अनुसूची-२
(दपा ४ तथा अनुसूची -१ को बाग-२ सँग सम्फन्धधत)

भोदी गाउँऩालरका

स्थानीम याजऩत्र

खण्ड-४, संख्मा-२, लभलत - २०७७/०५/०४
बाग-२

नेऩारको सं विधान फभोन्जभ भोदी गाउँसबारे फनाएको दे हाम फभोन्जभको लनदे न्िका सिवसाधायणको
जानकायीको रालग प्रकािन गरयएको छ ।
मोदी गाईँ पालिका
सुत्के रीसंग ईपाध्यक्ष काययक्रम संचािन सम्बलधध लनदेलिका, २०७७
प्रस्तावना :
नेपािको संलवधानिे प्रत्येक नेपािी नागररकिाइ राज्यबाट प्राप्त हुने अधारभूत स्वास््य सेवा
लनःिुल्क प्राप्त गने तथा स्वास््य सेवामा सबैको समान पहुँच रहने कु रािाइ मौलिक हकको रुपमै प्रत्याभूत
गरे कोिे गुणस्तरीय स्वास््य तथा पोषण प्रवर्द्यनगनय गाईँ पालिका लभत्रका स्वास््य संस्थाहरु र ऄधय सरकारी
संस्थाहरुमा सुत्के री हुने अमाहरुको स्वास््य लस्थलतमा सकारात्मक सुधार ल्याईन, अमा र नवलििुिाइ
स्वस््य राख्न अमाहरुको ईच्च सहभालगताको सुलनलितता गदै अमा तथा बािबालिकाको िारीररक, मानलसक र
बौलर्द्क लबकासमा सुधार ल्याईन पोलषिो खाना खान ईत्पे्रररत र सिलिकरण गनय बाधछनीय भएकोिे,
मोदी गाईँ पालिकािे प्रिासकीय काययलवलध
सुत्के रीसंग ईपाध्यक्ष काययक्रम संचािन सम्बलधध
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गाईँ पालिका,गाईँ काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृ त भएको लमलत बाट िागू हुनेछ ।

१. ईद्देश्यः
१.१. मातृ तथा बाि स्वास््यका साथै पोषण सेवा ईपिब्ध गनय र गित सामालजक ऄभ्यासहरु तथा
कु रीलतहरुको ऄधत्य गदै बाधाहरु हटाईन,
१.२.सुत्के री अमा तथा ऄलभभावकहरुिाइ पोषण सेवाको जानकारी गराईन र संस्थागत सुत्के री सेवा लिनको
िालग ऄलभप्रेररत गनय,
१.३. मातृ लििु स्वास््यमा समुदाय र स्थानीय स्वास््य संस्था लबच सहकायय बढाईन,
१.४. िलक्षत समुदायिाइ सेवा लिन ऄलभप्रेररत गनय स्थानीय सरकारिे लजम्मेवारी तथा ऄपनत्व वहन गरे को
ऄनुभुलत ददिाईन,
१.५. गररब, जोलखममा परे का र सामालजक रुपमा ईपेलक्षत बगयको मलहिाहरुिाइ स्वास््य सेवामा सहभागी
हुने ऄवसर प्रदान गनय,
१.६. प्रजनन स्वास््य एक अधारभूत स्वास््य सेवा भएको र यो सवैको ऄलधकार भएको कु रा समुदायको
िलक्षत बगयसम्म जानकारी गराईन तथा ईनीहरुिाआ यसको बारे मा सचेत गराईन,
१.७. स्वास््य सेवाको ईपयोलगतामा वृलर्द् गदै संस्थागत सुत्के री सेवामा वृदद्द गनय,
२. पौलिक अहारको व्यवस्थाका िालग पोषण प्रोत्साहन रकम प्रदान गनय सदकने :
२.१. अ.व. ०७७÷०७८ को श्रावण १ गते देखी सरकारी ऄस्पताि वा स्वास््य संस्थामा सुत्के री हुने अमाको
हकमा मात्र यो काययलवलध िागुहुनेछ,
२.२. मोदी गाईँ पालिकाको स्थायी बालसधदा भइ सम्बलधधत वडाको लसफाररि भएको,
२.३. नेपािी नागररक भइ २० वषय ईमेर पुरा भएकीिाइ मात्र,
२.४. मोदी गाईँ पालिका भधदा ऄधयत्रको नागररकता भएमा लववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,
२.५. नेपािको ऄधय कु नै लजल्िाबाट बसाइ सराइ गरी अएका नेपािी नागररकको हकमा बसाइ सराइ भएको
हुनु पने,
२.६. यो पौलिक अहारको व्यवस्थाका िालग पोषण प्रोत्साहन रकम सुत्के री मलहिािे बढीमा २ पटक सुत्के री
सेवाको िालग मात्र पाईने छन ।
३. पोषण प्रोत्साहन रकम पाईने अधारहरुः
३.१. सुत्के री मलहिाको ईमेर २० वषय पुरा भएको हुनु पने ।

३.२. मलहिािे नेपाि सरकारिे तोके बमोलजम स्वास््य संस्थामा चार पटक गभय जाँच गरे को हुनु पने,
३.३. स्वास््य संस्थामा सुत्के री भएको हुनु पने,
३.४. तीन पटक सुत्के री जाँच गरे को हुनु पने
४.अवश्यक कागजातहरु :
४.१. ऄनुसच
ू ी —१ बमोलजमको फारममाभररएको लनवेदन र सो लनवेदनमा सम्बलधधत स्वास््य चौकी प्रमुखको
लसफाररस,
४.२. सुत्के री मलहिाको नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रकोप्रलतलिपी,
४.३. लििुको ऄस्पताि वा स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त जधम दताय प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को प्रलतलिपी,
४.४. ऄधय लजल्िाबाट बसाइ सराइ गरर अएको भए बसाइ सराइ प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,
४.५ मोदी गाईँ पालिका भधदा ऄधयत्रको नागररकता भएमा बाबु अमाको लववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,
४.६. ऄस्पताि वा स्वास््य संस्थािे ईपिब्ध गराएको गभवयती तथा नवजात लििु सेवा काडयको प्रलतलिलप,

५.पोषणप्रोत्साहन रकम प्रदान गने तररका:
५.१. मोदी गाईँ पालिका ऄधतगयत ऄस्पताि वा प्रसुलत के धर रहेको स्वास््य संस्थाहरुमा लनवेदन दताय भएका
प्रत्येक सुत्के री मलहिािाइ एक पटक रु.२५००÷— बराबरको पोषण प्रोत्साहन रकम ईपिब्ध गराआनेछ । यसरी
ईपिब्ध गराइने पोषण प्रोत्साहन रकममोदी गाईँ पालिकािे स्थानीय प्रसुलत के धर रहेको स्वास््य संस्थाहरु वा
ऄस्पतािमा मालसक रुपमा एक पटक गाईँ पालिकाकी ईपाध्यक्ष वा प्रलतलनलध माफय त, वडा ऄध्यक्ष, स्वास््य
संस्थाका कमयचारीवा ऄधय जन प्रलतलनलधको रोहबरमाऄनुसुलच -२ बमोलजम भरपाइ गरर लवतरण गररनेछ ।
६.पोषण प्रोत्साहन रकम पौलिक तत्वयुि अहारा दकन्न खर्चचनुपने:
६.१. मोदद गाईँ पालिकाको कायायियिे पोषण प्रोत्साहन रकम बापत ईपिब्ध गराईने २५०० रकमबाट
स्थानीय बजारमा ईपिब्ध हुने ऄण्डा, गेडागुडीहरु, फिफु िहरु, हररयो सागपात, लघई िगायतकापौलिक
तत्वयुि अहारहरु दकन्नमा ऄलनवायय खचय गरर ईपभोग गनुयपने छ ।
७. लवलवध
७.१. बाधा ऄडकाई फु काईन सक्ने: यस काययलवलधको कायायधवयनको क्रममा कु नै वाधा ऄड्काई अएमा
काययपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄड्काई फु काईन सक्नेछ ।

७.२. काययलवलधको संिोधन तथा पररमाजयन: काययपालिकाको बैठकिे यस काययलवलधमा अवश्यक संिोधन
तथा पररमाजयन गनय सक्नेछ ।
७.३. ऄनुसूलचमा हेरफे र तथा थपघट: काययपालिकािे ऄनुसूलचमा अवश्यक हेरफे र तथा थपघट गनय सक्नेछ ।
७.४. बालझएमा : यो काययलवलधमा ईल्िेख भएका प्रावधान र प्रदक्रयाहरु स्थानीय सरकार संचािन ऐन,
२०७४ र ऄधय प्रचलित कानून संग बालझएमा बालझएको हदसम्म ऄमाधय हुनेछ ।
७.५. कारवाही : यस काययलवलध लवपररत मोदी गाईँ पालिका क्षेत्र बालहरका मलहिाको हकमा कायायधवयन गनय
÷गराईन वा त्यस्तो लनणयय वा अदेि ददन वा लसफाररस तथा सहयोग गनय पाआने छैन ।
७ =६ यसै बमोलजम हुने सुत्के री सँग ईपाध्य काययक्रममा यस ऄलघ लवतरण गररएको रकम समेत यसै लनदेलिका
बमोलजम लवतरण भएको मालनने छ ।

ऄनुसच
ू ी—१
पोषण प्रोत्साहन रकम लिन पेि गररने लनवेदनको ढाँचा
मोदी गाईँ पालिका, गाईँ काययपालिकाको कायायिय,
पालतचौर, पवयत ।
लवषय : पोषण प्रोत्साहन रकम ईपिब्ध गराइ पाईँ ।
१ मलहिाकोनाम:
२ मलहिाकोनागररकताप्रमाणपत्रनं. रनागररकतालिएको लजल्िा:
३ पलत÷ऄलभभावकको नाम र नागररकता प्रमाण पत्र नं.:
४ संम्भव भएमा नवलििुको नाम :
५ जधम लमलत :
६ नवलििु जधमेको ऄस्पताि वा स्वास््य संस्थाको नाम:
७ जधम दताय प्रमाण पत्र नम्बर :
८ मलहिाको नागररकता ऄधयत्रको भएमा लववाह दताय प्रमाण पत्र नम्बर :
९ बसाइ सराइ गरी अएकाको हकमा बसाइ सराइ दताय प्रमाण पत्र नम्बर:
१० ठे गाना: लजल्िा: ........... गा.पा.÷न.पा : ................वडा नं: ......टोि : ....... ..व्िक नं......
११ सम्बलधधत क्षेत्रको स्वास््य चौकी प्रमुखको लसफाररि ÷सही:
१२ पररचयपत्र खुल्ने प्रमाण पत्र:

नागररकता ÷जग्गाधनी प्रमाण पूजाय ÷मतदाता पररचयपत्रको

प्रलतलिपी÷ मलहिा स्वास््य स्वंयसेवकको लसफाररस ÷ ऄधय प्रमाण:

लनवेदक:
नाम,थर:
सम्पकय मोबाआि:

ऄनुसच
ू ी-२
मोदी गाईँ पालिकाको सुत्के रीसंग ईपध्यक्ष काययक्रम ऄधतगयत तपलिि ऄनुसारका सुत्के री मलहिाहरुिे तपलििमा ईल्िेख गररए ऄनुसारको
लमलतमा ईल्िेलखत पोषण प्रोत्साहन रकमरकम मोदी गाईँ पालिकाकी ईपाध्यक्ष श्री सेती महत ज्यु वा प्रलतलनलध बाट तपलििबमोलजमको रोहबरमा
बुलझलिइ गरे को भरपाइ :लमलत:- २०७६/११
लस.नं

सुत्के री मलहिाको नाम,थर

सम्बलधधत स्वा्य संस्थाको छाप:

स्थान : मोदी -०१,
ठे गाना

बुझक
े ो
रकम

बुझक
े ो
लमलत

सुत्के री
मलहिाको
दस्तखत

रोहवर ईपलस्थती र दस्तखत

संस्थाप्रमुखको दस्तखत:

कै दफयत
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