
 

 

 

 

 

 

 

फालेलुङ गाउँपाललका 

फालेलुङ राजपत्र 

फालेलुङ गाउँपाललकाबाट प्रकालित  

खण्डः ५) थोक्ललम्बा, पाँचथर, असोज ११ गत,े २०७९ साल (संख्ाः १ 

 

भाग-२  

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, थोक्ललम्बा, पाँचथर 
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनेको मापदण्ड -२०७९ 

 

 

 

 

 



 

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनेको मापदण्ड -२०७९ 

प्रस्तावना : 

फालेलङु गाउँपाललका क्षेत्रलित्र कमजोर आलथिक अवस्था िएका लवपन्न पररवारका सदस्यहरुलाई औषलि उपचारका 

लालग आलथिक सहायता प्रदान गनि र लवलिन्न संस्थाहरुको लियाकलापलाई प्रोत्साहन गनि बाञ्छनीय िएकोल े

फालेलङु गाउँपाललका, गाउँ कायिपाललकाको कायािलयले गाउँ सिाबाट पाररत बालषिक बजेटबाट व्यय हुने गरी 

फालेलङु गाउँ कायिपाललकाले यो मापदण्ड बनाई लाग ुगरेकोछ ।  

खण्ड क (स्वास््य उपचर सहायता) 

१.रोगहरुको बर्गिकरण : रोगहरुलाई प्राकृलतक आिारमा तीन समहूमा वलगिकरण गररएको छ ।  

समुह (क) 

१. मगृौला प्रत्यारोपण वा मगृौलाको डायलसीस गनुिपने । 

२. Congenital Heart diseases that requires surgery of valvular heart diseases. 

३. Congestive heart failure. 

४. Myocardic Infraction.  

५. Pacemarker needed if. 

६. Heart transplant if.  

७. Pulmonary hypertension, aneurysm, dissection requiring surgery. 

८. Cancer : Surgery, chemotherapy, radio therapy, palliative medical receiving. 

९. दरु्िटनामा परर शरररका मखु्य अंग गमुाइ उक्त अंग काम नलाग्ने अवस्था िए वा प्यारालाइलसस िएको ।  

१०. जीवन िरी औषलि खाने गरर अस्पालले लदर्िरोगी िलन लसफाररस गरेको ।  

समुह (ख) 

१ Dialysis Not requiring transplant. (CKT) 

२. Dialysis required AKI/ATN 

३. Nephrotic/Nepthritis 3 recurrence. 

४. Surgery not required Pyloceptivity. 

५. मानलसक रोगी िलन अस्पताले प्रमालणत गरेका ।  

समुह (ग) 

१. Valvular/Congenital heart disease not required surgery. 

२. MI or medication and follow up. 



 

३. Arrhythmia on antiarrhythmic. 

४. Bone Marrow failure. 

५. छारे रोग ।  

२. रकम र्नकासा : क, ख र ग बगिका लवरामीहरुका लालग िमश :२०,०००।-, १५,०००।– र १०,००० का दरल े

आलथिक सहायता रकम उपलब्ि गराइनेछ ।  

३.आवश्यक कागजात तथा प्रर्ियााः लसफाररसका लालग गाउँ कायिपाललकाको कायािलयको स्वास््य शाखामा 

आउँदा लनम्नानसुार  कागजातहरु ललइ आउन ुपने छ ।  

क )  लवरामी स्वयं उपलस्थत हुन ुपने, उपलस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा आफ्नो नलजकको  नाता पने व्यलक्तलाई दवैु  

      जनाको नागररकताको प्रलतलललप लदइ पठाउन ुपने ।  (नाबालकको हकमा जन्मदतािको प्रमाणपत्र वा पररचय   

     खलु्ने गरर सरकारी लनकायबाट  जारी गररएको प्रमाणपत्र)  

ख) समहु अनसुारको रोग प्रमालणत हुने उपचाररत अस्पतालको कागजातहरु ।  

  १. ओ.लप.लड. लडस्चाजि सम्बन्िी कागजात ।  

  २. रोग लनदान सम्बन्िी कागजात वा रोगको व्यहोरा स्पष्ट खलु्ने कागजात । 

  ३. अपरेसन िएको िए सो पलुष्ट हुने कागजात ।  

ग) वडा कायािलयको लवपन्नता प्रमालणत िइ आएको लसफाररस ।  

 

४. स्वास््य सहायता रकम र्नकासा : स्वास््य शाखाबाट लसफाररस िइ आए पश्चात खाता  सञ्चालकहरुल े

सहायता रकम सम्बलन्ि वरामी वा लनजको बवुा अमा वा छोरा छोरी वा  श्रीमान श्रीमतीको नाममा लनकासा 

गनुिपनेछ ।  

खण्ड ख (सस्थागत सहायता) 

५. बर्गिकरण : 

क) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र गाउँपाललका वा अन्य स्थानीय तह तथा दताि गने अलिकार िएको लनकायमा  दताि 

िएको संर् वा संस्थाले आफ्नै कोषबाट गाउँपाललका क्षेत्र लित्र कुनै गाउँपाललकाको बालषिक नीलत तथा  

कायििम गने संस्थालाई प्रस्तावना बमोलजम गाउँपाललकाले गाउँ कायािपाललकाको बैठकको लनणियानसुार 

अलिकतम रु.२०,०००।- (बीस हजार) सम्म सहयोग उपलब्ि गराउनेछ ।  

ख) गाउँपाललकाका पदालिकारी वा कमिचारी कतिव्य पालनको लसललसलामा दरु्िटनामा परर वा अन्य कारणले 

जीवनिर लदर्िरोगी िलन प्रमालणत िएको अवस्थामा गाउँ कायािपाललकाको लनणियानसुार अलिकतम 

रु.१,५०,०००।– (अक्षरेपी एक लाख पचास हजार सम्म) आलथिक सहयोग उपलब्ि गनि सक्नेछ ।  

६. आर्थिक सहायता प्रार्ि प्रर्िया : संस्थागत आलथिक सहायता  प्राप्त गने दहेाय अनसुार प्रलिया परुा  

     गनुिपने ।  



 

क) लनवेदन (बैङक खाता खलुाई)  

ख) संस्थाको प्रोफायल / कायिसम्पन्न प्रलतवेदन । 

ग) कायििमको जानकारी वा प्रस्तावना  

र्) नलवकरण सलहत संस्था दताि प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ।  

ङ) कर चकु्ता प्रमाणपत्र तथा लेखापररक्षण प्रलतलललप ।  

च) प्राप्त प्रस्तावहरु प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतले कायिपाललकाको बैठकमा पेश गने र कायिपाललकाको लनणिय 

  अनसुारको रकम सम्बलन्ि संस्थाको बैङक खातामा जम्मा गने संस्थागत रकम व्यलक्तको नाममा कालटने छैन । 

  मालथ जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन गाउँपाललकाको पवुि लस्वकृलत नललई गररएको कायििमको रकम 

   लनकासा गनि खाता सञ्चालकलाई अनमुलत लदइएको मालनदैनँ । 

७. खारेर्ज र बचाउ :  आलथिक सहायता उपलब्ि गराउन बनेको मापदण्ड-२०७५ खारेज गररएकोछ ।  

 

 

       

   

 

 

 

आज्ञाल,े 

डम्बर बहादरु आङदमे्बे 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


