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हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाबाट �म�त २०७८/०९/२९ मा पा�रत 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कायर्�व�ध, २०७८ 

�स्तावना 

हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको कमर्चार�हरुको स्वास्थ्य संवेदनिशलतालाई मध्यनजर गर� स्वास्थ्य जोिखम तथा 

उपचारबाट �सिजर्त हनेु आ�थर्क भार घटाउँदै कमर्चार�हरुको दै�नक कायर् सम्पादनलाई थप �भावकार� बनाउन 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ 

कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।  

प�रच्छेद १ 

संिक्ष� नाम र �ारम्भ 
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1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः  (१) यस कायर्�व�धको नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा 

कायर्�व�ध, २०७८" रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाले स्वीकृत ग�र स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे प�ात 

लाग ुहनेुछ ।  

2. प�रभाषाः (१) �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा  

क. "कायर्�व�ध" भ�ाले “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कायर्�व�ध, २०७८" लाई 

सम्झन ुपन�छ । 

ख. "कमर्चार�" भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, वडा कायार्लय, �वषयगत कायार्लय र समदुा�यक 

�व�ालयका स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादार� कमर्चार� सम्झन ुपन�छ । सो शब्दले �मखु 

�शासक�य अ�धकृतलाई समेत जनाउनेछ । 

ग. “स्वास्थ्य सरुक्षा" भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम कमर्चार�लाई �दने स�ुवधालाई सम्झन ुपन�छ।  

घ. "गाउँपा�लका" भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका सम्झन ुपन�छ । 

ङ. "कायार्लय" भ�ाले हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपन�छ । 

च. “अध्यक्ष” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपन�छ । 

छ. “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्झन ु

पन�छ । 

ज. "स�म�त" भ�ाले दफा ३ बमोिजमको "कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन स�म�त" सम्झन ु

पन�छ । 

झ. "कोष" भ�ाले दफा ६ बमोिजमको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष सम्झन ुपन�छ ।  

 
 

प�रच्छेद २ 

कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन स�म�तको गठन तथा काम, कतर्व्य र अ�धकार 

३. व्यवस्थापन स�म�तको गठनः (१) कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन सम्बन्धी कायर् गनर्को ला�ग 

गाउँपा�लकामा देहाय बमोिजमको "कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन स�म�त" गठन ग�रनेछ । 

क. �मखु �शासक�य अ�धकृत      - संयोजक 

ख. आ�थर्क �शासन शाखा, �मखु      - सदस्य  

ग. स्वास्थ्य शाखा, �मखु       - सदस्य 

घ. िशक्षा शाखा, �मखु       - सदस्य 
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ङ. �शासन शाखा, �मखु        - सदस्य सिचव 

  (२) स�म�तले आवश्यक देखेमा स्वास्थ्य र अन्य क्ष�ेका व्यि� तथा कमर्चार�लाई स�म�तको 

बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्नेछ । 

 (३) स�म�तको सिचवालय �शासन शाखामा रहनेछ । 

४. स�म�तको बैठक स�ालनः (१) बैठक स�ालक सम्बन्धी कायर्�व�ध स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ । 

५. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

क. कायर्�व�ध बमोिजम स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा �ा� गनर्को ला�ग परेको अनसूुची १ बमोिजमको 

दरखास्त संकलन गन�, 

ख. आवश्यक ���या परुा ग�र आएका �नवेदन उपर आवश्यक कायर् गन�, 

ग. दरखास्त उपर आवश्यक छान�बन गर� यस कायर्�व�ध बामोिजमको स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा 

पाउने वा नपाउने �नणर्य गन�, 

घ. छान�वन प�ात पाँच लाखसम्मको रकम भ�ूानीको ला�ग �सफ�रस गन�, 

ङ. पाँच लाख भन्दा बढ� रकम भ�ुानी गनुर्पन� भएमा गाउँ कायर्पा�लकामा �सफा�रस गन�, 

च.  अनसूुची २ बमोिजमको ��तवेदन तयार गन�,  

छ. आवश्यकता अनसुार यस कायर्�व�धको ममर् बमोिजम अन्य काम गन� । 
 

प�रच्छेद ३ 

कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

६. कोष स्थापनाः  (१) हेलम्ब ुगाउँपा�लका क्षे� �भ�को "क" वगर्को ब�कमा कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा 

कोषको स्थापना गनुर् पन�छ ।  

  (२) यस कोषको नाम "कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष" रहने छ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको कोष हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको लेखा अ�धकृत र �मखु �शासक�य 

अ�धकृतको संय�ु हस्ताक्षरबाट स�ालन हनेुछ ।  

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको कोष स्थापना नभएसम्म हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको सि�त कोषबाट 

स�ालन गनुर् पन�छ ।    

७. कोषमा जम्मा हनेु रकमः दफा ६ बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम जम्मा हनेु छ। 

क. कमर्चार�हरुबाट मा�सक रुपमा जम्मा ग�रने रु. ५०० (पाँच सय रुप�या) रकम,  

ख. हेलम्ब ुगाउँसभाबाट स्वास्थ्य सरुक्षा कोषका ला�ग वा�षर्क रुपमा �व�नयोजन हनेु रकम, 
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ग. दात ृ �नकाय, गैर सरकार� संस्था, संघीय सरकार, �देश सरकार, अन्य �ोतहरुबाट कोषलाई 

�ा� हनेु रकम । 

घ. िशक्षक कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष कायर्�व�ध २०७५ खारेज भए प�ात "िशक्षक कमर्चार� 

स्वास्थ्य सरुक्षा कोष" को रकम ।    

प�रच्छेद ४ 

स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

८. स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा पाउनेः (१) देहाय बमोिजमको कमर्चार�ले रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख) 

सम्मको स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा पाउनेछ । 

क. कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कायर्�ममा आब� भै दफा ७ खण्ड (क) बमोिजम मा�सक रुपमा 

रकम बझुाउने, 

ख. हेलम्ब ुगाउँपा�लका क्षे� �भ� कायर्रत रहेको । 

 तर कमर्चार�को आ�थर्क िस्थ�त र रोगको �कृ�त हेर� उपचार गदार् लागेको खचर्लाई मध्यनजर 

गर� स�म�तको �सफा�रसमा गाउँ कायर्पा�लकाले �नणर्य गर� स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा अन्तगर्त थप रकम 

उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�ुवधा पाउन कमर्चार�ले अनसूुची-१ बमोिजमको �नवेदन 

�दनपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदन देहायको कागजात �नवेदकले �मािणत ग�र संलग्न 

गनुर्पन�छ। 

क. सरकार� वा सामदुा�यक अस्पताल वा मे�डकल कलेज स�ालन भएका अस्पतालहरुको 

�टकट र �बरामी �डस्चाजर् पेपरको ��त�लपी 

ख. अस्पतालको �बल, 

ग. औषधी ख�रद गरेको �बल,  

घ. �व�ालयको हकमा सम्बिन्धत �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य र �व�ालयको 

�सफा�रस, �वषयगत शाखाको हकमा शाखाको �सफा�रस, वडा कायार्लयको हकमा वडा 

स�म�तको �नणर्य र वडाको �सफा�रस, गाउँ कायर्पा�लकाको हकमा �मखु �शासक�य 

अ�धकृतको अनसूुची -३ बमोिजमको �सफा�रस,  

ङ. खण्ड (घ) बमोिजमको �सफा�रसमा दफा ७ को खण्ड (क) बमोिजमको रकम जम्मा 

हनु सरुु भएको �म�त र हाल सम्मको �नरन्तर भए नभएको व्यहोरा समेत खुलाउन ुपन�, 
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च. �बरामीको नाग�रकता �माण प�को ��त�लपी, 

छ. अन्य। 

९. सरकार� वा सामदुा�यक वा मे�डकल कलेज स�ालन भएका अस्पतालमा उपचार गराउनेः (१) यस 

कायर्�व�ध बमोिजम स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा पाउन कमर्चार�ले सरकार� वा सामदुा�यक वा मे�डकल 

कलेज स�ालन भएका अस्पतालमा मा� उपचार गराउन ुपन� छ । 

  तर �बरामीको अवस्था हेर� स�म�तको �नणर्य अनसुार अन्य अस्पतालमा प�न उपचार गनर् 

स�कनेछ । 

१०. स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा �दान ग�रने अवस्थाहरुः  

ग. सवै �कारका क्यान्सर  

घ. मगृौला फेल 

ङ. मिस्तष्क घात 

च. हृदय घात 

छ. मटुु रोग 

ज. प्यारालाइ�सस (आिशंक र परैु) 

झ. दघुर्टनामा प�र शा�रर�क अंग �त्यारोपण र अ�ेशन गनुर् परेमा  

ञ. कान, आखँा, हाइ�ो�सल, एपेिन्डक्स र ह�नर्या अ�ेशन डाक्टरको �सफा�रस अनसुार खचर् उपलब्ध 

गराउने । 

 तर स�म�तको बैठकबाट रोगको �कृ�त गिम्भर देिखएमा आवश्यक अनसुार मा�थ 

उिल्लिखत बाहेकका रोगहरुमा प�न स्वास्थ्य सरुक्षा कोषको स�ुवधा उपलब्ध गराउन स�कनेछ 

। 

 

प�रच्छेद ५ 

�व�वध 

११. रकम फतार् नहनेुः कमर्चार�ले दफा ७ को खण्ड (क) बमोिजम जम्मा गरेको रकम �फतार् हनेु छैन 

। 

१२. स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा नपाउनेः सरुवा, दरबन्द� �मलान, काज, अवकास, रािजनामा वा अन्य कुनै 

कारणले हेलम्ब ुगाउँपा�लका क्षे� �भ� कायर्रत नरहेको कमर्चार�ले यस कायर्�व�ध बमोिजम स्वास्थ्य 

सरुक्षा स�ुवधा पाउने छैन । 
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१३. सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेः कुनै कमर्चार� झटुो �ववरण पेश गर� वा यस कायर्�व�ध 

�वरु� हनेु गर� स�ुवधा �लएको �मािणत भएमा सरकार� बाँक� सरह सो रकम असलु उपर ग�रनेछ 

। 

१४. बाधा अड्काउ फुकाउने अ�धकारः यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनको �सल�सलामा कुनै बाधा अडकाउ 

परेमा सो फुकाउने अ�धकार गाउँ कायर्पा�लकालाई हनेुछ । 

१५. संशोधन: गाउँ कायर्पा�लका बैठकबाट बहमुतको �नणर्यले यस कायर्�व�धमा संशोधन गनर् स�कने छ 

। 

१६. बचाउः "िशक्षक कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षाकोष कायर्�व�ध, २०७५" बमोिजम भए गरेका सम्पूणर् 

काम कारवाह� यसै कायर्�व�ध बमोिजम भएको मा�नने छ । 

१७. खारेजीः "िशक्षक कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष कायर्�व�ध, २०७५" खारेज ग�रएको छ । 
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अनसूुची १ 
(दफा ५ को खण्ड (क) र दफा ८ को उपदफा (२) संग सम्बिन्धत) 

�नवेदनको ढाँचा 

 
�म�त:........................ 

�ीमान,् संयोजक ज्यू 
कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन स�म�त   
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।      
 

�वषय: कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा रकम उपलब्ध गराई पाउँ । 
 

  उपरो� सम्बन्धमा म �नवेदकले हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा 
कायर्�ममा आव� भई सो बमोिजमको स�ुवधा पाउन योग्य कमर्चार� भएको हुँदा "हेलम्ब ु
गाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कायर्�व�ध, २०७८" दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम 
स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा बापतको रकम उपलब्ध गराई पाउन आवश्यक कागजात स�हत यो 
�नवेदन पेश गदर्छु । 
 
संलग्न कागजात: 

क. रोग र रोगको �कृ�त खुलेको डाक्टरको �सफा�रस, 

ख. अस्पतालको �बल, 

ग. औषधी ख�रद गरेको �बल,  

घ. सम्बिन्धत �व�ालय वा शाखाको �सफा�रस 

ङ. नाग�रकताको ��त�ल�प 

च. अन्यः 
 
 

        �नवेदक 

        नाम,थर :  

        सम्पकर्  नं.:  

        हस्ताक्षर: 
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अनसूुची  
(दफा ५ को खण्ड (च) संग सम्बिन्धत) 

स्वास्थ्य शाखाबाट छान�वन गर� बझुाउने ��तवेदनको ढाँचा 
 

कायार्लयको नामः 
कमर्चार�को नाम थरः 
उमेरः 
स्वास्थ्य सरुक्षा कोषमा रकम क�ी गनर् शरुु गेरको �म�तः 
उपचार गनर् परेको कारणः 
कायार्लयको �सफा�रस रहे नरहेकोः 
 
 
 

 

�.स.  �ववरण  अस्पताल �बल नं. । 

�म�त 

रकम रु. �.स.  �ववरण अस्पताल �बल नं.। 
�म�त 

भ�ूानी 
नहनेु रकम 

कै�फयत 

१     १       

२     २       

३     ३       

४     ४       

५     ५       
जम्मा  जम्मा    
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अनसूुची ३ 
(दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) संग सम्बिन्धत) 

�सफा�रसको ढाचा 
�म�त:........................ 

�ीमान,् संयोजक ज्यू 
कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कोष स�ालन स�म�त   
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।      
 

�वषय: कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी । 
 

  उपरो� सम्बन्धमा "हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको कमर्चार� स्वास्थ्य सरुक्षा कायर्�व�ध, 

२०७८" दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोिजम यो �सफा�रस ग�रएको छ । 
देहायको कमर्चार�लाई स्वास्थ्य सरुक्षा स�ुवधा वापतको रकम �नयामनसुार उपलब्ध गराउन ुहनु 
�सफा�रस साथ अनरुोध छ । 
 
कमर्चार�को �ववरणः 

क. कायार्लयको नामः 
ख. कमर्चार�को नाम थरः      उमेरः 
ग. परुा ठेगानाः 
घ. पद र तहः 
ङ. �नयिु� �म�तः 
च. हाल बहाल रहे नरहेकोः 
छ. स्वास्थ्य सरुक्षा कोषमा रकम क�ी गनर् शरुु गेरको �म�तः 
ज. स्वास्थ्य सरुक्षा कोषमा रकम क�ी हाल सम्मको �नरन्तर भए नभएकोः  
झ. उपचार गनर् परेको कारणः 

 
        �सफ�रस गन�को 
        नाम थर :   

        हस्ताक्षर: 
         कायार्लको छापः  
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आज्ञाले  

�वष्णहु�र �तमल्सेना 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु .१०। - मा�  

 


