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त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकाको मगृौिा प्रत्यारोपण गरेका, डायिाइत्रसस गराइरहेका, 
क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात त्रिरामीिाई औषधी उपचार िापत खचच उपिब्ध 
गराउने सम्िन्न्ध कायचवित्रध, २०७९ 

प्रस्तािना : मगृौिा प्रत्यारोपण गरेका, डायिाइत्रसस गराइरहेका, क्यान्सर रोग भएका र मेरूदण्ड पक्षाघात भएका 
त्रिरामीको औषत्रध उपचार िामो समयसम्म गनुचपने र खन्चचिो हनुेहुँदा त्रिरामीिाई हनु जाने आत्रथचक भार कम 
गनच औषत्रध उपचार िापत खचच उपिब्ध गराउन ेनेपाि सरकारको नीत्रत कायचन्ियनका िागी जनस्िास््य सेिा 
त्रनयमाििी, २०७७ को त्रनयम २६ (१) मा भएको व्यिस्था िमोन्जम िन्क्षत समहकुा िागी ददईन ेसेिा, सवुिधा 
तथा प्रवियािाई सरि र सहज िनाउन जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५ को दफा ६४ िे ददएको अत्रधकार प्रयोग 
गरर यस त्रिपरुासनु्दरी गाउँकायचपात्रिकािे यो कायचवित्रध जारी गरेको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्भक 

 १. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ M 

(१) यस कायचवित्रधको नाम “त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकाको मगृौिा प्रत्यारोपण गरेका, डायिाइत्रसस 
गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात त्रिरामीिाई औषधी उपचार िापत खचच उपिब्ध गराउन े
सम्िन्न्ध कायचवित्रध, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो कायचवित्रध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा यस कायचवित्रध : 

 (क) “गाउँपात्रिका िा स्थानीय तह” भन्नािे त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिका सन्म्िनपुदचछ । 

(ख) “मन्िािय” भन्नािे स्िास््य तथा जनसंख्या मन्िाियिाई सन्म्िनपुदचछ । 

(ग) “िन्क्षत समहु” भन्नािे मगृौिा प्रत्यारोपण गराएका, डायिाइत्रसस गराइरहेका, क्यान्सर रोग पवहचान 
भई उपचारपत्रछ त्रनको भईसकेका व्यन्ि िाहेकका क्यान्सर रोगी (क्यान्सर पवहचान भई उपचारपत्रछ 
त्रनको भईसकेका तर न्चवकत्सकिे त्रतन-त्रतन मवहना त्रभि त्रनरन्तर त्रनगरानीमा (close follow up) राखेका 
व्यन्ि यस िाभग्राहीको सूची त्रभिैपने) र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका (रातो र त्रनिो अपाङ्ग पररचय पि 
िाहक) व्यन्ि सन्म्िनपुदचछ । 

(घ) “िाभग्राही” भन्नािे िन्क्षत समहुमा परेका औषत्रध उपचार गनच नसक्ने गररिीको पररचय पि वितरण 
गरेको न्जल्िाको हकमा सो पररचय पि िािा तथा गररिीको पररचय पि वितरण गरर नसकेको 
न्जल्िाको हकमा विपन्न व्यन्ि िा स्थानीय तहिाट त्रसफाररस सत्रमत्रत गठन गरर पवहचान भएका विपन्न 
रहेको प्रमाणपि प्राप्त व्यन्ि सन्म्िनपुदचछ ।
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११. िाधा अड्काउ फुकाउने : यो कायचवित्रध कायाचन्ियनमा िाधा अड्काउ परेमा गाउँपात्रिकािे  िाधा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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