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भाग-३
हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रस्तावना:
यस उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका एच.आई.भी. सं क्रलमतहरुको पोषण एवं शैक्षक्षक सहयोग र उपचार
खचच उपिब्ध गराई एच. आई. भी. सं क्रलमतहरुको मानव अलधकार र स्वास््य अलधकारको सुलनश्चतता गदै
शैक्षक्षक लनरन्तरताका िालग अलभभावकत्व प्रदान गनच र सं क्रलमत व्यक्षिको उपचारमा सहयोग गनच वान्छनीय
भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरर हेटौंडा
उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिकािे यो मापदण्ड बनाई जारी गरे को छ ।
१.

सं क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस मापदण्डको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत दे क्षख िागु हुनेछ ।
1

२.

पररभाषाः लबषय वा प्रसं गिे अको अथच निागेमा यस मापदण्डमा,
(क)

“उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई सम्झनु पदचछ ।

(ख)

“कायाचिय” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिकाको कायाचिय सम्झनु पदचछ।

(ग)

“कायचपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कायचपालिका सम्झनु पदचछ।

(घ)

“मापदण्ड” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच.आई.भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७८ सम्झनु पदचछ ।

(ङ)
३.

"सलमलत" भन्नािे दफा ८(१) बमोक्षजम गदित समन्वय सलमलत सम्झनु पदचछ।

कायचववलधको उद्देश्यः
(१)

उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका एच. आई. भी. सं क्रलमत र प्रभाववत पररवारको सहयोगसङ्ग
सम्वक्षन्धत कायचक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सं चािन गने ।

(२)

उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका एच. आई. भी. सं क्रलमत वािवालिकाहरुिाई पोषण र शैक्षक्षक
सहयोग गर ्ने ।

(३)

एच. आई. लभ. सं क्रलमत युवाहरुको उच्च क्षशक्षाको िालग र सङ्क्क्रलमत व्यक्षिहरुको उपचारमा
सहयोग पुर्याउने ।

(४)

सं क्रलमत र प्रभाववत पररवारको क्षमता अलभवृद्दी गरी स्वाविक्षम्व बनाउने।

(५)

उपमहानगर क्षेत्र लभत्र एच.आई.लभ. सङ्क्क्रलमतहरुको पुनस्थाचपनाको िालग कायचरत सरोकारवािा
लनकायहरू ववच समन्वय र सहकायच सुदृढ गने।

४.

मापदण्डिे समेटेका तथा व्यवस्था गने सहयोगः उपमहानगरपालिकािे एच. आई. लभ. सं क्रलमतहरुिाई
दे हाय वमोक्षजमको सहयोग उपिब्ध गराउनेछः
(१) उपमहानगरपालिकािे सं क्रलमत र प्रभाववत पररवारको मानव अलधकार र स्वास््य अलधकारिाई
् यन गने,
उच्च प्रालथलमकता सवहत योजना, बजेट ववलनयोजन र कायचक्रमको प्रभावकारी कायचनव
गराउने।
(२) उपमहानगरपालिका लभत्र रहेका सं क्रलमत र प्रभाववत पररवारहरुको िालग क्षशपमूिक र आयमूिक
तालिम सं चािन गनुच को साथै ववऊ पूक्षजं उपिब्ध गराउने ।
(३) वािवालिकािाई पोषण तथा शैक्षक्षक सहयोग गने।
(४) एम्बुिेन्स भाडा तथा उपचार सहयोग गने।
(५) सं क्रलमतहरूको जीवनयापन सवि र सरि बनाउन क्षशपमूिक र आयमूिक तालिम सं चािन गने
ुँ ी (Seed Money) उपिब्ध गराउने छ । यस कायचको िागी उपमहानगरपालिकािे वा
र ववउ पुज
समन्वय सलमती माफचत अन्य सम्भाववत सरोकारवािा लनकायहरूसं ग समन्वय र सहकायचबाट पलन
सम्पन्न गनच सवकने छ ।
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(६) सं क्रलमत तथा प्रभाववत युवाहरूको उच्च क्षशक्षाको िालग उपमहानगरपालिकािे वा समन्वय सलमती
माफचत अन्य सम्भाववत सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरूसं ग समन्वय र सहकायचबाट व्यवस्था गने
छ ।
५.

पोषण तथा शैक्षक्षक सहयोग प्राप्त गने ववलधः(१) यस मापदण्ड वमोक्षजमको सहयोग हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र वसोवास गने एच. आई.
लभ. सं क्रलमतहरुिाई मात्र प्रदान गरीनेछ ।
(क) १८ वषच मुलनका एच. आई. भी. सं क्रलमत वािवालिकािाई पोषण सहयोग बापत मालसक रु एक
हजार मात्र उपिब्ध गराइनेछ।
(ख) १८ वषच मालथका एच. आई. लभ. सं क्रलमत ववद्याथीहरुिाई शैक्षक्षक सहयोग वापत एक शैक्षक्षक
सत्रमा रु बाह्र हजारमा नबढ्ने गरी सलमलतको लसफाररसमा उपमहानगरपालिकािे रकम उपिब्ध
गराउन सक्नेछ।
(२) िाभग्राहीिे उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोक्षजम सुववधा लिनका िालग नागररकता,
बािबालिकाको हकमा जन्मदताचको प्रमाणपत्र र अलभभावकको नागररकता, ववद्याथीको हकमा सम्बक्षन्धत
क्षशक्षण सं स्थाबाट अध्ययनरत रहेको प्रमाक्षणत पत्र र सम्बक्षन्धत वडा कायाचियको आलथचक ववपन्न भएको
लसफाररस उपमहानगरपालिकामा पेश गनुप
च नेछ ।

६.

एम्बुिेन्स भाडा तथा उपचार सहयोग प्राप्त गने ववलध:
(१) एच. आई. भी. सं क्रलमतिाई उपचारको क्रममा स्थानीय स्तरमा उपचार हुन नसकी अन्यत्र वावहर
िै जान अस्पताििे ररफर गदाच एम्बुिेन्स आवश्यक परे मा लबि बमोक्षजमको एम्बुिेन्स भाडा उपिब्ध
गराइनेछ।
(२) सरकारी अस्पतािको क्षचवकत्सकको प्रेक्षस्क्रप्सन अनुसारको औषधी खररद तथा पररक्षण (लबमा लभत्र
नसमेवटएका र ए.आर.टी. केन्रबाट पाइने सेवा बाहेकको) गराउदाुँ िागेको रु पाुँच हजार सम्मको
लबिको सोधभनाच भुिानी कायाचियिे गनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) अनुसारको रकम सोधभनाच लिन प्रेक्षस्कप्सन र बीि सवहतको लनवेदन
कायाचियमा पेश गनुच पनेछ । कायाचियिे उपमहानगरपालिका स्तरको एच आई लभ एड्स समन्वय
सलमलतमा आवश्यक छिफि र छानववन गरी लसफारीस गरे को आधारमा कायाचियिे भुिानी गनेछ ।

ुँ ी प्राप्त गने ववलध:
७. ववऊ पूज
(१) सं क्रलमत व्यक्षििे आय आजचनका िालग सञ्चािन गनच खोजेको साना व्यवसाय, पसि, उद्यमको
ववस्तृत वववरण सवहत सलमलत समक्ष लनवेदन पेश गनुप
च नेछ।
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(२) लनवेदन प्राप्त भए पलछ सलमलतिे सं क्रलमत व्यक्षिको शीप र तालिमिाई समेत आधार मानी बढीमा
ुँ ी उपिब्ध गराउनेछ।
रु पच्चीस हजार सम्म ववऊ पूज
(३) सलमलतिे उद्यमको ववस्तृत वववरण अध्ययन गरी औक्षचत्य पुष्टी हुन आएमा रु. पच्चीस हजार भन्दा
ुँ ी उपिब्ध गराउनु पने दे क्षखएमा कायचपालिकामा लसफाररस गनेछ।
बढी ववऊ पूज
ुँ ी उपिब्ध
(४) उपदफा (३) अनुसारको लसफाररसमा कायचपालिकािे लनणचयगरे बमोक्षजम लबऊ पूज
गराइनेछ।
८.

समन्वय सलमलतः
(१)

यस

मापदण्डको

कायाचन्वयनमा

सहजीकरण

एंव

समन्वय

गनच

दे हाय

वमोक्षजमको

उपमहानगरपालिका स्तरीय एच. आई. भी./एड्स समन्वय सलमलत गिन गररनेछ।
(क) सामाक्षजक ववकास महाशाखा प्रमुख -------------------------- सं योजक
(ख) मवहिा तथा बािबालिका ववकास महाशाखा प्रमुख ------------ सदस्य
(ग) आलथचक प्रशासन शाखा प्रमुख -------------------------------- सदस्य
(घ) नगर प्रमुखबाट मनोलनत यौलनक तथा िै वङ्गग अल्पसं ख्यक, एच. आई. भी./एड्स र िागु पदाथच
दू व्यचसन ववरुद्धको क्षेत्रमा कायचरत सं घ सं स्थाका ३ जना प्रलतलनलध (१ जना मवहिा सवहत) ---- सदस्य
(घ) आयुवेद तथा जनस्वास््य प्रवद्धचन शाखा प्रमुख ----------------------------------- सदस्य सक्षचव
(२) सलमलतको बैिंकमा आवश्यकता अनुसार ववषयववज्ञिाई आमन्त्रण गनच सवकनेछ।
९.

भुिानी ववधीः
(१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोक्षजमको कागजात सवहतको वववरण उपमहानगरपालिका स्तरको
(एच. आई. भी. एड्स) समन्वय सलमलतमा प्राप्त भएपलछ सलमलतिे आवश्यक छानलबन गरर िाभग्राहीको
रुपमा लसफारीस गनेछ ।
(२) समन्वय सलमलतको लसफाररसको आधारमा कायाचियबाट लनणचय गराई िाभग्राहीको है लसयतमा
सहयोग रकम उपिब्ध गराइनेछ ।
(३) उपचार खचच र एम्बुिेन्स भाडा रकमको हकमा समन्वय सलमलतको लसफाररस वमोक्षजम
कायाचियबाट भुिानी गररनेछ ।
(४) पोषण तथा शैक्षक्षक सहयोग वापतको रकम िाभग्राहीहरुिाई बैंक माफचत भुिानी गररनेछ।
(५) यस मापदण्डमा उल्िेख भए बमोक्षजमका सेवा सुववधा प्राप्त गनच तोवकएका कागजातको अिावा
अस्पताििे एच.आई.लभ. सं क्रलमत प्रमाक्षणत गरे को पत्र पेश गनुच पनेछ।

१०.

मापदण्डको व्याख्याः- यो मापदण्डको अक्षन्तम व्याख्या गने अलधकार कायचपालिकामा लनवहत रहनेछ।
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११.

समन्वय र सहकायच सुदृढ गनेः सलमतीिे उपमहानगरपालिकामा रहेका सरोकारवािाहरूसं ग लनयलमत
समन्वय र सहकायच माफचत मापदण्डिे समेटेका कायचक्रमहरू सं चािन गनच गराउन पहि गने छ ।

१२.

खारे जी र बचाउः-

हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड,

२०७७ खारे जी गरीएको छ।र सो मापदण्ड बमोक्षजम भए गरे का कायचहरु यसै मापदण्ड बमोक्षजम
भए गरे को मानीनेछ।

१३.

थपघट तथा हेरफेरः उपमहानगरपालिकाको आवश्यकता, प्राथलमकता एवं सन्दभचिाई समेत मध्यनजर
गरी कायचपालिकािे प्रचलित कानूनसुँग नबाक्षझने गरी यस मापदण्डमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर
गनच सक्नेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत

प्रमाणीकरण लमलतः-2078/0६/0६

क्षशवराज चौिागाई

हेटौंडा उपमहानगरपालिका
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