩनेछ। 

 
१२. सलभलतको प्रशासलनक खचय्   

सलभलतको प्रशासलनक खचय कोषभा जम्भा बएको यकभको ५ प्रलतशत बन्दा फढी हनुे छैन ।  
१३. खाता सञ् चारन्  

क) कोषको यकभ सलभलतको लनणयम फभोन्जभ ग-७-२ ङ्गवङ्गवध खचय खाताभा जम्भा गनुय ऩनेछ । 
ख) उऩदपा (क) फभोन्जभ खाता सञ्चारन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा शाखा प्रभखुको सॊमिु 

दस्तखतफाट हनुछे ।  
१४. कोषको रेखा य रेखा ऩयीऺण्  

कोषको रेखा य रेखा ऩयीऺण गाउॉऩालरकारे अऩनाएको रेखा प्रणारी य रेखा ऩरयऺण प्रङ्गक्रमा 
फभोन्जभ हनुेछ ।  

१५. कोषको यकभ ङ्गिज नहनुे्   

कोषको यकभ खचय नबइ आलथयक वषयको अन्त सम्भ वाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ ङ्गिज हनुे छैन ।  

१६. प्रलतफेदन ऩेश गने्  

१) सलभलतरे आप रे गयेको कामयको वाङ्गषयक प्रलतवेदन आलथयक वषय सभाप्त बएको ३  

भङ्गहना लबर गाउॉ कामयऩालरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

२) उऩदपा (१) फभोन्जभ सलभलतरे ऩेश गयेका प्रलतवेदन गाउॉकामयऩालरकारे सावयजलनक गनेछ ।  

 

१७. फैठक बत्ा् 
सलभलतको सॊमोजक य सदस्मरे सलभलतको फैठकभा बाग लरए फाऩत गाउॉ कामयऩालरकार 

तोकेफभोन्जभको यकभ फैठक बत्ा ऩाउनेछन ।  

  
 

१8. अलबरेख याख् ने्  
सलभलतरे आपुरे गयेको काभको अलबरेख दरुुस्त याख् न ुऩनेछ ।  

29. लनदेशन एदन सक्ने्   

क) गाउॉकामयऩालरकारे सलभलतको काभकायफाहीको सन्दयबभा सलभलतराई लनदेशन एदन सक्नेछ । 



ख) उऩदपा (क) फभोन्जभ गाउॉकामयऩालरकारे एदएको लनदेशन ऩारना गनुय सलभलतको कतयव्म  

हनुेछ ।  

२0. अलधकाय प्रत्मामोजन्  

सलभलतरे मस कामयलफलध फभोन्जभ आपुराई प्राप्त अलधकाय भध्मे आवश्मकता अनसुाय केही अलधकाय 
सलभलतको सॊमोजक, सदस्म वा गाउॉऩकामयऩालरकारे तोकेको कुनै अलधकृत कभयचायीराई प्रत्मामोजन 
गनय सक्नेछ ।  

२2. कोष खायेज हनु सक्ने्   

क) कुनै कायणफस कोष सञ्चारन गनय आफश्मक नदेन्खएभा गाउॉकामयऩालरकाको लनणयमफाट  
कोष खायेज गनय सक्नेछ ।  
ख) उऩदपा (क) फभोन्जभ कोष खायेज बएभा कोषको यकभ हस्तान्तयण सम्फन्धी लनणयम  
गाउॉकामयऩालरकाको फैठकफाट हनुेछ। 

     
 


