
 

 

 

u]?jf ufpFkflnsf 

 

:yfgLo /fhkq 

v08M ^               ;+VofM!@                        ldlt M@)&(.!!.!$ 

   

भाग-२ 

गेरूवा गाउँपालिकाको सूचना 

नपेािको संववधानको धारा २२६ तथा स्थालनय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ उपदफा १ 
बमोजिम बनकेो गेरूवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलबधी (लनयलमत गने) ऐन,२०७६ को दफा ४ बमोजिम 
गेरूवा गाउँ काययपालिकािे लमलत २०७९ ।११।१४ मा िारी गरेको देहाय बमोजिमको काययलबधी 
सवयसाधारणको िानकारीको िागी प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

सम्बत ्२०७९ सािको लनयम नं. १० 

मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका थप आलथयक सलुबधा काययलबधी,२०७९ 
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मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका थप आलथयक सलुबधा काययलबधी,२०७९ 

                                                               प्रमाजणकरण लमलतिः२०७९।११।१४  

प्रस्ताबनािः- 

मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाहरूिे खोप,पोषण,सरुजित माततृ्व,पररवार लनयोिन काययक्रमकासाथै ियरोग 
तथा कुष्ट रोग लनयन्त्रण,औिो र यौनरोग तथा एच.आर्य.लभ.एड्स लनयन्त्रण िस्ता स्वास््य सम्बन्त्धी काययक्रममा 
स्थालनय,प्रदेश र रावष्टय िि अनसुार प्रगलत हालसि गने काययमा सहयोग परु् याउँदैमात ृ मतृ्य ु दर, जशश ु मतृ्य ु दर, 
बािमतृ्य ु दरमा कमी आएको रसमदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना अलभबदृ्धी गनय, स्वस्थ,लनरोगी समदुाय लनमायणमा 
टेवापरु् याउँन मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाहरूिार्य पररचािनमा उत्प्ररेरत गनयकािागी थप आलथयक सलुबधाको 
ब्यबस्था गनय आबश्यक देजखएकोिे प्रशासवकय काययलबधी (लनयलमत गने) ऐन २०७६ को दफा ४ िे ददयको अलधकार 
प्रयोग गरी गेरूवा गाउँ काययपालिका बाट मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका थप आलथयकसलुबधा 
काययलबधी,२०७९ िारी गररएको छ। 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भिः- 

(क) यो काययलबधीको नाम मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका थप आलथयकसलुबधा काययलबधी,२०७९ रहेको छ। 

(ख) यो काययलबलध स्थालनय रािपरमा प्रकाशन भएको लमलत देखी िाग ुहनुछे । 

२.पररभाषािः-                                                                                                  
लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलबधीमा, 

(क)काययलबलध भन्नािे मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका थप आलथयकसलुबधा काययलबधी,२०७९सम्झन ुपदयछ। 

(ख) मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका भन्नािे रावष्टय मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका काययक्रम 
रणलनलत २०६७ पवहिो संसोधन २०७६को २.३.२ (क) मा उल्िेख भए अनसुारको छनौट प्रकृया परु् यार्य स्वास््य 
आमा समहुको बैठकिे छनौट गररएको मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) थप आलथयकसलुबधा भन्नािे नेपाि सरकार बाट मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाहरूिार्य प्राप्त हनुे आलथयक 
सलुबधामा गेरूवा गाउँपालिका बददयया बाट थपगरी ददर्यने सलुबधा सजम्झन ुपदयछ । 
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(घ) स्वास््य आमा समहु भन्नािे समदुायको सहभालगतामा स्थालनय स्वास््य संस्थाको स्वास््यकलमयिे प्रिनन ्उमेरका 
मवहिाहरूिार्य समाबेश गरी समदुायमा गठन भएको समहु िार्य सम्झन ुपदयछ । 

३.थप आलथयक सलुबधा सम्बन्त्धी ब्यबस्था 

(क) मालसक संन्त्चािन हनुे खोपजलिलनक,गाउँघर जलिलनक हरूमा सहयोग आमा समहुको बैठक बसािी स्वास््य जशिा 
प्रदान, मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकािे गरेको कामको प्रलतबेदन बझुाउन स्वास््य संस्थामा हनुे मालसक 
बैठकमा उपजस्थत भर्य छिफिमा सहभागी हनु े िस्ता कायय गरे अनसुार गेरूवा गाउँपालिका बददयया बाट मालसक 
रू.१६००।- (एकहिार छसय) यातायात खचय प्रदान गररनेछ । 

(ख) नागररकताको आधारमा ६० बषय उमेर पगेुका मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकािार्य गेरूवा गाउँपालिका 
बददयया बाट कदरपर सवहत एकमषु्ट रू.१०००००।-(एकिाख) आलथयक सहयोग प्रदान गररनेछ।                                                                                  
(ग) न्त्यूनतम सेवा अवधी ५ (पाँच) बषय भर्य मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाको असामवयक लनधन भएमा 
गेरूवा गाउँपालिका बददयया बाट एकमषु्ट रू. १०००००।-(एकिाख) आलथयक सहयोग प्रदान गररनछे। 

४.देहायको अवस्थामा थप आलथयक सलुबधाददन नसवकन े                                                                       
(क) मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाको भलूमका लनवायह गने र्यच्छा नभर्य राजिनामा गरेमा ।             
(ख) अन्त्यर बसार्य सरी गएमा 

५.थप आलथयक सलुबधा प्राप्त गनयकािागी पेश गनुयपने कागिात 

(क) मालसक संन्त्चािन हनुे खोपजलिलनक,गाउँघर जलिलनक हरूमा सहयोग आमा समहुको बैठक बसािी स्वास््य जशिा 
प्रदान, मालसक रुपमा गरेको कामको प्रलतबेदन बझुाउन स्वास््य संस्थामा हनुे मालसक बैठकमा उपजस्थत भर्य 
छिफिमा सहभागी हनुे िस्ता कायय गरे अनसुार उपजस्थती लनणयय तथा प्रलतबेदन र फोटो सम्बजन्त्धत स्वास््य संस्थाको 
लसफाररस पर सवहत स्वास््य संस्था माफय त गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायिय बददययामा पेश गने  

(ख) नागररकताको आधारमा ६० बषय उमेर पगेुका मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकािे नागररकता प्रमाण-
परको प्रलतलिपी,तालिम प्राप्त प्रमाण-परको प्रलतलिपी,पररचयपरको प्रलतलिपी सम्बजन्त्धत वडा कायायिय र सम्बजन्त्धत 
स्वास््य संस्थाको लसफाररस परकासाथै थप आलथयक सलुबधा पाउँ भने्न लनबेदन सवहत गेरूवा गाउँ काययपालिकाको 
कायायिय बददययामा पेश गनुयपनेछ । 
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(ग) न्त्यूनतम सेवा अवधी ५ (पाँच) बषय भर्य मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाको असामवयक लनधन भएमा 
सम्बन्त्धीत मवहिा सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेलबकाको पलत, पलत नभएमा छोरा वा छोरी, छोरा वा छोरी,नभएमा 
नजिकको हकवािा नातेदारिे मतृ्य ु दतायको प्रमाण-परको प्रलतलिपी, नागररकता प्रमाण-परको प्रलतलिपी,तालिम प्राप्त 
प्रमाण-परको प्रलतलिपी,पररचयपरको प्रलतलिपी सम्बजन्त्धत वडा कायायिय र सम्बजन्त्धत स्वास््य संस्थाको लसफाररस 
परकासाथै थप आलथयक सलुबधा पाउँ भने्न लनबेदन सवहत गेरूवा गाउँ काययपालिकाको कायायिय बददययामा पेश 
गनुयपनेछ। 
६.लबववध 

(क) यस काययलबधीमा उल्िेख नभएका वा समाबेस नभएका लबषयका सम्बन्त्धमा रावष्टय मवहिा सामदुावयक स्वास््य 
स्वयं सेलबका काययक्रम रणलनलत २०६७ पवहिो संसोधन २०७६ र प्रचलित ऐन,काननु, लनयम, बमोजिम हनुेछ । 

७. संशोधन तथा खारेिी 

(क) गेरूवा गाउँपालिका बददययािे यस काययलबलधमा आवश्यक संशोधन तथा खारेिी गनेछ ।  

 

आज्ञािे 

बस बहादरु राना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


