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प्रस्तािना धनगढी उप महानगरापालिका अन्तरगतका लिपन्न नागररक  लबरामी हुदा उपचार गननका िागी आलथनक अिस्था 

कमजोर भइ उपचारमा समस्या नहोस भन्नका िागी लिपन्न नागररकिाइ औलिध उपचारमा सहायताका िागी धनगढी 

उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख विपन्न नागररक औषवध उपचार कोष बाट खचन हनुे गरी आिश्यक सहयोग र 

व्यिस्थापन गनन यस उप-महानगरपालिकािे "विपन्न नागररक औषवध उपचार सहायता काययविवध २०७८" जारी गरेको 

छ । 

 

 

 



१. सवंिप्त नाम र प्रारम्भ 

क) यो कायनलिलधको नाम " नगर प्रमुख विपन्न नागररक औषवध उपचार सहायता काययविवध २०७८" रहकेो छ। 

ख)  यो कायनलिलध धनगढी उपमहानगरपालिका कायनपालिकािे लस्िकृत भएको लमलत दखेी िाग ुहुनेछ। 

 

२. पररभाषााः लबिय िा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस लनदलेिकामााः- 

क) “आवथयक रुपले विपन्न वबरामी नागररक” भन्नािे दफा ३ बमोलजम गलित सलमलतिे लसफाररस गरेको िा 

नेपाि सरकारिे जारी गरेको गररि पररिार पररचयपत्र बाहक आलथनक रुपिे लिपन्न धनगढी उप-

महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरररहकेा लबरामी नागररक सम्झन ुपदनछ। 

ख) “कडारोग” भन्नािे मटुुरोग, मगृौिारोग, क्यान्सर, पालकन न्सन्स,अल्जाइमसन,स्पाइनि इन्जरुी, हडे इन्जरुी, 

लसकिसेि एनेलमया र थािासेलमया रोग सम्झन ुपदनछ। 

ग) “काययविवध” भन्नािे आलथनक रुपिे " नगर प्रमखु लिपन्न  नागररक औिलध उपचार सहायता कायनलिलध 

२०७८" सम्झनु पदनछ । 

घ) “उप महानगरपावलका” भन्नािे धनगढी उप-महानगरपालिका सम्झनु पदनछ । 

ङ) “वसफाररस सवमवत” भन्नािे दफा (३) मा भएको लसफाररस सलमलत सम्झन ुपदनछ। 

 

३. वसफाररस सवमवताः (१) आलथनक रुपिे लिपन्न लबरामी नागररकिाइ  उपचार सहायताको िागी लसफाररस गनन दहेाय                 

.       बमोलजमको औिलध उपचार सहायता लसफाररस सलमलत रहनेछ। 

क) धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगर प्रमखु-                                                     संयोजक 

ख) धनगढी उप-महानगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत-              सदस्य 

ग) धनगढी उप-महानगरपालिकाको स्िास््य िाखा प्रमखु-                   सदस्य सलचि 

 

 

२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको काम कतयव्य र अवधकार देहाय बमोवजमको हुनेछ । 

क) आलथनक रुपिे लबरामी नागररक िा एकाधर सगोिको व्यलििे उपचार सहुलियतका िागी आिश्यक कागजात 

सलहत लदएको लनिेदन संकिन गने । 

ख) खण्ड क बमोलजम प्राप्त लनिेदन उपर जाचबझु गरी यथालसध्र लनणनय गरी सहुलियत रकम उपिब्ध गराउने । 

ग) कडा रोगका िागी बाहके अन्य रोगका िागी आलथनक सहायता प्राप्त गरेका सेिाग्राहीहरुको अलभिेख राखी, सो 

लििरण मालसक रुपमा स्िास््य िाखािे अनसुचुी -३ बमोलजमको ढाचामा धनगढी उपमहानगरपालिकाको िेि 

साइट र अन्य सामालजक संजािहरुमा सािनजलनक गनेछ ।  

४. आवथयक रुपले विपन्न नागररकलाइ औषवध उपचार बाफत आवथयक सहायता प्रदान गररनेाः  

(क) कडा रोग िागेका आलथनक रुपिे लिपन्न नागररकिे अनसुचुी- २ बमोलजम कागजात पेि गरेपछी 

नगरकायनपालिकाको पालिकास्तरीय लनणनयबाट बढीमा रु दि हजार सम्म आलथनक सहायता लदन सलकनेछ । 

ख) उपदफा (क) बमोलजमका रोग बाहके अन्य रोग िागेका आलथनक रुपिे लिपन्न नागररकहरुिे अनसुचुी-२ 

बमोलजमका  कागजात सलहत उपचार बाफत िागेको खचनको सक्किै लििहरु पेि गरेमा ओ लप लड मा जाच 



गरेकाका िागी लबि अनसुार बढीमा पलचचस सय मात्र र अस्पतािमा भनान गरी उपचार गनुन पने भएमा  लबि 

अनसुार बढीमा पाच हजार मात्र सम्म आलथनक सहायता उपिब्ध गराइनेछ । 

५. आवथयक सहायता वलने र भुक्तानी गने प्रवियााः आलथनक रुपिे लिपन्न लबरामी नागररकहरुिे सहुलियत रकम प्राप्त 

गननका िागी दहेाय बमोलजमको प्रलिया अििम्बन गनुन पनेछ । 

क) लिपन्न नागररकिे औिलध उपचार बाफत सहुलियत रकम प्राप्त गननक िागी अनुसचुी-१ बमोलजमको ढाचामा 

स्थायी  बसोबास भएको िडाको िडा कायानियमा लनिेदन लदइ िडा कायानियबाट लसफाररस लिन ुपने छ । 

ख) खण्ड (क) बमोलजमको लनिेदन  तथा आिश्यक कागजात प्राप्ता भए पश्चात  दफा ३ बमोलजमको लसफाररस 

सलमलतिे सो उपर आिश्यक जाचबझु गरी  सहुलियत रकमका िागी कायनपालिकािाइ लसफाररस गनुनपनेछ । 

ग) लिपन्न नागररक उपचार सहुलियत बाफत सम्बलन्धत लिरामी िा नलजकको हकदारिाइ  बैक चेक माफन त भिुानी 

गनेछ । 

घ) उपदफा (ग) बमोलजम नलजकका हकदार भन्नािे सगोिका बाजे, बज्यै, आमा, ििुा,  पलत िा पलनन, सगोिका 

छोरा िा बहुारी, अलििालहत छोरी, सगोिका दाजभुाइ िा लदलद बलहनी, छोरा बहुारी को मनृय ु भइसकेको 

अिस्थामा लनजहरुबाट जन्मेका नालत नालतनीहरु बझु्नपुनेछ । 

ङ) उपदफा (घ) बमोलजमका हकदारहरुिे आलथनक सहायतका प्राप्तीका िागी िडा कायानियबाट नाता प्रमालणत 

सलहत पररचय खलु्ने नेपािी नागररकता पररचय पत्रको प्रलतलिपी/ जन्म दतानको प्रमाण पत्र सलहत लनिेदन पेि गनुन 

पनेछ । 

६. दोहोरो सवुिधा उपलब्ध नगराइनेाः  यस कायनलिलध बमोलजम आलथनक सहायता प्राप्त गनन योग्य लिरामीिे धनगढी उप-

महानगरपालिकाबाट  एक  आलथनक बिनमा एक पटक मात्र आलथनक सहायता उपिब्ध गराइनेछ  

७. बजेटको व्यिस्थापनाः यस कायनलिलध बमोलजम आलथनक रुपिे लिपन्न नागररकिाइ औिलध उपचार बाफत आलथनक 

सहायताका िागी आिश्यक पन ेबजेटको व्यिस्था नगरकायनपालिकािे लमिाउन ुपनेछ । 

८. लेखा पररिणाः  यस कायनलिलध बमोलजम आलथनक रुपिे लिपन्न लिरामोिाइ उपिब्ध गराइएको आलथनक सहायताका 

सम्बन्धमा काननु बमोलजम नगरपालिकािे िेखा पररक्षण गराउनु पनेछ । 

९. कारबाही तथा असलु उपर गररनेाः आलथनक रुपिे लिपन्न नागररकको उपचारको नाममा झठु्ठा लििरण पेि गरी आलथनक 

सहायता लिएको िहरेमा काननु बमोलजम सम्बलन्धत लसफाररसकतान र सम्बद्ध कमनचारीबाट असिु उपर गररनेछ । 

१०. प्रचवलत कानुन बमोवजम हुनेाः यस कायनलिलधमा उलल्िलखत लबियमा यसै कायनलिलध बमोलजम र अन्य कुरामा प्रचलित 

काननु बमोलजम हुनेछ । 

११. बाधा अड्काउाः यस कायनलिलधको कायानन्ियनमा कुनै लिलिधा उनपन्न भएमा सो को बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार 

कायनपालिकामा लनलहत रहनेछ । 

१२. खारेजी र बचाउाः धनगढी उप-महानगरपालिकाको आलथनक सहायता कायनलिलध २०७४ को दफा (१) को उपदफा (क) 

खारेज गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुी- १ 

दफा (५) को खण्ड (क) संग सम्बलन्धत ्

आवथयक रुपले विपन्न वबरामी नागररकहरुले आिेदन गने फाराम 

श्रीमान संयोजक ज्य ू

औिलध उपचार सहायता लसफाररस सलमलत 

धनगढी उप-महानगरपालिका, धनगढी कैिािी 

िैयवक्तक वििरण 

लबरामीको नाम थराः                                                  उमेराः        लिंगाः 

िेगानााः धनगढी उप-महानगरपालिका िडा नं ........ 

ना.प्र.प.नं.  

जन्म दतान प्रमाण पत्र नं( १६ बिन मलुनमा बािबालिकाको हकमा): 

प्रमाणपत्र जारी लजल्िााः  

जालतगत लििरणाः                              पररिार संखयााः 

आयश्रोत 

पेिा/व्यिसायाः 

 

अनमुालनत मालसक आयाः 

.............................. 

जग्गा जवमन(क्षेत्रफि/स्थान स्थान समेत): 

सिारी साधनाः 

बैक मौज्दाताः 

सनु चादीाः 

नगदाः 

वबरामीको रोगको वकवसम 

उपयुनि बमोलजम लिक साचौ हो  झिुा िहरे काननु बमोलजम सहुिा बझुाउिा 

लनिेदकको नामाः 

िेगानााः 

दस्तखताः                                                       लमलताः 

सम्पकन  नं 

संलग्न कागजातहरु 

१) लिरामीको नागररकताको प्रमाणपत्र( 

बािकको हकमा जन्म दतानको प्रमाण पत्र) 

 

२) रोग लनदान भएको पे्रलस्कप्सन 

िडा कायानियबाट लसफाररसको व्यहोरा 

 

 

 

लसफाररस गनेको नामाः 

पदाः 

लमलताः                                                                                                    कायानियको छापाः 

 

 

 

 



अनसुचुी-२ 

दफा (४) को उपदफा (क) संग सम्बलन्धत 

आवथयक रुपले विपन्न विरामी नागररकले औषवध उपचार सहायता रकम प्राप्त गनयका लागी पेश गनुय पने 

कागजातहरुाः 

 लबरामीको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

 लबरामी बािकको हकमा जन्मदतानको प्रलतलिपी 

 लबरामी आलथनक रुपिे लिपन्न नागररक भएको र औिलध उपचार सहायता सम्बलन्ध सम्बलन्धत िडाको 

लसफाररस पत्र 

 दफा ३ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको प्रलतलिपी 

 लचलकनसकको प्रेलस्िप्सनको प्रलतलिपी 

 दफा ४ अनसुारका लिरामीहरुिे औिलध उपचारमा भएको खचनको लिि भपानइहरु अलनिायन पेि गनुन पनेछ। 
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अनसुचुी-३ 

दफा ३को उपदफा २(ग) संग सम्बलन्धत 

धनगढी उप-महानगरपावलका अन्तरगतका आवथयक रुपले विपन्न नागररकले रोगको उपचारका 

लागी आवथयक सहायता प्राप्त गरेको मावसक वििरण फाराम  

 

आ.ि. २०७८/७९                                                                                 

 मलहनााः  

लस.नं. नामथर उमेर लिंग िडा 

नं 

टोि पररचयपत्र न ं रोगको 

नाम 

प्राप्त 

सहुलियत 

रकम 

कैलफयत 

          

          

          

 

तयार पान े           प्रमालणत 

गन े

नामाः            नामाः 

पदाः            पदाः 

हस्ताक्षराः            हस्ताक्षराः 

लमलताः            लमलताः 
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