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आर्थिक सहायता कायिर्िर्ि, २०७९ । 

 

 

 

प्रस्तािनााः  

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनसुार आर्थिक रुपले र्वपन्न,र्नरपेक्ष गररबीको रखेामनुी रहेका दीर्ि रोगी, र्हिंसा 

पीर्ित तथा बेचर्बखनमा परेका मर्हला, र्वपन्न बालबार्लका, पूणि अशक्त अपाङ्गता र अर्त अशक्त अपाङ्गता, वेवास्तामा परकेा 

जेष्ठ नागररकको र्हत प्राकृर्तक प्रकोपजन्य र्वपद् बाट पीर्ित व्यर्क्तहरुलाई राहत र्वतरण गनि कल्याणकारी कायि सम्बन्धी कानुन 

तयार गरी आर्थिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को  दफा १०४ 

र प्रशासकीय कायिर्वर्ध र्नयर्मत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोर्जम चन्रपरु नगरपार्लका नगरकायिपार्लकाले यो आर्थिक 

सहायता कायिर्वर्ध २०७९ बनाई लाग ुगरेको छ । 

परिच्छेद – १ 

सरं्िप्त नाम ि प्रािम्भाः  

१. सरं्िप्त नाम ि प्रािम्भाः  

१. यस कायिर्वर्धको नाम “ चन्रपरु नगरपार्लकाको आर्थिक सहायता कायिर्वर्ध २०७९” रहेको छ । 

२. यो कायिर्वर्ध राजपत्रमा प्रकार्शत भएको र्मर्तबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः र्िषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमााः 

१. “नगरपार्लका” भन्नाले चन्रपुर नगरपार्लकालाई सम्झनु पछि  । 

२. “नगर कायिपार्लका” भन्नाले चन्रपरु नगरपार्लकाको नगरकायिपार्लका सम्झनु पछि  । 

३. “आर्थिक सहायता पाउन योग्य व्यर्क्त” भन्नाले आर्थिक रुपमा र्वपन्न भएका मटुु, मगृौला, मर्स्तष्क, फोक्सो, 

कलेजो जस्ता शरीरका महत्वपूणि अङ्गहरुका रोगी एवम् क्यान्सर पीर्ित व्यर्क्तहरु, पक्षर्ात, यौन र्हिंसाबाट 

पीर्ित एवम् बेचर्बखनमा परेका मर्हलाहरु, जोर्खमपूणि श्रममा सिंलग्न भएको, हराएको वा वेवाररसे अवस्थामा 

फेला पेरेको, दरु्िटनामा परकेो, बाब ुवा आमा कारागार वा र्हरासतमा रहेको बेसाहारा बालबार्लका, यौन शोषण, 

यौन दवु्यिवहार, अर्भभावक र्वहीन बालबार्लका, बेसहारा वदृ्धवदृ्धा तथा र्वशेष कारणवश बेखची भएका नागररक, 

कायिपार्लकाबाट स्िीकृत र्मर्ताः २०७९/१०/२२ 

प्रमाणीकिण र्मर्ताः २०७९/१०/२३ 
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र्र गोठ जलेर क्षर्त भएका बाढी पर्हरो र िुवानबाट पीर्ित नगरवासी, चट्याङ्ग, आगलागी उर्ल्लर्खत व्यहोरा 

भएका चन्रपरु नगरपार्लकाका कमिचारी र जनप्रर्तर्नर्ध समेत बुझ्न ुपदिछ । 

४. “प्रमखु” भन्नाले चन्रपरु नगरपार्लकाका नगरकायिपार्लकाको प्रमखुलाई सम्झनपुछि  । 

५. “उप-प्रमखु” भन्नाले चन्रपरु नगरपार्लकाकोउप-प्रमखुलाई सम्झनपुछि  । 

६. “प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत” भन्नाले चन्रपुर नगरपार्लकाका कायिलयको प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतलाई 

सम्झनुपछि  । 

७. “विा अध्यक्ष” भन्नाले आर्थिक सहायता पाउने सम्बर्न्धत व्यर्क्त वा सैस्थाकव विाको विा अध्यक्ष सम्झनु पछि  

। 

८. “विा कायिपार्लका” भन्नाले आर्थिक सहायता पाउने सम्बर्न्धत व्यर्क्त वा सिंस्थाको विा कायिपार्लका सम्झन ु

पछि  ।  

९. “कायिर्वर्ध” भन्नाले चन्रपरु नगरपार्लकाको आर्थिक सहायता कायिर्वर्ध, २०७९ लाई जनाउनेछ । 

 

 

परिच्छेद – २ 

आर्थिक सहायता सम्बन्िी मापदण्ड 

 

३. दीर्ि िोगी तथा क्यान्सि पीर्डतलाई सहायतााः 

१. आर्थिक सहायता पाउन योग्य दीर्ि रोगी (मगृौला, मुटु, फोक्सो, कलेजो मर्स्तष्क पक्षर्ात) तथा क्यान्सर 

पीर्ित व्यर्क्तले आर्थिक सहायता प्राप्त गनिको लार्ग आवश्यक कागजात सर्हत नगरपार्लकामा र्नवेदन र्दन 

सक्ने छन् । 

स्पष्टीकरण “आवश्क कागजात भन्नाले आर्थिक रुपले र्वपन्न भनी सम्बर्न्धत विा कायािलयबाट प्रमार्णत 

कागजात, अस्पतालको ररपोटि, नगरपार्लकाको स्वास््य सिंयोजकको र्सफाररस लगायतका कागजात बुझ्न ु

पदिछ ।” 

२. उपदफा (१) बमोर्जम प्राप्त र्नवेदन मार्थ आवश्यक छलफल गरी आर्थिक सहायता र्दने र्नणिय गरेमा र्बरामीको 

अवस्था हेरी रु.५०००/- (पााँच हजार) देर्ख बढीमा २५०००/- ( पर्चचस हजार) सम्म आर्थिक सहायता र्दन 

सर्कनेछ । 

४. र्हसंा पीर्डत तथा मानि बेचर्बखनमा पिकेालाई सहायतााः 

१. यौन र्हिंसाबाट पीर्ित एवम् बेचर्वखनमा परेका मर्हला तथा बालबार्लकाहरुको तत्काल उद्धार गनि बढीमा रु. 

५०००/- (पााँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । 

२. पीर्ितलाई न्याय र्दलाउन तथा पनुस्थािपनाको लार्ग न्यार्यक सर्मर्त माफि त पहल गररनेछ । 

५.  आर्थिक रुपले र्िपन्न ि पीर्डत बालबार्लकालाई सहायतााः 
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१. बेवाररसे अवस्थामा फेला परेका,  जबरजस्ती श्रममा सिंलग्न रहेका, बाबु आमा कारागार वा र्हरासतमा रहेका वा 

कुनै कसरु साँग सम्बर्न्धत रहेका कारणले बेवाररसे रहेका, यौन शोषण,  यौन दवु्यिवहार, बेचर्बखन वा ओसार 

पसारमा परकेा, र्हिंसा पीर्ित, बाब ुआमा र सिंरक्षक र्बहीन बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यर्क्त, ससु्त श्रवण 

भएका, एचआईभी एि्सबाट सिंक्रर्मत बालबार्लका भएमा तत्काल उद्धार गरी पालनपोषणको लार्ग रु.  ५०००/- 

(पााँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । 

२. उपदफा (१) मा उर्ल्लर्खत बालबार्लकाको र्शक्षादीक्षाको व्यवस्था सामदुार्यक तथा सिंस्थागत र्वद्यालयसाँग 

समन्वय गरी छात्रावरृ्ि माफि त गररनेछ । 

६. खेलकुद तथा सांस्कृर्तक कायिक्रम सञ्चालन सम्बर्न्ि सहायतााः  

१. स्थानीय रार्ष्िय तथा अन्तरािर्ष्िय स्तरको खेलमा सहभागी हुने खेलािी तथा स्थानीय रुपमा सािंस्कृर्तक 

कायिक्रम आयोजना गने क्लब तथा सिंर् सिंस्थालाई तपर्सल बमोर्जम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । 

क.  स्थानीय स्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद तथा सािंस्कृर्तक कायिक्रमको लार्ग रु.५०००/- (पााँच हजार) देर्ख 

बढीमा रु.१००००/- (दश हजार सम्म) । 

ख. र्जल्ला स्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद तथा सािंस्कृर्तक कायिक्रमका लार्ग स्थानीय स्तरमा सिंचालन हुने 

खेलकुद तथा कायिक्रमको लार्ग रु.११०००/- (एर्ार हजार) देर्ख बढीमा रु.१५०००/- (पन्र हजार सम्म) । 

ग. प्रदेश र राष्िीय स्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद तथा कायिक्रमको लार्ग रु.१६०००/- (सोह्र हजार) देर्ख बढीमा 

रु.२५०००/- (पचचीस हजार सम्म) । 

र्. अन्तरािर्ष्िय स्तरमा सिंचालन हुने खेलकुद तथा कायिक्रमको लार्ग कायिपार्लकाको र्नणिय बमोर्जम आर्थिक 

सहायता उपलब्ध गराइने छ ।  

७. बेिास्तामा पिकेा ज्येष्ठ नागरिक सहायतााः 

६० वषि उमेर पगुेका पररवारका सदस्यले बेवास्ता गरी र्भन्न बसेका र्वपन्न, रोगी अशक्त ज्येष्ठ नागररकले आर्थिक 

सहायताको लार्ग नगरपार्लकामा र्नवेदन पेश गरमेा र र्नवेदन मनार्सव भएमा देर्खएमा रकम रु. २०००/- (दईु हजार) 

सम्म आर्थिक सहायता र्दई पुनस्थािपनाको लार्ग आवश्यक पहल गनि सर्कनेछ । तर नगरपार्लकाबाट र्नयर्मत सामार्जक 

सरुक्षा भिा बझु्ने नागररकको हकमा यो सरु्वधा उपलब्ध गराइने छैन ।  

८.  र्िपन्न परििािलाई मृत्यु ससं्काि सहायतााः  

१. आर्थिक रुपमा र्वपन्न पररवारमा दरु्िटना वा आत्महत्याको कारण वा औपर्ध उपचारको क्रममा मतृ्यु भई सो को पोष्टमाटिम 

गनि नसक्ने पररवारलाई पोष्टमाटिम गनि, बेवाररसे शव फेला परमेा र्नजको सदगत गनि वा व्यवस्थापन गनि वा अर्त र्वपन्नले 
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सदगत काजर्क्रया गनि प्रमाण खलु्ने कागजात सर्हत र्नवेदन पेश हुन आएमा बढीमा रु. २००००/- (वीस हजार) सम्म 

आर्थिक सहायता र्दन सर्कनेछ ।  

२. उपदफा (१) बमोर्जम सहायता र्दन र्सफाररस गदाि सम्बर्न्धत विा कायािलयले र्नजको पररवारको र्नयर्मत     आम्दानीको 

श्रोत नभएको, कुनै व्यापार व्यवसाय नभएको व्यर्क्तलाई र्सफाररस गनुि  पनेछ । 

उल्लेर्खत व्यहोराको अवस्था नगरपार्लकाका कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्धहरुलाई समेत आइपरमेा र्नजहरुलाई रकम 

सहायता र्दन सर्कनेछ । 

९. ससं्थागत सहायता कायिक्रमाः 

उल्लेखनीय र सामार्जक के्षत्रको कायिमा सहयोग पुर् याउन र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गने सिंर् सिंस्थाहरुलाई 

कायिक्रमको सहयोग स्वरुप र्नवेदन पेश हुन आएमा बढीमा रु. ६०००/- (छ हजार) सम्म आर्थिक सहायता र्दन सर्कनेछ 

। 

१०. र्िपद् कायिमा सहायतााः 

१. बाढी, िुवान, पर्हरो, आगलागी, भकुम्प, महामारी लगायतका र्वपदबाट प्रभार्वत आर्थिक रुपमा र्वपन्न व्यर्क्तहरुको 

दैर्नक जीवन र्नवािह एवम् आवास व्यवस्थापनको लार्ग नगरपार्लकामा र्नवेदन पेश हुन आएमा र सो र्नवेदन मनार्सव 

देर्खएमा राहत स्वरुप तपर्सल बमोर्जमको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनेछ ।   

क. प्रकृर्तक प्रकोपबाट कुनै व्यर्क्तको मतृ्यु भएमा र्नजको नर्जकको हकवालालाई काजर्क्रया वापत प्रर्तव्यर्क्त 

रु. २००००/- (वीस हजार) सम्म । 

ख. प्राकृर्तक प्रकोपबाट र्रवार भर्त्कई आर्शिंक वा पूणि क्षर्त भएको अवस्थामा अवस्था हेरी र्जर्वकोपाजिन तथा 

पनुः स्थापनाका लार्ग राहत स्वरुप रु. ५०००/- (पााँच हजार) देर्ख बढीमा ३५०००/- (पैतीस हजार) सम्म 

। 

ग. प्राकृर्तक प्रकोपमा परी अिंगभिंग भई आर्शिंक वा पूणि अशक्त अपाङ्गता भएको अवस्थामा अवस्था हेरी राहत 

स्वरुप रु. ५०००/- (पााँच हजार) देर्ख बढीमा २५०००/- (पचचीस हजार) सम्म) । 

र्. प्राकृर्तक प्रकोपबाट बालीनाली आर्शिंक वा पूर ैनष्ट भएको अवस्थामा अवस्था हेरी राहत स्वरुप रु. २०००/- 

(दईु हजार) देर्ख बढीमा १००००/- (दश हजार) सम्म । 

ङ. प्राकृर्तक प्रकोपबाट पशु चौपायाको मतृ्य ुभएको अवस्थामा अवस्था हेरी र्जर्वकोपाजिन तथा पनुः स्थापनाका 

लार्ग राहत स्वरुप २०००/- (दईु हजार) देर्ख बढीमा १००००/- (दश हजार) सम्म । 

२. उपदपा (१) बमोर्जमको आर्थिक सहायता प्राप्त गनिका लार्ग पीर्ित व्यर्क्तले प्रहरी मुचलु्का, विा कायािलयको 

र्सफाररस, नागररकताको प्रर्तर्लर्प, र्टनास्थलको स्पष्ट तस्वीर सर्हत नगरपार्लकाको कायािलयमा र्नवेदन र्दन ु

पनेछ । 
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३. कुनै राजर्नर्तक दलको कायिक्रमको लार्ग आर्थिक सहयोग र्ददा नगर स्तरीय कायिक्रम भएमा बढीमा १००००/-( दश 

हजार), र्जल्ला स्तरीय कायिक्रम भएमा बढीमा रु. १५०००/- (पन्र हजार) प्रदेश स्तरीय कायिक्रम भएमा बढीमा रु. 

२००००/-(वीस हजार) र रार्ष्िय स्तरको कायिक्रम भएमा बढीमा रु. २५०००/-(पचचीस हजार) सम्म आर्थिक 

सहयोग गररनेछ ।  

तर राजनैर्तक दलका भात ृसिंगठनहरुको कायिक्रम भएमा राजनैर्तक दललाई र्दइने रकमको बढीमा ५०% सम्म र्दन 

सर्कनेछ । 

४. कायािलयको शुभकामना प्रकाशन गरे वापत पत्रपर्त्रका तथा सञ्चार माध्यमलाई रु. २०००/- (द्ई हजार) देर्ख रु. 

५०००/- (पााँच हजार) सम्म भकु्तानी र्दन सर्कनेछ । 

११. आर्थिक सहायता तथा उपचाि सहयोगको लार्ग बजेटको व्यिस्थााः  

१. यस कायिर्वर्ध बमोर्जम आर्थिक सहायता र्दन, उद्धार तथा पनुः स्थापना गने प्रयोजनका लार्ग आर्थिक सहायता 

शीषिक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

२. दफा (१) अनसुारको आर्थिक सहायता भुक्तानी गदाि र्नम्न बमोर्जम भुक्तानी हुनेछः 

क. विामा र्वर्नयोजन भएको विा र्सर्लङमा विा अध्यक्षले रु.५०००/- (पााँच हजार) र सो भन्दा बढी र्दनुपरेमा 

विा सर्मर्तको नणियबाट । 

ख. नगरमा र्वर्नयोजन भएको बजेटबाट नगर उपप्रमखुले रु. १००००। (दश हजार) नगर प्रमखु बाट रु. 

१५०००। (पन्र हजार) र सो भन्दा बढी आर्थिक सहायता र्दन ुपरेमा नगर कायिपार्लकाको र्नणयिबाट । 

१२. आर्थिक सहायता सम्बन्िी र्िशेष व्यिस्थााः 

क. नगरको सामार्जक, आर्थिक, राजनीर्तक, सार्हर्त्यक, सािंस्कृर्तक, कला, र्वज्ञान, स्वास््य, शैर्क्षक, पूवािधार र्वकास 

जस्ता र्वषयमा उल्लेख्य योगदान र्दने व्यर्क्तलाई र्नजको पाररवाररक अवस्था नाजकु भएको भन्ने देर्खएमा यसै 

कायिर्वर्ध मा व्यवस्था भए बमोर्जम एक पटकका लार्ग मात्र बढीमा रु. २५०००/- (पचचीस हजार) सम्म आर्थिक 

सहायता उपलब्ध गराउन सर्कने छ । 

ख. नगरपार्लकाको कायािलयको काममा वा कायािलयको काममा आउाँदा वा फकि दा कुनै जन प्रर्तर्नर्ध वा कमिचारी 

आकर्स्मक रुपमा दरु्िटना पररे र्ाइते भएमा, र्वरामी भएमा र्नज वा र्नजको नर्जकको हकवालालाई बढीमा रु. 

२५०००/- (पचचीस हजार) र मतृ्य ुभएमा र्नजको हकवालालाई बढीमा रु. ५०००००/-(पााँच लाख) रुपैयााँ सम्म 

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनेछ ।  

ग. यसमा लेर्खएका कुराहरुमा विा अध्यक्ष, विा कायिपार्लका, उप-प्रमखु, प्रमखु र नगर कायिपार्लकाले दोहोरो पने गरी 

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पाइने छैन । 

र्. दैवी प्रकोपमा परकेा व्यर्क्त वा पररवारलाई कुनै र्जन्सी सामग्री उपलब्भ गराइएको रहेछ भने सो र्जन्सी बराबरको रकम 

कट्टी गररे मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छ । 
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ङ. यस कायिर्वर्धमा अन्यत्र जनु सकैु कुरा लेर्खएको भएता पर्न नगर कायिपार्लकाको र्नणियबाट थप आर्थिक सहायता 

रकम र्दन सक्नेछ ।  

च. आर्थिक सहायता सम्बन्धी काम गनि दैवी प्रकोप हेने शाखाको कमिचारीले स्वतः यसको समेत काम गनेछ । 

१३. कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्थााः  

सिंस्थागत, सामदुार्यक तथा अन्य र्नकायलाई कायिक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही र्नम्न 

बमोर्जमको कायिक्रम र्दन सर्कनेछ । 

क. विालाई छ्ट्याइएको बजेट र्सर्लङबाट विा अध्यक्षले रु. १०००००/- (एक लाख) र सो भन्दा बढी भएमा विा सर्मर्तको 

र्नणियबाट । 

ख. नगरपार्लकाको स्वीकृत बजेट र्सर्लङबाट उप-प्रमखुले रु. २०००००/- (दईु लाख),  नगरप्रमखुले रु. ३०००००/- (र्तन 

लाख) र सो भन्दा बढी भएमा नगर कायिपार्लकाको र्नणियबाट । 

ग. सिंस्थागत, सामदुार्यक तथा अन्य र्नकायलाई कायिक्रम सञ्चालन गनि र्दइने बजेट उपभोक्ता सर्मर्तले गनि पाउने हद भन्दा 

बढी हुने छैन र कायिक्रम सञ्चालन गदाि कर्म्तमा २०% रकम अर्नवायि रुपमा लागत/जन सहभार्गता गनुि  पनेछ । 

१४. अर्िकाि प्रत्यायोजन गनि सर्कनेाः  

यस कायिर्वर्ध अनुसार आर्थिक सहायता सम्बर्न्ध र्नणियको आफ्नो अर्धकार विा सर्मर्त र नगर कायिपार्लकाले नगर 

उप -प्रमखु र प्रमखुलाई र्दन सक्नेछ । तर दफा १२ बमोर्जमको अर्धकार प्रत्यायोजन हुने छैन । 

१५. पटक-पटक आर्थिक सहायता र्दन नपाइनेाः  

यस कायिर्वर्ध बमोर्जम प्रदान गररने आर्थिक सहायता एकै व्यर्क्तलाई एकै प्रकृर्तको र्टनामा एक आर्थिक वषिमा एक पटक 

मात्र उपलब्ध गराइनेछ । 

 

परिच्छेद – ३ 

र्िर्िि 

१६. पािदर्शिता ि जिाफदेर्हतााः  

बजेटबाट प्रदान गररएको आर्थिक सहायता रकमको खचिको र्ववरण चौमार्सक रुपमा साविजर्नक गररनेछ । साथै 

कायािलयको वेवसाइिबाट समेत उर्ल्लर्खत व्यहोरा जानकारी गराइनेछ । सम्बर्न्धत सरवकारवालहरुबाट कुनै र्जज्ञासा 

तथा जानकारी माग भएमा नगरपार्लकाबाट आवश्यक र्ववरण उपलब्ध गराइनेछ । 

१७. र्निेदन र्दनु पननाः  
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दफा ३ देर्ख दफा ९ सम्म उर्ल्लर्खत के्षत्रमा आर्थिक सहायता पाउन अनसूुची १ बमोर्जमको ढााँचामा र्नवेदन र्दनु पनेछ 

। 

१८. सशंोिन तथा परिमाजिनाः  

यस कायिर्वर्धलाई व्यवर्स्थत बनाउन आवश्यकता बमोर्जम नगर कायिपार्लकाबाट सिंशोधन तथा पररमाजिन गराउन 

सर्कनेछ । 

१९. बचाउ तथा खािजेीाः  

यस कायिर्वधमा व्यवस्था भएका कायिहरुका हकमा यसै अनसुार र अन्य प्रचर्लत काननुसाँग बार्झएको हकमा बार्झएको 

हदसम्म अमान्य हुनेछ । साथै नगर कायिपार्लकाबाट यस आ. व. सम्ममा भएका आर्थिक सहयोग सम्बन्धी र्नणियहरु यसै 

कायिर्वर्ध अनुसार भएको मार्ननेछ । 
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अनुसूची -१  

दफा १३ सगँ सम्बर्न्ित 

र्निेदनको ढाँचा 

र्मर्तः- 

श्रीमान् नगर प्रमखुज्यू, 

चन्रपरु नगरपार्लका,  

नगरकायिपार्लकाको कायािलय, चन्रर्नगाहपरु रौतहट । 

 

र्िषयाः आर्थिक सहायता उपलब्ि गिाइर्दनु हुन । 

 

प्रस्तुत र्वषयमा म/हामी ……………………………………………. रोगले ग्रर्सत भई समस्यामा परी 

………………………………………………. गनुि  पने व्यहोरा अवगत गराउाँदछु/छौं । उपचार र 

……………………………………. को लार्ग म र मेरो पररवारको आर्थिक अवस्था नाजकु भएकाले सोको लार्ग तहााँ 

कायािलयको र्नयमानसुारको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइर्दन ुहुन तर्पसलका कागजात यसैसाथ सिंलग्न गरी पेश गदिछु / छौं । 

तपर्सल 

१. आर्थिक रुपले र्वपन्न र्सफाररस तथा प्रमार्णत प्रर्तर्लर्प 

२. नागररकता/ जन्मदताि/ र्ववाहदतािको प्रर्तर्लर्प 

३. अस्पतालको वा सम्बर्न्धत र्नकायको ररपोटि  

४. विा अध्यक्ष/स्वास््य सिंयोजक / सम्बर्न्धत र्नकायको र्जम्मेवार पदार्धकारीको र्सफाररस 

 

र्नवेदक  

नामः  

वतनः 

दस्तखतः 

आज्ञाल,े 



10 
 

नामः हररलाल परुी 

प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 


