
सूमोदम नगयऩालरकाको रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष (सञ्चारन) कामयङ्गवलध, २०७७ 

कामयऩालरका फैठक-2077/06/09 

याजऩत्रभा प्रकाशन-2077/06/09 

 

प्रस्तावना : सभाजभा फढ्दै गइयहेको रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणका रालग कोष स्थाऩना गनय वान्छनीम 
देखिएकारे प्रशासकीम कामयङ्गवलध (लनमलभत गने) एन, २०७४ को दपा ४ रे ददएको अलधकाय 
प्रमोग गयी सूमोदम नगयऩालरकारे मो कोष सञ्चारन सम्फखन्ध कामयङ्गवलध फनाई रागू गरयएको छ । 

१.सॊखऺप्त  नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयङ्गवलधको  नाभ "रैङ्गिक  ङ्गहॊसा लनवायण कोष (सॊञ्चारन 
)"कामयङ्गवलध, २०७७ यहेको छ ।  

(२) मो कामयङ्गवलध सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बई रागू हनुेछ । 

२.ऩरयबाषा :ङ्गवषम  वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्गवलधभा , 

(क) "कामायरम" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका नगयकामयऩालरकाको कामायरम सम्झन ुऩछय । 

(ि) "कोष"बन्नारे लनमभ ३ फभोखजभको रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष सम्झन ुऩछय । 

(ग) "ऩीलडत " बन्नारे रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीलडत वा प्रबाङ्गवत व्मखि सम्झन ुऩछय ।  

(घ) "तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत  " बन्नारे लनमभ ८ फभोखजभको तत्कार उद्धाय तथा याहत 
सलभलत सम्झन ुऩछय ।  

(ङ) "रैङ्गिक ङ्गहॊसा" बन्नारे कामयस्थर, सावयजलनक स्थर, घयऩरयवायभा हनुे भानलसक, शारयरयक तथा 
मौनजन्म दवु्मयवहाय , साभाखजक कुयीलतजन्म व्मवहाय रगामत लरिका आधायभा हनुे ङ्गहॊसा सम्झन ु
ऩछय।  

३. कोषको स्थाऩना : (१) सूमोदम नगयऩालरकाभा रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायण कोष नाभको एक कोष 
स्थाऩना गरयएको छ । 

(२) कोषभा देहाम फभोखजभका यकभहरु यहनेछन ्। 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ , 

(ि) सूमोदम नगयऩालरकाको आफ्नै स्रोतको यकभ , 

(ग)ङ्गवदेशी व्मखि, अन्तयाङ्गिम सॊघ सॊस्था वा सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(घ)स्वदेशी व्मखि वा सॊघ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(ङ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

४. कोषभा यकभ जम्भा गने : रैङ्गिक ङ्गहॊसाभा ऩयेका व्मखिहरुका  हक हीतको सॊयऺणका रालग 
नगयऩालरकारे फाङ्गषयक रुऩभा तोके फभोखजभको  यकभ कोषभा जम्भा गनुय ऩनेछ । 

५.कोषको उऩमोग : (१) कोषको यकभ देहामको काभको रालग ऩीलडतराई उऩरब्ध गयाउन 
उऩमोग गरयनेछ :- 

(क)तत्कार उद्धाय गनय , 



(ि)औषलध उऩचाय गनय, 
(ग) याहत प्रदान गनय तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 
(घ) कानूनी सहामता,भनोवैऻालनक उऩचाय तथा भनोङ्गवभसय प्रदान गनय, 
(ङ)कुनै व्मवसाम गनयको रालग वीउॉ ऩूॉजी (लसड भलन)को रुऩभा प्रदान गनय, 
(च)ऩनु स्थायऩना गयाउन, 

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

६. कोषको यकभ अन्म काभभा उऩमोग गनय नसङ्गकने :(१) कोषको यकभ लनमभ ५ भा रेखिए 
फाहेकको अन्म कामयभा उऩमोग गनय सङ्गकने छैन । 

(२)उऩलनमभ (१)भा जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩलन तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको फैठङ्क 
सञ्चारन गनय राग्ने िचयको रालग कोषको यकभ उऩमोग गनय सङ्गकनेछ । 

७. ङ्गऩडीतराई यकभ उऩरब्ध गयाउने : ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउनको 
रालग तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे गयेको लनणयमनसुाय कामायरमरे यकभ लनमभानसुाय उऩरब्ध 
गयाउने छ । 

८. तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको गठन :(१) ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउनका रालग सूमोदम नगयऩालरकाभा एउटा तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत यहनेछ ।  

(२)तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको गठन देहाम फभोखजभ हनुेछ । 

(क) नगय उऩ-प्रभिु  - अध्मऺ 

(ि) प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत - सदस्म  

(ग) प्रभिु, इराका प्रहयी कामायरम - सदस्म  

(घ)नगय सबा सदस्म ( भङ्गहरा-२जना)- सदस्म  

(ङ)रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणको ऺेत्रभा कामययत स्थालनम तहभा गैय सयकायी सॊस्थाहरु भध्मेफाट 
सलभलतरे तोकेको सॊस्थाको प्रलतलनलध १ जना - सदस्म  

(च)भङ्गहरा, फारफालरका तथा सभाजकल्माण  शािा - सदस्म - सखचव  

(३) उऩलनमभ(२)को िण्ड(ङ) फभोखजभको सदस्मको ऩदावलध ३ वषयको हनुेछ । 

(४) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलत सूमोदम नगयकामयऩालरकाको कामायरमभा यहनेछ । 

(५) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको फैठक सम्वन्धी कामयङ्गवलध सो सलभलत आपैरे लनधाययण गये 
फभोखजभ हनुेछ ।  

९. तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय : तत्कार उद्धाय तथा याहत 
सलभलतको  काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोखजभ हनुेछ : 



(क) ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन,े 

(ि) याहत तथा  आलथयक सहमोगको सदऩुमोग बए वा नबएको सम्फन्धभा अनगुभन गने वा गयाउन, 

(ग)स्थानीम तहभा रैङ्गिक ङ्गहॊसा लनवायणको ऺेत्रभा कामययत ङ्गवलबन्न सॊघ , सॊस्था तथा लनकामहरु वीच 
सभन्वम गने, 

(घ)रैङ्गिक ङ्गहॊसा हनु नददनको रालग स्थानीमस्तयभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने, 

१०. याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने यकभको हद य आधाय :(१)मस लनमभावरी 
फभोखजभ ऩीलडतराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा देहामको आधायभा देहामको 
यकभभा नफढ्ने गरय उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

(क)ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजलनक सवायी 
साधनफाट मात्रा गदाय राग्ने बाडा यकभ , िाना िचयवाऩत य फास फस्न ुऩने बए सो वाऩत छुटै्ट यकभ 
ददने, 
(ि)ऩीलडतराई अस्ऩतारभा बनाय गरय औषधी उऩचाय गनुय ऩने बएभा अस्ऩतार आॉ उदा जाॉदा सवायी 
साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजलनक सवायी  साधन प्रमोग गदाय राग्ने बाडा यकभ , िाना िचय , 
अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई फाङ्गहय फस्न ुऩयेभा फढीभा तीन ददनको फास िचय य उऩचाय िचय , 
अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई वाङ्गहय फस्न ुऩयेभा फढीभा तीन ददनको फास िचय सभेत उऩरब्ध 
गयाउने, 
(ग) कानूनी सहामता, भनोवैऻालनक उऩचाय वा भनोङ्गवभशयका रालग ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉभा  नफढ्ने गयी 
रागेको मथाथय िचय, 
(घ)कुने व्मवसाम गनयको रालग वीउॉ ऩूॉजीको रुऩभा फस्तगुत तथा नगद अनदुान सभेत गयी फढीभा 
वीस हजाय रुऩैमाॉ, 
(ङ)ऩनु स्थाऩनाको रालग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ, 
(च) तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे तोकै फभोखजभको अन्म काभको रालग काभको प्रकृलत हेयी 
फढीभा दश हजाय रुऩैमाॉ, 
(२)उऩलनमभ(१)फभोखजभको यकभ अऩमायप्त बएको भनालसव आधाय य प्रभाण सङ्गहत कुनै ऩीलडतरे 
कामायरमभा लनवेदन ददएभा य सो व्महोया भनालसव देखिएभा सलभलतरे त्मस्तो ऩीलडतराई भनालसव 
यकभ थऩ गयी ददन सक्नेछ ।  

११. याहत तथा आलथयक सहमोग प्राप्त गनय लनवेदन ददन ुऩने :(१)मस कामयङ्गवलध फभोखजभ याहत तथा 
आलथयक सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीलडत वा सयोकायवारा व्मखिरे याहत तथा आलथयक सहमोग ऩाउन ु
ऩने भनालसव कायण िु राई वडा कामायरमको लसपारयस सङ्गहत  भङ्गहरा,फारफालरका तथा 
सभाजकल्माण शािाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

१२. तत्कार यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्ने : (१) मस कामयङ्गवलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेखिएको 
बएताऩलन ऩीलडतराई तत्कार उद्धाय , औषलध उऩचाय , ऩनुयस्थाऩना वा याहत तथा आलथयक सहमोग 



प्रदान नगयेभा गखम्बय तथा भानवीम ऺ लत हनुे देखिएभा सञ्चारक सलभ लतको अध्मऺरे सो प्रमोजनको 
रालग कोषफाट रु.१००००।-(रु.दश हजाय भात्र) नवढ्ने गरय भनालसव यकभ सम्फखन्धत ऩीलडतराई 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा(१)फभोखजभको अवस्था ऩरय   सलभलतको अध्मऺफाट ऩीलडतराई यकभ उऩरब्ध 
गयाईएकोभा त्मसयी यकभ उऩरब्ध गयाईए ऩलछ फस्ने सलभलतको फैठकफाट सो ङ्गवषमको अनभुोदन 
गयाउन ुऩनेछ ।  

१३. छुटै्ट िाता िोल्न ुऩने  : (१) नगयऩालरकाफाट प्राप्त बएको यकभ नगयऩालरकाको सयकायी 
कायोवाय गने फाखणज्म फैंकभा यहेको ङ्गवङ्गवध कोषको िाताभा जम्भा गनुय ऩने छ । 

(२) कोषको कायोवायको अलबरेि याख्नका रालग छुटै्ट वजेट उऩखशषयकको व्मवस्था गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोखजभको िाताको सञ्चारन प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत य आलथयक प्रशासन 
शािा प्रभिुको सॊमिु दस्तितफाट हनुेछ । 

१४. कोषको रेिा य रेिा ऩरयऺण : (१) कोषको आम व्ममको रेिा प्रचलरत कानून फभोखजभ 
याखिनेछ ।  

(२) कोषको अखन्तभ रेिा ऩयीऺण भहारेिा ऩरयऺकफाट हनुेछ ।  

१५.आवलतय (रयबल्बीङ ) कोष :  मो कोष आवलतय (रयबल्बीङ ) कोषको रुऩभा यहनेछ ।  

१६. प्रलतवेदन ऩेश गने : (१)तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतरे प्रत्मेक चौभालसकभा सो 
सलभलतफाट बए गयेका प्रलतवेदन कामयऩालरका सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

(२) कामायरमरे फाङ्गषयक रुऩभा प्रलतवेदन सावयजलनक गनुय ऩनेछ । 

१७. फैठक बत्ता : सञ्चारक सलभलतका अध्मऺ वा सदस्मरे सो सलभलतको फैठकभा बाग लरए वाऩत 
नगयकामयऩालरकारे तोके फभोखजभको यकभ फैठक बत्ता वाऩत ऩाउनेछन ्।  

१८. लनदेशन ददन सक्ने : कामयऩालरकारे तत्कार उद्धाय तथा याहत सलभलतको काभ कायवाहीको 
सम्वन्धभा सो सलभलतराई आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

   
 


