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भरयण गाउॉऩालरकाको भातशृिि ुसयुऺा तथा सॊयऺण कामयविलध, २०७९ 
(प्रथभ सॊिोधन २०७९) 

प्रस्तािना:   

 नेऩारको सॊविधान (२०७२) को धाया ३५ भा आधायबतु स्िास््म सेिाराई नेऩारी नागरयकको भौलरक हकको 
रुऩभा स्थावऩत गयेको , ददगो लफकासका रक्ष्म (सन ्२०१५-२०३०) रे भात ृतथा शिि ुभतृ्म ुदयराई कभ गने रक्ष्म 
लरएको सन्दबयभा गबयिती तथा सतु्केयी भवहरा हरुको स्िास््म तथा ऩोषण अफस्थाराई सधुाय गयी स्िस्थ आभा, स्िस्थ 
िच्चा, स्िस्थ ऩरयिाय अलन स्िच्छ सभाजको ऩरयकल्ऩना गदै सॊस्थागत गबय जाॉच, सॊस्थागत सतु्केयी य सॊस्थागत सतु्केयी 
जाॉच सेिाको प्रिर्द्यन तथा प्रोत्साहन गयी ऩहुॉच फढाउन य रैविक लफबेद अन्त्म को रालग छोयी जन्भाउने आभाहरुराई 
प्रोत्साहन गनय िाञ्छनीम बएकोरे भरयण गाउॉऩालरकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को झ (२) को अलधकाय 
प्रमोग गयी मो कामयविलध जायी गयेको छ ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 

१.१ मो कामयविलधको नाभ भरयण गाउॉऩालरकाको  “भात ृशिि ुसयुऺा एिॊ सॊयऺण कामयविलध,२०७९ (प्रथभ सॊिोधन 
२०७९) ” यहेको छ । 

१.२ मो कामयविलध २०७९ श्रािण ०१ गतेफाट रागू हनुे छ । 
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२. ऩरयबाषा: 

विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा,  

२.१ “गाउॉऩालरका” बन्नारे भरयण गाउॉकामयऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

२.२ “प्रभखु”  बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु सम्झन ुऩदयछ ।  

२.३ “उऩ प्रभखु”  बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको उऩ-प्रभखु सम्झन ुऩदयछ । 

२.४ “प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत”  बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सम्झन ुऩदयछ । 

२.५ “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ सम्झन ुऩदयछ । 

२.६  “स्िास््म सॊस्था” बन्नारे मस भरयण गाउॉऩालरका अन्तगयतका सयकायी अस्ऩतार, प्राथलभक स्िास््म केन्र, स्िास््म 
चौकी, आधायबतू स्िास््म केन्र,  आमिेुद औषधारम य साभदुावमक स्िास््म ईकाईहरु सम्झन ुऩदयछ । 

२.७  “स्िास््मकभॉ” बन्नारे मस भरयण गाउॉऩालरका अन्तगयतका स्िास््म सॊस्थाहरुभा कामययत नेऩार सयकाय फाट 
सभामोजन बई आएका, मस स्थानीम सयकाय तथा व्मफस्थाऩन सलभलतहरुफाट लनमकु्त बएका स्थामी, अस्थामी य कयाय 
सेिाका सफै स्िास््मकभॉहरु सम्झन ुऩदयछ । 

२.८ “कामयविलध”  बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको “भात ृ शिि ु सयुऺा एिॊ सॊयऺण कामयविलध, २०७९(प्रथभ सॊिोधन 
२०७९)” सम्झन ुऩदयछ । 

२.९ “गबयिती” बन्नारे २० फषय उभेय ऩगुेका गबयिती भवहरा सम्झन ुऩदयछ । 

२.१० “सतु्केयी” बन्नारे २० फषय उभेय ऩगुेका सतु्केयी भवहरा सम्झन ुऩदयछ । 

२.११ “राबग्राही” बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकालबत्र स्थामी रुऩभा फसोफास गने गबयिती तथा सतु्केयी भवहरा सम्झन ुऩदयछ 
। 

२.१२ “प्रोटोकर” बन्नारे नेऩार सयकायको “आभा तथा निजात शिि ुसयुऺा कामयक्रभ लनदेशिका,२०७८” को दपा ३ 
को उऩदपा (४) भा तोवकएको गबयिती जाॉच गने सभम (१२ औॊ हप्ता सम्भभा ऩवहरो ऩटक, १६औॊ हप्ता सम्भभा दोश्रो 
ऩटक, (२०-२४) औॊ हप्ताभा तेश्रो ऩटक, २८ औॊ हप्ताभा चौथो ऩटक, ३२ औॊ हप्ताभा ऩाॉचौं ऩटक, ३४ औॊ हप्ताभा छैठौं 
ऩटक, ३६ औॊ हप्ताभा सातौं ऩटक, य ३८ देशख ४० औॊ हप्ताभा अशन्तभ ऩटक)  गने सभम तालरका सम्झन ुऩदयछ । 

३. कामयविलध रागू हनु ेऺते्र य सेिा: 

३.१. मो कामयविलध भरयण गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र स्थामी फसोफास गयी गाउॉऩालरका लबत्रका सफै सयकायी स्िास््म 
सॊस्थाहरुभा गबयिती य सतु्केयी सेिा लरन आउने य प्रषेण बई अन्मत्र सवुिधा सम्ऩन्न ठाॉउभा जानऩुने आभा तथा 
शििहुरुका रालग भात्र रागू हनुेछ। 
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४. सॊस्थागत गबयिती, सतु्केयी प्रोत्साहनको रालग गबयिती जाॉच मातामात खचय सम्फन्धी ब्मिस्था: 

४.१ मस गाउॉऩालरकाफाट गाउॉऩालरका अन्तगयतका  स्िास््म सॊस्थाहरु भापय त  प्रोटोकर अनसुाय जाॉच  बेट गने प्रत्मेक 
गबयिती भवहराहरुराई नेऩार सयकायको आभा सयुऺा कामयक्रभ फभोशजभ ऩाउने बलन तोवकएको आलथयक सवुिधा 
िाहेकको देहामको थऩ मातामात खचय उऩरब्ध गयाईनेछ । 

४.१. १ प्रोटोकर अनसुाय तोवकएको हप्ताभा गबयिती जाॉच गयाउने गबयिती भवहराराई एक जनाराई अलधकतभ मातामात 
खचय रु २००० (दईुहजाय) रुऩैंमा सम्भ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

४.१.२ प्रोटोकर अनसुाय कलतऩटक गबय जाॉच बेट गयेको हो सो एकीन गयी भातसृयुऺा काडयभा उल्रेख बए अनसुायको 
प्रलतऩटक बेट जाॉचको २५० (दईुसम ऩचास) रुऩैमाको दयरे अशन्तभ ऩटकको गबय जाॉच बेटभा  िा सतु्केयी हदुाॉको 
फखत जम्भा हनु आउने वहसाि गयी सफै यकभ एकभषु्ट उऩरब्ध गयाइनेछ । 

४.१.३ गबय जाॉच तथा सतु्केयी हनु मस गाउॉऩालरका अन्तगयतका स्िास््म सॊस्था आएका तय सतु्केयी हनु नसकेका िा 
जवटरताको कायण प्रषेण बई अन्मत्र गएय सतु्केयी बई पवकय आएका गबयिती तथा सतु्केयीहरुराई ऩलन उक्त मातामात 
यकभ प्रषेण गने स्िास््म सॊस्थारे आिश्मक कागजात सवहत सम्फशन्धत अस्ऩतारफाट लडस्चाजय बएको १५ (ऩन्र) ददन 
लबत्र सम्ऩकय  गनेराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

४.१.४  प्रोटोकरभा तोवकएको ८ (आठ) ऩटकको गबयिती जाॉच बेट बन्दा अगािै फच्चा जन्भेभा सो बन्दा अगालड 
कलतऩटक बेट गयेको हो सो को वहसाि गयी बेट गयेको ऩटकको यकभ भात्र उऩरब्ध गयाईनेछ । 

४.१.५  गबय जाॉचभा प्रोटोकर नलभरेको ऩाईएभा प्रोटोकर लभरेको ऩटकको भात्र वहसाफ गयी प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

४.१.६  मातामात खचय सम्फशन्धत गबयिती िा सतु्केयीराई अनसूुची (१) फभोशजभको लनिेदन तथा बयऩाई गयाई, 
भातशृिि ु काडय य नागरयकता िा वििाह दतायको पोटोकऩी िा िडा कामायरमको लसपारयस ऩेि गयेऩश्चात उऩरब्ध 
गयाइनेछ ।  

४.१.७ सेिाप्रदामक स्िास््म सॊस्थाहरुरे अनसूुची (२) फभोशजभको ढाॉचाभा गबयिती जाॉच मातामात खचय लरन े
सेिाग्राहीको विियण येकडय याख्नऩुनेछ य भालसक रुऩभा अनसूुची (६) फभोशजभको ढाॉचाभा सूचनाऩाटीभा राबग्राहीको सूशच 
साियजनीकयण गनुयऩनेछ । 

४.१.८ गत विगत आ.ि. देशख क्रभि: गबयिती जाॉच गदै आएका तय सतु्केयी चारू आ.ि. भा बई गबयिती जाॉच 
प्रोत्साहन यकभ बकु्तानी हनु फाॉकीको हकभा उक्त यकभ सभेत गणना गयी चार ुआ.ि.भा बकु्तानी ददईनेछ ।1 

 

                                                           
1 प्रथभ सॊिोधनफाट थऩ गरयएको । 
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५ भरयण गाउॉऩालरका ऺते्र लबत्रका गबयिती भवहराहरुराई सतु्केयी हुॉदाका फखत लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिा प्रदान गने 
सम्फन्धी ब्मफस्था: 

५.१  गाउॉऩालरका लबत्र स्थामी रुऩभा फसोिास गने सतु्केयी व्मथा रागेका िा सतु्केयीजन्म जवटरता उत्ऩन्न बई 
गाउॉऩालरका अन्तगयतका िलथयङ सेन्टयहरु सम्भ ऩमुायउन ुऩयेभा य सतु्केयी बईसकेऩलछ स्थानीम फलथयङ सेन्टयफाट घय सम्भ 
ऩमुायउन ुऩयेभा एम्फरेुन्स सेिा लन:िलु्क उऩरब्ध गयाईनेछ । 

५.२  गाउॉऩालरकाको िलथयङ सेन्टयहरुभा सतु्केयी हनु नसकेका िा उऩचाय हनु नसकेका िा थऩ जवटरता उत्ऩन्न बई 
स्िास््मकभॉ िा शचवकत्सकरे येपय गनुयऩयेका गबयिती तथा सतु्केयीहरुराई येपय बएको स्िास््म सॊस्थासम्भ रैजानऩुयेभा 
ऩरु्रमायउनको रालग एम्फरेुन्स सेिा लन:िलु्क उऩरब्ध गयाईनेछ । 

५.३   उऩदपा ५.२ फभोशजभ अन्मत्र फावहय प्रषेण बएका गबयिती तथा सतु्केयीहरुराई एम्फरेुन्स सेिारे फढीभा ३० 
(तीस) लभनेट सम्भ भात्र ऩखेय फस्नेछ ।मदद ३० (तीस) लभनेटभा उक्त स्थानफाट अन्म स्थानभा ऩनु:  प्रषेण बएभा प्रषेण 
बएको स्थान सम्भ ऩरु्रमायउनेछ,  अन्मथा तरुुन्तै आफ्नो कामयऺ ेत्र लतय पकय नेछ । तय गबयिती िा सतु्केयी लडस्चाजय 
बएको फेरा एम्फरेुन्स सोही अस्ऩतारभा ऩगुेको सॊमोग भौका लभरेभा एम्फरेुन्स पकय दा लरएय आई घय सम्भ ऩरु्रमायउन े
ब्मफस्था बने लभराईनेछ । 

५.४  राबग्राही सतु्केयी बन्नारे गबयिती बए देशख २२ (फाईस) हप्ता ऩलछ हनुे प्रसि व्मथाराई फशुझनेछ ।तय गबयिती 
जाॉच काडय फनाईसकेका भवहराहरुराई सतु्केयी हनुे लभलत नऩगु्दै ऩलन अकस्भात गबय सॉग सम्फशन्धत आकशस्भक 
सभस्माहरु आईऩयेभा लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिा ददन फाधा ऩने छैन । 

५.५ आपूखिुी गबयऩतन गयाएकाहरुराई मो सलुफधा उऩरब्ध गयाईने छैन । तय फाध्मात्भक अिस्थाभा स्िास््मकभॉको 
सल्राह फभोशजभ बएका गबयऩतन य जवटरता उत्ऩन्न बएका लफयाभीहरुराई बने मो सलुफधा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

५.६  एम्फरेुन्स सॊचारक सॊस्थारे अनसूुची (३) को ढाॉचाभा लनिेदकको लनिेदनका साथ आिश्मक कागजातहरु 
(नागरयकता िा वििाह दतायको पोटोकऩी/ िडाको लसपारयस, भातसृयुऺा काडयको पोटोकऩी, एम्फरेुन्सको बाडा उल्रेख 
बएको सक्करै नगदी यलसद य फावहय जानऩुने बएकोभा सॊस्थाफाट येपय बएको येपयर ऩूजायको पोटोकऩी) सॊरग्न 
कागजातका आधायभा लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

५.७  एम्फरेुन्स सेिाप्रदामक सॊस्थारे सेिाग्राहीहरुको अलबरेख अनसूुची (४) फभोशजभको ढाॉचाभा याख्नऩुनेछ । 

५.८ लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिा प्रदान गयेको एम्फरेुन्सको तोवकएको बाडा यकभ कागजातको आधायभा एम्फरेुन्स सॊचारक 
सॊस्थाराई चौभालसक िा अधयिावषयक िा फावषयक रुऩभा बकु्तानी ददईनेछ । 

५.९ भरयण गाउॉऩालरका लबत्र सॊचालरत सफै (सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु िा लनजी) एम्फरेुन्सहरुरे गाउॉऩालरका सॉग 
आिश्मक सम्झौता गयी मो कामयविलधको ऩारना गनुयऩनेछ ।  
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५,.१०  मो कामयविलध स्िीकृत हनु ुअशघ गाउॉऩालरका प्रभखुफाट ऩदबाय ग्रहण गने क्रभभा बएको  लनिलु्क एम्फरेुन्स 
सेिा घोषणा बएको ददन देशखकै एम्फरेुन्स सेिाप्रदामकरे प्रदान गयेको तोवकए फभोशजभको एम्फरेुन्स सेिा यकभ बकु्तानी 
मसै कामयविलध फभोशजभ बएको भालननेछ ।  

५.११ राबग्राही भरयण गाउॉऩालरकाको स्थामी फालसन्दा बएताऩलन सतु्केयी हुॉदाका फखत अन्म स्थानभा फसोफास गयेको 
अिस्थाभा बने मो कामयविलध रागू हनुेछैन । 

६ रैविक सभानताको रालग छोयी जन्भाउन ेसतु्केयीहरुराई ऩोषण बत्ता लफतयण गने सम्फन्धी ब्मफस्था: 

६.१ भरयण गाउॉऩालरकारे आफ्नो गाउॉऩालरका अन्तगयतका फलथयङ सेन्टयभा छोयी जन्भाउने सतु्केयीहरुराई आभा तथा 
शििकुो ऩोषण खचय िाऩत नगद यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ । 

६.१.१ मस गाउॉऩालरका लबत्रका फलथयङ सेन्टयहरुभा सतु्केयी बएका छोयी जन्भाउने आभाहरुराई ऩोषण खचय िाऩत 
एकैऩटक रु. ५००० (ऩाॉच हजाय भात्र) नगद उऩरब्ध गयाईनेछ । 

६.१.२ सतु्केयी हनु मस गाउॉऩालरका अन्तगयतका स्िास््म सॊस्था आएका तय सतु्केयी हनु नसकेका िा थऩ जवटरताको 
कायण प्रषेण बई अन्मत्र गएय सतु्केयी बई छोयी जन्भाई आएका सतु्केयीहरुराई ऩलन उक्त यकभ प्रषेण गने स्िास््म 
सॊस्थारे आिश्मक कागजात सवहत सम्फशन्धत अस्ऩतारफाट लडस्चाजय बएको १५ ददन लबत्र सम्ऩकय  गनेराई ऩोषण खचय 
िाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

६.१.३ जन्भेको शििकुो जन्भदा भतृ्म ुबएभा िा भयेकै जन्भेकाहरुराई ऩलन छोयी शिि ुबएभा ऩोषण यकभ उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

६.१.४  ऩोषण खचय बकु्तानी गदाय फलथयङ सेन्टयहरुरे अनसूुची (५) फभोशजभको लनिेदनका साथ आफश्मक कागजात 
(भवहराको नागरयकता िा जन्भदताय िा वििाह दतायको पोटोकऩी िा िडाको लसपारयस ऩत्र, छोयी शिि ुजन्भेको प्रभाण 
ऩत्रको पोटोकऩी, भात ृसेिा काडयको पोटोकऩी) य अनसूुची (२) फभोशजभको येकडय याशख तत्कारै बकु्तानी गनुयऩनेछ य 
भालसक रुऩभा अनसूुची (६) फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना ऩावटभा विियण प्रकािन गनुयऩनेछ। 

७ मस कामयलफलधभा उल्रेशखत कामयक्रभको रालग  फलथयङ सेन्टयहरुराई चावहन ेयकभ सम्फशन्धत स्िास््म सॊस्थारे बकु्तानी 
गयेऩलछ सम्फशन्धत िीषयकहरुफाट सॊस्थाराई िोध बनाय ददईनछे िा स्िास््म सॊस्था (फलथयङ सेन्टय) हरुराई आिश्मकता 
अनसुाय आ.ि. को सरुुभा ऩेश्की स्िरुऩ यकभ उऩरब्ध गयाई आ.ि. को अन्तभा पस्मौट गने ब्मफस्था लभराईनछे । 

८ मस अशघ कामायन्िमनाभा आएको मसै कामयक्रभ सॉग सम्फशन्धत भरयण गाउॉऩालरकाको “गबयिती सतु्केयी प्रोत्साहन 
कामयलफलध २०७६” खायेज गरयएको छ । तय उक्त कामयविलध रागू हूदाॉको फखत कामयविलधभा तोवकए अनसुाय जाॉच गयाई 
तोवकएको यकभ बकु्तानी हनु फाॉकी यहेका गबयिती सतु्केयीहरुराई उक्त अिलधको भात्र सोही कामयविलधभा उल्रेख बए 
फभोशजभकै यकभ मस आ.ि. को मसै िीषयक फाट बकु्तानी गरयनछे ।2 

                                                           
2 प्रथभ सॊिोधनफाट थऩ गरयएको । 
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९ कामयविलध कामायन्िमनको क्रभभा थऩ व्मफस्था गनय ऩयेभा िा जवटरता आएभा मस कामयविलध सॉग नफाशझन े गयी 
गाउॉकामयऩालरकारे त्मस्तो िाधा अड्काउ पुकाउन सक्नछे । 

१० गाउॉ कामयऩालरकारे आिश्मकतानसुाय मो कामयविलध सॊिोधन तथा खायेज गनय सक्नछे ।  
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                                      अनसूुशच (१) 

सॊस्थागत गबयिती, सतु्केयी प्रोत्साहनको रालग गबयिती जाॉच मातामात खचयको रालग ददईन ेलनिेदनको 
ढाॉचा 

श्री भरयण गाउॉऩालरका  

भापय त (स्िास््म सॊस्था) …………………………………………..           

       भैरे मस भरयण गाउॉऩालरकाको भात ृशिि ुसयुऺा एिॊ सॊयऺण कामयक्रभ अन्तगयत तोवकएको सभमभा जाॉच गयेकोरे 
स्थानीम सयकायफाट उऩरब्ध गयाईने मातामात खचय ऩाउॉ बलन आिश्मक कागजात (भात ृ सयुऺा काडयको पोटोकऩी, 
नागरयकता िा वििाह दताय िा िडाको लसपारयसको पोटोकऩी)मो लनिेदन ऩेि गयेको छु । 

 

भरु दताय नॊ -                                             सेिा दताय नॊ - 
लनिेदकको नाभ-  

लनिेदकको हस्ताऺय                                     

भोिाईर नॊ (अलनिामय)- 
उभेय- 

ठेगाना – 

श्रीभानको नाभ- 

  LMP-                                                                           EDD- 

गबयिती जाॉच गयेको 
भवहना 

गते भवहना सार जम्भा 
ऩटक 

दय यकभ 
यकभ रु. 

यकभ 
फझुाउनकेो 

सवह 

यकभ फशुझलरन े
गबयितीको सवह 

……………..भवहनाभा         

………………भवहनाभा    

…………….भवहनाभा    

…………………भवहनाभा    

…………….भवहनाभा    

…………….भवहनाभा    

…………….भवहनाभा    

…………….भवहनाभा    

…………………………………….                        ………………………………………                      …………………………………………… 

नलसयङ ईन्चाजयको सवह                  स्िास््म सॊस्थाको छाऩ                   स्िास््म सॊस्था प्रभखुको सवह 
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भरु दताय नॊ/ 
सेिा दताय नॊ

नाभ थय ठेगाना उभेय भोिाईर नॊ

प्रोटोकर 
अनसुाय 
गबयिती 

जाॉचेको ऩटक 
(१)

प्रलत 
ऩटकको 
दय (२)

जम्भा मातामात 
खचय 

(१)*(२)=(3)

छोयी शिि ु
जन्भाए 
िाऩत 
ऩाएको 

यकभ (४)

जम्भा 
फशुझलरएको 

यकभ 
(३)+(४)=(५)

फशुझलरनेको हस्ताऺय

२५०

२५०

२५०

२५०

२५०

२५०

२५०

२५०

२५०

गबयिती जाॉच तथा ऩोषण खचय ऩाउने भवहराहरुको येकडय यशजष्टय

अनसूुशच (२)
भरयण गाउॉऩालरका, कवऩराकोट. लसन्धरुी
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अनसूुशच (३) 

भरयण गाउॉऩालरका अन्तगयत गबयिती/ सतु्केयीराई लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिाको रालग लनिेदनको ढाॉचा 
 

श्री भरयण गाउॉऩालरका  

भापय त (एम्फरेुन्स सॊचारक सॊस्था) …………………………………………..          

        

       भैरे मस भरयण गाउॉऩालरकार्द्ाया सञ्चालरत भात ृ शिि ु सयुऺा एिभ ् सॊयऺण कामयक्रभ अन्तगयत गबयिती तथा 
सतु्केयीराई लनिलु्क रुऩभा एम्फरेुन्स सेिा उऩरब्ध गयाईददन ुहनु आफश्मक कागजात (भात ृसयुऺा काडयको पोटोकऩी, 
नागरयकता िा वििाह दताय िा िडाको लसपारयसको पोटोकऩी य प्रषेण बएको बए सोको पोटोकऩी) सवहत मो लनिेदन ऩेि 
गयेको छु । 

 

गबयिती/सतु्केयीको नाभ-                                     

भोिाईर नॊ (अलनिामय)- 
उभेय- 

ठेगाना – 

घयभरुी िा श्रीभानको नाभ- 

लनिेदकको हस्ताऺय                                     

एम्फरेुन्स गाडी नम्फय ÷ 

 

ददईएको एम्फरेुन्स सेिाको विियण 

नगदी 
यलसद नॊ. 

 देशख सम्भ तोवकएको 
बाडा यकभ 

(रु) 

सेिाग्राहीको 
हस्ताऺय 

     

     

 जम्भा रुऩैमा   

 

…………………………………….                        ………………………………………                      …………………………………………                 
चारकको सवह                   सेिाप्रदामक सॊस्थाको छाऩ           सेिा प्रदामक सॊस्था प्रभखुको सवह 
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अनसूुची (४) 

भरयण गाउॉऩालरकार्द्ाया सॊचालरत गबयिती सतु्केयीहरुराई लनिलु्क एम्फरेुन्स सेिा यशजष्टय 

एम्फरेुन्स सेिा प्रदामक सॊस्थाको नाभ ÷ 

एम्फरेुन्स गाडी नम्फय ÷ 

एम्फरेुन्स चारकको नाभ ÷ 

भवहना ÷ 

क्रभ 
सॊख्मा 

लभलत 

सार/भवहना/गते 

गबयिती/सतु्केयीको 
नाभ 

   देशख    सम्भ तोवकएको बाडा 
यकभ (रु.) 

कै 

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       
 

…………………………………….                        ………………………………………                      …………………………………………                 
चारकको सवह                                   सेिाप्रदामक सॊस्थाको छाऩ           सेिा प्रदामक सॊस्था प्रभखुको सवह 
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अनसूुशच (५) 
 

भरयण गाउॉऩालरका अन्तगयत रैविक सभानताको रालग छोयी जन्भाउन ेसतु्केयी आभाराई ऩोषण खचयको 
रालग लनिेदनको ढाॉचा 

 

श्री भरयण गाउॉऩालरका  

भापय त (स्िास््म सॊस्था) …………………………………………..          

        

        मस भरयण गाउॉऩालरकाको फलथयङ सेन्टयभा/येपय बएको सॊस्थाभा  भात ृ शिि ु सयुऺा एिभ ् सॊयऺण कामयक्रभ 
अन्तगयत तोवकएको छोयीको भेयो कोखफाट जन्भ बएकोरे स्थानीम सयकायफाट उऩरब्ध गयाईने ऩोषण खचय ऩाउॉ बलन मो 
लनिेदन ऩेि गयेको छु । 

 

भरु दताय नॊ -                                             सेिा दताय नॊ - 
लनिेदकको नाभ-                                     

भोिाईर नॊ (अलनिामय)- 
उभेय- 

ठेगाना – 

श्रीभानको नाभ- 

लनिेदकको हस्ताऺय                                     

यकभ फशुझलरएको विियण 

 

क्रभ 
सॊख्मा 

फलथयङ सेन्टयको नाभ यकभ (रु.) फझुाउनकेो 
हस्ताऺय 

फशुझलरनकेो 
हस्ताऺय 

कै 

  ५०००/- 
(ऩाॉचहजाय रुऩैमा 

भात्र) 

   

 

 

…………………………………….                        ………………………………………                      …………………………………………… 

नलसयङ ईन्चाजयको सवह                              स्िास््म सॊस्थाको छाऩ                   स्िास््म सॊस्था प्रभखुको सवह 
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अनसूुशच (६) 
 

भरयण गाउॉऩालरका अन्तगयत भातशृिि ुसयुऺा एिभ ्सॊयऺण कामयलफलध २०७९ फभोशजभ राबग्राहीहरुको लफफयण 

 

आलथयक फषय -                                                        भवहना -            

स्िास््म सॊस्थाको नाभ -  

मातामात  तथा ऩोषण खचय ऩाउनहेरुको नाभािरी 
लस.नॊ. नाभ थय ठेगाना भोिाईर नम्फय मातामात खचय 

यकभ (रु.) 

ऩोषण खचय 
यकभ (रु.) 

जम्भा 
यकभ (रु.)  

कै 

        

        

        

        

        

        
        

        
        
 

 
 

तमाय गनेको सही                                          प्रभाशणत गनेको सही 
 

 

 

                                                  cf1fn] 

                                                    cf]d axfb'/ bhL{ 

                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 


