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लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष (सञ्चालि) (दोस्रो सिंशोधि) नियमावली, २०७६ 

लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष (सञ्चालि) नियमावली, २०६७ लाई सिंशोधि गिन वाञ्छिीय  भएकोले,  

प्रशासकीय कायनङ्गवनध (नियनमत गिे) ऐि, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल   
 सरकारले दे ायका नियम रू बिाएको छ । 

1.  सिंक्षिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी नियम रूको िाम “लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष (सञ्चालि) (दोस्रो 

सिंशोधि) नियमावली, २०७६” र ेको छ । 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ  िेुछ । 

२.    लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष (सञ्चालि) नियमावली, २०६७ को नियम २ मा सिंशोधि :  लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण कोष (सञ्चालि) नियमावली, २०६७ (यस पनछ “मूल नियमावली” भनिएको) को नियम २ 
को,- 

(१) खण्ड (क) को सट्टा दे ायको खण्ड (क) राक्षखएको छ :- 
               “(क) “स्थािीय त ” भन्नाले गााँउपानलका वा िगरपानलका सम्झि ुपछन ।”  

 (२) खण्ड (ग) पनछ दे ायको खण्ड (ग१) थङ्गपएको छ :- 
“(ग१) “प्रदेश वा स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत” भन्नाले नियम ११ 

बमोक्षिम प्रदेश तथा स्थािीय त मा गठि  िेु प्रदेश वा स्थािीय तत्काल 
उद्धार तथा रा त सनमनत सम्झि ुपछन ।” 

(३) खण्ड (घ) को सट्टा दे ायको खण्ड (घ) राक्षखएको छ :- 
“(घ) “मन्रालय” भन्नाले मङ्ग ला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्रालय सम्झि ु

पछन।” 

(४) खण्ड (ङ) क्षझङ्गकएको छ ।” 

३.  मूल नियमावलीमा नियम ३क. र ३ख. थप : मूल नियमावलीको नियम ३ पनछ दे ायका नियम 
३क. र ३ख. थङ्गपएको छ :- 
 “३क. प्रदेशको कोष : (१) प्रदेशले लैङ्गिक ङ्ग िंसा न्यूिीकरणको लानग प्रदेश कािूि बमोक्षिम प्रदेश 

लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष स्थापिा गिन सक्िेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोक्षिमको कोषमा र ेको रकम सम्बक्षन्धत प्रदेशले नियम ५ 
को उपनियम (१) बमोक्षिमको कामको लानग मार प्रयोग गिुन पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोक्षिमको कोषको  उपयोग, सञ्चालि तथा व्यवस्थापि प्रदेश 
कािूि बमोक्षिम  िेुछ ।” 
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“३ख.  स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष : (१) स्थािीय त ले स्थािीय कािूि बमोक्षिम स्थािीय 
लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोष स्थापिा गिन सक्िेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोक्षिमको कोषमा र ेको रकम सम्बक्षन्धत स्थािीय त ले 
नियम ५ को उपनियम (१) बमोक्षिमको कामको लानग मार प्रयोग गिुन पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोक्षिमको कोषको  उपयोग, सञ्चालि तथा व्यवस्थापि 
स्थािीय कािूि बमोक्षिम  िेुछ।” 

४.  मूल नियमावलीको नियम ४ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम ४ मा र ेको “मङ्ग ला” भने्न 
 शब्दपनछ “तथा बालबानलकाको” भने्न शब्द रू थङ्गपएका छि ्।  

५.    मूल नियमावलीको नियम ५ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम 5 को उपनियम (१) को,- 

 (१) खण्ड (घ) को सट्टा दे ायको खण्ड (घ) राक्षखएको छ:- 

(घ)  कुिै व्यवसाय वा स्वरोिगारको लानग व्यवसाय स्थापिा खर्न 
अिदुािको रुपमा प्रदाि गिन, 

 (२) खण्ड (ङ) पनछ दे ायको खण्ड (ङ१) थङ्गपएको छ:– 

"(ङ१)  लैंङ्गिक ङ्ग िंसा र यौििन्य दवु्यनव ारको कसूरबाट पीनडतले प्रर्नलत 
कािूि बमोक्षिम कसूरदारबाट प्राप्त गिुनपिे िनतपूनतन त्यस्तो 
कसूरदारको कुिै सम्पक्षि िभएको कारणबाट प्राप्त गिन िसक्िे देक्षखई 
अदालतको आदेश बमोक्षिमको रकम पीनडतलाई िनतपूनतन स्वरुप 
भराउि लेखी आएमा ” 

६.    मूल नियमावलीको नियम ६ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२) को सट्टा 
दे ायको उपनियम (२)  राक्षखएको छ :-  

 “(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि सञ्चालक सनमनतको 
सक्षर्वालय तथा बैठक सञ्चालि गिन लाग्िे खर्नको लानग कोषको रकम उपयोग गिन 
सङ्गकिेछ ।” 

७.     मूल नियमावलीको नियम ७ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (२) को,– 

(१) खण्ड (क) र (छ) मा र ेका “मङ्ग ला, बालबानलका तथा समाि कल्याण” भन्ने शब्द रू 
क्षझङ्गकएका  छि ्। 

(२) खण्ड (घ) पनछ दे ायको खण्ड (घ१) र (घ२) राक्षखएका छि ्:- 
“(घ१) स सक्षर्व, कािूि, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालय  -सदस्य 
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 (घ२) स सक्षर्व, सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्रालय   -सदस्य ।"  
  

(३) खण्ड (ङ) मा र ेका “मङ्ग ला तथा बालबानलका” भने्न शब्द रु पनछ “सेवा” भने्न शब्द थङ्गपएको 
छ । 

८.     मूल नियमावलीको नियम ८ मा सिंशोधि :  मूल नियमावलीको नियम ८ को,- 

(१) खण्ड (ख) मा र ेका "कायानलयको िाममा" भन्ने शब्द रुको सट्टा "स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण कोषमा" भने्न शब्द रु राक्षखएका छि ्। 

(२)  खण्ड (ग) को सट्टा दे ायको खण्ड (ग) राक्षखएको छ :- 

“(ग) स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषको अिगुमि गिे वा गराउिे ।” 

(३) खण्ड (ङ) मा र ेका "बीउ पूाँिी (नसड मिी)” भने्न शब्द रूको सट्टा "स्वरोिगारको लानग 
व्यवसाय स्थापिा गिन अिदुािको रकम" भन्ने शब्द रू राक्षखएका छि।् 

(४) खण्ड (छ) पनछ दे ायको खण्ड (छ१) राक्षखएको छः- 
    "(छ१) पीनडतको तत्काल उद्धार, रा त र पिुस्थानपिाको लागी रा त, आनथनक स योग तथा 

अन्य सामग्री उपलव्ध गराउिे।" 

९.     मूल नियमावलीको नियम १० मा सिंशोधि: मूल नियमावलीको नियम १० को सट्टा दे ायको नियम 
१० राक्षखएको छ :- 

"१०  स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण कोषमा रकम उपलव्ध गराउिे : (१) ङ्गपनडतलाई रा त तथा 

आनथनक स योग उपलव्ध गराउिको लानग सञ्चालक सनमनतले कोषबाट स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण कोषमा आवश्यकता अिसुार अिदुाि रकम निकासा ददिेछ।   

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा 
निवारण कोषको स्थापिा िभएसम्म सम्बक्षन्धत स्थािीय त  वा सम्बक्षन्धत क्षिल्लाको क्षिल्ला 
प्रशासि कायानलयबाट नसफाररस भई आएमा सञ्चालक सनमनतले तत ् तत ् स्थािीय त को 
िाममा रकम निकासा ददि सक्िेछ । 

 (३) उपनियम (१) र (२) बमोक्षिम प्राप्त भएको रकम तथा सोबाट भएको खर्न 
सम्बन्धी ङ्गववरण सम्बक्षन्धत स्थािीय त ले रैमानसक रूपमा मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।” 

१०. मूल नियमावलीमा नियम १०क. थप : मूल नियमावलीको नियम १० पनछ दे ायको नियम १०क. 
थङ्गपएको छ :- 
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 “१०क. केन्रीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनतको गठि : (१) ङ्ग िंसामा परेका मङ्ग ला, ङ्गकशोरी 
तथा बालबानलकाको तत्काल उद्धार लगायतका कायन गिन केन्रीय स्तरमा दे ाय 
बमोक्षिमको केन्रीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत र िेछ :–  

(क) स सक्षर्व, मन्रालय            -सिंयोिक 

(ख) प्रनतनिनध, ग ृ मन्रालय, (कम्तीमा उपसक्षर्वस्तर) -सदस्य 

(ग) वररष्ठ प्र री उपरीिक, मङ्ग ला तथा बालबानलका 
सेवा निदेशिालय -सदस्य 

(घ) प्रनतनिनध, (कम्तीमा उपसक्षर्वस्तर) राङ्गिय मङ्ग ला 
आयोग -सदस्य 

(ङ) प्रनतनिनध, (कम्तीमा उपसक्षर्वस्तर) स्वाथ्य तथा 
ििसङ्ख्या मन्रालय -सदस्य 

(र्) लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारणको िेरमा कायनरत गैरसरकारी 
सिंस्था रु मध्येबाट केक्षन्रय तत्काल उद्धार तथा 
रा त सनमनतले तोकेको सिंस्थाका प्रनतनिनध एक ििा -सदस्य 

(छ) शाखा प्रमखु (लैङ्गिक ङ्ग िंसा निवारण शाखा), 
मन्रालय 

 

-सदस्य-सक्षर्व 

 

(२) उपनियम(१) को खण्ड (र्) बमोक्षिमको सदस्यको पदावनध दईु बषनको 
 िेुछ । 

(३) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतको सक्षर्वालय मन्रालयमा र िेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे ाय 
बमोक्षिम   िेुछ :–  

(क)  कुिै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाक्षशत, प्रसाररत समार्ार वा प्राप्त 
सूर्िाका आधारमा त्यस्ता घटिाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थािीय 
त मा तत्काल उद्धारको काम भए, िभएको सम्बन्धमा िािकारी 
नलिे,  

(ख)  नियम ११ बमोक्षिमको प्रदेश वा स्थािीय तत्काल उद्धार तथा 
रा त सनमनतलाई आवश्यक निदेशि ददिे, 

(ग)   तत्काल उद्धार गिन आवश्यक स िीकरण र समन्वय गिे, 
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(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय त मा ङ्ग िंसामा परेका मङ्ग ला, ङ्गकशोरी तथा 
बालबानलकाको तत्काल उद्धार, सिंरिण तथा व्यवस्थापि गिन 
आवश्यक िीनत, योििा तथा कायनक्रम बिाई कायानन्वयि गिे र 
सोको प्रनतवेदि मन्रालयमा पेश गिे, 

(ङ)  प्रत्येक वषन गरेका काम कारबा ीको ङ्गववरण सावनिनिक गिे । 

(२) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतको बैठक सञ्चालि तथा अिगुमिका लानग 
आवश्यक पिे खर्न कोषबाट व्य ोररिेछ ।”  

११.    मूल नियमावलीको नियम ११ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम ११ को सट्टा दे ायको नियम 
११ राक्षखएको छ :- 

“११.  प्रदेश तथा स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत : (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कािूि 
बमोक्षिम प्रदेश तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत तथा सम्बक्षन्धत स्थािीय त ले स्थािीय 
कािूि बमोक्षिम स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत गठि गिन सक्िेछि ्। 

(२) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतको काम कतनव्य र अनधकार तथा सो सनमनत 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बक्षन्धत प्रदेश तथा स्थािीय कािूि बमोक्षिम  िेुछ । 

(३) उपनियम (१) बमोक्षिमको सनमनतले केन्रीय तत्काल उद्धार तथा रा त 
सनमनतसाँग समन्वय गरी काम गिुन पिेछ ।”   

१२.    मूल नियमावलीको नियम १३ मा सिंशोधि :  (१) मूल नियमावलीको नियम १३ को उपनियम (१) 
को,–        

(१) खण्ड (क) मा र ेका “दईुसय रुपैयााँ” भने्न शब्द रुको सट्टा “तीि सय रुपैयााँ” भने्न शब्द रु र 
“प्रनतददि दईुसय पर्ास रुपैयााँको दरले बढीमा तीि िार रुपैयााँ” भने्न शब्द रुको सट्टा  “प्रनतददि 
पााँर्सय रुपैयााँको दरले बढीमा पााँर् िार रुपैयााँ” भने्न शब्द रु राक्षखएका छि ्। 

(२) खण्ड (ख) को सट्टा दे ायको खण्ड (ख) राक्षखएको छ :– 

“(ख)  पीनडतलाई अस्पतालमा भिान गरी औषनध उपर्ार गिुन पिे भएमा, अस्पताल आउाँदा 
िााँदा सवारी साधि प्रयोग गिुन पिे भए सावनिनिक सवारी साधि प्रयोग गदान लाग्िे 
भाडा रकम, खािा खर्न वापत प्रनत ददि तीि सय रुपैयााँ, अस्पतालमा बस्िे व्यवस्था 
िभई बाङ्ग र बस्ि ुपरेमा बढीमा पााँर् ददिको बसोबास खर्न वापत प्रनतददि पााँर् सय 
रुपैयााँ र उपर्ार खर्न समेत गरी बढीमा छ  िार पााँर् सय रुपैयााँमा िबढ्िे गरी 
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लागेको यथाथन खर्न, पीनडतसाँग आक्षित बालबच्र्ा भए बालवानलका लानग पनि सो ी 
दरमा खािा खर्न उपलब्ध गराउि सङ्गकिेछ ।” 

(३) खण्ड (घ) मा र ेका “बीस  िार रुपैयााँ” भने्न शब्द रुको सट्टा “तीस  िार रुपैयााँ” भने्न 
शब्द रू राक्षखएका छि ्। 

१३.   मूल नियमावलीको नियम १४ मा सिंशोधिः  (१) मूल नियमावलीको नियम १४ को,- 

(१) उपनियम (१) मा र ेको “कायानलयमा” भने्न  शब्दको सट्टा “स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त 
सनमनतमा अिसूुर्ी बमोक्षिमको ढााँर्ामा” भने्न शब्द रु राक्षखएका छि ्। 

(२) उपनियम (२) मा र ेका “रा त सनमनतले” भन्ने शब्द रूको सट्टा “स्थािीय तत्काल उद्धार तथा 
रा त सनमनतले” भने्न शब्द रू राक्षखएका छि ्। 

१४.   मूल नियमावलीको नियम १४क. मा सिंशोधिः मूल नियमावलीको नियम १४क. को उपनियम (१) 
को सट्टा दे ायको उपनियम (१) राक्षखएको छ :– 

“(१) यस नियमावलीमा अन्यर ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि िलाइएको, एनसड प्रयोग 
गरी वा छकीई वा त्यस्तो पदाथनले पोलेको लगायतका गम्भीर प्रकृनतका घटिाका पीनडतलाई उद्धार, 

औषनध उपर्ार, पिुस्थानपिा वा रा त लगायतको प्रयोििको लानग तत्काल आनथनक स योग प्रदाि 
िगरेमा गम्भीर मािवीय िनत  िेु देक्षखएमा र सञ्चालक सनमनतको तत्काल बैठक बस्िे अवस्था 
िर ेमा सञ्चालक सनमनतको अध्यिले आवश्यकता र औक्षर्त्यका आधारमा मिानसव रकम कोषबाट 
पीनडतलाई उपलव्ध गराउि सक्िेछ ।” 

१५.  मूल नियमावलीको नियम १६ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम १६ को,- 

(१) उपनियम (१) को सट्टा दे ायको उपनियम (१) राक्षखएको छ :-  
“(१) स्थािीय त ले नियम १० बमोक्षिम प्राप्त भएको रकम स्थािीय लैङ्गिक ङ्ग िंसा 

कोषको िाममा कुिै वाक्षणज्य बैङ्कमा छुटै्ट खाता खोली िम्मा गिुन पिेछ ।” 

(२) उपनियम (२) मा र ेका “कायानलय प्रमखु” भन्ने शब्द रूको सट्टा “प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत” 
भन्ने शब्द रू राक्षखएका छि ्। 

१६. मूल नियमावलीको नियम १९ मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (१) को 
सट्टा दे ायको उपनियम (१) राक्षखएको छ :– 

“(१) प्रदेश तथा स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनतले सो सनमनतबाट भए गरेका 
काम कारबा ीको प्रनतवेदि प्रत्येक वषन सञ्चालक सनमनतमा पठाउि ुपिेछ ।” 

1७.  मूल नियमावलीको नियम २० मा सिंशोधि : मूल नियमावलीको नियम २० मा र ेको “सनमनत वा 
रा त” भन्ने शब्द रु क्षझङ्गकएका छि ्। 
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1८. मूल नियमावलीमा अिसूुर्ी थप : मूल नियमावलीमा यसैसाथ सिंलग्ि अिसूुर्ी थङ्गपएको छ । 

१९. मूल नियमावलीमा नियम २२ थप : मूल नियमावलीको नियम २१ पनछ दे ायको नियम २२ 
थङ्गपएको छ :- 

 “२२. अिसूुर्ीमा सिंशोधि : मन्रालयले आवश्यकता अिसुार अिसूुर्ीमा सिंशोधि तथा थपघट गिन 
सक्िेछ।” 

२०. खारेिी : मूल नियमावलीको नियम १२ र नियम १५ खारेि गररएका छि ्। 
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अिसूुर्ी 

(नियम १४ साँग सम्बक्षन्धत) 
 

ङ्गवषय : स योग उपलव्ध गराई पाउाँ । 

 

िी अध्यिज्यू, 

स्थािीय तत्काल उद्धार तथा रा त सनमनत============================ . 

 

 

म================================ मा बस्िे वषन=========================को============================= नमनत =======================मा लैंनगक 
ङ्ग िंसाबाट पीनडत भएको छु। मेरो आनथनक स्तर ज्यादै कमिोर र ेको छ । म उपर लैंनगक ङ्ग िंसा 
(========================) भएको कारणले मेरो मािनसक÷शारीररक÷सामाक्षिक अवस्था कमिोर भई अशक्त अवस्थामा 
र ेको  िुाले मलाई औषनध उपर्ार÷कािूिी स ायता एविं परामशन÷ उद्धार÷ मिोङ्गवमशन÷ स्वरोिगार÷ 

पिुस्थानपिा÷ अन्य =======================कामको लानग स योगको आवश्यकता परेको  ुाँदा स्थािीय लैंनगक ङ्ग िंसा 
निवारण कोषबाट नियमािसुार स योग रकम उपलव्ध गराई ददि ु िु यो निवेदि पेश गरेको छु ।  
 

निवेदकको,- 
िाम, थर =========================== 
ठेगािा ============================== 
दस्तखत =========================== 
नमनत ================================= 

 


