
अप ांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग क यघक्रम क य घन्वयन 

क यघदवदि, २०७८ 

 

क यघप दिक ब ट स्वीकृत दमदतिः-  २०७८।०३।०३ 

प्रमुख प्रश सकीय अदिकृतब ट प्रम दित दमदतिः- २०७८।०३।०६ 

सांबत २०७८ स िको क यघदवदि सांखय िः- ४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दसदिङ्व  ग उँप दिक  

ग उँ क यघप दिक को क य घिय 

स ब्ि खु, त प्िेजुङ 

१ नां. प्रिेश, नेप ि
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अपाांग अशक्त दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम कायाघन्वयन कायघदवदि, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः दसदिङ्वा गाउँपादिका दित्रका अत्यन्तै न्युन आदथघक दस्थदत रहेका अपाांग, अशक्त,  दिर्घरोगीहरुको 

स्वास््योपचारमा केही मात्रामा आदथघक सहयोग गने र यस क्षेत्रदित्रको दनरोिात्मक , प्रबरद्धनात्मक, एवां उपचारात्मक 

स्वास््यप्रदत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दकदसमिे सांवेिनशीिता प्रिशघन गि ै सोही बमोदिमा कृयाकिापहरु मार्घ त 

स्थादनयबासीको स्वास््य दस्थदत सिुार गिै स्वस्थ र सखुी दसदिङ्वाबासीको पररकल्पनािाई मतुघता दिँिै सामादिक 

न्यायको अनुिदुत समेत गराउने सोचका साथ यस गाउँपादिकाको गाउँसिािे आ.ब. २०७७।०७८ मा दस्वकृत बादषघक 

कायघक्रम अन्तगघत "अपाांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम"िाई थप व्यवदस्थत र पारिशी गनघ बाञ्छनीय िएकोिे,  

दसदिङ्वा गाउँपादिकाको प्रशासकीय कायघदवदि दनयदमत गने ऐन, २०७७ को िर्ा ४ बमोदिम गाउँ कायघपादिकािे 

यो कायघदवदि तिुघमा गरेको छ । 

पररच्छेि - १ 

प्र रदभिक 

१. सांदिप्त न म र प्र रभि:-  

क. यस कायघदवदिको नाम "अपाांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम कायाघन्वयन कायघदबदि २०७८" रहेको 

छ । 

ख. यो कायघदबदि गाउँकायघपादिका बाट स्वीकृत िएको दमदत बाट िागु हुनेछ । 

 

२. पररि ष िः- दवषय वा प्रसांगिे अको अथघ निागेमा यस कायघदवदिमा: 

(१) कायघदबदि िन्नािे "अपाांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम कायाघन्वयन कायघदबदि २०७८" िन्ने        

बझु्नुपछघ । 

(२) कायघपादिका िन्नािे "दसदिङ्वा गाउँकायघपादिका" िन्ने बझु्नु पछघ । 

(३) अपाांग वा अशक्त िन्नािे परू्घरुपमा अपाांग िई "क" बगघको अपाांगताको पररचय पत्र प्राप्त गरेको ब्यदक्त, 

पररवारको अन्य ब्यदक्तको सहयोग दबना कुनै पदन काम ग्रन नसक्ने, आदथघक अवस्था कमिोर िएको 

अवस्थािाई सम्झनु पिघछ । 

(४) दिर्घरोगी िन्नािे मानवीय िीवनमा िीर्घ असर पाने दकदसमका मान्यता प्राप्त दचदकत्सकबाट प्रमादर्त िएका 

गाउँपादिका के्षत्र दित्र स्थायी बसोबास गने िहेाय बमोदिमका नागररकिाई सम्झनु पिघछ । 

(क)  मटुुको सिघरी गनुघ पने दबरामी 

(ख)  मगृौिाको प्रत्यारोपर् गरेको वा डायिादससको दबरामी 

(ग) क्यान्सरको दबरामी 

(र्) HIV/AIDS को दबरामी 

(ङ) प्यारािाइदससको दबरामी 

(५) सदमदत िन्नािे यस कायघदवदिको िर्ा ५ बमोदिम गदित सदमदतिाई सम्झनु पिघछ ।  
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(६) वडा सदमदत िन्नािे "दसदिङ्वा गाउँकायघपादिका अन्तगघतका वडा कायाघियको सदमदतिाई" बझु्नुपिघछ ।  

 

पररच्छेि – २ 

आवेिन प्रकृय  

३. वड म  आवेिन पेश गनुघ पननिः- यस कायघदवदि बमोदिमको सहायता प्रादप्तका िादग िािग्राहीिे अनुसचुी – १ 

बमोदिमको ढाँचामा तोदकए बमोदिमको कागिातहरु सदहत सम्बदन्ित वडामा आवेिन पेश गनुघ पनेछ । 

४. वड िे सदमदत समि दसफ ररस गनुघ पननिः- िर्ा ३ बमोदिम िािग्राहीिे पेश गरेको आवेिन उपर छानवीन गरी 

योग्य िािग्राहीको पदहचान गरी सम्बदन्ित वडािे अनुसचुी – २ बमोदिमको ढाँचामा यस कायघदवदििे ब्यबस्था 

गरे बमोदिमको सहायता उपिब्ि गराउन िर्ा ५ बमोदिमको सदमदत समक्ष दसर्ाररस सदहत पेश गनुघ पनेछ । 

पररच्छेि – ३ 

सदमदतको ब्यबस्थ  

५. सदमदतको गठनिः- यस कायघदवदि बमोदिम व्यवस्था गररएको सहायतािाई व्यवदस्थत र पारिशी बनाउन तथा 

िािग्राहीिाई कोषबाट उपचारमा सहायता प्रिान गनघ गाउँपादिकामा िहेाय बमोदिमको एक अपाांग, अशक्त, 

दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम पररचािन सदमदत रहनेछ । 

(क) गाउँपादिकाको अध्यक्ष       -  सांयोिक 

(ख) गाउँपादिकाको उपाध्यक्ष      -  सिस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अदिकृत वा दनििे तोकेको अदिकृत स्तरको कमघचारी  - सिस्य 

(र्) आदथघक प्रशासन शाखा प्रमखु वा दनििे तोकेको िेखाको कमघचारी - सिस्य 

(ङ) मदहिा, बािबादिका तथा समाि कल्यार् इकाई  प्रमखु   - सिस्य 

(च) स्थानीय प्रहरी चौकी प्रमखु      - सिस्य 

(छ) स्वास््य शाखा प्रमखु       -  सिस्य  - सदचव 

 

६. सदमदतको बैठक र दनिघयिः- (१) सदमदतको बैिक प्रत्येक मदहनाको अदन्तम बिुबार सांयोिकिे तोकेको स्थानमा 

बस्नेछ । तर आबश्यकता अनुसार सांयोिकिे तोकेपदछ िनुसकैु समयमा पदन बस्नेछ । 

(२) सदमदतको बैिक बस्नुिन्िा कदम्तमा २४ र्न्टा अगावै सिस्य – सदचविे बैिकमा छिर्ि हुने दवषयहरुको 

सचूी सदहतको सचूना सबै सिस्यहरुिाई उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(३) सांयोिकिे सदमदतको बैिकमा बढीमा िईु िना सम्म सम्बदन्ित के्षत्रका अन्य पिादिकारीहरुिाई आमदन्त्रत 

सिस्यको रपमुा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सदमदतको बैिकमा तत्काि कायम रहेका सिस्य सांख्याको ५१ प्रदतशत सिस्यहरु उपदस्थत िएमा बैिकको 

िादग गर्परुक सांख्या पगेुको मादननेछ । 

(५) सदमदतको बैिकको दनर्घय सवघसहमदतिे मात्र हुनेछ । 

(६) सदमदतिे आरु्िाई प्राप्त अदिकार मध्ये केही अदिकार सदमदतको सांयोिकिाई प्रत्यायोिन गनघ सक्नेछ । 
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(७) सदमदतको बैिकमा िाग दिए बापत् सदमदतका पिादिकारीहरुिाई गाउँपादिकाबाट ब्यहोररने गरी कायाघियिे 

प्रचदित कानून बमोदिमको रेटमा बैिक ित्ता उपिब्ि गराउनेछ । 

७. सदमदतको क म, कतघव्य र अदिक रिः- यस कायघदवदिमा अन्यत्र िेदखएको अदतररक्त सदमदतको काम कतघव्य र 

अदिकार िहेाय बमोदिम हुनेछ । 

(१) कायघदवदिको िर्ा ४ बमोदिम पेश िएका दनवेिन उपर छिर्ि गरी िािग्राहीिाई उपिब्ि गराउने 

सेवासदुविाको यदकन गरी कायाघियमा दसर्ाररस गने  

(२) कायघक्रमबाट िािपाउने ब्यदक्तहरुको दववरर् तयार गरी कायघपादिका तथा सिा समक्ष पेश गने  

(३) कायघक्रमबाट िािपाउने ब्यदक्तहरुको बादषघक दववरर् दबदिन्न माध्यमबाट सावघिदनक गने 

(४) कायघक्रमको प्रिावकाररताको दबषयमा दबदिन्न माध्यमबाट राय, परामशघ, सल्िाह सझुाब माग गने 

(५) कायघक्रमिाई िीर्घकादिन तथा प्रिावकारी बनाउनका िादग कायघपादिकािाई राय परामशघ उपिब्ि गराउने 

(६) कायघपादिकािे तोकेको कायघक्रम सांग सांबदन्ित अन्य काम गने 

८. क यघक्रमब ट ब्यहोररने खर्घिः- (१) यस कायघदवदिको अन्यत्र िर्ाहरुमा उल्िेख गररएका खचघ गररने क्षेत्र बाहेक 

िहेाय बमोदिमको रकम कायाघियिे िािग्राहीिाई उपिब्ि गराउनेछ । 

(क) क्यान्सरका दबरामीिाई बढीमा पचास हिार रुपैयाँ सम्म 

(ख) मटुुको सिघरी गनुघ पने दबरामीिाई बढीमा पचास हिार रुपैयाँ सम्म 

(ग) प्यारािाईदसदसका दबरादमिाई बढीमा दतस हिार रुपैयाँ सम्म 

(र्) मगृौिाको डायिाइदसस गनुघपने दबरामीिाई बढीमा दबस हिार रुपैयाँ सम्म 

(ङ) अपाांग र अशक्त (रातो काडघ प्राप्त) नागररकहरुिाई सदमदतको दनर्घय बमोदिम दिवनस्तरमा सिुार गनघ 

आबश्यक औषदि, खाद्यान्न, ित्ताकपडा वापत मादसक रु २०००/-(रु िईु हिार मात्र) उपिब्ि गराईनेछ । 

 

पररच्छेि – ४ 

दवदवि 

९. क यघक्रमको दनरन्तरत िः- गाउँपादिकािे प्रत्येक आ.ब. को गाउँसिाबाट यस कायघदवदि बमोदिम अपाांग अशक्त 

दिर्घरोगीिाई सहयोग गनघ आबश्यक बिेटको ब्यबस्था गनुघ पनेछ । 

१०. ब दषघक प्रदतवेिन प्रक शन गनुघपननिः- (१) सदमदतिे आफ्नो काम कारवाहीको वादषघक प्रदतवेिन आदथघक वषघ 

समाप्त िएको दमदतिे पन्र दिन दित्र कायाघपादिका समक्ष पेश गनुघ पिघछ । 

(२) उपिर्ा १ बमोदिम पेश िएको प्रदतवेिन कायघपादिकािे एक मदहना दित्र सावघिदनक गनुघ पिघछ । 

११. ब ि  अड्क उ फुक उन सकनेिः- यस कायघदवदिमा िेदखएको कुनै व्यवस्था कायाघन्वयन गने सम्नब्िमा कुनै 

दिदविा वा बािा अड्काउ परेमा सदमदतको दसर्ाररशमा कायघपादिकािे आवश्यक दनर्घय गरी त्यस्तो बािा 

अड्काउ रु्काउने सक्नेछ । 

१२. क यघदवदि सांशोिन गनघ सकनेिः- यस कायघदवदििाई गाउँपादिकािे आबश्यकता महशसु गरेमा सदमदतको 

दसर्ाररसमा कायघपादिकािे सांशोिन गनेछ । 
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१३. बर् उिः- यो कायघदवदि िारी हुनु िन्िा अगाडी कायघपादिका तथा गाउँपादिकाको अध्यक्षको आिशे अनुसार िए 

गरेका खचघ, िकु्तानीहरु यसै कायघदवदि बमोदिम िएको मादननेछ ।  
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अनुसचुी – १ 

कायघदवदिको िर्ा ३ सँग सम्बदन्ित 

  िािग्राहीिे पेश गनुघ पने दनवेिनको ढाँचा 

          दमदताः- 

श्री वडाध्यक्ष ज्यू 

..... नां. वडा कायाघिय 

दसदिङ्वा गाउँपादिका, ताप्िेिङु । 

 

दबषयाः- उपचारको िादग आदथघक सहयोगको दसर्ाररस गररदिन ुहुन । 

प्रस्तुत दबषयमा दसदिङ्वा गाउँपादिका वडा नां. .... बस्ने म दनवेिक दवगत दमदत .................. िदेख 

................................................................... रोगबाट दपदडत िई ............................... .......................... 

  ............................. अस्पतािमा उपचार गराई रहेको/रहेकी छु । मेरो र्र पररवारको आदथघक अवस्था अत्यन्त 

कमिोर िएकोिे मिाई िागेको रोगको उपचारको िादग आदथघक सहयोग उपिब्ि गराइदिनु हुन िदन दसदिङ्वा 

गाउँपादिकाको "अपाांग, अशक्त, िीर्घरोगी सहयोग कायघक्रम पररचािन सदमदतमा दसर्ाररस गररदिनु हुन यो दनवेिन पेश 

गिघछु । 

 

दवरामीको दववरर्ाः- 

नाम थराः- .................................................................  

बाब/ुपदतको नाम थराः-.........................................................................  

िेगानााः- ............................................................................................  

ना.प्र.नां. :- ........................................................................................  

सांिग्न कागिातहरुाः 

१. रोगको दववरर् खलु्ने िईु मदहना दित्रको सम्बदन्ित अस्पतािको कागिात (ओदपदड काडघ, ल्याव ररपोटघ) 

२. अस्पतािमा उपचाररत रहेको िदन सांबदन्ित अस्पतािको प्रमादर्त पत्र (िईु मदहना दित्रको) 

३. नागररकताको प्रमार् पत्र/िन्मिताघको प्रमार् पत्र 

४. बसाईसराई िइ आएको िए सोको प्रमार् पत्र र दववादहत मदहिाको हकमा दबवाह िताघको प्रमार् पत्र 

५. स्वास््य उपचार दवमा गराएको िए सो को प्रमार् पत्र 

६. उपचार सँग सम्बदन्ित अन्य कागिातहरु (दबि िरपाई) 

 

 

 

 

  

िाया ँ बायाँ 

दनवेिकको ल्याप्चे 

दबरामीको र्ोटो 
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अनुसचुी – २ 

कायघदवदिको िर्ा ४ सांग सम्बदन्ित 

वडा कायाघियबाट गररने दसर्ाररसको ढाँचा 

 

दसदिङ्वा गाउँपादिका 

.... नां. वडा कायाघिय 

..........., ताप्िेिङु 

१ नां. प्रिशे नेपाि 

प.सां.          दमदताः- 

च.नां. 

 

दबषयाः- उपचारको िादग आदथघक सहयोग गररदिने बारे 

 

श्री अपाांग, अशक्त, दिर्घरोदग सहयोग कायघक्रम पररचािन सदमदत, 

दसदिङ्वा  गाउँपादिका, ताप्िेिङु । 

 

प्रस्तुत दबषयमा दसदिङ्वा गाउँपादिका वडा नां. ...... बस्ने श्री ...................................................................को 

नादत/नादतदन/बहुारी श्री .................................................. को छोरा/छोरी/पदत्न श्री 

......................................दमदत ................................ िेदख .................................................................  

रोगबाट ग्रदसत िई ..............................................................................................................अस्पतािमा 

उपचार गराईरहनु िएकोछ । दनिको पाररवाररक आदथघक अवस्था अत्यन्तै कमिोर िएकािे स्वास््य उपचारको िादग 

दसदिङ्वा गाउँपादिकाको "अपाांग, अशक्त, दिर्घरोगी सहयोग कायघक्रम कायाघन्वयन कायघदवदि, २०७८" बमोदिम 

उपचार सहयोग रकम उपिब्ि गराईदिनु हुन तपदशिमा उदल्िदखत कागिात सांिग्न राखी तहाँ सदमदत समक्ष दसर्ाररस 

गररएको ब्यहोरा अनुरोि छ । 

 

दबरामीको र्ोटो 

सांिग्न कागिातहरुाः- 

रोगको दववरर् खलु्ने िईु मदहना दित्रको अस्पतािको कागिात, तथा दसर्ाररस पत्र, नागररकताको प्रदतदिदप 

बसाईसराई, दबबाह िताघ, स्वास््य उपचार दवमा काडघ, दबि िरपाई 

 

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

वडाध्यक्ष 


