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पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका्ारा सञ् ााधिव विपन न पिरिारको ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम 
सञ् ाािन कार्ावििम, २०७9 

्िमकृव धमधवः2079।५।२७ 

प्र्वािनाः नपेािको संवििानको भाग-3 िारा 35 मा ''प्रत्रे्क नागिरकिाई राज्र्ीाट आिारभवु ्िा्थ्यर् 
सेिा धनःशलु्क प्राप् व गनने  कक कनुे  र कसलिाई पधन आकण्मक ्िा्थ्यर् सेिाीाट ीणचाव गिरने  लन।'' 

भनम ्िा्थ्यर् सम्ीनिम मौधिक कक अनवगाव उल्िेख भए ीमोणिम नागिरकिाई धनःशलु्क एंि गिु्वरीर् 
आिारभवु ्िा्थ्यर् सेिाको पकुुँामा सिुार गरी आधथाक अि्थाका कारि ीवकरङ्ग वथा अनवरङ्ग उपाार 
पाउनीाट ीणन ाव भएका विपन न नागिरकको ्िा्थ्यर् उपाारमा कनुे संभाविव खााको िोणखमिाई 
नरू्नमकरि गदै ्िा्थ्यर्का क्षेत्रमा सिासािारि वप धडएका िगाको पकुुँा ्थावपव गना िाञ्  धनर् भएकोिे 
्थानमर् सरकार सञ् ाािन  न 2074 को दफा 102 को उपदफा 2 ीमोणिम ‘’पथरीशधनश् ारे 
नगरपाधिकाको ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम संाािन कार्ावििम 2079’’ नगर कार्ापाधिकाको धमधव 
२०७९।५।२७ को ीलठकिाट ्िमकृव गरी िागू गिरएको   ।  

पिरच  ेदः 1 

1.संणक्षप्त नाम र पिरभाषाः 

(1.1)  र्स कार्ावििमको नामः ‘’ पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका्ारा सञ् ााधिव विपन न पिरिारको ्िा्थ्यर् 
ीममा कार्ा्रमम सञ् ाािन कार्ावििम, २०७9‘’  रकेको   । 

(1.2.1) र्ो कार्ावििम रािपत्रमा प्रकाणशव भएका धमधव देणख िागू कनुे  । 

(1.2) पिरभाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अथाा निागेमा र्स कार्ाविधिमाः  

(1.2.1)  '' नगरपाधिका " भन नािे पथरीशधनश् ारे नगरपाधिका सम्झननपुदा  । 

(1.2.2)   '' कार्ापाधिका " भन नािे पथरीशधनश् ारे नगरपाधिकाको नगरकार्ापाधिका सम्झननपुदा  । 

(1.2.3)   '' प्रमूख " भन नािे पथरीशधनश् ारे नगरपाधिकाको नगर प्रमूखिाई सम्झनन ुपदा  । 

(1.2.4)   '' उपप्रमूख " भन नािे नगरपाधिकाको नगर उपप्रमूखिाई सम्झनन ुपदा  । 

(1.2.5)   '' प्रमूख प्रशासकीर् अधिकृव " भन नािे नगरपाधिकाको प्रमूख प्रशासकीर् अधिकृविाई  
सम्झनन ुपदा । 



2 
 

 (1.2.6)   '' िडा अध्र्क्ष " भन नािे र्स नगरपाधिकाका १० िटल धनिााणाव िडा अध्र्क्ष िा िडा 
कार्ािाकक   िडा अध्र्क्ष समेविाई सम्झनन ुपदा  । 

(1.2.7)  '' ्िा्थ्यर् ीममा " भन नािे नगर क्षेत्रका विपन न नागिरकका िाधग पिरिार संखर्ाको आिारमा 
गिरएको पािरिािरक ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम सम्झनन ुपदा । 

(1.2.8)  '' िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधव " भन नािे विपन न नागिरकिाई ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम 
प्रभािकारी रुपमा िागू गना विपन न िगा  नौट गनने  प्रर्ोिनका िागम  गठन भएको सधमधव सम्झनन ु
पदा  । 

(1.2.9)  '' नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधव " भन नािे िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे 
धसफािरस गरेका विपन न नागिरकिाई ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम प्रभािकारी रुपमा िागू गना गठन 
भएको सधमधव सम्झनन ुपदा  । 

(1.2.10)  '' िाभग्राकी " भन नािे नगरपाधिका्ारा प्रदान गिरएको ्िा्थ्यथ ीममाको िाभ प्राप्त गनने  
विपन न पिरिार सम्झनन ुपदा । 

 (1.2.11)  '' ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम " भन नािे नेपाि सरकार ्िा्थ्यर् विमा िोडािे संाािनमा 
ल्र्ाएको ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रममिाई सम्झनन ुपदा  ।  

 

 पिरच  ेदः2 

2.िाभग्रावक  नौट समिणनि ब्र्ि्थाः  (2.1 ) ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रममिाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गरी 
विपन न िगाको पकुुँासम्म परु्ााउनका िाधग प्रत्रे्क िडा कार्ाािर्िे 15 ददनको म्र्ाद ददई सािािधनक 
सूाना प्रकाशन गनुा पनने  । 

(2.2 ) ्था्थ्यर् ीममा कार्ा्रमममा सकभागम कनु ााुँकने विपन न रर पिरिारिे देकार् ीमोणिमका कागिाव 
संिग्न गिर अनसूुाम-1 ीमोणिमको फारम िडा कार्ाािर्मा िझुनाउन ुपनने  । 

(क) ररिधनको नाम र नागिरकवाको प्रमािपत्रको प्रधवधिपम । 

(ख) रर पिरिारका सद्र्को नाम, संखर्ा,उमेर र नागिरकवाको प्रमािपत्रको प्रधवधिपम । 

(ग) नािािको ककमा िनम दवाा प्रमि पत्रको प्रधवधिपम । 

 

(र) पथरी शधनश्चरे नगरपाधिका धभत्र िसोिास रकेको प्रमाणिव कागिावको प्रधवधिपम । 

(ङ) िाभग्राकीकरुको पासपोटा साइिको फोटो 
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 (2.3 ) ीममा गना इच ुक विपन न नागिरकिे अनसूुाम-1 िमोणिमको फारम भरी सािािधनक सूाना 
प्रकाणशव भएको धमधविे 21 ददन धभत्र िडा कार्ाािर्मा पेश गनुा पनने  । 

(2.4 ) िडा सधमधवको कार्ाािर् वथा िडा ्विरर् ीममा सधमधविे िाभग्रावकिाई अनसूुाम-1 िमोणिमको 
फारम धनःशलु्क उपिव्ि गराउन ुपनने  ।  

                                       पिरच  ेदः3 

3.्िा्थ्यर् ीममा सम्िणनि ब्र्ि्थाः (3.१ ) विपन न नागिरकिाई ीममा कार्ा्रममिाट िाभ ददनका िाधग 
प्रत्रे्क िडाका िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे सािािधनक सूाना प्रकाशन गरी ्िा्थ्यर् ीममा 
कार्ा्रममीाट िाभ प्राप्त गना इच ुक पिरिारको वििरि अनसूुाम-१ अनसुार माग गनुापनने   । 

(3.2) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे अनसूुाम-1 िमोणिम प्राप्त भएको आिेदन िरवपिुाक भए 
नभएको िाुँा गरी आिेदककरु विपन न िगा रकेको िा नरकेको सम्िनिमा एवकन गनुा पनने   । 

(3.3) अनसूुाम-1 िमोणिमका कागिाव िरव पिुाकका नभएको खण्डमा उक्त आिेदन सम्ीनिम फारम 
कारि सवकव आिेदकिाई वफवाा गिरने  । 

(3.4) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे अनसूुाम-1 िमोणिम िरवपिुाक रकेका आिेदन फारमकरु 
मध्रे्ीाट नगर कार्ापाधिकािाट एवकन भएको संखर्ा िा िडागव रुपमा ीममा कार्ा्रमम सञ्चािनका िाधग 
धनिार् भएको रकमको पिरिम धभत्र रवक विपन न िगाकरु मध्रे्िाट प्राथधमकवाका आिारमा धीधमव ब्र्णक्तको 
ररपिरिार एवकन गनुा पनने   । आिश्र्क कागिाव सवकव िडा सधमधवको िलठकमा पेश गनुापनने   । 

(3.5) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे िदुा न. (3.4) िमोणिम ररपिरिारको संखर्ा एवकन गरे प्ााव 
धीधमवको ब्र्णक्तगव वििरि खलु्ने कागिाव सवकव िडा सधमधवको ीलठकमा नामाििी पेश गदाा 
प्राथधमकवाको आिारमा थप ५%  िलकणल्पक नामाििी समेव पेश गनुा पनने  । 

(3.6) िडा सधमधवको िलठकीाट  विपन न पिरिारको नामाििी ्िमकृव भए प   उक्त नामाििी  िडा 
्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे नगर्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवमा धसफािरस सवकव पेश गनुा पनने  । 

(3.7) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे पेश गरेको विपन न नागिरकको नामाििी िडा सधमधवको 
िलठकीाट ्िमकृधव नभएको खण्डमा पनु प्राप्त आिेदन र कागिविाई िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे 
िाुँा गनने   । 



4 
 

(3.8)  िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे दोस्रो पटक आिेदन र संिग्न कागिाव िाुँा गरी ्िमकृधवका 
िाधग िडा सधमधवको िलठकमा पेश गरेको नामाििी िडा सधमधवको ीलठकिे पनु ्िमकृव नगरेमा िडा 
्वरीर् ीममा सधमधविे आफ्नो िारिा सवकव उक्त नामाििी नगर ्विरर् ीममा सधमधवमा पेश गनुा पनने   । 

(3.9) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे नगर ्विरर् ीममा सधमधवमा कािगाव पेश गदाा अनसूुाम-१ सुँग 
सम्िणनिव िाभग्रावकिे पेश गरेका कागिावको  ाुँर्ा कवप र अनसूुाम-2 अनसुारको वििरि पेश गनुा 
पनने  ।  

(3.10) िडा कार्ाािर्िाट अनसूुाम-2 िमोणिमको िाभग्रावकको सूाम प्राप्त भए पश्चाव नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् 
ीममा सधमधविे आिश्र्क धनिार् सवकव अणनवम नधविा वर्ार गरी ्िा्थ्यर् शाखामा पठाइने । 

(3.11) ्िा्थ्यर् शाखािे नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवीाट ्था्थ्यर् ीममाको िाभ प्राप्त गनने  
िाभग्रावकको सूाम प्राप्त भए पश्चाव कािानिर्नका िाधग प्रत्रे्क िडामा िडागव सूाम पढाई ्िा्थ्यर् ीममामा 
कार्ारव ीममा अधभकवाा माफा व ीममा गिरन े । 

 (3.12) ीममा अधभकवाािे प्राप्त सूामको आिारमा ीममा गिर सक्किल भौार पथरी शधनश्चरे नगरपाधिकाको 
आधथाक प्रशासन शाखामा सक्किल भौार,िडा कार्ाािर्िाट प्रमाणिव धीधमवको पिरिारको नामाििी सवकव 
पेश गिर भकु्तानम धिन ुपनने  ।  

(3.13) एक पटक ्िा्थ्यर् ीममाको िाभ प्राप्त गिरसकेका विपन न िाभग्राकीिाई दोस्रो िषा पनु ्िा्थ्यर् 
ीममाको िाभ प्राप्त गना पिरच ेद-2 ीमोणिमका सम्पिुा प्रकृर्ा परुा भए पश्चाव मात्र उपिब्ि गिरने  ।  

(3.14) ्िा्थ्यर् ीममािाई नर्ार्ोणाव ढंगिाट सञ्चािन गना नगरसभािे ्िा्थ्यर् ीममामा विधनर्ोिन गरेको 
ििेटिाई आिार मानम प्रत्रे्क िडामा विपन न पिरिार पवकाान गिरने । 

(3.15) र्स धनदने णशकामा अनर् िेसकुल  उल्िेख गिरएको भएवा पधन गरीि र विपन न पिरिार पवकाानको 
आिारमा कार्ापाधिकािे प्रत्रे्क िडामा पािरिािरक ्िा्थ्यर् ीममा गिरने संखर्ा एवकन गरे पश्चाव मात्र 
्िा्थ्यर् ीममा सम्ीनिम प्रकृर्ा अगाडम िढाइने । 

पिरच  ेदः4 

4.िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको गठनः (4.1) विपन न िगाको ्िा्थ्यर् ीममािाई प्रभािकारी ीनाउन 
िडा ्वरमा िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधव रकने । 

(4.2) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवमा देकार् िमोणिमका पदाधिकारीकरु रकन ुकने  । 
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(क) िडा अध्र्क्ष                                     संर्ोिक 

(ख) िडा सद्र्करु मध्रे् 1 िना  िडा सद्र्              सद्र् 

(ग) मवकिा िडा सद्र् मध्रे् 1 िना                    सद्र् 

(र)  सम्िणनिव िडाको ्िा्थ्यर् सं्थाको  प्रमूख/ प्रधवधनिम    सद्र्        

(र)  िडा सणाि                                     सद्र् सणाि 

5.िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको काम कवाव्र् र अधिकारः (5.1) विपन न पिरिारको िाधग गिरने 
्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रममिाई प्रभािकारी रुपमा कार्ानिर्न गना गदठव िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको 
काम कवाव्र् र अधिकार देकार् िमोणिम कनुे । 

(क) िडा धभत्र संकिन भएका अनसूुाम-1 िमोणिमको आिेदन र सम्िणनिव कागिाव िरवपिुाक भए 
नभएको िाुँा गनने  । 

(ख)  िरव पिुाक नरकेका आिेदनकरु कारि सवकव वफवाा गनने  । 

(ग) आिेदककरु मध्रे् विपन न िगा रकेको िा नरकेको सम्िनिमा एवकन गनने  । 

(र) नगर कार्ापाधिकािाट एवकन भएको संखर्ा निढ्ने गरी विपन न िगाको पवकाान गनने  र आिश्र्क 
कागिाव सवकव िडा सधमधवको िलठकमा पेश गनने  । साथल र्सरी िडा सधमधवमा नामाििी पेश गदाा 
नगर कार्ापाधिका िाट प्राप्त संखर्ामा थप ५% िलकणल्पक नामाििी पेश गनने । 

(ङ) िडा सधमधवको िलठकीाट  विपन न पिरिारको नामाििी ्िमकृव भए प   उक्त नामाििी  नगर्विरर् 
्िा्थ्यर् ीममा सधमधवमा धसफािरस सवकव पेश गनने  । 

(ा) िडा सधमधवको िलठकीाट पेश भएको विपन न नागिरकको नामाििी ्िमकृधव नभएको खण्डमा पनु प्राप्त 
आिेदन र कागिव िाुँा गरी िडा िलठकमा पेश गनुा गनने  । 

( ) ीममा सधमधविे दोस्रो पटक पधन िडा सधमधवमा ीममा गना धसफािरस गिरएका नामाििी ्िमकृव नगरेमा 
सधमधवको िारिा सवकव उक्त नामाििी नगर ्विरर् ीममा सधमधवमा पेश गनने  । 

 

6.नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको गठनः (6.1) विपन न िगाको ्िा्थ्यर् ीममािाई प्रभािकारी ीनाउन 
नगरमा नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधव रकने । 

(6.2) नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवमा देकार् िमोणिमका पदाधिकारीकरु रकन ुकनुे  । 

(क) नगर प्रमखु                                                    संर्ोिक 

     (ख) प्रमखिे वोकेको एक िना कार्ापाधिका सद्र्                         सद्र् 
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(ग)  नगर प्रमखुिे वोकेको अल्पसंखर्क/दधिव कार्ापाधिका सद्र्करु मध्रे्  

एक िना मवकिा सद्र् सद्र्                                         सद्र्                   

(र) प्रमखु प्रशासवकर् अधिकृव                                          सद्र् 

(ङ) ्िा्थ्यर् शाखा प्रमखु                                             सद्र् सणाि 

 

7.नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको काम कवाव्र् र अधिकारः (7.1) विपन न पिरिारको िाधग गिरने 
्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रममिाई प्रभािकारी रुपमा कार्ानिर्न गना गदठव नगर ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवको 
काम कवाव्र् र अधिकार देकार् िमोणिम कनुे । 

(7.2) िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवीाट धसफािरस सवकव आएका विपन न िाभग्रावक वथा ५% िलकणल्पक 
विपन न िाभग्रावक पिरिारको सूामिाई पनु पिरक्षि गनने  । 

 (7.3)  विपन न पिरिारको प्राथधमकवा्रमम र आिार नधमिेको पाइएको खण्डमा पनुविााारको िाधग िडा 
्वरीर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधवमा पठाउने । 

(7.4) प्रव्रमर्ा विपिरव आएका आिदेनकरुिाई विपन न िाभग्रावकको सूामिाट कटाउने । 

(7.5) िडा ीममा सधमधविाई विपन्न पिरिार  नौटमा सकिवाको िागम पिरच ेद-६ दफा 9.1.4 मा 
उल्िेणखव विपन्न पिरिार  नौटका आिारका अििा अनर् आिार धनिाारि गनने  ।  

(7.6) िडा ीममा सधमधवीाट प्राप्त नामाििीको अणनवम िाुँा गरी प्राप्त भएका नामाििी धभत्र विपन न 
पिरिार एवकन भए उक्त िाभ ग्रावकको नाम कािानिर्नका िाधग ्िा्थ्यर् शाखामा पठाउने । 

(7.7) र्स धनदने णशकामा िे सकुल  कुरा िेणखएको भए पधन दफा 8 िमोणिम साुना प्रकाशन गरे पश्चाव कुनल 
िाभग्रावकिे नगरपाधिका्ारा ददइने विपन न पिरिारको ीममा कार्ा्रमम सम्िणनि सवुििा नधिने भधन धिणखव 
िानकारी नगरपाधिकािाई ददएमा पनु नगर ्विरर् ीममा सधमधविे िलकणल्पक सूणािाट प्राथधमकवाका 
आिारमा अनर् नाम  नौट गनुा पनने  । 

 

 

 

पिरच  ेदः5 
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8. ीममा िाभग्राकीको नामाििी प्रकाशनः (८.१ ) विपन न पिरिारका िाधग गिरएको ीममा कार्ा्रममिाई 
प्रभािकारी वथा पारदणशा िनाउने उदेश्र्िे दफा 7 िमोणिम  नौट भएका िाभग्रावकको नामाििी 
नगरपाधिकाको Web Site वथा सूाना पावटमा नगरपाधिकाको कार्ाािर्िे प्रकाशन गनुा पनने   । 

(8.2) उिरुीको वकनाराः दफा (8.1) अनसुार प्रकाणशव नामाििीमा कसलिाई णात्त निझेुनमा साुना प्रकाशन 
भएको 7 ददन धभत्रमा उिरुी ददई सक्न ुपनने   ।नगर ्विरर्  ीममा सधमधविे साुना प्रकाणशव धमधविे 21 
ददन धभत्रमा प्राप्त उिरुीको अणनवम वकनारा िगाई सक्न ुपनने   । 

(8.3) सम्झनौवा गनुा पनने ः पिरिारका िाधग गिरएको ीममा कार्ा्रममिाई प्रभािकारी ीनाउन अनसूुाम-3 
िमोणिमको ढाुँाामा िडा कार्ाािर् र विपन न िाभग्रावकका ीमा सम्झनौवा गनुा पनने  । 

पिरच  ेदः6 

9. विविरः  (9.१) र्ो कार्ावििम िारी कनु ुअधि नल नगरसभािाट ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रममका िाधग ििेट 
विधनर्ोिन भएको ककमा विपन न िाभग्राकीको पिरिार  नौट गना वथा ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमम कार्ानिर्न 
प्रव्रमर्ा देकार् िमोणिम कनुे  । 

 (9.1.3)  नौट भएका ्िा्थ्यर् ीममा िाभग्रावकको पिरिारमा 5 िना भनदा िढी सद्र् भएमा 
विपन नवाको आिारमा 5 सद्र् भनदा िढीको विमा गना िािा पनने   लन । 

(9.1.4)  विपन न पिरिार पवकाानका िाधग आिश्र्क आिारकरु देकार् िमोणिम कनुे न । 

(क.) धनर्धमव आम्दानमको स्रोव नभएको 
(ख) धनर्धमव आम्दानमिे पिरिारका िाधग खान पगु्ने नदेणखएको । 

 (ग) पिरिार धभत्र मखुर् आर् आिान गनने  ब्र्णक्त नल रोगका कारििे अशक्त भएको । 

(र) प्रकोप िा अनर् रोगका कारििे सम्पणत्त सवकएको । 

(ङ)  िानम िग्गामा िसोिास रवक पिरिार ि्ने रर ीाुँसको टाटीिे िेरेको , फुस/ प्िाण्टकिे 
 ाना  ाएको रर भएको । 

(ा) पिरिार धभत्र 3 िा सो भनदा िढी रावो काड पाएका अपाङवा भएका सद्र् भएको । 

(9.1.५) र्स विपन न िणक्षव पिरिारिाई ीममा गनने  प्रर्ोिनका िागम िनाइएका अनर् कार्ावििम, धनदने णशका 
र्सल कार्ावििम अनसुार कनुे साथल र्स धनदने णशकामा कुनल दफा थप रट गनुा परेमा कार्ापाधिकािे थपरट गना 
सक्ने । 
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 अनसूुाम-१ 

(कार्ावििमको दफा 2.2 सुँग सम्िणनिव ) 

िाभग्राकीिे भनने  आीेदन फारम 

श्रममान िडा अध्र्क्षज्रू् 

िडा न.   .......... 
पथरीशधनश् ारे नगरपाधिका नगरकार्ाापाधिकाको कार्ाािर् मोरङ 

                  विषर्ः ्िा्थ्यर् ीममामा सकभागम कनु पाुँउ भन न ेिारे ।  

प्र्ववु विषर्मा पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका्ारा सञ् ाािन गना िागकेो विपन न िगाका िाधग ्िा्थ्यर् ीममा कार्ा्रमममा विपन नवाका 
दृविकोिीाट आफु पधन विपन न भएको कुुँदा सकभागम कुुँन पाुँउ भधन आिश्र्क कागिाव सवकव आिेदन पेश गरेको  ु ।साथल र्स आिेदन साथ 
पेश गरेका कुनल पधन वििरि सत्र्  न झनटुा ठकरे कानून ीमोणिम सकुुँिा ीझुनाउुँिा। 

िमधमव कनु ईच ुक आिेदकको पिरिारको सद्र्करुको नामाििी  

धस.न िाभग्रावककरुको नाम थर उमेर ना.प्र.न./िनम दवाा न. ररमधुि सुँगको नावा पासपोटा साइिको फोटो 

1    ररमूधि आफल   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2      
 
 

 3      
 
 
 4      
 
 
 5    

 
 
 
 

  
 
 
 
 

आिेदक                                                    

 नाम थरः  

(रर मधुिको).......................   

क्वाक्षर .....................................                                       

उमेरः  ........................................       

्थार्म ठेगानाः  .............................. 
टोिः............................................. 
धमधव.............................................. 
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सम्पका  नः ..................................... 
अनसूुाम-1 ीमोणिमको आिेदन पशे गदाा संिग्न गनुा पनने  कागिाव 

 (क) ररिधनको नाम र नागिरकवाको प्रमािपत्रको प्रधवधिपम । 

(ख) रर पिरिारका सद्र्को नाम र नागिरकवाको प्रमािपत्रको प्रधवधिपम । 

(ग) नािािको ककमा िनम दवाा प्रमि पत्रको प्रधवधिपम । 

(र) पथरी शधनश्चरे नगरपाधिका धभत्र िसोिास रकेको प्रमाणिव कागिावको प्रधवधिपम । 

(ङ) प्रत्रे्क सद्र्को पासपोटा साइिको फोटो 

                                    अनसूुाम-2 

(कार्ावििमको पिरच ेद-3 को 3.1  संग सम्िणनिव ) 

             िडा ्विरर् ीममा सधमधविे नगर्विरर् ीममा सधमधवमा पेश गनने  वििरि 

िडा न............                                             

१.ररमधुिको नाम थरः..................................................... टोिः....................................... 

धस.न नाम थर ना.प्र.न./ िनम दवाा न. नावा कल वफर्व 

1   ररमधुि आफल   

2     

3     

4     

5     

2.ररमधुिको नाम थरः.....................................................     
टोिः....................................... 

धस.न नाम थर ना.प्र.न./ िनम दवाा न. नावा कल वफर्व 

1   ररमधुि आफल   

2     

3     

4     

5     

 

नोटः िडा ्विरर् ्िा्थ्यर् ीममा सधमधविे नगर ्विरर् ीममा सधमधवमा विपन्न िाभग्रावकका नामाििी पेश 
गदाा अनसूुाम-1 संग िाभग्रावकिे पेश गरेका सम्पिुा कागिाव ,आिेदनको  ाुँर्ा कवप र िडा कार्ाािर्को 
धनिार् समेव पेश गनुा पनने  । 
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अनसुणुा-3 

(कार्ावििमको पिरच ेद-5 को 8.3  संग सम्िणनिव ) 
 

 पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका र ्िा्थ्यर् िममा िाभग्राकी ीमाको सम्झनौवा पत्र  

पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका (पवकिो पक्ष भधनएको) र पथरी शधनश् ारे नगरपाधिका िडा.न......  
.........................टोि ि्ने काि िषा........का श्रम ......................................... ोरा/  ोरी श्रम 
....................................(दोस्रो पक्ष भधनएको) िे आफ्ना एकाररका आफू सवकव पिरिारका सद्र्को ्िा्थ्यर् 
िममा गनने  प्रर्ोिनका िागम पवकिो पक्षसंग सम्झनौवा गरी उक्त सम्झनौवा पत्र पवकिो पक्ष र दोस्रो पक्षिे एक एक 
प्रधव धिर्ौं/ ददर्ौं । 

शवाकरुः 
1.दोस्रो पक्षिे नेपाि सरकारिे ्िा्थ्यर् िममा गना वोकेको ्िा्थ्यर् िममा कार्ा्रमम िाकेक नमणि विमा कम्पनमसंग 
सम्झनौवा गरेको अि्थामा उक्त रकम पवकिो पक्षिे भकु्तानम कनुे  लन । 

2. पवकिो पक्षिे िममा रकम भकु्तानम गदाा िमधमविे अनसुणुा-1 मा उिेख गरेको एकाररका पिरिारका सद्र् 
ीाकेक अनर् ब्र्णक्तका िाधग दोस्रो पक्षिे भकु्तानम गनने   लन । 

3. पवकिो पक्ष र दोस्रो पक्ष ीमा सम्झनौवा भए पश्चाव 1 िषाका िाधग दोस्रो पक्षिाई वप्रधमर्म ीापव िममा गरेको 
रधसद िरवपूिाक पेश भए पश्चाव भकु्तानम गिरने । 

4.दोस्रो पक्षिे र्ो सम्झनौवाको अिधि समाप्त भए प्ााव पवकिो पक्षको सकर्ोग प्राप्त भए पधन नभए पधन िममा 
कार्ा्रममिाई धनरनवरवा ददन ुपनने  । 

5. िममा कार्ा्रममको उपिणब्िका विषर्मा पवकिो पक्षिे दोस्रो पक्षसंग िानकारी मागेमा धनिााद रुपमा साुना ददन ु
पनने  । 

6. पवकिो पक्षिे दोस्रो पक्ष उपिब्ि गराएको िममा वप्रधमर्मको रकम धभत्र अनसुणुा-1मा समािेस गिरएका 
एकाररका धनम्न सद्र्करुको समेव विमा भएको माधनने । 

धस.न नाम थर नावा िडा न. कल वफर्व 

1     

2     

3     

4     

पवकिो पक्षको वफा िाट                                           दोस्रो पक्षको वफा िाट 
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1.नाम/ थरः                                                1. नाम/ थरः 
2.द्वखवः                                                  2. द्वखवः 
3.धमधवः                                                    3. धमधवः 
4.पदः ररमधुि                                               4. पदः ्िा्थ्यर् शाखा प्रमखु       
 


