
 

सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः२, संखयाः1१, मंलसर ६ गते, 2075 साि 

भाग-२ 

सरुमारानी गाउँपालिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को      
उपदफा (२) वमोजजम  सरुमारानी गाउँपालिकािे बनाएको कानून 
उपदफा (3) वमोजजम सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन 
गररएको छ ।  
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सरुमारानी गाउँपालिकामा कायवरत स्वास््यकमीहरुको सेवा 
सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ 

सम्वत ्२०७५ सािको लनयम नं ११ 

प्रस्तावनाः 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोजजम यस सरुमारानी 
गाउँपालिका अन्तगवत कायवरत स्वास््यकमीहरुको सेवा सवुवधा 
सम्बन्धमा प्रचलित काननु बमोजजम खाईपाई आएका कलतपय सेवा 
सवुवधामा नयाँ संरचना बमोजजम के हनुे भन्ने अन्यौिता रहेकोिे सो 
सम्बन्धमा यस गाउँपालिकामा एक रुपता ल्याई अन्यौिता हटाउन े
उद्देश्यिे यो स्वास््यकमीहरुको सेवा सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई 
िाग ु गनव बान्छलनय हनुे  देजखएकािे यो स्वास््यकमीहरुको सेवा 
सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बनाई िाग ुगररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भीक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ नामः 
(क) यस मापदण्डको नाम “सरुमारानी गाउँपालिकामा कायवरत 

स्वास््यकमीहरुको सेवा सवुवधा सम्बजन्ध मापदण्ड 

,२०७५”रहेकोछ। 

(ख) यो मापदण्ड कायवपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट 
िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस मापदण्डमा , 

(क) “स्वास््यचौकी” भन्नािे यस सरुमारानी गाउँपालिकामा रहेका 
नेपाि सरकार स्वास््य तथा जनसंखया मन्त्राियिे 

स्वास््यचौकी  भलन  वकटान  गरेको  दरवन्दी  संरचना सवहतको  
स्वास््य  संस्था  सम्झनपुछव। 
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(ख) “स्वास््यकमी” भन्नािे नेपाि सरकार स्वास््य तथा जनसंखया 
मंत्राियिे स्वास््य चौकी भलन वकटान गरेको दरवन्दी 
संरचना बमोजजमका स्वास््य प्राववलधक पदमा कायवरत 
कमवचारी र गाउँपालिकाबाट लनय्ुत  करार सेवाका 
स्वास््य प्राववलधक समेत िाई सम्झन ुपछव ।  

(ग) “गाउँपालिका”  भन्नािे  सरुमारानी   गाउँपालिका  सम्झन ुपछव ।  

(घ) “कायवपालिका”  भन्नािे  सरुमारानी   गाउँकायवपालिका  
सम्झनपुछव। 

(ङ) “स्वास््यसंस्था” भन्नािे यस गाउँपालिका अन्तगवत पने अस्पताि, 

प्राथवलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी र सामदुावयक 
स्वास््य इकाई िाई समेत जनाउँछ ।  

(च) “आमासमहु” भन्नािे नेपाि सरकार स्वास््य तथा जनसंखया मन्त्रािय 
पररवार स्वास््य महाशाखािे लनधावरण गरेको मापदण्ड बमोजजम 
गठित स्वास््य आमा समहु सम्झन ुपछव । 

(छ) “मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका” भन्नािे यस  गाउँपालिका अन्तगवत 

कायवरत  स्वास््य  स्वयंसेवक  भइ  कामगने   नेपाि सरकार 
स्वास््य तथा जनसंखया मन्त्रािय पररवार स्वास््य 
महाशाखािे लनधावरण गरेको मापदण्ड बमोजजम लनय्ुत  
स्वास््य स्वयं सेववका सम्झन ुपछव । 

पररच्छेद २ 

स्वास््य कायवक्रम सेवा कायव र सवुवधा 
३. खोप सेवा प्रदान गनुव पनेः 

(क) यस गाउँपालिकामा हाि संचािनमा रहेका र भववष्यमा 
गाउँपालिकाको लनणवय अनसुार थपहनुे खोप केन्रहरुमा पलुग 
प्राप्त खोप सेवा तोवकएका िजित समहुिाई ठदन ु
स्वास््यकमीहरुको कतवव्य हनुेछ। 
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(ख) खोप सेवा प्रदान गनव प्रलत खोप केन्र दईु जना सम्म 
स्वास््यकमी पररचािन गररने छ । 

(ग) खोप सेवा ठदने स्वास््यकमीिाई लनज कायवरत स्वास््य संस्था 
बाहेकको खोप केन्रमा पलुग खोपकायव गरे वापत यातायात 
खचव स्वरुप प्रलत स्वास््यकमी प्रलत केन्र प्रलत ठदन बविमा 
रु.४००।- सम्म खचव रकम उपिब्ध गराइने छ । 

(घ) खोप कायवमा कुन कुन स्वास््यकमी खटाउने भन्ने ववषय 
सम्बजन्धत स्वास््य संस्था सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
सलमलतको लनणवयबाट संस्था प्रमखुको हनुेछ । 

(ङ) मालथ उपदफा (ग)मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन 
वफल्ड भत्ता पाउने वफल्डकायव गने गरी लनयू्त  
स्वास््यकमीिे उल्िेजखत सवुवधा पाउने छैन । 

४.सरुजित माततृ्व सेवा ठदन ुस्वास््यकमीको कतवव्य हनुःे 
(क) सरुजित माततृ्व सेवा कायवक्रम अन्तगवत पने गभववती जाँच 

सेवा, सरुजित प्रसलुत सेवा, र उत्तर प्रसलुत सेवा ठदन ु नेपाि 
नलसवङ्ग सेवामा कायवरत सबै स्वास््यकमीको काम कतवव्य 
हनुेछ  भने अन्य स्वास््यकमीहरुिे सहयोग गने छन ् । 
सरुजित माततृ्व सेवा अन्तगवत सरुजित प्रसलुत सेवा २४ सै 
घण्टा उपिब्ध गराउन ुपने छ । 

(ख) सरुजित माततृ्व सेवा अन्तगवत प्रसलुत सेवा ठदए वा लिए 
वापतको सेवा सवुवधा नेपाि सरकार आमा सरुिा कायवक्रमिे 
तोके बमोजजम हनुेछ । 

(ग) सरुजित प्रसलुत सेवा पश्चात सरसफाई कायव गने स्वास््यकमी वा 
सरसफाई सहयोगी(जस्वपर) िे रकमको व्यवस्था भए सम्म प्रलत 
प्रसलुत बविमा रु.३००।- सम्म पाररश्रलमक पाउने छ । 
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५.गाउँघर जलिलनक सेवा ठदन ुपनेः 
(क) आधारभतु तथा प्राथलमक स्वास््य सेवामा लबशेष गरी 

सरुजित माततृ्व, पररवार लनयोजन, एवककृत बािस्वास््य, 

पोषण र सामान्य उपचार सेवा जस्ता मवहनामा एक पटक 
लिए ठदए हनुे स्वास््य सेवाहरु प्रलत स्वास््य संस्था 
मवहनामा ३ देजख ५ वटा केन्र(गाउँघर जलिलनक) स्थापना 
गरी लत केन्रमा पलुग सेवाठदन ुसम्बन्धीत स्वास््य संस्थामा 
कायवरत स्वास््यकमीको कतवव्य हनुेछ । 

(ख) गाउँघर जलिलनक कहा,ँ कवहिे र कलतवटा सञ्चािन गने गराउने 
भन्ने ववषय गाउँपालिकाको समन्वयमा सम्बजन्धत स्वास््य 
संस्था सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सलमलतको हनेुछ । 

(ग) मवहनामा कजम्तमा एक पटक स्वास््य संस्था प्रमखु नै 
उपजस्थत भई आफु कायवरत स्वास््य संस्थाको सेवा िेत्रको 
कुनै एउटा सेवाको पहुँच बवहर रहेको बजस्तमा पलुग जनरि 
स्वास््य सेवा ठदन ुलनजको जजम्मेवारी हनुेछ । 

(घ) आफु कायवरत स्वास््य संस्था भन्दा बावहर समदुायमा 
सञ्चालित गाउँघर जलिलनकमा र साप्तावहक स्वास््य 
जलिलनकमा पलुग सेवा प्रदान गरे वापत सम्बजन्धत 
स्वास््यकमीिे यातायात खचव स्वरुप प्रलत केन्र प्रलत ठदन 
बविमा रु.४००।- सम्म यातायात खचव पाउने छ । 

(ङ) मालथ उपदफा (घ)मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन 
वफल्ड भत्ता पाउने वफल्डकायव गने गरी लनयू्त  
स्वास््यकमीिे उल्िेजखत सवुवधा पाउने छैन । 
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६.स्वास््य आमा समहुको बैिक तथा मवहिा स्वास््य स्वयं सेववका 
पररचािन गनुव पनेः 

१. यस गाउँपालिका अन्तगवतका स्वास््य संस्थामा कायवरत सबै 
स्वास््यकमीहरुिे आपसी सल्िाहमा प्राथलमकता र 
आवश्यकता लनधावरण गरी वषवठदन सम्ममा हरेक स्वास््यकमी 
कजम्तमा एक पटक सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाको कायविेत्रमा 
रहेका सबै आमा समहुमा पगु्ने गरी व्यवस्था लमिाई आमा 
समहुको बैिकमा भाग लिई मवहिा स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरुिाई सहयोग र पररचािन गनुव सबै स्वास््य 
कमीहरुको कतब्य र जजम्मेवारी हनुेछ । 

२. मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकािाई सेवा सवुवधाः मोवाइि 
स्वास््य कायवक्रमको िालग मालसक रु.१००।- मोवाइि 
ररचाजव खचव ठदईनेछ । साथै मवहिा स्वास््य स्वयंम 
सेवीकािाई अनसूुची ३ वमोजजमको प्रगलतको आधारमा 
मालसक रु १०००।- प्रदान गररनेछ ।कजम्तमा अधववावषवक 
सलमिा हनुेछ सलमिामा हनुे खचव र अन्य सेवा सवुवधा संघीय 
सरकारको मवहिा स्वास््य स्वयं सेववका पररचािन मापदण्ड 
वमोजजम हनुेछ । 

 
 
 

पररच्छेद ३ 

रकम व्यवस्थापन र भ्ुत ानी 
७.रकम व्यवस्थापनः 

यस मापदण्ड बमोजजम खचव हनुे रकमको ब्यवस्थापन लनम्नानसुार 
हनुेछ । 
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(क) संजघय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सशतव अनदुानमा 
उल्िेजखत अन्य स्वास््य कमीहरुको वफल्ड भत्ता, अन्य 
भत्ता, आमा सरुिा कायवक्रम खचव र गाउँघर जलिलनक 
यातायात खचव जशषवकमा प्राप्त हनुे रकम । 

(ख) ववत्तीय समालनकरण अनदुानबाट गाउँपालिकािे लबलनयोजन 
गरी गाउँ सभाबाट पाररत लमल्दो जशषवकको रकम । 

(ग) गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोत वा अन्य आम्दानीबाट लमल्दो 
जशषवकमा बवलनयोजजत रकम । 

८. रकम भ्ुत ानीः 
(क) खोप सेवा वापतको रकम अनसुजुच १ बमोजजमको 

प्रलतवेदनको आधारमा स्वास््य शाखाको लसफाररसमा । 

(ख) सरुजित माततृ्व सेवा वापतको रकम आमा सरुिा 
कायवक्रमिे लनठदवष्ट गरे बमोजजमका प्रलतवेदनहरुको 
आधारमा स्वास््य शाखाको लसफाररसमा । 

(ग) गाउँघर जलिलनक सेवा वापतको रकम अनसूुजच २ 
बमोजजमको प्रलतवेदनको आधारमा स्वास््य शाखाको 
लसफाररसमा । 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

9.कारवाही हनुःे 
झिुो प्रमाण वा प्रलतवेदन पेश गरी गराई यो मापदण्ड बमोजजमको 
सवुवधा लिन पाईने छैन,यठद कसैिे लिएमा प्रचलित कानून वमोजजम 
कारवाही हनेुछ । झटुो प्रमाण पेश गरी रकम भ्ुत ानी लिएको 
ठदएको प्रमाजणत भएमा उपिब्ध गराइको रकम वफताव गररनेछ  । 
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10. खारेजी र बचाउः 
यो मापदण्ड स्वीकृत भएको लमलत देजख िागू हनुेछ । यो 
मापदण्ड िागू भए देजख यस अजघ यसै मापदण्ड अनकुुि भएका 
कायवहरु यस मापदण्डिे समेटेको हद सम्म यसै मापदण्ड 
वमोजजम भएको मालननेछ । 
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hDdf s}lkmot 

     cGo 

BCG 
        

Penta 1 
        

Penta 2 
        

Penta 3 
        

OPV 1 
        

OPV 2 
        

OPV 3 
        

PCV 1 
        

PCV 2 
        

PCV 3 
        

IPV 
        

MR 1 
        

MR 2 
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JE 
        

TD 1 
        

TD 2 
        

TD 2+ 
        

 

tof/ ug]{ M                                                 

k|df0fLt ug]{ M 
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cg'";"'lr @ 

-bkmf % sf] pkbkmf -3_ tyfbkmf * sf] -u_ ;Fu ;DalGwt_ 

ufpF3/ lSnlgs ;~rfng u/]sf] 

dfl;sk|utLk|ltj]bg 

;]jf k|bfossf] M 

gfd y/ M                  kb M                 x:tfIf/ M 

lSnlgs ;+rfng :yfg M               ldlt M 

nfeflGjt hg;+Vof M 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

l8kf] nufPsf 

;+Vof 

 s08d ljt/0f uf]6f  

lkN; ljt/0f 

;fOsn 

 k|yd k6s hfFr u/fPsfue{jtL  

rf/ k6s hfFr 

u/fPsfue{jtL 

 cGo k6s hfFr u/fPsfue{jtL  

k|yd k6s hfFr 

u/fPsf ;'Ts]/L 

 t];|f] k6s hfFr u/fPsf ;'Ts]/L  

tf}n lnPsf ) – 

!! dlxgfsfaRrf 

 tf}n lnPsf !@ – @# 

dlxgfsfaRrf 

 

;fdfGopkrf/ 

u/]sfhgf 

 cGo=======================================  
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;]jf k|bfossf] M 

gfd y/ M                    kb M           x:tfIf/ M 

lSnlgs ;+rfng :yfg M                       ldlt M 

nfeflGjt hg;+Vof M 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

l8kf] nufPsf ;+Vof  s08d ljt/0f uf]6f  

lkN; ljt/0f ;fOsn  k|yd k6s hfFr 

u/fPsfue{jtL 

 

rf/ k6s hfFr 

u/fPsfue{jtL 

 cGo k6s hfFr 

u/fPsfue{jtL 

 

k|yd k6s hfFr u/fPsf 

;'Ts]/L 

 t];|f] k6s hfFr u/fPsf 

;'Ts]/L 

 

tf}n lnPsf ) – !! 

dlxgfsfaRrf 

 tf}n lnPsf !@ – @# 

dlxgfsfaRrf 

 

;fdfGopkrf/ u/]sfhgf  cGo==============================

========= 
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;]jfk|bfossf] M 

gfd y/ M                 kb M           x:tfIf/ M 

lSnlgs ;+rfng :yfg M                      ldlt M 

nfeflGjt hg;+Vof M 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

;'rf+s k|utL 

;+Vof 

l8kf] nufPsf ;+Vof  s08d ljt/0f uf]6f  

lkN; ljt/0f 

;fOsn 

 k|yd k6s hfFr u/fPsfue{jtL  

rf/ k6s hfFr 

u/fPsfue{jtL 

 cGo k6s hfFr u/fPsfue{jtL  

k|yd k6s hfFr 

u/fPsf ;'Ts]/L 

 t];|f] k6s hfFr u/fPsf ;'Ts]/L  

tf}n lnPsf ) – !! 

dlxgfsfaRrf 

 tf}n lnPsf !@ – @# 

dlxgfsfaRrf 

 

;fdfGopkrf/ 

u/]sfhgf 

 cGo=======================================  

 

tof/ ug]{ M                                                  

k|dfl0ft ug]{ M 
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cg';"lr # 

dlxnf :jf:Yo :od+ ;]ljsfsf] dfl;s k|ult k|ltj]bg kmf/fd 

;fn M                              dlxgfMcf=j= 

l;=

g+= 

:jf:Yo ;]jflbPsf] 

ljj/0f 

Osf

O{ 

;+Vof l;=g+

= 

:jf:Yo ;]jflbPsf] 

ljj/0f 

OsfO{ ;+Vof s}= 

! cfdf ;d'xsf] a}7s 

;~rfng 

u/]sf] k6s 

k6s  @) emf8fkVffnf /f]uLx?sf] 

pkrf/ ;+Vof 

hgf   

@ cfO/g kfpg] gofFue{jlt 

;+Vof 

hgf  @! ORS/Zinc af6 
pkrf/ ;FVof 

hgf   

# cfO/g kfpg] 

k'/fgfue{jlt ;+Vof 

hgf  @@ /]km/ u/]sf 

emf8fkvfnf la/fdL 

hgf   

$ dft[ 

;'/IffrlSskfPsfue{jtL 

hgf  @# vf]ks]Gb|df 

;xefuLePsf] lbg 

k6s   

% klxnf] k6s hfFrug{ 

k7fPsf ue{jlt 

hgf  @$ BCG vf]k kfPsfaRrf 

;+Vof 

hgf   

^ 4th ANC ;'lglZrt 

u/]sf] ue{jlt 

hgf  @% bfb'/f vf]k kfPsfaRrf 

;+Vof 

hgf   

& Vit.AlbPsf] hDdf 

;'Ts]/Lx? hgf 

hgf  @^ k|fy{dLspkrf/ u/]sf 

;+Vof 

hgf   

* klxnf] lbg e]6]sf] ;'Ts]/L 

;+Vof 

hgf  @& @ 

xKtf;Ddvf]sLnfu]sfnf

O{ /]km/ u/]sf] 

hgf   

( # lbgdf""" hgf  @* ufpF3/ lNslgsdf 

;xefuLePsf] 

k6s   

!) &cf} lbgdf""" hgf  @( ! dlxgf eGbf sd 

pd]/sf la/fdL aRrf 

hgf   

!! @(cf} lbgdf e]6]sf] 

gjhftlzz' 

hgf  #) !–@ dlxgf ;Ddsf 

la/fdLaRrf 

hgf   

!@ @$306f;Dd gg'xfPsf]  

lzz' ;+Vof 

hgf  #! /]km/ u/]sf] ! 

dlxgfeGbfd'lgsf 

hgf   

!# !306f leq} cfdfsf] 

b'wkfPsflzz' 

hgf  #@ /]km/ u/]sf] !–@ dlxgf 

;Ddsf 

hgf   

!$ sG8f]d lat/Lt uf]6f 

;+Vof 

uf]6f  ## lhjghnvr{ kfs]6 kfs]6   

!% lkN; 

rSsLkfPsfdlxnfhgf 

hgf  #$ cGo    

!^ ljt/Lt lkN; ;fOlsn 

;+Vof 

;fO

sn 

      

!& Zjf;k|Zjf; /f]uLsf] 

3/]n' pkrf/ u/]sf] 

hgf       

!* "       "      "   
sf]l6«daf6 pkrf/ 

hgf       

!( /]km/ u/]sf Zjf;k|Zjf; 

/f]uL aRrf 

hgf       

d=:jf=:j=;]=sf] gfd M                                                   

b:tvt M 
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प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

k|sfzg M ;?df/fgL ufpFkflnsf, a8\8fF8f Ko"7fg 


