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प्रस्तावनताः
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन््तरग्तका १ दलेि १६ नं सम्मका वडाहरु्मा गणुस्तरीय सवास्थय 
सेवाको पहचु ँअलिवलृधि ्मखुय चनुौ्तीको रुप्मा लवद्य्मान रहकेोिे लवपन्न, दलि्त ्तथा आलथथिक 
सा्मालिक रुपिे स्मसया्मा परेका नागररकिाई सवास्थय सेवा उपिोग गदाथि  आउन सकने आलथथिक 
अवरोध हटाएर गणुस्तरीय सवास्थय सेवाको स्म्ता्मिुक पहुच अलिवलृधिका िालग लिपन्न 
नागररक सवास्थय लि्मा कायथिक्र्म्मा लवपन्न नागररकिाई आवधि गराउद ै योगदान रक्म्मा 
सहुलिय्त प्रदान गनथि, एवं नेपािको संलवधान २०७२ ि्मोलि्म नागररकिाई सवास्थय सेवा्मा 
स्मान पहचु ँको हक प्राप्ीको प्रतयालि्त गनथि िान््छनीय िएकोिे, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 
प्रशासकीय यो कायथिलवलध िारी गररएको ्छ ।  

परिच छ्ेद-१ 
प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिः 
(१) यस कायथिलवलधको ना्म “लिपन्न नागररक सवास्थय िी्मा कायथिक्र्म कायथिलवलध,२०७९” रहकेो 

्छ । 
(२) यो कायथिलवलध वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको रािपत्र्मा प्रकाशन िएको ल्मल्त दलेि प्रारमि 

हुने्छ ।  

२. परिभिताषताः
लवषय वा प्रसंगिे अकको अथथि निागे्मा यस कायथिलवलध्मा 
(क) सवास्थय लि्मा िन्नािे सवास्थय लि्मा ऐन ि्मोलि्मको नेपाि सरकारको सवास्थय लि्मा 

कायथिक्र्म अन््तगथि्त सवास्थय सेवा प्राप्ीका िालग वयलति एवं पररवारिे गनने लि्मा सम्झन ु
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प्छथि । 
(ि) सहुलिय्त िन्नािे नेपाि सरकारको सवास्थय लि्मा कायथिक्र्म अन््तगथि्त सवास्थय लि्मा्मा 

सहिागी हदाँु लिल्म्तिे ि्ुझाउने योगदान रक्म (लप्रल्मय्म) ्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे 
दालयतव िहन गनने रक्मिाई सम्झन ुप्छथि । 

(ग) लवपन्न िन्नािे आलथथिक ्तथा सा्मालिक गररवीको आधार्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे 
वलगथिकरण गरी सलूचकृ्त गरेको आलथथिक एवं सा्मालिक गरीवीको स्मसया ग्रस्त पररवारिाई 
सम्झन ुप्छथि । 

(घ) लिपन्न नागररक सवास्थय िी्मा कायथिक्र्म िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एघारौं नगर 
सिािाट सवीकृ्त लवपन्न नागररक सवास्थय लि्मा कायथिक्र्म सम्झन ुप्छथि ।  

(ङ) योगदान रक्म (लप्रल्मय्म) िन्नािे नेपाि सरकारको सवास्थय लि्मा कायथिक्र्म अन््तगथि्त 
सवास्थय लि्मा्मा सहिागी हुदा लिल्म्तको ्तरथि िाट ि्ुझाउने सिै रक्म सम्झन ुप्छथि । 

(च) सेवा िन्नािे सवास्थय लि्मा ऐन २०७४ को दरा ५ ि्मोलि्म प्राप् हुने समपणुथि सवास्थय 
सेवािाई सम्झन ुप्छथि । 

(्छ) िील्म्त िन्नािे सवास्थय लि्मा कायथिक्र्म्मा सहिागी िई योगदान रक्म (लप्रल्मय्म) 
ितुिानी गरेको पररवारिाई सम्झन ुप्छथि, 

(ि) िोडथि िन्नािे सवास्थय लि्मा िोडथििाई सम्झन ुप्छथि । 
(्झ) पालिका िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािाई सम्झन ुप्छथि । 
(ञ) कायथिपालिका िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरकायथिपालिकािाई सम्झन ुप्छथि । 
(ट) कायाथििय िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरकायथिपालिकाको कायाथिियिाई सम्झन ु

प्छथि ।   
(ठ) ्मन्त्रािय िन्नािे सवास्थय ्तथा िनङ्खया ्मन्त्राियिाई सम्झन ुप्छथि । 
(ड) नगरपालिका िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािाई सम्झन ुप्छथि । 
(ढ) नागररक िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नागररकिाई सम्झन ुप्छथि । 
(ण) द्ताथि सहयागी िन्नािे सवास्थय लि्मा लनय्माविी २०७५को लनय्म १२ ि्मोलि्म लनयतूि 

वयलति सम्झन ुप्छथि ।  

परिच छ्ेद-२
कतार्यक्रममता आवद्ध्ता स््बन्धी वरवस्ता

३. आवद्ध्ताः 
नेपाि सरकारको सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को लनय्म ३ ि्मोलि्म दहेाय अनसुारको 
आवधि्ता हुने्छ । 
(१) कायथिक्र्म्मा सहिालग्ताको िालग पाँच िनासम्म सदसय रहकेो पररवारिाई एक एकाइ 

्मालनने्छ । 
(२) कुनै पररवार्मा पाँच िना िन्दा िढी सदसय िए्मा िढी िएिल्त सदसयको हक्मा प्रल्त 

वयलति सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को अनसुचूी १ ि्मोलि्मको योगदान रक्म 
ितुिानी गनने गरी आवधि हुन सलकने्छ । 
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(३) कायथिक्र्म्मा आवधि्ता समिन्धी अन्य वयवसथा लवपन्न पलहचान कायथिलवलध २०७९ को 
दरा ४ को घ ि्मोलि्म हुने्छ ।

 ४. आवद्ध हुनछे मताधरम 
(१) सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को लनय्म ्छ ि्मोलि्मका दहेायका आवधि हुने 

्माधय्म हुने्छ ।  
(क) द्ताथि सहयागी ्मारथि ्त, 
(ि) िी्मा वयवसथापन सचूना प्रणािी ्मारथि ्त लवद्य्ुतीय द्ताथि प्रणािीिाट, 

(२) सवास्थय िी्मा कायथिक्र्म्मा आवधि्ताका िालग नेपाि सरकार वा अन््तगथि्तका लनकायिाट 
िारी गररएको पररचय िलुने कुनैपलन लिि्तिाई आधार्मान्न सलकने्छ ।

    परिच छ्ेद-३
रोगदतान िकम ि सहुमिर् स््बन्धी वरवस्ता

५. रोगदतान िकमः  
(१) कायथिक्र्म्मा आवधि हदाँु िागने योगदान रक्म सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को 

अनसुचूी १ ि्मोलि्म हुने्छ । 
(२) योगदान रक्म समिन्धी अन्य वयवसथा सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को लनय्म १५ 

को उपलनय्म(२), (३), (४), (५) ि्मोलि्म हुने्छ । 

६. वरहोनने रोगदतान िकमः  
(१) कायथिक्र्म्मा आवधि्ताको िालग सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को लनय्म १५ को 

उपलनय्म (१) अलधन्मा रही नेपाि सरकार, कणाथिलि प्रदशे सरकार वा वीरेन्द्रनगर 
नगरपालिकािे वयहोनने योगदान रक्म दहेाय ि्मोलि्म हुने्छ । 
(क) प्रचलि्त काननू ि्मोलि्म अल्त गरीिको पररचय पत्र प्राप् पररवारको योगदान 

रक्मको श्तप्रल्तश्त नेपाि सरकारिे सघीय सरकारको कायथिक्र्म ्तथा ििेट प्राप् 
िएपल्छ ्मात्र

(ि) अल्त अशति अपाङ्ग्ता (रा्तोकाडथि), कुष्टरोगी, एच.आइ.िी. संक्रल्म्त, िलटि 
िािको क्षयरोगी (ए्म. डी. आर. लट. िी.)  लिरा्मी िएका पररवारको योगदान 
रक्मको श्तप्रल्तश्त नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकारिे, 

(ग) सत्तरी वषथि उ्मरे पगुेका जयेष्ठ नागररकको योगदान रक्मको श्तप्रल्तश्त नेपाि 
सरकारिे, 

(घ) ्मलहिा सवास्थय सवयं सेलवका संिगन िएको पररवारको योगदान रक्मको 
५०(पचास) प्रल्तश्त नेपाि सरकारिे र ५० प्रल्तस्त नगरपालिकािे

(ङ) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका्मा सलूचकृ्त गररएकोः समिलन्ध्त वडाको लसराररसको 
आधार्मा अल्त लवपन्न पररवारको योगदान रक्म ्मधये अलधक्त्म रु.३५००। (ल्तन 
हिार पाँच सय।) सम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे, 
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७. सहुमिर् प्रताप्त गन्य सकनछेः 
(१) वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे वलगथिकरणगरी सलूचकृ्त समिलन्ध्त वडािे लसराररस गरेका 

लवपन्न पररवारिे सवास्थय लि्मा गदाथि  सहुलिय्त प्राप् गनथि सकने्छन । 

८. सहुमिर् प्रताप्त हुनछे प्रमक्ररताः
(१) यस कायथिक्र्म्मा सहिागी हुन चाहने नागररक (आवेदक) हरुिे सवास्थय लि्मा योगदान 

रक्म सहुलिय्तको िालग अनसुचूी १ अनसुारको आवेदन रारा्म िरी दहेायका कागिा्त 
संिगन गरर द्ताथि सहयोगी ्मारथि ्त पेश गनुथि पनने्छ । 
(क) सवास्थय लि्मा लनय्माविीको लनय्म ६ संग समिलन्ध अनसुचूी २ को लि्मािेि 
रारा्म (िररएको), 
(ि) समिलन्ध्त वडा कायाथिियको लवपन्न्ता प्र्मालण्त समिन्धी लसराररस–पत्र, 
(ग) नेपािी नागररक्ताको प्र्माण पत्रको प्रल्तलिपी । 

९. िकम उपि्ब् गिताउनछेः  
(१) दरा ८ व्मोलि्म प्राप् आवेदनहरु दरा ११ ि्मोलि्मको पालिकास्तरीय सवास्थय िी्मा 

संयोिन सल्मल्तिे िाँचव्ुझ गरर सचूना प्रकाशन गनने्छ। सो सचूना्मा ्तोलकएको स्मय 
लित्र ्तोलकए ि्मोलि्म सा्झदेारी रक्म लव्मा द्ताथि सहयोगी ्मारथि ्त िम्मा गरे पल्छ 
कायथिपालिकाको कायाथिियिाट योगदान रक्म लप्रल्मय्म) ्मा सहुलिय्त वाप्तको रक्म थप 
गरर सवास्थय लि्मा िोडथििाई ितुिानी गररने्छ  । 
(क) लवपन्न्ताको श्णेीका आधार्मा दहेाय ि्मोलि्म योगदान रक्मलप्रल्मय्म) ्मा 

सहुलिय्त वाप्तको रक्म उपिबध हुने्छ । 

१०. सहुमिर् प्रताप्तधीको अव्धीः 
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सवीकृ्त िालषथिक कायथिक्र्म्मा श्ो्त वयवसथापन िएसम्म ।  
 

परिच छ्ेद ४
सममम्, अनुगमन, मूलरताङ्कन स््बन्धी वरवस्ता

११. पतामिकतास्िधीर सवतास्थर ्बधीमता सरंोजन सममम्ः 
(१) नेपाि सरकार सवास्थय सेवा लनय्माविी २०७५ को लनय्म २६ िाई आधार्मानी 

दहेायअनसुारका पद एवं प्रल्तलनलधतव रहने गरी पालिका स्तरीय सवास्थय िी्मा 
संयोिन सल्मल्त गठन हुने्छ । 
(क) नगरप्र्मिु     संयोिक 
(ि) नगर उपप्र्मिु     सदसय 
(ग) प्र्मिु प्रशासकीय अलधकृ्त   सदसय 
(घ) सा्मालिक लवकास सल्मल्तका संयोिक  सदसय 
(ङ) सवास्थय शािा प्र्मिु    सदसय सलचव
(च) आ्मलन्त्र्त- आवशयक परेको िणड्मा सवास्थय िी्मा कायथिक्र्म समिन्धी लवशषे 
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      अनिुव वा लवज्ञ्ता हालसि गरेको   
      १ िना   सदसय

 १२. पतामिकतास्िधीर सवतास्थर ्बधीमता सरंोजन सममम्को कताम क ््यवर ि अम्कताि 
(१) पालिकास्तरीय सवास्थय िी्मा संयोिन सल्मल्तको का्म क्तथिवय र अलधकार दहेाय 
अनसुार हुने्छन ्। 

(क) सवास्थय िी्मा समिन्धी पालिकास्तरीय कायथिक्र्मको स्ो्त वयवसथापन, योिना 
्तिुथि्मा ्तथा कायथिक्र्म कायाथिन्वयन्मा कायथिपालिकािाई सहयोग गनने,  

(ि) कायथिक्र्मको लनयल्म्त अनगु्मन, ्मलुयाङ्कन, सल्मक्षा, पषृ्ठपोषण, सधुार एवं 
लवस्तार, 

(ग) सवास्थय िी्मा समिन्धी गनुासो वयवसथापन, 
(घ) सवास्थय िी्मा िोडथिसंग स्मन्वय एवं लनदनेशनको कायाथिन्वयन, 
(ङ) लप्र्मीय्म सहुिीय्तका िागी प्राप् आवेदनहरु ्छानवीन गरर लनणणंय गनने ।   

परिच छ्ेद ५
्बता्ता अडकताउ फुकताउ स््बमन् वरवस्ता ््ता मवमव् 

१३. वधीिछेनद्रनगि नगिपतामिकता नगिकतार्यपतामिकताको कतारता्यिरिछे आवशरक वरवस्तापन 
गननेः

 यस कायथिलिलधको कायाथिन्वयन गदाथि  कुनै िाधा अड्काउ परे्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 
नगरकायथिपालिकािे तयस्तो िाधा अड्काउ रुकाउने ्छ ।

१४. म्बम्ब्ः 
यस कायथिलवलध्मा उलिेि निएका लवषय्मा प्रचिी्त ऐन, लनय्माविी्मा उलिेि िए 
अनसुार हुने्छ । 
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