
www.lawcommission.com 

1 
 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी नियर्मावली, २०६९ 

    िेपाल राजपत्रर्मा प्रकाशि नर्मनत 

    २०६९।६।८ 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐि, २०६६ को दफा २२ ले 
ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका नियर्महरु बिाएकोछ ।  

१. संक्षक्षप्त िार्म र प्रारम्भः (१) यी नियर्महरुको िार्म “स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको 
सरुक्षा सम्बन्धी नियर्मावली, २०६९” रहेकोछ । 

  (२) यो नियर्मावली तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अकााले अथा िलागेर्मा यस नियर्मावलीर्मा “ऐि” भन्नाले 
स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐि, २०६६ सम्झि ुपछा । 

३. सरुक्षा र्माग गिे कायाववनधः (१) ऐिको दफा ४ बर्मोक्षजर्म स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले 
सरुक्षाको र्माग गिुा परेर्मा सरुक्षा र्माग गिुा पिााको कारण सवहत तत्काल नछटो तथा 
प्रभावकारी र्माध्यर्मबाट स्थािीय प्रशासिसंग सरुक्षा र्माग गिुा पिेछ ।  

  (२) उपनियर्म (१) बर्मोक्षजर्म कुिै स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले सरुक्षा र्माग 
गरेर्मा स्थािीय प्रशासिले तत्कालीि अवस्थाको रू्मलयांकि गरी र्मिानसव अवनधको लानग 
त्यस्तो स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको निनर्मत्त आवश्यकत अिसुार सरुक्षाकर्मी सरे्मत 
खटाई सरुक्षाको व्यवस्था गररददि ुपिेछ ।    

  (३) उपनियर्म (२) बर्मोक्षजर्म स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको सरुक्षाको लानग 
सरुक्षाकर्मी खटाउि ु परेर्मा वा ऐिको दफा ४ को उपदफा (३) बर्मोक्षजर्म कुिै स्वास््य 
संस्थार्मा स्थायी सरुक्षाको व्यवस्था गिुा परेर्मा सो प्रयोजिको लानग खवटि े सरुक्षाकर्मीको 
लानग खािे तथा बस्िे व्यवस्था सम्बक्षन्धत स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले गिुा पिेछ ।  

४. सञ्चार साधि राख्न र प्रयोग गिा स्वीकृनत ददि सकिःे प्रचनलत कािूि बर्मोक्षजर्म स्थावपत 
कम्तीर्मा पचास शैया भएका स्वास््य संस्थाले त्यस्तो संस्था तथा सो संस्थार्मा कायारत 
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स्वास््यकर्मीको सरुक्षाको लानग स्थािीय प्रशासिको नसफाररस सवहत आवश्यक सञ्चार साधि 
राख्न र प्रयोग गिा र्मन्त्रालयसंग स्वीकृनत र्माग गरेर्मा र्मन्त्रालयले सूचिा तथा सञ्चार 
र्मन्त्रालयको सहर्मनतर्मा त्यस्तो स्वास््य संस्थालाई निजले र्माग गरे बर्मोक्षजर्मको सञ्चार साधि 
राख्न र प्रयोग गिा स्वीकृनत ददि सकिेछ । 

५. सनर्मनतको बैठक र निणायः (१) सनर्मनतको बैठक दईु र्मवहिार्मा कम्तीर्मा एकपटक बस्िेछ । 

  (२) सनर्मनतको बैठक सनर्मनतको अध्यक्षले तोकेको नर्मनत, सर्मय र स्थािर्मा बस्िेछ । 

  (३) सनर्मनतको सक्षचवले सनर्मनतको बैठक बस्िे सूचिा सवहत बैठकर्मा छलफल हिु े
ववषयको सूची कम्तीर्मा दईु ददि अगावै सनर्मनतका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

  (४) सनर्मनतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्थत 
भएर्मा सनर्मनतको बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको र्मानििेछ । 

  (५) सनर्मनतको बैठकको अध्यक्षता सनर्मनतको अध्यक्षले र निजको अिपुक्षस्थनतर्मा 
उपक्षस्थत सदस्यहरुले आपूmहरुर्मध्येबाट छािेको सदस्यले गिेछ । 

         (६) सनर्मनतको बैठकर्मा बहरु्मतको राय र्मान्य हिुेछ र र्मत बराबर भएर्मा बैठकर्मा अध्यक्षता 
गिे व्यक्षिले निणाायक र्मत ददिेछ । 

  (७) सनर्मनतले आवश्यकता अिसुार सम्बक्षन्धत क्षेत्रका ववशेषज्ञलाई सनर्मनतको बैठकर्मा 
आर्मन्त्रण गिा सकिेछ । 

  (८) सनर्मनतको बैठकको निणाय सनर्मनतको अध्यक्ष र सक्षचवद्वारा प्रर्माक्षणत गररिेछ । 

  (९) सनर्मनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववनध सनर्मनत आपैmले निधाारण गरे 
बर्मोक्षजर्म हिुेछ ।  

६. सनर्मनतको अन्य कार्म, कताव्य र अनधकारः ऐिर्मा उक्षललक्षखत कार्म, कताव्य र अनधकारको 
अनतररि सनर्मनतको अन्य कार्म, कताव्य र अनधकार देहाय बर्मोक्षजर्म हिुेछः– 

(क) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सम्बन्धी अनभलेख राख्न सो अनभलेखर्मा 
खलुाउि ुपिे वववरणहरु निधाारण गिे,  
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(ख) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको बदियत वा गम्भीर लापरबाही 
भएको र्मानिि ेअवस्था निधाारणको लानग आवश्यक आधार तथा र्मापदण्ड 
बिाउिे, 

(ग)   स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था उपर क्षनतपूनता र्माग गरी अदालतर्मा 
दायर भएको र्मदु्दाको प्रनतरक्षा गदाा सनर्मनतले व्यहोिे खचा सम्बन्धी 
र्मापदण्ड र रकर्मको सीर्मा निधाारण गिे, 

(घ) स्वास््य उपचारको क्रर्मर्मा उत्पन्न हिु सकिे आकक्षस्र्मक घटिा घट्ि 
िददिको लानग स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाले अवलम्बि गिुा पिे 
पूवा सावधािीका सम्बन्धर्मा र लापरबाही हिु िददिे ववषयर्मा 
स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थालाई जािकारी गराउिे, 

(ङ) सनर्मनतले सम्पादि गरेको कार्म कारबाहीको सम्बन्धर्मा बावषाक प्रनतवेदि 
तयार गरी र्मन्त्रालयर्मा पेश गिे, 

(च) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धर्मा अन्य आवश्यक 
कार्म गिे । 

७. िार्म दताा गराउि े सम्बन्धी कायाववनधः (१) आफ्िो सरुक्षाको लानग सनर्मनतर्मा िार्म दताा 
गराउि चाहिे स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) 
बर्मोक्षजर्मको कागजात र निवेदि दस्तरु वापत पााँच सय रुपैयााँ संलग्ि गरी अिसूुची–१ 
बर्मोक्षजर्मको ढााँचार्मा सनर्मनत सर्मक्ष निवेदि ददि ुपिेछ ।  

  (२) उपनियर्म (१) बर्मोक्षजर्म प्राप्त भएको निवेदि सवहतको कागजात जा“चबझु गदाा 
स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको िार्म दताा गराउि र्मिानसव देक्षखएर्मा सनर्मनतले त्यस्तो 
स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाको िार्म क्रर्मशः अिसूुची–२ र अिसूुची–३ बर्मोक्षजर्मको दताा 
वकताबर्मा दताा गिुा पिेछ । 

(३) उपनियर्म (२) बर्मोक्षजर्म दताा भएका स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको 
िार्मावली सनर्मनतले अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ ।  
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८. दतााको प्रर्माणपत्र ददिःे नियर्म ७ बर्मोक्षजर्म स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको िार्म दताा 
गररसकेपनछ सनर्मनतले अिसूुची–४ बर्मोक्षजर्मको ढा“चार्मा सम्बक्षन्धत स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य 
संस्थालाई दतााको प्रर्माणपत्र ददि ुपिेछ ।  

९. दस्तरु बझुाउि ुपिेः (१) नियर्म ७ बर्मोक्षजर्म सनर्मनतर्मा िार्म दताा गराउिे स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थाले क्रर्मशः अिसूुची–५ र अिसूुची–६ बर्मोक्षजर्मको वावषाक दस्तरु अग्रीर्म रुपर्मा 
असार र्मसान्तनभत्र सनर्मनतर्मा बझुाउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियर्म (१) र्मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि पवहलो पटक िार्म दताा 
गराउिे स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाले िार्म दताा गराउाँदाको अवस्थार्मा िै सो उपनियर्म 
बर्मोक्षजर्म लाग्िे दस्तरु सनर्मनतर्मा बझुाउि ुपिेछ ।  

(३) उपनियर्म (१) र्मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि कुिै गैरसरकारी स्वास््य 
संस्थाले स्थायी रुपर्मा सरुक्षा र्माग गरेर्मा सो उपनियर्मर्मा लेक्षखएको दस्तरुको दोब्बर दस्तरु 
अग्रीर्म रुपर्मा सनर्मनतर्मा बझुाउि ुपिेछ । 

(४) सनर्मनतले यस नियर्म बर्मोक्षजर्म दस्तरु प्राप्त गरेपनछ सम्बक्षन्धत स्वास््यकर्मी तथा 
स्वास््य संस्थालाई सोको भरपाई ददि ुपिेछ ।  

१०. क्षनतपूनता तथा प्रनतरक्षा गदाा लागेको खचा र्माग गिे कायाववनधः (१) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य 
संस्था उपर क्षनतपूनता र्माग गरी अदालतर्मा दायर भएको र्मदु्दार्मा अदालतबाट निधाारण भएको 
क्षनतपूनताको रकर्म वा त्यस्तो र्मदु्दाको प्रनतरक्षा गदाा लागेको र्मिानसव खचा सनर्मनतसंग र्माग 
गिे सम्बक्षन्धत स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले अिसूुची–७ बर्मोक्षजर्मको ढााँचार्मा सनर्मनत 
सर्मक्ष निवेदि ददि ुपिेछ । 

  (२) उपनियर्म (१) बर्मोक्षजर्म क्षनतपूनताको रकर्म वा र्मदु्दाको प्रनतरक्षा गदाा भएको खचा 
र्माग गदाा अदालतबाट र्मदु्दा फैसला भएको नर्मनतले तीि र्मवहिानभत्र निवेदि ददइसकि ु   
पिेछ ।  

११. काया सञ्चालि खचाको हदः (१) सनर्मनतको कोषर्मा जम्र्मा भएको रकर्मको पााँच प्रनतशतर्मा 
िबढाई सनर्मनतको काया सञ्चालिको लानग खचा गिा सवकिेछ । 
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(२) उपनियर्म (१) बर्मोक्षजर्मको रकर्म खचा गिा सनर्मनतले वावषाक कायायोजिा बिाई 
स्वीकृत गराउि ुपिेछ । 

१२. कोषको सञ्चालिः कोषको सञ्चालि सनर्मनतको अध्यक्ष र सक्षचवको संयिु दस्तखतबाट  
हिुेछ।  

१३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षणः (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचनलत कािूि बर्मोक्षजर्म 
राक्षखिेछ । 

(२) कोषको लेखापरीक्षण र्महालेखा परीक्षकबाट हिुेछ ।  

१४. सम्पका  कायाालय वा कर्माचारी तोकि सकिःे (१) स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको 
सरुक्षाको सम्बन्धर्मा काठर्माडौं उपत्यका बावहरका क्षजललार्मा सनर्मनतसंग सर्मन्वय गरी कार्म 
गिा र्मन्त्रालयले सो र्मन्त्रालय अन्तगातको कुिै कायाालय वा सो कायाालयको कुिै 
अनधकृतस्तरको कर्माचारीलाई सम्पका  कायाालय वा व्यक्षिको रुपर्मा तोकि सकिेछ ।  

  (२) र्मन्त्रालयले सनर्मनतको कार्मर्मा तोवकएको वा खवटएको कर्माचारीलाई सनर्मनतको 
काया सञ्चालिको निनर्मत्त नियर्म ११ बर्मोक्षजर्म छुट्याइएको रकर्मबाट प्रोत्साहि भत्ता उपलब्ध 
गराउि सकिेछ । 

१५. बैठक भत्ताः सनर्मनत तथा ऐिको दफा १८ बर्मोक्षजर्म गठि भएका उपसनर्मनतका अध्यक्ष र 
सदस्यहरुले सनर्मनत तथा उपसनर्मनतको वैठकर्मा भाग नलए वापत िेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
भए बर्मोक्षजर्म बैठक भत्ता पाउि सकिेछि ्। 

१६. आचार संवहता बिाई लागू गिा सकिःे (१) स्वास््यकर्मीले पालिा गिुा पिे व्यावसावयक 
आचरणका सम्बन्धर्मा सनर्मनतको नसफररसर्मा र्मन्त्रालयले आचार संवहता बिाइ लाग ु गिा 
सकिेछ ।  

  (२) उपनियर्म (१) बर्मोक्षजर्म बिाइएको आचार संवहताको पालिा गिुा सम्पूणा 
स्वास््यकर्मीको कताव्य हिुेछ । 

१७. अिसूुचीर्मा हेरफेर गिा सकिःे र्मन्त्रालयले सनर्मनतको नसफाररसर्मा िेपाल राजपत्रर्मा सूचिा 
प्रकाशि गरी आवश्यकता अिसुार अिसूुचीर्मा हेरफेर तथा थपघट गिा सकिेछ ।  
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अिसूुची–१ 

(नियर्म ७ को उपनियर्म (१) साँग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाले सनर्मनतर्मा िार्म दताा गराउि ददइिे निवेदिको ढा“चा 
खण्ड (क) 

स्वास््यकर्मीको प्रयोजिको लानग 

 

श्री अध्यक्षज्यू, 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय सनर्मनत, 

स्वास््य तथा जिसंख्या र्मन्त्रालय । 

 रै्मले स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐि, २०६६ र्मा भएको 
व्यवस्था बर्मोक्षजर्म सरुक्षा प्राप्त गिा चाहेकोले देहायको वववरण खलुाई यो निवेदि गरेको छु। 

१. निवेदकको,– 

(क) िार्म, थरः 
(ख) स्थायी ठेगािाः  

(ग) स्वास््य व्यवसायको वववरणः (ववषशेज्ञताको क्षेत्र तथा सेवाको क्षेत्र 
खलुाउिे) 

२. दताा भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद्को,– 

 (क) िार्मः  (ख) दताा िम्बरः  (ग) दताा नर्मनतः   

३. स्वास््य व्यवसायसाँग सम्बक्षन्धत,–  

(क) स्वास््य संस्थाः 
(ख)      क्षकलनिकको िार्मः 
(ग) ठेगािाः 

            

 निवेदकको,– 

                                     सहीः.................... 
                                       िार्म :...................... 

                                                नर्मनत :...................... 
संलग्ि कागजातः 
१. स्वास््य सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद्बाट प्राप्त प्रर्माणपत्रको प्रनतनलवप, 

२. कुिै स्वास््य संस्थार्मा कायारत रहेको भए सोको प्रर्माण, 

३. आफिो सेवाको ववशेषज्ञता दसााउिे प्रर्माण,  

४. हालसालै क्षखक्षचएको पासपोटा साइजको दईु प्रनत फोटो । 
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खण्ड (ख) 

स्वास््य संस्थाको प्रयोजिको लानग 

 

श्री अध्यक्षज्यू, 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय सनर्मनत, 

स्वास््य तथा जिसंख्या र्मन्त्रालय । 

यस स्वास््य संस्थाले स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐि, 

२०६६ र्मा भएको व्यवस्था बर्मोक्षजर्म सरुक्षा प्राप्त गिा चाहेकोले देहायको वववरण खलुाई यो 
निवेदि गरेको छु । 

१. स्वास््य संस्थाको िार्म र ठेगािाः 
२. स्वास््य संस्थाको संस्थापिाको वकनसर्मः(सार्मदुावयक, निजी वा सरकारी)  

३. स्वास््य संस्थार्मा उपलब्ध बेड संख्याः  

४. स्वास््य संस्थाबाट उपलब्ध गराइिे र्मखु्य ववशेषज्ञ सेवाः 
५. स्वास््य संस्थार्मा कायारत स्वास््यकर्मीको संख्या र प्रकारः 

 

स्वास््य संस्थाको तफा बाट निवेदि ददिेको,– 

                                                  सहीः 
                          िार्मः 

स्वास््य संस्थाको छाप                       पदः 
                                                  कायाालयः 
                                                  नर्मनतः 
 

संलग्ि कागजातः  सरकारी बाहेक अन्य स्वास््य संस्थाको हकर्मा संस्थापिाको   

  प्रर्माणपत्रको  प्रनतनलवप। 
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अिसूुची–२ 

(नियर्म ७ को उपनियर्म (२) संग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््यकर्मीको दताा वकताब 

दताा 
िम्बर 

स्वास््यकर्मीको दताा भएको सम्बक्षन्धत 
व्यावसावयक पररषद्को 

स्वास््य 
व्यवसायको 
वववरण 

सम्बक्षन्धत 
स्वास््य 
संस्थाको 
िार्म र 
ठेगािा 

फोटो कैवफयत 

िार्म 
थर 

स्थायी 
ठेगािा 

िार्म दताा 
िम्बर 

नर्मनत 

          

          

          

          

  

कायाालयको छाप                                         दताा गिे अनधकारीको,– 

                                                            सहीः 

                                                            िार्मः            

                                                            पदः 

                                                 कायाालयः 

                                                नर्मनतः 
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अिसूुची –३ 

(नियर्म ७ को उपनियर्म (२) संग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््य संस्थाको दताा वकताब 

दताा 
िम्बर 

स्वास््य 
संस्थाको 

संस्थापिको प्रकार उपलब्ध 
गराइिे 
र्मखु्य 
सेवा 

उपलब्ध 
जम्र्मा 
बेड 
संख्या 

कायारत 
स्वास््य 
कर्मीको 
संख्या र 
प्रकार 

कैवफयत 

िार्म स्थायी 
ठेगािा 

सरकारी सार्मदुावयक निजी 

         

         
          

कायाालयको छाप         दताा गिे अनधकारीको,– 

                                      सहीः 

                                                        िार्मः 

                                                        पदः 

                                          कायाालयः 

                                                        नर्मनतः 
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अिसूुची–४ 

(नियर्म ८ संग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््यकर्मी/स्वास््य संस्था दतााको 

प्रर्माणपत्र 

 

श्री ............(स्वास््यकर्मी/स्वास््य संस्थाको िार्म) 

............................... । 

 ......... (स्वास््यकर्मीको हकर्मा सम्बक्षन्धत व्यावसावयक पररषद्को िार्म र दताा िम्बर) 

 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी ऐि, २०६६ को दफा ७ तथा 
स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी नियर्मावली, २०६८ को नियर्म ८ 
बर्मोक्षजर्म  तपाईलाई त्यस स्वास््य संस्थाको िार्म दताा गरी यो प्रर्माणपत्र प्रदाि गररएकोछ।  

 

 प्रर्माणपत्र प्रदाि गिेको,– 

                                                                                                                                   सही: 

                                                                                           िार्म : 

कायाालयको छाप:                                                                                    पद : 

                                                                                                कायाालय: 

                                                                                           नर्मनत: 
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अिसूुची –५ 

(नियर्म ९ को उपनियर्म (१) संग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््यकर्मीले बावषाक रुपर्मा बझुाउि ुपिे दस्तरु 

नस.िं.
  

स्वास््यकर्मीको वववरण       दस्तरु रु.  

१ जिरल सजाि ११००।– 

२ डेण्टल सजाि  ११००।– 

३ रेनडयोलोक्षजष्ट ७५०।– 

४
  

डर्मााटोलोक्षजष्ट, लेप्रोलोक्षजष्ट ७५०।– 

५ साइक्याविकस  ७५०।– 

६
  

पेनडयाविकस ७५०।– 

७ अप्थलर्मोलोक्षजष्ट  ७५०।– 

८ अटोररिोलयाररङ्गोलोक्षजष्ट ७५०।– 

९ एिेस्थेनसयोलोक्षजष्ट ७५०।– 

१०
  

अब्सिेवटनसयि एण्ड गाइिोकोलोक्षजष्ट ११००।– 

११
  

वफक्षजनसष्ट ७५०।– 

१२ रे्मनडकल जिरनलष्ट  ७५०।– 

१३
  

होनर्मयोप्याथी क्षचवकत्सक ५००।– 

१४ जिरल रे्मनडनसि ७५०।– 

१५ आयबेुद क्षचवकत्सक ५००।– 

१६ अन्य स्वास््यकर्मी  ३६५।– 
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अिसूुची –६ 

(नियर्म ९ को उपनियर्म (१) संग सम्बक्षन्धत) 

स्वास््य संस्थाले बावषाक रुपर्मा बझुाउि ुपिे दस्तरु 

नस.िं वववरण रकर्म 

 प्रनत शैया 
 

रु.६०।– 
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अिसूुची–७ 

(नियर्म १० को उपनियर्म (१) संग सम्बक्षन्धत) 

क्षनतपूनता तथा प्रनतरक्षा गदाा लागेको खचा र्माग गिाको लानग ददइिे 

निवेदिको ढााँचा 

 

श्री अध्यक्षज्यू, 

स्वास््यकर्मी तथा स्वास््य संस्था सरुक्षा सर्मन्वय सनर्मनत, 

स्वास््य तथा जिसंख्या र्मन्त्रालय  । 

 

 ववषयः क्षनतपूनता वापतको रकर्म /प्रनतरक्षा गदाा लागेका खचा पाऊ“ । 

 

....... क्षजलला ......... ि.पा./ गाउाँ ववकास सनर्मनत, बडा िम्बर ..... बस्िे श्री 
............... ले क्षनतपूनता र्माग गरी रे्मरो/यस स्वास््य संस्थाको ववरुद्धर्मा .................... 
अदालतर्मा दायर गरेको र्मदु्दार्मा रै्मले/यस स्वास््य संस्थाले ........ रकर्म क्षनतपूनता बझुाउि 
पिे गरी अदालतबाट फैसला भएको/सो र्मदु्दार्मा प्रनतरक्षा गदाा देहाय बर्मोक्षजर्म खचा भएकोले 
सो रकर्म त्यस सनर्मनतबाट उपलब्ध गराई पाउि देहायको वववरण खलुाई यो निवेदि गरेको 
छु ।  

(क) क्षनतपूनता र्माग गरी र्मदु्दा दायर गिे व्यक्षिको िार्म, थर, वति, 

(ख) र्मदु्दा दायर गरेको अदालत, 

(ग) अदालतबाट निधाारण भएको क्षनतपूनता रकर्म, 

(घ) स्वास््यकर्मी वा स्वास््य संस्थाले र्मदु्दार्मा प्रनतरक्षा गिाको लानग  

 कािूि व्यवसायी नियिु गरेको भए निजको िार्म,थर वति, 
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(ङ) कािूि व्यवसायीलाई पाररश्रनर्मक वापत भिुािी गरेको रकर्म, 

(च) अदालतर्मा कािूि बर्मोक्षजर्म बझुाएको दस्तरु सम्बन्धी वववरण, 

(छ) कािूि बर्मोक्षजर्म लाग्िे अन्य दस्तरु तथा खचा, 

(ज) सनर्मनतबाट सोधभिाा र्माग गरेको जम्र्मा रकर्म । 

  

 निवेदकको,– 

                                                                 सहीः- 

स्वास््य संस्थाले निवेदि ददिे भए त्यस्तो                                  िार्मः- 

संस्थाको छाप (स्वास््य संस्था भए त्यस्तो                                  नर्मनतः- 

 संस्थाको िार्म उललेख गिे) 

  

संलग्ि कागजातः 

१.  सनर्मनतर्मा दताा भएको प्रर्माण, 

२.  सनर्मनतर्मा दस्तरु बझुाएको प्रर्माण, 

३. कािूि व्यवसायीलाई पाररश्रनर्मक वापत भिुािी गरेको प्रर्माण, 

४. अदालतर्मा दस्तरु बझुाएको रनसद, 

५. क्षनतपूनता निधाारण सम्बन्धी अदालतबाट भएको फैसलाको प्रनतनलवप । 

 


