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मध्यपरु थिथम नगरपाथिका, बागमिी प्रदेश  

मध्यपरु थिथम राजपत्र  

खण्ड :   संख्या:  ५     थमथि: २०७९/०८/२२ 

 

भाग- २ 

 मध्यपरु थिथम नगरपाथिका  

कायााविथि- नं. ५ 

 

मध्यपरु थिथम नगरपाथिका जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा सम्बन्िी कायााविथि-२०७९ 

प्रमाणिकरि थमथि २०७९/०८/२२ 

प्रस्िािना: 

मध्यपरु थिथम नगरपाथिका थभत्र रहेका जेष्ठ नागररकहरुको स्िास््य बीमामा पहुुँच परु् याउन ेकायामा 
स्िानीय िहको समेि उत्तरदावयत्ि  सथुनणिि गना बान्छनीय देणखएकोिे, 

स्िानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ (२) को अथिकार प्रयोग गरी मध्यपरु 
थिथम नगरपाथिका नगर कायाापाथिकाको थमथि २०७९।०८।२२ बैठकिे यो कायााविथि बनाएको 
छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भः 

     (१) यस कायााविथिको नाम “ मध्यपरु थिथम नगरपाथिका जेष् ठ नागररक  

 स्िास््य बीमा कायााविथि” २०७९ रहेको  छ । 

     (२) यो कायााविथि नगरकायापाथिकाबाट स्िीकृि भएको थमथि बाट िाग ुहनुेछ । 



 खण्ड:     संख्या: ५       मध्यपरु थिथम राजपत्र      भाग-२      थमथि: २०७९/०८/२२  

 
2 

 

 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगिे अको अिा निागेमा यस कायााविथिमा 

(क) “प्रमखु” भन्नािे मध्यपरु थिथम नगरपाथिकाको प्रमखु सम्झन ुपछा । 

(ख) “ऐन” भन्नािे स्िास््य बीमा ऐन, २०७४ सम्झन ुपछा । 

(ग) “कायाािय” भन्नािे मध्यपरु थिथम नगरकायाापाथिकाको कायाािय सम्झन ुपछा । 

(घ) “जेष्ठ नागररक” भन्नािे मध्यपरु थिथम नगरपाथिका थभत्र बसोबास गने ६० उमेर पूरा भई 
७० िषा ननाघेका नागररक सम्झन ुपछा । 

(ङ) “नगरपाथिका” भन्नािे मध्यपरु थिथम नगरपाथिका सम्झन ुपछा । 

(च) “थनयमाििी” भन् नािे स्िास््य बीमा थनयमाििी, २०७५ सम्झन ुपछा । 

(छ) “उपप्रमखु” भन्नािे मध्यपरु थिथम नगरपाथिकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछा । 

(ज) “पररिार” भन् नािे  जेष् ठ नागररक सगोिमा रहेको थनजको छोरा, बहुारी, अवििावहि 
छोरी, नाथि, नाथिनी, पनािी, पनाथिनी सम्झन ुपछा । 

(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि” भन् नािे मध्यपरु थिथम नगरपाथिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अथिकृििाई सम्झन ुपछा । 

(ञ) “बीमािेख” भन् नािे थनयमको थनयम ६ बमोणजम जारी भएको स्िास््य बीमािेख सम्झन ु
पछा । 

(ट) “बीथमि” भन् नािे यस थनदेणशका बमोणजम  स्िास््य बीमा कायाक्रममा आिद्ध रहेका 
ज् येष् ठ नागररकको योगदान (वप्रथमयम) रकम भकु्तानी गररएका जेष् ठ नागररक सम्झन ु
पछा । 

(ठ) “बोडा” भन् नािे स्िास््य विमा ऐन २०७४ को दफा १३ बमोणजमको स्िास््य बीमा बोडा 
सम्झन ुपछा । 
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(ड) “योगदान रकम (वप्रथमयम)” भन् नािे यस थनदेणशका बमोणजम जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा 
कायाक्रममा सहभागी भए बापि बीथमि िा नगरपाथिकाबाट प्राप् ि रकम सम्झन ुपछा । 

(ढ) “ जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा संयोजन सथमथि ” जेष्ठ नागररक स्िानीय स्िास््य बीमा 
संयोजन सथमथि भन्नािे दफा १३ बमोणजमको सथमथि सम्झन ुपछा । 

(ि)  “जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा व्यिस्िापन सथमथि” भन्नािे जेष्ठ नागररकिाई प्रदान 
गररने स्िास््य बीमा कायाक्रमिाई व्यिणस्िि, गिुस्िरीय एिं पारदशी बनाउन दफा १४ 
बमोणजमको सथमथि सम्झन ुपछा । 

३. जेष्ठ नागररकको स्िास््य बीमा गरी ददनःे (१)  कायाक्रममा सहभाथगिाको  िाथग पाुँच   
 जनासम्म सदस्य रहेको पररिारिाई एक एकाइ माथननछे । 

(२) यस नगरपाथिका थभत्र स्िायी रुपमा बसोबास गरेका ६० बषा परुा भई   

७०बषा ननाघेका जेष्ठ नागररकहरूिे यस कायाविथि बमोणजम स्िास््य बीमा पाउने छन ्। 

(३) उपदफा (१) बमोणजम बीमाको सवुििा पाउने जेष् ठ नागररकिे स्िानीय 
स्िास््य बीमा संयोजन सथमथिको थसफाररशमा त्यस्िो सवुििा पाउने छन ्। 

(४) उपदफा (३) बमोणजमको पररिारको गिना गदाा जेष् ठ नागररकबाट 
क्रमशः उमेरका वहसाबिे सदस्यहरू कायम गररनेछ । 

४. ब्यहोने योगदान रकमः (१) कायाक्रममा आिद्धिाको िाथग नगरपाथिकािे  दफा  १६ को 
उपदफा  (२) बमोणजम जेष् ठ नागररकको िाथग स्िास््य बीमा कायाक्रम सञ्चािनका िाथग 
सभाबाट विथनयोजन गरेको रकमबाट बीमा वप्रथमयम व्यहोने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कुनै पररिार जेष् ठ नागररक पररिारको सदस्य 
संख्या पाुँच जना सम्म भएकोमा सबै सदस्यको बीमा वप्रथमयम बापिको रकम नगरपाथिकािे 
ब्यहोने छ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमका जेष्ठ नागररक प्रथि आणिि बाब ुआमा नभएका 
टुहरुा नाबािकहरू रहेको हकमा पररिारका सदस्य सबै जनाको स्िास््य बीमा वप्रथमयम 
नगरपाथिकाबाट व्यिस्िा गने गरी नगरपाथिको स्िास््य शाखािे गने छ। 
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(४) जेष् ठ नागररकको बीमािेख िापिको रकम नगरपाथिकािे स्िास््य बीमा 
बोडािाई उपिब्ि गराउनछे । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम बीमािेख जारी  भएका जेष् ठ नागररक र थनजको 
पररिार सदस्यिाई प्रथि पररिार रु. पैिीस सय मात्र िोवकएको छ । 

(६) उपदफा (३) मा उल्िेख भएको अिस्िा बाहेक अन्य पररिारका सदस्यको 
संख्या पाुँच जना भन्दा बढी भएमा त्यस्िा सदस्यको बीमा वप्रथमयमको रकम सम्बणन्िि 
पररिारका जेष् ठ नागररक सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिे बझुाउन ुपनेछ । 

५. स्िास््य सेिा प्रदायक संस्िाः बीथमि व्यणक्तको पवहिो सम्पका  विन्द ु अस्पिािको रुपमा 
नेपाि कोररया मैत्री नगरपाथिका अस्पिाि रहनेछ । 

६. बीमामा आिद्ध हनु थनिदेन ददन ेसमयािथिः ६० बषा उमेर परुा भई ७० बषा ननाघेको जेष् ठ 
यस नगरपाथिकामा स्िायी बसोबास गने नागररकिे जनुसकैु समयमा स्िास््य बीमा कायाक्रममा 
आिद्ध हनु जनुसकैु समयमा नगरपाथिकाको स्िास््य शाखा / िडा कायाािय / दिाा सहयेगी 
समि मा थनिदेन ददन सक्ने छन।् र दिाा सहयोगी माफा ि बीमा कायाक्रममा आबद्ध गराईन े 

छ । 

७. थनिदेन पेश गनुा पनेः दफा ३ बमोणजम स्िास््य बीमा गना पाउन ेजेष्ठ नागररकिे अनसुचुी 
१ बमोणजमको ढांचामा थनिदेन पेश गनुा पछा ।  

८. स्िास््य बीमा नबीकरिः (१) जेष् ठ नागररकिे यस कायाविथि बमोणजम बीमािेख नबीकरि 
गना बीमािेखको म्याद समाप् ि हनु ु अगािै दिाा सहयोगी माफा ि नगरपाथिकाको स्िास््य 
शाखामा थनिदेन ददन ुपनेछ । 

(२) एक पटक दिाा भइसकेको जेष् ठ नागररकको हकमा नगरपाथिकािे एकमषु्ट 
रुपमा नबीकरिको िाथग थनजहरूको नविकरि फाराम बीमा नम्बर सवहि बोडामा वििरि 
पठाउनेछ ।र सोही वििरिका आिारमा नगरपाथिकािे स्िास््य बीमा बोडाको कोषमा रकम 
भकु्तानी गने छ । 
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(३) स्िास््य बीमा प्राप्त गने जेष् ठ नागररक र सदस्यको मतृ्य ु भएमा िा 
नगरपाथिकाबाट अन्यत्र बसाइसराइ गरेमा यस कायाविथि बमोणजम सवुििा प्राप् ि गना सक्ने 
छैन । 

९. सेिा सवुििा िागू हनु ेसमयः बीथमिको सेिा सवुििा िागू हनुे समय थनयमाििीको दफा १० 
बमोणजम हनुेछ । 

१०. सवुििा सम्बन्िी व्यस्िाः स्िास््य बीमा अन्िगाि प्राप् ि हनुे सवुििा बोडािे थनिाारि गरे 
बमोणजम हनुेछ । 

११. वििरि राख् न ेििा प्रथििदेन ियार गनेः(१) यस कायाविथि बमोणजम स्िास््य बीमा प्राप् ि 
गने जेष् ठ नागररक ििा पररिारका अन्य सदस्यको वििरि अनसूुची -२  बमोणजमको ढाुँचामा 
नगरपाथिको स्िास््य शाखािे ियार गरी राख्न ुपछा । 

(२) नगरपाथिकाको स्िास््य शाखािे तै्रमाथसक (स्िास््य बीमाको दिाा चरि 
अनसुार) ििा बावषाक प्रगथि प्रथििदेन ियार गरी प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि माफा ि 
कायापाथिकामा पवहिो साउन मसान्िथभत्र पेश गरी सक्न ुपनेछ । 

१२. दोहोरो सवुििा थिन नहनुःे यस कायाविथि बमोणजमको सेिा ििा सवुििा सम्बन्िी व्यिस्िा 
प्रदेश ििा सङ् घीय कानून बमोणजम  प्राप् ि हनुे भएमा नगरपाथिकाबाट त्यस्िो सेिा सवुििा 
प्रदान गररन ेछैन 

१३. संयोजन सथमथि र सोको गठनः (१) नगरपाथिकामा जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा 
कायाक्रमिाई संयोजन गना देहाय बमाणजमको जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा संयोजन सथमथि रहन े
छ । 

(क) प्रमखु          - संयोजक                                                                

(ख) उप्रमखु          - सदस्य                                                                

(ग) प्रमखु प्रशासवकय अथिकृि                                       - सदस्य                                                                

(घ) प्रमखुिे मनोथनि गरेको मध्यपरु थिथम  नगरपाथिका अन्िगाि बढी जनसंख्या भएका िडा 
अध्यि                                              - सदस्य                                                           
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(ङ) कानून ििा  प्रशासन महाशाखा  प्रमखु                               - सदस्य                                                                                        
(च) नेपाि कोररया मैत्री नगरपाथिका अस्पिािका प्रमखु िा प्रथिथनथि               - सदस्य                                                                             

(छ) प्रमखुिे मनोथनि गरेको स्िास््य िेत्रको अनभुि हाथसि गरेका नगरपाथिका थभत्रका   

    मवहिा स्िास््य स्ियंसेविका मध्येबाट एक जना                           - सदस्य                                                                          
(ज) प्रमखुिे मनोथनि गरेको स्िास््य विमा कायाक्रममा िडा िहमा कायारि दिाा सहयोगी  

    मध्येबाट एक जना                                                  - सदस्य                                                                                
(झ) मवहिा बाििाथिका ििा ज्येष्ठ नागररक शाखा प्रमखु                       - सदस्य                                                               

(ञ) दिाा अथिकारी स्िास््य बीमा बोडा  मध्यपरु थिथम नगरपाथिका हेने        - सदस्य  

(ट) स्िास््य शाखा प्रमखु                                     - सदस्य-सणचि
  

(२) संयोजन सथमथिको बैठक िषामा कणम्िमा दइु पटक बस्नेछ आिश्यक्ता अनसुार अन्य बैठक 
समेि बस्न सक्नेछ। 

(३) सदस्य सणचििे बैठकको कायासणुच संयोजकको स्िीकृथिमा िय गनुा पनेछ । 

(४) संयोजकिे िोकेको समय र स्िानमा बैठक बस्नछे । 

(५) बैठकमा कुनै खास थबषय विज्ञ िा पदाथिकारीिाई आमन्त्रि  गना सवकनछे । 

(६) सदस्यहरुिाई बैठक बस्न ेजानकारी र बैठकमा पेश हनु ेकायासणुच सामान्यिया िीन ददन 
अणघ ददन ुपनेछ िर कुनै खास विषयमा चौविस घण्टा अणघ जानकारी ददई बैठक बस्न िािा 
पने छैन । 

(७) बैठकको थनिाय बहमुिबाट हनुेछ र सदस्य सणचििे बैठकको थनिाय प्रमाणिि गनेछन ्। 

(८) बैठक बसेको ददनमा पदाथिकारीिे प्रचथिि थनयम बमोणजमको बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(९) सणचिाियको काम नगरपाथिकाको स्िास््य शाखािे गनेछ । 

३.काम, किाव्य र अथिकारः संयोजन सथमथिको काम, किाव्य र अथिकार देहाय बमोणजम हनुेछ 
। 

(क) नगरपाथिका िेत्रथभत्र जेष्ठ नागररक स्िास््य िीमा कायाक्रम विस्िार गना प्रििानात्मक 
कायामा सहयोग गने ििा नगरथभत्रका िडाहरुमा कायारि स्िास््य विमाका दिाा 
सहयोगीिाई पररचािन गरी कायाको अनगुमन गने ।  
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(ख) नगरपाथिका जेष्ठ नागररक पररिारिाई स्िास््य बीमाको दायरामा ल्याउन िोके 
बमोणजम वप्रथमयमको व्यिस्िा गरी कायाक्रममा आबद्ध गराउन समन्िय गने । 

(ग) जेष्ठ नागररकिाई कायाक्रममा आिद्ध गना नगरपाथिका र बोडा बीच समन्िय गने, 
(घ) नसने रोगका िाथग थनयमानसुार कायाक्रमिे ददई आएको सथुबिा उपिब्ि गराउन 

बोडासंग समन्िय गने । 

(ङ) कायाक्रमगि रुपमा बोडािाई ससिा अनदुान उपिब्ि गराउने।  

(च) नगरपाथिका अन्िगाि रहेका स्िास््य सेिा प्रदायक संस्िाहरुको सेिाको गिुस्िर बृद्धी 
गने गराउन।े 

(छ) बीमाबाट प्रदान गररन े औषथिहरु नगरपाथिका अन्िगािका स्िास््य संस्िाहरूद्वारा 
संचाथिि फामेसीमा उपिब्ि हनु ेव्यिस्िामा सहयोग गने गराउने । 

(ज) स्िास््य संस्िाहरुमा णचवकत्सकको उपिव्ििा हनु ेव्यिस्िा गने गराउन े। 

(झ) स्िास््य संस्िाहरुमा उपकरि, प्रयोगशािाको सेिामा थनरन्ििा, स्िरोउन्नथि र पिुाािार 
अथभिदृ्दीमा सहयोग गने। 

(ञ) कायाक्रम प्रििानका सन्दभामा स्िास््य ििा जनसंख्या मन्त्रािय, प्रदेश र बोडासुँग 
समन्िय गने। 

(ट) संयोजन सथमथििे आिश्यक देखेका बीमा कायाक्रमसुँग सम्बणन्िि अन्य थबषयहरूमा 
समन्िय र सहजीकरि गने।  

(ठ) स्िास््य बीमा कायाक्रमको अथभबृवद्ध गना नगरपाथिका स्िरीय सम्पिुा शैणिक 
कायाक्रमहरुमा जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा कायाक्रमको महत्ि बारेमा कायाक्रम 
संचािन गने , गराउने । 

१४. व्यिस्िापन सथमथिः यस कायाविथि बमोणजम जेष्ठ नागररक र  थनजको पररिारिाई प्रदान 
गररने स्िास््य बीमा कायाक्रमिाई व्यिणस्िि, गिुस्िरीय एिं पारदशी बनाउन देहाय अनसुारको 
व्यिस्िापन सथमथि रहनछे,- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि                                    - अध्यि अध्यि 

(ख) कायाकारी थनदेशक, नेपाि कोररयामैत्री नगरपाथिका अस्पिाि            - सदस्य सदस्य 
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(ग) कानून ििा प्रशासन महाशाखा प्रमखु                               - सदस्य सदस्य 

(घ) आथिाक प्रशासन शाखा प्रमखु                                     - सदस्य सदस्य 

(ङ) दिाा अथिकारी                                                 - सदस्य सदस्य 

(च) अध्यििे िोकेको दिाा सहयोगी १ जना मवहिा सवहि २ जना           - सदस्य सदस्य 

(छ) िडास्िरका स्िास््य संस्िाका प्रमखुमध्ये १ जना                     - सदस्य सदस्य 

(ज) स्िास््य शाखा प्रमखु, नगरपाथिका                            -सदस्य-सणचब सदस्य सणचि 

१५. स्रोि व्यिस्िापनः (१) यस कायाविथि बमोणजम गररन े जेष् ठ नागररक स्िास््य बीमाका 
िाथग नगरपाथिकािे िावषाक रुपमा बजेट विथनयोजन गनेछ । 

१६. कोष सम्बन्िी व्यिस्िाः (१) नगरपाथिकािे यस कायाविथि बमोणजमको स्िास््य बीमा 
सम्बन्िी काया गना एक कोषको व्यिस्िा गनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोणजमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आंणशक िा परैु 
रकम कुनै आथिाक िषामा खचा नभई आथिाक िषाको अन्त्यमा बाुँवक रहेमा त्यस्िो रकम 
विज नभई कोषमा नै रहनेछ ।  

(३) कोषमा सशिा सहायिाका रुपमा प्राप्त रकमिाई उपयोग गना नसकेको 
कारि वफिाा गनुा पने भएमा कोषबाट रकम वफिाा गना बािा पने छैन । 

(४) कोषिाई आििी कोष (ररभणल्भङ फण्ड) को रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

१७. कोषमा जम्मा हनु ेरकमः (१) दफा ९ बमोणजमको कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरु 
रहनेछन,्— 

(क) नगरपाथिकाबाट प्राप्त रकम ।  

(ख) कुनै व्यणक्त, दािा, गठुी िा संस्िाबाट प्राप्त रकम । 
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(ग) नगरपाथिकाको पहिबाट प्राप्त रकम । 

(घ) कुनै विदेशी दािा, संस्िा िा व्यणक्तिाट प्राप्त अनदाुन िा सहयोग रकम । 

(ङ) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोणजमको रकम प्राप्त गनुा अगाथड 
नगरपाथिकािे प्रचथिि कानून बमोणजम नेपाि सरकारको णस्िकृथि थिनपनेुछ । 

 (३) यस कायाविथि बमोणजम नगरपाथिकािाई प्राप्त हनु ेसबै प्रकारका आम्दानी 
उपदफा (१) बमोणजमको कोष खािामा जम्मा गनुा पनेछ । 

 (४) नपाको िफा बाट गररने सम्पूिा खचा उपदफा (१) बमोणजमको कोषबाट 
हनुेछ । 

१८. कोषको खािा सञ्चािन ििा व्यिस्िापनः (१)  प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि िा थनजिे 
िोकेको अथिकृिस्िरको कमाचारी र िेखा शाखा प्रमखु िा थनजिे िोकेको िेखाको कमाचारीको 
संयकु्त दस्िखिबाट कोषको खािा सञ्चािन हनुछे ।  

(२) कोषको आय व्ययको िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएको ढाुँचा बमोणजम 
हनुेछ ।  

(३) कोषको खािा सञ्चािन कायााियिे सरकारी कारोबार गना स्िीकृथि प्राप्त 
बैंक ििा विणत्तय संस्िामा हनुेछ।  

(५) कोषको आथिाक कारोबारको उत्तरदावयत्ि, णजम्मेिारी र जिाफदेवहिा आथिाक 
कारोबारको थनिायकिाा र सम्बणन्िि खािा सञ्चािन गना अथिकार प्राप्त कमाचारीको हनुेछ ।  

(४) यस थनदेणशका बमोणजमको आम्दानी र खचाको अथभिेख, आम्दानी र खचा 
सम्बन्िी कायाविथि,िेखाको अथभिेखको थसद्धान्ि, आथिाक वििरि ियारी, सम्पणत्तको अथभिेख 
ििा णजन्सी व्यिस्िापन,आय व्यय ििा सम्पणत्तको वििरि ियारी, आन्िररक िेखापरीििको 
थसद्धान्ि,बरेुज ु अथभिेख,बरेुज ु फर्छ्यौट िगायिका विषयहरू प्रचथिि आथिाक कायाविथि 
सम्बन्िी कानून बमोणजम हनुछे । 
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(५)  दफा १३ बमोणजमको व्यिस्िापन सथमथििाई आिश्यक पने थनमााि, 

मािसामान, परामशा सेिा र अन्य सेिाको खररद सम्बन्िी व्यिस्िा र खररद प्रवक्रया 
सािाजथनक खररद ऐन २०६३ र सािाजथनक खररद थनयमाििी बमोणजम हनुेछ । 

१९. खचा रकम सोिभनाा गनुापनेः  सथमथििे यस कायाविथि बमोणजम कोषबाट खचा गरेको रकम 
यिाशीघ्र सोिभनााका िाथग  नगरपाथिकािाई  जानकारी गराउन ुपनेछ । 

२०. िेखा ििा िेखापरीििः (१)  कोषको आथिाक कारोबारको िेखा प्रचथिि िेखा प्रिािी 
अनसुार हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुारको कोषबाट गररएको खचाको िेखाको प्रचथिि कानून 
बमोणजमका प्रथििदेन कायााियिे सम्बणन्िि थनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) अनदुान खचाको िेखापरीिि गने, गराउने णजम्मेिारी नगरपाथिकाको  

हनुेछ ।  

(४) कोषको आन्िररक िेखा पररिि नगरपाथिकाको आन्िररक िेखा परीिि 
शाखािाट हनुेछ । 

(५) दफा १६ बमाणजमको कोषको अणन्िम िेखा पररिि महािेखा पररिक िा 
थनजिे िोकेको िेखा परीिकबाट हनुछे । 

२१. सशोिनः यस कायाविथिमा संशोिन,िपिट िा पररमाजान गनुा परेमा नगरकायापाथिकािे 
संशोिन गना सक्नछे । 

२२. बािा अड्काउ फुकाउन ेअथिकारः यो कायाविथि कायाान्ियन गना कुनै बािा अड्चन पना 
आएमा नगरकायापाथिकािे थनिाय गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसुचुी १ 

स्िास््य बीमा गना पाउने जेष्ठ नागररकिे पेश गने थनिदेन ढाचंा 
 

िीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि ज्य ु                                              
थमथि: 

मध्यपरु थिथम नगरपाथिका थिथम, भक्तपरु  

 

विषयः जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा गरर पाउ । 

 

उपरोक्त सम्बन्िमा म थनिदेक मध्यपरु थिथम नगरपाथिकाको जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा सम्बन्िी 
कायााविथि-२०७९ को दफा ३ बमोणजम जेष्ठ नागररक स्िास््य बीमा गना योग्य भएकोिे देहायको 
वििरि सवहि यो थनिदेन पेश गरेको छु ।  

वििरि  

नाम िरः ...................... 
जेष्ठ नागररक पररचय पत्र न. 
जन्म थमथि  

नागररकिा न ................... जारी थमथि .............. जारी णजल्िा ............. 
स्िायी ठेगाना .......................... 
सुँिग्न कागजाि  

१. नेपािी नागररकिाको प्रथिथिपी  

२. जेष्ठ नागररक पररचय पत्रको प्रथिथिपी  

 

        
                                                   थनिदेक/थनिदेदका 

नाम िरः ...................... 
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अनसुचुी २ 

स्िास््य बीमा गने जेष्ठ नागररकहरुको वििरि अथभिेख 

क्र
.स 

घरमिुी 
जेष्ठ 
नागररकको 
नाम िर 

जन्म 
थमथि  

ठेगाना/ि
डा 

पररचय 
पत्र न 

नागररक
िा न 

नागररकिा 
जारी थमथि 

जारी 
णजल्िा 

कैवफयि 

         

 

प्रमािीकरि थमथि २०७९।०८।२२     
        

      आज्ञािे 

                     विजयराज सिुदेी 
    प्रमखु प्रशासकीय अथिकृि 

 

 


