
 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्ड (५), फिक्कल, इलाम, १ नं. प्रदेश, नेपाल, २०७८ साल बैशाख २२ गते, सखं्र्या १ 

 

 

भाग-२ 

 

नेपालको संफिधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोफजम गठन भएको र्यस सूर्योदर्य नगर  

कार्ययपाफलकाले बनाएको तल लेफखए बमोफजमको फनर्यमािली, कार्ययफिफध तथा फनदेफशका  

सियसाधारणको जानकारीका लाफग प्रकाशन गररएको छ।  

 

 

  





 

 

अफत फिपन्न नागररक स्िास््र्य उपचार सहार्यता कोष संचालन (पफहलो संशोधन) 

कार्ययफिफध २०७८: 

    नगरकार्याापालिकाबाट स्वीकृत लिलत:- २०७८/०१/२२ 

प्रस्तािना : 

सरू्योदर्य नगरपालिकाको “अलत लवपन्न नागररक स्वास््र्य उपचार सहार्यता कोष” संचािन कार्यालवलि 

२०७७ िाई सिर्यसापके्ष संिोिन गरी सिर्यअनुकुि गलतिीि बनाई लवश्व िहािारीको रुपिा 

फैलिएको Covid-19 को िहािारीिाई रोकथाि लनर्यन्रण गरी लवपन्न नागरीकहरुिाई सिते Covid-

19  को स्वास््र्य उपचारिा पह ुँच स्थापीत गरी सािालिक सरुक्षाको प्रत्र्याभतूी गराउन ेउद्देश्र्याि ेसरू्योदर्य 

नगरपालिकाको अलत लवपन्न नागरीक स्वास््र्य उपचार सहार्यता कोष संचािन कार्यालवलि २०७७ को 

दफा ८ बिोलिि पलहिो संिोिन कार्यालवलि २०७८ तिुािा गरी िाग ुगररएको छ । 

१) संफिप्त नाम र प्रारम्भ :  

१) र्यो कार्यालवलिको नाि “सरू्योदर्य नगरपालिकाको अलत लवपन्न नागरीक स्वास््र्य उपचार                         

सहार्यता कोष संचािन (पलहिो संिोिन) कार्यालवलि–२०७८” रहकेो छ ।   

२) र्यो कार्यालवलि नगरकार्यापालिका वाट पारीत भई रािपरिा प्रकािन भएपलछ तुरुन्त                               

िाग ुह ने छ । 

२) कार्ययफिफधको दिा ३ को उपदिा १ को ख पफछ (ग) थपगरी फनम्नानुसार व्र्यिस्था 

राफखएको छ । 

१) एन्टीलिन/लप.लस.आर. पररक्षणको सम्पणुा िलु्किा सहार्यता लदन सक्ने । 

२) लचलकत्सकको सल्िाह बिोलिि आइसोिेिन तथा क्वारेन्टाइनिा राख्न ुसंक्रलितहरुिाई 

सो को व्र्यवस्थापनिा िाग्ने सम्पणुा खचािा आलथाक सहार्यता लदन सक्ने । 

 

 





 

३) कार्ययफिफधको दिा ३ को उपदिा १ मा ग पफछ (घ) नं. थप गरी फनम्नानुसारको लफित 

समूहका नागरीकहरुलाई आफथयक सहार्यता फदन सक्ने छ । 

 १) अलत लवपन्न पररवारका नागरीक/असहार्य/असंगलित क्षेरका श्रलिकहरु 

 २) ७० वषा िालथका िेष्ठ नागरीकहरु र ५ वषा िलुनका बािबालिकाहरु 

 ३) अपाङ्गता भएका नागरीकहरु (रातो र लनिो पररचर्य पर प्राप्त गरेका नागररकहरु 

 ४) कोलभड–१९ रोकथाि, लनर्यन्रण र उपचारिा प्रत्र्यक्ष रुपिा खलटने लचलकत्सक, स्वास््र्यकिी, 

किाचारी, िनप्रलतलनलि र िलहिा स्वास््र्य स्वर्यि सेवीकाहरु  

 ५) कुपोलित बािबालिकाहरु SAM Cases. 

 ६) कोलभड(१९को संक्रिणबाट ितृ्र्य ुभएका नागररकको पररवारिाई वडा लसफाररसको आिारिा रु. 

१०००० अक्षररुपी रु दि हिार िार उपिब्ि गराउने । 

 

आज्ञाि े

प्रकािराि पौडेि 

प्रिखु प्रिासकीर्य अलिकृत 


