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एक विद्यालय एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सञ् चालन काययविधि, २०७८ 

 

 

प्रस्तािना: विद्यालय तहबाट विद्यार्थीलाई सन्तधुलत र पोविलो खानेकुरा खाने तर्था स्िस्र्थ जीिनशैली 
अपनाउन उत्प्प्ररेरत गरी सर्मग्र स्िास््य, सरसफाई र पोिण प्रिर्द्यन गनुयका सारै्थ विद्यार्थीको जीिन शैलीर्मा 
सकारात्प्र्मक पररितयन ल्याउन कणायली प्रदेश धित्रका प्रत्प्येक स्र्थानीय तहर्मा  कम्तीर्मा एक-एक विद्यालय 
पने गरी र्माध्यधर्मक तहसम्र्म सञ् चाधलत विद्यालयर्मा विद्यालय स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सञ् चालन गनय 
िाञ्छनीय िएकोले, 
कणायली प्रदेश विधनयोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बर्मोजजर्म कणायली प्रदेश सरकारले 
यो काययविधि बनाएको छ।  
1. संजिप्त नार्म र प्रारम्ि: (१) यस काययविधिको नार्म "एक विद्यालय एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म 

सञ् चालन काययविधि, २०७८" रहेको छ। 

 (२) यो काययविधि तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ।  

2. पररिािााः वििय िा प्रसङ्गले अको अर्थय नलागेर्मा यस काययविधिर्मा,- 

(क) "काययक्रर्म" िन् नाले यस काययविधि बर्मोजजर्म सञ् चालन हनु ेएक विद्यालय एक 
स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सम्झन ुपछय। 

(ख) "कायायलय" िन् नाले सार्माजजक विकास कायायलय सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
जशिा विकास धनदेशनालयलाई सरे्मत जनाउँछ। 

(ग)  "विद्यालय" िन् नाले साियजधनक तर्था सार्मदुावयक र्माध्यधर्मक विद्यालय सम्झन ु
पछय। 

(घ) "विद्यालय स्िास््यकर्मी" िन् नाले प्रदेश सरकार र्मातहातर्मा रहने गरी धनयकु्त 
विद्यालय स्िास््यकर्मी  सम्झन ुपछय। 

(ङ) "र्मन्त्रालय" िन् नाले सार्माजजक विकास र्मन्त्रालय सम्झन ुपछय। 

(च) "सधर्मधत" िन् नाले दफा ४ बर्मोजजर्मको धनदेशक सधर्मधत सम्झन ुपछय। 

3. काययक्रर्म सञ् चालनको िते्राः (1) काययक्रर्म सञ् चालनको िेत्र देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः 
(क) स्िास्र्थ जीिन शैली अपनाउन उत्प्प्ररेरत गने, 
(ख) सरसफाई र पोिण प्रिर्द्यन  गने, 
(ग) प्रिियनात्प्र्मक, प्रधतकारत्प्र्मक र प्रार्थधर्मक उपचारात्प्र्मक सेिा उपलब्ि गराउन।े 

(२) कायायलय, सम्बजन्ित विद्यालय र विद्यालय स्िा्यकर्मी बीच अनसूुची-१ बर्मोजजर्म 
धत्रपिीय सम्झौता गरी काययक्रर्म सञ् चालन गररनेछ। 

4. धनदेशक सधर्मधताः (१) काययक्रर्मको कायायन्ियनका लाधग नीधतगत र्मागयदशयन र सर्मन्िय गनय देहाय 
बर्मोजजर्मको धनदेशक सधर्मधत रहनेछ:- 

(क) सजचि, र्मन्त्रालय         -संयोजक 

(ख) धनदेशक, जशिा विकास धनदेशनालय        -सदस्य 

(ग) धनदेशक, स्िास््य सेिा धनदेशनालय      -सदस्य 

(घ) उपसजचि प्रधतधनधि, र्मखु्यर्मन्त्री तर्था र्मजन्त्रपररिद्को कायायलय  -सदस्य 
(ङ) उपसजचि प्रधतधनधि, आधर्थयक र्माधर्मला तर्था योजना र्मन्त्रालय    -सदस्य 
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(च) उपसजचि प्रधतधनधि, आन्तररक र्माधर्मला तर्था कानून र्मन्त्रालय   -सदस्य 

(छ) प्रर्मखु, स्िास््य र्महाशाखा, र्मन्त्रालय        -सदस्य 

(ज) प्रर्मखु, शैजिक धबकास र्महाशाखा, र्मन्त्रालय                -सदस्य 

(झ) संयोजकले तोकेको र्मन्त्रालयको अधिकृत          -सदस्य सजचि 

 (2) सधर्मधतले आिश्यकता अनसुार वििय विज्ञलाई सो सधर्मधतको बैठकर्मा आर्मन्त्रण गनय 
सक्नेछ। 

 (3) सधर्मधतको बैठक संयोजकले तोकेको धर्मधत, सर्मय र स्र्थानर्मा बस्नेछ। 

 (4) सधर्मधतको बैठक सम्बन्िी काययविधि सधर्मधत आफैले धनिायरण गरे बर्मोजजर्म हनुेछ। 

5. सधर्मधतको कार्म, कतयव्य र अधिकार: सधर्मधतको कार्म, कतयव्य र अधिकार देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः- 

(क) काययक्रर्मको प्रिािकारी कायायन्ियनका लाधग प्रार्थधर्मकता धनिायरण, नीधतगत 
र्मागय धनदेशन, योजना तर्था  र्मापदण्ड तजुयर्मा गने, 

(ख) काययक्रर्मको प्रिािकारीताका लाधग अनगुर्मन तर्था रू्मल्याङ्कन गने, गराउने। 

6. छनोट सधर्मधताः (१) काययक्रर्म सञ् चालन हनुे विद्यालय र विद्यालय स्िास््यकर्मी छनोटका लाधग 
देहाय बर्मोजजर्मको छनोट सधर्मधत रहनेछ: 

(क) धनदेशक, जशिा विकास धनदेशनालय        -संयोजक 

(ख) अधिकृत प्रधतधनधि, र्मखु्य र्मन्त्री तर्था र्मजन्त्रपररिद्को कायायलय  -सदस्य 
(ग) अधिकृत प्रधतधनधि, र्मन्त्रालय         -सदस्य 

(घ) धनदेशक सधर्मधतको संयोजकले तोकेको नधसयङ अधिकृत      -सदस्य 

(ङ) संयोजकले तोकेको कायायलयको अधिकृत        -सदस्य सजचि  

(2) छनोट सधर्मधतले आिश्यकता अनसुार वििय विज्ञलाई सधर्मधतको बैठकर्मा आर्मन्त्रण 
गनय सक्नेछ। 

(3) छनोट सधर्मधतको बैठक संयोजकले तोकेको धर्मधत, सर्मय र स्र्थानर्मा बस्नेछ। 

(4) छनोट सधर्मधतको बैठक सम्बन्िी काययविधि सो छनोट सधर्मधत आफैले धनिायरण गरे 
बर्मोजजर्म हनुेछ। 

7. छनोट सधर्मधतको कार्म, कतयव्य र अधिकार: छनोट सधर्मधतको कार्म, कतयव्य र अधिकार देहाय 
बर्मोजजर्म हनुेछ: 

(क) काययक्रर्म सञ् चालन हनुे विद्यालय र स्र्थान छनोट गनय र्मन्त्रालयलाई धसफाररस 
गने, 

(ख) सूचना प्रकाशन गने, 
(ग) आिेदन सङ्कलन गने, 
(घ) अन्तिायताय सधर्मधत गठन गने, 
(ङ) विद्यालय स्िास््यकर्मी छनोट गने, 
(च) छनोट िएका विद्यालय स्िास््यकर्मीलाई करारका लाधग कायायलयर्मा धसफाररस 

गने। 

8. विद्यालय छनोटका आिार: (१) कणायली प्रदेश धित्रका प्रत्प्येक स्र्थानीय तहबाट कम्तीर्मा एक 
विद्यालय पने गरी छनोट गररनेछ। 

(२) विद्यालय छनोटका आिार देहाय िर्मोजजर्म हनुेछ:- 
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(क) विद्यार्थी सङ्खख्या िेरै िएका, 
(ख) स्िास््य संस्र्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका, 
(ग) काययक्रर्म सञ् चालन गनय आिश्यक िएका। 

(3) उपदफा (१) र (2) बर्मोजजर्म विद्यालय छनोट गदाय सर्मान प्रकृधतका काययक्रर्म 
सञ् चालन िैरहेका विद्यालयर्मा दोहोरो पने गरी विद्यालय छनोट गररने छैन। 

9. योग्यतााः विद्यालय स्िास््यकर्मीको योग्यता देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः- 

(क) र्मान्यता प्राप्त जशिण संस्र्थाबाट नधसयङ्ग विियर्मा प्रर्माणपत्र तह उत्तीणय िएको िा 
र्मान्यता प्राप्त जशिण संस्र्थाबाट सार्मान्य जचवकत्प्सार्मा प्रर्माणपत्र तह उत्तीणय 
िएको, 

(ख) नेपाल नधसयङ्ग काउजन्सलर्मा नार्म दताय िा नेपाल स्िास््य व्यिसाय पररिद् र्मा 
नार्म दताय र निीकरण िएको, 

(ग) नेपाली नागररक, 
(घ) अठार ििय पूरा िई पचास ििय ननाघेको र 
(ङ) नैधतक पतन देजखने फौजदारी अधियोगर्मा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको। 

10. सूचना प्रकाशनाः विद्यालय स्िास््यकर्मीको पदपूधतयको लाधग कजम्तर्मा पन्र ददनको म्याद ददई 
र्मन्त्रालय र कायायलयको सूचनापाटी, िेिसाईट तर्था कुन ै एक पधत्रकार्मा सूचना प्रकाशन 
गनुयपनेछ। 

11. आिेदन ददन ुपनेाः सूचनार्मा तोवकएको स्र्थान र सर्मयर्मा अनसूुची-२ बर्मोजजर्मको ढाँचार्मा आिेदन 
ददन ुपनेछ।आिेदन ददँदा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 

12. संलग्न कागजाताः दरखास्त सार्थ देहाय बर्मोजजर्मको कागजात संलग्न गनुयपनेछाः- 
(क) नेपाली नागररकताको प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप, 
(ख) शैजिक योग्यताको प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप, 
(ग) अनिुि िा ताधलर्म िए सो प्रर्माणपत्रको प्रधतलवप, 
(घ) सम्बजन्ित संस्र्थार्मा दताय हनुपुनेको हकर्मा उक्त संस्र्थार्मा दताय िएको 

प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप, 
(ङ) विदेशी शैजिक संस्र्थाबाट प्राप्त शैजिक उपाधिको हकर्मा सर्मकिता धनिायरणको 

प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप। 
13. संजिप्त सूची प्रकाशनाः (१) विद्यालय स्िास््यकर्मीका लाधग प्राप् त दरखास्त र्मध्येबाट छनोट 

सधर्मधतले देहायका आिारर्मा संजिप्त सूची तयार तयार गरी प्रकाशन गनुयपनेछाः- 

(क) शैजिक योग्यता बापत पैंधतस अङ्काः प्रर्थर्म शे्रणी िा सो िन्दा र्माधर्थ बापत पैंधतस 
अङ्क, दितीय शे्रणी बापत तेत्तीस, ततृीय शे्रणी बापत एकधतस, 

(ख) अनिुि बापत प्रधत ििय एक अङ्कका दरले बढीर्मा पाँच अङ्क,  

(ग) सर्मािेजशता बापत पाँच अङ्क, 
स्पविकरणाः "सर्मािेशीता" िन् नाले र्मवहला, आददिासी/जनजाती, र्मिेशी, दधलत 
र वपछधडएको िेत्र सम्झन ुपछय। 

(घ) अपाङ्गता बापत पाँच अङ्क। 

 



4 
 

(2) उपदफा (1) बर्मोजजर्म संजिप्त सूची प्रकाशन गदाय र्माग गरीएको सङ्खख्याको दोव्िर 
सङ्खख्या प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(3) संजिप्त सूचीर्मा परेका उम्रे्मद्बारलाई अन्तिायतायको लाधग सात ददनको सर्मय ददई सूचना 
प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(४) संजिप्त सूचीर्मा परेका उरे्मिारले आिेदनर्मा छनोट गरेको स्र्थानीय तहको आिारर्मा 
कणायली प्रदेशको स्र्थायी बाधसन्दा िएर्मा पाँच अङ्क, सम्बजन्ित जजल्लाको स्र्थायी बाधसन्दा िए र्थप 
पाँच अङ्क र सम्बजन्ित स्र्थानीय तहको स्र्थायी बाधसन्दा िएर्मा र्थप दश अङ्क प्रदान गररनेछ। 

14. अन्तरिातायाः (1) दफा 1३ बर्मोजजर्म संजिप्त सूचीर्मा परेका उम्रे्मिारलाई र्मात्र अन्तिायतायर्मा सर्मािेश 
गररनेछ। 

(2) अन्तिायतायको अधिकतर्म अङ्क तीस हनुेछ। अन्तिायतायको अङ्क प्रदान गदाय सत्तरी प्रधतशत 
िन्दा बढी र चाधलस प्रधतशत िन्दा घटी अङ्क प्रदान गनुय परेर्मा स्पि आिार र कारण उल्लेख 
गनुयपनेछ। 

(3) अन्तिायतायको रू्मल्याङ्कन गने प्रत्प्येक सदस्यले प्रत्प्येक उम्रे्मिारको अलग अलग 
फारार्मर्मा रू्मल्याङ्कन गनुयपनेछ। अन्तिायताय सर्माप् त हनुासार्थ रू्मल्याङ्कनकतायको रोहिरर्मा धसलबन्दी 
गरी सो खार्मको बावहर विज्ञ लगायत अन्तिायतायर्मा सारे्मल सबै सदस्यले सहीछाप गनुय पनेछ। 

(4) छनोट सधर्मधतले अन्तिायतायकारले प्रदान गरेको अङ्कको औित धनकाली अन्तिायतायको 
प्राप्ताङ्क कायर्म गनेछ। 

(5) अन्तिायतायको लाधग तोकेको धर्मधतर्मा अन्तिायतायर्मा उम्रे्मिार सहिागी निएर्मा पनुाः 
अन्तिातायर्मा सर्मािेश गररने छैन। 

15. अजन्तर्म नार्मािली प्रकाशनाः (१) छनोट सधर्मधतले दफा १3 को उपदफा (१) र उपदफा (4) 
बर्मोजजर्म उम्रे्मिारले प्राप्त गरेको अङ्क र दफा १4 बर्मोजजर्म अन्तिायतायबाट प्राप्त गरेको अङ्क सरे्मत 
जोडी कुल प्राप्ताङ्कको आिारर्मा सफल उम्रे्मिारको योग्यताक्रर्म अनसुार अजन्तर्म नार्मािली प्रकाशन 
गनेछ। 

(२) अजन्तर्म नार्मािली प्रकाशन गदाय शत प्रधतशत बैकजल्पक उम्रे्मिारको नार्मािली सरे्मत 
सर्मािेश गनुय पनेछ। 

(3) सफल उरे्मद्बारलाई करार सम्झौता गनय आउन सात ददनको सर्मय ददई सूचना 
प्रकाशन गनुय पनेछ। 

16. धसफाररस र धनयजुक्ताः  (१) छनोट सधर्मतले सफल उम्रे्मिारलाई करार सेिार्मा धलनका लाधग 
कायायलयर्मा धसफाररस गनुय पनेछ। 

(२) कायायलयले अनसूुची-3 बर्मोजजर्म करार सम्झौता गनुयपनेछ।  

(3) करार सम्झौता गरेका सफल उम्रे्मद्बारलाई अनसूुची-4 बर्मोजजर्म करार धनयजुक्त 
ददनपुनेछ। 

(4) करार सेिाका कर्मयचारीको पदािधि एक पटकर्मा छ र्मवहना नबढ्ने गरी करार 
सम्झौतार्मा तोवकए बर्मोजजर्म हनुेछ। करार सेिार्मा रहेका विद्यालय स्िास््यकर्मीिारा सम्पाददत 
कायय सन्तोिजनक रहेर्मा करारको अिधि आिश्यकता अनसुार र्थप गनय सवकनेछ। 

(5) करारर्मा धलइएका विद्यालय स्िास््यकर्मीको पद छ र्मवहना धित्र ररक्त िएर्मा 
बैकजल्पक सूचीर्मा रहेका उम्रे्मिार र्मध्येबाट योग्यताक्रर्मको आिारर्मा करारर्मा धलइनेछ। 
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17. पाररश्रधर्मकाः (1) विद्यालय स्िास््यकर्मीको पाररश्रधर्मक स्िास््य सेिाको पाँचौ तहको शरुु तलब 
स्केल बराबर हनुेछ।  

(2) कजम्तर्मा छ र्मवहनासम्र्म धनरन्तर करार सेिार्मा काययरत विद्यालय स्िास््यकर्मीलाई 
धनयर्मानसुार िावियक एक र्मवहना शरुु तलब स्केल बराबरको चाडपिय खचय उपलब्ि 
गराइनेछ।यसका अधतररक्त स्र्थानीय तह तर्था विद्यालयले धनयर्मानसुार र्थप सवुििा ददन िािा पने 
छैन। 

18. पाररश्रधर्मक िकु्तानी: कायायलयले विद्यालय स्िास््यकर्मीको पाररश्रधर्मक सम्बजन्ित विद्यालय र्माफय त 
िकु्तानी गनुय पनेछ। विद्यालयले पाररश्रधर्मक िकु्तानी र्माग गदाय धनजको हाजजर प्रर्माजणत गरी 
विद्यालयको धसफाररस सवहत पेश गनुय पनेछ। 

19. विदााः (1) विद्यालय स्िास््यकर्मीले र्माधसक एक ददनका दरले घर धबदा र िैपरी आउने धबदा 
पाउनेछ।यो धबदा प्रत्प्येक िियको चैत्र र्मसान्तधित्र खचय निएर्मा सजञ् चत हनु ेछैन। 

(2) वकररया िस्न ुपने िएर्मा एक पटकर्मा बढीर्मा पन्र ददन वकररया धबदा पाउनेछ।  

(3) र्मवहला कर्मयचारीको हकर्मा धनज प्रसूधत हनुे अिस्र्था िएर्मा प्रसूधत हनु ुअजघ र पधछ 
गरी बवढर्मा अन्ठानब्बे ददनसम्र्म प्रसूधत धबदा पाउनछे। 

(4) करार सेिाका कर्मयचारी धबदा बसेकै अिस्र्थार्मा करारको म्याद सर्माप्त िएर्मा म्याद 
सर्माप्त िए पधछको कुनै सेिा सवुििा उपलब्ि हनुे छैन। 

20. िर्मता अधििवृर्द् काययक्रर्माः  (1) विद्यालय स्िास््यकर्मीको िर्मता अधििवृर्द् ताधलर्मको व्यिस्र्था 
आिश्यकता अनसुार र्मन्त्रालय र कायायलयले गनय सक्नेछ। 

(2) स्र्थानीय तह तर्था विद्यालयले विद्यालय स्िास््यकर्मीलाई आिश्यकता अनसुार िर्मता 
विकासका लाधग सम्बजन्ित ताधलर्मर्मा पठाउन ुपनेछ। 

21.  विद्यालय स्िास््यकर्मीको कार्म, कतयव्य र अधिकाराः विद्यालय स्िास््यकर्मीको कार्म, कतयव्य र 
अधिकार देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः - 

(क) काययक्रर्मलाई प्रिािकारी रुपर्मा सञ् चालनका लाधग व्यिस्र्थापकीय िधूर्मका 
धनिायह गने, 

(ख) विद्यालय स्िास््यकर्मीले स्िास््य सम्बन्िी प्रिियनात्प्र्मक, प्रधतकारात्प्र्मक, 
प्रार्थधर्मक उपचारात्प्र्मक र प्रिेण सेिा उपलब्ि गराउन ुपने, 

(ग) छनोट िएको विद्यालयको अधतररक्त आिश्यकता अनसुार स्र्थानीय तहले 
खटाएको अन्य विद्यालयर्मा सरे्मत विद्यालय स्िास््यकर्मीको रुपर्मा कार्मकाज 
गनुय पने,  

(घ) विद्यालयर्मा आकजस्र्मक स्िास््य सेिा प्रदान गनयका लाधग विद्यार्थीको 
अधििािकसँग अनसूुची-5 बर्मोजजर्म पूिय ससूुजचत र्मञ् जरुीनार्मा धलन ुपने, 

(ङ) विद्यायी/जशिक/कर्मयचारीलाई र्थप उपचार आिश्यक िएर्मा अधनिायय रुपर्मा 
अनसूुची-6 बर्मोजजर्मको प्रेिण पजुाय िरेर सम्बजन्ित स्िास््य संस्र्थार्मा पठाउन ु
पने। 

22. कायायलयको िधूर्मका:- कायायलयको िधूर्मका देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः- 
(क) छनोट िई आएका विद्यालय स्िास््यकर्मीलाई करार सम्झौता गरी तोवकएको 

विद्यालयर्मा कार्मकाज गनय खटाउने, 
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(ख) विद्यालय स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सञ् चालनको लाधग सरोकारिाला धनकायहसँग 
सहजीकरण र सर्मन्िय गने, 

(ग) विद्यालयर्मा धनयधर्मत रुपर्मा प्रिािकारी ढङ्गले काययक्रर्म सञ् चालन िए निएको 
अनगुर्मन गने, 

(घ) विद्यालय स्िास््यकर्मी सम्बन्िी कार्म गनयका लाधग कायायलयले एक जना 
कर्मयचारीलाई सम्पकय  ब्यजक्त तोक्न।े 

23. स्र्थानीय तहको  िधूर्मका: स्र्थानीय तहको िधूर्मका देहाय बर्मोजजर्म हनुेछ:- 
(क) काययक्रर्म सञ् चालनको लाधग सहजजकरण र सर्मन्िय गने, 
(ख) आिश्यक औिधि, उपकरण उपलब्ि गराउन सहयोग गने, 
(ग)  विद्यालयर्मा सधुतयजन्य पदार्थय, र्मददराजन्य पदार्थय, पत्र ुखाना लगायतका अखाद्य 

पदार्थय  धनयन्त्रण गने, 
(घ) काययक्रर्म धनयधर्मत रुपर्मा प्रिािकारी ढङ्गले सञ् चालन िए निएको हेने र 

प्रिािकारी बनाउन आिश्यक कायय गने,   

(ङ)  विद्यालय र स्र्थानीय तहको स्िास््य शाखा धबच सर्मन्िय गने, 
(च) काययक्रर्म प्रिािकारी रुपर्मा सञ् चालन गनय आिश्यकता अनसुार आधर्थयक 

सहयोग गने, 
(छ) विद्यालय स्िास््यकर्मीलाई आिश्यकता अनसुार स्र्थानीय तहधित्रका अन्य 

विद्यालयर्मा कार्मकाजर्मा खटाउने।  

24. विद्यालयको िधूर्मका: विद्यालयको िधूर्मका देहाय बर्मोजजर्म हनुेछाः- 

(क) कायायलयबाट धसफाररस िई आएका विद्यालय स्िस््यकर्मीलाई विद्यालयर्मा 
हाजजर गराई कार्मकाजर्मा लगाउने, 

(ख) तै्रर्माधसक रुपर्मा काययक्रर्मको प्रगधत वििरण धनदेशनालय, स्र्थानीय तह र 
कायायलयर्मा पठाउने। 

25. करार अन्त्प्य: विद्यालय स्िास््यकर्मीको काययसम्पादन सन्तोिजनक निएको िनी सम्बजन्ित 
विद्यालय िा कायायलयले धसफाररस गरेर्मा जशिा विकास धनदेशनालयले आिश्यक छानविन गदाय 
काययसम्पादन सन्तोिजनक िएको नपाएर्मा त्प्यस्तो करार सम्झौता जनुसकैु सर्मयर्मा िङ्ग गरी 
धनजलाई करार सेिाबाट हटाउन सक्नेछ। त्प्यसरी करार सम्झौता िङ्ग गनय अजघ धनजलाई आफ्नो 
सफाइ पेश गने र्मौकाबाट बजञ् चत गररने छैन। 

26. दाबी गनय नपाउने: यस काययविधि बर्मोजजर्म विद्यालय स्िास््यकर्मीले करार सेिार्मा कार्म गरेकै 
आिारर्मा पधछ कुनै पधन पदर्मा अस्र्थायी िा स्र्थायी धनयजुक्त हनुका लाधग दाबी गनय पाउने छैन। 

27. अनगुर्मन र रू्मल्याङ्कनाः काययक्रर्मको प्रिािकाररताको लाधग र्मन्त्रालय, धनदेशनालय र कायायलयले 
अनगुर्मन तर्था र्मलु्याङ्कन गनय सक्नेछ।  

28. बािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः यस काययविधि बर्मोजजर्म काययक्रर्म सञ् चालन गदाय कुनै बािा 
अड्काउ उत्प्पन् न िएर्मा र्मन्त्रालयले त्प्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

29. अनसूुचीर्मा हेरफेर तर्था र्थपघट गनय सक्नेाः र्मन्त्रालयले आिश्यकता अनसुार अनसूुचीर्मा हेरफेर 
तर्था र्थपघट गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची -१ 
(दफा ३ को उपदफा (2) सँग सम्बजन्ित) 
      सर्मझदारी पत्रको ढाचँा 

 

एक विद्यालय एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सञ् चालनका लाधग कायायलय (प्रर्थर्म पि), सम्बजन्ित विद्यालय 
(दोश्रो पि) तर्था सम्बजन्ित विद्यालय स्िास््यकर्मी (ततृीय पि) बीच िएको आज धर्मधत ................ 
का ददन ............... नगरपाधलका÷गाँउपाधलका (सम्झौता िएको स्र्थान) र्मा धनम्न सािीहरुको रोहिरर्मा 
"एक विद्यालय एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म" सञ् चालन गनयका लाधग प्रर्थर्म 
पि..............................................,दोश्रो पि.................................................... तर्था  
तेस्रो पि ...............................................बीच देहायर्मा उल्लेजखत शतयहरुको अिीनर्मा रही 
काययक्रर्म सञ् चालन गनयका लाधग सहकायय गनय सहर्मधत िई यो धत्रपिीय सर्मझदारी गरीएको छ। 

 

सर्मझदारीको शतयहरु 

१. काययक्रर्म सञ् चालनको क्रर्मर्मा तीनै पिले एक विद्यालय एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म सञ् चालन 
काययविधि, २०७८ र्मा िएका व्यिस्र्थाहरुको पूणय पालना गनुय गराउन ुपनेछ। 

२. प्रर्थर्म पििारा काययक्रर्म सञ् चालनका लाधग प्रस्तावित एिं स्िीकृत गरीएको योजना तर्था 
वक्रयाकलाप कायायन्ियनर्मा आिश्यक सहयोग गने दोश्रो तर्था तेश्रो पिको कतयव्य हनुेछ। 

३. काययविधि स्िीकृत िएको पवहलो ििय काययक्रर्म सञ् चालनको लाधग आिश्यक जनशजक्त 
व्यिस्र्थापन पवहलो पिले गनुय पनेछ सारै्थ दोश्रो पिले काययक्रर्म कायायन्ियनका लाधग आिश्यक 
कोठाहरुको व्यिस्र्था गनुयपनेछ र तेश्रो पिले आफ्नो कार्म, कतयव्य र अधिकार बर्मोजजर्म कायय  
सम्पादन गनुयपनेछ।  

४. काययक्रर्म विस्तार एिं विकासका लाधग दोश्रो तर्था तेश्रो पिले आिश्यक श्रोतको व्यिस्र्था गरी 
आंजशक िा पूणयरुपर्मा योगदान गनय सक्नेछ। 

५. काययक्रर्म सञ् चालन गने सन्दियर्मा प्रर्थर्म तर्था दोश्रो पिले तेश्रो पिलाइय आफ्नो विियगत 
विज्ञताका िेत्रर्मा राविय÷प्रादेजशक नीधत, धनयर्म, काययक्रर्म धनदेजशका पालना गनय गराउनका लाधग 
सर्मय सर्मयर्मा धनरीिण, अिलोकन, सरसल्लाह, सझुाि तर्था धनदेशन ददन सक्नेछ। प्रर्थर्म तर्था 
दोश्रो पिले ददएको धनदेशनको पालना गनुय गराउन ुतेश्रो पिको कतयव्य हनुेछ। 

६. पवहलो पिले आिश्यकतानसुार काययक्रर्म सञ् चालनको जजम्रे्मिारी दोश्रो पिलाइय ददनसक्नेछ। 
यसका लाधग प्रर्थर्म पिले जनशजक्त व्यिस्र्थापन लगायतका िेत्रका लाधग आिश्यक बजेट दोश्रो 
पिलाइय विधनयोजन गनुयपनेछ। 

७. काययक्रर्म सञ् चालन गने सन्दियर्मा प्रर्थर्म पिले दोश्रो तर्था तेश्रो पिसँग अनगुर्मन, रू्मल्याङ्कन गरी 
राय तर्था सझुाि र्माग गनय सक्नेछ। यसरी र्माग िएको सझुाि उपयकु्त सर्मयधित्र दिैु पिले 
पवहलो पिलाइय उपलव्ि गराउनपुनेछ। प्राप्त सझुािको आिारर्मा प्रर्थर्म पिले काययक्रर्मको 
र्मोडाधलटीर्मा सर्मायोजन गनय सक्नेछ। 

८. काययक्रर्मका लाधग प्राप्त हनुे सहयोग रकर्म तर्था जजन्सी सरसर्मानको दरुुपयोग हनु नददनको लाधग 
तेश्रो पिले आिश्यक व्यिस्र्था धर्मलाउनेछ। त्प्यस काययर्मा प्रर्थर्म र दोश्रो पिले आिश्यक 
सहयोग गनेछ। 
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९. काययक्रर्म सञ् चालन गने सन्दियर्मा कुनै विियर्मा सर्मस्या देखा परेर्मा तीनै पि धबच सहर्मधत 
कायर्म गरी यस धत्रपिीय सर्मझदारीपत्रर्मा संशोिन तर्था पररर्माजयन गनय सवकनेछ। 

१०. यस सर्मझदारीपत्र बर्मोजजर्म कायायन्ियनको क्रर्मर्मा कुनै वििाद उत्प्पन्न िएर्मा तीनै पिबीच 
आपसी सर्मझदारीबाट वििादको सर्मािान गररनेछ। तर यसरी आपसी सर्मझदारी कायर्म हनु 
नसकेर्मा काययक्रर्म धनदेशक सधर्मधतबाट गरीने धनणयय अजन्तर्म हनुेछ। 

११. यस सर्मझदारीपत्रर्मा उल्लेख निएका विियर्मा "एक विद्यालय एकस्िास््यकर्मी काययक्रर्म 
सञ् चालन काययविधि, २०७८" बर्मोजजर्म हनुेछ। 

 

(ततृीय पि)को तफय बाट                 (दितीय पि)को तफय बाट       (प्रर्थर्म पि) को तफय बाट 
           

पदाः   पदाः पद: 

हस्तािर:        हस्तािर:        हस्तािर:     

       कायायलयको छापाः    कायायलयको छापाः 
               

सािी     सािी     सािी 
........................................................................................................................... 
पूरा नार्म, र्थराः       पूरा नार्म, र्थराः   पूरा नार्म, र्थराः 
पदाः          पदाः     पदाः 
ईधत सम्ित ्........... साल ........... र्मवहना.............. गते .............. रोज शिुर्म ्l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

अनसूुची -२ 
(दफा 11 सँग सम्बजन्ित) 
दरखास्त फारार्मको ढाचँा 

 
 

कणायली प्रदेश सरकार कायायलय प्रयोजनको लाधगाः 
परीिार्थीको संकेत नम्बराः 
रोल नं./विज्ञापन नं./सूचना नं. 
............./.........../............
... 

हालसालै जखचेको 
पासपोटय साईजको 
परैु र्मखुाकृधत देजखने 
फोटो यहाँ टास्न े
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सार्माजजक विकास र्मन्त्रालय 
सखेुत, नेपाल 

 
 (क) उम्रे्मिारले दरखास्त फारर्म िरेका पद सम्बन्िी वििरण: 

१. विज्ञापन नं. : २. पद: 

३. आिदेन ददन चाहेको स्र्थानीय तहाः 

 

(ख) उम्रे्मिारको िैयजक्तक वििरण 
उम्रे्मिारको नार्म र्थर  (देिनागरीर्मा)  

(अंग्रजेी ठूलो 
अिरर्मा) 

 धलङ्ग: 

जन्र्म धर्मधत : (वि.सं.र्मा)               (ईजस्ि संित्प् र्मा) हालको 
उरे्मर:                
...........ििय
.....र्मवहना 

नागरीकता नं: जारी गने जजल्ला : धर्मधत : 
स्र्थायी 
ठेगाना 

क) जजल्ला ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 

 घ) टोल : ङ) र्मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईरे्मल: 

बाबकुो नार्म, र्थर : आर्माको नार्म, र्थर: 

बाजेको नार्म, र्थर : 
 
 
(ग) शैजिक योग्यता/ताधलर्म (दरखास्त फारार्म िरेको पदको लाधग चावहने आिश्यक न्यूनतर्म शैजिक 
योग्यता/ताधलर्म र्मात्र उल्लेख गने) 
आिश्यक न्यूनतर्म 
योग्यता 

विश्वविद्यालय/बोडय/ताधलर्म 
ददने संस्र्था 

शैजिक 
उपाधि/ताधलर्म  

संकाय शे्रणी/प्र
धतशत 

रू्मल 
वििय 

शैजिक योग्यता      
     

ताधलर्म      
(घ) अनिुि सम्बन्िी वििरण  

कायायलय पद सेिा/सरू्मह/उपसरू्मह शे्रणी/तह स्र्थायी/अस्र्थायी/करार 
अिधि 
देजख सम्र्म 
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रै्मले यस दरखास्तर्मा खलुाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्प्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लाधग 
अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको ठहररएर्मा प्रचधलत कानून 
बर्मोजजर्म सहनेछु/बझुाउनेछु।उम्रे्मिारले पालना गने िनी प्रचधलत कानून तर्था यस दरखास्त फारार्मका 
पषृ्ठहरुर्मा उल्लेजखत सबै शतय तर्था धनयर्महरु पालना गनय र्मन्जरु गदयछु।सारै्थ करारर्मा उल्लेजखत शतयहरु पूणय 
रुपर्मा पालना गनेछु र करारको सर्मयिन्दा अगािै करारको अन्त्प्य गदाय कजम्तर्मा एक र्मवहनाको पूिय सूचना 
ददई आफू काययरत विद्यालयर्मा  धनिेदन ददनेछु। 
उम्रे्मिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्रे्मिारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 
धर्मधत: 

कायायलयले िनेाः 
रधसद/िौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत िए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ु गनेको नार्म र 
दस्तखताः 
धर्मधत : 

दरखास्त 
स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
धर्मधत : 

 

द्रिव्य : दरखास्त सार्थ सूचनार्मा उल्लेजखत लगायत धनम्नधलजखत कागजातहरु अधनिायय रुपर्मा उम्रे्मिार आफैले 
प्रर्माजणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपाली नागरीकताको प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप, (२) न्यूनतर्म शैजिक योग्यताको प्रर्माणपत्र र 
चाररधत्रक प्रर्माणपत्रको प्रधतधलवप (सर्मकिता र सम्बर्द्ता आिश्यक पनेर्मा सो को प्रधतधलवप),(3) 
सम्बजन्ित काउजन्सलको प्रर्माणपत्र (लाईसेन्स) को प्रधतधलवप, (4) अनिुिको प्रर्माणपत्र, (५) सम्बजन्ित 
स्र्थानीय तहर्मा बसोबास गरेको प्रर्माण देजखन े कागजातहरु (जस्तै वििाह दताय आदी), (६) 
लोपोन्र्मखु,अधतसीर्मान्तकृत, सीर्मान्तकृत, दधलत सरू्महर्मा पने जाती/सरू्मह िए सो खलुाउने प्रर्माजणत 
कागजात तर्था अन्य आिश्यक कागजात संलग्न गनुयपनेछ। 
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अनसूुची-३ 
(दफा 16 को उपदफा (2) सँग सम्बजन्ित) 

करार सम्झौतापत्रको ढाचँा 
 
सार्माजजक विकास र्मन्त्रालय (यसपधछ पवहलो पि िधनएको) र ....................जजल्ला, ................... 
र्महा/उप/नगरपाधलका/गाउँपाधलका, िडा नं. ................. बस्ने श्री 
............................................................ (यसपधछ दोश्रो पि िधनएको) का बीच एक विद्यालय 
एक स्िास््यकर्मी काययक्रर्म अन्तगयत विद्यालय स्िास््यकर्मी पदर्मा कार्मकाज गनय गराउन धर्मधत 
..../..../... को धनणयय अनसुार देहायका कायय/शतयको अधिनर्मा रवह दोश्रो पिले पवहलो पिलाई सेिा 
उपलब्ि गराउन र्मन्जरु िएकाले यो करारको सम्झौता गरी एक/एक प्रधत आपसर्मा बजुझ धलयौं ददयौं । 
१. कार्मकाज सम्बन्िर्मा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको संलग्न कायय वििरण अनसुारको कायय 

पवहलो पिले तोकेको सर्मय र स्र्थानर्मा उपजस्र्थत िई गनुय पनेछ र आिश्यकतानसुार र्थप कार्म 
गनुय पनेछ। 

२.   कार्म गनुय पने स्र्थान:     ..............................................................................।  
३. पाररश्रधर्मक : प्रत्प्येक र्मवहना व्यधतत िएपधछ, सम्बजन्ित स्र्थानीय तहले दोश्रो पिलाई र्माधसक 

रुपर्मा स्िास््य सेिाको पाचौं तहले पाउने शरुु तलब स्केल बराबरको पाररश्रधर्मक उपलब्ि 
गराउनेछ ।सारै्थ न्यूनतर्म ६ र्मवहना सेिा प्रदान गरेको अिस्र्थार्मा चाडबाड खचय सरे्मत उपलब्ि 
गराउनेछ l  

४. आचरणको पालनााः दोस्रो पिले स्िास््य सेिा ऐन, धनयर्मको पूणय पालना गनुयपनेछ। पूणय पालना 
नगरेको पाइएर्मा सफाईको र्मौका ददई पवहलो पिले जनुसकैु िेला करार िङ्ग गनय सक्नेछ। 

५. विदााः दोस्रो पिलाई साबयजधनक धबदा बाहेक अन्य कुनै पधन वकधसर्मको धबदा उपलब्ि हनुे छैन 
।तर विद्यालयको िावियक क्यालेन्डर अनसुार हनुे धबदा दोस्रो पिले पाउनेछ।  

६. र्मन्त्रालय सम्पजत्तको सरुिााः दोस्रो पिले कायायलयको चल अचल सम्पजत्तको नोक्सानी िा 
वहनाधर्मना गरेर्मा सो को िधतपधूतय िा हानी नोक्सानीको धबगो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई ददन ु
पनेछ । 

७. गोप्यतााः दोस्रो पिले कायायलयको कागजपत्र, जजन्सी सार्मान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै 
अनधिकृत व्यजक्त िा देशलाई उपलब्ि गराएको प्रर्माजणत िएर्मा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई 
सोबाट िएको हानी नोक्सानीको िधतपूधतय दोश्रो पिबाट िराईनेछ र कालो सूचीर्मा सरे्मत राजखनेछ 
।   

८. करार अिधिाः यो करार .....।........।..........देजख लाग ुिई ......./..../....... सम्र्मको लाधग 
हनुेछ ।  

९. काययसम्पादन रू्मल्याकंनाः पवहलो पिले दोस्रो पिको कायय सम्पादन रू्मल्याङ्कन गने र सो रू्मल्याङ्कन 
गदाय सालिसाली धनरन्तरता ददन उपयकु्त देजखएर्मा करार धनजश् चत अिधिको लाधग र्थप हनु सक्नेछ 
। 

१०. पाररश्रधर्मक कट्टी र करार सेिाको शतय: यस काययविधि िर्मोजजर्म पाउने धबदा िाहेक दोश्रो पिले 
सम्बजन्ित विद्यालयलाई ७ (सात) ददनसम्र्म तोवकएको सेिा उपलब्ि नगराएर्मा, अनपुजस्र्थत रहेको 
अिधिको पाररश्रधर्मक दार्मासावहले कट्टा गररनेछ र सो िन्दा बढी सेिा नगरेर्मा स्िताः यो सम्झौता 
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पवहलो पिले रद्द गरी अको ब्यिस्र्था गनय िािा पने छैन। दोश्रो पिले शारररीक रुपर्मा अस्िस््य 
िई िा अन्य कुनै कारणले सेिा ददन असर्मर्थय िएर्मा िा कार्म सन्तोिजनक निएर्मा िा आचरण 
सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेर्मा दोश्रो पिसँगको सम्झौता रद्द गनय सवकनेछ र धनजको 
सट्टा अको व्यजक्त करारर्मा राजख कार्म लगाउन बािा पने छैन। 

११. दािी नपगु्नेाः दोश्रो पिले यस करार बर्मोजजर्म कार्म गरेकै आिारर्मा पधछ कुनै पधन पदर्मा अस्र्थायी 
िा स्र्थायी धनयजुक्त हनुाका लाधग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन। 

१२. प्रचधलत कानून लागू हनुेाः यस सम्झौतार्मा उल्लेख निएको कुरा प्रचधलत कानून बर्मोजजर्म हनुेछ। 
 
धनदेशनालय/कायायलयको तफय बाट : दोस्रो पि (करार गने व्यजक्त): 
हस्तािर : हस्तािर :  
नार्म,र्थर :    नार्म,र्थर : 
पद : धर्मधत: 
धर्मधत: ठेगाना :    
कायायलय: सम्पकय  नं. 

कायायलयको छापाः  
रोहिर 
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अनसूुची -४ 
(दफा 16 को उपदफा (3) सँग सम्बजन्ित) 

करार धनयजुक्त पत्रको ढाचँा 
 

कणायली प्रदेश सरकार 
सार्माजजक विकास र्मन्त्रालय 

जशिा विकास धनदेशनालय/सार्माजजक विकास कायायलय 
सखेुत, नेपाल 

च.नं.                 धर्मधताः    
प.सं.  
 
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

विियाः करार धनयजुक्त सम्बन्िर्मा। 
 

तपाईलाई धर्मधत ....../..../... को छनोट सधर्मधतको धनणययानसुार धसफाररश गरीए बर्मोजजर्म विद्यालय 
स्िास््यकर्मी पदर्मा यसैसार्थ संलग्न करार (सम्झौता) बर्मोजजर्म कार्मकाज गने गरी धर्मधत ......../..../...  
देजख ...../...../... सम्र्म करारर्मा धनयजुक्त गरीएको छ। उक्त पदर्मा संलग्न कायय शतय अनरुुप आफ्नो 
कार्म इर्मान्दारीपूियक र व्यिसावयक रू्मल्य र्मान्यता अनरुुप गनुय हनु जानकारी गराइन्छ।  
 सारै्थ आफ्नो कार्म कतयव्य पालना गदाय यस र्मन्त्रालय र विद्यालयर्मा कर्मयचारीले पालना गनुयपने 
आचार संवहता र आचरणको सरे्मत पररपालना हनु जानकारी गराइन्छ।  

 
        ............................. 
        धनदेशक/कायायलय प्रर्मखु 

बोिार्थयाः 
श्री ........................... र्महा÷उपर्महा÷नगरपाधलका÷गाँउपाधलका, ...........................आिश्यक 

अनगुर्मन तर्था सहयोगका लाधग। 
श्री ........................... विद्यालय, ........................... सम्झौता अनसुारको कार्मकाज गराउन ुहनु 

। 

श्री आधर्थयक प्रशासन शाखााः प्रर्माजणत हाजजर सवहतको प्रधतिेदनका आिारर्मा सम्झौता बर्मोजजर्मको रकर्म 
र्माधसक रूपर्मा उपलब्ि गराउन ुहनु। 

श्री प्रशासन शाखााः हाजजरीको व्यिस्र्था हनु।  
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अनसूुची-५ 
(दफा २1 को खण्ड (ग) सँग सम्बजन्ित) 

ससूुजचत र्मन्जरुीनार्मा 
 
 

 

श्री .....................................विद्यालय 

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

यस विद्यालयको किा .........र्मा अध्ययनरत रे्मरो छोरा/छोरी/.........लाई विद्यालयर्मा रहदा/बस्दा िा 
पठनपाठनको क्रर्मर्मा घाउ, चोटपटक िा अन्य िवितव्य दघुयटना िएर्मा आिश्यक प्रार्थधर्मक उपचार र 
प्रिेण गनय अनरु्मधत ददएको छु। सो क्रर्मर्मा कुनै वकधसर्मको िधबतब्य परेर्मा विद्यालय स्िास््यकर्मी 
/विद्यालय पररिार उपर कुनै उजरु िाजरु गने छैन िधन रे्मरो यो र्मन्जरुीनार्मा लेजख सवहछाप गरीददएको 
छु l   

अधििािकको सवह:  

नार्म,र्थर: 
ठेगाना: 
धर्मधत : 
सम्पकय  नं.: 
 

र्मन्जरुीनार्मा गराउने कर्मयचारीको   

सवह: 
नार्म,र्थर: 
पद: 
धर्मधत : 
 
 
 

औठाको छाप  

दायाँ  बायाँ  
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अनसूुची-६ 

(दफा २1 को खण्ड (घ) सँग सम्बजन्ित) 

प्रिेण पजुाय 
 

१. धर्मधत:.......................................................      सर्मय:.......................................... 
विद्यालयको नार्म:...............................................................................................        
विरार्मी विद्यार्थी /जशिक /जशजिका /कर्मयचारीको नार्म: ...................................................... 
उरे्मर .........ििय  धलङ्ग: र्म/प/ुअ  किा .......सेक्सन:......सम्पकय  नं.:  
...................................... 

२. विरार्मीको स्िास््य अिस्र्था: 
तापक्रर्म 
(Temperature) 

नाडीको 
गधत (Pulse 

rate) 

श्वासदर    
(Respiratory rate) 

रक्तचाप    
(Blood pressure) 

िजन   
(Weight) 

उचाई  
(Height) 

      

 

३. स्िास््य सर्मस्या/लिणहरु: 
४. प्रिेण पिूय प्राप्त गरेको उपचार/सेिाहरु(औिधि सवहत): 
५. प्रिेण गरीनकुा कारणहरु: 
६. अन्य केवह जानकारी िए: 
श्री .................... 
............................... 
उपरोक्त वििरण िएको विद्यार्थीलाई आिश्यक स्िास््य सेिाका लाधग तहाँ पठाईएको छ l आिश्यक 
उपचार पश्चात वफती जानकारी पठाईददन ुहनु अनरुोि छ l  

प्रिेणकताय  

सवह...............नार्म,र्थर:......................................पद:.................सम्पकय  नं.:...................... 
सेिा ददएको वििरण तर्था वफती जानकारी 

१. धर्मधत र सर्मय :........................वफती जानकारी पठाईएको विद्यालय: ............................                

२. सेिाग्राही विद्यार्थी/जशिकजशजिका/कर्मयचारीको नार्म:             

३. ठेगाना : ............................उरे्मर ....ििय  धलङ्ग: र्म/प/ुअ  सम्पकय  नं.:    

४. स्िास््य सेिा धलन आएको धर्मधत: 
५. प्रदान गरीएको उपचार/सेिा/औिधि: 

६. फल्लोअप गनुयपने िए (धर्मधत तर्था सर्मय उल्लेख गने):  

७. वफती जानकारी ददनेको नार्म, 
र्थर:...................................................पद:....................सवह:.......  

८. वफती जानकारी ददने स्िास््य संस्र्था/अस्पतालको नार्म :................................................. 
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९. ठेगाना :   

 


