
जानकारी !              जानकारी !!                  जानकारी !! 

     विपन्न नागररकहरुलाई कडा ८ रोगको उपचारको लागग नेपाल सरकारले प्रदान गरेको 
सहुललयतका अतररक्त धनगढीमाई नगरपाललकाले प्रदान गरेको सहुललयत िारे जानकारी 
 
 कडा ८ रोगहरु  

१. मटुु         २. क्यान्सर        ३. मगृौला            ४. पार्कि न्संस     

५. अल्जाइमसि   ६. हेड इन्जुरी      ७. स्पाइनल इन्जुरी     ८. लसकलसेल सेल एननलमया 
 

              रोगको उपचारको लागग रु.५००० (एक पटक) यातायात खचि स्िरूप सहुललयतको व्यस्था गररएको छ 
तथा अनत विपन्न र आगथिक अिस्था ज्यादै कमजोर नागररकलाई थप विशेष सहुललयतको व्यस्था गररने छ | 

 

सहुललयत ललने आिश्यक कागजाज 

 रोग खुलेको गचर्कत्सकको पजुाि  

 रोग खुलेको अस्पतालको लसफाररस  

 स्थानीय तह/िडा कायािलयको लसफाररस  

 नेपाली नागररकताको प्रनतललवप तथा िालकको हकमा जन्मदताि प्रमाणपत्रको प्रनतललवप  

 

 

यस सम्िन्न्ध विस्ततृ जानकारी धनगढीमाई नगरपाललका, स्िास््य शाखामा सम्पकि  गनुि होला | 



जानकारी !              जानकारी !!                  जानकारी !! 

    यस धनगढीमाई नगरपाललकाको जनुसुकै िागथिंग सेन्टर भएको स्िास््य संस्थामा नन:शलु्क सुत्केरी 
सेिाको लागग नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सहुललयतका अतररक्त धनगढीमाई नगरपाललकाले प्रदान गरेको 
सहुललयत िारे जानकारी 

सहुललयत सम्िन्न्ध व्यिस्था 
 दक्ष गचर्कत्सक तथा स्िास््य कमीिाट नन: शुल्क सुत्केरी सेिा (सामान्य, जटटल प्रसुती सेिा) को व्यस्था 
 सुत्केरी सेिाको लागग लाग्ने सम्पूणि औषगधहरु संस्थािाट नन:शुल्क गररएको छ | 
 प्रयोगशालामा विशेष छुटको व्यस्था गररएको छ |  

 आमा तथा निजात लशशु को लागग न्यानो लुगा नन: शुल्क संस्था िाट प्रदान गररने छ |   

 प्रसुती सेिा प्राप्त गने आमालाई स्िास््य संस्था िाट यातायात खचि रु.१००० प्रदान गररने छ | 
 प्रोटोकल अनुसार गभििती जांच ४ पटक (चौथो, छठौ, आठौ तथा नौ मटहनामा) संस्थामा गराएको र िागथिंग 

सेन्टरमा नै सुत्केरी गराउने आमालाई स्िास््य संस्था िाट यातायात खचि रु. १८०० नेपाल सरकार िाट र थप 
धनगढीमाई न.पा. िाट रु.५०० गरर जम्मा रु.२३०० प्रदान गररने छ | 

सहुललयत ललने आिश्यक कागजाज 

 प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गभििती जांच गराएको काडि/पुजाि 
 नेपाली नागररकताको प्रनतललवप  

 

यस सम्िन्न्ध विस्ततृ जानकारी धनगढीमाई नगरपाललकाको िागथिंग सेन्टर भएको स्िास््य संस्थामा सम्पकि  गनुि होला | 


