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यॊ गेरी नगयऩालरकाको स्िास््म फीभा कामयक्रभ सम्फन्धी कामयविधी, २०७९ 

प्रस्तािना् नेऩारको सॊविधानरे स्िास््म सेिाराई प्रत्मेक नागरयकरे उऩबोग गनय ऩाउने प्रत्माबलूतका रालग 
भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गयेको छ । नेऩार सयकायरे वि.सॊ. २०७१ सारदेशि सियसाधायणको 
मोगदानभा आधारयत स्िास््म फीभा कामयक्रभ सॊचारन गदै आएको छ । २०७२ सारभा नेऩार सॊघीम 
रोकताशन्त्रक गणतन्त्रात्भक भरुकुभा रुऩभान्तयण बएसॉगै सॊघीम सॊयचना अनसुाय हार सॊघ, प्रदेि य 
स्थालनम तहको सयकायफाट याज्म सॊचारन बैयहेको छ । सो सन्दबयभा  स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ फभोशजभ स्थालनम तहभा यहेका नागरयकहरुराई गणुस्तयीम स्िास््म सेिाभा सयर, सहज ऩहुॉच 
सलुनशित गनुय स्थालनम सयकायको शजम्भेिायी हो य यॊ गेरीनगयऩालरकारे आ.ि. २०७९/८० को िावषयक 
विकास मोजनाभा बलुभवहन दलरत य बलुभवहन सकुुम्फासी सभदुामको स्िास््म लफभा कामयक्रभराई 
प्राथलभकताभा यािेको छ ।मसका साथै याविम स्िास््म लफभा नीलतरे गणुस्तयीम स्िास््म सेिाको ऩहुॉच य 
उऩमोगभा सधुाय गयी स्िास््म फीभा फाट सफैका रालग स्िास््म सेिा सूलनशित गने नीलतको स्थालनम स्तयभा 
कामायन्िमन गनयका रालग यॊ गेरीनगयऩालरकाफाट मो कामयविलध तमाय गयी  रागू गरयएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(क) मस कामयविधीको नाभ “यॊ गेरी नगयऩालरकाको  स्िास््म फीभा कामयक्रभ सम्फन्धी कामयविधी, 
२०७९”यहेको छ  

(ि) मो कामयविधी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधीभा 

(क) ““कामयविलध”” बन्नारे स्िास््म फीभा कामयक्रभ सम्फन्धी कामयविधी २०७९ सम्झनऩुदयछ । 

(ि) “”नगयऩालरका प्रभिु”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको नगय प्रभिुराई सम्झनऩुदयछ । 

(ग)““नगय उऩ-प्रभिु”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको नगय उऩ-प्रभिुराई सम्झनऩुदयछ । 

(घ)”प्रभिु प्रिासकीम अलधकृत”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको प्रभिु प्रिासकीम अलधकृतराई सम्झनऩुदयछ। 

(ङ) “”िडाध्मऺ”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको १-९नॊ. िडाका प्रभिुराई सम्झनऩुदयछ । 

(च) “”सदस्म”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको नगयसबा एॊि कामयऩालरकाको सदस्मराई सम्झनऩुदयछ । 

(छ) “”िडा सशचि”” बन्नारे यॊ गेरीनगयऩालरकाको १-९नॊ. िडाका सशचिराई सम्झनऩुदयछ । 

(ज) ““राबग्राही”” बन्नारे बलुभवहन दलरत य बलुभवहन सकुुम्फासी सभदुामराई सम्झनऩुदयछ । 

(झ) “बलुभवहन दलरत” बन्नारे नेऩार सयकायरे याजऩत्रभा प्रकािन गयेको दलरत जातीम अनसूुचीभा 
उल्रेशित जातीहरु भध्मेलनज एॊि लनजको ऩरयिायको नाभभा कवहकतै जग्गा-जलभन नबएको िगयराई 
सम्झनऩुछय।त्मस्तो व्मशि िा ऩरयिाय यॊ गेरी न.ऩा.को ऺेत्र लबत्र स्थामी फसोफास गयेको नेऩारी 
नागरयक हनुऩुनेछ। 



(ट) ““बलुभवहन सकुुम्फासी”” बन्नारे लनज एॊि लनजको ऩरयिायको नाभभा कवहकतै जग्गा-जलभन नबएको 
 िगयराई भात्र सम्झनऩुछय य त्मस्ता व्मशि िा लनजको ऩरयिाय यॊ गेरी न.ऩा. ऺेत्र लबत्र स्थामी 
फसोफास गयेको नेऩारी नागरयक हनुऩुनेछ। 

(ठ) “भ.स्िा.से.” बन्नारे यॊ गेरी नगयऩालरका लबत्र िडाभा यहेका साभदुावमक भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविका 
सम्झनऩुछय।  

(ठ) “”दताय सहमोगी ”” बन्नारे स्िास्थ फीभा लनमभािरी, २०७५ फभोशजभ लनमिु बएको कभयचायी 
सम्झनऩुछय। 

(ड) ““नगयऩालरका”” बन्नारे यॊ गेरी नगयऩालरकाराई सम्झनऩुदयछ। 

३. स्िास््म फीभा मोगदान यकभ य सवुिधा कामयक्रभ ्

(क)नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र स्थामी फसोफास गयी फस्ने , तय आलथयक अिस्थाका कायण आकशस्भक,          

फवहयङ्ग तथा अन्तयङ्ग स्िास््म उऩचाय गयाउनफाट िशञ्चत बएका नागरयकहरुको स्िास््म उऩचायभा हनुे 

सम्बावित िचयको जोशिभराई न्मूनीकयण गने उदे्दश्मरे त्मस्ता सभदुाम िा ऩरयिायराई रशऺत गयी 

नगयसबाफाट फजेट विलनमोजन गयी मो स्िास््म फीभा कामयक्रभ रागू गरयएको छ। 

(ि) मो कामयक्रभ प्रत्मेक आलथयक िषयका रालगसबाफाट विलनमोजन गयी भ स्िा से, बलुभवहन दलरत य 

बलुभवहन सकुुम्फासी सभदुामका व्मशि िा ऩरयिायराई औसत १ ऩरयिायभा ५ जना सदस्मराई सभेट्ने गयी 

अनूसूची-१ फभोशजभ मोगदान यकभभा आधारयत बई सञ्चारन गरयनेछ ।तय, 

(ग) फुॉदा नॊ.३ (क) य (ि) भा जनुसकैु कुया रेशिए ताऩलन अनसूुची-२ फभोशजभको रशऺत सभूह अन्तगयत 

ऩने व्मशि िा ऩरयिायरे मोगदान िाऩत यकभ बिुान गनुयऩने छैन । 

४. स्िास््म फीभा राबग्राही हनुका रालग आिश्मक ऩने मोग्मता् 

फुॉदा नॊ.३(क) य (ि) फभोशजभको सहमोग प्राप्त गनय देहाम फभोशजभको मोग्मता अलनिामय हनुेछ। 

(क) नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेको हनुऩुने िा नागरयकताको प्रभाणऩत्र प्राप्त नबएको बएभा 

सम्फशन्धत िडारे नेऩारी नागरयक बएको लसपारयस गयेको हनुऩुने, 

(ि) नगयऩालरका लबत्र स्थामी फसोफास गयेको हनुऩुने, 

(ग) अलनिामय रुऩभा भ.स्िा.से, बलुभवहन दलरत य बलुभवहन सकुुम्फासी हनुऩुनेछ । 

 

 

 

 



५. स्िास््म फीभा राबग्राही छनौट प्रवक्रमा ्

स्िास््म फीभा राबग्राही छनौटका रालग लनम्नानसुायका प्रवक्रमाहरु ऩूया गनुय ऩनेछ् 

(क) आिेदन ददनको रालग सू चना प्र कािन् राबग्राही ऩऺफाट आिेदन भाग गनय  सम्िशन्धत िडा 

कामायरमफाट आिेदन सॊकरन िरुु हनुे लभलत बन्दा कम्तीभा ७ ददन अगािै साियजलनक  सॊचाय भाध्मभफाट 

आिेदन ददन सवकने विषम सवहतको सूचना प्रसायण गनुय ऩनेछ । 

(ि) फीभा गनय चाहने इच्छुक व्मशिरे सम्फशन्धत िडा कामायरम िा िडास्तयीम जनप्रलतलनलध भापय त फीभा 

सम्फन्धी विस्ततृ सूचना लरन सक्नेछ । 

(ग) मोग्मता ऩगेुका इच्छुक व्मशिरे फीभाको रालग अनसूुची-३ फभोशजभको आिेदन रयतऩूियक बयी आफ्नो 

स्थामी ठेगाना िरेुको िडा कामायरमभा गई फझुाउन ु ऩनेछ । 

(घ) अनसूुची-३ फभोशजभको आिेदन पायाभ िडा कामायरमफाट लन्िलु्क उऩरब्ध हनुेछ । 

(ङ) आिेदनका साथ लनमभ नॊ. ४ (क), (ि) य (ग)  राई ऩिुमाई हनुे कागजातहरु य आिेदकको एक 

प्रलत ऩासऩोटय साइजको पोटो अलनिामय रुऩभा ऩेि गनुयऩनेछ। 

६.िडा स्तयीम स्िास््म फीभा राबग्राही छनौट सलभलतको गठन् 

िडा स्तयीम स्िास््म फीभा राबग्राही छनौट गनय देहाम अनसुायको एक सलभलतको गठन हनुेछ् 

सम्फशन्धत िडाको िडा अध्मऺ      सॊमोजक  

सम्फशन्धत िडाको िडा सदस्महरु (४ जना )        सदस्म  

सम्फशन्धत िडाभा यहेको स्िास््म सॊस्थाको प्रभिु        सदस्म  

िडा सशचि        सदस्म- सशचि  

तय, 
फीभा राबग्राहीको लसपारयस प्रमोजनका रालग सलभलतरे थऩ ऩयाभियको आिश्मकता भहससु गयेभा सम्फशन्धत 
कुनै व्मिी िा विऻराई आभशन्त्रत सदस्मको रुऩभा याख्न सवकनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 



७.िडा स्तयीम स्िास््म फीभा राबग्राही छनौट सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

(क) िडा लबत्र सॊकरन बएका फीभा आिेदनहरु रयतऩूियक बए नबएको जाॉच गने। 

(ि) लनमभ नॊ.३ फभोशजभका आधाय नऩगेुका अमोग्म आिेदनहरु सम्फशन्धत आिेदकराई कायण सवहत 

वपताय गने। 

(ग)मोग्मता ऩगेुका आिेदनहरुराई दताय गरयएको लभलतको आधायभा क्रभ लभराएय भ स्िा से, बलुभवहन दलरत 

य बलुभवहन सकुुम्फासीिगय अनसुाय छुट्टाछुटै्ट अलबरेि याख्न।े 

(घ) फीभा आिेदन भागको चाऩ अत्मालधक फढेय विलनमोशजत फजेटफाट अलधकाॊि राबग्राहीराई सभेट्न 

नसक्ने ऩरयस्थती ऩैदा बएको भहिसु गयेभा सलभलतरे अनसुशुच-४ फभोशजभ िगॉकयणका अन्म आधायहरु तम 

गयेय अशन्तभ सूची तमाय गनय सक्नेछ । 

(ङ)नाभािरी तमाय गदाय सकेसम्भ स्िास््म फीभा राबग्राही कूर सॊख्माको ५% िैकशल्ऩक राबग्राहीहरुको 

नाभािरी ऩलन प्राथलभकताक्रभका आधायभा तमाय गने। 

(च) आफ्नो िडा लबत्रका फीभा राबग्राहीहरुको अशन्तभ सचुी अनसुाय नाभािरी तमायी गयी प्रकािन गने य 

सम्फशन्धत आिेदकराई सूशचत गने। 

(छ) दताय सहमोगी कभयचायी भापय त फीभा प्रवक्रमा प्रायम्ब गनय आिश्मक प्रफन्ध लभराउने। 

(ज) िगॉकयण तथा लसपारयसको नलतजा प्रभाशणत गयी सयुशऺत याख्न े। 

८.सम्झौता् िडा कामायरम य छनौट बएका फीभा राबग्राही लफच अनसूुची-५ फभोशजभ सम्झौता हनुेछ  

९.सभम सीभा् सभमसीभा अनसूुची-६ फभोशजभ हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१०.स्िास््म फीभा प्रायम्ब, विलध तथा प्रवक्रमा् 

(क) लनमभ नॊ.८ फभोशजभ सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय बएऩलछ भात्र लनजराई स्िास््म लफभा कामयक्रभ अन्तगयत 

फीलभत हनुको रालग मोग्म बएको भालननेछ। 

(ि) सम्झौता बएका लफलभतको नाभािरी िडा कामायरमरे िडाको दताय सहमोगीराई उऩरव्ध गयाउन ु

ऩनेछ। 

(ग) सम्झौता ऩत्र य विलभत ऩरयिायको आिस्मक कागजात सवहत सम्िशन्धत िडा कामायरमरे विलभतको 

स्िास््म विभा यकभ बिुालनका रालग नगयऩालरकाभा लसपारयस गये ऩिात नगयऩालरकारे विभा िाऩतको 

वप्रलभमभ सम्िशन्धत ऩऺ राई उऩरव्ध गयाउने छ। 

(घ) दताय सहमोगीरे प्रलत ईकाइ ऩरयिायको फीभा गये फाऩतको ऩाइने सेिा सवुिधा स्िास््म विभा फोडय फाटै 

बिुालन लरनऩुनेछ। 

११.विविध  ्

(क) मो कामयविधी रागू गनुय अगािै लनमभ नॊ. ४ फभोशजभ मोग्मता ऩगेुका कुनै व्मशि िा ऩरयिायरे स्िास््म 

फीभा गरयसकेको यहेछ बने लनजको हकभा ऩनु् दोहोयो फीभा हनुे छैन । 

(ि) छनौट बएका स्िास््म फीभा राबग्राहीको ऩरयिायभा ५ जना बन्दा फढी सदस्म बए सो फढी 

सदस्महरुको फीभा नगयऩालरकारे गने छैन ।त्मसयी थऩ हनुे सदस्मको फीभा गनय चाहेभा स्िमॊरे िलु्क 

व्महोनुयऩनेछ । 

(ग) मो स्िास््म फीभा सहमोग कामयक्रभका फायेभा कुनै सम्बावित राबग्राहीको नाभ छुट हनु गएको, दोहोयो 

ऩयेको िा कुनै कायणरे नाभ सभािेि हनु नसकेको सम्फन्धभा गनुासो सनेु्न लनकाम िा अलधकायी सम्फशन्धत 

िडा कामायरम िा िडा अध्मऺ हनुेछ । 

(घ) मो कामयविधीका लनमभहरुराई सॊिोधन िा थऩघट गने अलधकाय यॊ गेरी नगयकामयऩालरकाभा भात्र लनवहत 

हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ३ (ि) सॉग सम्फशन्धत) 

राबग्राही/लफलभत मोगदान यकभ 

लस.
नॊ. 

लफलभत 

नगयऩालरकाको 
मोगदान 

िाऩतको यकभ 

स्िास््म लफभा 
कामयक्रभ फाट 

मोगदान 

िाऩतको यकभ 

जम्भा कैवपमत 

१ 
बलुभवहन दलरत य 
बलुभवहन 
सकुुम्फासीसभदुाम 

रु.३५००.0 

(तीन हजायऩाॉच 
समभात्र) 

- 

रु.३५००.० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

ऩरयिायभा५जना 
बन्दाफढीसदस्म 
बएप्रत्मेक 
सदस्मिाऩत 
रु.७०० व्मिी २ 

भवहरा स्िास््म 
स्िॊमभसेविका 

रु.१७५0.0 

(एक हजाय 
रु.१७५0.0 

(एक हजाय 
रु.३५००.० 

(तीन हजाय 



सॊरग्न बएको 
ऩरयिाय 

सातसम ऩचास 
भात्र) 

सातसम ऩचास 
भात्र) 

ऩाॉच सम भात्र) िाऩरयिाय स्िॊमरे 
व्महोनुय ऩनेछ । 
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अनसूुची-२ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ३ (ग) सॉग सम्फशन्धत) 

राबग्राही सभूह अन्तगयत मोगदान िाऩत यकभ बिुान गनुयनऩने 

 उऩसभूह 

 

लस.नॊ. फीलभत उऩसभूह 

स्िास््म लफभा 
कामयक्रभ फाट 

मोगदान 

िाऩतको यकभ 

नगयऩालरकाको 
मोगदान 

िाऩतको यकभ 

जम्भा कैवपमत 

१ 

अलत अिि 
अऩाङ्गता “क 

िगय” 
 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय ऩाॉच 
सम भात्र) 

- 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

ऩरयिायभा ५ 
जना बन्दा 
फढी सदस्म 
बए प्रत्मेक 
सदस्म िाऩत 
रु.७०० 
व्मिी िा 
ऩरयिाय 
स्िॊमरे 
व्महोनुय ऩनेछ  

२ कुष्ठयोगी 
रु.३५००।० 

(तीन हजाय ऩाॉच 
सम भात्र) 

- 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

३ 
एच आई बी 
सक्रॊ लभत 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय ऩाॉच 
सम भात्र) 

- 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

४ 

ऺमयोग 

(भल्टीड्रग 
येलससटान्ट 

टु्यफयकुरोलसस) 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय ऩाॉच 
सम भात्र) 

- 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

५ 
७० िषय उभेय 
ऩगेुका जेष्ठ 
नागरयक 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय ऩाॉच 
सम भात्र) 

- 

रु.३५००।० 

(तीन हजाय 
ऩाॉच सम भात्र) 

व्मिी 
स्िॊमराई 
ऩरयिायको 
एक एकाइ 
भालननेछ । 
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अनसूुची-३ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ५ (घ) सॉग सम्फशन्धत) 

फीभा राबग्राही आिेदन पायाभ 

श्रीभान ्िडाध्मऺज्मू,         

िडा नॊ. 
यॊ गेरीनगयऩालरका, भोयङ्ग ।  
 

 

विषम् स्िास््म फीभा कामयक्रभ सम्फन्धभा । 

 

यॊ गेरी नगयऩालरकाकामयऩालरकाको कामायरमरे सञ्चारन गनय रागेको स्िास््म फीभा कामयक्रभभापय त फीभा 
राबग्राही हनुका रालग आपूराई मोग्म ठानी मो आिेदन ऩेि गयेको छु ।आिश्मक ऩने कागजात प्रभाणहरु 
मसैसाथ सॊरग्न याशिएको छ ।भैरे ऩेि गयेको सफै विियण सही सत्म छन ्झटु्टा ठहनय गएभा प्रचलरत 
कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 

आिेदकको 
नाभ थय  

उभेय  

स्थामी ठेगाना  

टोर  

िडा नॊ.  

फीभा सेिाग्राही सदस्महरुको नाभािरी (फढीभा ५ जना) 
लस.नॊ. फीभा सेिाग्राहीहरुको ऩूया नाभ थय उभेय आिेदकसॉगको नाता 
१    

२    

३    

४    

५    

सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु्  
१.नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

२.स्थामी ठेगाना िलु्ने कागजात (नागरयकताभा स्थामी ठेगाना हारको बन्दा अन्मत्र बए) 
३.अलत अिि अऩाङ्गता “क िगय” िा कुष्ठयोगी िा एच आई बी सॊक्रलभत िा ऺमयोग (भल्टीड्रग  येलससटान्ट 
टु्यफयकुरोलसस) बए सो को प्रभाण िलु्ने कागजात 

४.भवहरा स्िास््म स्िमॊभसेविका बए सो को प्रभाण िलु्ने कागजात 

५.७० िषय भालथको ज्मेष्ठ नागरयक बए सो को प्रभाण िलु्ने कागजात 

आिेदकको 
पोटो 
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अनसूुची-४ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ७ (घ) सॉग सम्फशन्धत) 
राबग्राहीको िगॉकयणका आधायहरु 

आिेदकको नाभ थय् 

िडा नॊ.  

ऩारयिारयक वकलसभ हो होइन 

अलत अिि अऩाङ्गता “क िगय” िा कुष्ठयोगी िा एच आई बी सॊक्रलभत 
िा ऺमयोग (भल्टीड्रग येलससटान्ट टु्यफयकुरोलसस) सॊरग्न बएको 
ऩरयिाय 

  

भवहरा स्िास््म स्िॊमभसेविका सॊरग्न बएको ऩरयिाय   

७० िषयबन्दा भालथको जेष्ठ नागरयक   

सूचक अॊक १ अॊक २ अॊक ३ प्राप्ताङ्क 

आिास(घय) ऩक्की घय अधयऩक्की कच्ची घय िा घय नबएको  

योजगायी भालसक तरफ ऩाउने 
नोकयी िा 
स्ियोजगायी 

ज्मारादायी भजदुय 
िा लनिायहभिुी 
व्मिसाम 

फेयोजगाय िा आॊशिक 
ज्मारादायी  

 

शिऺा आजयन 

(सन्ततीको) 

लनजी विद्यारम  सयकायी विद्यारम गरयफीका कायण लफचैभा 
ऩढाइ छुटाउन ुऩयेको 

 

ऩरयिाय 
सॊख्मा 

५ जनासम्भ ६-९ जनासम्भ १० बन्दा फढी  

ऩिऩुारन गाई-३ िा सो बन्दा 
फढी/ 

बैसी-२ िा सो बन्दा 
फढी/ 
िसी फाख्रा- १० िा 
सो बन्दा फढी 

गाई- १/ बैसी- 
१/ 
िसी फाख्रा- ५ -९  

कुनै नबएको  

कुर प्राप्ताङ्क  

 

भलु्माङ्कनकतायको हस्ताऺय्........................................  
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची-५ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ८ सॉग सम्फशन्धत) 

 

यॊ गेरी नगयऩालरकाकामयऩालरकाको कामायरम य स्िास््म फीभा राबग्राही लफचको सम्झौता ऩत्र 
यॊ गेरीनगयऩालरकाकामयऩालरकाको कामायरम (मस ऩलछ ऩवहरो ऩऺ बलनने)यमसै नगयऩालरकाको 
िडानॊ.....भाफस्ने श्री.................................................................................................को 
फषय........छोया/छोयी/श्रीभती.............................................. (मस ऩछी दोश्रो ऩऺबलनने) फीच 
देहामका ितयको अलधनभा यही सम्झौता गनय भञ्जुय बएकोरे सही छाॉऩ गयी मो कागज तमाय गयी लरमौं ददमौं 
। 

ितयहरु् 
१. स्िास््म फीभा कामयक्रभ बन्नारे नेऩार सयकायरे सञ्चारनभा ल्माएको फीभा कामयक्रभ भात्र फझु्नऩुनेछ । 

२. दोश्री ऩऺरे अन्म लनजी फीभा कम्ऩनीसॉग स्िास््म फीभाका रालग गयेको सम्झौताको फीभा यकभ 
बिुानीका रालग ऩवहरो ऩऺक फाध्म हनुेछैन । 

३. कामविधीको लनमभ नॊ. ७(च) फभोशजभ प्रकाशित नाभािरीभा सभािेि बएको ऩरयिायसॉग भात्र सम्झौता 
गरयनेछ । 

४. लनमभ नॊ -३ भा उशल्रशित सदस्महरुको हकभा भात्र मो सम्झौता उत्तयदामी यहनेछ । 

५. सम्झौता स्िीकृत बए ऩलछ ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺको नाभभा स्िास््म फीभाको रालग एक अिधीको 
रालग भात्र अनसूुची -१ फभोशजभ यकभ(वप्रलभमभ) बिुान गनेछ । 

६. दताय सहमोगी भापय त स्िास््म फीभा कामयक्रभका फायेभा ददइएका सफै लनदेिनहरुको ऩारना गनुय दोश्रो 
ऩऺको कतयव्म हनुेछ । 

७. ऩवहरो ऩऺ िा ऩवहरो ऩऺभापय त आउने व्मशि िा सॊस्थारे दोश्रो ऩऺरे उऩबोग गरययहेको फीभाको 
फायेभा सोधऩछु िा प्रलतवक्रमा लरन आउॉदा दोश्री ऩऺरे त्मस्तो कामयभा अलनिामय रुऩभा सहमोग ऩमुायउन ु
ऩनेछ । 

8. नेऩार सयकायद्धाया सॊचालरत स्िास््म फीभाको भहत्िको फायेभा दोश्री ऩऺरे प्रचाय प्रसाय गयी सफैराई 
जानकायी  ददनऩुनेछ । 

9. आिश्मकता अनसुाय सम्झौताका ितयहरु आऩसी सहभतीभा थऩघट हनु सक्नेछन ्। 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

दोश्रो ऩऺको तपय फाट् 
 

दस्तित् 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 

ऩवहरो ऩऺको तपय फाट् 
 

दस्तित् 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची-६ 

(कामयविधीको लनमभ नॊ. ९ सॉग सम्फशन्धत) 

 

सभम तालरका 
लसॊ.नॊ. वक्रमाकराऩ कामयविधी सभम शजम्भेिायी 
१ सूचना प्रिायण गने लनमभ नॊ.५ िरुुको १ 

हप्ता 
यॊ गेरी नगयऩालरका 
य िडा कामायरम 

२ आिेदन पायाभ वितयण गने 
य सॊकरन गने 

लनमभ नॊ.५ दोस्रो हप्ता िडा कामायरम 

३ आिेदन वितयण फन्द गने लनमभ नॊ.५ दोस्रो हप्ता िडा कामायरम 

४ आिेदन िगॉकयण गयी िडा 
स्तयीम सलभलतरे राबग्राहीको 
छनौट गने 

लनमभ नॊ.७ तेस्रो हप्ता िडा कामायरम 

१० िडा कामायरमभा नाभािरी 
प्रकाशित गने 

लनमभ नॊ.७ चौथो हप्ता िडा कामायरम 

११ सम्फशन्धत फीभा राबग्राहीराई 
सूचना ददन े

लनमभ नॊ.७ चौथो हप्ता िडा कामायरम 

१२ सम्झौता गने लनमभ नॊ.८ चौथो हप्ता िडा कामायरम 

१३ दताय सहमोगीसॉग सम्ऩकय  य 
फीभा प्रवक्रमा प्रायम्ब 

लनमभ नॊ.१० चौथो हप्ता िडा कामायरम 

१४ लनमलभत अनगुभन   िडा/नगयऩालरका 
 

cf1fn], 

ओभकाय प्रसाद न्मौऩान े

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