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प्रस्तावना:   

 नेऩारको सॊववधान (२०७२) को धाया ३५ भा आधायबतु स्वास््म सेवाराई नेऩारी नागरयकको 
भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गयेको सन्दबयभा मस गाउॉऩालरकाभा स्थामी फसोफास गयेका नागरयकहरुका 
रालग लन:शलु्क स्वास््म सेवाको सलुनन्चिततताका रालग गाउॉऩालरकाफाट स्वास््म ववभा गरयददने कामयराई 
व्मफन्स्थत गनयका रालग भरयण गाउॉऩालरकारे मो कामयववलध जायी गयेको छ । 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 

१.१ मो कामयववलधको नाभ भरयण गाउॉऩालरकाको लन्शलु्क स्वास््म ववभा कामयववलध २०७८ यहेको छ । 

१.२ मो कामयववलध कामयऩालरकारे न्स्वकृत गयेको लभलतफाट प्रायम्ब हनेु छ । 

२. ऩरयबाषा: 

ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा  

२.१ “प्रभखु” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु सम्झन ुऩदयछ । 

२.२ “उऩ –प्रभखु” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको उऩ– प्रभखु सम्झन ुऩदयछ । 

२.३ “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सम्झन ुऩदयछ । 

२.४ “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ सम्झन ुऩदयछ । 

२.५ “कामयववलध” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको लनशलु्क स्वास््म ववभा कामयववलध २०७८ सम्झन ुऩदयछ । 

२.६ “सलभलत” बन्नारे दपा ६ फभोन्जभ गदित सलभलतराई सम्झन ुऩदयछ । 

२.७ “स्वास््म ववभा” बन्नारे नेऩार सयकायरे जायी गयेको स्वास््म ववभा ऐन २०७४ फभोन्जभ बएका 
व्मफस्थाराई सम्झन ुऩदयछ । 

३. कामयववलध राग ुहनेु ऺे्र  य सेवा: 



३.१. मो कामयववलध भरयण गाउॉऩालरका ऺे्र  लब्र  स्थामी फसोफास गयेका लनम्न नेऩारी नागरयकहरुका रालग 
राग ुहनेुछ । 

३.१.१.  ६० फषय देन्ख ६९ फषय लब्र का जेष्ठ नागरयक तथा ऩरयवाय 

३.१.२.  द्बन्द वऩलित, अनाथ,अऩाङ्ग य एकर भवहरा ऩरयवाय   

३.२ मस गाउॉऩालरका लब्र  वसोफास गरय आएको हो बने्न कुया नेऩारी नगरयकताको प्रभाण ऩ्र भा उल्रेन्खत 
िेगाना वा फसाई सयी आएको दताय प्रभाण ऩ्र  य ३.१.२ अनसुाय खलु्ने ऩरयचम ऩ्र  वा सो नबए विाको 
लसपारयसराइ आधाय भालननेछ    

३.३ दपा ६ भा व्मफस्था बएको सलभलतरे छनौट गयेको नागरयक वा ऩरयवायराई ववभा फाऩत १ फषयको 
रालग राग्ने वप्रलभमभको सम्ऩणुय यकभ गाउॉऩालरकारे व्महोनेछ । 

३.४ ववशेष ऩरयन्स्थलत आएभा छनौट सलभलतको लनणयमराई आधाय भालननेछ । 

४. वीलभत छनौट प्रकृमा: 

४.१ तोवकएको रन्ऺत नागरयकहरुराई गाउॉऩालरका भापय त लन:शलु्क ववभा गनय चाहनेहरुको रालग लनवेदन 
ऩेश गनय सूचना प्रकान्शत गरयने छ । 

४.२ प्रकान्शत सूचना अनसुाय ववभाभा सभावेश हनु ईच्छुक व्मन्ि तथा ऩरयवायहरुको अनसूुची १ 
फभोन्जभको ढाॉचाभा गाउॉऩालरका सभऺ लनवेदन ऩेश गनुय ऩदयछ । लनवेदनको साथभा ३.१ देन्ख ३.२ भा 
उल्रेन्खत कागजात य विा कामायरमको लसपारयस सभेत सॊरग्न गनुय ऩने छ ।  

४.३ प्राप्त लनवेदनहरु भध्मे छनौट सलभतीको लनणयम अनसुाय ववलभत छनौट गरयने छ । 

५. ववभाको सभमावलध: 

५.१ ववभाको सभमावलध १ वषयको हनेछ । 

५.२ एक वषय ववभा बई सकेको ऩरयवायको अको वषय ऩनु: ववभा गनुय ऩयेभा छनौट सलभलतरे लनणयम गनुय 
ऩनेछ। 

 

 

 



६. छनौट सलभलत सम्फन्न्ध व्मफस्था: 

६.१ ववलभतहरुको छनौट गनयको रालग देहाम फभोन्जभको एक छनौट सलभलत हनेुछ । 

 सॊमोजक – गाउॉऩालरका अध्मऺ 

 सदस्म – गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ 

 सदस्म – प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 सदस्म – कामयऩालरकारे तोकेको एक जना कामयऩालरका सदस्म 

       सदस्म – कामयऩालरकारे तोकेको रन्ऺत सभहु वा सभाजसेवी भध्मे दईु जना सदस्म 

 सदस्म सन्चव – साभान्जक ववकास शाखा प्रभखु 

६.२ छनौट सलभलतरे ववलबन्न ऺे्र भा आवद्ध व्मन्िराई आभन््र ीत सदस्मको रुऩभा आभन््र ण गनय सक्नेछ । 

७ ववववध: 

७.१ दपा ६ फभोन्जभ छनौट बएका व्मन्िहरुको स्वास््म ववभा ऐन अनसुाय स्वीकृत स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
ववभा गरयने य ववभा वाऩत सम्फन्न्धत व्मन्िरे लतनुय ऩने यकभका हकभा सम्फन्न्धत एजेन्ट ववच सम्झौता गयी 
गाउॉऩालरकाफाट सम्फन्न्धत एजेन्ट राई बिुानी ददईनेछ । 

७.२ छनौट सलभलत सदस्मराई प्रलत वैिक रु.१०००।–(एक हजाय) प्रलतव्मन्ि बत्ता उऩरब्ध गयाईनेछ । 

७.३ मस कामयववलध कामायन्वमनको क्रभभा थऩ व्मफस्था गनय ऩयेभा मस कामयववलध तथा प्रचलरत काननुसॉग 
नवान्झने गयी गाउॉऩालरकारे आवश्मक लनणयम गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

लनवेदनको ढाॉचा 

                                                                                                                 लभलत: 

 श्रीभान गाउॉऩालरका प्रभखु ज्मू     

 भरयण गाउॉऩालरका कवऩराकोट, लसन्धरुी 
 

ववषम   लन्शलु्क स्वास््म ववभा गरयददन हनु । 

     प्रस्ततु ववषमभा मस गाउॉऩालरकाफाट आ.व.२०७८/०७९ भा ६० फषय देन्ख ६९ फषय लब्र का जेष्ठ 
नागरयक तथा ऩरयवाय द्बन्द वऩलित, अनाथ,अऩाङ्ग य एकर भवहरा ऩरयवायको ब्मन्ि वा ऩरयवायको रालग 
लन्शलु्क स्वास््म ववभा गने कामयक्रभ यहेकोरे तऩन्शरको वववयण ऩेश गरय सो कामयक्रभभा भ/भेयो 
ऩरयवायराई सभावेश गरय ददन हनु अनयुोध छ । 

तऩन्शर  

क) ऩरयवायभा सदस्महरुको वववयण: 
क्र 
सॊ 

नाभ थय  घयभलुर 
सॉगको नाता  

उभेय  लरङ्ग शैन्ऺक 
मोग्मता 

सम्ऩकय  नॊ 

       

       

       

       

       

तऩाई आपुराई कुन फगय बन्न चाहनहुनु्छ ¿ 

(१) ६०-६९ लफचको जेष्ठ नागरयक  (२) एकर भवहरा    (३) द्बन्दवऩलित    (४) अनाथ    (५) अऩाॊग 

छ) अन्म कुया बए उल्रेख गनुयहोस । 
                                                  लनवेदकको नाभ, थय: 
                                                           दस्तखत: 
                                                            िेगाना: 


