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रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष (सञ् चारन) ननमभावरी, २०६७ 

 

प्रभाणणकयण य नेऩार याजऩत्रभा प्रकाणित नभनत  

         २०६७/९/५ 

 

 सॊिोधन 

रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष (सञ् चारन)(ऩङ्गहरो सॊिोधन) 
ननमभावरी, २०६९                 २०६९/११/२८ 

रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष (सञ् चारन)(दोस्रो सॊिोधन) 
ननमभावरी, २०७६         २०७६/१२/१० 
 

  प्रिासकीम कामयङ्गवनध (ननमनभत गने) ऐन, २०१३ को दपा २ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी 

नेऩार सयकायरे मो ननमभहरु फनाएको छ। 

1. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस  ननमभहरुको नाभ “रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष (सञ् चारन) 

ननमभावरी, २०६७” यहेको छ। 

  (२) मो ननमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् ङ्गवषम वा प्रसिरे अको अथय नरागेभा मस ननमभावरीभा,- 

(क) “स्थानीम तह” बन्नारे गाॉउऩानरका तथा नगयऩानरकाराईय सम्झनऩुछय।** 

(ख) “कोष” बन्नारे ननमभ ३ फभोणजभको रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष सम्झनऩुछय। 

(ग) “ऩीनडत” बन्नारे रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत वा प्रबाङ्गवत व्मणि सम्झनऩुछय ।  

(ग१) “प्रदेि वा स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनत” बन्नारे ननमभ ११ 

फभोणजभ प्रदेि तथा  स्थानीम तहभा गठन हनुे प्रदेि वा स्थानीम तत्कार उद्धाय 

तथा याहत सनभनत सम्झनऩुछय।**1 

(घ) “भन्त्रारम” बन्नारे भङ्गहरा, फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्त्रारम 
सम्झनऩुछय।**2 

                                                           
** दोस्रो संशोधनबाट थपऩएको  
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(ङ)  (  ...... x)** 
(च) “रैङ्गिक ङ्गहॊसा” बन्नारे कामयस्थरभा हनुे मौनजन्म दवु्मयवहाय,  साभाणजक 

कुयीनतजन्म व्मवहाय रगामत रैङ्गिक ङ्गहॊसा सम्झनऩुछय ।  
(छ) “सञ् चारन सनभनत” बन्नारे ननमभ ७ फभोणजभको कोष सञ् चारक सनभनत 

सम्झनऩुछय ।  
3. कोषको स्थाऩना: (१) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष स्थाऩना गरयएको  छ ।  

(२) कोषभा देहाम फभोणजभका यकभहरु यहनेछन:्- 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

(ख) ङ्गवदेिी व्मणि,  अन्तयाङ्गिम सॊघ वा सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) स्वदेिी व्मणि वा सॊघ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(घ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोणजभको यकभ नेऩार याि फैंकभा छुटै खाता खोरी जम्भा 
गरयनेछ । 

(४) कोषको खाताको सञ् चारन सञ् चारक सनभनतको सदस्म सणचव य भन्त्रारमको रेख 
प्रभखुको सॊमिु दस्तखतफाट हनुेछ ।  

**३क. प्रदेि रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष: (१) प्रदेिरे रैङ्गिक ङ्गहॊसा न्मूनीकयणको रानग प्रदेि कानून 
फभोणजभ प्रदेि रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष स्थाऩना गनय सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोणजभ कोषभा यहेको यकभ सम्फणन्धत प्रदेिरे ननमभ ५ को 
उऩननमभ (१) फभोणजभको काभको रानग भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोणजभको कोषको उऩमोग, सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन प्रदेि 
कानून फभोणजभ हनेछ ।  

**३ख.  स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष: (१) स्थानीम तहरे स्थानीम कानून फभोणजभ स्थानीम रैङ्गिक 
ङ्गहॊसा ननवायण कोष स्थाऩना गनय सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोणजभ कोषभा यहेको यकभ सम्फणन्धत स्थानीम तहरे ननमभ ५ 
को उऩननमभ (१) फभोणजभको काभको रानग भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोणजभ कोषको उऩमोग, सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन प्रदेि कानून 
फभोणजभ हनेछ ।  
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4. कोषभा यकभ जम्भा गने: भङ्गहरा तथा फारफानरकाको हक हीतको ऺेत्रभा नेऩारनबत्र कामययत 
अन्तयाङ्गिम गैय सयकायी सॊस्थारे वाङ्गषयक रुऩभा गने खचयको भन्त्रारमरे तोके फभोणजभको प्रनतित 
फयाफय यकभभा नघटाई कोषभा जम्भा गनुय ऩनेछ ।  

5. कोषको उऩमोग: (१) कोषको यकभ देहामको काभको रानग ऩीनडतराई उऩरब्ध गयाउन 
उऩमोग गरयनेछ:- 

(क) तत्कार उद्धाय गनय, 

(ख) औषधी उऩचाय गनय, 

*(ख१)  याहत प्रदान गने तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन,े 

(ग) कानूनी सहामता, भनोवैऻाननक उऩचाय तथा भनोङ्गवभिय प्रदान गनय, 

**(घ) कुनै व्मवसाम वा स्वयोजगाय गनयको रानग वीउ ऩूॉजी (नसड भनन) को 
रुऩभा प्रदान गनय, 

(ङ)  ऩनुस्थायऩना गयाउन, 

**(ङ१)  रैङ्गिक ङ्गहॊसा य मौनजन्म दवु्मयवहायको कसूयफाट ऩीनडतरे प्रचनरत 
कानून फभोणजभ कसूयदायफाट प्राप्त गनुयऩने ऺनतऩूनतय त्मस्तो कसूयदायको 
कुनै सम्ऩणि नबएको कायणफाट प्राप्त गनय नसक्ने देणखई अदारतको 
आदेि फभोणजभको यकभ ऩीनडतराई ऺनतऩूनतय स्वरुऩ बयाउन रेणख 
आएभा त्मस्तो ऺनतऩूनतय ददन,े 

(च)  ऩीनडतको रानग सञ् चारक सनभनतरे तोके फभोणजभको अन्म काभभा  

(२) उऩननमभ(१)भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩनन सञ् चारक सनभनतरे रैङ्गिक 
ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत फारफानरका तथा ङ्गकिोयी वा रैङ्गिक ङ्गहॊसाभफाट प्रबाङ्गवत बई रागू ऩदाथयको 
दूव्मयसनभा पसेका वा सडकभा आएका व्मणिराई प्राथनभकता ददई कोषको यकभ खचय गनय 
सक्नेछ ।  

 (३) उऩननमभ (१) फभोणजभ कोषको उऩमोगको रानग भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय 
कामयङ्गवनध फनाई राग ुगनय सक्नेछ ।  

6. कोषको यकभ अन्म काभभा उऩमोग गनय नसङ्गकन:े (१) कोषको यकभ ननमभ ४ भा रेणखए 
फाहेकको अन्म कामयभा उऩमोग गनय सङ्गकन ेछैन ।3

 

                                                           
* ऩहिऱो संशोधन  

** दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको  
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(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩनन सञ् चारक सनभनतको 
सणचवारम तथा फैठक सञ् चारन गनय राग्ने खचयको रानग कोषको यकभ उऩमोग गनय सङ्गकनछे।  

7. सञ् चारक सनभनतको गठन : (१) कोषको सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन गने काभ सभेतको रानग 
एक कोष सञ् चारक सनभनत यहनेछ ।  

(२) सञ् चारक सनभनतको गठन देहाम फभोणजभ हनुेछ ।  

(क) सणचव, भन्त्रारम      -अध्मऺ 

(ख) सहसणचव, प्रधानभन्त्री तथा भणन्त्रऩरयषद्को  

कामायरम        -सदस्म 

(ग) सहसणचव, अथय भन्त्रारम     -सदस्म 

(घ) सहसणचव, गहृ भन्त्रारम     -सदस्म 

**4(घ१) सहसणचव, कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा  

भन्त्रारम       -सदस्म 

**(घ२) सहसणचव, सॊघीम भानभरा तथा साभान्म 

भन्त्रारम       -सदस्म 

(ङ) प्रहयी नामव भहाननयीऺक, भङ्गहरा तथा  

फारफानरका सेवा ननदयिनारम प्रहयी प्रधान कामायरम  -सदस्म 

(च) रैङ्गिक ङ्गहसा ननवायणको ऺेत्रभा कामययत  

गैय सयकायी सॊस्थाहरु भध्मेफाट सञ् चारक सनभनतरे 

तोकेको सॊस्थाको प्रनतनननध १ जना     -सदस्म  

(छ) सहसणचव,भन्त्रारम        -सदस्म-सणचव 

(३) उऩननमभ (२) को खण्ड (च) फभोणजभको सदस्मको ऩदावनध ३ वषयको हनुेछ ।  

(४) सञ् चारक सनभनतको सणचवारम भन्त्रारमभा हनुेछ ।  

8. सञ् चारक सनभनतको काभ, कतयव्म य अनधकाय: सञ् चारक सनभनतको काभ कतयव्म य अनधकाय 
देहाम फभोणजभ हनुेछ :- 

(क) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायणको सम्फन्धभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत नीनत, 
मोजना तथा कामयक्रभको रानग कोषको यकभ प्रमोग गने,  

                                                           
** दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको  
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(ख) ऩीनडतराई याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन **स्थानीम 
रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोषभा यकभ ननकासा गने, 

(ग) **स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोषको अनगुभन गने वा गयाउन,े 

(घ) भरुकु नबत्र घटेका रैङ्गिक ङ्गहॊसा सम्फन्धी घटनाकै अनबरेख अद्यावनधक 

गने, 

(ङ) **स्वयोजगाय वा सीऩभूरक तारीभ प्राप्त ऩीनडतराई वीउ ऩूॉजी (नसड 
भनन) प्रदान गने, 

(च) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायणको ऺेत्रभा काभ गने ननकाम तथा सॊस्थासॉग 
सभन्वम गने, 

(छ) कोष वृङ्गद्धको रानग श्रोतको खोजी गने, 

(छ१) ** 5 ऩीनडतको तत्कार उद्धाय,याहत य ऩनुस्थायऩनाको रानग याहत, 
आनथयक सहमोग तथा अन्म साभग्री उऩरव्ध गयाउने ।  

9. सञ् चारक सनभनतको फैठक य ननणयम: (१) सञ् चारक सनभनतको फैठक आवश्मकता अनसुाय 
फस्नेछ। 

 (२) सञ् चारक सनभनतको फैठक अध्मऺरे तोकेको नभनत,सभम य स्थानभा फस्नेछ ।  

 (३) सञ् चारक सनभनतको फैठक फस्न ु बन्दा कणम्तभा २४ घण्टा अगावै सञ् चारक 
सनभनतको सदस्म- सणचवरे फैठकभा छरपर हनुे कामयसूची सङ्गहतको सूचना सफै सदस्महरुराई 
ददन ुऩनेछ ।  

 (४) सञ् चारक सनभनतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रनतित बन्दा फढी सदस्महरु 
उऩणस्थत बएभा सो सनभनतको फैठकको गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुके भानननछे ।  

 (५) सञ् चारक सनभनतको फैठकको अध्मऺता सो सनभनतको अध्मऺरे  गनेछ य ननजको 
अनऩुणस्थनतभा सञ् चारक सनभनतका उऩणस्थत सदस्महरुरे आपु भध्मेफाट छानकेो सदस्मरे 
गनेछ। 

 (६) सञ् चारक सनभनतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा 
फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे ननणयमक भत ददनेछ ।  

 (७) सञ् चारक सनभनतरे फैठकभा आवश्मकता अनसुाय नेऩार सयकायको कुनै 
कभयचायी,ऩदानधकायी वा अन्म कुनै व्मणिराई सनभनतको फैठकभा ऩमयवेऺकको रुऩभा बाग नरन 
आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

                                                           
**दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको  
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 (८) सञ् चारक सनभनतको ननणयम सो सनभनतको सदस्म - सणचवरे प्रभाणणत गयी 
याख्रनेछ।  

 (९) सञ् चारक सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयङ्गवनध सो सनभनत आपैरे ननधाययण 
गये फभोणजभ हनुेछ ।  

**6१०.  यकभ उऩरव्ध गयाउन:े (१) ङ्गऩनडतराई याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध  गयाउनको रानग 
सञ् चारक सनभनतरे कोषफाट स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोषभा आवश्मकता अनसुाय अनदुान 
यकभ ननकासा ददनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩनन स्थानीम रैङ्गिक ङ्गहॊसा 
ननवायण कोषको स्थाऩना नबएसम्भ सम्वन्धीत स्थानीम तह वा सम्वन्धीत णजल्राको णजल्रा 
प्रिासन कामायरमफाट नसपारयस बई आएभा सञ् चारक सनभनतरे तत ्तत ्स्थानीम तहको नाभभा 
यकभ ननकासा ददन सक्नेछ । 

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोणजभ प्राप्त बएको यकभ तथा सोफाट बएको खचय 
सम्फन्धी ङ्गववयण सम्फणन्धत स्थानीम तहरे तै्रभानसक रुऩभा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

**१०क. केन्रीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतको गठन: (१) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ऩयेका भङ्गहरा, ङ्गकिोयी 
तथा फारफानरकाको तत्कार उद्धाय रगामतका कामय गनय केन्रीमस्तयभा देहाम फभोणजभको 
केन्रीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनत यहनेछ :- 

(क) सहसणचव, भन्त्रारम     -सॊमोजक 
(ख) प्रनतनननध(उऩसणचवस्तय), गहृ भन्त्रार   -सदस्म 
(ग) वरयष्ठ प्रहयी उऩयीऺक भङ्गहरा तथा फारफानरका 

सेवा ननदेिनारम      -सदस्म  

(घ) प्रनतनननध(उऩसणचवस्तय),याङ्गिम भङ्गहरा आमोग   -सदस्म 
(ङ) प्रनतनननध(उऩसणचवस्तय),स्वास््म तथा जनसॊख्मा  

भन्त्रारम       -सदस्म 
(च) रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायणको ऺेत्रभा कामययत गैय सहकायी 

सॊस्थाहरु भध्मेफाट केन्रीम तत्कार उद्धाय तथा याहत 

सनभनतरे तोकेको सॊस्थाको प्रनतनननध एक जना   -सदस्म 
(छ) िाखा प्रभखु(रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण िाखा), 

  भन्त्रारम      -सदस्म- सणचव  
                                                           
*
* दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको  
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(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (च) फभोणजभको सदस्मको ऩदावनध दईु वषयको हनुेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोणजभको सनभनतको सणचवारम भन्त्रामरमभा यहनेछ ।  

(४) उऩननमभ(१) फभोणजभको सनभनतको काभ,कतयव्म य अनधकाय देहाम फभोणजभ 
हनुेछ।  

(क) कुनै सञ्चाय भाध्मभफाट प्रकाणित वा प्रसारयत सभाचाय वा प्राप्त सचुनाका 
आधायभा त्मस्ता घटनाका सम्फन्धभा प्रदेि तथा स्थानीम तहभा तत्कार 
उद्धायको काभ बए नबएको सम्फन्धभा जानकायी नरन,े 

(ख) प्रदेि वा स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतराई आवश्मक 
ननदेिन ददन,े 

(ग) तत्कार उद्धाय गनय आवश्मक सहजीकयण य सभन्वम गने, 

(घ) सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहभा रैङ्गिक ङ्गहॊसाभा ऩयेका भङ्गहरा, ङ्गकिोयी 
तथा फारफानरकाको तत्कार उद्धाय, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनय 
आवश्मक मोजना तथा कामयक्रभ फनाई कामायन्वमन गने य सोको 
प्रनतवेदन भन्त्रारमभा ऩेि गने । 

(ङ) प्रत्मेक वषय गयेका काभ कायवाहीको ङ्गववयण सावयजननक गने । 

(५) उऩननमभ (१) फभोणजभको सनभनतको फैठक सञ् चारन तथा अनगुभनका रानग 
आवश्मक खचय कोषफाट व्महोरयनेछ ।  

**7११. प्रदेि तथा स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनत: (१) प्रदेि सयकायरे प्रदेि कानून फभोणजभ 
प्रदेि तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनत य सम्फणन्धत स्थानीम तहरे स्थानीम कानून फभोणजभ 
स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ(१) फभोणजभको सनभनतको काभ, कतयब्म य अनधकाय तथा सो सनभनत 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सम्फणन्धत प्रदेि तथा स्थानीम कानूनरे ननधाययण गये फभोणजभ हनुेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोणजभको सनभनतरे केन्रीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतसॊग 
सभन्वम गयी काभ गनुय ऩनेछ ।   

१२.  **8(.....X) 

                                                           
** दोस्रो सशंोधनबाट थऩ गररएको  
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१३.  याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन े यकभको हद य आधाय: (१) मस ननमभावरी 
फभोणजभ ऩीनडतराई याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउॉदा देहामको आधायभा देहामको 
यकभभा नफढ्ने गय उऩरव्ध गयाईनेछ:- 

(क) ऩीनडतराई तत्कार उद्घाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन फाट मात्रा गदाय 
राग्ने बाडा यकभ, खाना खचय फाऩत प्रनतददन तीन सम रुऩैमाॉ य फास 
फस्न ुऩने बए सो फाऩत छुटै्ट यकभ ददन ुऩने बएभा प्रनतददन ऩाॉच सम 
रुऩैमाॉको दयरे फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैंमाॉ,** 

(ख) ऩीनडतराई अस्ऩतारभा बनाय गयी औषधी उऩचाय गनुय ऩने बएभा, 
अस्ऩतार आउॉदा जाॉदा सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजननक 
सवायी साधन प्रमोग गदाय राग्न ेबाडा यकभ, खाना खचय वाऩत प्रनत ददन 
तीन सम रुऩैमाॉ, अस्ऩतारभा फस्ने व्मवस्था नबई फाङ्गहय फस्न ु ऩयेभा 
फढीभा ऩाॉच ददनको फसोफास खचय वाऩत प्रनतददन ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य 
उऩचाय खचय सभेत गयी फढीभा छ हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉभा नफढ्ने गयी 
रागेको मथाथय खचय य ऩीनडतसॉग आणश्रत फारफच्चा बए त्मस्ता 
फारफच्चाको रानग ऩनन सोही दयभा खाना खचय,**  

(ग) कानूनी सहामता, भनोवैऻाननक उऩचाय वा भनोङ्गवभियका रानग ऩाॉच 
हजाय रुऩैमाॉ नफढ्ने गयी रागेको मथाथय खचय, 

(घ) कुनै व्मवसाम गनयको रानग वीउ ऩूॉजीको रुऩभा वस्तगुत तथा नगद 
अनदुान सभेत गयी फढीभा **तीस हजाय रुऩैमाॉ, 

(ङ) ऩनुस्थायऩनाको रानग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ, 
(च) सञ् चारक सनभनतरे तोके फभोणजभको अन्म काभको रानग काभको 

प्रकृनत हेयी फढीभा दि हजाय रुऩैमाॉ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोणजभको यकभ अऩमायप्त बएको भनानसव आधाय य प्रभाण सङ्गहत 
कुनै ऩीनडतरे कामायरमभा ननवेदन ददएभा य सो व्महोया भनानसव देणखएभा याहत सनभनतरे त्मस्तो 
ऩीनडतराई दईु हजाय रुऩैमाॉभा नफढ्ने गयी भनानसव यकभ थऩ गयी ददन सक्नछे । 

                                                                                                                                                                                     
** दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको 
**(.....X) दोस्रो संशोधनबाट ननयम १२ खारेज गररएको  
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(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩनन नेऩार फाङ्गहय यहे फसेको 
ऩीनडतराई सञ् चारक सनभनतरे तोके फभोणजभको याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन 
सङ्गकनछे ।  

१४.  याहत तथा आनथयक सहमोग प्राप्त गनय ननवेदन ददन ुऩने: (१) मस ननमभावरी फभोणजभ याहत तथा 
आनथयक सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीनडत वा सयोकायवारा व्मणिरे याहत तथा आनथयक सहमोग 
ऩाउन ु ऩने भनानसव कायण खरुाई स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतभा अनसूुची 
फभोणजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन ुऩनेछ ।** 

(२) उऩननमभ (१) फभोणजभ प्राप्त बएको ननवेदन जाॉचफझ गदाय ऩीनडतराई याहत तथा 
आनथयक सहमोग  गनुय ऩने देणखएभा स्थानीम तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतरे ननमभ १२ को 
अधीनभा यही ऩीनडतराई याहत तथा आनथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ ।**  

१४क.  तत्कार यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्न:े (१)  मस ननमभावरीभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेणखएको 
बए ताऩनन जराइएको, एनसड प्रमोग गयी वा छकी वा त्मस्तो ऩदाथयरे ऩोरेको रगामतका गम्बीय 
प्रकृनतका घटनाका ऩीनडतराई उद्धाय, औषधी उऩचाय  ऩनुस्थायऩना वा याहत रगामतको 
प्रमोजनको रानग तत्कार आनथयक सहमोग प्रदान नगयेभा गम्बीय भानवीम ऺनत हनुे देणखएभा य 
सञ् चारक सनभनतको अध्मऺरे आवश्मकता य औणचत्मका आधायभा भनानसफ यकभ कोषफाट 
उऩरव्ध  गयाउन सक्नछे  ।** 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभको अवस्था ऩयी सञ् चारक सनभनतको अध्मऺफाट ऩीनडतराई 
यकभ उऩरब्ध गयाइएकोभा त्मसयी यकभ उऩरब्ध गयाइए ऩनछ फस्ने सञ् चारक सनभनतको 
फैठकफाट सो ङ्गवषमको अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ ।  

१५. (.....X)** 
१६.  छुटै्ट खाता खोल्न ु ऩने: (१) स्थानीम तहरे ननमभ १० फभोणजभ प्राप्त बएको यकभ स्थानीम 

रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोषको नाभभा कुनै 9वाणणज्म फैंक छुटै्ट खाता खोरी जम्भा गनुय ऩनेछ 
।**  
(२) उऩननमभ (१) फभोणजभको खाताको सञ् चारन प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत य रेखाभा काभ 

गने भखु्म कभयचायीको सॊमिु दस्तखतफाट हनुेछ ।  
१७.  कोषको रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) कोषको आम व्ममको रेख प्रचनरत कानून फभोणजभ 

याणखनेछ।  
(२) कोषको रेखाऩयीऺण भहारेख ऩयीऺकफाट हनुछे । 

१८. आवनतय (रयबल्बीङ) कोष:  मो कोष आवनतय (रयबल्बीङ) कोषको रुऩभा यहनेछ ।  
                                                           
** दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको 
**(.....X) दोस्रो संशोधनबाट ननयम १५ खारेज गररएको  
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१९. प्रनतवेदन ऩेि गने: (१) प्रदेि तथा स्थानीम तह तत्कार उद्धाय तथा याहत सनभनतरे सो सनभनतफाट  
बए गयेका काभ कायवाहीको वाङ्गषयक प्रनतवेदन आनथयक वषय सभाप्त बएको तीन भङ्गहनानबत्र 
सञ् चारक सनभनतभा ऩठाउन ुऩनेछ ।**10 

(२) सञ् चारक सनभनतरे आनथयक वषय सभाप्त बएको तीन भङ्गहना नबत्र सो सनभनतफाट 
अणघल्रो आनथयक वषय बरयभा बए गयेका काभ कायवाहीको प्रनतवेदन भन्त्रारम सभऺ ऩेि गनुय 
ऩनेछ ।  

(३) भन्त्रारमरे उऩननमभ (२) फभोणजभको प्रनतवेदन सावयजाननक गनय सक्नेछ ।  
 

२०.  फैठक बिा: सञ् चारक सनभनतका अध्मऺ वा सदस्मरे सो सनभनतको फैठकभा बाग नरए वाऩत 
अथय भन्त्रारमरे तोके फभोणजभको यकभ फैठक बिा वाऩत ऩाउनेछन ्।  

२१.  ननदेिन ददन सक्न:े (१) भन्त्रारमरे सञ् चारक सनभनतको काभ कायवाहीको सम्फन्धभा सो 
सनभनतराई आवश्मक ननदेिन ददन सक्नछे ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोणजभ ददइएको ननदेिनको ऩारना गनुय सञ् चारक सनभनतको 
कतयव्म हनुेछ ।  

२२.  अनसूुची सॊिोधन: भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी 
अनसूुचीभा सॊिोधन वा थऩघट गनय सक्नेछ । ** 

२३.  खायेजी:  रैङ्गिक ङ्गहॊसा ननवायण कोष (सञ् चारन) ननमभावरी, २०६७ को ननमभ १२  य १५ 
खायेज गरयएका छन ्।          

   
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
** दोस्रो संशोधनबाट थऩ गररएको 
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अनसूुची 

(ननमभ १४ को उऩननमभ (१)  सॉग सम्फणन्धत) 
 

ङ्गवषम्– सहमोग उऩरव्ध गयाई ऩाॉउ । 

 

 

श्री अध्मऺज्मू, 

स्थाननम तह तत्कार उद्धाय तथा  याहत सनभनत ...........। 
 
 

भ........भा....फस्ने.... वषय....को....नभनत .... भा रैङ्गिक ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत बएको छु । 
भेयो आनथयकस्तय ज्मादै कभजोय यहेको छ । भ भानथ रैंनगक 
ङ्गहॊसा(...................................................) बएको कायणफाट भेयो 
भाननसक÷िायीरयक÷साभाणजक अवस्था कभजोय बई अिि अवस्थाभा यहेको हनुारे 
भराई औषधो उऩचाय÷काननुी सहामता एॊव ऩयाभिय 
÷उद्धाय÷भनोङ्गवभिय÷स्वयोजगाय÷ऩनुस्थायऩना÷अन्म................................काभको रानग 
सहमोगको आवश्मकता ऩयेको हुॉदा स्थानीम रैंनगक ङ्गहॊसा ननवायण कोषफाट ननमभानसुाय 
सहमोग यकभ उऩरव्ध गयाई ददन ुहनु मो ननवेदन ऩेि गयेको छु ।  
 

ननवेदकको 

१. नाभ, थय............... 

२. ठेगाना...................... 

३. दस्तखत................... 

४. नभनत.... .... 

 
 

    

 
 


