प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩुय, ऩुस ०६ गते, २०७७ सार (सङ््मा २२

बाग ३

प्रदे श सयकाय

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

क्मान्त्सय योग रागेका ववऩन्न नागरयकराइइ औषधध उऩचायभा सहुधरमत प्रदान
गने सम्फन्त्धी कामइववधध, २०७७

प्रस्तावना: फागभती प्रदे शधबत्रका स्थामी फसोफास गने ववऩन्न नागरयकराइइ
क्मान्त्सय योगको उऩचायभा सहुधरमत प्रदान गने कामइराइइ व्मवशस्थत गनइको
राधग प्रदे श स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ को दपा ८५ रे ददएको अधधकाय
प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकायरे मो कामइववधध फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामइववधधको नाभ "क्मान्त्सय योग
रागेका ववऩन्न नागरयकराइइ औषधध उऩचायभा सहुधरमत प्रदान गने
सम्फन्त्धी कामइववधध, २०७७" यहेको छ।
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2.

(२) मो कामइववधध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथइ नरागेभा मस कामइववधधभा,(क) "अस्ऩतार" बन्नारे मस कामइववधधको अनुसूची-१ भा
उल्रेख बएका नेऩार सयकायफाट क्मान्त्सय योगको
उऩचायका राधग सॊ घीम धनदे शशका फभोशजभ सूशचकृत

तथा मस भन्त्त्रारमभा सूशचकृत फागभती प्रदे शधबत्रका
अस्ऩतार सम्झनु ऩछइ य सो शब्दरे सभम सभमभा
नेऩार

सयकायको

सभेत जनाउॉछ।

धनणइमफाट

तोकेका

अस्ऩतारराई

(ख) "क्मान्त्सय योग" बन्नारे वहस्टोप्माथोरोजी, ये धडमोरोजी
तथा ववशेषऻ शचवकत्सकको धनष्कषइ अनुसाय ऩुवि बइइ

शयीयको ववधबन्न बागभा राग्ने क्मान्त्सय योग सम्झनु
ऩछइ।

(ग) "धनदे शनारम" बन्नारे भन्त्त्रारम भातहत यहेको स्वास््म
धनदे शनारमराइइ सम्झनु ऩछइ।

(घ) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछइ।

(ङ) "बुक्तानी धसपारयस सधभधत" बन्नारे दपा ८ फभोशजभको
बुक्तानी धसपारयस सधभधत सम्झनु ऩछइ।

(च) "भन्त्त्रारम" बन्नारे प्रदे श स्तयको स्वास््म सम्फन्त्धी
ववषम हेने भन्त्त्रारम सम्झनु ऩछइ।

(छ) "व्मवस्थाऩन सधभधत" बन्नारे दपा ६ को उऩदपा (१)
फभोशजभको ववऩन्न नागरयक औषधध उऩचाय व्मवस्थाऩन
सधभधत सम्झनु ऩछइ।

(ज) "ववऩन्न धफयाभी नागरयक" बन्नारे फागभती प्रदे शधबत्र

स्थामी फसोफास बएका दपा ३ को उऩदपा (१)
फभोशजभ गदठत सधभधतरे धसपारयस गये को वा नेऩार
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सयकायरे जायी गये को गरयफ ऩरयवाय ऩरयचमऩत्र वाहक
ववऩन्न धफयाभी नागरयक सम्झनु ऩछइ।

(झ) "स्थानीम

तह"

बन्नारे

फागभती

प्रदे शधबत्र

यहेको

भहानगयऩाधरका, उऩभहानगयऩाधरका, नगयऩाधरका य
गाउॉऩाधरका सभेतराइइ सम्झनु ऩछइ।

(ञ) "स्थामी फाधसन्त्दा" बन्नारे अन्त्तय प्रदे श फाधसन्त्दाको
सभान सुयऺा, व्मवहाय य सुववधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७७
को

दपा

२

को

खण्ड

(ङ)

फभोशजभ

फागभती

प्रदे शधबत्रका स्थानीम तहफाट सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको

स्थामी फाधसन्त्दा बनी धसपारयस बइइ आएको नेऩारी
नागरयक सम्झनु ऩछइ।

(ट) "सॊ घीम

धनदे शशका"

जनसॊ ्मा भन्त्त्रारमरे

बन्नारे

सॊ घीम

स्वास््म

तथा

जायी गये को ववऩन्न नागरयक

औषधध उऩचाय कोष धनदे शशका, २०७५ सम्झनु ऩछइ।

(ठ) "शोधबनाइ यकभ" बन्नारे अस्ऩताररे क्मान्त्सय उऩचाय
सेवा

3.

प्रदान

गदाइ

रागेको

यकभ

भन्त्त्रारम

शोधबनाइको राधग भागेको यकभ सम्झनु ऩछइ।

सभऺ

ववऩन्न नागरयकराई औषधध उऩचाय फाऩत आधथइक सहामता ददने:
(१) आधथइक रूऩरे ववऩन्न नागरयकरे दपा २ को खण्ड (ख) भा
उल्रेख

बए

फभोशजभका

क्मान्त्सय

योगको

गयाउॉदा

उऩचाय

प्रदे शधबत्र स्थामी फसोफास बएको स्थामी फाधसन्त्दारे सम्फशन्त्धत

स्थानीम तहभा सॊ घीम धनदे शशका को दपा ३ को उऩदपा (४)
फभोशजभ

गदठत

धसपारयस

सधभतको

धसपारयस

वा

प्रदे शधबत्र

स्थामी फसोफास बएको नेऩार सयकायरे जायी गये को गरयफ

ऩरयचमऩत्रको आधायभा धफयाभीरे ववर फभोशजभ फढीभा रु. ऩचास
हजायसम्भको उऩचाय सहुधरमत अस्ऩतारफाट प्राप्त गनेछ।
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(२) ववऩन्न नागरयकरे मो कामइववधध अनुसाय औषधध

उऩचाय सहुधरमत प्राप्त गनइ सॊ घीम धनदे शशका फभोशजभ क्मान्त्सय
योगको उऩचायका राधग तोवकएको सीभाधबत्रको यकभ फयाफयको
उऩचाय सहुधरमत प्राप्त गरयसकेको हुन ु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको उऩचाय सहुधरमत प्राप्त

गनइ अनुसूची–२ फभोशजभको धनवेदन साथ अस्ऩतारफाट
ऩनेछ।

ऩेश गनुइ

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩधन

उऩचाय सहुधरमत प्राप्त गनइ सॊ घीम धनदे शशका फभोशजभ सो योगको
राधग
4.

ऩेश

गरयएको

स्थामी

फसोफास

गये को

रगामतका कागजात सभेत ऩेश गनइ सवकनेछ।
अस्ऩतारको काभ, कतइव्म

प्रभाण

खुल्ने

य अधधकाय: मस कामइववधधभा अन्त्मत्र

उशल्रशखत काभ, कतइव्म य अधधकायका अधतरयक्त अस्ऩतारका
काभ, कतइव्म य अधधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :-

(क) दपा ३ को उऩदपा (३) फभोशजभ धनवेदन ददएका

ववऩन्न धफयाभीको अधबरेख अनराइन ववद्युधतम प्रववधधभा
अधनवामइ रूऩभा याखी अरग-अरग पाइर खडा गयी
याख्ने,

(ख) सॊ घीम स्वास््म तथा जनसॊ ्मा भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत
स्तयीम

उऩचाय

प्रोटोकर

(standard

treatment

protocol) फभोशजभ सेवा प्रदान गने,
(ग) तोवकएको

सहुधरमत

यकभसम्भको

ऩरयधधभा

यही

धफयाभीराई शचवकत्सकको सल्राह फभोशजभ आवश्मक
ऩने औषधध, औषधधजन्त्म साभग्री, धनदानात्भक सेवा,

शल्मविमा, शैमा आदद सभेत अस्ऩताररे उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ।
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(घ) ववऩन्न धफयाभी नागरयकराई प्राप्त हुने सुववधा फाऩतको
यकभको सवाइधधक सदुऩमोग हुने वातावयण अस्ऩतार
आपैंरे धभराउनु ऩने,
(ङ) सूचीकृत

हुने

अस्ऩताररे

अस्ऩतार

पाभेसी

सेवा

सञ्चारन गये को हुनऩु ने य क्मान्त्सय योगको राधग स्तयीम
उऩचाय प्रोटोकर अनुसाय आवश्मक औषधध अस्ऩतार
पाभे सीभा उऩरब्ध हुनऩु ने,

(च) ववऩन्न धफयाभी नागरयकराई प्राथधभकता ददइइ उऩचायको
व्मवस्था धभराउनु ऩने,

(छ) ववऩन्न

धफयाभी

नागरयकरे

औषधध

उऩचाय

सेवा

धरइयहेको अस्ऩतारफाट अन्त्म ववऩन्न सेवा उऩरव्ध हुने

अस्ऩतारभा थऩ उऩचायको राधग प्रेषण गनुऩ
इ ने बएभा
धफयाभीरे ऩाउनु ऩने फाॉकी यकभ फयाफयको उऩचाय
सुववधा

ऩाउन

सक्नेछन्।मसको

राधग

सम्फशन्त्धत

अस्ऩतारफाट उऩचाय सुववधा ऩाएको यकभ, प्रेषण ऩुजाइ
य अनुसूची–२ फभोशजभको धनवेदनको प्रधतधरवऩ सभेत

सॊ रग्न गयी सम्फशन्त्धत अस्ऩतारभा ऩठाई सो को
जानकायी भन्त्त्रारमराई ददने,

(ज) खण्ड (छ) फभोशजभको

व्महोया अनराइन प्रववधधफाट

अधनवामइ अधबरेख गयी प्रेषण गनुऩ
इ ने,

(झ) तोवकएको सहुधरमत यकभबन्त्दा फढी यकभ धफयाभीको
राधग

खचइ

धभराउने,

नहुने

गयी

स्ऩि

अधबरेखको

व्मवस्था

(ञ) खण्ड (ग) फभोशजभ औषधध उऩचाय उऩरब्ध गयाएको
अधबरेख

अनुसूची–३

य

अनुसूची–४

फभोशजभको

अधबरेख यशजिय तथा ववद्युतीम प्रववधध अनराइन ये कडइ
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तथा अनराइन रयऩोवटइङ अधनवामइ याख्नु ऩनेछ।अनराइन
रयऩोवटइङ नगने अस्ऩतारको सम्झौता यद्द गनइ सवकनेछ।

(ट) अस्ऩताररे चौभाधसक रुऩभा सेवाको वववयण य खचइ
बएको यकभ अस्ऩतारको सूचना ऩाटीभा सावइजधनक
गनुऩ
इ ने,

(ठ) अस्ऩताररे

‘ववऩन्न

धफयाभी

नागरयकको

उऩचायको

सम्फन्त्धभा सभम सभमभा भन्त्त्रारमरे ददएको धनदे शन
ऩारना गनुइ ऩने,

(ड) अस्ऩताररे उऩचाय खचइको सोधबनाइ भाग गदाइ भाधसक

रुऩभा अनुसूची–५ फभोशजभको प्रधतवेदन पायाभभा बयी
भन्त्त्रारमभा प्रत्मेक भवहनाको सात गतेधबत्र अधनवामइ
रुऩभा ऩठाउनु ऩने,

ॉ ा तोवकएको यकभ भध्मे के कधत
(ढ) धफयाभी धडस्चाजइ हुद
यकभ वयावय उऩचाय सेवा प्रदान गरयएको हो सो वाये

धफयाभीराई जानकायी ददई सोही अनुसाय अनुसूची–५
फभोशजभको अधबरेख यशजिय तथा ववद्युतीम
अधनवामइ रूऩभा अद्यावधधक गनुइ ऩने,

प्रववधधभा

(ण) ववऩन्न धफयाभी नागरयक वा धनजको कुरुवा, ड्युटी
शचवकत्सक वा नसइराई प्रत्मेक ववरभा दस्तखत गयाई
अस्ऩतारको धफयाभी अधबरेख पाइरभा दुरुस्त याख्नुऩने,

(त) मस कामइववधध फभोशजभ आवश्मक ऩने कागजातहरु प्राप्त
गनइ वढरा बएको अवस्थाभा धडस्चाजइ हुने ददनसम्भ

कागजातहरु ल्माएभा सम्फशन्त्धत अस्ऩताररे सम्फशन्त्धत
धफयाभीराई
उऩचाय

तोवकएको

सेवा

ददनु

सहुधरमत

ऩने

य

यकभ

धफयाभीरे

फयाफयको

अनुसूची–२

फभोशजभको धनवेदन बने ददनु ऩनेछ य अस्ऩताररे
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तोवकए बन्त्दा वढी यकभको सोधबनाइ भाग गनइ ऩाउने
छै न।

तय धफयाभीको उऩचायका िभभा भृत्मु बई

आवश्मक कागजात नल्माएभा अस्ऩतारका धनदे शक,
उऩचायभा
स्वास््म

सम्रग्न

सुयऺा

प्रभुख

इकाई

शचवकत्सक

प्रभुखरे

य

साभाशजक

धसपारयस

गये भा

तोवकएको सीभा धबत्रको धफयाभीको खचइ बएको यकभ
सम्फशन्त्धत अस्ऩताररे सोधबनाइ भाग गनइ सक्नेछ,

(थ) अस्ऩतारको

साभाशजक

स्वास््म

सुयऺा

इकाईभा

आवश्मक जनशशक्त य प्रववधधको व्मवस्था गने गयाउने
शजम्भेवायी अस्ऩतार प्रभुखको हुनेछ,

(द) कुनै कायणवस सोधबनाइ यकभ प्राप्त हुन वढरा बएभा
ऩधन सेवा अवरुद्ध गनइ नऩाइने,

(ध) अस्ऩतार दताइ एवभ् नवीकयण प्रचधरत कानून फभोशजभ
बएको हुन ु ऩनेछ,

(न) धफयाभीको उऩचाय गने अस्ऩतारभा उऩचाय हुन नसकी

थऩ उऩचायको राधग अको अस्ऩतारभा प्रेषण गनुइ ऩूव इ
त्मस अस्ऩतारभा धफयाभीको उऩचाय हुने सम्फन्त्धभा
मवकन गनुऩ
इ ने,

(ऩ) धफयाभी थऩ उऩचायका राधग अन्त्म सूशचकृत अस्ऩतारभा

प्रेषण गनुऩ
इ ने बएभा सम्फशन्त्धत अस्ऩताररे सोझै गनइ
सक्नेछन्।प्रेषण गये को जानकायी शाखाराई सम्फशन्त्धत
अस्ऩताररे गनुऩ
इ नेछ।ववशेष कायण फाहेक ववद्युतीम

प्रववधध (अनराइन) फाट अधबरेख नगयी गरयएको प्रेषण
भान्त्म हुने छै न,्
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(प) ववऩन्न

नागरयकराई

सूशचकृत

अस्ऩतारफाट

सेवा

उऩरब्ध गयाई सकेऩधछ क्मान्त्सय योगको तोवकएको

औषधध उऩचायभा तोवकएको शोधबनाइ हुने यकभ सवकए

ऩधन उसराई थऩ उऩचाय गनुऩ
इ ने बएभा साववककै
5.

सहुधरमत दयये टभा सेवा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

सम्ऩकइ केन्त्र: मस कामइववधध फभोशजभ ववऩन्न नागरयकराई उऩचाय
सेवा

प्रदान

गने

सम्फन्त्धभा

प्रबावकायी

व्मवस्थाऩनको

राधग

अस्ऩताररे सॊ घीम सयकायरे स्थाऩना गये को सम्ऩकइ केन्त्र भापइत
6.

गनुइ ऩनेछ।

व्मवस्थाऩन सधभधत: (१) मस कामइववधध फभोशजभ क्मान्त्सयका

ववऩन्न धफयाभी नागरयकराई प्रदान गरयने औषधध उऩचाय सेवाराई
गुणस्तयीम, व्मवशस्थत एवभ् ऩायदशी फनाउन आवश्मक धनदे शन,

धसपारयस एवभ् अस्ऩतार तथा धफयाभीको औषधध उऩचाय खचइ
धनधाइयण गनइ दे हाम फभोशजभको एक ववऩन्न नागरयक औषधध
उऩचाय व्मवस्थाऩन सधभधत यहनेछ:(क) सशचव, भन्त्त्रारम

(ख) धनदे शक, धनदे शनारम

(ग) भहाशाखा प्रभुख, फजेट तथा
कामइिभ, आधथइक भाधभरा तथा
मोजना भन्त्त्रारम

(घ) प्रधतधनधध,उऩसशचव वा सो सयह,
भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामाइरम,

(ङ) प्रधतधनधध, उऩसशचव (कानून),
आन्त्तरयक भाधभरा तथा कानून
भन्त्त्रारम,
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–अध्मऺ

–सदस्म

–सदस्म

–सदस्म

–सदस्म
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(च) प्रभुख, अस्ऩतार ववकास तथा

शचवकत्सा भहाशाखा, भन्त्त्रारम

–सदस्म

(छ) प्रभुख, नीधत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना तथा जनस्वास््म
भहाशाखा, भन्त्त्रारम

–सदस्म–सशचव

(२) व्मवस्थाऩन सधभधतको फैठक वषइभा कम्तीभा तीन

ऩटक फस्नेछ।

(३) व्मवस्थाऩन सधभधतको फैठकको कामइववधध सधभधत

7.

आपैरे धनधाइयण गये फभोशजभ हुनेछ।

व्मवस्थाऩन सधभधतको काभ कतइव्म य अधधकाय: मस कामइववधधभा
अन्त्मत्र

उशल्रशखत

काभ,

कतइव्म

य

अधधकायका

अधतरयक्त

सधभधतको काभ, कतइव्म य अधधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े ्–

(क) क्मान्त्सयका ववऩन्न धफयाभी नागरयक औषधध उऩचाय

कामइिभराई ववस्ताय गनइका साथै प्रबावकायी एवभ्
गुणस्तयीम सेवाका राधग अनुगभन, धनदे शन गने,

(ख) ववऩन्न

धफयाभी

नागरयक

औषधध

तथा

उऩचाय

नागरयक

औषधध

कामइिभराई आवश्मक ऩने थऩ फजेटको व्मवस्था
धसपारयस गने,

(ग) कामइववधध

अनुरुऩ

ववऩन्न

धफयाभी

उऩचाय कामइिभ कामाइन्त्वमनका िभभा कुनै फाधा
अड्चन आई ऩये भा व्मवस्थाऩन सधभधतरे आवश्मक
धनणइम गयी सभाधान गने,

(घ) मस

कामइववधध

फभोशजभ

सेवा

अस्ऩतारराई सूचीफाट हटाउने,
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उऩरब्ध

नगयाउने

खण्ड ४) सङ््मा २२ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ धभधत २०७७।०९।०६

(ङ) नेऩार सयकायरे फागभती प्रदे शधबत्र क्मान्त्सयको उऩचाय
गने अस्ऩतारराइइ सूचीभा थऩ गये भा सो अस्ऩतारराइइ

8.

मस कामइववधधको अनुसूची–१ भा थऩ गने।

बुक्तानी धसपारयस सधभधत: (१) मस कामइववधध फभोशजभ क्मान्त्सय
योगका ववऩन्न धफयाभी नागरयकराई सेवा प्रदान गरयसके ऩधछ
अस्ऩतारफाट प्राप्त प्रधतवेदन ववश्लेषण य रुजु गयी अस्ऩतारराई

सोधबनाइ बुक्तानी धसपारयसका राधग दे हाम फभोशजभको एक ववऩन्न
नागरयक औषधध उऩचाय बुक्तानी धसपारयस सधभधत यहनेछ :(क) प्रभुख, नीधत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना तथा जनस्वास््म
भहाशाखा, भन्त्त्रारम

–सॊ मोजक

(ख) प्रभुख, अस्ऩतार ववकास तथा

शचवकत्सा भहाशाखा, भन्त्त्रारम

–सदस्म

धनमन्त्त्रक कामाइरम

–सदस्म

(ग) अधधकृत प्रधतधनधध, प्रदे श रेखा
(घ) प्रभुख, आधथइक प्रशासन शाखा,
भन्त्त्रारम

–सदस्म

(ङ) कानून अधधकृत, भन्त्त्रारम

–सदस्म

(च) अधधकृत, नीधत, कानून,
भाऩदण्ड, मोजना तथा
जनस्वास््म भहाशाखा
(२)

बुक्तानी

धसपारयस

भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ।

सधभधतको

–सदस्म–सशचव
फैठक

कम्तीभा

(३) अस्ऩतारफाट ऩेश बएका प्रधतवेदन अध्ममन, ववश्लेषण

तथा रुजु गयी सोधबनाइ यकभ बुक्तानीका राधग धसपारयस गनेछ।
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(४) कामइववधध अनुरुऩ ववऩन्न नागरयक औषधध उऩचाय

कामइिभ कामाइन्त्वमनका िभभा कुनै फाधा अड्चन आइऩये भा
व्मवस्थाऩन सधभधतभा सभाधानका राधग धसपारयस गने।

(५) आवश्मकता अनुसाय सूशचकृत सेवा प्रदामक स्वास््म

9.

सॊ स्थाहरुभा अनुगभन गने।

उऩचाय सेवा शुल्क सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) अस्ऩताररे क्मान्त्सय
योगको उऩचाय फाऩत रगाउने सेवा शुल्कका सम्फन्त्धभा सॊ घीम
धनदे शशकारे तोके फभोशजभ हुनेछ।

(२) भन्त्त्रारमरे क्मान्त्सय योगको उऩचाय सेवा प्रदान गने

अस्ऩतारसॉग वावषइक रुऩभा अनुसूची–६ फभोशजभ सम्झौता गनुइ
10.

ऩनेछ।

दोहोयो सुववधा धरन नहुन:े (१)

मस कामइववधध फभोशजभ प्रदान

हुने औषधध उऩचाय सेवा तोवकएको यकभको सीभा ननाघ्ने गयी
क्मान्त्सय योगभा एक ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी प्रदान गरयनेछ।

(२) एक अस्ऩतारफाट क्मान्त्सय योगको औषधध उऩचाय

सेवा सीभाधबत्रको यकभ फयाफय प्राप्त गरयसकेको व्मशक्तरे ऩुन:
सोही योगका राधग सोही अस्ऩतार वा अको अस्ऩतारफाट मस
11.

कामइववधध फभोशजभको सुधफधा धरन ऩाइने छै न।

जनशशक्त य फजेट व्मवस्थाऩन: (१) मस कामइववधध फभोशजभका
सम्ऩूणइ काभ कायफाही भन्त्त्रारमको नीधत कानून भाऩदण्ड मोजना

तथा जनस्वास््म भहाशाखाफाट सम्ऩादन हुनछ
य सोको राधग
े
आवश्मक जनशशक्तको व्मवस्थाऩन भन्त्त्रारमरे गनुइ ऩनेछ।

(२) ववऩन्न नागरयक औषधध उऩचाय कामइिभ सञ्चारनका

राधग ववऩन्न नागरयक औषधध उऩचाय शीषइकभा ववधनमोशजत वावषइक
फजेटको

फढीभा

एक

प्रधतशतको
11

ऩरयधधधबत्र

यही

आवश्मक
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कामइिभ प्रस्ताव गयी भन्त्त्रारमफाट स्वीकृधत गयाई कामइ सम्ऩादन
12.

गनइ सक्नेछ।

अधबरेख तथा प्रधतवेदन: (१)

धफयाभीको

औषधध

उऩचाय

सम्फन्त्धी वववयण अनुसूची–३ फभोशजभको अधबरेख यशजष्ट्रय य सोही

फभोशजभको ववद्युतीम प्रववधध (सप्टवेमय) भा अधनवामइ प्रववि गनुइ
ऩनेछ।

(२) धफयाभीरे सॊ घीम सयकायफाट उऩरब्ध गयाएको सीभा

धबत्रको सहुधरमत धरइ सकेको व्महोया ऩुवि गनइ उऩदपा (१) भा
उल्रेख

गरयएको

धनदे शशकाभा

ववद्युतीम

उल्रे ख

प्रववधध

गरयएको

(सप्टवेमय)

अस्ऩताररे

सेवा

सॊ घीम

धफयाभीहरुको

वववयण

सप्टवेमयसॉग

आवश्मक त्माङ्क आदान प्रदान गरयनेछ।
(३)

य

ददएका

सञ्जार

फनाइइ

अधबरेख यशजियफाट उताय गयी भाधसक रुऩभा अनुसूची–४ य

अनुसूची– ५ फभोशजभको भाधसक प्रधतवेदनभा उताय गयी प्रत्मेक
भवहनाको सात गते धबत्र भन्त्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(४)

उऩचायका

राधग

धसपारयस

गयी

ऩठाइएका

धफयाभीहरुको वववयण ववद्युतीम प्रववधधभा सभेत अधबरे ख याखी

तोके फभोशजभको ढाॉचाभा वववयण बयी भन्त्त्रारमभा अधइवावषइक
13.

रुऩभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
धनयीऺण,

अनुगभन

तथा

भूल्माङ्कन

सम्फन्त्धी

व्मवस्था: ववऩन्न

नागरयकराई औषधध उऩचाय सेवा प्रदान गने कामइको अनुगभन
भन्त्त्रारम तथा स्वास््म धनदे शनारम य शजल्रा शस्थत स्वास््म
कामाइरम/अस्ऩतारफाट धनमधभत रुऩभा गनुइ ऩनेछ।
14.

सभन्त्वम य सहकामइ गने: भन्त्त्रारमरे मस कामइववधध फभोशजभका
काभ कायफाही गदाइ आवश्मकता अनुसाय सॊ घीम स्वास््म तथा
12
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जनसॊ ्मा भन्त्त्रारम य भातहतको सम्फशन्त्धत ववबाग य भहाशाखा
15.

तथा अन्त्म सम्फशन्त्धत धनकामहरुसॉग सभन्त्वम य सहकामइ गनेछ।

रेखाऩयीऺण गयाउनु ऩने: (१) प्रचधरत कानून फभोशजभ रेखा

ऩयीऺण गयाउनु सम्फशन्त्धत अस्ऩतारको कतइव्म हुनेछ।प्रत्मेक वषइ
सम्झौता गदाइ रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन य सयकायी अस्ऩतार फाहेक

अन्त्मको हकभा कय च ुक्ता प्रभाण ऩत्र अधनवामइ रुऩभा सॊ रग्न गनुइ
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको रे खा ऩयीऺणको प्रधतवेदन

धनजी, गैयसयकायी अस्ऩताररे भागइ भसान्त्तसम्भ तथा सयकायी

अस्ऩताररे चैत्र भसान्त्तसम्भ भन्त्त्रारमभा फुझाउनु ऩनेछ । मस्तो
प्रधतवेदन मथासभमभा प्राप्त नबए प्रदान गरयएको उऩचाय सेवा
फाऩतको यकभ सोधबनाइ योक्का गनइ सवकनेछ।

(३) रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदनभा ववऩन्न नागरयक औषधध

उऩचाय फाऩत भन्त्त्रारमफाट प्राप्त बएको यकभको आम्दानी य
खचइको वववयण छु ट्टाछु ट्टै दे शखएको हुनऩु नेछ।

(४) उऩचायका राधग धसपारयस गयी ऩठाइएका धफयाभीको

वववयण ववद्युतीम प्रववधधभा सभेत अधबरेख याखी तोके फभोशजभको
16.

ढाॉचाभा वववयण बयी भन्त्त्रारमभा अधइवावषइक रुऩभा ऩठाउनु ऩने।

कायफाही हुन:े (१) मस कामइववधध ववऩयीत कामइ गने सम्फशन्त्धत

स्थानीम तहको सम्फशन्त्धत ऩदाधधकायी वा कभइचायी, अस्ऩतार,
अस्ऩतार प्रभुख तथा साभाशजक स्वास््म सुयऺा इकाई प्रभुख वा
मस कामइववधध फभोशजभ अधधकाय प्राप्त गयी कामइ गनइ ऩाएको
जुनसुकै

व्मशक्त

कायफाही हुनेछ।

एवॊ

कभइचायीराई

प्रचधरत

कानून

फभोशजभ

(२) मस कामइववधध ववऩयीत कामइ गने अस्ऩतारराई

सोधबनाइ गनुइ ऩने यकभ योक्का गरयनेछ।साथै भन्त्त्रारमरे त्मस्ता
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अस्ऩतारराई सूचीफाट हटाउनुका साथै प्रचधरत कानून फभोशजभ
17.

कानूनी कायफाही चराउनेछ।

फाधा अड्काउ पुकाउने: मस कामइववधध कामाइन्त्वमन गदाइ कुनै

कदठनाइइ आएभा भन्त्त्रारमरे मस कामइववधधको भूर भभइ ववऩयीत
नहुने गयी प्रचधरत कानूनको अधधनभा यही आवश्मक फाधा
अड्काउ पुकाई कामाइन्त्वमन गनइ सक्नेछ।
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अनुसूची-१

(दपा २ को खण्ड (क) सॉग सम्फशन्त्धत)

क्मान्त्सय योग रागेका ववऩन्न नागरयकहरुराई औषधध उऩचायका राधग सूशचकृत
गरयएका अस्ऩतार
ि.सॊ .

सॊ स्थाको नाभ

१.

शच.वव.या.प्र.वीय अस्ऩतार, भहाफौद्ध, काठभाडौं

२.

धत्र.वव.शशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊज, काठभाडौं

३.

ऩाटन स्वास््म ववऻान प्रधतष्ठान, ऩाटन, रधरतऩय

४.

ऩयोऩकाय प्रसूती तथा स्त्रीयोग अस्ऩतार, थाऩाथरी, काठभाडौं

५.

काशन्त्तवार अस्ऩतार, भहायाजगञ्ज, काठभाडौ

६.

धनजाभती कभइचायी अस्ऩतार, धभनबवन, काठभाडौ

7.

भनभोहन काधडइमो थोयाधसक, बास्कुरय तथा ट्रान्त्सप्रान्त्ट सेन्त्टय,
भहायाजगॊज, काठभाडौ

8.

वव.ऩी कोइयारा भेभोरयमर क्मान्त्सय अस्ऩतार, बयतऩुय, शचतवन

9.

शचतवन भेधडकर करेज, शशऺण अस्ऩतार, शचतवन

10.

बक्तऩुय क्मान्त्सय अस्ऩतार, बक्तऩुय

11.

वव.एण्ड.वव.अस्ऩतार, ग्वाखो, रधरतऩुय

12.

क्मान्त्सय केमय नेऩार, जावराखेर, रधरतऩुय

13.

काठभाडौं क्मान्त्सय सेन्त्टय, ताथरी, बक्तऩुय

14.

नेऩार क्मान्त्सय हशस्ऩटर एण्ड रयसचइ सेन्त्टय प्रा.धर. रधरतऩुय

15.

धुधरखेर अस्ऩतार, काभ्रेऩराञ्चोक

16.

नेशनर धसटी हशस्ऩटर, बयतऩुय,

17.

बयतऩुय सेन्त्ट्रर हशस्ऩटर, शचतवन

18.

आशिन्त्स भेधडकर करेज एण्ड हशस्ऩटर प्रा.धर. (नेऩार भेधडधसटी)

शचतवन
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अनुसूची-२

(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत)
प्रदे श सयकायफाट उऩरब्ध गयाउने क्मान्त्सय योग उऩचाय सहुधरमत प्राप्त गनइको
राधग ददनुऩने धनवेदनको ढाॉचा
श्रीभान अस्ऩतार प्रभुखज्मू,
......................................... अस्ऩतार।
भ.................................

रे

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

क्मान्त्सय

योगको

उऩचाय

हार...................... अस्ऩतारभा गयाइयहेको य हार सम्भ सॊ घीम सयकायफाट उऩरब्ध गयाउने सीभा
धबत्रको सम्ऩूणइ यकभ फयाफयको उऩचाय सहुधरमत प्राप्त गरयसकेकोरे दे हाम फभोशजभको वववयण बयी
प्रदे श सयकायफाट प्रदान गने थऩ उऩचाय सहुधरमतको राधग व्मवस्था धभराईददनुहन
ु अनुयोध गदइछु।
1.

धफयाभीको वववयण
(क) नाभ थय ........

(ख) धरङ्ग...............

(ग) उभेय........ वषइ

(घ) जाधतगत वववयण.............
2.

स्थामी फसोफास वववयण
(क) शजल्रा ........

(ख) ऩाधरका...............

(घ) टोर.............

(ङ) सम्ऩकइ पोन न.................

(ग) वडा........

(च) नागरयकता न....................../जायी बएको शजल्रा.................................
3.

अस्थाई फसोफास वववयण
(क) शजल्रा ........

(ख) ऩाधरका...............

(घ) टोर.............

(ग) वडा........

(ङ) सम्ऩकइ पोन न.................

4.

हार उऩचाय गयाईयहेको अस्ऩतारको नाभ/ठे गाना................................ धफयाभी दताइ नॊ.

5.

अफ उऩचाय गयाउन चाहे को/प्रेषण बएको प्रदे शधबत्रको अस्ऩतार......................

भ..................................., फागभती प्रदे शधबत्र

स्थामी फसोफास गने प्रदे शको स्थामी फाधसन्त्दा

यहेको स्वमभ घोषणा गदइछु साथै भाधथको वववयण साॉचो हो, झुटो ठहरयएभा प्रचधरत कानून फभोशजभ
सहुॉरा फुझाउॉ रा।
...........................
धनवेदकको हस्ताऺय
नाभ:

धभधत:
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अनुसूची-३

(दपा ४ को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्त्धत)
अस्ऩतारको नाभ्
धफयाभीको नाभ्

उभेय्

फुवाको नाभ्

धरङ्ग् भ÷ऩु÷तेश्रो

नागरयकता नॊ.÷जन्त्भ दताइ नॊ.(फारकको राधग):

आभाको नाभ्

स्थामी ठे गाना्
शजल्रा्

पोटो

औषधध उऩचाय सम्फन्त्धी अधबरेख वववयण

ऩाधरका्

क्मान्त्सय योगको वकधसभ्
वडानॊ.

टोरको नाभ्

सम्ऩकइ पोन नॊ.:
उऩचायभा आएको धभधत्

ववऩन्न दताइ नॊ (बएभा):
उऩचाय सेवा तथा उऩचाय खचइ सम्फन्त्धी वववयण

ि.स.

धफयाभी उऩचाय

तथा परोअऩभा
आएको धभधत

धफयाभीरे
उऩचायभा

ओ.वऩ.डी

धनदान

(क्मान्त्सयको
प्रकाय)

शैमा

शल्म
विमा

औषधध

धनदानात्भक
सेवा

धन्शुल्क

खचइ

उऩचाय सुववधा

जम्भा

अधधकतभ

बएको
यकभ

ऩाउने

फाॉकी
यकभ

कैवपमत

यकभ

नोट् ववऩन्नको धसपारयस ऩत्र तथा प्रदे श धबत्रको स्थामी फसोफास यहेको खुल्ने कागजात, शचवकत्सकको ऩुजाइ, खचइको धफर, बऩाई आदद
सम्रग्न गयी अधनवामइ रुऩभा छु ट्टाछु ट्टै

पाइधरङ गनुइ ऩनेछ य कैवपमत भहरभा भृत्मु, प्रेषण बएभा सो उल्रेख गने।

17

खण्ड ४) सङ््मा २२ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ धभधत २०७७।०९।०६

अनुसूची–४
(दपा ४ को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्त्धत)
ववऩन्न नागरयकराई क्मान्त्सय योग उऩचाय सेवा गरयएको भाधसक प्रधतवेदन पायाभ
सम्वशन्त्धत अस्ऩतार्

धभधत्

आधथइक वषइ्
२०७.. सार ........भवहनाको भाधसक प्रधतवेदन।
ि.स

शजल्रा

ऩाधरकाको नाभ

भवहरा

जम्भा नमाॉ धफयाभी सॊ ्मा
मस भवहनाभा उऩचाय गरयएका ऩुयाना धफयाभीको सॊ ्मा
प्रेषण गरयएका धफयाभी सॊ ्मा
उऩचाय गयाउदा गयाउदै भृत्मु बएका धफयाभीको सॊ ्मा

तमाय गने

सदय गने

नाभ्

नाभ्

ऩद्

ऩद्

दस्तखत्

दस्तखत:
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अनुसूची-५

(दपा ४ को खण्ड (ड) सॉग सम्फशन्त्धत)
ववऩन्न नागरयकराई क्मान्त्सय योग सम्वन्त्धी उऩचाय सेवा गरयएको प्रधतवेदन पायाभ
अस्ऩतार्

धभधत्
आधथइक वषइ्२०७.. सार ................भवहनाको प्रधतवेदन।

धस.नॊ.

स्थामी
फसोफास

दताइ नॊ.=
नमाॉ

ऩुयानो

धफयाभीको नाभ

उभेय
भवहरा

ऩुरूष

तेश्रोधरॊ ङ्गी

नागरयकता

क्मान्त्सय

खचइ

नॊ.

योगको

यकभ

शजल्रा

वकधसभ

तमाय गने

सदय गने

नाभ्

नाभ्

ऩद्

ऩद्

दस्तखत्

दस्तखत:
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कैवपमत

खण्ड ४) सङ््मा २२ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ धभधत २०७७।०९।०६

अनुसूची–६
(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्त्धत)
सम्झौताऩत्रको ढाॉचा
प्रदे श सयकाय, साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम, हेटौडा य ........................................ फीच
बएको सम्झौताऩत्र।

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम, हेटौडा (मसऩधछ प्रथभ ऩऺ बधनएको) रे क्मान्त्सय योग
रागेका ववऩन्न नागरयकराइइ औषधध उऩचायभा सहुधरमत प्रदान गने सम्फन्त्धी कामइववधध,
२०७७ अनुरूऩ ववऩन्न नागरयकको औषधध उऩचाय कामइिभ अन्त्तगइत क्मान्त्सय योगका
धफयाभीहरूराई

प्रदे श

सयकायरे

प्रदान

गये को

सहुधरतम

उऩरब्ध

गयाउन

मस...............................................अस्ऩतार (मसऩधछ दितीम ऩऺ बधनएको) प्रदे श
सयकायफाट सूशचकृत बएको हुॉदा दे हाम फभोशजभ शतइको अधधनभा यही सेवा उऩरब्ध
ु
गयाउन दुवै ऩऺको अधधकाय प्राप्त अधधकायीको तपइफाट सॊ मक्त
दस्तखत गयी मो सम्झौता
गरयएको छ।
सम्झौताका शतइहरू
1. दितीम ऩऺरे स्थानीम तहभा गठन बएको ववऩन्न नागरयक औषधध उऩचाय धसपारयस
सधभधतफाट धसपारयश बई आएका धफयाभीको उऩचाय सेवा क्मान्त्सय योग रागेका ववऩन्न
नागरयकराइइ औषधध उऩचायभा सहुधरमत प्रदान गने सम्फन्त्धी कामइववधध, २०७७ को
ऩरयधधधबत्र यही ववयाभीराई धन्शुल्क उऩचाय सेवा ददनुऩनेछ।
2. दितीम ऩऺरे शचवकत्सकरे धसपारयस गये

फभोशजभ तोवकएका क्मान्त्सय योगको

उऩचायभा प्रमोग हुने ............................सेवा धन:शुल्क रूऩभा उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ।
3. धफयाभीको सहुधरतम यकभ सवकएऩधछ ऩधन ववऩन्न ववयाभीको थऩ उऩचाय यकभ धतये य
गनुऩ
इ ये भा सोही शुल्क नै रगाउनु ऩनेछ।
4. दितीम ऩऺरे क्मान्त्सय योगको उऩचाय गये फाऩत सीभा धबत्र यही धफयाभीराई उऩचाय
सहुधरमत उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । सोही फभोशजभ प्रथभ ऩऺ सभऺ सोधबनाइ
ब ुक्तानी भाग गनुऩ
इ नेछ ।
5. उऩचाय सेवा शुल्क दयये ट सॊ घीम धनदे शशका फभोशजभ रागू गनुइ ऩनेछ ।

20

खण्ड ४) सङ््मा २२ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ धभधत २०७७।०९।०६
6. दितीम ऩऺरे उऩचाय खचइ वववयण तोवकएको ढाॉचाभा प्रत्मेक भवहनाको सात गते धबत्र
प्रथभ ऩऺ सभऺ आइऩुग्ने गयी ऩठाउनु ऩनेछ।
7. दितीम ऩऺरे उऩचाय वववयणको अधबरेख प्रधतवेदन अनराइनफाट अधनवामइ दुरूस्त
याख्नुऩनेछ।अनराइन अधबरेख प्रधतवेदन नगये भा प्रथभ ऩऺ ब ुक्तानी ददन फाध्म हुने
्
छै न।
8. दितीम ऩऺरे ववयाभी प्रेषण गदाइ ववयाभीको उऩचाय सुधनशित बइसकेऩधछ धसधै उऩचाय
गने अस्ऩतारभा गनुऩ
इ नेछ।ववयाभीको उऩचाय वववयण सवहतको अनराइन प्रेषण
अधनवामइ गनुइ ऩनेछ।
9. कामइववधध अनुरूऩ तोवकएको प्रकृमा ऩुया नगयी आएका धफयाभीको उऩचाय दितीम
्
ऩऺरे गये भा सो फाऩतको सोधबनाइ ब ुक्तानी गनइ प्रथभ ऩऺ फाध्म हुनछ
े ै न।
10. प्रथभऩऺरे उऩचाय खचइको सोधबनाइ यकभ कुनै कायणफश ब ुक्तानी गनइ वढराइबएभा
्
दितीम ऩऺरे उऩचाय सेवा योक्न ऩाइने छै न।
11. मस सम्फन्त्धी कुनै सभस्मा ऩये भा दुवै ऩऺ फसी कामइववधध फभोशजभ सभाधान गरयनेछ।
12. मो सम्झौताको म्माद ...............गते दे शख ..................सम्भका राधग
हुनेछ।
13. अन्त्म सम्झौताका फुॉदाहरू.................................
सम्झौताका ऩऺधय
दितीम ऩऺका तपइफाट अश्तमाय
प्राप्त अधधकायीको
दस्तखत्
नाभ्

प्रथभ ऩऺका तपइफाट अश्तमाय
प्राप्त अधधकायीको
दस्तखत्
नाभ्

दजाइ्

दजाइ्

धभधत्

धभधत्

छाऩ

छाऩ

आऻारे,

ददऩक काफ्रे

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.१०।-

भात्र

