
 

 

                         

 n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if -;~rfng _ sfo{ljlw @)&^ 

           sfo{kflnsfaf6 k|dfl0ft ldlt @)&& h]7 @( ut] 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ओभसततमा गाॉउऩातरका  गाउकामयऩातरकाको कामायरम  
                                हाटिपसायटिकय रुऩन्देही 
 

 



                                                              अनसूुची -२  

(दपा ४ तथा अनसूची–१ को बाग–२ सॉग सम्फन्न्धत) 

ओभसततमा गाउॉऩातरका, रुऩन्देही  

                           

रैटिक टहॊसा तनवायण कोष (सञ्चारन) कामयटवतध, २०७६ 

प्रस्तावना  ्सभाजभा फढदै गइयहेको रैटिक टहॊसा तनवायणका रातग कोष स्थाऩना गनय फान्छनीम देन्िएकारे  
प्रशासकीम कामयटवतध (तनमतभत गने) ऐन , २०७४ को दपा ४ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी 
ओभसततमा गाउॉऩातरकारे मो कोष सञ्चारन सम्वन्न्ध कामयटवतध फनाएको छ । 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मी कामयटवतधको नाभ “रैटिक टहॊसा तनवायण कोष (सॊचारन) कामयटवतध , 

२०७६ यहेको   छ । 

    (२) मो कामयटवतध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।   

२. ऩरयबाषा  ् टवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयटवतधभा,  

(क) “कामायरम” बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरका गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरम सम्झन ुऩछय । 

(ि) “कोष” बन्नारे तनमभ ३ फभोन्जभको रैटिक टहॊसा तनवायण कोष सम्झन ुऩछय । 

(ग) “ऩीतित” बन्नारे रैटिक टहॊसाफाि ऩीतित वा प्रबाटवत व्मन्ि सम्झन ुऩछय ।  

(घ) “सञ्चारक सतभतत” बन्नारे तनमभ ८ फभोन्जभको याहत तथा आतथयक सहमोग सतभतत सम्झन ुऩछय । 

(ङ) “रैटिक टहॊसा ” बन्नारे कामयस्थर सावयजतनक स्थर , घयऩरयवायभा हनुे मौनजन्म दवु्र्मवहाय , साभान्जक  
कुयीततजन्म व्मवहाय रगामत रैटिक आधायभा हनुे टहॊसा सम्झन ुऩछय ।  

 ३. कोषको स्थाऩना ्(१) रैटिक टहॊसा तनवायण कोष नाभको एक कोष स्थाऩना गरयएको छ । 

 (२) कोषभा देहाम फभोन्जभका यकभहरु यहनेछन्–    

   (क) ओभसततमा गाउॉऩातरकाफाि प्राप्त यकभ,      

    (ि) टवदेशी व्मन्ि, अन्तयाटिम सॊघ सॊस्था वा सयकायफाि प्राप्त यकभ, 

   (ग) स्वदेशी व्मन्ि वा सॊघ वा सॊस्थाफाि प्राप्त यकभ,     

   (घ) अन्म कुनै स्रोतफाि प्राप्त यकभ ।   



   (३) उऩतनमभ (१) फभोन्जभको यकभ फैंकभा छुिै िाता िोरी जम्भा गरयनेछ ।   

४. कोषभा यकभ जम्भा गने ः्  भटहरा हकटहतको सॊयऺणका रातग गाउॉऩातरकारे फाटषयक रुऩभा तोके 
फभोन्जभको प्रततशत फयाफयको यकभभा नघिाई कोषभा जम्भा गनुय ऩनेछ ।  

५. कोषको उऩमोग्   (१) कोषको यकभ देहामको काभको रातग ऩीतितराई उऩरब्ध गयाउन उऩमोग 
गरयनेछ्– 

    (क) तत्कार उद्धाय गनय,  

   (ि) औषतध उऩचाय गनय,  

   (ग) याहत प्रदान गनय तथा आतथयक सहमोग उऩरव्ध गयाउन,े 

   (घ) कानूनी सहामता, भनोवैऻातनक उऩचाय तथा भनोटवभशय प्रदान गनय,  

   (ङ) कुनै व्मवसाम गनयको रातग वीउ ऩूॉजी (तसि भतन) को रुऩभा प्रदान गनय,  

   (च) ऩनुस्थायऩना गयाउन, 

    (छ) ऩीतितको रातग सञ्चारक सतभततरे तोके फभोन्जभको अन्म काभभा,  

 (२) उऩतनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेन्िएको बएताऩतन सञ्चारक सतभततरे रैटिक टहॊसाफाि ऩीतित 
फारफातरका तथा टकशोय टकशोयी वा रैटिक टहॊसाफाि प्रबाटवत बई रागू ऩदाथयको दु व्मयसनभा पसेका 
वा भानतसक योगी बई सिकभा आएका व्मन्िराई प्राथतभकता ददई कोषको यकभ िचय गनय सक्नेछ ।   

६. कोषको यकभ अन्म काभभा उऩमोग गनय नसटकने ् 

 (१) कोषको यकभ तनमभ ५ भा रेन्िए फाहेकको अन्म कामयभा उऩमोग गनय सटकने छैन । 

 (२) उऩतनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेन्िएको बएताऩतन  सञ्चारक सतभततको फैठक सञ्चारन गनय राग्ने 
िचयको रातग कोषको यकभ उऩमोग गनय सटकनेछ ।   

 ७. कामायरमराई यकभ उऩरब्ध गयाउने  ्ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउनको रातग 
सञ्चारक सतभततरे कोषफाि कामायरमको नाभभा यकभ तनकाशा ददनेछ ।   

८. सञ्चारक सतभततको गठन् (१) ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने काभ सभेतको 
रातग सञ्चारक सतभतत यहनेछ । 

(२) सञ्चारक सतभततको गठन देहाम फभोन्जभ हनुेछ्–        

(क) गाउॉऩातरका उऩ–प्रभिु                                                   –अध्मऺ          
(ि) प्रभिु प्रशासकीम अतधकृत                                          –सदस्म                                        
(ि) प्रभिु, इराका प्रहयी कामायरम                                       –सदस्म        



 (ग)गाउॉ सबा सदस्म (भटहरा २ ज ना गाउऩातरका अध्मऺा द्धाया भनातनत                                
  –सदस्म   

 (घ) रैटिक टहॊसा तनवायणको ऺेत्रभा स्थानीम तहभा कामययत गैय सयकायी सॊस्थाहरु भध्मेफाि  

       सञ्चारक सतभततरे तोकेको सॊस्थाको प्रतततनतध एक जना              –सदस्म   

 

 (ङ) भटहरा तथा फारफातरका शािा प्रभिु                                      –सदस्म सन्चव  

(३) उऩतनमभ (२) को िण्ि (घ) फभोन्जभको सदस्मको ऩदावतध ३ फषयको हनुेछ। 

(४) सञ्चारक सतभततको सन्चवारम कामायरमभा यहनेछ । 

 (५) सञ्चारक सतभततको फैठक सम्वन्धी कामयटवतध सो सतभतत आपैरे तनधाययण गये फभोन्जभ हनुेछ ।   

९. सञ्चारक सतभततको काभ , कतयब्म य अतधकाय ः् सञ्चारक सतभततको काभ , कतयव्म य अतधकाय देहाम 
फभोन्जभ हनुेछ्     

(क) ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन,े     

(ि) याहत तथा आतथयक सहमोगको सदऩुमोग बए वा नबएको सम्वन्धभा अनगुभन गने वा गयाउन,      

(ग) स्थानीम तहभा रैटिक टहॊसा तनवायणको ऺेत्रभा कामययत टवतबन्न सॊघ , सॊस्था तथा तनकामहरु फीच सभन्वम 
गने,          

 (घ) रैटिक टहॊसा हनु नददनको रातग स्थानीमस्तयभा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने,  

१०. याहत तथा आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउने यकभको हद य आधाय ः् (१) मस तनमभावरी फभोन्जभ 
ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा देहामको आधायभा देहामको यकभभा नफढ्ने 
गयी उऩरब्ध गयाईनेछ ।   

(क) ऩीतितराई तत्कार उद्धाय गनुय ऩने बएभा सवायी साधन प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजतनक सवायी साधनफाि    
मात्रा गदाय राग्ने बािा यकभ, िाना िचयवाऩत य फास फस्न ुऩने बए सो वाऩत छुिै यकभ ददन,े  

(ि) ऩीतितराई अस्ऩतारभा बनाय गयी औषधी उऩचाय गनुय ऩने बएभा अस्ऩतार आॉउदा जाॉदा सवायी साधन 
प्रमोग गनुय ऩने बए सावयजतनक सवायी साधन प्रमोग गदाय राग्ने बािा यकभ , िाना िचय, अस्ऩतारभा फस्ने 
व्मवस्था नबई वाटहय फस्न ुऩयेभा फढीभा तीन ददनको फास िचय य उऩचाय िचय सभेत उऩरब्ध गयाउन,े 

 (ग) कानूनी सहामता , भनोवैऻातनक उऩचाय वा भनोटवभशयका रातग ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉभा नफढ्ने गयी रागेको 
मथाथय िचय,  

(घ) कुनै व्मवसाम गनयको रातग वीउ ऩूॉजीको रुऩभा वस्तगुत तथा नगद अनदुान सभेत गयी फढीभा वीस 
हजाय रुऩैमा,  



(ङ) ऩनुस्थायऩनाको रातग फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ,  

(च) सञ्चारक सतभततरे तोके फभोन्जभको अन्म काभको रातग काभको प्रकृतत हेयी फढीभा दश हजाय रुऩैमाॉ ,   

(२) उऩतनमभ (१) फभोन्जभको यकभ अऩमायप्त बएको भनातसव आधाय य प्रभाण सटहत कुनै ऩीतितरे 
कामायरमभा तनवेदन ददएभा य सो व्महोया भनातसव देन्िएभा सञ्चारक सतभततरे त्मस्तो ऩीतितराई 
भनातसव यकभ थऩ गयी ददन सक्नेछ ।    

११. याहत तथा आतथयक सहमोग प्राप्त गनय तनवेदन ददन ुऩने ः् (१) मस कामयटवतध फभोन्जभ याहत तथा 
आतथयक सहमोग प्राप्त गनय चाहने ऩीतित वा सयोकायवारा व्मन्िरे याहत तथा आतथयक सहमोग ऩाउन ु
ऩने भनातसव कायण िुराई विा कामायरमको तसपारयस सटहत वा न्माटमक सतभततको तसपारयस भापय त 
अनसूुची -1 भटहरा तथा फारफातरका शािाभा तनवेदन ददन ुऩनेछ । 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोन्जभ प्राप्त बएको तनवेदन जाॉचफझु गदाय ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग गनुय 
ऩने   देन्िएभा सञ्चारक सतभततरे तनमभ १० को अधीनभा यही ऩीतितराई याहत तथा आतथयक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउनेछ । 

१२. तत्कार यकभ उऩरव्ध गयाउन सक्ने  ्(१) मस कामयटवतधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेन्िएको बएताऩतन 
ऩीतितराई तत्कार उद्धाय , औषतध उऩचाय , ऩनुयस्थाऩना वा याहत तथा आतथयक सहमोग प्रदान नगयेभा 
गन्म्बय तथा भानवीम ऺतत हनुे देन्िएभा सञ्चारक सतभततको अध्मऺरे सो प्रमोजनको रातग कोषफाि रु 
१०,०००।–(रु.दश हजाय भात्र) नवढ्ने गयी भनातसव यकभ सम्वन्न्धत ऩीतितराई उऩरव्ध गयाउन 
सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) वभोन्जभको अवस्था ऩयी सञ्चारक सतभततको अध्मऺफाि ऩीतितराई यकभ उऩरव्ध 
गयाईएकोभा त्मसयी यकभ उऩरव्ध गयाईए ऩतछ वस्ने सञ्चारक सतभततको वैठकफाि सो टवषमको 
अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ ।   

१३. थऩ यकभ तनकासा भाग गनय सक्ने ्(१) कोषभा यहेको यकभ अऩमायप्त बएभा यकभ अऩमायप्तताको कायण 
िुराई सञ्चाक सतभततरे थऩ यकभ भाग गनय सक्नेछ ।   

  (२) उऩतनमभ (१) फभोन्जभ थऩ यकभ भाग बई आएभा गाउॉऩातरकारे आवश्मकता य औन्चत्मता हेयी 
कोषभा थऩ यकभ तनकासा ददन सक्नेछ ।  

१४. छुटै्ट िाता िोल्न ुऩने् (१) गाउॉऩातरकाफाि प्राप्त बएको यकभ कुनै फान्णज्म फैंकभा छुटै्ट िाता िोरी 
जम्भा गनुय ऩनेछ ।  

 (२) उऩतनमभ (१) फभोन्जभको िाताको सञ्चारन कामायरम प्रभिु य रेिाभा काभ गने भखु्म कभयचायीको 
सॊमिु दस्तितफाि हनुेछ ।   



१५. कोषको रेिा य रेिा ऩरयऺण  ्(१) कोषको आम व्ममको रेिा प्रचतरत कानून फभोन्जभ यान्िनेछ । 
(२) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩरयऺकफाि हनुेछ ।   

१६. आवततय (रयबल्बीङ) कोष ्मो कोष आवततय (रयबल्बीङ) कोषको रुऩभा यहनेछ ।   

१७. प्रततवेदन ऩेश गने्  (१) याहत सतभततरे प्रत्मेक ४-४ भटहनाभा सो सतभततफाि बए गयेका काभ 
कायवाहीको प्रततवेदन कामयऩातरका राई फझुाउन ुऩनेछ  ।  

   (२) कामायरमरे वाटषयक रुऩभा प्रततवेदन सावयजतनक गनुय ऩनेछ ।   

१८. फैठक बत्ा्   सञ्चारक सतभततका अध्मऺ वा सदस्मरे सो सतभततको फैठकभा बाग तरए वाऩत 
गाउकामयऩातरकारे तोके फभोन्जभको यकभ फैठक बत्ा वाऩत ऩाउनेछन ्।   

१९. तनदेशन ददन सक्ने  ्(१) कामयऩातरकारे सञ्चारक सतभततको काभ कायवाहीको सम्वन्धभा सो सतभततराई 
आवश्मक तनदेशन ददन सक्नेछ ।  

                                         अनसूुची 

(तनमभ ११ सॉग सम्फन्न्धत) 

 

                       टवषम् सहमोग उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

 

श्री अध्मऺ ज्मू, 
स्थानीम तत्कार उद्बाय तथा याहत सतभतत ..................... । 

   भ ................................ भा फस्ने वषय ............ को ............ तभतत .................. भा रैङतगक 
टहॊसा ऩीतित बएको छु। भेयो अतथयक स्तय ज्मादै कभजोय यहेको छ । भ उऩय रैतगक टहॊसा (...............) 
बएको कायणरे भेयो भानतसक शायीरयक साभान्जक अवस्था कभजोय बई अशि अवस्थाभा यहेको हनुारे 
भराई औषधी उऩचाय/काननु सहामता एवॊ ऩयाभशय/ उद्बाय/ भनोटवभशय/ स्वयोजगाय/ ऩनुस्थायऩना/ अन्म 
....................... काभको रातग सहमोगको आवश्मकता ऩयेको हुॉदा स्थानीम रैंगीक टहॊसा तनवायण कोषफाि 
तनमभानसुा 

य सहमोग यकभ उऩरब्ध गयाई ददन ुहनु मो तनवेदन ऩेश गयेको छु ।  

 

तनवेदकको- 
नाभ थय..................................  

   ठेगाना..............................  
   दस्तित............................  

      तभतत......................... 
 



                     
 
 
 

 
 

                              टवषम् सहमोग उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

 

श्री अध्मऺ ज्मू, 
स्थानीम तत्कार उद्बाय तथा याहत सतभतत ..................... । 

   भ ................................ भा फस्ने वषय ............ को ............ तभतत 
.................. भा रैङतगक टहॊसा ऩीतित बएको छु। भेयो अतथयक स्तय ज्मादै कभजोय 
यहेको छ । भ उऩय रैतगक टहॊसा (...............) बएको कायणरे भेयो भानतसक 
शायीरयक साभान्जक अवस्था कभजोय बई अशि अवस्थाभा यहेको हनुारे भराई 
औषधी उऩचाय/काननु सहामता एवॊ ऩयाभशय/ उद्बाय/ भनोटवभशय/ स्वयोजगाय/ 
ऩनुस्थायऩना/ अन्म ....................... काभको रातग सहमोगको आवश्मकता ऩयेको 
हुॉदा स्थानीम रैंगीक टहॊसा तनवायण कोषफाि तनमभानसुा 

य सहमोग यकभ उऩरब्ध गयाई ददन ुहनु मो तनवेदन ऩेश गयेको छु ।  

                                                                                       तनवेदकको- 

नाभथय................................ 
   ठेगाना.............................. 
   दस्तित............................ 

      तभतत......................... 
 

 

 


