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एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०७०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७०÷२÷३१
प्रिासकीय काययहवनि (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनिकार प्रयोग
गरी नेपाल सरकारले दे िायका ननयमिरु बनाएकोछ ।
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमिरुको नाम “एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन)
ननयमावली, २०७०” रिेकोछ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क)
(ख

“अध्यक्ष” भन्नाले सनमनतको अध्यक्ष सम्झनु पछय ।
“एकल महिला” भन्नाले आनर्यक दृहिले हवपन्न दे िायका महिला सम्झनु
पछयः–
(१) सम्वन्ि हवच्छे द गरे की महिला,
(२) हविवा,
(३) पैंतीस वषय उमेर पूरा गरे की अहववाहित महिला,
(४) पााँच वषय भन्दा बढी समयदे शख पनत िराई वा वेपत्ता भएकी महिला,
(५)

(ग)

अिंवण्डा गरी वा मानो छु दिई पनतसाँग अलग बसेकी महिला ।

“कोष” भन्नाले ननयम ३ बमोशजमको एकल महिला सुरक्षा कोष सम्झनु
पछय ।

(घ)

“मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबानलका तर्ा समाज कल्याण मन्त्रालय
सम्झनु पछय ।

(ङ)

“सदस्य” भन्नाले सनमनतको सदस्य सम्झनु पछय र सो िब्दले अध्यक्ष र
सदस्य–सशचवलाई समेत जनाउं ँाँछ ।
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(च)

“सदस्य–सशचव” भन्नाले सनमनतको सदस्य–सशचव सम्झनु पछय ।

(छ)

“सनमनत” भन्नाले ननयम ६ बमोशजमको कोष सञ्चालक सनमनत सम्झनु
पछय ।

३.

कोषको स्र्ापनाः (१)

आनर्यक दृहिले कमजोर तर्ा हवपन्न वगयका एकल महिलाको हित

र सं रक्षण गने काम समेतको लानग एकल महिला सुरक्षा कोष नामको एक कोष स्र्ापना
गररएकोछ ।
(२) कोषमा दे िाय बमोशजमका रकमिरु रिनेछनः–
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

हवदे िी सरकार, व्यशि वा अन्तरायहिय सं घ, सं स्र्ाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

स्वदे िी व्यशि वा सं घ, सं स्र्ाबाट प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपननयम (२) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुय अशघ नेपाल
सरकारको स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
४.

कोषको उपयोगः कोषको रकम दे िायको कामको लानग उपयोग गररनेछः–
(क)

एकल महिलालाई शिक्षा र सीपमूलक तालीम प्रदान गनय,

(ख)

एकल महिलाका लानग स्वरोजगार काययक्रम सञ्चालन गनय,

(ग)

एकल महिलालाई औषनि उपचार गनय,

(घ)

एकल महिलालाई उद्धार गनय, राित ददन तर्ा पुनस्र्र्ापना गनय,

(ङ)

एकल महिलालाई कानूनी सिायता प्रदान गनय,

(च)

एकल महिला सशम्मनलत सामुदाहयक वा सिकारी सं स्र्ाको काययमा
सियोग गनय,

(छ)

एकल महिलाको सामाशजक मयायदा अनभवृहद्धको लानग जन चेतनामूलक
काययक्रम सञ्चालन गनय,

(ज)

सनमनतबाट गररने काययक्रमको अनुगमन गनय,
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(झ)

एकल महिलाको िक, हित सं रक्षण र सम्वद्धयनको लानग सनमनतले तोके
बमोशजमको अन्य काम गनय वा गराउन ।

५.

कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गनय नसहकनेः कोषको रकम ननयम ४ मा ले शखए
बािेकको अन्य काममा उपयोग गनय सहकने छै न ।

६.

सनमनतको गठनः (१) कोषको सञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन गने काम समेतको लानग एक
कोष सञ्चालक सनमनत रिनेछ ।
(२)

सनमनतको गठन दे िाय बमोशजम िुनेछः–
(क)

मन्त्रालयको सशचव

– अध्यक्ष

(ख)

सिसशचव, शिक्षा मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

सिसशचव,

कानून, न्याय, सं हविान सभा तर्ा सं सदीय



मानमला मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

सिसशचव, सं घीय मानमला तर्ा स्र्ानीय हवकास मन्त्रालय –सदस्य

(ङ)

सिसशचव, स्वास््य तर्ा जनसं ख्या मन्त्रालय

– सदस्य

(च)

मिाननदे िक, महिला तर्ा बालबानलका हवभाग

– सदस्य

(छ)

प्रिरी नायव मिाननरीक्षक, महिला तर्ा बालबानलका
ननदे िनालय, प्रिरी प्रिान कायायलय

(ज)

– सदस्य

एकल महिलाको क्षेत्रमा काययरत गैरसरकारी,
सामुदाहयक वा सिकारी सं स्र्ािरुमध्ये सनमनतले
तोकेको सं स्र्ाबाट प्रनतनननित्व िुने गरी कम्तीमा



शिक्षा मन्त्रालयको नाम िाल शिक्षा, हवज्ञान तर्ा प्रहवनि मन्त्रालय रिेको ।



कानून, न्याय, सं हविानसभा तर्ा सं सदीय मानमला मन्त्रालयको नाम िाल कानून, न्याय तर्ा सं सदीय मानमला
मन्त्रालय रिेको ।



सं घीय मानमला तर्ा स्र्ानीय हवकास मन्त्रालयको नाम िाल सं घीय मानमला तर्ा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय
रिेको ।
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दुई जना महिला
(झ)

–सदस्य

मन्त्रालयको सिसशचव (महिला हवषय िेने)

– सदस्य –सशचव

(३) उपननयम (२) बमोशजम मनोनीत सदस्यको पदावनि दुई वषयको िुनेछ ।
(४) उपननयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कुनै मनोनीत
सदस्यले आफ्नो पद अनुरुप काम नगरे मा मन्त्रालयले ननजलाई जुनसुकै बखत िटाउन
सक्नेछ ।
(५) उपननयम (४) बमोशजम सदस्यबाट िटाउनु अशघ मन्त्रालयले ननजलाई
आफ्नो सफाई पेि गने मौका ददनु पनेछ ।
७.

सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकारः सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार दे िाय बमोशजम
िुनेछः–
(क) कोषको रकम उपयोग गने सम्बन्िमा वाहषयक काययक्रम तजुम
य ा गरी
कायायन्वयन गने, गराउने,
(ख) स्वीकृत काययक्रमको लानग कोष पररचालन गने, गराउने,
(ग) एकल महिलालाई कोषको रकम उपलब्ि गराउने सम्बन्िमा आवश्यक
मापदण्ड बनाई लागू गने,
(घ)

स्वीकृत काययक्रम कायायन्वयन भए, नभएको सम्बन्िमा अनुगमन गने ,

(ङ)

एकल महिलाको क्षेत्रमा काम गने ननकाय तर्ा सं स्र्ासाँग समन्वय गने,

(च)

एकल महिलाको पहिचान सम्बन्िी आवश्यक मापदण्ड ननिायरण गने,

(छ) एकल महिला सम्बन्िी अन्य काम गने वा गराउने ।
८.

सनमनतको बैठक र ननणययः (१) सनमनतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२)
तर

सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
अध्यक्षको

सदस्यिरुसाँग

अनुपशस्र्नतमा

सनमनतको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

4

परामिय

गरी

सदस्य–सशचवले

www.lawcommission.gov.np
(३) सनमनतको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै

सदस्य–सशचवले

बैठकमा छलफल िुने काययसूची सहितको सूचना सवै सदस्यिरुलाई ददनु पनेछ ।
(४) सनमनतको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतित भन्दा बढी सदस्यिरु
उपशस्र्त भएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सं ख्या पुगेको मानननेछ ।
(५) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननजको अनुपशस्र्नतमा सनमनतका
उपशस्र्त सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।
(६) सनमनतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुनछ
र मत बराबर भएमा
े
बैठकको अध्यक्षता गने व्यशिले ननणाययक मत ददनेछ ।
(७)

सनमनतले आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारको कुनै कमयचारी, पदानिकारी वा

अन्य कुनै व्यशिलाई सनमनतको बैठकमा पययवेक्षकको रुपमा भाग नलन आमन्त्रण गनय
सक्नेछ ।
(८) सनमनतको ननणयय सदस्य–सशचवले प्रमाशणत गरी राख्नु पनेछ ।
(९) सनमनतको बैठक सम्बन्िी अन्य काययहवनि सनमनत आपैmले ननिायरण गरे
बमोशजम िुनेछ ।
९.

कोषको प्रिासननक खचयः सनमनतको प्रिासननक खचय मन्त्रालयको हवननयोशजत बजेटबाट
व्यिोररनेछ ।

१०.

खाताको सञ्चालनः (१) कोषको रकम सनमनतले कुनै वाशणज्य बैकमा खाता खोली जम्मा
गनुय पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको खाताको सञ्चालन सदस्य–सशचव र मन्त्रालयको
ु दस्तखतबाट िुनेछ ।
आनर्यक प्रिासन िाखामा काम गने मुख्य कमयचारीको सं यि

११.

कोषको लेखा र लेखा परीक्षणः (१) कोषको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले
अपनाएको ले खा प्रणाली बमोशजम राशखनेछ ।
(२) कोषको आन्तररक ले खा परीक्षण कोष तर्ा ले खा ननयन्त्रक कायायलयबाट
िुनेछ ।
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(३)
१२.

कोषको अशन्तम लेखापरीक्षण मिाले खा परीक्षकबाट िुनेछ ।

रकम हिज निुनःे प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कोषको रकम
खचय नभई आनर्यक वषयको अन्त्यमा बााँकी रिे मा त्यस्तो रकम हिज िुने छै न ।

१३.

प्रनतवेदन पेि गनेः (१) सनमनतले आपूmले गरे को काययको वाहषयक प्रनतवेदन आनर्यक वषय
समाप्त भएको तीन महिनानभत्र मन्त्रालय समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(२)

उपननयम (१) बमोशजमको प्रनतवेदनमा अन्य कुराको अनतररि सनमनतले

वषय भररमा सञ्चालन गरे को काययक्रम, हवनभन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम, एकल महिलाको लानग
काययक्रम सञ्चालन गदाय िुन गएको खचय, गत आनर्यक वषयमा खचय नभई बााँकी रिे को
रकम, काययक्रमबाट भएको उपलशब्ि तर्ा भहवष्यमा गनुय पने सुिार समेतका कुरािरु
समावेि गनुय पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजमको प्रनतवेदन मन्त्रालयले सावयजननक गनय सक्नेछ ।
१४.

बैठक भत्ताः

सनमनतका सदस्यले सनमनतको बैठकमा भाग नलए वापत अर्य मन्त्रालयले

तोके बमोशजमको रकम बैठक भत्ता वापत पाउनेछन ।
१५.

कोषको सशचवालयः कोषको सशचवालय मन्त्रालयमा रिनेछ ।

१६.

अनभलेख राख्नेः सनमनतले आपूmले गरे को काम कारबािीको अनभलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ ।

१७.

ननदे िन ददन सक्नेः (१) मन्त्रालयले सनमनतको काम कारबािीको सम्बन्िमा सनमनतलाई
आवश्यक ननदे िन ददन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम मन्त्रालयले
सनमनतको कतयव्य िुनेछ ।

6

ददएको ननदे िनको पालना गनुय

www.lawcommission.gov.np
१८.

अनिकार

प्रत्यायोजनः

सनमनतले

यस

ननयमावली

बमोशजम

आपूmलाई

अनिकारिरुमध्ये आवश्यकतानुसार केिी अनिकार अध्यक्ष, सदस्य,

प्राप्त

भएका

सदस्य–सशचव वा

नेपाल सरकारको कुनै अनिकृत कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
१९.

कोष खारे ज िुन सक्नेः (१) कुनै कारणबस

कोष सञ्चालन गनय आवश्यक नभएमा नेपाल

सरकारले सो कोष खारे ज गनय सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम कोष खारे ज भएमा कोषमा रिे को रकम नेपाल
सरकारमा स्वतः िस्तान्तरण

िुनेछ ।
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