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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानेपोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या १        मिमििः २०७९।०४।२९ 

भाग २ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि श्रावण २४ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको बैठकिे देहाय 
बिोजजिको काययववमि पाररि गरेकािे सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०४।२९ 
प्रस्िावनािः गाउँपामिका क्षते्रमभत्र स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन गनय गाउँ सभाद्वारा स्वीकृि 
बजेट कायायन्वयनका िामग कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष 
पररचािन ऐन, २०७९ को दफा १४ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाउँ 
काययपामिकाको मिमि २०७९।०४।२४ गिे बसेको बैठकिे यो काययववमि िजजयिा गरी 
िागू गरेको छ।  

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययववमिको नाि “कानपेोखरी गाउँपामिकाको 
स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो काययववमि कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चाि ्गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू 
हजनेछ। 

२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा यस काययववमििा,- 
(क) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ काययपामिकािाई 
सम्झनजपछय। 
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(ख) “कायायिय” भन्नािे कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियिाई सम्झनजपछय। 

(ग)  “काययववमि” भन्नािे कानपेोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन 
काययववमि, २०७९ िाई सम्झनजपछय। 

(घ) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनजपछय। 

(ङ) “दिाय सहयोगी” भन्नािे सङ्घीय स्वास््य मबिा मनयिाविी, २०७५ को मनयि १२ 
बिोजजि मनयजक्त भएको व्यजक्तिाई सम्झनजपछय। 

(च) “िाभग्राही” भन्नािे यो काययववमिको दफा ३ िे व्यवस्र्ा गरेको िाभग्राहीिाई 
सम्झनजपछय। 

(छ) “वडा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको कज नैपमन वडािाई सम्झनजपछय। 

(ज) “वडा समिमि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको कज नैपमन वडाको वडा समिमििाई 
सम्झनजपछय। 

(झ) “स्वास््य संस्र्ा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र रहेका कानेपोखरी 
अस्पिाि वा स्वास््य चौकी वा आिारभिू स्वास््य सेवा केन्र वा नागररक आरोग्य सेवा 
केन्रिाई सम्झनजपछय। 

(ञ) “नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमि” भन्नािे कानेपोखरी 
गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९ को दफा ४ िा 
व्यवस्र्ा भएको समिमििाई सम्झनजपछय। 

(ट)  “मबिा काययक्रि” भन्नािे स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन गनयका िामग सभाद्वारा 
स्वीकृि बजेट सवहिको काययक्रििाई सम्झनजपछय। 

(ठ) “सभा” भन्नािे कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ सभािाई सम्झनजपछय। 

(ड) “सािजदावयक ववद्यािय” भन्नािे गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सािजदावयक ववद्याियिाई 
सम्झनजपछय। 

(ढ) “स्वास््य मबिा बोडय” भन्नािे सङ्घीय स्वास््य वविा ऐन बिोजजि गदठि स्वास््य 
मबिा बोडयिाई सम्झनजपछय र, सो शब्दिे उक्त स्वास््य मबिा बोडयको प्रदेश िर्ा जजल्िा 
जस्र्ि कायायियिाई सिेि सम्झनजपछय। 

३. मबिा काययक्रििा सिावेश हजन पाउन े िाभग्राहीहरिः सभाद्वारा स्वीकृि 
बजेटको पररमिमभत्र रही मबिा काययक्रि सञ्चािन गनय देहायिा उजल्िजखि िाभग्राहीहरिाई 
प्रार्मिकिाक्रि अनजसार काययक्रििा सिावेश गररनेछिः 
(क) सािजदावयक ववद्याियिा कक्षा १ र बाि कक्षािा भनाय भएका ववद्यार्ीको पररवार, 
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(ख) क्यान्सर िागेका, िगृौिाको प्रत्यारोपण वा डायिाइमसस गरी रहेका, मसक्किसेि 
एमनमिया िागेका, िजटजको ओपन हाटय सजयरी गरेका, प्यारािाइमसस भएका र पावकय न्सन 
रोग िागेका व्यजक्तको पररवार, 

(ग) आफ्नो र एकासगोि पररवारको स्वामित्विा जग्गा जमिन नभएका ऋवषदेव (िजसहर), 
सन्र्ाि, राजबंशी, मििाि, ििेशी, िजजस्िि, दमिि िर्ा अन्य सिजदायका पररवार, 

िर, ऐिानी वा पिी जग्गािा पक्की संरचनाका घर बनाई बसोबास गरी रहेका वा 
एकासगोिको पररवारमभत्रका कज नै सदस्यिे सरकारी वा सािजदावयक वा मनजीस्िरिा िामसक 
बीस हजारभन्दा बढी सेवा/सजवविाको रकि भ जक्तानी मिई रहेका उजल्िजखि सिजदायका 
पररवारिाई भने यो काययक्रििा सिावेश गररने छैन। 

रष्टव्यिः “पक्की संरचनाका घर” भन्नािे इँटा वा ढजङ्गाको गारो िगाई छि ढिाई गरेको 
घरिाई सम्झनजपछय। 

(घ) िवहिा स्वास््य स्वयंसेववका, 
(ङ) बाि ववकास केन्रिा काययरि वाि ववकास सहजकिाय। 

४. िाभग्राही िजक्षि सावयजमनक सूचना वडािे प्रकाशन गनजयपननिः प्रत्येक वडािे 
मबिा काययक्रििा सहभागी हजन चाहने वडाबासी िाभग्राहीिाई िजक्षि गरेर अनजसूची १ 
बिोजजिको ढाँचािा सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनजय पननछ। 

५. वडािे िोके बिोजजि िाभग्राहीिे आवेदन गनजयपननिः दफा ४ बिोजजि प्रकाशन 
हजने सूचना अनजसार मबिा काययक्रििा सहभागी हजन चाहने िाभग्राहीिे अनजसूची २ 
बिोजजिको ढाँचािा वडा वा वडािे िोकेको स्वास््य संस्र्ािा आवेदन गनजय पननछ। 

६. िाभग्राहीको आवेदन वडा समिमििे छानवीन गनजयपननिः (१) मबिा काययक्रििा 
सहभागी हजन चाही अनजसूची २ बिोजजिको ढाँचािा आवेदन गनन िाभग्राहीहरको 
रीिपूवयकको आवेदन भए/नभएको सम्बन्ििा वडा समिमििे छानवीन गनजय पननछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि आवेदन छानवीन गदाय कज नै िाभग्राहीको मबिा काययक्रििा 
सहभागी हजन आवश्यक पनन कज नै कागजाि छजट हजन गएको देजखएिा त्यस्िा िाभग्राहीिाई 
छजट कागजाि वडािा पेश गनयका िामग वडा समिमििे बढीिा साि ददनसम्िको म्याद ददई 
सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको सावयजमनक सूचनाको अवमिमभत्र पमन कज नै िाभग्राहीिे छजट 
कागजाि पेश नगरेिा त्यस्िो िाभग्राहीिाई मबिा काययक्रििा सहभागी गराइने छैन।   

७. मबिा काययक्रििा सहभागी हजन योग्य देजखएका िाभग्राहीको मसफाररस 
वडा समिमििे गनजयपननिः वडािे यस काययववमि बिोजजि मबिा काययक्रििा सहभागी हजन 
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योग्य देजखएका वडामभत्रका िाभग्राहीहरको पवहचान गरी नागररक उपचार सहायिा कोष 
पररचािन समिमि सिक्ष अनजसूची ३ बिोजजिको ढाँचािा मसफाररस गरी पठाउनज पननछ। 

८. िाभग्राहीको नािाविी नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमििे 
छनोट गनजयपननिः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सबै वडा समिमिबाट दफा ७ बिोजजि 
मसफाररससार् प्राप्त िाभग्राहीहरको संख्यािाई स्वीकृि बजेटसँग देहाय बिोजजि ववश्लषेण 
गरी मबिा काययक्रिका िामग छनोट हजने िाभग्राहीहरको नािाविी नागररक उपचार 
सहायिा कोष पररचािन समिमििे स्वीकृि गनजय पननछिः 
(क) दफा ३ को खण्ड (क) िा व्यवस्र्ा भएका िाभग्राहीहरिाई स्वीकृि बजेटमभत्रबाट 
सि ्प्रमिशि रकि व्योहोनन, 
(ख) खण्ड (क) बाहेकका अन्य िाभग्राहीहरिाई स्वीकृि बजेटमभत्रबाट सि ्प्रमिशि 
रकि व्योहोनय प जग्ने देजखन आएिा सि ्प्रमिशि रकि व्योहोनन, 
(ग) सि ्प्रमिशिभन्दा कि रकि व्योहोनय प जग्ने देजखन आएिा जमि रकि अपूग हजन 
आउने हो सो रकि िाभग्राहीसँग सिेिको िागि साझेदारीिा व्योहोनन। 

(२) नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमििे उपदफा (१) बिोजजि गरेको 
मनणययिा कोही कसैको दावी ववरोि भए त्यस्िो िौकाबाट कोही कसैिाई पमन वजञ्चि नगनय 
अनजसूची ४ बिोजजिको ढाँचािा सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनजय पननछ। 

(३) उपदफा (२) िा बिोजजिको सूचनाको अवमििा कहीीँ किैबाट दावी ववरोि पनय 
नआएिा िाभग्राहीको नािाविी छनोट सम्बन्ििा नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन 
समिमििे उपदफा (१) बिोजजिको गरेको मनणयय नै अजन्िि हजनेछ। 

९. मबिा काययक्रििा छनोट हजन ेिाभग्राहीको स्वास््य मबिा गनय स्वास््य 
मबिा बोडयसगँ सम्झौिा गररनिेः यस काययववमिको दफा ८ बिोजजि मबिा काययक्रििा 
छनोट हजने िाभग्राहीको कज ि संख्या र त्यस्िा िाभग्राहीिाई मबिा काययक्रिका िामग 
गाउँपामिकाबाट व्योहोररने रकिको मनकासा, प्रर्ि सेवा ववन्दज, मबिा शजर र अन्त्य हजन े
अवमि िगायिका अन्य आवश्यक ववषयहर उल्िेख गरी कायायियिे स्वास््य मबिा 
बोडयसँग सम्झौिा गनजय पननछ। 

१०. दिाय सहयोगी िाफय ि ्िाभग्राहीको मबिा गररनिेः (१) स्वास््य शाखािे दफा 
८ बिोजजि स्वीकृि वडागि िाभग्राहीको नािाविी िि/्िि ् वडाका दिाय सहयोगी र 
वडािाई उपिब्ि गराउनज पननछ। 

(२) दिाय सहयोगीिे सिेि मबिा सम्बन्िी प्रचमिि कानूनिा व्यवस्र्ा भएको सम्पूणय प्रकृया 
पूरा गरी यस काययववमि अनजसार छनोट भएका िाभग्राहीहरको वववरण बिोजजि मबिा 
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गनजयपननछ र, काययववमिको दफा १० बिोजजि भएको सम्झौिा बिोजजि सम्बजन्िि वडाको 
मसफाररस संिग्न राखी कायायियिा रकि मनकासा िाग गनजय पननछ। 

११. प्रचमिि कानून बिोजजि हजनिेः यस काययववमििा िेजखए जमि ववषय यसै काययववमि 
बिोजजि िर्ा अन्य ववषयको हकिा प्रचमिि कानून बिोजजि हजनेछ। 

१२. बािा अड्काउ फज काउन सक्निेः यस काययववमििा उजल्िजखि कज नै व्यवस्र्ा 
कायायन्वयन गनन सम्बन्ििा कज नै दद्ववविा वा बािा अड्चन आई परेिा नागररक उपचार 
सहायिा कोष पररचािन समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे त्यस्िो दद्ववविा वा वािा 
अड्चन फज काउन सक्नेछ।  

१३. खारेजी र बचाऊिः (१) कानेपोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि 
सञ्चािन काययववमि, २०७७ खारेज गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको काययववमि अनजसार भए/गरेका कािकारवाहीहर यसै काययववमि 
बिोजजि भए गरेको िामननेछ। 
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अनजसूची १ 

(काययववमिको दफा ४ सँग सम्बजन्िि) 

मबिा काययक्रििा सहभागी हजन चाहन ेिाभग्राहीिाई िजक्षि गरी वडा कायायियबाट जारी हजन े
सावयजमनक सूचनाको ढाचँा 

मिमििः २०  ।   । 

कानपेोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ िे देहायिा उजल्िजखि 
िाभग्राहीहरिाई िजख्य प्रार्मिकिािा राखेर मबिा काययक्रि सञ्चािन गनन व्यवस्र्ा गरेको छ। मबिा 
काययक्रििा सहभामगिा जनाउन इच्छजक िाभग्राहीहरिे यो सूचना प्रकाजशि भएको मिमििे िीस (३०) 
ददनमभत्र यस वडा कायायियिा अनजसूची २ बिोजजिको ढाँचािा आवेदन गनजय होिा। रीि नपूगेका िर्ा म्याद 
नाघी प्राप्त हजन आएका आवेदन उपर कज नै कारवाही नहजने व्यहोरा सिेि यसै सूचनाद्वारा सम्बजन्िि सबै 
वडाबासी िाभग्राहीहरिाई जानकारी गराइन्छ। 

१. स्वास््य मबिा काययक्रििा सहभागी हजन पाउन ेप्रार्मिकिाक्रिका िाभग्राहीहरिः 
(क) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको सािजदावयक ववद्याियिा चािज शैजक्षक वषयिा कक्षा १ र बाि कक्षािा भनाय 

भएका ववद्यार्ीको पररवार, 

(ख) क्यान्सर िागेका, िगृौिाको प्रत्यारोपण वा डायिाइमसस गरी रहेका, मसक्किसेि एमनमिया िागेका, 
िजटजको ओपन हाटय सजयरी गरेका, प्यारािाइमसस भएका र पावकय न्सन रोग िागेका व्यजक्तको पररवार, 

(ग)  आफ्नो र एकासगोि पररवारको स्वामित्विा जग्गा जमिन नभएका ऋवषदेव (िजसहर), सन्र्ाि, 
राजबंशी, मििाि, ििेशी, िजजस्िि, दमिि िर्ा अन्य सिजदायका पररवार, 

िर, ऐिानी वा पिी जग्गािा पक्की संरचनाका घर बनाई बसोबास गरी रहेका वा एकासगोिको पररवारमभत्रका 
कज नै सदस्यिे सरकारी वा सािजदावयक वा मनजीस्िरिा िामसक बीस हजारभन्दा बढी सेवा/सजवविाको रकि 
भ जक्तानी मिई रहेका उजल्िजखि सिजदायका पररवारिाई भने यो काययक्रििा सिावेश गररने छैन। 

रष्टव्यिः “पक्की संरचनाका घर” भन्नािे इँटा वा ढजङ्गाको गारो िगाई कम्िीिा पमन छि ढिाई गरेको घरिाई 
सम्झनजपछय। 

(घ)  िवहिा स्वास््य स्वयंसेववका, 
(ङ)  बाि ववकास केन्रिा काययरि वाि ववकास सहजकिाय। 

२. आवेदनसार् संिग्न गनजयपनन कागजािहरिः 
िाभग्राहीको घरिजिीको नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी र, 

िाभग्राहीमभत्र पनन भनी पजष्ट्ाँई हजने कागजािको प्रमिमिपी। 

पजनश्चिः मस.नं. १ को खण्ड (क) िाभग्राहीहरिाई गाउँपामिकाबाट स्वास््य मबिा काययक्रििा शि ्प्रमिशि 
रकि व्योहोररनेछ भने सोदेजख बाहेक अन्य खण्डका िाभग्राहीहरिाई काययक्रिका िामग स्वीकृि बजेट र 
आवेदन गनन िाभग्राहीहरको संख्यािाई ववश्लषेण गरी प्राप्त हजन आउने नमिजा बिोजजि मबिा काययक्रििा 
गाउँपामिकाको िफय बाट व्योहोररने वहस्सा रकि कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष 
पररचािन समिमिको मनणयय बिोजजि हजने व्यहोरा सिेि सम्बजन्िि सबैको जानकारीका िामग यसै सूचना 
िाफय ि ्जानकारी गराइन्छ। 

       (                ) 

                                                           वडा अध्यक्ष 
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अनजसूची २ 

(काययववमिको दफा ५ सँग सम्बजन्िि) 

मबिा काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाहन ेिाभग्राहीहरिे वडा कायायियिा गनजयपनन 
आवेदनको ढाचँा 

मिमििः २०  ।   । 

श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, 

…. नं. वडा कायायिय, 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 
ववषयिः स्वास््य मबिा काययक्रििा सहभागी हजन पाउँ। 

प्रस्िजि ववषयिा िाहाँ वडा कायायियबाट मिमि २०  ।   ।    िा मबिा काययक्रििा 
सहभागी हजनका िामग िाभग्राहीिाई िजक्षि गरी प्रकाजशि गररएको सावयजमनक सूचनाका 
ववषयिा जानकारी भयो। कानपेोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन 
काययववमि, २०७९ िे व्यवस्र्ा गरेको िाभग्राहीको पररवारमभत्र ि िगायि िेरो पररवार 
पमन पछय। वडा कायायियबाट प्रकाजशि सूचना एवि ् स्वीकृि काययववमि बिोजजि ि 
िगायि िेरो पररवार स्वास््य मबिा काययक्रििा सहभामगिा जनाउन इच्छजक रहेकािे 
देहायिा उजल्िजखि कागजाि संिग्न राखी यो आवेदन गरेको छज। आवेदनसार् पेश गरेका 
कागजाि िर्ा प्रिाणहर सही र सत्य छन।् फरक परे कानून बिोजजि सहजँिा/बजझाउँिा। 
संिग्न गनजयपनन कागजाििः 
क. नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी र, 

ख. िाभग्राहीमभत्र पनन प जष्ट्ाँई हजने कागजािको प्रमिमिपी। 

ग. अजघल्िो आमर्यक वषयिा गाउँपामिका िर्ा वडाबाट मबिा काययक्रििा सहभामगिा 
भए/नभएको के हो ? गोिो जचन्ह िगाउने।  अ. भएको    आ. नभएको। 

घ. काययववमिको दफा ३ को खण्ड (क) वा (ख) वा (ग) वा (घ) वा (ङ) कज न वगयमभत्रको 
िाभग्राही हो, सो उल्िेख गनन। (……………………) 

मनवेदक घरिजिीको- 
नाि, र्रिः 
ठेगानािः 
सम्पकय  नम्बरिः 
पररवारको सदस्य संख्यािः 
हस्िाक्षरिः 
मिमििः 

 
 
 

वडा कायायियबाट िात्र भनजयपननिः 
मनवेदकिे आवेदनसार् पेश गरेका कागजािहर रजज/परीक्षण गदाय ठीक देजखएको 
भनी सहीछाप गनन- 
जनप्रमिमनमि िर्ा कियचारीको नाि, र्रिः 
हस्िाक्षरिः 
मिमििः 
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अनजसूची ३ 
(काययववमिको दफा ७ सँग सम्बजन्िि) 

वडािे नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमि सिक्ष गनन मसफाररसको ढाचँा 
मिमििः २०  ।   । 

श्री नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमि, 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

 

ववषयिः स्वास््य मबिा काययक्रििा सहभागी गराउनजपनन िाभग्राहीहरको नािाविी पठाइएको। 

 

प्रस्िजि ववषयिा कानेपोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य मबिा काययक्रि सञ्चािन काययववमि, 
२०७९ बिोजजि यस वडा कायायियबाट िाभग्राही िजक्षि सावयजमनक सूचना प्रकाशन गरी 
सूचनाको अवमिमभत्र मबिा काययक्रििा सहभागी हजन पाउँ भनी रीिपूवयकको आवेदन गनन 
देहाय बिोजजिका िाभग्राहीहरिाई उक्त काययववमििे व्यवस्र्ा गरे बिोजजि मबिा 
काययक्रििा सहभागी गराउने व्यवस्र्ा मििाउने भनी मिमि २०  ।    । िा बसेको .. 
नं. वडा समिमिको बैठकबाट मनणयय भएकािे िाभग्राहीहरिाई मबिा काययक्रििा सहभागी 
गराई ददनज हजन मसफाररस सार् अनजरोि छ। 

देहायिः 
मस.नं. िाभग्राहीको सिजह 

(काययववमिको दफा 
३ को खण्ड (क) वा 
(ख) वा (ग) वा (घ) 
वा (ङ) कज न हो ? सो 

उल्िेख गनन) 

िाभग्राही पररवारको 
िजख्य व्यजक्तको नाि, 
र्र र सम्पकय  नं. 

पररवार 
संख्या 

गि आमर्यक वषयिा 
मबिा काययक्रिबाट 
िाभ मिए/नमिएको 

     
     
     
     
     
     

 
 

(              ) 

    वडा अध्यक्ष 
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अनजसूची ४ 

(काययववमिको दफा ८ सँग सम्बजन्िि) 

(नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमििे मबिा काययक्रििा सहभागी हजन छनोट गनय 
िामगएका गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका िाभग्राहीहरको नािाविी सावयजमनक गनन ढाचँा) 

 

कानपेोखरी गाउँपामिकाको स्वास््य बीिा काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ बिोजजि सबै वडा 
समिमिबाट मसफाररस हजन आएका िाभग्राहीको संख्या र मबिा काययक्रिका िामग स्वीकृि बजेटको 
पररमिमभत्र रही देहायिा उजल्िजखि िाभग्राहीको पररवारिाई िपमसि बिोजजि मबिा काययक्रििा 
सिावेश गनय िामगएको हजँदा संिग्न नािाविीिा कोही कसैको कज नै गजनासो वा उजजरी भए यो सूचना 
प्रकाजशि भएको मिमििे साि ददनमभत्र यस गाउँपामिकाको स्वास््य शाखािा ि्य र प्रिाण संिग्न 
राखी गजनासो र उजजरी गनय सवकन ेछ। िोवकएको म्यादमभत्र कज नै गजनासो र उजजरी नपरे वा परेका 
गजनासो र उजजरी छानवीन गदाय सत्यिा नदेजखए संिग्न िाभग्राहीहरको नािाविीिाई नै काययववमििे 
व्यवस्र्ा गरे बिोजजि स्वास््य मबिा काययक्रििा सहभागी गराइन े व्यहोरा सम्बजन्िि सबैको 
जानकारीका िामग यो सूचना प्रकाजशि गररएको छ।  
मस.नं. वडा िाभग्राहीको 

वगय 
िाभग्राही 
पररवारको 

िजख्य व्यजक्तको 
नाि, र्र 

मबिा काययक्रििा 
गाउँपामिकािे 
व्योहोनन वहस्सा 

रकि 

मबिा 
काययक्रििा 
िाभग्राही 
पररवारिे 
व्योहोनजयपनन 
वहस्सा रकि 

कैवफयि 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(                                       ) 

 प्रिजख प्रशासकीय अमिकृि 

आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिजख प्रशासकीय अमिकृि 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 


