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भाग १

कानेपोखरी गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय

बयरवन, िोरङ, प्रदे श नं. १, नेपाि

मिमि २०७९ साि आषाढ २९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा
अमिवेशनको िेस्रो बैठकबाट पाररि भएको दे हाय बिोजजिको ऐन सवयसािारणको
जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ।

कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९
गाउँपामिका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०३।३०

प्रस्िावनािः कडा एवि् नसने प्रकृमिका रोग िामग उपचारिा आमथयक सिस्या झेमिरहेका र िजक्षि
सिुहमभत्रका अन्य रोगका ववरािी नागररकहरुको स्वास््य उपचारिा गाउँपामिकाको िर्यबाट केही
रकि सहयोग गने उद्देश्यिे स्थावपि नागररक उपचार सहायिा कोषिा स्वास््य बीिा, एम्बुिेन्स,
िगायिका अन्य आिारभूि स्वास््य सम्बन्िी प्रवर्द्यनात्िक, मनरोिात्िक र उपचारात्िक
गमिववमिहरुिाई सिेट्दै उक्त कोषको व्यवजस्थि र पारदशी िवरिे पररचािन गरी स्थानीय
सरकारको प्रत्यक्ष उपजस्थमिको बोि आि कानेपोखरीबासीिाई ददिाउन,
नेपािको सं वविानको अनुसूची ८ िा उजलिजखि आिारभूि स्वास््य सम्बन्िी अमिकारिाई
कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र क्रिशिः कायायन्वयन गनय सं वविानको िारा ५७ को उपिारा (४)
िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी मिमि २०७९।०३।२९ िा सम्पन्न कानेपोखरी गाउँपामिकाको
बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनको िेस्रो बैठकिे यो ऐन बनाएको छ।
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पररच्छे द १
प्रारजम्भक
१. सं जक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो ऐनको नाि “कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक
उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९” रहे को छ।
(२) यो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाजशि भए पश्चाि् गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू हुनेछ।

२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,–
(क) “ऐन” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष
पररचािन ऐन, २०७९ िाई सम्झनुपछय।
(ख) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकािाई सम्झनुपछय।
(ग) “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवनिाई
सम्झनुपछय।
(घ) “कोष” भन्नािे गाउँपामिकाको ववववि खचय खािािा रहने गरी यस ऐन बिोजजि
स्थावपि नागररक उपचार सहायिा कोषिाई सम्झनुपछय।
(ङ) “प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि” भन्नािे गाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि
वा मनजिे िोकेको कुनै अमिकृिस्िरको कियचारी सिेििाई सम्झनुपछय।
(च) “कडा एवि् नसने प्रकृमिका रोगका ववरािी” भन्नािे दे हायिा उजलिजखि कुनै
रोग िागेको भनी स्वीकृि जचवकत्सक वा स्वास््य सं स्थाबाट पवहचान भई सम्बजन्िि
वडाका वडाध्यक्षिे मसर्ाररस गरे को कानेपोखरीबासीिाई सम्झनुपछयिः
(अ) िृगौिा प्रत्यारोपण गरे को वा गनुप
य ने वा डायिाइमससका ववरािी, वा
(आ) क्यान्सरका ववरािी, वा
(इ) िुटुको सजयरी गनुप
य ने ववरािी, वा
(ई) प्यारािाइमससको ववरािी, वा
(उ) मसक्किसेि एमनमिया।
(छ) “िजक्षि सिुह” भन्नािे गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र बसोबास गने अत्यन्िै किजोर
आमथयक अवस्था भएका आददवासी/जनजामि, ििेशी, दमिि, अपाङ्गिा पररचयपत्र
प्राप्त गरे का व्यजक्त, एकि िवहिा, प्राकृमिक एवि् गैर प्राकृमिक प्रकोपिा परे का
व्यजक्त, सडक दुघट
य नािा परे का व्यजक्त िथा अन्य सिुदायका कडा एवि् नसने
प्रकृमिका रोग िागेका वा अन्य रोगका ववरािीिाई सम्झनुपछय।
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(ज) “अन्य रोगका ववरािी” भन्नािे यस ऐनिा व्यवस्था भएको कडा एवि् नसने
प्रकृमिका रोगका ववरािी बाहेक अन्य रोगका ववरािीिाई सम्झनुपछय।
(झ) “वडा” भन्नािे

कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको कुनैपमन वडािाई

सम्झनुपछय।
(ञ) “सभा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ सभािाई सम्झनुपछय।
(ट) “समिमि” भन्नािे यस ऐनको दर्ा ४ बिोजजिको समिमििाई सम्झनुपछय।
(ठ) “सहायिा” भन्नािे यस ऐनिे व्यवस्था गरे को रोगका ववरािीिाई कोषबाट
उपिब्ि गराइने उपचार सहायिाको रकििाई सम्झनुपछय र, सो शब्दिे िजक्षि
सिुहमभत्रका ववरािीिाई अन्यत्र स्वास््य सं स्थािा गई उपचार गराउनका िामग
उपिब्ि गराइने यािायाि खचय वापिको रकि सिेििाई सम्झनुपछय।
(ड) “स्वास््य संस्था” भन्नािे कानेपोखरी अस्पिाि वा सोभन्दा िामथलिो स्िरको
अन्य कुनैपमन स्वास््य सं स्थािाई सम्झनुपछय।

पररच्छे द २
सहायिा प्रामप्तको आवेदन, त्यसको छानवीन र मसर्ाररस सम्बन्िी व्यवस्था
३. सहायिा प्रामप्तको आवेदन वडािा गनुप
य नेिः (१) यो ऐन बिोजजिको सहायिा
पाउन चाहने व्यजक्तिे अनुसूची १ बिोजजिको ढाँचािा वडािा आवेदन गनुय पनेछ।
(२) वडािे उपदर्ा (१) बिोजजि परे को आवेदन उपर छानवीन गरी सहायिा पाउनका
िामग योग्य दे जखएका व्यजक्तको अमभिे ख अनुसूची २ बिोजजिको ढाँचािा ियार गरी राख्नु
पनेछ।
(३) वडािे सहायिा पाउन योग्य दे जखएका व्यजक्तिाई सहायिा उपिब्ि गराई ददने
मसर्ाररस पत्र अनुसूची ३ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनय सक्नेछ।

पररच्छे द ३
नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमि सम्बन्िी व्यवस्था
४. समिमिको गठनिः (१) कोषको पररचािनिाई व्यवजस्थि र पारदशी बनाउन िथा
ववरािीिाई कोषबाट ित्काि सहायिा प्रदान गने व्यवस्था सिेि मििाउन गाउँपामिकािा
दे हाय बिोजजिको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन समिमि रहनेछिः
(क) गाउँपामिकाका अध्यक्ष

-सं योजक

(ख) गाउँपामिकाका उपाध्यक्ष

-सदस्य
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(ग) प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि

-सदस्य

(घ) काययपामिकाको सािाजजक ववकास समिमिका सं योजक

-सदस्य

(ङ) गाउँपामिकाका अध्यक्षिे िोकेको कानेपोखरी अस्पिािका एकजना जचवकत्सक -सदस्य
(च) कायायियको राजस्व िथा आमथयक प्रशासन शाखा प्रिुख
(छ) कायायियको स्वास््य शाखाका प्रिुख

-सदस्य
-सदस्य सजचव

५. समिमिको बैठक र मनणययिः (१) समिमिको बैठक गाउँपामिकाका अध्यक्षिे िोकेको
मिमि र सियिा कायायियिा बस्नेछ।
(२) समिमिको बैठक बस्नुभन्दा कम्िीिा चौमबस घण्टा अगावै समिमिका सदस्य सजचविे
बैठकिा छिर्ि हुने ववषयहरुको सूची सवहिको सूचना सबै सदस्यहरुिाई ददनु पनेछ।
(३) गाउँपामिकाका अध्यक्षिे समिमिको बैठकिा बढीिा दुई जनासम्ि सम्बजन्िि क्षेत्रका
अन्य पदामिकारीिाई आिजन्त्रि सदस्यको रुपिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ।
(४) समिमिको बैठकिा समिमििा ित्काि कायि रहे का सदस्य सं ख्याको एकाउन्न प्रमिशि
सदस्यहरु उपजस्थि भएिा बैठकको िामग गणपूरक सं ख्या पुगेको िामननेछ।
(५) समिमिको बैठकको मनणयय सवयसम्िमिबाट हुनेछ।
(६) उपदर्ा (५) बिोजजि सवयसम्िमिबाट मनणयय हुन नसकेिा समिमििा ित्काि कायि
रहेको सदस्य सं ख्याको बहुिि सदस्यबाट गरे को मनणयय समिमिको मनणयय हुनछ
े ।

६. समिमिको काि, कियव्य र अमिकारिः यस ऐनिा अन्यत्र िेजखएका काि, कियव्य
र अमिकारका अमिररक्त समिमिको काि, कियव्य र अमिकार दे हाय बिोजजि हुनेछिः
(क) कोषिाई दीघयकामिन िथा प्रभावकारी बनाउनका िामग काययपामिकािाई राय
परािशय उपिब्ि गराउने,
(ख) वडाको मसर्ाररस सवहि सहायिा मिन आउने ववरािीिाई कोषबाट ित्काि
सहायिा उपिब्ि गराउने व्यवस्था मििाउने,
(ग) कोषबाट उपचार सहायिा पाउने ववरािीहरुको नािाविी प्रत्येक चौिामसकिा
सावयजमनक गने,
(घ) सभा वा काययपामिकािे मनिायरण गरे को पर्द्मि, सं ख्या र सीिामभत्र रही स्वास््य
बीिा काययक्रि सञ्चािन गने र उक्त काययक्रिको प्रभावकाररिा िूलयाङ्कन गरी
काययपामिकािा पेश गने,
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(ङ) एम्बुिेन्स िथा शवबाहन सेवा, लयाब िथा रे मडयोिोजी िगायि स्वास््यसँग
सम्बजन्िि अन्य सेवा सञ्चािन गनय सभा िथा काययपामिकाको मनणययबाट ववमनयोजजि
रकिबाट सम्बजन्िि मनकायिा रकि मनकासा गने/गराउने व्यवस्था मििाउने,
(च) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको आिारभूि स्वास््य सेवाको क्षििा ववस्िार गरी थप
व्यवजस्थि बनाउन कोषिा उपिब्ि रकि पररचािन गने,
(छ) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र िहािारी िथा सं क्रािक रोग र्ैमिन नददनका िामग
ित्काि चालनुपने प्रवर्द्यनात्िक, मनरोिात्िक िथा उपचारात्िक व्यवस्था मििाउन
कोषको रकि पररचािन गने,
(ज) सभा िथा काययपामिकािे िोकेको कोषसँग सम्बजन्िि अन्य कायय गने ।

पररच्छे द ४
कोष, कोषबाट व्योहोररने खचयको सीिा र िेखापरीक्षण सम्बन्िी व्यवस्था
७. नागररक उपचार सहायिा कोषिः (१) यस ऐनिा उलिेख भएको रोग िागेका
ववरािीको स्वास््य उपचारिा ित्काि सहयोग गनय एवि् ऐनिे पररिजक्षि गरे को क्षेत्रिा
िात्र खचय गनयका िामग गाउँपामिकािा एउटा छु ट्टै नागररक उपचार सहायिा कोष रहनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको कोषिा दे हाय बिोजजिका रकिहरु रहनेछनिः
(क) सभा िथा काययपामिकाको मनणययबाट कोषिा ववमनयोजजि रकि,
(ख) दािृ मनकाय िथा व्यजक्तबाट स्वेजच्छकरुपिा कोषिा उपिब्ि गराइने रकि,
(ग) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको आिारभूि स्वास््यिाई सम्बोिन गनय सभािे स्वीकृि
गरे को नीमि िथा काययक्रि कायायन्वयनका िामग कोषको क्षेत्रामिकार पने स्वास््य
मबिा, एम्बुिेन्स, लयाब, रे मडयोिोजी, औषमिजन्य सािाग्री िगायििा ववमनयोजजि
रकि र,
(घ) कोषको रकि पररचािन गरी आजजयि रकि।

८. कोषबाट ववरािीिाई उपिब्ि गराइने उपचार सहायिा रकिको सीिा र
वविरण प्रकृयािः (१) कोषबाट ववरािीिाई एक आमथयक वषयभररिा दे हाय बिोजजिको
सीिामभत्र रही उपचार सहायिाको रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछिः
(क) नसने िथा कडा रोगका ववरािीका हकिा(अ) िृगौिा प्रत्यारोपण गनुप
य ने व्यजक्तिाई बढीिा िीस हजार रुपैं यासम्ि,
(आ) िृगौिाको डायिाइमसस गरी रहे का व्यजक्तिाई बढीिा िीस हजार रुपैं यासम्ि,
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(इ) क्यान्सर िागेका व्यजक्तिाई बढीिा िीस हजार रुपैंयासम्ि,
(ई) िुटुको सजयरी गनुप
य ने व्यजक्तिाई बढीिा िीस हजार रुपैं यासम्ि,
(उ) शलयवक्रया बाहे क िुटु रोगको अन्य ववरािी व्यजक्तिाई बढीिा दश हजार
रुपैंयासम्ि,
(ऊ) प्यारािाइमसस भएका व्यजक्तिाई बढीिा पच्चीस हजार रुपैंयासम्ि,
(ए) मसक्कि सेि एमनमिया भएका व्यजक्तिाई बढीिा पच्चीस हजार रुपैं यासम्ि।
(ख) अन्य रोगका ववरािीिाई बढीिा साि हजार रुपैंयासम्ि।
(२) उपदर्ा (१) िा उजलिजखि सीिाभन्दा बढी रकिको उपचार सहायिा कुनै ववरािीिाई
उपिब्ि गराउनु पने भएिा समिमिको मसर्ाररसिा काययपामिकाको मनणययबाट िात्र हुनेछ।
(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) वा (ख) िे मनदे श गरे को सीिामभत्रको औषमि उपचार
सहायिाको रकि ववरािीिाई ित्काि उपिब्ि गराउन समिमिको मसर्ाररसिा कायायियिे
स्वास््य शाखाको कियचारीिाई पेश्की उपिब्ि गराउनेछ।
(४) स्वास््य शाखाको कियचारीिे अनुसूची ४ बिोजजिको प्रिाजणि मनणयय अमभिे खका
आिारिा ित्काि उपचार सहायिाको रकि सम्बजन्िि ववरािीिाई उपिब्ि गराउनु पनेछ।

९. कोषको खािा सञ्चािनिः यस ऐन बिोजजि स्थापना भएको कोषको खािा सञ्चािन
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे गरे को व्यवस्था बिोजजि हुनेछ।

१०. कोषको िेखापरीक्षणिः यस ऐन बिोजजि स्थापना भएको कोषको आय र व्ययको
आन्िररक िथा अजन्िि िेखापरीक्षण प्रचमिि कानून बिोजजि हुनेछ।

पररच्छे द ५
ववववि
११. वावषयक प्रमिवेदन सावयजमनक गनुप
य नेिः (१) समिमििे आफ्नो काि कारवाहीको
वावषयक प्रमिवेदन आमथयक वषय सिाप्त भएको एक िवहनामभत्र काययपामिका सिक्ष पेश गनुय
पनेछ।
(२) काययपामिकािे उपदर्ा (१) बिोजजि पेश हुन आएको प्रमिवेदन एक िवहनामभत्र
सावयजमनक गनुय पनेछ।

१२. अमिकार प्रत्यायोजन सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) समिमििे यस ऐनको सीिामभत्र
रही ववरािीिाई कोषबाट ित्काि उपचार सहायिाको रकि उपिब्ि गराउने मनणयय गनय
गाउँपामिकाका अध्यक्ष र प्रिुख प्रशासकीय अमिकृििाई अमिकार प्रत्यायोजन गनुय पनेछ।
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(२) समिमििे उपदर्ा (१) िा उजलिजखि व्यवस्था बाहे क यस ऐनिा व्यवस्था भएको अन्य
कुनै काि, कियव्य र अमिकार गाउँपामिकाका अध्यक्ष वा प्रिुख प्रशासकीय अमिकृििाई
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ।

१३. प्रचमिि कानून बिोजजि हुनिःे यस ऐनिा िेजखए जमि कुरािा यसै ऐन बिोजजि
िथा अन्य ववषयको हकिा प्रचमिि कानून बिोजजि हुनेछ।

१४. मनयि वा िापदण्ड वा काययववमि वा मनदे जशका बनाउन सक्नेिः यस ऐनको
कायायन्वयनका िामग समिमिको मसर्ाररसिा काययपामिकािे आवश्यक मनयि वा िापदण्ड
वा काययववमि वा मनदे जशका बनाई िागू गनय सक्नेछ।

१५. यस ऐन बिोजजि भएको िामननेिः यो ऐन िागू हुन ु पुव य गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका
ववरािी नागररकिाई उपिब्ि गराइएको आमथयक सहायिाको रकि एकपटकका िामग यस
ऐन बिोजजि नै वविरण भएको िामननेछ।

१६. खारे जी र बचाऊिः (१) काययपामिकाबाट यस अजघ जारी भएका आमथयक सहायिा,
बीिा िथा उपचार रकि वविरण सम्बन्िी काययववमि, िापदण्ड, मनदे जशका एवि् सम्पूण य
मनणययहरु खारे ज गररएको छ।
(२) उपदर्ा (१) बिोजजि भए गरे का काि कारवाही यसै ऐन बिोजजि भए गरे को
िामननेछ।
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अनुसूची १

(ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) सँग सम्बजन्िि सहायिा प्रामप्तको िामग वडािा ददइने
आवेदनको ढाँचा)
मिमििः २०

। ।

श्री वडा अध्यक्ष ज्यू,
..... नं. वडा कायायिय,

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ।

ववषयिः स्वास््य उपचार सहायिा पाउन मसर्ाररस उपिब्ि गराई पाउँ।
िहोदय,
प्रस्िुि ववषयिा ि ववगि मिमि २०

।

।

दे जख

रोगिे

ँ ा कानेपोखरी गाउँपामिकाको
ग्रमसि छु । उक्त रोगको उपचार गनय ििाई आमथयक अभाव भएको हुद
नागररक उपचार सहायिा कोषबाट सहायिा पाउने िजक्षि सिुह (नसने िथा कडा रोगका ववरािी
वा अन्य रोगका ववरािी) मभत्र ि पमन पछु य। कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा
कोष पररचािन ऐन, २०७९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को खण्ड (क) वा खण्ड (ख) िा
व्यवस्था भए बिोजजिको रकि उपचार सहायिा वापि पाउनका िामग मसर्ाररस उपिब्ि गराई
ददनु हुन िपमसिका कागजािहरु सं िग्न राखी यो मनवेदन पेश गरे को छु ।
मनवेदकको नाि, थरिः
ठे गानािः
दस्िखििः
सम्पकय नम्बरिः
बाबु/बाजेको नाि, थरिः
पमि/पत्नीको नाि, थरिः
मिमििः २०

।

।

संिग्न गनुपय ने कागजाििः
१. जचवकत्सक वा स्वास््य सं स्थाबाट जारी रोगको वववरण खुलने सम्पूणय कागजाि,
२. नेपािी नागररकिा वा जन्िदिायको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी,
३. पासपोटय साइजको र्ोटो २ प्रमि।
४. बैंक खािा खोिेको भए बैंक खािा नम्बर।
(ववरािी स्वयि् उपजस्थि हुन नसकेिा ववरािीको एकासगोिका पररवारमभत्रका कुनै व्यजक्तिे आफ्नो
वववरण उलिे ख गरी ववरािीको िर्यबाट आवेदन गनय सवकनेछ)
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अनुसूची २

(ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (२) सँग सम्बजन्िि उपचार सहायिाको मसर्ाररस गररएका
ववरािीको वडािा रहने अमभिे खको ढाँचा)

कानेपोखरी गाउँपामिका
…. वडा कायायिय,
मस.नं.

उपचार

बाबु/बाजे

जचवकत्सक/स्वास््य

ऐनको दर्ा

यस अजघ

ववरािीको

सहायिाको

िथा

सं स्थाको नाि र

८ को

सहायिा

र्ोटो

मसर्ाररस

पमि/पत्नीको

जचवकत्सक वा

उपदर्ा

मिए/नमिएको

गररएको

नाि, थर

स्वास््य सं स्थाबाट

(१) को

व्यजक्तको

खुिाइएको रोगको

खण्ड (क)

नाि, थर

वववरण

वा (ख)
कुन

वगयमभत्र
पछय सो
उलिेख
गने
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अनुसूची ३

(ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (३) बिोजजि वडािे कायायियिा गने मसर्ाररस गने पत्रको ढाँचा)
मिमििः २०

।

।

श्री कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय,
बयरवन, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ।
ववषयिः स्वास््य उपचारको िामग उपचार सहायिा उपिब्ि गराई ददने।
यस वडा मनवासी श्री ……………………………………………………………………………………….. िे आर्ूिाई ……………….
रोग िागेकािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९ को दर्ा
८ को उपदर्ा (१) को खण्ड (क) वा खण्ड (ख) िे व्यवस्था गरे को उपचार सहायिा रकि उपिब्ि गराई
पाउँ भनी यस वडािा आवेदन गनुय भएकोिा मनज उक्त ऐनिे व्यवस्था गरे को सहायिा पाउने िजक्षि सिुहमभत्र
पने दे जखएकािे उपचार सहायिा उपिब्ि गराई ददनु हुन मसर्ाररससाथ अनुरोि गदयछु।
)

(
वडा अध्यक्ष
सं िग्न कागजािहरुिः
१. जचवकत्सक वा स्वास््य सं स्थाबाट जारी रोगको वववरण खुलने सम्पूणय कागजाि,
२. नेपािी नागररकिा वा जन्िदिायको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी,
३. पासपोटय साइजको र्ोटो १ प्रमि।
४. मबरािीको बैं क खािा खोिे को भए बैं क खािा नम्बर।
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अनुसूची ४

(ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (४) बिोजजि उपचार सहायिा पाउने ववरािीहरुको कायायियको
स्वास््य शाखािा रहने प्रिाजणि मनणयय अमभिे ख)
कानेपोखरी गाउँ पामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९ िे व्यवस्था गरे बिोजजि दे हायका
ववरािी उपचार सहायिा पाउन योग्य दे जखएकािे ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) िे व्यवस्था गरे को उपचार
सहायिाको रकि उपिब्ि गराउन उपयुक्त दे जखएकािे मनणययका िामग पेश गरे को छु ।
स्वास््य शाखाको शाखा प्रिुख वा स्वास््यकिीको नाि, थरिः
हस्िाक्षरिः
मिमििः
दे हायिः
मस.नं

उपचार सहायिा

बाबु/बाजे

मसर्ाररस

रोगको

रोग

यस अजघ

ववरािीको

उपचार

पाउने व्यजक्तको

िथा

गने

नाि

िागेको

औषमि

र्ोटो

सहायिाको

नाि, थर र

पमि/पत्नीको

वडाको

हो भनी

उपचार

नागररकिा/जन्ि

नाि, थर

नाि,

उलिेख

च.नं. र

जचवकत्सक

मिमि

वा

दिाय नं. नम्बर

पत्रको

गने

रकि

सहायिा

मिए/नमिएको

स्वास््य
सं स्थाको
नाि र
ठे गाना

कानेपोखरी गाउँ पामिकाको नागररक उपचार सहायिा कोष पररचािन ऐन, २०७९ को दर्ा १२ को उपदर्ा (१)
िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी पेश भए बिोजजिका ववरािीिाई सोही ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(क) वा खण्ड (ख) िे िोकेको सीिामभत्र रही उपचार सहायिा वापिको रकि उपिब्ि गराउने मनणयय गररयो।
नाि, थरिः

नाि,थरिः

दजायिः प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि

दजायिः गाउँ पामिका अध्यक्ष

हस्िाक्षरिः

हस्िाक्षरिः

मिमििः

मिमििः

आज्ञािे,

सन्िोष जघमिरे

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदे श नं. १, नेपाि

मिमििः २०७९।०३।३१
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