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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।०४।१४

हेलम्बु गाउँकायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्�व�ध सवर्साधारणको जानका�रको लागी
�काशन ग�रएको छ ।
सम्वत् २०७७ सालको कायर्�व�ध नं. ३
हेलम्बु गाउँपा�लका�ारा �न�मर्त �दघर्रोगीहरुको �न:शुल्क औष�ध �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७
�स्तावनाः
हेलम्बु गाउँपा�लकाका बा�सन्दाहरुको आधारभूत स्वास्थ्य �दान गन� कायर्मा गाउँपा�लकाको िजम्मेवार�
�मुख रह� आएको र सो को ब्यवस्थापनमा स्प� कानूनी व्यवस्था ग�र कायर्सम्पादन गनर् वाञ्छनीय
भएकोले नेपालको सं �वधान को अनुसूची ८ को सूची नं. ९ र स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) को उपखण्ड (१) र (२) का अ�धकारहरुलाई कायार्न्वयन
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गनर् हेलम्बु गाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोिजम हे लम्बु
गाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरे को छ ।
प�रच्छे द १
�ारिम्भक
१. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस कायर्�व�धलाई “हेलम्बु गाउँपा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग
�न:शुल्क औष�ध �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७” भ�नने छ ।
(२) हे लम्बु गाउँकायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजप�मा �कािशत भए प�ात लागु
हुनेछ ।
२. प�रभाषाः (१) �वषय वा �सँगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः
क. “कायर्�व�ध” भ�ाले “हे लम्बु गाउँपा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध �वतरण
सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७” लाई सम्झनु पन�छ ।
ख. “�दघर्रोगी”

भ�ाले

यसै

कायर्�वधीको

दफा

१२

मा

उल्लेख

भएका

रोगहरु

लागेको

व्यि�हरुलाई सम्झनु पन�छ ।
ग. “गाउँपा�लका” भ�ाले हेलम्बु गाउँपा�लका सम्झनु पन�छ ।
घ. “कायर्पा�लका” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झनु पन�छ ।
ङ. “कायार्लय” भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झनु पन�छ ।
च. “व्यवस्थापन स�म�त” भ�ाले दफा ५ बमोिजम गठक ग�रएको व्यवस्थापन स�म�तलाई सम्झनु
पन�छ ।
छ. '' अनुसूची" भ�ाले हेलम्बु गाउँपा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध �वतरण
सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ मा समावेश ग�रएका अनुसूचीहरुलाइर् सिम्झनु पन�छ ।
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प�रच्छे द २
ल�य र उ�ेश्य
३. ल�यः (१) हे लम्बु गाउँपा�लका क्षे� �भ� मतदान गन� मतदाता प�रचयप� भएका हे लम्बु
गाउँपा�लकाको नेपाल� नाग�रकहरु, सो नाग�रकका सन्तानहरु र हेलम्बु गाउँपा�लका क्षे��भ�
कायर्रत रा�सेवक कमर्चार� तथा िशक्षक हरुलाइर् यस कायर्�वधीमा उिल्लखीत �दघर्रोग लागेको
ु स्वस्थ्य सम्बन्धी हकलाई
खण्डमा �नःशुल्क औषधी �ा� गन� व्यवस्था गर� नाग�रकको आधारभत
सु�नि�त गन� यस कायर्�व�धको ल�य रहेको छ ।
४. उ�ेश्यः (१) यस कायर्�व�धको दे हाय बमोिजमको उ�ेश्य हुनेछन् ।
क. हे लम्बु गाउँपा�लका क्षे� �भ� मतदान गन� मतदाता प�रचयप� भएका हेलम्बु गाउँपा�लकाको
नेपाल� नाग�रकहरु, सो नाग�रकका सन्तानहरु र हे लम्बु गाउँपा�लका क्षे��भ� कायर्रत
रा�सेवक कमर्चार� तथा िशक्षक हरुलाइर् �दघर्रोग लागेको खण्डमा �नःशुल्क औषधी स्थानीय
औषधी पसल माफर्त �वतरण गन� ।
प�रच्छे द ३
व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा काम कतर्व्य र अ�धकार
५. व्यवस्थापन स�म�तको गठनः (१) �दघर्रोगीहरुका ला�ग �नःशुल्क औष�ध �वतरण सम्बन्धी कायर्
गनर्को ला�ग गाउँपा�लकामा दे हाय बमोिजमको ५ (पाँच) सदस्यीय “व्यवस्थापन स�म�त” को गठन
ग�रनेछ ।
क. सामािजक �बकास शाखा सं योजक

- सं योजक

ख. गाउँपा�लकाको लेखा अ�धकृत

- सदस्य

ग. गाउँपा�लका अन्तगर्त कायर्रत रहे को मे�डकल अ�फसर १(एक)जना - सदस्य
घ. हे लम्बु गाउँपा�लकाको कानूनी सम्बन्धी हे न� कमर्चार� १ (एक) जना - सदस्य
ङ. गाउँपा�लकाको स्वास्थ्य सं योजक

- सदस्य सिचव

(२) स�म�तले आवश्यक दे खेमा स्वास्थ्य र अन्य क्षे�मा ख्याती �ा� व्यि�लाई �वशेषज्ञ वा
सल्लाहकारको रुपमा स�म�तको बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्नेछ ।
(३) स�म�तको सिचवालय स्वास्थ्य शाखामा रहनेछ ।
६. स�म�तको बैठक स�ालन सम्बन्धीः (१) बैठक स�ालक सम्बन्धी कायर्�व�ध स�म�तले तोके
बमोिजम हुनेछ ।
७. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: (१) व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार दे हाय
बमोिजम हुनेछः
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क. कायर्�व�ध बमोिजम �नःशुल्क औषधी �ा� गनर्को ला�ग परे को अनूसूची १ बमोिजमको
दरखास्त सं कलन गन�,
ख. आवश्यक ���या पुरा ग�र आएका �वरामीहरुलाइर् �दने औषधीको समयाव�ध �नधार्रण गन�,
ग. दरखास्त उपर आवश्यक छान�बन गर� �नःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने औषधीको �ववरण
अनूसूची ३ बमोिजम सम्बन्धीत औषधी पसलमा पठाउने,
ु ी-५ बोमोिजमको मा�सक ��तवेदन उपर आवश्यक
घ. सम्बन्धीत औषधी पसलबाट �ा� अनुसच
छान�बन गर� सो�ह ��तवेदनको आधारमा भ ु�ानी �दने व्यवस्था �मलाउने,
ङ. समय

अनुकुल

हुने

गर�

कायर्�वधी

सं शोधनको

लागी

आवश्यक

अध्ययन

गर�

गाउँकायर्पा�लका समक्ष पेश गन�,
च. कायर्�वधी कायार्न्वयनका िशल�सलामा कुनै �ववाद उत्प� भएमा �ववाद समाधानका ला�ग
अ�शरता �लने ।
छ. आवश्यकता अनुसार यस कायर्�व�धको ममर् बमोिजम अन्य काम गन� ।
८. फोकल पसर्नः (१) हेलम्बु गाउँपा�लका स्वास्थ्य शाखा �मुखलाई �दघर्रोगीहरुका ला�ग औष�ध
�वतरण कायर्को फोकल पसर्नका रुपमा रािखने छ ।
प�रच्छे द ४
�नःशुल्क औषधी �वतरण ग�रने रोग तथा औषधीहरु सम्बन्धी व्यवस्था
९.

�नःशुल्क औषधी �वतरण ग�रने रोग तथा औषधीहरु: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम �दघर्रोगीलाई
दे हाय बमोिजमको औषधी �नःशुल्क �वतरण ग�रनेछ ।
क. मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ख. वाथरोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ग. नसा रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
घ. मृगौला रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ङ. उच्च र�चाप रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
च. मधुमह
े रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
छ. थाईराईड रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ज. मान�सक रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
झ. दम रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ञ. पक्षघात रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
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ट. कोलेस्टे रोल रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ठ. छाला सम्बन्धी Autoimmune रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ड. अबुद
र् रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु,
ढ. छारे रोग सम्बन्धी सम्पूणर् औषधीहरु ।
(२)

उपदफा (१) मा उिल्लिखत सवै रोगहरुको खाने औषधीहरु मा� �नःशुल्क

रुपमा �वतरण ग�रने छ ।
तर मधुमेह रोगका ला�ग आवश्यक इन्सु�लन समेत �नःशुल्क रुपमा उपलब्ध
गराईने छ ।
(३) उपदफ (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएताप�न उिल्लिखत रोगहरुको

Allopathic औषधीहरु मा� �नःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।
(४) गाउँपा�लकाले �नयु� गरे को िच�कत्सक र व्यवस्थापन स�म�त लाई उपयु�
लागेमा उपदफा (१) र (२) उिल्लिखत बाहेक अस्पताल वा स्वास्थ्य सं स्थाबाट �सफा�रस भई
आएका अन्य औषधीहरुलाई समेत �नःशुल्क �वतरण गनर् स�कनेछ ।
प�रच्छे द ५
�दघर्रोगी सम्बन्धी व्यवस्था
१०. समावेश हुन पाउने:

(१) हे लम्बु गाउँपा�लका क्षे� �भ� मतदान गन� मतदाता प�रचयप� भएका

हेलम्बु गाउँपा�लकाका नेपाल� नाग�रकहरु र सो नगा�रकका सन्तानहरुलाई �दघर्रोगीहरुका ला�ग
�नःशुल्क औष�ध �वतरण कायर्�ममा समावेश हुन पाउने अ�धकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बाहेक हे लम्बु गाउँपा�लका अन्तगर्त कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चार�
समेत कायर्रत व�ध भरको ला�ग �दघर्रोगीहरुका ला�ग �नःशुल्क औष�ध �वतरण कायर्�ममा
समावेश हुन पाउने अ�धकार हुनेछ ।
११. सूचना �काशन गनुर् पन�ः (१) व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य बमोिजम कायार्लयले �दघर्रोगीहरुका
ला�ग �नःशुल्क औष�ध �वतरण कायर्�म अन्तगर्त सहभागी हुन सूचना �कािशत गनुर् पन�छ ।
१२. दरखास्त �दनु पन�ः

(१) �दघर्रोगीहरुले व्यवस्थापन स�मती समक्ष अनुसूची-१ बमोिजमको

दरखास्त �दनु पनर्छ ।
१३. दरखास्त साथ सं लग्न गनुर् पन� कागजातः (१) दफा १५ बमोिजमको दरखास्त साथ दे हाय
बमोिजमको कागजातहरु पेश गनुर् पन�छ ।
क. नागर�कता �माणप�को ��त�लपी,
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तर, नागर�कता नबनाएको व्यि�को हकमा जन्म दतार् र आमा वा बाबुको
नागर�कता �माणप�को ��त�ल�प,
ख. हे लम्बु गाउँपा�लका �भ�को मतदाता प�रचयप�को ��त�लपी,
तर, मतदाता प�रचयप� नबनाएको व्यि�को हकमा आमा वा बाबुको मतदाता
प�रचयप�को ��त�ल�प,
ग. हे लम्बु गाउँपा�लका अन्तगर्त कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चार�को हकमा गाउँपा�लकाको
�सफा�रस,
घ. उपचार गराएको अस्पताल वा स्वास्थ्य सं स्थाको अ�धकार�क Prescription को ��त�लपी,
ङ. हे लम्बुवासी नाग�रकले वडा कायार्लयमा कर च ु�ा गरे को र�सद ।
च. सम्बिन्धत वडाको �सफा�रस,
छ. वडाको �सफा�रस एक पटक �लएप�छ उ� आ.व. को ला�ग पुनः �लनुपन� छै न ।
(२) व्यवस्थापन स�मतीले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) मा लेिखएको बाहे क अन्य थप
कागजात माग गनर् सक्नेछ ।
१४. �नणर्य गनुर् पन�ः (१) दफा १३ बमोिजम पेश भएको दरखास्त उपर व्यवस्थापन स�मतीले
आवश्यक �नणर्य ग�र जानकार� गराउनु पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य बारे

व्यवस्थापन स�मतीले सम्बिन्धत

�नवेदकलाई �लिखत जानकार� �दनु पन�छ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम �नःशुल्क औषधी �दने �नणर्य भएमा छु टै सं केत नम्बर
समेत �दनु पन�छ ।
प�रच्छे द ६
औषधी पसल (फाम� सी) सम्बन्धी व्यवस्था
१५. औषधी पसल (फाम� सी) रहनेः (१) हेलम्बु गाउँपा�लकामा �दघर्रोगीहरुलाई �नःशुल्क औषधी
�वतरण गनर् हेलम्बु गाउँपा�लका �भ� औषधी �व�� �वतरण गन� ग�र �नयमानुसार दतार् भइ
हेलम्बु गाउँपा�लका कायार्लयमा सूचीकृत भएको फाम�शीहरु मध्येबाट सावर्ज�नक ख�रद ऐन तथा
�नयमावल� बमोिजम ��तस्पधार्को आधारमा एक �नजी औषधी पसल (फाम�सी) छनौट

गर�

अनुसूची २ बमोिजम समझौता गर� स�ालन ग�रनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छनौट भएको औषधी पसल (फाम�सी) ले चालु आ�थर्क
वषर् भर ऐ. कायर्�वधीको अ�धनमा रह� औषधी �वतरण गनर् पाउनेछ ।
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तर औषधी पसल (फाम� सी) को कायर् सन्तोसजनक भएमा व्यवस्थापन स�म�तको
�सफ�रस र कायर्पा�लकाको �नणर्यानुसार बढ�मा २ (दुई) वषर् सम्म औषधी �वतरण गनर् पाउने
गर� अव�ध थप गनर् सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम स�ा�लत औषधी पसल (फाम�सी) बाटै

सम्पूणर्

�दघर्रोगीहरुले यस कायर्�वधी बमोिजम पाउने �नःशुल्क औषधी �वतरण ग�रने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम �वतरण ग�रने औषधीको औषधी पसल (फाम�सी) ले
अनुसूची ४ बमोिजमको भरपाई गर� सो को अ�भलेख रा�ु पन�छ ।
१६. औषधी पसल (फाम� सी) स�ालन गनर् चा�हने न्यू नतम योग्यता: (१) दफा १८ बमोिजम स�ालन
हुने औषधी पसल (फाम�सी) को न्यूनतम योग्यता दे हाय बमोिजमको हुनेछ ।
क. फाम�िश सं चालनका ला�ग कानून बमोिजम योग्यता हाँ�सल ग�र नेपाल फाम� सी प�रषदमा
दतार् रहे को
ख. कानून बमोिजम फम�सी दतार् ग�र हे लम्बु गाउँपा�लकाको कायार्लयमा सूचीकृत गरे को,
ग. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) �ा� गरे को,
घ. गत आ.व. सम्मको कर च ु�ा गरे को,
प�रच्छे द ७
�व�वध
१७. सं शोधनः (१) आवश्यकता र औिचत्यको आधारमा गाँउ कायर्पा�लका बैठकको �नणर्यले यस
कायर्�व�धमा सं शोधन गनर् स�कनेछ ।
१८. बाधा अड्काउ फुकाउनेः (१) यस कायर्�व�धको कायर्न्वयन गदार् कुनै बाधा परे मा गाउँ
कायर्पा�लकाले आवश्यक �नणर्य गर� त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाई कायार्न्वयन गनर् गराउन
सक्नेछ ।
१९. बचाऊः (१) यस कायर्�व�ध जार� हुन ु भन्दा अगा�ड गाउँपा�लकाले �वतरण गरे को �दघर्रोगीहरुलाई
�वतरण �नःशुल्क औषधी यसै कायर्�वधी बमोिजम �वतरण गर�एको मा�नने छ ।

7

अनुसूची-१
(दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
�दघर्रोगीहरुका ला�ग �नःशुल्क औष�ध माग गन� दरखास्तको ढाँचा
�मतीः २० । ।
�ीमान् सं योजक ज्यू
व्यवस्थापन स�म�त
�दघर्रोगी �न:शुल्क औष�ध �वतरण कायर्�म
हे लम्बु, �सन्धुपाल्चोक ।
�वषयः �नःशुल्क �दघर्रोगी औषधी उपलब्ध गराई पाऊ ।
�स्तुत �वषयमा म “हे लम्बु गाउँ पा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध �वतरण सम्बन्धी कायर्�वधी,
२०७७” को दफा २ को (१) को खण्ड (ख) अनुसार प�रभाषीत �दघर्रोगी भएकोले हे लम्बु गाउँ पा�लकाले �दघर्रोगीहरुका
ला�ग �नशुल्क �वतरण ग�ररहे को ऐ कायर्�वधीको दफा १२ बमोिजमको औषधी �ा� गनर् ऐ. कायर्�वधीको दफा १६
बमोिजमको कागजातहरु यसै दरखास्त साथ सं लग्न ग�र �नःशुल्क उपलब्ध गराई �दन हुन यो दरखास्त पेश गरे को छु ।
व्यि�गत �ववरण
१. पूरा नाम र थरः

सम्पकर् नं:

२. स्थायी ठे गानाः
३. हालको ठे गानः
४. �दघर्रोगको �क�समः
५. सं रक्षणको नाम र थर:

सम्पकर् नं.

सं लग्न कागजात :
क. नागर�कता �माणप�को ��त�लपी,

(

)

(

) ख. मतदाता प�रचयप�को ��त�लपी,

(

)

ग. जन्म दतार् �माणप�को ��त�लपी,

(

)

घ. बाबु वा आमा वा दुबैको मतदाता प�रचयप�को ��त�लपी,

(

)

ङ. अ�धकार�क

(

)

च. अन्य .............................................. ।

Prescription को ��त�लपी,

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झु�ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला ।
दरखास्तवालाको
सह�ः
नामः
ठे गानाः
सम्पकर् नं.
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अनुसूची-२
(दफा १५ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
सम्झौतको ढाँचा
�लिखतम् स्थानीय सरकार, हेलम्बु गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय (यस प�छ �थम पक्ष भ�नएको) आगे ...................... (दतार् नं.
............�नकाय......, �म�त.......... , स्थ.ले.नं. .............) (यस प�छ दो�ो पक्ष भ�नएको) �बच हेलम्बु गाउँ पा�लका क्षे� �भ�का
�दघर्रोगीहरुलाई �दान ग�रने �नःशुल्क औषधी �वतरण गनर् दो�ो पक्ष हे लम्बु गाउँपा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध
ु � दे वानी सं �हता,
�वतरण सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७७ को दफा १८ बमोिजम छनौट भई औषधी �वतरण गनर् सहमत भएकोले मुलक
२०७४ (करार तथा अन्य दा�यत्व सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तगर्त हामी दुवै पक्ष �नम्न उिल्लिखत शतर्को अ�धनमा रह� कायर् गनर् मन्जुर
भएकाले �स्तुत करारनामा कागज हेलम्बु गा.पा. कायार्लयको प�रसरमा राजीखुशी साथ लेिख लेखाई तप�सलको साक्षीहरुको रोहवरमा
स�ह छाप ग�र एक/एक ��त बुिझ �लय� �दय� ।
तप�सल
१. दो�ो पक्षले व्यवस्थापन स�म�तबाट अनुसूची ३ बमोिजम �सफा�रस भै आएका �दघर्रोगीहरुलाई �सफा�रसमा उिल्लिखत सम्पूणर्
औषधी �नशुल्क �वतरण गनुर् पन�छ ।
२. दो�ो पक्षले �दघर्रोगीहरुलाई �वतरण ग�रने सम्पूणर् औषधीहरुको ऐ. कायर्�वधीको अनुसूची-४ बमोिजमको भरपाई गर� अ�भलेख
रा�ु पन�छ ।
३. दो�ो पक्षले �वतरण गरे को �नःशुल्क औषधी उपलब्ध गराईएका �वरामीहरु र औषधीको अनुसूची ५ बमोिजम एकमु� ��तवेदन
बनाई �थम पक्ष समक्ष पेश गर� �चल�त �नयमानुसार भु�ानी �लनु पन�छ ।
४. दो�ो पक्षले यस कारारनामाको कुनै प�न शतर् उल्लं घन गरे मा वा कायर्�व�ध बमोिजम औषधी उपलब्ध गराउन नसकेमा
�नयमानुसार ���या अगाडी बढाइर् सम्झैता र� समेत गनर् स�कनेछ ।
५. दो�ो पक्षले यो कारारनामा लागु भएको �म�तले ऐ. कायर्�वधीको दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम अव�ध भर औषधी �वतरण
गनर् पाउने छ ।
६. करारनामा समा� भई ऐ. कायर्�व�ध बमोिजम अन्य औषधी पसल (फाम�सी) छनौट भएमा उ� औषधी पसल (फाम�सी) ले औषधी
�वतरण गनर् सुचारु नगरे सम्म दो�ो पक्षले नै औषधी �वतरण गनुर् पन�छ ।
७. व्यवस्थापन स�म�तबाट �सफा�रस भएको औषधी बाहे क अन्य औषधीहरुको भु�ानी �दन गाउँ पा�लका वाध्य हुने छै न ।
८. दो�ो पक्षले यो करारनामा समा� भए प�ात् पुन: हुने ��तस्पधार्मा सहभागी हुन पाउने छ ।
९. (आवश्यकता अनुसार थप गन�)
१०. यो करारनामा कागज २०.../.../... दे िख लागु हुनेछ ।
साक्षी
क. .... िजल्ला .... गा.पा. वडा नं. ... बस्ने वषर् .... को ........ .....................१
ख. हेलम्बु गाउँ पा�लका �मुख, स्वस्थ्य शाखा, �ी............ ..............................१

दो�ो पक्षको तफर्बाट

�थम पक्षको तफर्बाट

पुरा नामः

पुरा नामः

�ो�ाइटर

�मुख �शासक�य अ�धकृत, हेलम्बु गाउँ पा�लका

(..................)

दस्तखतः

दस्तखतः

ई�त सम्वत् २०.. साल ....... म�हना ..... गते रोज ......शुभम् ।
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अनुसूची-३
(दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बिन्धत)
�नःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउनको ला�ग लेिखएको प�को ढाँचा
�म�तः २०

।

।

�ी ............................
.................................. ।
�वषयः �नःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
�स्तुत �वषयमा �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध �वतरण कायर्�मको व्यवस्थापन
स�म�तको �म�त .................... को �नणर्यानुसार दे हायको �ववरण भएको �दघर्रोगीलाई तपा�सलमा
उिल्लिखत औषधीहरु �नःशुल्क �वतरण गर� �नयम अनुसार भरपाई गर� रा�ु होला ।
�दघर्रोगीको �ववारणः
१. सं केत नं:

हेलम्बु गा.पा वडा नं....../.........

२. पूरा नाम र थरः

सम्पकर् नं:

३. स्थायी ठे गानाः
४. हालको ठे गाना:
५. �दघर्रोगको �क�समः
६. सं रक्षणको नाम र थर:

सम्पकर् नं.

७. औषधीहरुः
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.
छ.
.............................
आ�धकार�क दस्तखत
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अनुसूची-४
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत)
भरपाईको ढाँचा
�ी �मुख �साशक�य अ�धकृत ज्यू,
हे लम्बु गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय
हे लम्बु, �सन्धुपाल्चोक ।

भरपाई दादै हे लम्बु गाउँपा�लका वडा नं........, .........................बस्ने बषर् ....... को म

......................................... स�ेत नं. ............ लाई �दघर्रोगीहरुका ला�ग �न:शुल्क औष�ध �वतरण
कायर्�मको व्यवस्थापन स�म�तको �म�त .................... को �नणर्यानुसार ..................... �दधर्रोगको
�नःशुल्क औषधीहरु तप�सलको �म�तमा ...........................बुिझ�लई स�ह छाप ग�र यो भरपाई
ग�र�दएको छु । भरपाइमा उल्लेिखत औषधीहरुको जम्मा ख�रद मुल्य रु ........................... (अक्षरे पी
............................................. ) परे कोमा उ� रकम हे लम्बु गाउँपा�लका वडा नं ........ िस्थत

रहेको ................................................... औषधी पसलको नाममा उपलब्ध गराइ�दनुहन
ु अनुरोध
समेत गदर्छु ।
�म�त

औषधीको नाम

इकाई

प�रमाण

औषधी �ा� गन� �वरामी/��त�नधीको
दस्तखत
नाम:
ठे गाना:
सम्पर्क नं:
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हस्तक्षार

अनुसूची-५

(दफा ७ को उपदफा १ को (घ) सँग सम्बिन्धत)
मा�सक ��तवेदनको ढाँचा
�म�त:
�ी �मुख �शास�कय अ�धकृत ज्यू
हे लम्बु गाउँपा�लकाको कायार्लय
हे लम्बु, �सन्धुपाल्चोक
�वषय: मा�सक ��तवेदन सम्बन्धमा ।
हे लम्बु गाउँपा�लकाको �दघर्रोगीहरुका ला�ग �नःशुल्क औषधी �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७७ बमोिजम
२०......./............ म�हनामा यस ................................. औषधी पसलबाट तपिशल बमोिजमका
�दघर्रोगका �वरामीहरुलाइ तपिशल बमोिजमको मुल्य बरावरको औषधी उपलब्ध गराइएको व्यहोरा
अनुरोध ग�रन्छ ।
जम्मा �वरामी सं ख्या:

म�हला:

०-१९ वषर् सम्मका �वरामी सं ख्या:

पुरुष:
६० वषर् भन्दा मा�थका �वरामी सं ख्या:

तपिशल:
�.स

�वरामीको नाम थर

ठे गाना

सं केत नं

औषधीको मुल्य
��न्ट

....... % ले

�ाईस

घटाउदा हुने मूल्य

सम्पर्क

कै�फयत

नं

��तवेदन तयार गन�
दस्तखत
नाम:
पद:
र्

ं
आज्ञाले
भीमराज कोइराला
�मुख �शासक�य अ�धकृत

मूल्य रु. ५।- मा�
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