सूमोदम नगयऩालरकाको स्वास््म ववभा कामयक्रभ सॊ चारन कामयववधी २०७६
प्रस्तावना :– आधायबूत स्वास््म सेवाराई लन्शुल्क य साभाजीक सुयऺको हक प्रदान गने सॊ वैधालनक

व्मावस्था तथा गुणस्तयीम

स्वास््म सेवाको ऩहुॉच य उऩमोगभा सुधाय गयी सवैका रालग स्वास््म ववभा फाट स्वास््म सेवा सुलनश्चित गरयने याविम स्वास््म वी
लनती अनुरुऩ नगय ऺेत्र लबत्र यहेका अलत ववऩन्न

, ववधवा य एकर भवहराहरुका रालग स्वास््म ववभा गने सूमो

भा

दम नगयऩालरकाको

आफ्नो नीलतराई कामयन्वमन गदै आलथयक अवस्थाका कायण आकश्चस्भक फवहयङ्ग तथा अन्तयङ्ग उऩचाय गयाउनफाट फश्चित बएका दलरत,
अल्ऩसॊ ख्मक, एकर ववधवा य ववऩन्न भवहराहरुको स्वास््म उऩचायभा हुने सॊ बाववत खचयको जोश्चखभराई न्मूनीकयण गदै स्वास््मका

ऺेत्रभा सवयसाधायण वऩछडाइएका वगय सभेतको ऩहुॉच स्थावऩत गनय वाञ्छलनम बएकोरे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा
१०२ को उऩदपा २ फभोश्चजभ “सूमोदम नगयऩालरकाको स्वास््म वीभा कामयक्रभ सॊ चारन कामयववधी २०७६” नगय कामयऩालरका फाट
स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ ।

ऩरयच्छे द :–१
१. सॊ श्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
(१) मस कामयववधीको नाभ : “सूमोदम नगयऩालरकाको स्वास््म ववभा कामयक्रभ सॊ चारन कामयववधी २०७६” यहेको छ ।
(२) मो कामयववधी नगयऩालरकाफाट स्वीकृत बई स्थालनम याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा :– ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधीभा ,
क) “नगयऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका सम्झनु ऩछय ।
ख) “कामयऩालरका”बन्नारे सूमोदम नगयकामयऩालरका सम्झनुऩछय ।
ग) “प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय प्रभुखराई सम्झनु ऩछय ।
घ) “उऩप्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩछय ।
ङ) “वडाध्मऺ” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको सवै वडाको वडाध्मऺराई सम्झनु ऩछय।
च) “प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत ” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनु ऩछय ।

छ) “स्वास््म ववभा ” बन्नारे स्वास््म उऩचायभा हुने सॊ बाववत खचयको जोश्चखभभा प्राप्त हुने छु ट सुववधाराई

सम्झनु ऩछय ।

ज) “राबग्राही” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका लबत्रका दलरत, अल्ऩसॊ ख्मक,एकर ,ववधवा य ववऩन्न भवहराहरुराई

सम्झनु ऩछय ।

झ) “नगयस्तयीम स्वास््म वीभा ”बन्नारे राबग्राही रश्चऺत सभूहराई उऩरब्ध हुने स्वास््म ववभा कामयक्रभराई प्रबावकायी सॊ चारन गनय
गठन हुने नगयस्तयीम स्वास््म वीभा सलभलत सम्झनु ऩछय ।

ञ) “वडास्तयीम स्वास््म ववभा सलभलत” बन्नारे राबग्राही रश्चऺत सभूहराई उऩरब्ध हुने स्वास््म ववभा कामयक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा
सॊ चारन गनय गठन हुने वडास्तयीम स्वास््म ववभा सलभलत सम्झनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द : –२
स्वास््म ववभा सम्फन्धी व्मवस्था
३. सूमोदम नगयऩालरका लबत्र यहेका दलरत, अल्ऩसॊ ख्मक, एकर, ववधवा य ववऩन्न भवहराराई फजेट श्चशषयकको ऩरयलध लबत्र यही स्वा स््म
ववभा सेवा उऩरब्ध गयाइने छ।
४. रश्चऺत सभूह लबत्रका एक ऩरयवायभा ५ जना सदस्म यहेका ऩरयवायराई ३५००।–का दयरे स्वास््म ववभा गरयने छ।
५. स्वास््म वीभा राबग्राही हुनका रालग आवश्मक ऩने मोग्मता :– सूमोदम नगयऩालरका लबत्र स्वास््म वीभा राबग्राही हुनका रालग
दे हाम फभोश्चजभको मोग्मता अलनवामय हनुऩने छ।
क.
ख.
ग.

घ.

नेऩारी नागयीक हुनऩु ने ।

सूमोदम नगयऩालरका लबत्र फसोवास गये को हुनऩु ने ।

सम्ऩत्तीकय तथा ब ुभीकय फुझाएको हुन ु ऩने ।
ववऩन्नता प्रभाश्चणत हुनऩु ने ।

ङ. रश्चऺत सभूह लबत्र ऩये को हुनऩु ने ।

च. उभेय ५० वषय बन्दा कभ उभेय बएको हुन ु ऩने ।

६ स्वास््म फीभा राबग्राही छनौट प्रवक्रमा्
स्वास््म फीभा राबग्राही छनौट का रालग लनम्न अनुसायका प्रवक्रमा ऩुया गनुऩ
य ने छ्
क) स्वास््म लफभा सहमोग कामयक्रभका फाये भा सम्फश्चन्धत ऩऺफाट आवेदन भाग गनय सूमोदम नगय कामयऩालरकाफाट आवेदन सॊ करन
सुरु हुने लभलत बन्दा कश्चम्तभा १५ ददन अगावै सावयजलनक सॊ चाय भाध्मफाट आवेदन ददन सवकने ववषमको सुचना प्रसायण गनुय
ऩदयछ ।

ख) फीभा गनय चाहने इच्छु क व्मश्चिरे सम्फन्ध वडा कामायरम वा वडा स्तरयम जनप्रलतलनधी भापयत फीभा सम्फन्धी ववस्तृत सुचना लरन
सक्नेछन् ।
ग)

ु ी-१ फभोश्चजभको आवेदन रयत ऩुवक
मोग्मता ऩुगक
य बयी आफ्नो स्थामी ठे गाना खुरेको
े ा इच्छु क व्मश्चिरे फीभाको रालग अनुसच
वडा कामायरमभा गई फुझाउनु ऩनेछ ।

ु ी-१ फभोश्चजभको पायभ वडा कामायरमफाट लनशुल्क् उऩरब्ध हुनेछ ।
घ) अनुसच
ङ)

आवेदन साथ लनमभ नॊ. ५ क, ख य ग राई ऩुष्ठ्याइ हुने कागजातहरु य आवेदनको एक प्रलतऩासऩोटय साइजको पोटो अलनवामय
रुऩभा ऩेश गनुऩ
य ने छ ।

ऩरयच्छे द
७

वडास्तरयम स्वास््म वीभा

-३

सलभलतको गठन

वडास्तरयम राबग्राहीको लसपायीस गनय दे हाम अनुसाय १ सलभलतको गठन हुनेछ । जसभा्
सम्फश्चन्धत वडाको वडाअध्मऺ् सॊ मोजक

सम्फन्धत वडाको वडा सलभलतरे भनोलनत गये के दलरत अल्ऩसख्मक एकर ववधवा य ववऩन्न भवहरा सदस्म् १ सदस्म
वडा सलभलतको भवहरा सदस्म -२ जना सदस्म
वडाको वडा सश्चचव् सदस्म सश्चचव
८

वडास्तरयम फीभा

सलभलतको काभ कतयव्म अलधकाय



वडालबत्र



लनमभ नॊ. ५ फभश्चजभका आधाय नऩुगक
े ा अमोग्म आवेदन सम्फश्चन्ध त आवेदकहरुराई कायणसवहत वपताय गने ।



सॊ करन बएका फीभा आवेदनहरु रयतऩूवक
य बए नबएको जाॉच गने

मोग्मता ऩुगक
े ा आववेदनराई दताय गरयएका लभलतको आधायभा क्रभ लभराएय ववप्ऩन्न, एकर ववधवा भवहरा दलरत, य
अल्ऩसॊ ख्मक राई छु ट्टाछु ट्टै अलबरेख याख्नने।



ु ी - २ फभोश्चजभ
अनुसच

दलरत अल्ऩसख्मक एकर ववधवा य ववऩन्नको वगॉकयण गयी अश्चन्तभ छनौटका रालग नगयस्तरयम

स्वास््म फीभा तथा लसपायीस तोवकएको सभमलबत्रै ऩठाउने ।

९



दताय सहमोगी कभयचायी भापयत फीभा प्रवक्रमा प्रायम्ब गनय आवश्मक प्रफन्ध लभराउने।



फगॉकयण तथा लसपायीसको

नलतजा उऩमुि सभम फाहेक गोप्म याख्ने ।

नगय स्तरयम स्वास््म फीभा स्वास््म सलभलतको गठन्
नगय स्तरयम स्वास््म फीभा स्वास््म सलभलतको गठन दे हाम अनुसाय हुनेछ्
नगयऩालरका उऩप्रभुख

-

सॊ मोजक

कामयऩालरका सदस्म भध्मेको नगयप्रभुखरे तोकेको दलरत सदस्म एकजना - सदस्म
कामयऩालरका सदस्म भध्मेको नगयप्रभुखरे तोकेको अल्ऩसॊ ख्मक १ जना - सदस्म
प्रभुख प्रसाशकीम अलधकृत

-

सदस्म

श्चजल्राश्चस्थत स्वास््म फीभा हेने कामायरम प्रभुख
भवहरा फारफालरका हेने शाखा प्रभुख

-

- सदस्म

सदस्म सश्चचव

तय, फीभा राबग्राहीको छनौट तथा लसपायीस प्रमोजनको रालग सलभलतरे थऩ सहमोगको आवश्मकताको भहसुस
सम्फश्चन्धत कुनै व्मश्चि वा ववऻराई आभश्चन्त्रत सदस्मको रुऩभा याख्न सवकने छ ।

गये भा

१० नगयस्तयीम स्वास््म फीभा सलभलतको काभ कतयव्म तथा अलधकाय्
नगयस्तयीम स्वास््म फीभा राबग्राही छनौट तथा लसपायीस सलभलतको काभ कतयव्म तथा अलधकायहरु दे हाम फभोश्चजभ हुनेछ्


वडाफाट वगॉकयण गयी लसपायीस सवहत आएका आवेदनको ऩुन् ऩयीऺण गने ।



फगॉकयणको आधाय य प्राथलभकता क्रभ नलभरेको ऩाइएभा ऩुनववयचायको रालग वडाभा ऩठाउने ।



प्रवक्रमा ववऩयीत आएभा आवेदनराई सुचीफाट हटाउने ।



भागको चाऩ अत्मालधक फढे य ववलनमोश्चजत फजेटफाट अलधकाॊस राबग्राहीराई सभेट्न नसक्ने ऩरयश्चस्थती ऩैदा बएको भहशुस गये भा
सलभलतरे नमाॉ वगॉकयणका आधायहरु तमाय गये य अश्चन्तभा सुची तमाय गनय सक्नेछ ।



स्वास््म फीभा राबग्राहीको एवॊ वैकल्ऩीक लफभीतहरुको अश्चन्तभ नाभावरी तमाय गयी अनुभोदनको रालग नगयकामयऩालरकाभा
लसपायीस गने ।



वगॉकयणतथा लसपायीस उऩमुि सभम फाहेक गोप्म याख्नुऩनेछ ।

११ फीभा राबग्राहीको नाभावरी प्रकाशन्
क) लनमभ नॊ. ७ फभोश्चजभ राबग्राहीहरुको नाभावारी प्रकाशन गने श्चजम्भेवायी नगयकामयऩालरकाको कामायरमको हुनेछ । सो

नाभावरीको एक सेट सूमोदम नगयऩालरकाको सुचना ऩाटीभा टाॉस गनुऩ
य नेछ । साथै सभम लबत्रै वडाका नाभावरी वडाहरुभा
ऩठाउनुऩनेछ ।

ख) वडागत नाभावलर प्रकाशन गने श्चजम्भेवायी वडाकै हुनेछ ।
१२ सॊ झौता्

नगयकामयऩालरका य छनौट बएका फीभा राबग्राहीहरुफीच सम्झौता गनुऩ
य नेछ ।
ु ी ३ फभोश्चजभ हुनऩु नेछ ।
सम्झौता ऩत्र अनुसच
१३

सभम फीभा्
सभम फीभा अनसुची ४ फभोश्चजभ हुनेछ ।

१४ स्वास््म फीभा प्रायम्ब ववलध य प्रवक्रमा

लनमभ नॊ. ९ फभोश्चजभ सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गये ऩलछ भात्र लनजराई स्वास््म फीभा कामयक्रभ अन्तगयत फीभीत हुनको रालग
मोग्म बएको भालननेछ य तत्ऩिात स्वास््म फीभा प्रायम्ब हुनेछ ।

वडाभा खवटने दताय सहमोगी सो फीलभतराई स्वास््म फीभाको सहजीकयण शुरु गनेछन् । फीभा गये वाऩत प्राप्त गने सेवा सुववधा
फाऩत प्राप्त गरयने सेवा सुववधा तोवकए फभोश्चजभ हुनेछन् ।
ऩरयच्छे द

-४

१५ ववववध

क) भालथका फुॉदाभा जुनसुकै कुया रेश्चखए ताऩनी ०७६/०७७ को एकर भवहरा १४ वटै वडास्तयीम ववऩन्न एकर भवहरा कामयक्रभ
अन्तगयत सू.न.ऩा. को १४ वटै वडाभा सिारन गनय वाधा ऩने छै न ।
ख) छनौट बएका स्वास््म फीभा राबग्राही ऩरयवायभा ५ जना बन्दा फढी स्वास््म सदस्म बए सो फढी सदस्महरुको फीभा
नगयकामयऩालरकारे
ग)

गने छै न ।

लनमभ नॊ. १ भा जे सुकै कुया रेश्चखए ऩलन नगयऩालरकारे स्वीकृत गये को फजेटरे रश्चऺत वगय सफैराई कामयक्रभफाट सभेट्दा ऩलन
फजट फचत हुन गएभा लनश्चित आधायहरु तमाय गये य रश्चऺत वगयको दामया ववस्ताय गयी कामयक्रभ सिरन गनय सक्नेछ ।

घ) मो स्वास््म फीभा सहमोगको फाये भा कुनै सॊ बाववत राबग्राहीको नाभ छु ट हुन गएको , दोहोयो ऩये को वा कुनै कायणरे नाभ
ङ)

सभावेश हुन नसकेको सम्फन्धभा गुनासो सुन्ने लनकाम वा अलधकायी सम्फश्चन्धत वडाकामायरम य वडाअध्मऺ हुनेछ ।
मो कामयववलधका लनमभहरुराई सॊ शोधन वा थऩघट गने

वा व्माख्मा गने अलधकाय सूमोदम नगयऩारकाराई हुनेछ ।

१६ खाये जी तथा फचाउ - मस कामयववधीभा उल्रेश्चखत व्मावस्था नेऩारको सववधान य प्रचलरत कानून सॉग फालब्एभा फाब्एका
हदसम्भ फदय

हुनेछन् ।

सभाप्त

ु ी-१
अनुसच
(कामयववलधको लनमभ नॊ. ३ सॉग सम्फश्चन्धत)
फीभा राबग्राही आवेदन पायभ
श्रीभान वडा अध्मऺ ज्मू,
वडा नॊ.
सूमोदम नगयऩालरका, इराभ ।
ववषम् स्वास््म फीभा कामयक्रभ सम्फन्धभा ।

नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे सिारन गनय रागेको स्वास््म फीभा कामयक्रभ भापयत फीभा राबग्राही हुनका रालग आपूराई मोग्म
ठानी मो आवेदन ऩेश गये को छू । आवश्मक ऩयव्ने कागजात प्रभाणहरु मसैसाथ सॊ रग्न छन् , वववयण सवह सत्म छन् झुट्ठा ठहये
कानून फभोश्चजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा ।
आवेदक
नाभ थय्
उभेय्
स्थामी ठे गाना्
टोर्
वडा नॊ.
फीभा सेवाग्राही सदस्महरुको नाभावरी (फढीभा ५ जना)
क्र.सॊ .

फीभा सेवाग्राहीहरुको ऩुया नाभ थय

उभेय

सॊ रग्न कागजात्
१.

आवेदकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी

२.

स्थामी ठे गाना खुल्ने कागजात (नागरयकताभा स्थामी ठे गाना हारको बन्दा अन्मत्र बए)

३.

ववधवा एकर,दलरत वा अल्ऩसॊ ख्मकको प्रभाण खुल्ने कागजात

आवेदकसॉगको नाता

अनुसूची –२
(कामयववलधको लनमभ नॊ. ३ सॉग सम्वश्चन्धत)
एकर, ववधवा, दलरत वा अल्ऩसॊ ख्मकको फगॉकयणका आधायहरु :
आवेदकको नाभ थय :
वडा नॊ. :
सूचक

अॊक १

अॊक २

अॊक ३

आवास (घय)

ऩक्की घय

अधयऩक्की (जस्ताको छाना य

कच्ची घय वा घय

ईटाको गाह्रो बएको आदी)

नबएय डेयाभा फसेको

फायी भात्र बएको

केही नबएको

जग्गा

खेतफायी दुवै बएको

योजगायी

भालसक तरफ ऩाउने

ज्मारादायी काभ गने वा

फेयोजगाय वा आॊश्चशक

नोकयी बएको वा

योजगायीको सुलनश्चितता नबएको

ज्मारादायी वा

स्वयोजगायी

वा साभान्म लनवायहभुखी व्मवसाम

भुश्चस्कररे गुजाया

गये को

चरेको

श्चशऺा

लनजी ववद्यारमभा

(केटाकेटीको)

ऩढ्दै

खानेऩानी

स्वास्थोऩचाय

सयकायी ववद्यारमभा ऩढ्दै

गयीववका कायण ववचैभा
ऩढाई छु टाउनु ऩये को

घयभै व्मवश्चस्थत रुऩभा

सावयजलनक धाया वा साभुदावमक

आऩुतॉ बैयहेको

धायाफाट आॊश्चशक व्मवस्थाऩन

प्राम् लनजी श्चक्रलनक

प्राम् सयकायी स्वास््म केन्रभा

वा अस्ऩतारभा जान

धाउने

खानेऩानीको सभस्मा

गयीवीका कायण

सक्ने
शौचारम

लनजी व्मवश्चस्थत

साभान्म व्मवस्थाऩनभा चरेको

शौचारम नबएको वा
अकायको शौचारम जानु

शौचारम बएको

ऩये को
ऩरयवाय सॊ ख्मा

५ जना सम्भ

६ दे श्चख ९ जना

१० जना बन्दा फढी

फसोवास

शहयी ऺेत्रभा

आॊश्चशक शहय वा गाॉउभा

वऩछडीएको गाॉउभा

घयभुरी

योजगायी ऩुरुष

फेयोजगायी ऩुरुष

फेयोजगायी भवहरा

कुर प्राप्ताङ्क

एकर, ववऩन्न दलरत वा अल्ऩसॊ ख्मक भवहराहरुका रालग स्वास््म वीभा कामयववलध ०७६
ववऩन्न एकर , ववऩन्न दलरत वा अल्ऩसॊ ख्मक भवहराहरुको वगॉकयणका आधायहरु :
१. अलत ववऩन्न दलरत सभूहको रालग प्राप्ताङ्क (२२ वा सो बन्दा वढी ) :
२. ववऩन्न दलरत सभूहको प्राप्ताङ्क (१३ दे खी २१ सम्भ ) :
३. दलरत सभूहको प्राप्ताङ्क ( १२ वा सो बन्दा कभ ) :
भूल्माङ्कनकतायको सही :
लभलत :

नलतजा

ु ी -४
अनुसच
(कामयववलधको लनमभ नॊ. ९ सॉग सम्फश्चन्धत)
सभम तालरका
क्र.सॊ .

वक्रमाकराऩ

कामयववलध

सभम

श्चजम्भेवायी

१

सूचना प्रशायण गने

लनमभ नॊ . ३

शुरुको २ हप्ता

नगय
कामयऩालरका

२

आवेदन पायभ ववतयण गने य सॊ करन गने

लनमभ नॊ . ३

तेस्रो य चौथो हप्ता

वडाकामायरम

३

आवेदन ववतयण फन्द गने

लनमभ नॊ . ३

चौथो हप्ता

वडा

४

लफऩन्नता वगॉकयण गने

लनमभ नॊ . ५

ऩाॉचौ हप्ता

वडा

५

लसपायीस सवहत नगयभा नाभावरी ऩठाउने

लनमभ नॊ . ५

ऩाॉचौ हप्ता

वडा

६

नगयस्तरयम सलभलतरे छनौट गने

लनमभ नॊ . ७

छै टौँ य सातौँ हप्ता

नगय

७

स्वीकृतीका रालग नगय कामयऩालरकाभा ऩेश

लनमभ नॊ . ७

आठौँ हप्ता

नगय

नगयऩालरकाफाट श्चस्वकृत बई नाभावरी

लनमभ नॊ . ८

नवौँ हप्ता

नगय

प्रकाशन वडागत वववयण नगयकामयऩालरकाभा

क

नवाॉ हप्ता

वडा

गने
८

ऩठाउने
९

वडागत वववयण वडाकामायरमभा ऩठाउने

लनमभ नॊ . ८
ख

१०

वडा कामायरमभा नाभावरी प्रकाशन गने

लनमभ नॊ . ८ख

नवौँ हप्ता

वडा

११

सम्फश्चन्धत राबग्राहीहरुराई सुचना ददने

लनमभ नॊ . ८ ग

दशौँ हप्ता

वडा

१२

सम्झौता गने

लनमभ नॊ . ९

दशौँ हप्ता

वडा

१३

दताय सहमोगी सम्ऩकय य फीभा प्रवक्रमा प्रायम्ब

लनमभ नॊ . ११

दशौँ हप्ता

वडा

लनमलभत अनुगभन

नोट् ०७६/०७७

वडा य नगय

को रालग कालतयकको ऩवहरो हप्ता सम्भ वक्रमाकराऩ सम्ऩन्न गरयनेछ। तय आगाभी आ.व. दे श्चख आलथयक फषय शुरु

हुनासाथ थारनी गयी असोज भसान्त सम्भ सम्ऩन्न गनुय ऩनेछ।
प्रभाश्चणकयण लभलत् २०७६/०५/१५
आऻारे
प्रकाश याज ऩौडेर

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

अनुसूची नॊ. ३
(कामयववलधको लनमभ नॊ. १२ सॉग सम्वश्चन्धत )
सूमोदम नगयऩालरका य स्वास््म वीभा राबग्राही वीचको सम्झौता ऩत्र
सूमोदम नगय कामयऩालरका (मस ऩलछ बलनने ऩवहरो ऩऺ ) य सु .न.ऩा. वडा नॊ .÷टोर÷गाॉउ वस्ने ..................श्री ...............को
..............वषय ............को छोया ÷छोयी ÷श्री ..................................... को श्रीभती श्री .....................(मस ऩऺ बलनने दोश्रो
ऩऺ) वीच दे हामका शतयको अलधनभा यही सम्झौता गनय भन्जुय बएकोरे सही छाऩ गयी

मो कागज गयी लरमौ ददमौं)

शतयहरु :
१. स्वास््म वीभा कामयक्रभ बन्नारे नेऩार सयकायरे सिारनभा ल्माएको वीभा कामयक्रभ भात्र फुझ्नु ऩनेछ ।
२. दोश्रो ऩऺरे अन्म लनजी फीभा कम्ऩनीसॉग स्वास््म वीभाका रालग गये को सम्झौताको वीभा यकभ बूिानीका रालग ऩवहरो ऩऺ
फाध्म हुने छै न ।

३. कामयववलधको लनमभ नॊ. ११ (क) फभोश्चजभ प्रकालसत नाभावरीभा सभावेश बएको ऩरयवाय सॉग भात्र सम्झौंता गरयने छ ।
४. अनुसूची १ भा उल्रेश्चखत सदस्महरुको हकभा भात्र मो सम्झौता उत्तयदामी यहने छ।

५. सम्झौता स्वीकृत बए ऩछी ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺको नाभभा स्वास््म ववभाको रालग एक अवलधको रालग भात्र ववभा यकभ
वप्रलभमभ वाऩत रु. ३५००।– बूिान गने छ।

६. सतय नॊ. ५ भा उल्रेश्चखत ववभा यकभभा कुनै छु टको व्मवस्था बए सो यकभको दावी दोश्रो ऩऺरे गनय ऩाउने छैन ।
७. दोश्रो ऩऺरे मो सम्झौताको अवलध सभाप्त बए ऩिात ऩवहरो ऩऺफाट सहमोग प्राप्त बए ऩलन वा नबए ऩलन ववभाराई लनयन्तयता
ददइ यहनु ऩने छ ।
८. दताय सहमोगी भापयत स्वस््म ववभा कामयक्रभका फाये भा ददएको सवै लनदे शनहरुको ऩाराना गनुय दोश्रो ऩऺको कतयव्म हुने छ ।
राबग्राहीको सही छाॉऩ
दामाॉ

फामाॉ
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