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हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
प्रस्तावनााः

यस उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका एच. आई. भी. सं क्रलमतहरुिाई पोषण, शैक्षक्षक सहयोग एवं उपचार खचच

उपिब्ध गराई शैक्षक्षक लनरन्तरताका िालग अलभभावकत्त्व 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 प्रारम्भाः
(१) यस मापदण्डको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७७” रहेको छ ।

२.

(२)

यो मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत दे क्षख िागु हुनेछ ।

(क)

“उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई सम्झनु पदचछ ।

(ग)

“कायचपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कायचपालिका सम्झनु पदचछ।

पररभाषााः लबषय वा प्रसं गिे अको अथच निागेमा यस मापदण्ड,
(ख)

“कायाचिय” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायचपालिकाको कायाचिय सम्झनु पदचछ।
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(घ)
३.

“मापदण्ड” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. सं क्रलमत सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७७ सम्झनु पदचछ ।

कायचववलधको उद्देश्याः
(१)

उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका एच. आई. भी. सं क्रलमत वािवालिकाहरुिाई पोषण र शौक्षक्षक
सहयोग गनच ।

४.

(२)

सं क्रलमत वािवालिकाको शैक्षक्षक लनरन्तरतामा सहयोग गरी अलभभावकत्त्व प्रदान गनच ।

(३)

एच. आई. लभ. सं क्रलमत व्यक्षिहरुको उपचारमा सहयोग पुर्याउने ।

मापदण्डिे व्यवस्था गने सहयोगाः यस मापदण्डिे एच. आई. लभ. सं क्रलमत व्यक्षिहरुिाई दे हाय वमोक्षजमको
सहयोग उपिब्ध गराउनेछाः
(१) वािवालिकािाई पोषण तथा शैक्षक्षक सहयोग ।
(२) एम्बुिेन्स भाडा तथा उपचार सहयोग ।

५.

पोषण

तथा

शैक्षक्षकसहयोग

प्राप्त

गने

ववलधाः-

(१)

यस

मापदण्ड

वमोक्षजमको

सहयोग

हेटौंडा

उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र वसोवास गने एच. आई. लभ. सं क्रलमत वािवालिकाहरुिाई मात्र प्रदान
गरीनेछ ।१८ वषच मुलनका एच. आई. भी. सं क्रलमत वािवालिकािाई पोषण सहयोगबापत मालसक जनही रु
१,०००।- र १८ वषच मालथका एच. आई. लभ. सं क्रलमत ववद्याथीहरुिाई शैक्षक्षक सहयोग वापत मालसक
जनही रु १,०००।- का दरिे रकम उपमहानगरपालिकािे उपिब्ध गराउनेछ।
(२)

िाभग्राहीिे यस सुववधा प्रालप्तका िालग अलभभावकको नागररकता, बािबालिकाको हकमा उमेर
खुल्ने कागज/प्रमाण र ववद्याथीको हकमा सम्बक्षन्धत क्षशक्षण सं स्थाबाट अध्ययन लनरन्तरताको
प्रमाक्षणत पत्र उपमहानगरपालिकामा पेश गनुच पनेछ ।

६.

एम्बुिेन्स भाडा सहयोग तथा उपचार सहयोगाः(१) एच. आई. भी. सं क्रलमतिाई उपचारको क्रममा स्थानीय
स्तरमा उपचार हुन नसकी अन्यत्र वावहर िान अस्पताििे ररफर गदाच एम्बुिेन्स आवश्यक परे मा नेपाि
रे डक्रस सोसाइटीसं ग समन्वय गरर लबि बमोक्षजमको एम्बुिेन्स भाडा उपिब्ध गराइनेछ।
(२)

सरकारी अस्पतािको क्षचवकत्सकको प्रेक्षस्क्रप्सन अनुसारको औषधी खररद तथा पररक्षण (लबमा लभत्र
नसमेवटएका) गराउदााँ िागेको रु ४,०००। सम्मको लबिको सोधभनाच भुिानी कायाचियिे
गनेछ।

(३)

औषधी उपचारको रकम सोधभनाच लिन प्रेक्षस्कप्सन र बीि सवहतको लनवेदन कायाचियमा पेश गनुच
पनेछ । कायाचियिे उपमहानगरपालिका स्तरको एच आई लभ एड्स समन्वय सलमलतमा आवश्यक
छिफि गरी छानववन गरी लसफारीस गरे को आधारमा कायाचियिे भुिानी गनेछ ।

७.

समन्वय सलमलताः (१) यस मापदण्डको कायाचन्वयनमा सहजीकरण एंव समन्वय गनच दे हायवमोक्षजमको
उपमहानगरपालिका स्तरको एच. आई. भी. एड्स समन्वय सलमलत वक्रयाक्षशि हुनेछ।
(क)

कायाचियिे तोकेको स्वास््य तफचका अलधकृत कमचचारी…………………………………….……. सं योजक

(ख)

एच. आई. भी. एड्सका क्षेत्रमा वक्रयाक्षशि महासं घका (NAP-N) एक प्रलतलनलध ……...
सदस्य
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(ग)

सामाक्षजक ववकास सलमलतिे तोकेको एच. आई. भी. एड्स तथा िागु पदाथच दू व्यचसन
ववरुद्धको क्षेत्रमा कायचरत सं घ सं स्थाका तीन जना प्रलतलनलध ………….. सदस्य

(२)
८.

समन्वय सलमलतको बैठंकमा आवश्यकता अनुसार ववषयववज्ञिाई आमन्त्रण गनच सवकनेछ।

भुिानी ववधीाः (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 रुपमालसफारीस गनेछ । समन्वय सलमलतको लसफाररसको आधारमा कायाचियबाट लनणचय गराई
िाभग्राहीको है लसयतमा सहयोग रकम उपिब्ध गराइनेछ ।उपचार खचच र एम्बुिेन्स भाडा रकमको हकमा
समन्वय सलमलतको लसफाररस वमोक्षजम कायाचियबाट भुिानी गररनेछ ।

(२)

पोषण तथा शैक्षक्षक सहयोग वापतको रकमिाभग्राहीहरुिाई मालसक रुपमा बैंक माफचत भुिानी
गररनेछ।

९.

मापदण्डको व्याखयााः- यो मापदण्डको अक्षन्तम व्याखया गने अलधकार कायचपालिकामा लनवहत रहनेछ।

१०.

ु को आवश्यकता, प्राथलमकता एवं सन्दभचिाई समेत मध्यनजर गरी कायचपालिकािे
थपघट तथा हेरफेराः मुिक
प्रचलित कानूनसाँग नबाक्षझने गरी यस मापदण्डमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गनच सक्नेछ ।
प्रमाणीकरण गनेको

नाम थराः नमराज क्षघलमरे

पदाः प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
पृष्ठ सं खयााः २

लमलताः २०७७।११।१४
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