
 

टोखा नगरपालिकामा नगरपालिका स्तररय मेयर लिर्ाायु 

कायाक्रम कायाान्वयन कायालवलि, २०७८ 

प्रस्तावना: नसने रोग र तिनका जोतिमहरू समयमा नै पतहचान गरर उतचि 

परामर्श, उपचार िथा प्रेषण मार्श ि नसने रोग जतिल हनु नतिन र स्वस्थ 

व्यतिमा नसने रोगको जोतिमलार्श न्यतूनकरण गनश मेयर तिर्ाशय ु कायशक्रमको 

कायाशन्वयनका लातग स्थातनय सरकार सन्चालन ऐन को िर्ा ११ उपिर्ा (२) 

झ (१) ले तिएको अतिकार प्रयोग गरर िोिा नगरपातलकाले मयेर तिर्ाशय ु

कायशक्रम कायाशन्वयन कायशतवति २०७८ बनार्श लाग ुगरेको छ ।  

 

 

 

 

        टोखा नगरपालिका  

         नगर कायापालिकाको कायााियद्वारा प्रकालित 

    स्थानीय राजपत्र 

खण्डः ०५                              संखयाः ०२                    लमलतः कालताक १७, २०७८ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िर्ा १०२ बमोतजम िोिा नगरपातलकाको नगर 

कायशपातलकाले बनाएको िल लेतिए बमोतजमको कायशतवति सवशसािारणको जानकारीको लातग 

प्रकार्न गररएको छ । 



पररच्छेि-१ 

प्रारलभिक 

१. संलिप्त नाम, प्रारभि र लवस्तार  

(१) यस कायशतवतिको नाम " मेयर तिर्ाशय ुकायशक्रम कायाशन्वयन 

कायशतवति २०७८" रहकेो छ ।  

(२) यो कायशतवति िरुून्ि प्रारम्भ हुनछे ।  

(३) यो कायशतवति िोिा नगरपातलका तभत्र रहकेा सरकारी वा 

सामिुायीक स्वास््य संस्थामा लाग ुहुनछे, िर उि संस्थामा 

उपलव्ि नभएको सेवाका लातग अन्य स्वास््य संस्थावाि समेि 

सेवा िररि गरर कायशक्रम लाग ुगनश सतकनेछ ।  

२. पररिाषा : तवषय वा प्रर्गंल े अन्य अथश नलागमेा यस 

कायशतवतिमा,-  

(क) "कायशक्रम" भन्नाले मेयर तिर्ाशय ुकायशक्रम सम्झन ुपिशछ ।  

(ि) "तचतकत्सक" भन्नाल ेएम.तव.तव.एस. वा सो सरहको अध्ययन 

गरी सम्वतन्िि काउतन्सलमा ििाश भएको तचतकत्सक भनी 

सम्झनु पछश ।  

(ग) "तनिरे्क सतमति" भन्नाले िर्ा ६(१) बमोतजमको तनिरे्क 

सतमति सम्झनु पछश ।  

(र्) "नगरपातलका" भन्नाले िोिा नगरपातलका सम्झनु पछश ।  

(ङ) "तबर्ेषज्ञ तचतकत्सक" भन्नाले तचतकत्सा सम्वतन्ि तवषयमा 

स्नािकोत्तर गरेको व्यति सम्झनु  पछश ।  

(च) "सेवा िररि गररएको संस्था" भन्नाल े सेवा प्रिायक 

संस्थावाहके यस कायशतवति वमोतजमको कायशक्रम सन्चालन हुन े

अन्य स्वास््य संस्था सम्झनु पछश । 

(छ) "सेवा प्रिायक संस्था" भन्नाल ेिोिा नगरपातलका तभत्र रहकेो 

संर्, प्रिरे् वा स्थातनय िह अन्िरगि सन्चातलि सरकारी 

स्वास््य संस्था वा प्रचतलि कानुन बमोतजम सन्चातलि 

सामिुायीक स्वास््य संस्था सम्झन ुपछश ।  



(ज) "स्वास््य पररक्षण" भन्नाल ेिर्ा ५ बमोतजमका स्वास््य जााँच 

िथा प्रयोगर्ाला परीक्षण सम्बन्िी सेवाहरू सम्झनु पछश । 

(झ) "स्वास््य संस्था" भन्नाल े सेवा प्रिाय संस्था र सेवा िररि 

गररएको संस्था िवैुलार्श सम्झन ुपछश । 

(ञ) "वडा" भन्नाल े िोिा नगरपातलका अन्िरगिका ११ विै 

वडाहरू सम्झन ुपछश । 

 

पररच्छेि-२ 

उदे्दश्य 

३. कायाक्रमको उदे्दश्य : कायशक्रमको उद्देश्य िहेाय बमोतजम हुनछे :-  

(क) नसने रोगको समयमा नै पतहचान, रोकथाम, उपचार र त्यसबाि 

हुने जतिलिालार्श न्यनूीकरण गनश स्वास््य परीक्षण गन े र 

आवश्यक सल्लाह, सझुाव िथा सेवा उपलव्ि गराउन,े  

(ि) नसने रोग रोकथाम सम्वन्िी समिुायस्िरमा जनचिेना अतभवतृद्द 

गरर रोगको जोतिम न्यतूनकरण गन े।  

 

पररच्छेि-३ 

िलित समूह र स्वास््य परीिण सेवा प्याकेज 

४. िलित समूह :   

(१) यो कायशक्रमको लतक्षि समहूमा िोिा नगरपातलका तभत्र स्थायी 

बसोबास गन े५० वषश वा सो भन्िा मातथ उमेर समहूका सम्पणूश 

नागररकहरू मध्येवाि िहेाय वमोतजमको प्राथतमकिा अनुसार 

वडा सतमतिको तसर्ाररसको आिारमा तनिरे्क सतमतिवाि 

तस्वकृि भएको सचूीमा नाम उल्लिे भएका व्यतिहरू हनुेछन् ।   

(क) ८० वषश वा सो भन्िा मातथका सवै जेष्ठ नागररक 

(ि) नपेाल सरकारल ेतविरण गरेको गररब र्रपररवार 

पररचय पत्र प्राप्त नागररक,  



(ग) नेपाल सरकारल ेसतुचकृि गरेका लोपनु्मिु िथा 

अल्पसंख्यक जािीहरू,  

(र्) एकल मतहला र अपाङगिा भएका व्यतिहरू,  

(ङ) वाहलवाला वा अवकास प्राप्त नगरपातलका तभत्रका 

मतहला सामिुातयक स्वास््य स्वयंसेतवकाहरू  

(च) अनुसचूी-१ अनुसार स्वर्ोतषि तवपन्न (आरू् तवपन्न 

भएको कुरा आरै्ल ेर्ोषणा गनुशपन ेछ  

(२) वडा सतमतिले तसर्ाररस गरेको कुनै व्यति उपिर्ा (१) 

वमोतजमको मापिण्ड तभत्र नपने ििेेमा तनिरे्क सतमतिल ेउि 

व्यतिलार्श लतक्षि समहूको सचूीवाि हिाउन सक्नेछ । साथै 

वडा सतमतिवाि तसर्ाररस भएको सचूीमा नपरेका उपिर्ा (१) 

बमोतजमको मापिण्ड परुा भएका व्यतिहरूलार्श तनिरे्क 

सतमतिले यो कायशक्रमको लतक्षि समहूको सचूीमा थप गनश 

सक्नेछ ।  

(३) उपिर्ा (१) मा उल्लेि गरेका बाहकेका व्यतिल ेिर्ा ५ को 

उपिर्ा (१) बमोतजमको सेवा  तलन चाहमेा सम्वतन्िि स्वास््य 

संस्थाले तनिाशरण गरेको र्लु्क तिरी सेवा तलन सक्नेछन् । 

(४) यो कायशक्रम बमोतजम सेवा तलएको कुनै पतन कागजाि नपेाल 

सरकारले सन्चालन गरेको सामातजक स्वास््य बीमा वा त्यस्ि ै

अन्य स्वास््य परीक्षण गरेको भनी भिुानीको लागी अन्यत्र पेर् 

गनश पार्शने छैन ।  

(५) यस कायशक्रमको लातग तस्वकृि भएका सवै व्यतिहरूको 

तववरण नगरपातलका, सम्वतन्िि सेवा प्रिायक संस्था िथा सवै 

वडा कायाशलयमा सचूना िााँसी सावशजतनक गनुशपने छ ।  

५. परीिण सेवा प्याकेज :  

(१) यो कायशक्रमको लातग िहेाय बमोतजमको स्वास््य परीक्षण सेवा 

उपलव्ि गरार्शने छ ।  

क्र.सं. पररक्षणहरू  



क. तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक वाि नसन ेरोग सम्वतन्ि र्शतिहााँस र 

र्ारररीक जााँच  

ि िौल , उचार्श, पेिको मोिार्श  

ग. रिचाप 

र्. तपसावको जााँच 

ङ. तिसाको सकु्ष्म रगिको जााँच 

च. रगिको पररक्षण (CBC Test)  

छ. रगिमा तचनीको जााँच (FBS, RBS) 

ज. मगृौलाको जााँच (Urea, Creatinine) 

झ. कलेजोको जााँच (Billirubin, ALP, SGPT, SGOT) 

ञ. तलतपड प्रोर्ार्शल (Cholesterol, TG,LDL,HDL) 

ि. छािीको एक्स रे 

ठ. र्श.तस.जी. जााँच 

ड. य.ुएस.तज. 

ढ. तभ.आर्श.ए. जााँच (मतहलाको लातग) 

ण. थार्शरोर्शड पररक्षण (TSH, T3, T4) 

ि. स्त्री रोग तवर्ेषज्ञ वाि र्ारररीक पररक्षण (आवश्किा 

अनुसार) 

 

(१) उपिर्ा (१) मा उल्लेतिि स्वास््य पररक्षणका सेवाहरू यस 

कायशक्रमवाि तनर्लु्क हनुे व्यहोरा सवैले पढ्न सक्न ेगरी सेवा 

प्रिायक संस्थामा सचूना िााँस गनुश पनेछ ।  

स्पतिकरण : स्वास््य संस्थावाि प्रिान गररन ेतनयतमि सेवा तलने 

सेवाग्राहीहरूका लातग यो प्राविान लाग ुहुन ेछैन ।  

पररिि-४ 

कायाक्रम सन्चािन प्रकृया 

६. लनिेिक सलमलत :  



(१) यो कायशक्रम सन्चालन गनश िोिा नगरपातलकामा िहेाय 

वमोतजमको एक तनिरे्क सतमति रहने छ ।  

(क) नगर प्रमिु     

 अध्यक्ष  

(ि) नगर उप प्रमिु     

 उपाध्यक्ष 

(ग) प्रमिु प्रर्ासतकय अतिकृि    

 सिस्य  

(र्) वडा अध्यक्षहरू मध्य ेअध्यक्षवाि मनोतनि २ जना  

 सिस्य  

(ङ) प्रमिु, िोिा चण्डेश्वरी अस्पिाल   

 सिस्य  

(च) स्वास््य र्ािा प्रमिु    

 सिस्य 

(२) तनिरे्क सतमतिका पिातिकारी एवं सिस्यले तनयमानुसार बैठक 

भत्ता पाउने छन् ।  

(३) तनिरे्क सतमतिले बैठक सम्वतन्ि कायशतबति आरै् तनिाशरण 

गनेछ ।  

७. लनिेिक सलमलतको काम, कताव्य र अलिकार : तनिरे्क 

सतमतिको काम, किशव्य र अतिकार िहेाय बमोतजम हुनछे ।  

(क) कायशक्रमको नीति, योजना र कायशक्रम कायाशन्वयन सम्वतन्ि 

आवश्यक कायशतवति, तनितेर्का र मापिण्ड ियार गने, 

कायाशन्वयनका लातग सम्वतन्िि सवैलार्श तनिरे्न तिने ।  

(ि) कायशक्रमको अनुगमन िथा आवतिक सतमक्षा गरी आवश्यक 

पषृ्ठपोषण तिने ।  

(ग) कायशक्रम कायाशन्वयन गिाश पनश सक्न ेनीतिगि िथा अन्य 

जतिलिाहरूलार्श समािान गनश प्रचतलि कानून बमोतजम 

सहतजकरण गने,  



८. कायाक्रम कायाान्वयनका िालग जनिलि : यो कायशक्रम 

सन्चालन गनश स्वीकृि बजेिको पररिी तभत्र रही नगरपातलकाल े

आवश्यकिा अनुसार नगरपातलका अन्िरगि कायशरि कमशचारीहरू 

पररचालन गनश वा  प्रातवतिक िथा तवज्ञ सेवा करारमा तलन सक्ने छ ।  

९. कायाक्रम सभवन्िी नगरपालिकाको काम, कताव्य र अलिकार : 

कायशक्रम कायाशन्वय गनशका लातग नगरपातलकाको काम, किशव्य र 

अतिकार िहेाय बमोतजम हनुेछ ।  

(क) तनिरे्क सतमतिले ियार गरेको नीति, योजना िथा कायशक्रम 

प्रभावकारी ढंगले कायाशन्वयन गने,  

(ि) कायशक्रमको आवतिक समीक्षा र आवतिक प्रगति प्रतिविेन 

ियार गने,  

(ग) कायशक्रमको तनरन्िर अनुगमन, आवश्यक सहयोग र कायशक्रम 

कायाशन्वयनको तसलतसलामा आएका समस्याहरूको समािान 

गने, पषृ्ठपोषण तिन,े 

(र्) यो कायशक्रमबाि प्राप्त ि्याङकहरूको आिारमा तनिेर्क 

सतमति मार्श ि कायशक्रमको भावी योजना बनाउन सहयोग गन,े 

(ङ) कायशक्रमलार्श प्रभावकारी रूपमा सन्चालन गनश तनिरे्क 

सतमतिले समय समयमा तिएको तनिरे्न कायाशन्वयन गने,  

(च) कायशक्रमको प्रचार प्रसारका लातग आम संचार माध्यमहरू 

मार्श ि जनचिेना रै्लाउन े। 

१०. कायाक्रम सन्चािन हुने संस्था र सन्चािन प्रकृया:  

(१) कायशक्रम सन्चालनको लातग िर्ा ५ मा उल्लेतिि स्वास््य 

परीक्षण सेवा प्रिान गने सेवा प्रिायक संस्थामा नगरपातलकाले 

कायशक्रम सन्चालन गनेछ । 

(२) िर्ा ५ मा उल्लतेिि सेवा 'सेवा प्रिायक संस्था' मा उपलव्ि 

भएको जनर्ति, भौतिक संरचना, औजार, उपकरण प्रयोग गरर 

उपलव्ि गरार्शने छ र सेवा प्रिायक संस्थामा उपलव्ि नभएको 

जनर्ति िथा सेवा यसै कायशक्रम अन्िरगि 'सेवा िररि 

गररएको संस्था' मार्श ि िररि गन ेव्यवस्था गररनेछ ।  



(३) स्वास््य संस्थाले िर्ा ५ को उपिर्ा (१) मा उल्लेि 

बमोतजमका बाहके अन्य सेवा प्रिान गरेमा यस कायशक्रमवाि 

िचश व्यहोररने छैन ।  

(४) सेवा प्रिायक संस्था मार्श ि िर्ा ५(१) वमोतजमको सेवा प्रिान 

गनश आवश्यक परीक्षण िथा जााँच कायशको लातग लाग्ने िचश यसै 

कायशक्रमवाि व्यवस्था गररनछे ।  

११. सेवा प्रिान गने प्रणािी : सेवा प्रिायक संस्थाको भौिीक संरचना 

र कायशक्रममा  संलग्न हुन आउने नागररकहरूको सतुविालार्श ध्यानमा 

रािी सहज ढंगले क्रमवद्द रूपमा सेवा प्रिान गररने प्रणाली अनुसचूी 

२ वमोतजम हुनेछ ।  

१२. पे्रषण गने :  

(१) स्वास््य परीक्षण गिाश कुन ैव्यतिमा रोग पतहचान भएमा 

तनजलार्श आवश्यक औषति उपचार पाउन ेठाउाँमा उपयिु 

िररकाल ेपे्रषण गनुश पनछे । िर यसरी पे्रषण गिाश रातरिय मापिण्ड 

तवपररि गनश पार्शने छैन ।  

(२) पतहचान भएका तबरामीहरूलार्श िहेाय बमोजमका अस्पिालमा 

प्रेषण गररने छ ।  

(क) तत्र.तव. तर्क्षण अस्पिाल, महाराजगंज  

(ि) तवर अस्पिाल, महाबौद्द 

(ग) परोपकार प्रसिूी िथा स्त्रीरोग अस्पिाल, थापाथली  

(र्) मनमोहन कातडशयो भास्कुलर िथा िान्सप्लान्ि सेन्िर, 

महाराजगञ्ज  

(ङ) गंगालाल रातरिय हृिय रोग केन्र, बााँसवारी  

(च) रातरिय जनस्वास््य प्रयोगर्ाला (परीक्षणका लातग)  

(छ) तब.तप. ममेोररयल क्यान्सर अस्पिाल, भरिपरु  

(ज) मानतसक अस्पिाल, पािन 

(झ) तवर्ेषज्ञ तचतकत्सकल ेसम्भव भएसम्म सरकारी, 

सामिुायीक वा तर्क्षण अस्पिालमा पे्रषण गनुशपने छ र 

सरकारी, सामिुायीक वा तर्क्षण अस्पिालमा सेवा 



उपलव्ि गराउन सम्भव नहनुे अवस्थामा उपयिु ठानेको 

अन्य अस्पिाल वा स्वास््य संस्थामा पे्रषण गनश सक्नेछ । 

१३. सेवा सभवलन्ि सूचना: सेवा प्रिायक संस्थाल े आफ्नो जनर्ति, 

भौतिक पवूाशिार र भौतिक अवस्थालार्श मध्यनजर गि ैसेवा तिने तिन 

र समय तनिाशरण गनेछ र त्यसको सचूना सेवा प्रिायक संस्थामा 

सवैले िखे्ने गरी िााँस्नेछ र सो को जानकारी आम संचार माध्यम, 

नगरपातलकाको वेव सार्शि र स्थातनय पिातिकारीहरू मार्श ि गररनछे 

। तनिाशररि तिन र समय बाहकेको समयमा कायशक्रममा िोतकएको 

सेवा उपलव्ि गराउन वाध्य हुनछैेन ।  

१४. जनिलि व्यवस्थापन :  

(१) यस कायशतवति वमोतजमको कायशक्रम सन्चालन गनश आवश्यक 

पने न्यनूिम जनर्तिहरू िहेाय बमोतजम हुनछेन ्।  

(क) तर्तजतसएन/जनरल प्रातक्िस   

  १ जना  

(ि) रेतडयोलोतजि     

  १ जना  

(ग) कल्सल्िेन्ि गार्शने अव्स (मतहलाको लातग मात्र) 

  १ जना 

(र्) तचतकत्सक    

  १ जना 

(ङ) ल्याब िेतक्नतसयन     

  १ जना  

(च) नसश      

  २ जना  

(छ) पारामतेडक      

  २ जना  

(ज) रेतडयोग्रार्र     

  १ जना  



(झ) कायाशलय सहयोगी     

  २ जना  

(ञ) स्वयं सेवक     

  आवश्यकिा अनुसार 

(२) उपिर्ा १ मा उल्लेतिि जनर्तिको कायश िहेाय बमोतजम 

हुनेछ :- 

(क) तर्तजतसयनल े स्वास््य परीक्षणमा आउने नागररकहरूको 

र्शतिहााँस तलने, र्ारररीक जााँच गने, र्श.तस.तज. गने र 

प्रयोगर्ाला िथा एक्स रे वाि प्राप्त नतिजाका आिारमा 

सेवाग्राहीहरूको स्वास््य तस्थिी तनिाशरण र सो अनुसारको 

तनिान र आवश्यक उपचार वा परामर्श गने र प्रेषण गन,े 

(ि) रेतडयोलोतजिल ेतभतडयो एक्स रे परीक्षण गन,े ररपोिश तिने र 

आवश्यकिा अनुसार रेतडयोग्रार्रको सेवा अनगुमन गने र 

तनिरे्न तिने, 

(ग) स्त्री िथा प्रसिूी रोग तवर्ेषज्ञल े तर्तजतसयनल े रेर्र गरेका 

तवरामीहरूको र्ाररररक जााँच, पररक्षण, ररपोिश हने े र 

आवश्यक उपचार तसर्ाररस गने, सल्लाह तिने र 

आवश्यकिा अनुसार पे्रषण गने,र 

(र्) तचतकत्सकले तवरामीको र्तिहााँस तलन,े तवर्ेषज्ञ 

तचतकत्सकलार्श जााँच िथा परीक्षणमा सहयोग गने, 

(ङ) ल्याब िेतक्नतर्यनल ेप्रयोगर्ाला परीक्षणको सम्पणूश कायश 

गने र औजार, ररएजेन्ि, प्रतविी र तवति आति सम्वतन्ि 

गणुस्िर कायम गरी परीक्षणको तवश्वसतनयिा कायम 

गराउने,  

(च) नसशले व्यतिको नाम ििाश, िौल, उचार्श, रिचाप तलने, 

र्श.तस.तज., तभतडयो एक्स रे गनश तचतकत्सकलार्श सहयोग 

गने र ि्याङक राख्न सहयोग गने,  

(छ) पारामतेडकल े तवरामीहरूको पालो तमलाउने, वडा िथा 

नगरपातलका संग समन्वय गरर सेवाग्राहीहरूको पालो 



तमलाउन,े सेवाग्राहीहरूलार्श र्ोन सम्पकश  गरर परीक्षणको 

लातग समय तनिाशरण गन,े र्लोअप सेवा तलए नतलएको 

एतकन गने, तवरामीहरूको तववरण नगरपातलकाले िोकेको 

ढााँचामा अनलार्शनमा प्रतवि गने, 

(ज) रेतडयोग्रार्रल ेएक्स रे गने, ररपोिश तिन े र तभतडयो एक्स रे 

मा रेतडयोलोतजिलार्श सहयोग गने, 

(झ) कायाशलय सहयोगीले सेवा प्रिान स्थलको सरसर्ार्श 

लगाएि उि स्थानमा आर्शपन े र कायशक्रम संलग्न 

तचतकत्सक, नसश, प्रयोगर्ालाकमी वा कायाशलय प्रमिुल े

तनिरे्न तिएका सम्पणूश कायश गने,  

(३) उपिर्ा (१) मा उल्लेि भए वाहके तनिरे्क सतमतिल े

आवश्यक ठानमेा कुनै पतन जनर्ति थप गनश सक्नेछ । 

(४) उपिर्ा (१) मा उल्लिे भए वमोतजमको जनसर्ति वा 

उपिर्ा (३) वमोतजम तनिरे्क सतमतिल े थप गरेको जनर्ति 

सेवा प्रिायक संस्थामा उपलव्ि नभएको िण्डमा यसै 

कायशक्रमवाि सेवा करारमा तलर्श सेवा प्रिान गररने छ । 

(५) उपिर्ा (१) वमोतजमको जनर्ति सेवा प्रिायक संस्थामा 

कायशरि कमशचारी मध्येवाि पररचालन गनुशपने भएमा  उि 

कमशचारीलार्श ड्यिूी रोस्िर अनुसार कायशक्रममा ििाउन ुपने छ । 

यस्िो रोस्िर बनाउाँिा सकेसम्म सेवा प्रिायक संस्थामा कायशरि  

सबै कमशचारीहरूलार्श सहभागी गराउनु पनेछ ।  

(६) कायशक्रममा संलग्न सेवा प्रिायक संस्थामा कायशरि 

कमशचारीहरूल े िर्ा १५ को उपिर्ा (४)  वमोतजम पार्शन े

सतुविा प्राप्त गनेछन ् । साथै, कायशक्रमका लातग छुट्ट ै करारमा 

तलर्श ििाएका कमशचारीहरूले िर्ा १५ (३) वमोतजमको सेवा 

सतुविा प्राप्त गन ेछन् ।  

१५. कायाक्रमको आलथाक व्यवस्थापन :  

(१) कायशक्रमको लातग आवश्यक वजेि व्यवस्था र िचश व्यवस्थापन 

नगरपातलकावाि गररन ेछ ।  



(२) सेवा प्रिायक संस्था मार्श ि कायशक्रम सन्चालन गनश आवश्यक 

पने औजार उपकरण, ररएजने्ि िथा केतमकल, उपकरण ममशि 

सम्भार, भौतिक सामाग्री, यतह कायशक्रमको लातग सेवा करार 

गररएका जनर्तिको सेवा सतुविा र कायशक्रम सन्चालनका 

लातग आवश्यक क्षमिा अतभवतृद्द सम्वन्िी कायशको लातग 

कायशक्रमको लातग तवतनयोतजन वजेिवाि प्रचतलि काननुको 

पररिी तभत्र रही िचश गनश सतकनछे ।  

(३) यस कायशक्रमको लातग तवतनयोतजि वजेिको वााँडर्ााँड िपतर्ल 

अनुसारको मापिण्डको आिारमा गनुशपने छ ।  

तर्षशक र्लु्क िर (प्रति 

सेवाग्राही) 

सेवा करारमा तलर्शएको तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक र्लु्क (प्रति 

तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक) 

रू ३०० 

सेवा करारमा तलर्शएको रेतडयोग्रार्र र्लु्क (प्रति 

रेतडयोग्रार्र)  

रू १०० 

सेवा प्रिायक संस्थामा कायशरि तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक, 

तचतकत्सक र अन्य स्वास््यकमी िथा सहयोगी (उपिर्ा 

४ वमोतजम प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा वााँडर्ााँड हुन ेगरी ) 

रू ४३५ 

सेवा प्रिायक संस्थालार्श अनुिान (उपिर्ा ५ बमोतजम) रू १०० 

ल्याव पररक्षण, तभतडयो एक्स रे, र्श.तस.तज. लगाएको 

सेवाको लातग आवश्यक सामाग्री, उपकरण, ररएजेन्ि 

िररि, ममशि सम्भार, र सेवा प्रिायक संस्थामा उपलव्ि 

नहुन े परीक्षण सेवा वातहरी संस्थावाि िररि गन े , 

कायशक्रमको सपुररवेक्षण, अनगुमन, सतमक्षा, वैठक, 

प्रतिवेिन लेिन, तभतडयो डकुमतेन्ि वनाउने, छपार्श िथा 

प्रचार प्रसार कायशका लातग समिे  

रू १७६५ 

 

(४) कायशक्रमलार्श प्रभावकारी रूपमा सन्चालन गनश यस कायशक्रममा 

संलग्न हुन ेसेवा प्रिायक संस्थामा कायशरि तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक, 

तचतकत्सक, नसश, प्रयोगर्ालाकमी, पारामेडीक, कायाशलय 



सहयोगीलार्श कायाशलयको तनयतमि कामको अलावा यस 

कायशमा ितिनुपने भएकोले यस कायशक्रमको लातग उपिर्ा (३) 

मा  तवतनयोतजि वजेिवाि िचश गने गरर प्रति व्यति स्वास््य 

परीक्षण गरे वापि िहेाय वमोतजमको रकम प्रिान गररने छ ।  

पि     

  प्रलत सेवाग्राही प्रोत्साहन ित्ता िर 

(क) तवर्ेषज्ञ तचतकत्सक    

   रू १०० 

(ि) सेवा प्रिाय संस्था प्रमिु  

   रू ६५ 

(ग) तचतकत्सक    

   रू ६० 

(र्) ल्याव िेतक्नतसयन    

   रू ६० 

(ङ) नसश     

   रू ६०  

(च) पारामतेडक     

   रू ६० 

(छ) कायाशलय सहयोगी    

   रू ३० 

(५) उपिर्ा ४ को (ग),(र्),(ङ),(च) र (छ) वमोतजमका पिमा एक 

भन्िा वतढ जनर्ति पररचालन हुनसक्ने भएकोल ेप्रति 

सेवाग्राही प्रोत्साहन िरको आिारमा प्रत्येक पिको लातग कुल 

प्रोत्साहन भत्ता रकम तहसाव गररन ेछ र उि रकमलार्श 

सम्वतन्िि पिमा कायशरि जनर्ति मध्येवाि ितिएका 

जनर्तिको ितिएको तिन र सेवाग्राहीको संख्याको आिारमा 

वााँडर्ााँड गररन ेछ । 

(६) उपिर्ा (३) मा उल्लेतिि जनर्ति वाहके कायशक्रममा 

ितिएका सम्बतन्िि सेवा प्रिायक संस्थामा कायशरि 



कमशचारीहरूको लातग प्रोत्साहन भत्ताको अतिररि सेवा 

प्रिायक संस्थाको व्यवस्थापन लगाएका अन्य कायश गनशका 

लातग सेवा प्रिायक संस्थालार्श प्रति सेवाग्राही रू १०० अनुिान 

स्वरूप उपलव्ि गरार्शने छ । त्यसरी उपलव्ि गरार्शने रकम सेवा 

प्रिायक संस्था सन्चालक सतमिीको िािामा एकमिु उपलव्ि 

गरार्शने छ ।  

पररच्छेि - ५ 

अलििेलखकरण, अनुगमन, मुल्याङकन, सुपररवेिण 

१६. अलििेलखकरण, अनुगमन, मूल्याङकन, सुपररवेिण :  

(१) कायशक्रममा प्राप्त ि्याङकको व्यवस्थापन कम्प्यिुर प्रयोग गरर 

गनुशपने छ ।  

(२) नगरपातलकाल ेिोकेको ढााँचामा रातिएको स्वास््य परीक्षणको 

तववरणको ढााँचा अनुसार नै ि्याङकको अतभलिे रातिने छ । 

प्राप्त ि्याङकको तवशे्लषण गरर नगरपातलकाल ेआवश्यक पषृ्ठ 

पोषण तिन सक्ने छ । 

(३) अनुगमन, मलु्याङकनलार्श प्रभावकारी बनाउन मलू्याङकन 

सचूकहरू ियार गरी नगरपातलकाले तनरन्िर अनगुमन, 

मलु्याङकन र सपुररवेक्षण गनेछ ।  

(४) नगरपातलकाल े कायशक्रमको प्रभावकारीिा वढाउन समय 

समयमा सतमक्षा गोतष्ठ सन्चालन गने छ ।  

१७. स्थिगत प्रलििण : कायशक्रम सन्चालनको समयमा कुन ै समस्या 

वा प्रातवतिक कतठनार्श आए नगरपातलकाले सम्वतन्िि सेवा प्रिायक 

संस्थामा गर्श स्थलगि प्रतर्क्षण िथा समस्या समािान गन ेछ ।  

१८. समन्वय  :  यस कायशतवति बमोतजमको कायशमा सहज बनाउन 

नगरपातलकाल ेसम्वद्द तनकाय संग आवश्यक समन्वय गनछे ।  

१९. प्रलतवेिन पेि गने : सम्वतन्िि सेवा प्रिायक संस्थाल े

नगरपातलकालार्श िोतकएको ढााँचामा अनलार्शन मार्श ि प्रगति 

प्रतिवेिन पेर् गनुश पन ेछ ।  



२०. सावाजलनलककरण : नगरपातलकाले यस कायशक्रमको प्रगति तववरण 

आफ्नो वेवसार्शि र अन्य उपयिु माध्यमहरूवाि व्यतिगि 

गोपतनयिा निलु्ने गरी कायशक्रमका गतितवति र ि्याङक 

सावशजतनक गनेछ ।  

 

पररच्छेि ६ 

लवलवि 

२१. गोपलनयता : कायशक्रम मार्श ि प्राप्त हनु े सेवाग्राहीको व्यतिगि र 

संवेिनतर्ल सचूनाहरूको गोपतनयिा प्रचतलि कानून बमोतजम राख्न ु

पने छ ।  

२२. संिोिन : नगर कायशपातलकाल ेयो कायशतवति आवश्यकिा अनुसार 

संर्ोिन गनश सक्नछे ।  

२३. बािा, अड्चन फुकाउने : यस कायशतवतिको कायाशन्वयनको क्रममा 

कुनै बािा आर्श परेमा नगर कायशपातलकाल े त्यस्िो बािा रु्काउन 

सक्नेछ ।  

  



अनुसूची १ 

(िफा ४ को उपिफा (२) संग सभवलन्ित ) 

तनर्लु्क सेवाका लातग आबेिन िथा तसर्ाररस र्ारम 

श्रीमान् वडा अध्यक्ष ज्य ू 

वडा नं. ........., िोिा नगरपातलका  

िहेाय बमोतजमको तववरण भरी मेएर तिर्ाशय ू कायशक्रम अन्िगि प्रिान गररन े

तनर्लु्क सेवाका लातग (तवपन्न, लोपनु्मिु िथा अल्पसंख्यक, मतहला 

सामिुातयक स्वास््य स्वयंसेतवका, र्तहि िथा वेपत्ता पररवार र सर्न्त्र िन्िका 

र्ार्शिे व्यति, एकल मतहला, र्रक क्षमिा भएका व्यति) को तसर्ाररस 

गररतिनहुुन अनरुोि गिशछु ।  

१. सेवा ग्राहीको पणूश तववरण  

नाम थर :                                                     तलंग :                       

उमेर                    वडा नं.  

(क) जातिगि तववरण :  

२. तवपन्नका लातग  

म .............................. आरू् स्वयंलार्श तवपन्न भएको र्ोषणा गिशछु  

साथै मातथका तववरण सााँचो हो । झिुो ठहररएमा कानून बमोतजम सहुाँला 

बुझाउाँला ।  

............................. 

                                                                                                                                           

(िस्ििि)  

संिग्न कागजात :  

क) पररचय िलु्ने कागजाि (नागररकिा वा पासपोिश वा मििािा पररचय 

पत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्र वा अपागं पररचय पत्र वा वदृ्द 

पररचय पत्र, सेवा तनविृ पररचय पत्र)  



ि) समहू िलु्न ेपररचय पत्र (मतहला स्वयं सेतवका, र्तहि बेपत्ता पररवार, 

सर्स्त्र िन्िका र्ार्शि ेको पररचय िलु्ने कागजाि)  

ग) लोपनु्मिु, अल्पसंख्यक पररचय िलु्ने कागजाि  

.......................................................................... 

.............................................................................................. 

श्री िोिा नगरपातलका  

नगर कायशपातलकाको कायाशलय, मजैतुहिी िोिा  

तवषय : तसर्ाररस सम्वन्िमा । 

मातथ उल्लेतिि तववरण अनुसार नीज तवपन्न नागररक/लोपोन्मिु/अल्प 

संख्यक/मतहला स्वयंसेतवका/र्तहि िथा वेपत्ता पररवार/ सर्स्त्र िन्िका र्ार्शि े

भएकोले तनजलार्श मेएर तिर्ाशय ु कायशक्रमका सेवाहरू तनर्लु्क उपलव्ि 

गरार्शतिनहुुन तसर्ाररस साथ अनुरोि गिशछु ।  

अध्यक्ष  

वडा नं. ............., िोिा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची २ 

िर्ा ११ संग सम्वतन्िि 

सेवा प्रिान प्रणाली 
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 आज्ञािे, 

प्रकाि आचाया  

                      प्रमुख प्रिासलकय अलिकृत 

मूल्य रु. ४०/-  

परामर्श 


