
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष (सञ्चारन) कामयङ्गवलध, २०७७ 

गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्वीकृत् २०७७।०४।०६ गते 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
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स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष (सञ्चारन) कामयङ्गवलध, २०७७ 

प्रस्तावना् 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका लबत्रका आऩत्कालरन,जोखिभ एवॊ रैङ्गिक ङ्गहॊसाभा ऩयेका व्मखिहरुको तत्कार 
सॊयऺण, उद्धाय, याहत य ऩारयवारयक ऩनुयस्थाऩना गनय, उनीहरुको हकङ्गहतको सॊयऺण य सम्फर्धदयन गनयका 
रालग स्थानीम स्तयभा आलथयक स्रोत सङ्करन गयी ऩरयचारन गनय  वाञ्छलनम बएकोरे, 
घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयङ्गवलध लनमलभत गने ऐन २०७७ दपा ४ रे ददएको अलधकाय 
प्रमोग गयी घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकारे मो कामयङ्गवलध फनाएकोछ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायखम्बक 
१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब्–  (क) मो कामयङ्गवलधको नाभ “स्थानीम रैलगॊक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सञ्चारन 
कामयङ्गवलध, २०७७” यहेको छ ।  
ि) मो कामयङ्गवलध गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकरे स्वीकृत गयेको लभलत देखि रागू हनुेछ ।   
२. ङ्गवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्गवलधभा्–  (१) “कोष” बन्नारे मस कामयङ्गवलधको दपा ४ 
भा उल्रेि गये फभोखजभ स्थाऩना गरयएको स्थानीम रैलगॊक ङ्गहॊसा लनवायण कोषराई सम्झन ुऩदयछ । 

(२) “गाउॉऩालरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका, भसु्ताङराई सम्झनऩुदयछ ।  
(३) “ऩीलडत” बन्नारे कामयङ्गवलधको दपा ४ भा उल्रेखित रैङ्गिक ङ्गहॊसा ऩीलडतहरुराई सम्झन ुऩदयछ ।  
(४) “सलभलत” बन्नारे कामयङ्गवलधको दपा ६ उल्रेि गये फभोखजभ गठन बएको स्थानीम उद्धाय तथा याहत 
सलभलतराई सम्झन ुऩदयछ ।   
(५) "कामयङ्गवलध" बन्नारे स्थानीम रैलगॊक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सञ्चारन कामयङ्गवलध, २०७७ राई सम्झन ु
ऩदयछ । 

(६) "अर्धमऺ" बन्नारे गाउॉऩालरकाका अर्धमऺराई सम्झन ुऩदयछ । 

(७) "कामायरम" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई सम्झन ुऩदयछ । 

(८) "प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे कामायरमको प्रभिु प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झन ुऩदयछ । 

(९) "रेिा प्रभिु" बन्नारे कामायरमको रेिा प्रभिु सम्झन ुऩदयछ । 

३. कोषको यकभ िचय गनय सङ्गकने्   (१) कोषको यकभ देहामको काभको रालग ऩीलडतराई उऩरब्ध 
गयाउन उऩमोग गरयनेछ ।  

(क) ऩीलडतराई तत्कार उद्दाय गनय,  
(ि) ऩीलडतराई औषधी उऩचाय गनय,  
(ग) ऩीलडतराई तत्कार उऩचाय गयाउॉदा रागेको िचय ऩीडकरे तत्कार व्महोनय नसक्ने बई अदारतको 
आदेश फभोखजभ त्मस्तो ऩीलडतको स्वास््म उऩचाय गनय । 

(घ) ऩीलडतराई कानूनी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय तथा भनोङ्गवभसय रगामतका सेवा प्रदान गनय,  
(ङ) सीऩभूरक तालरभ प्राप्त ऩीलडतराई स्वयोजगायका रालग व्मवसाम स्थाऩना गनयको रालग अनदुानको 
रुऩभा प्रदान गनय । 



 

 

(च) ङ्गहॊसा ऩीलडत य प्रबाङ्गवत भङ्गहराको रालग ऩनुस्थायऩना केन्द्र सन्द्चारन गनय, 
(छ) ऩीलडतराई ऩनुयस्थाऩना गयाउन । 

(२) उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩलन सलभलतरे रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत  भङ्गहरा, 
फारफालरका तथा ङ्गकशोय ङ्गकशोयी वा रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट प्रबाङ्गवत बई रागू ऩदाथयको  दवु्मयसनभा पसेका वा 
सडकभा आएका व्मखिराई प्राथलभकता ददई कोषको यकभ िचय गनय सक्नेछ।  

 

ऩरयच्छेद २ 

कोषको स्थाऩना य व्मवस्था 
४. कोषको स्थाऩना् (१) गाउॉऩालरकारे तऩलसर फभोखजभको रैङ्गिक ङ्गहॊसाभा ऩयेका ऩीलडतहरुराई याहत 
तथा आलथयक सहमोग गनय स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष स्थाऩना गरयनेछ । 

(क) कामयस्थरभा हनुे मौनजन्द्म दवु्मयवहाय 
(ि) साभाखजक कुयीलतजन्द्म दवु्मयवहाय 
(ग) रैङ्गिकताभा आधारयत हनुे ङ्गहॊसाहरु  
(२) स्थानीम रैंङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोषभा देहाम फभोखजभको यकभ जम्भा हनुेछ । 

(क) सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट कोषराई प्राप्त हनुे यकभ,  

(ि) घयऩझोङ गाउॉऩालरकारे मस कोषभा जम्भा गनय ऩठाएको यकभ,  

(ग) ङ्गवलबन्न सॊघ–सॊस्था वा व्मखिफाट कोषराई सहमोग स्वरुऩ प्राप्त हनुे यकभ, 

(घ) कोषराई अन्द्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त हनुे यकभ आदद ।  

५.कोषको यकभ अन्द्म काभभा उऩमोग गनय नसङ्गकने्   कोषको यकभ दपा ८ भा रेखिए फाहेकको अन्द्म 
कामयभा उऩमोग गनय सङ्गकने छैन । 

ऩरयच्छेद ३ 

कोषको ऩरयचारन य व्मवस्थाऩन 

६. स्थानीम उद्धाय तथा याहत सलभलत् कोषको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन एवॊ स्रोतको िोजी गनय देहाम 
फभोखजभको स्थानीम उद्धाय तथा याहत सलभलत यहनेछ । 

देहाम् 
(१) गाउॉऩालरकाका उऩार्धमऺ              – सॊमोजक 

(२) प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत        - सदस्म 

(३) अर्धमऺरे तोकेको कामयऩालरकाको साभाखजक ङ्गवकास सलभलत अर्धमऺ वा प्रलतलनलध १ जना – सदस्म    

(४) सॊमोजकरे तोकेको गाउॉ कामयऩालरकाको भङ्गहरा सदस्म भर्धमेफाट    १ जना      – सदस्म  

(५) स्थानीम प्रहयी प्रभिु वा लनजको प्रलतलनलध  १ जना         – सदस्म 

(६) भङ्गहरा अलधकायको ऺेत्रभा कामययत सॊघ सॊस्था भर्धमेफाट गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघ खजल्रा शािा, 
भसु्ताङरे तोकेको      १ जना          – सदस्म         



 

 

 (७) कामायरमको भङ्गहरा तथा फारफालरका शािा प्रभिु        – सदस्म सखचव 

७. सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय्  (१) सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोखजभ हनुेछ । 

(क) ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,  
(ि) याहत तथा आलथयक सहमोगको सदऩुमोग बए वा नबएको सम्वन्द्धभा अनगुभन गने वा गयाउने,  
(घ) गाउॉऩालरकास्तयभा रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणको ऺते्रभा कामययत ङ्गवलबन्न सॊघ, सॊस्था तथा लनकामहरु फीच 
सभन्द्वम गने,  

(ग) रैङ्गिक ङ्गहॊसा हनु नददनको रालग स्थानीमस्तयभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

८. याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन े यकभको हद य आधाय् (१) कामयङ्गवलध फभोखजभ 
ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा देहामको आधायभा देहामको यकभभा नफढ्ने गयी 
उऩरब्ध गयाईनेछ्- 
(क) ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन प्रमोग गनुयऩने बए सावयजलनक सवायी 
साधनफाट मात्रा गदाय राग्ने बाडा यकभ, िाना िचय वाऩत प्रलतददन ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य फास फस्न ुऩने बए सो 
वाऩत छुटै प्रलतददन सात सम ऩचास रुऩैमाॉको दयरे फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ,  
(ि) ऩीलडतराई अस्ऩतारभा बनाय गयी औषधी उऩचाय गनुयऩने बएभा अस्ऩतार  आॉउदा जाॉदा सवायी साधन 
प्रमोग गनुयऩने बए सावयजलनक सवायी साधन प्रमोग  गदाय राग्ने बाडा यकभ, िाना िचय वाऩत प्रलत ददन ऩाॉच 
सम रुऩैमाॉ, अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई वाङ्गहय फस्न ुऩयेभा फढीभा ऩाॉच ददनको फास िचय वाऩत प्रलतददन 
सात सम रुऩैमाॉ य उऩचाय िचय सभेत गयी फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमा, 
(ग) कानूनी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय वा भनोङ्गवभशयका रालग ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉभा नफढ्ने गयी रागेको 
मथाथय िचय,  
(घ) कुनै व्मवसाम गनयको रालग फीउऩूॉजीको रुऩभा वस्तगुत तथा नगद अनदुान सभेत गयी फढीभा वीस 
हजाय रुऩैमा,  
(ङ) ऩनुयस्थाऩनाको रालग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ,  
(च) सलभलतरे तोके फभोखजभको अन्द्म काभको रालग काभको प्रकृलत हेयी  फढीभा दश हजाय रुऩैमाॉ। 

(छ) ऩीलडतसॉग कुनै फारफच्चा बए फारफच्चाका रालग ऩीलडत सयहको िाना िचय । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको यकभ अऩमायप्त बएको भनालसव आधाय य प्रभाण सङ्गहत कुनै ऩीलडतरे 
कामायरमभा लनवेदन ददएभा य सो व्महोया भनालसव देखिएभा सलभलतरे त्मस्तो ऩीलडतराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉभा 
नवढ्न ेगयी भनालसव यकभ थऩ गयी ददन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेखिएको  बएता ऩलन नेऩार वाङ्गहय यहे फसेको ऩीलडतराई सलभलतरे 
तोके फभोखजभको  याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सङ्गकनेछ। 

९. याहत तथा आलथयक सहमोग प्राप्त गनय लनवेदन ददन ुऩने् (१) मस कामयङ्गवलध फभोखजभ याहत तथा आलथयक 
सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीलडत वा  सयोकायवारा व्मखिरे याहत तथा आलथयक सहमोग ऩाउन ुऩने भनालसव 
कायण िरुाई अनसूुची १ फभोखजभ कामायरमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ। 



 

 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त बएको लनवेदन जाॉचफझु गदाय ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग 
गनुयऩने देखिएभा सञ्चारक सलभलतरे दपा ८ को अधीनभा यही  ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउनेछ। 

१०. तत्कार यकभ उऩरव्ध गयाउन सक्ने्    (१) मस कामयङ्गवलधभा अन्द्मत्र जनुसकैु कुया रेखिएको 
बएताऩलन ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय, औषलध उऩचाय,  ऩनुयस्थाऩना वा याहत तथा आलथयक सहमोग प्रदान 
नगयेभा  गखम्बय तथा भानवीम ऺलत हनु े देखिएभा य सलभलतको तत्कार फैठक फस्ने अवस्था नयहेभा 
सलभलतको सॊमोजकरे आवश्मकता य औखचत्मताका आधायभा भनालसव यकभ कोषफाट ऩीलडतराई उऩरव्ध 
गयाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको अवस्थाभा सलभलतको सॊमोजकफाट ऩीलडतराई यकभ उऩरव्ध गयाईएकोभा 
त्मसयी यकभ उऩरव्ध गयाईए ऩलछ वस्ने सलभलतको वैठकफाट सो ङ्गवषमको अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ ।  

११ .थऩ यकभ लनकासा भाग गनय सक्ने्  कोषभा बएको यकभ अऩमायप्त बएभा  सलभलतरे सोको कायण 
िरुाई गाउॉ कामयऩालरकासॉग थऩ यकभ भाग गनय सक्नेछ।  

 

ऩरयच्छेद ४ 

िाता सञ्चारन 

१२ .छुटै्ट िाता िोल्न ुऩने् (१) कोषभा  प्राप्त बएको यकभ कुनै फाखणज्म फैंकभा छुटै्ट िाता िोरी जम्भा 
गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको िाताको सञ्चारन प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत य रेिा प्रभिुको सॊमिु 
दस्तितफाट हनुेछ।  

(३) मस कोषको यकभ ङ्गिज नहनुे िाताभा याखिनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ५ 

कोषको रेिा य रेिा ऩरयऺण् 
१३. कोषको रेिा य रेिा ऩरयऺण् कोषको रेिाऩरयऺण प्रचलरत कानून फभोखजभ कामायरमरे गयाउन ु
ऩनेछ  । 

 

ऩरयच्छेद ६ 

ङ्गवङ्गवध 

१४. व्माख्मा गने अलधकाय् मो कामयङ्गवलधभा उल्रेखित दपाहरुको कामायन्द्वमनभा कुनै ङ्गद्धङ्गवधा ऩयेभा 
त्मसको व्माख्मा गने अलधकाय कामायरमराई यहनेछ ।  

१५. फाधा अड्काउ पुकाउन ेअलधकाय्  मो कामयङ्गवलध कामायन्द्वमन गने लसरलसराभा कुनै फाधा अड्काउ 
ऩयेभा सो पुकाउने अखन्द्तभ अलधकाय गाउॉऩालरकाभा सयुखऺत यहनेछ । 



 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची १ 

कामयङ्गवलधको दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फखन्द्धत 

 

लफषम् सहमोग उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

श्री अर्धमऺज्मू, 
स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत, 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका, 
जोभसोभ, भसु्ताङ । 

 

भ घयऩझोङ गाउॉऩालरका वडा नॊ. .. भा फस्ने फषय ....... को ................................ लभलत 
..................भा रैंङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत बएको छु । भेयो आलथयक अवस्था ज्मादै कभजोय यहेको छ । 
भ उऩय रैंङ्गिक ङ्गहॊसा (.............................) बएकोरे भेयो भानलसक/शारयरयक/साभाखजक अवस्था 
कभजोय बई अशि अवस्थाभा यहेको हनुारे भराई औषधी उऩचाय/कानूनी सहामता एवॊ ऩयाभशय/ 
उद्धाय/भनोवोभशय/स्वयोजगाय/ऩनुस्थायऩना/अन्द्म .................. काभको रालग सहमोगको आवश्मकता 
ऩयेको हुॉदा स्थानीम रैंङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोषफाट लनमभानसुाय सहमोग यकभ उऩरव्ध गयाई ददन ुहनु मो 
लनवेदन ऩेश गयेको छु । 

         लनवेदकको् 
         नाभ, थय् 
         ठेगाना् 
         दस्तित् 
         लभलत् 
 

 


