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गाउँपालिका लित्रका सचुिकृत स्वास््य संस्थाहरु र अन्य सचुिकृत स्वास््य संस्थाहरुमा  
प्रसतुी सेवा लिन जादँा र फकक दा िाग्ने खिक ब्यबस्थापन गने सम्बन्धी कायकववलध, 

२०७९ 

प्रस्तावना : चिमरुक गाउँपालिका लित्रका सचुिकृत स्वास््य संस्थाहरु र अन्य सचुिकृत स्वास््य 
संस्थाहरुमा चिमरुक गाउँपालिकामा बसोबास गने गिकवती मवहिािे प्रसतुी सेवा लिन जाँदा र फकक दा 
िाग्ने यातायात रकम खचिकिो िएकोिे सेवाग्राहीिाई हनु जाने आलथकक िार कम गनक तथा नेपाि 
सरकारको नीलत अनसुार पूर्क संस्थागत सतु्केरी गराउन िचित समूहका िालग ददइने स्वास््य सेवा, 
सलुबधा तथा प्रवियािाई सरि र सहज बनाउन स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ 
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी चिमरुक गाउँपालिकािे यो कायकलबलध जारी गरेको छ। 

पररच्छेद -१ 

१ संचिप्त नाम र प्रारम्ि :(१) यो कायकववलधको नाम "गाउँपालिका लित्रका सचुिकृत स्वास््य 
संस्थाहरु र अन्य सचुिकृत स्वास््य संस्थाहरुमा प्रसतुी सेवा लिन जाँदा र फकक दा िाग्ने 
यातायात खिक ब्यबस्थापन गने सम्बन्धी कायकववलध, २०७९" रहेको छ।  

(२) यो कायकलबलध तरुून्त प्रारम्ि हनुेछ।  

२ पररिाषा : लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथक निागेमा यस कायकववलधमा  

क) “गाउँपालिका” िन्नािे चिमरुक गाउँपालिका सम्िनपुछक। 

ख) “िचित समूह” िन्नािे चिमरुक गाउँपालिका लित्र स्थायी बसोबास गने गिकवती मवहिा 
गिक अबलध पगुेपलछ सचुिकृत स्वास््य सस्थाबाट प्रसतुी सेवा लिने व्यचि सम्िन ुपछक। 

ग) “िािग्राही” िन्नािे चिमरुक गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गने गिकवती मवहिा सम्िन ु
पछक।  

पररच्छेद -२ 

३ लनबेदन सम्बन्धी व्यवस्था : यस कायकलबलध बमोचजम प्रसतुी सेवा लिन जाँदा र फकक दा िाग्ने 
यातायात खिक पाउनका िागी राविय पररिय पत्र वा नागररकता प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप, मात ृ
सेवा कार्क HMIS 3.5 को प्रलतलिवप, जन्म प्रमार् पत्र, स्वास््य सस्था लसफाररस पत्र सवहत 
सम्बचन्धत वर्ाको स्वास््य संस्था माफक त गाउँपालिकामा लनबेदन ददनपुनेछ।  

४ सेवाग्रावहिे पाउने यातातात वापत खिक : नपेाि सरकारिे हाि आमा सरुिा कायकिम माफक त 
उपिब्ध गराउने प्रोत्साहन ित्ताको अलतररि प्रलत व्यचि रु २०००का दरिे उपिब्ध 
गराईनेछ।स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त प्रलतबेदनका आधारमा गाउँपालिकािे स्वास््य सस्थाको 
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खातामा रकम ििुानी गरी सकेपलछ सम्बचन्धत स्वास््य सस्थािे सेवाग्राहीिाई ििुानी ददनपुने 
छ। 

५ बजेट व्यवस्था : गाउँपालिकािे स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त प्रलतबेदनको आधारमा बजेटको 
सलुनचितता गनेछ।  

६ अलििेख तथा प्रलतवेदन : प्रत्येक सचुिकृत स्वास््य संस्थािे मालसक रुपमा प्रसूलतको रेकर्क 
अध्यावलधक गरी एक प्रलत गाउँपालिकामा पेश गनुकपनेछ।  

७ अनगुमन तथा लनरीिर् : चिमरुक गाउँपालिका स्वास््य शाखािे गाउँपालिका लित्रका सचुिकृत 
स्वास््य सँस्थाहरु र अन्य स्वास््य संस्थामा प्रसतुी सेवा लिन जाँदा र फकक दा िाग्ने यातायात 
खिक सम्बन्धी कायकको लनयलमत अनगुमन तथा लनरीिर् गनक सक्नेछन ्नक्किी िािग्रावहिे सलुबधा 
लिएको पाईएमा सम्बचन्धत व्यचि र लसफाररसकताकबाट कानून बमोचजम रकम वफताक लिइनेछ 
र कानून बमोचजम कारबाही गररनेछ। 

८ िेखा पररिर् : प्रसतुी सेवा लिन जाँदा र फकक दा िाग्ने यातायात खिक ववतरर्को िेखा पररिर् 
गराउने चजम्मेवारी चिमरुक गाउँपालिकाको हनुेछ।  

९  पारदचशकता कायम गनुकपने : गाउँपालिकािे ििुानी गरेको रकम र बचुिलिने व्यचिको 
नामाविी सम्बचन्धत स्वास््य संस्थािे सूिना पावटमा साबकजलनक गनुकपनेछ।  

१०  बाधा अड्काउ फुकाउने : यो कायकववलध कायकन्वयनमा बाधा अड्काउ परेमा गाउँपालिकािे 
बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

चिमरुक गाउँपालिकाको बैठकवाट लमलत २०७९/०६/१३ गते पाररत यो 
कायकववलध चिमरुक गाउँ कायकपालिकाको लनर्कय वा आदेश र अलधकारपत्रको 
प्रमार्ीकरर् (कायकववलध ) लनयमाविी, २०७४ को लनयम ३ को उपलनयम ४ 
बमोचजम प्रमार्ीकरर् गदकछु ।                        

  

सवुाश ररजाि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

लमलत २०७९/०६/२३ 

 


