
बिपन्न नागरिक आकस्मिक उपचाि कोष कार्यविवि, २०७९ 
प्रस्तािना: 

रत्ननगर नगरपाविका वित्र स्थाई बसोबास गने विपन्न,बेसहारा,असक्त नागररक हरु का लागग 

आकस्स्िक बबरािी तथा दरु्घटना भै उपचार गनघ नसक्ने अिस्थािा भएकाहरु लाइ आकस्स्िक 
उपचार गरर आगथघक अभाब को कारण  स्िबन गुिाउन नपरोस भन्ने उदेश्य ले   स्थानीर् सरकार 

संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३, गाउँ तथा नगरपाविकाको काम, कतयव्य र अविकारको दफा - ११ को 

उपदफा -४ खण्ड ख िे ददएको के्षत्राविकारमा रही कायघक्रि सचंालन गनय िाञ्छनीर् िएकोिे रत्ननगर  
नगरपाविका नगर कार्यपाविकािे र्ो कार्यविवि बनाएको छ । 

 

१. सवंक्षप्त नाम र प्रारम्ि : 

(१) र्स कार्यविविको नाम" बिपन्न नागरिक आकस्मिक उपचाि कोष  कार्यविवि, २०७९ 
" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविवि नगर कार्यपाविकाको बैठकबाट पाररत िए पश्चात प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२. पररिाषा:विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविविमा  

(क) "कार्यविवि" बबपन्न नागररक आकस्स्िक उपचार कोष  कार्यविवि, २०७९सम्झन ुपछय । 

(ख) "नगरपाललका" भन्नाले  रत्ननगर नगरपाललकालाई सम्झन ुपर्घ  । 

(ग) "अस्पताि" िन्नािे रत्ननगर नगरपाविका अन्तगयत रहेको बकुलहर रत्ननगर अस्पताि िाई 

सम्झनु पछय 

(र्) "लक्षित िगघ " भन्नाले रत्ननगर  नगरपाललकािा स्थाई बसोबास गरेका अतत विपन्न, 

असक्त, बेसहारा सिदुाय सम्झन ुपर्घ  । 

(ङ) "िडा कायाघलय" भन्नाले रत्ननगर   नगरपाललका अन्तगघत रहेका १ देखख १६ नम्बर िडा  
कायाघलय सम्झन ुपर्घ  । 

(च) " आकस्स्िक बबभाग " भन्नाले बकुलहर रत्ननगर अस्पातालको इििेन्सी बबभाग 
सम्झन ुपर्घ  । 

(झ) "शाखा "भन्नाले रत्ननगर नगरपाललका अन्तगघतको स्िास््य सम्बन्धी विषय हेने शाखा 
सम्झन ुपर्घ  । 
(झ) " सहायता कि  "भन्नाले रत्ननगर नगरपाललका स्िास््य शाखा को तनगरानीिा 
अस्पातालको आकस्स्िक बबभागिा रहने सहायता कि सम्झन ुपर्घ  । 

 
कार्यक्रि सचंालन प्रकृर्ा 



(१)  आकस्स्िक बबरािी तथा दरु्घटना भ ैउपचार गनघ नसक्ने अिस्थािा भएका नागररक 
हरु लाइ आकस्स्िक उपचार गनघ बकुलहर रत्ननगर अस्पतालिा कोष स्थापनागरर 
औषगध उपचार बापतको रकि नगरपाललकाले  अस्पताललाइ पेस्की ददई चौिालसक 
शोध भनाघ गररनेर् । 

(२) सेबा प्राप्त गनघ रत्ननगर नगरपाललकािा स्थाई बसोबास गने लक्षित सिहू लभत्र 
(बबपन्न,बेसहारा,असक्त) व्यस्क्त पने र बबपन्न वसफाररसका लागग िडा कार्ायिर्िा   
वनिेदन ददन ुपनेर्  र िडा कार्ायिर्को वसफाररसको आधारिा नगरपाललका िाट लसफाररस 
ललई अस्पातालको आकस्स्िक बबभाग िा पेश गनुघपने र् । 

(३) अस्पातालको आकस्स्िक कििा गचककत्सकको लसफाररसिा गररने परीिण र औषगधको   
शलु्क बढीिा प्रतत व्यस्क्त  १००००(दस हिार) सम्ि सो कोष िाट ब्यहोने र् र सो 
रकि भन्दा बढी रकि स्िीकृततको लागग नगर कायघपाललका को तनणघय अनसुार       
व्यिस्था हुनेर्  । 

(४) यो सेबा प्राप्त गनघ आकस्स्िक बबरािी भ ैआकस्स्िक कििा भनाघ भएको हुन ुपनेर् 
सािान्य बबरािी िाच(ओ पी डी) को लागग यो सबुबधा उपलब्ध हुने रै्न ।  

(५) बकुलहर रत्ननगर अस्पतालिा उपचार हुन ्नसक्ने बबरािीहरु लाई गचककत्सक ले रेफर 
गरेिा भरतपुर सरकारी अस्पताल सम्ि का लागग िात्र  एम्बुलेन्स को रकि सो कोष 
िाट ब्यहोने र् । 

(६) बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको फािेसीिा उपलब्ध नभएको अत्यन्त िरुरी औषगध 
िात्र  गचककत्सकको पे्रसकक्रप्सन बिोस्िि नगरपाललकाको स्िीकृत प्राप्त फािेसी बाट 
खररद गनुघपने र् । 

(७) नगरपाललका बाट तनशलु्क स्िास््य बबिा गराएकाको हकिा बबिाले नसिेदटएको र 
बबिा को रकि सककएको अिस्थािा िात्र यो सुबबधा पाउने र्  । 

(८) र्रबार तथा पररिारबबदहनहरुको हकिा अस्पताल को लसफाररसिा नगरपाललकाको 
तनणघय बिोस्िि लागु हुनेर् ।  

  

सशंोधन ि खािेजी सम्िन्धी व्र्वमथा 
(१)  र्स कार्यविवि कायघन्ियनिा कुन ैबाधा अड्काउ परेिा नगर कायघपाललकाले तनणघय गरर 

फुकाउन सक्नेर् । 

(२) र्स कार्यविवि लाई आिस्यकता अनसुार नगर कायघपाललकाले तनणघय गरर पररिािघन तथा 
सशंोधन गनघ सक्नेर् । 

 



 
 

 

 वडा कार्ायलर्िा ससफािीस सलन बििािी वा आफन्तले दिने  ननवेिन ढांचा   

 

वमवत : 

 

श्रीिान िडा अध्र्क्षज्र्ू, 

 रत्ननगर नगरपाविका िडा नं …… को कार्ायिर्। 

रत्ननगर, गचतिन 

 

 

विषर् : तनशलु्क उपचारका लागग  वसफाररस सम्बन्िमा । 

 

उपरोक्त सम्बन्िमा , रत्ननगर  नगरपाविका िडा नं. ………., वचतिन वनिासी म/िेरो  

…………………………………. िषय …………… को पुरुष/मवहिा बकुलहर रत्ननगर अस्पतािमा आकस्स्िक 
उपचार  गराउनका  िावग  मेरो आगथघक अिस्था कििोर रहेकोिे तनशलु्क औषगध उपचार गराईददनु 

हुनका आबस्यक कागिात सदहत तनिेदन पेश गदयछु । 

 

संिग्न कागजातहरु : 

१. नेेपािी नागररकताको प्रवतविपी(नगरपाललका बादहरको नागररकता भएयाकाहरुको हकिा 
बसाईसराई को प्रततललपी)  

२. बबरािी पुिाघ को प्रततललवप 

 

वनिेदक  

नाम: 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर: 

आफन्त भए नाता:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

वडा कार्ायलर्ले ससफािीस दिने ढांचा   

 

 

वमवत : 

 

श्री िान प्रिखु ज्यु 
रत्ननगर नगरपाविका वचतिन । 

 

 

विषर् : वसफाररस गररएको सम्बन्िमा । 

 

प्रस्तुत विषर्मा रत्ननगर  नगरपाविका िडा नं. ………., वचतिन स्थाई वनिासी 

…………………………………. िषय …………… को पुरुष/मवहिा आकस्स्िक उपचार िावग बकुलहर 
रत्ननगर अस्पतािमा उपचार गराउनका िावग  तनि बबपन्न/बेसहारा /असक्त  भ ैआगथघक अिस्था 

अत्यन्त कििोर रहेकोिे तनशलु्क औषगध उपचार  िावग वसफाररस माग िई आएकोिे सोही बमोवजम 

वसफाररस गररएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

 

संिग्न कागजातहरु : 

१)नेपाली नागररकताको प्रततललपी(नगरपाललका बादहरको नागररकता भएयाकाहरुको हकिा 
बसाईसराई को प्रततललपी)  

२)बबरािी पुिाघ को प्रततललवप 

 

 

 

…………………………….. 

िडाध्र्क्ष 

 

 

 

 



 

 

नगिपासलका ले ससफािीस दिने ढांचा   

 

 

वमवत : 

 

श्रीिान प्रिखु ज्य ु 

बकुलहर रत्ननगर अस्पाताल रत्ननगर, वचतिन । 

 

 

विषर् : वसफाररस गररएको सम्बन्िमा । 

 

प्रस्तुत विषर्मा रत्ननगर  नगरपाविका िडा नं. ………., वचतिन स्थाई वनिासी 

…………………………………. िषय …………… को पुरुष/मवहिा आकस्स्िक उपचार िावग त्यस  
अस्पतािमा उपचार गराउनका िावग  तनि बबपन्न/बेसहारा /असक्त  भै आगथघक अिस्था अत्यन्त 
कििोर रहेकोिे तनशलु्क औषगध उपचार िावग िडा बाट  वसफाररस िई आएकोिे तनि लाई तनशलु्क 
उपचार का लागग वसफाररस गररएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

 

 

 

 

…………………………….. 

नगर प्रिखु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

 

 


