
आर्थिक रुपले र्िपन्न र्िरामी नागररक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पर्हलो संशोधन) र्नरे्दर्शका, २०७७ 

प्रस्तािनााः आर्थिक रुपल ेर्िपन्न र्िरामी नागररक औषधी उपचार आर्थिक सहायता र्नर्देर्िका, २०७६ लाई संिोधन गनि िाञ्छर्नय भएकाल,े 

सुर्दरुपर्िम प्रर्देि सरकारल ेयो र्नर्देर्िका बनाएको छ। 

 

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस र्नर्देर्िकाको नाम “आर्थिक रुपल े र्िपन्न र्िरामी नागररक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पर्हलो संिोधन) 

र्नर्देर्िका, २०७७” रहकेो छ ।  

                    (२) यो र्नर्देर्िका मर्न्िपररषर्दबाट स्िीकृत भएको र्मर्तर्देर्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. आर्थिक रुपले र्िपन्न र्िरामी नागररक औषधी उपचार आर्थिक सहायता र्नरे्दर्शका, २०७६ को प्रस्तािनामा संशोधनाः “आर्थिक रुपल ेर्िपन्न 

र्िरामी नागररक औषधी उपचार आर्थिक सहायता र्नर्देर्िका, २०७६”  (यसपर्छ “मलू र्नर्देर्िका” भर्नएको) को  प्रस्तािनाको पर्हलो हरफमा रहकेो 

कडा रोगको सट्टा कडा तथा अन्य गम्भीर रोग भन्न ेिब्र्दािली रार्िएको छ।    

३. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधनाः (१) मलू र्नर्देर्िकाको  र्दफा २ को िण्ड (ग) को सट्टा र्देहायको िण्ड(ग) रार्िएको छ:-    

 

 (ग) “कडा रोग” भन्नाले मटुुरोग, मगृौलारोग, क्यान्सर, पार्कि न्सन्स, अल्जाइमसि, हडे इन्जुरी, स्पाईनल ईन्जुरी र र्सकलसेल एर्नर्मया रोगहरु 

सम्झनुपछि । 

४. मूल र्नर्देर्शकाको र्दफा २ मा खण्ड (ग१)  थपाः मूल र्नर्देर्िकाको र्दफा २ को िण्ड (ग) पिात र्देहायको िण्ड (ग१) थप गररएको छः  

(ग१) “अन्य गम्भीर रोग” भन्नाले थालसेर्मया, क्रोर्नक र्लभर र्डर्जज, मर्स्तष्कघात, जर्टल र्कर्समको िनि(जलेको) तथा एर्सड प्रहारका 
कारण जर्टल तथा गम्भीर अिस्था भई र्बिेष उपचार गरी ज्यान बचाउनुपने अिस्था भएको भनी र्चर्कत्सकबाट र्सफाररस भएको रोगलाई 
सम्झनुपछि ।  

५. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ३ को उपर्दफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा संशोधनाः मलू र्नर्देर्िकाको  र्दफा ३ को उपर्दफा (२) को िण्ड (क), 

(ि) र (ग) को सट्टा र्देहायको िण्ड (क), (ि) र (ग) रार्िएको छ:-    

(क) कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका र्बरामी नागररक िा र्नजका एकाघर सगोलका व्यर्िले औषधी उपचार आर्थिक सहायताका लार्ग 

सम्बर्न्धत रोग िलु्ने (र्नर्दान) र उपचारसँग सम्बर्न्धत कागजात संलग्न गरी अनुसूची २ बमोर्जमको फाराम समेत भरी पेि गरेको र्निेर्दन 

संकलन गने । 

(ि) िण्ड (क) बमोर्जम प्राप्त र्निेर्दनउपर जाँचबुँझ गरी आर्थिक सहायताका लार्ग मन्िालयमा र्सफाररस गनुिपनेछ।   

(ग) सर्मर्तल ेिण्ड (ि) बमोर्जम गने र्सफाररससाथ अनुसूची -२ बमोर्जमको फारामको प्रमार्णत प्रर्तर्लर्प समेत संलग्न रािी मन्िालयमा 
पठाउनुपनेछ।  

 

६. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ४ मा संशोधनाः मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ४ मा रहकेो कडा रोगको सट्टा कडा तथा अन्य गम्भीर रोग भन्न ेिब्र्दािली रार्िएको छ 
।  

७. मूल र्नर्देर्शकाको र्दफा ४ को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ४ को िण्ड (क) र (ि) को सट्टा र्देहायको िण्ड(क) र (ि) 

रार्िएको छ:-  

(क)  कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागी र्नरन्तर उपचार गराउनुपने र्बरामीले पेि गरेको र्निेर्दनका सम्बन्धमा र्दफा ४क बमोर्जमको सर्मर्तको 

र्सफाररसको आधारमा और्चत्यता हरेी मन्िालयको मर्न्िस्तररय र्नणियबाट बढीमा पचास हजार रुपैयासम्म,   

(ख) कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागी र्नरन्तर उपचार गराउनुपने र्बरामीले पेि गरेको र्निेर्दनका सम्बन्धमा र्दफा ४क बमोर्जमको सर्मर्तल े

गरेको र्सफाररसबमोर्जम मन्िालयको र्सफाररसका आधारमा और्चत्यता हरेी मखु्यमन्िीस्तररय र्नणियबाट बढीमा एकलाि रुपैयासम्म,   

 

८. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ४  मा खण्ड (ग) थपाः मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ४ को िण्ड (ि) पर्छ र्देहायको िण्ड  (ग) थर्पएको छ:-   

(ग) िण्ड (क) र (ि) मा उल्लेर्ित अिस्था बाहके र्बिेष र गम्भीर पररर्स्थर्त र्सजिना भई रु. एक लािभन्र्दा बढी आर्थिक सहायता प्रर्दान 

गनुिपने अिस्था र्देर्िएमा र्दफा ४क बमोर्जमको सर्मर्तको र्सफाररसका आधारमा मन्िालयले पेि गरेको प्रस्तािमा प्रर्देि सरकार 

मर्न्िपररषर्दक्ो र्नणिय अनुसार हुनेछ । 

९. मूल र्नरे्दर्शकामा र्दफा ४ क थपाः मूल र्नर्देर्िकाको र्दफा ४ पर्छ र्देहायको र्दफा ४ क थर्पएको छ:-   



४क. कागजात जााँचब ाँझ तथा र्सफाररस सर्मर्ताः (१) र्निरे्दनसाथ प्राप्त हुन आएका अनुसूची -३ बमोर्जमका कागजातको जाँचबुझ र र्सफाररसका 

लार्ग र्देहाय बमोर्जमको कागजात जाँचबुँझ तथा र्सफाररस सर्मर्त रहनेछ।  

(क) प्रमिु, अस्पताल र्िकास तथा र्चर्कत्सा सेिा महािािा           - संयोजक  

(ख) कानून अर्धकृत, आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्िालय    - सर्दस्य 

(ग) िािा अर्धकृत , आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्िालय       - सर्दस्य 

(घ) स्िास््य सेिाको अर्धकृतस्तरको कमिचारी,  (नीर्त,कानून, मापर्दण्ड, योजना  

तथा जनस्िास््य महािािा प्रमिुले र्जम्मेिारी तोकेको)            - सर्दस्य सर्चि 

 (२) उपर्दफा (१) बमोर्जमको सर्मर्तले मेर्डकल सम्बन्धी थप जाँचबुझ गनि र्ििेषज्ञ र्चर्कत्सकको राय परामििका लार्ग सरकारी 

अस्पतालबाट सम्बर्न्धत र्ििेषज्ञ र्चर्कत्सकलाई आमन्िण गनि सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोर्जमको सर्मर्तल े र्निेर्दनसाथ पेि हुन आएका कागजातहरुको जाँचबुँझ गरी ररतपूििक भएमा आर्थिक र्िपन्नता र 

रोगको जर्टलताका आधारमा आर्थिक सहायता रकम प्रर्दान गनिका लार्ग मन्िालय समक्ष र्सफाररस गनुिपनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बमोर्जमका सर्मर्तका पर्दार्धकारीहरुल ेबैठक बसेिापत र्नयमानुसारको बैठकभत्ता पाउनेछन ।  

१०. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ५ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ५ को िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) को सट्टा 

र्देहायको िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ)  रार्िएको छ:-  

(क) कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका आर्थिक रुपल े र्िपन्न नागररकल ेअनुसूची-३ बमोर्जमको  कागजातहरु संलग्न रािी आर्थिक 
सहायताका लार्ग मन्िालयसमक्ष र्निेर्दन र्र्दनुपनेछ । 

(ि) िण्ड (क) बमोर्जम र्निेर्दन र कागजात प्राप्त भएपिात उि कागजातहरु जाँचबुझ र र र्सफाररस गने प्रयोजनका लार्ग र्दफा ४क 
बमोर्जमको सर्मर्तसमक्ष पेि गनुिपनेछ। 

(ग) िण्ड (ि) बमोर्जम कागजात प्राप्त भएपिात र्दफा ४क बमोर्जमको सर्मर्तल े कागजातको मलू्यांकन गरी ररतपूििक र्देर्िएमा 
र्बरामीको आर्थिक पक्ष र रोगको जर्टलता तथा उपचारको और्चत्यताको मलू्यांकन गरी आर्थिक सहायताको लार्ग मन्िालयसमक्ष 
र्सफाररस गनुिपनेछ । 

(घ) िण्ड (ग) बमोर्जम र्सफाररस गर्दाि सर्मर्तले र्बरामीको आर्थिक र्िपन्नता र रोगको जर्टलताका आधारमा र्दफा ४ बमोर्जमको 
प्रािधान बमोर्जम रकमको अर्धकतम र्समार्भि रही रकम र्नधािरण गरी मन्िालय समक्ष र्सफाररस गनुिपनेछ ।  

११.  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ५ को िण्ड (ङ) को व्यिस्था र्झर्कएको छ ।   

१२. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ५ को खण्ड (च) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ५ को िण्ड (च) को सट्टा र्देहायको िण्ड(च) रार्िएको छ:-  

(च) र्दफा ४ बमोर्जम र्नणिय भएको रकम मन्िालयल ेसम्बर्न्धत व्यर्िलाई बैंक चेकमाफि त भिुानी गनेछ,   

१३. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ५  मा खण्ड (ज) थपाः मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ५ को िण्ड (छ) पर्छ र्देहायको िण्ड  (ज) थर्पएको छ:-   

 (ज) िण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेर्िएको भएतापर्न कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागेको व्यर्ि र्सर्कस्त र्बरामी भई बैंक कारोिार गनि 

नसक्न ेअिस्था भएमा र्नजल े आफ्नो एकाघरको व्यर्ि िा संरक्षकलाई मन्जुरीनामा र्र्दई र्नजको िातामा रकम जम्मा गररर्र्दन 

मन्िालयलाई अनुरोध गनिसक्नेछ, 

१४. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ६ को खण्ड (क) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ६ को िण्ड (क) को सट्टा र्देहायको िण्ड(क) रार्िएको छ:-  

(क) उपचारका लार्ग र्सफाररस भई आएका आर्थिक रुपल े र्िपन्न र्बरामी नागररकको अर्भलेि (र्िधतुीय प्रर्िर्धबाट समेत) छुट्टाछुटै्ट 

फायल िडा गरी राख्न,े   

१५. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ६ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा संशोधनाः  मूल र्नर्देर्िकाको र्दफा ६ को िण्ड (ि), (ग) र (घ)  मा रहकेो कडा रोग भन्ने 

िब्र्दािलीको सट्टा कडा तथा अन्य गम्भीर रोग भन्न ेिब्र्दािली रार्िएको छ ।   

१६. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ८ को उपर्दफा (२) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ८ को उपर्दफा (२) मा रहकेो कडा रोग भन्ने िब्र्दािलीको सट्टा 

कडा तथा अन्य गम्भीर रोग भन्ने िब्र्दािली रार्िएको छ ।   



१७. मूल र्नरे्दर्शकाको र्दफा ११ को उपर्दफा (१) मा संशोधनाः  मलू र्नर्देर्िकाको र्दफा ११ को उपर्दफा (१) को सट्टा र्देहायको उपर्दफा(१) रार्िएको 

छ:-  

(१) आर्थिक रुपले र्िपन्न नागररको उपचारको नाममा झठु्ठा र्ििरण पेि गरी आर्थिक सहायता रकम र्लएको ठहरेमा झठु्ठा र्ििरण पेि गरी रकम 

प्राप्त गने र्निेर्दकबाट उि रकम असुलउपर गरी सम्बर्न्धत झठु्ठा कागज प्रमाण बनाउन े पर्दार्धकारीलाई आिश्यक कारिाहीका लार्ग 

सम्बर्न्धत र्नकायमा लेिी पठाईनेछ ।  

१८. मलू र्नर्देर्िकाको अनुसूची १ को र्स.नं १६मा नेपाल मेर्डकल कलेज, जोरपाटी, काठमाण्डौ,  र्स.नं १८मा लुर्म्बनी प्रार्देर्िक अस्पताल, बुटिल र 

र्स.नं १९ मा सेती प्रार्देर्िक अस्पताल कायम रहन ेगरी संिोधन गररएको छ ।   

१९. मलू र्नर्देर्िकाको अनुसूची १ मा र्स.नं ५४ पर्छ र्देहायको र्स.नं ५५ थप गररएको छ:-  

५५. सर्हत गंगालाल रार्ष्िय हृर्दयकेन्र बाँसबारी, काठमाण्डौ 

 

२०. मलू र्नर्देर्िकाको अनुसूची ३ को अर्न्तम बुँर्दा पर्छ अनुसूची- २ बमोर्जमको फारामको प्रमार्णत प्रर्तर्लर्प भन्न ेबुँर्दा थर्पएको छ ।   


