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भाग–२ 

" सुनौिो १००० क्तिन काययक्रम सञ्चािन काययक्तवलि २०७९ ” 

 

प्रस्तावना:- गभयव ी मक्तििािरुको क्तनयक्तम   था प्रोटोकि अनुसार गभायवस्थाको जाँच, सुते्करी अवस्था  था सुते्करी पलि प्रोटोकि 

अनुसार आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जाँच, परामर्य, जोलखमिरुको अवस्था पक्तिचान, उपचार व्यवस्थाको िाक्तग सकु्तविा सम्पन्न स्वास्थ्य 

संस्थामा प्रषेण, सामान्य स्वास्थ्य स्थस्थक्त , गभयको सामान्य अवस्थामा नलजकको वलथयङ्ग सेन्टरिरुमा प्रस ुी हुन साथै जक्तटि ा उत्पन्न 

भएमा यथासक्य लिटो प्रेषण सेन्टरमा पठाई आमा र बच्चाको जीवन सुरक्षा गनय र परम्पराग  रुपमा घरमा हुने असरुलक्ष  प्रस ुी िरिाई 

र्ुन्य बनाउन,े गभय िेलख बच्चा २ बषयसम्मको समयावलिमा बच्चाको ८०% मानलसक क्तवकास हुन ेभएकोिे २ बषय मकु्तनका बच्चािरुको 

पोषण स्थस्थक्त मा सुिार ल्याउनको िाक्तग काययक्रम सन्चािन गनय वाञ्छनीय भएकोिे प्रर्ासकीय काययक्तवलि (क्तनयक्तम  गने) ऐन, २०७७ 

को िफा ४ िे क्तिएको अलिकार प्रयोग गरी वारागुङ मकु्तिके्षत्र गाउँपालिकािे " सनुौिो १००० क्तिन काययक्रम सञ्चािन काययक्तवलि, 

२०७९" जारी गरेको ि। 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययक्तवलिको नाम “सनुौिो १००० क्तिन काययक्रम सञ्चािन काययक्तवलि, २०७९” रिेको ि। 

(२) यो काययक्तवलि काययपालिकाि ेपारर  गरेपिी  ुरुन्त िाग ुहुनेि। 

२.पररभाषाः  क्तबषय वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागमेा यस काययक्तवलिमा, 

(क) “गाउँपालिका” भन्नािे वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकािाई सम्झन ुपिय। 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािाई सम्झनु पियि । 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाि ेवारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपिय। 

(घ) "उपाध्यक्ष” भन्नािे वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनु पिय। 

(ङ) "प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृ ” भन्नािे वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृ िाई सम्झनु पिय। 

(च) "स्वास्थ्य र्ाखा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य र्ाखािाई सम्झन ुपिय। 

(ि) "स्वास्थ्य संस्था” भन्नाि ेवारागुङ मुक्तिके्षत्र  गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रिेको स्वास्थ्य चौकी, आिारभु  स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सम्झन ु

पिय। 



(ज) "बलथयङ सने्टर" भन्नाि ेगाउँपालिका लभत्रको कागबेनी स्वास्थ्य चौकंी, झोङ स्वास्थ्य चौकी, झारकोट स्वास्थ्य चौकी, िुसाङ 

स्वास्थ्य चौकी, फल्याक आिारभ ु स्वास्थ्य केन्द्र र नेपाि सरकारि े ोकेको सलुचकृ  वलथयङ सने्टरिाई जनाउनेि। 

(झ) "संयोजक” भन्नािे िफा ५ बमोलजमको सञ्चािक सक्तमक्त को संयोजक िाई सम्झन ुपिय। 

(ञ) "नलसयङ कमयचारी” भन्नािे स्वास्थ्य संस्थामा काययर  सरकारी  था करार सेवामा रिेका नलसयङ 

पररषद्मा ि ाय भएका स्टाफ नसय, लस.अ.न.मी.,अ.न.मी. िाई सम्झन ुपिय। 

(ट) "स्वास्थ्यकमी” भन्नािे स्वास्थ्य संस्थामा क्तनयमानसुार क्तनयुक्ति भै काययर  रिेको ज.स्वा.नी, लस.अ.िे.व. अलिकृ , िे.अ., स्टाफनसय, 

लस.अ.िे.व., लस.अ.न.मी., अ.िे.व. र अ.न.मी. िाई सम्झनु पिय। 

(ठ) "गभयव ी मक्तििा” भन्नािे मक्तििाको पाठेघर वा गभायर्यमा एक वा एक भन्दा बक्ति सन्तान भ्रणुको 

रुपमा रिेको अवस्थािाई बुझ्नुपिय । सामान्य या यो अवस्था नौ मक्तिना वा चालिस िप्ता सम्म रिन 

सक्छ। 

(ड) "प्रस ुी मक्तििा” भन्नाि ेमक्तििाको पाठेघर वा गभायर्यमा रिेको भ्रूण समय पुगेर सामान्य अवस्थामा 

वा जक्तटि अवस्थामा कृक्तत्रम  ररकािे गभायर्यबाट (जीक्तव  वा म ृ लर्र्ु) बाक्तिर क्तनस्कन ुवा बाक्तिर 

क्तनक्लेको अवस्थािाई जनाउनेि  र २८ िप्ता भन्दा अक्तघको बच्चा जान ुवा क्तनकाल्नुिाई प्रसकु्त  अवस्था भक्तनने िैन (२८-४० िप्ता 

सम्मको बच्चा जन्माउन ेमक्तििा) । 

(ि) "सतेु्करी अवस्था” भन्नाि ेबच्चा जन्माउने समय िेलख ४२ क्तिन सम्मको अवलििाई सतेु्करी अवस्था 

सम्झनु पिय । 

(ण) "मक्तििा सामिुाक्तयक स्वास्थ्य स्वयं सके्तवका” भन्नािे समिुायका आमा समुििे िनौट गरी स्वास्थ्य संस्थाको लसफाररसमा पररवार 

कल्याण मिार्ाखामा सलूचकृ  मक्तििा सामिुाक्तयक स्वास्थ्य स्वयं सेक्तवकािाई सम्झन ुपिय | 

( ) "संचािक सक्तमक्त ” भन्नािे िफा ५ मा व्यवस्था भए बमोलजमका सक्तमक्त  सम्झनुपिय।  

(थ) “काययक्रम” भन्नािे पूणय संस्थाग  सतेु्करी  था सनुौिो िजार क्तिन काययक्रमिाई सम्झनुपिय । 

(ि) “प्रोत्सािन रकम" भन्नािे सतेु्करी गराउने वलथयङ सेन्टर र सतेु्करीमा संिग्न नलसयङ कमयचारीिाई 

उपिब्ध गराउने  ोक्तकएको रकमिाई जनाउनेि। 

(ि) "या ाया  खचय" भन्नाि ेवलथयङ सेन्टरसम्म प्रस ुी हुन आए वाप  या ाया  वा मान्िेबाट डोको/चाम्दानी/स्टरेचर/गाडी आक्तिमा 

लिएर आए वाप  सुते्करी मक्तििािाई आलथयक भार नपरोस भनेर क्तिईने  ोकेको रकम, प्रोटोकि अनसुार  ेस्रो गभय जाँचको समयमा 

(८ मक्तिना) घरभेट गन ेनलसयङ कमयचारी र वलथयङ्ग सेन्टरसम्म सतेु्करी गराउन ल्याउन ेमक्तििा स्वास्थ्य स्वयं सेक्तवकािाई क्तिईन े ोक्तकएको 

रकम सम्झनुपिय। 

(न) “पोषण उत्प्रेरणा रकम” भन्नािे प्रोटोकि अनुसार पक्तििो पटक गभय जाँच (चौथौ मक्तिना), िोस्रो पटक गभय जाँच गरेको(िैटौँ 

मक्तिना),  ेस्रो पटक गभय जाँच गरेको (आठौ ंमक्तिना), चौथो ंपटक(नवौ ंमक्तिना) गभय जाचँ गरी वलथयङ सने्टरमा सुते्करी गने, १५ 

मक्तिनाको िािरुा रुबेिा खोप िगाएको बच्चाको आमािाई क्तिईने र  ०-२३ मक्तिनाको बच्चािाई मालसक रुपमा वकृ्ति अनगुमन गरेको 

आमािाई क्तिईन े ोक्तकएको रकम सम्झनु पनेि। 
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(प) "सुनौिो िजार क्तिन" भन्नािे गभय रिे िेलख बच्चा २ बषयसम्मको आमा र बच्चािाई सम्झनुपिय । 

३. काययक्रमको उदे्दश्य: यस काययक्रमको िेिाय बमोलजम उदे्दश्यिरु रिेका िन 

(१) क्तनयक्तम  गभय जाँच गराई आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुदृि बनाउन े। 

(२) गभयव ी एवं प्रस ुी र प्रसु ी पश्चा  हुन सके्न जक्तटि ा घटाउन े। 

(३) स्वास्थ्य संस्थाको वलथयङ्ग सने्टर प्रस ुी हुने िर बिाई परम्पराग  रुपमा घरमा सतेु्करी हुने िरिाई 

र्ुन्य बनाउन।े 

(४) सुनौिो िजार क्तिनका आमा र बच्चाको पोषण स्थस्थक्त  सुिार ल्याउन काययक्रमिरु सन्चािन गने । 

(५) वलथयङ्ग सने्टर संक्रमण रक्ति  साथै सािन श्रो  सम्पन्न बनाउन ेर  ालिम प्राप्त जनर्क्तिको व्यवस्था 

गने। 

(६) आलथयक अभावका कारण अस्प ाि वा प्रस ुी केन्द्रमा प्रस ुी हुन जान नसके्न गभयव ी मक्तििािरुिाई 

या ाया  खचय व्यवस्था गरर सियोग गने । 

(७) असुरलक्ष  गभयप निाई क्तनरुत्साक्ति  गन े। 

(८) गाउँपालिकामा मा ृ  था लर्र्ु मृत्य ुिरिाई र्ुन्यमा झान े। 

(९) मक्तििा स्वास्थ्य स्वयं सके्तवकािरुिाई गभयव ी र नवजा  लर्र्ु प्रक्त  थप उत्तरिायी बनाई उक्तनिरुिाई 

स्वास्थ्य संस्थामा सुरलक्ष  प्रस ुी हुन सियोग गनय अलभप्रेरर  गने । 

 ४. काययक्रमको के्षत्र: (१) यो काययक्रम गाउँपालिका लभत्र िाग ूहुनेि। 

(२) यो काययक्रमको के्षत्रि ेिेिायका मक्तििा र बच्चािाई जनाउने ि। 

(क) गभयव ी मक्तििा 

(ख) प्रसु ी मक्तििा 

ग) सुते्करी मक्तििा 

(घ) ०-२३ मक्तिना सम्मका बच्चा 

५.सञ्चािक सक्तमक्त  सम्बस्थि व्यवस्था: (१) काययक्रम संचािनको िाक्तग िेिाय बमोलजमको संचािक सक्तमक्त  गठन हुनेि। 

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष -सँयोजक 

(ख) सामालजक क्तवकास सक्तमक्त  संयोजक -सिस्य 
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(ग) गाउँपालिका प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृ ः -सिस्य 

(घ) संयोजकिे  ोकेको काययपालिकाको मक्तििा सिस्य -सिस्य 

(ङ) मक्तििा बािबालिका  था जषे्ठ नागरीक र्ाखाको प्रमखु –सिस्य 

(च) गाउँपालिका अन्तरग  स्वास्थ्य संस्था बाट १ जना स्वास्थ्य संस्था प्रमखुः - सिस्य 

(ि) स्वास्थ्य र्ाखा प्रमखु वा सम्बस्थि  काययक्रम िेने नलसयङ कमयचारी -सिस्य सलचव 

(२) मालथ जुनसुकै कुरा िेलखएको भए ा पक्तन क्तवलभन्न क्तवषयमा आवश्यक ििफि गनुयपने आवश्यक ा िेलखएमा बैठकमा सम्बस्थि  

क्तवज्ञिाई आमलत्रित  सिस्यको रुपमा राख्न सक्तकनेि । 

(६)सञ्चािक सक्तमक्त को काम, क यव्य र अलिकारः  सञ्चािक सक्तमक्त को काम, क यव्य र अलिकार िेिाय बमोलजम हुनेि: 

(१) काययक्रमको आवश्यक नीक्त , योजना, बजेट  था काययक्रम  जुयमा गनय काययपालिकािाई सुझाव प्रिान 

गने। 

(२) स्वीकृ  भएको नीक्त  योजना  था काययक्रम काययन्वयन गने गराउने । 

(३) परम्पराग  रुपमा घरमा हुन ेअसुरलक्ष  प्रस ुी िरिाई र्नु्य बनाउन पिि गन।े 

(४) मा ृ  था लर्र् ुमतृ्युिरिाई घटाउन  था पोषणमा सिुार ल्याउन सुनौिो िजार क्तिनका मक्तििािाई 

क्तबलभन्न सचे नामुिक काययक्रम गने, गराउन े। 

(५) काययक्रमको उदे्दश्य अनुरुप कायय गने। 

 

 

 

 

 

 ७. सक्तमक्त को बैठक सम्बस्थि व्यवस्था सक्तमक्त को बैठक सम्बस्थि व्यवस्था िेिाय बमोलजम हुनिे। 

(१) सक्तमक्त को बैठक कम् ीमा वषयको ४ पटक र आवश्यक ा अनसुार संयोजकिे  ोकेको क्तमक्त , समय र 

स्थानमा बस्नेि। 

(२) कुि सिस्य संख्ाको पचास प्रक्त र्  भन्दा बिी सिस्यिरु उपस्थस्थक्त  भएमा सक्तमक्त को बैठकको िाक्तग 
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गणपुरक संख्ा पुगेको माक्तननेि । 

(३) बैठक सम्बस्थि अन्य काययक्तवलि सक्तमक्त  आफैि ेक्तनिायरर  गरे वमोलजम हुनेि। 

८. काययक्रम कायायन्वयन गन े इकाई र प्रक्तक्रया: (१) " सुनौिो १००० क्तिन काययक्रम" गाउँपालिकामा रिेको स्वास्थ्य र्ाखािारा 

कायायन्वयनमा ल्याईनेि। 

(२) गाउँपालिकाका स्वास्थ्य र्ाखा र स्वास्थ्य संस्थािरुबाट सनुौिो िजार क्तिनका आमािरुिाई आमा सुरक्षा 

 था पोषण सम्बिी अलभमखुीकरण काययक्रम संचािन गने। 

(३) सबै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकमी र मक्तििा सामुिायीक स्वास्थ्य स्वयम ्सेक्तवकािरुबाट आफ्नो के्षत्रमा रिेका गभयव ी मक्तििािरुको 

संख्ा यक्तकन  था  थ्याङ्क संकिन गनय िगाउन े। 

(४) संकलि   थ्याङको आिारमा स्वास्थ्य संस्थाि ेसनुौिो िजार क्तिनका आमा र बच्चािरुको  थ्याङ्क 

अध्यावलिक गरर राख्र।े 

(५) गभयव ीिरुिाई गभायवस्थामा िेखा पनय सके्न ख राका लचन्हिरु र व्यवस्थापनका उपायिरु लसकाउने 

साथै जक्तटि ा उपचारको िाक्तग उपयुि स्वास्थ्य संस्थामा जान उत्प्ररेर  गन।े 

(६) गभयव ीिरुिाई प्रस ुी पुवय  यारीका िाक्तग आवश्यक आलथयक श्रो , कपडा, या ाया को व्यवस्था, बलथयङ 

सेन्टर र स्वास्थ्यकमीको बारेमा ब ाउने र  यारीमा राख सुझाउने  था क्तटपोट गराउने । 

(७) गभयव ीिरुिाई नेपाि सरकार र गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराउने गभयव ी उत्प्रेरणा खचय र सुते्करी 

या ाया  खचय सक्ति  पोषण खचयबारे जानकारी क्तिन।े 

(८) गभयव ीिरुिाई घरमा प्रस ुी हँुिा हुन सके्न गस्थम्भर ख रािरुको बारेमा जानकारी क्तिन।े 

(९) प्रसु ी केन्द्रमा आवश्यक स्वास्थ्यकमीको साथै नेपाि सरकारको स्वास्थ्य नीक्त  अनुसार प्रसु ी केन्द्रको 

िाक्तग क्तनिायरण गरेको अनुसूचीमा उल्लखे भए बमोलजम नपुग औजार उपकरणको व्यवस्था गने। 

(१०) सुलचकृ  वलथयङ सने्टरमा प्रसु ी भएका मक्तििािे (गाउँपालिका अन्तरग का स्वास्थ्य चौकीमा रिेका बलथयङ्ग सेन्टर बािेक अन्यत्र 

प्रसुक्त  भएको भए अस्प ाििे जारी गरेको जन्म प्रमाण पत्रको प्रक्त लिक्तप प्रमाण स्वरुप पेर् गनुय पने) 

(11)गभयव ी मक्तििािरुिाई क्तनः र्लु्क रुपमा कागबेनी स्वास्थ्य चौकी िारा लभक्तडयो एक्स-रे सेवा प्रिान गररनेि। 

(12)गभयवक्त  मक्तििािरुिाई क्तनः र्ुल्क रुपमा कागबेनी स्वास्थ्य चौकी स्थस्थ  ल्याब बाट अत्यावश्यक पररक्षण(Hb, Blood 

Grouping, RBS, VDRL, HIV, HbsAg, Urine R/E) क्तनर्लु्क गराइन ेि।  
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(१३)वलथयङ सेन्टरमा प्रस ुी हुन ेमक्तििािरुि ेनेपाि सरकार आमा सुरक्षा काययक्रम लर्षयकबाट प्राप्त हुने गभयव ी उत्प्रेरणा र प्रस ुी सेवा 

या ाया  बाप को रकम बािेक गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउन ेपोषण उत्प्रेरणा रकम प्रोटोकि अनसुार पक्तििो पटक (चौथो मक्तिना), 

िोस्रो पटक (िैठौ ंमक्तिना),  ेस्रो पटक (आठौ ंमक्तिना) मा गाउँपालिका अन्तरग  रिेका स्वास्थ्य संस्थामा गभय जाँच गराएमा गभय 

जाँच गने मक्तििाि ेक्रमर् रु. ५००।-, रु. ५००।-, रू. ५००।- का िरि,े ०-२३ मक्तिनाको बच्चािाई मालसक रुपमा क्तनयक्तम  २३ 

मक्तिनासम्म बृक्तधि  अनगुमन गरेको आमािाई एक भेटको रु. १००।- का िरिे कुि भेट गणना गरी एकमुष्ठ रुपमा कुि हुन आउन े

रकम, प्रोटोकोि अनुसार चौथो पटक(नवौ ंमक्तिना) को गभयवक्त  चेक सक्ति  गाउँपालिका अन्तरग  रिेको बलथयङ सेन्टरमा सतेु्करी 

गराएमा सतेु्करी गराउने मक्तििािे सुते्करी या ाया  खचय र पोषण उत्प्रेरणा खचय बाप  रू. ३०००।- र १५ मक्तिनामा MR िोस्रो खोप 

गाउँपालिका अन्तरग का सवास्थ्य संस्थामा िगाएमा रु १०००।- का िरिे  अनुसूची १ बमोलजम फाराम भरी स्वास्थ्य संस्थामा पेर् 

गरी गाउँपालिका माफय   सुनौिो १००० क्तिन काययक्रमबाट प्राप्त गने िन् ।  

(१४) गाउँपालिका अन्तगय  रिेका वलथयङ सने्टरमा सतेु्करी गराउने स्वास्थ्य संस्थािाई प्रोत्सािन रकम वाप  रु २०००।- (रु.िईु िजार) 

र सतेु्करीमा संिग्न नलसयङ कमयचारीिाई प्रोत्सािन रकम वाप  रु. १०००।-( एक िजार मात्र), प्रोटोकि अनसुार चौथो ंगभय जाँचको 

समयमा (९ मक्तिनामा) घरभेट गने नलसयङ कमयचारीिाई या ाया  खचय वाप  रु. ५००।- (रु.पाँच सय), वलथयङ्ग सेन्टरसम्म सतेु्करी 

गराउन ल्याउन ेमक्तििा स्वास्थ्य स्वयं सेक्तवकािाई या ाया  खचय वाप  रु. ५००।- (रु.पाँच सय) प्राप्त गनयको िाक्तग सम्बस्थि  स्वास्थ्य  

 

संस्थािे अनुसूची -२,अनसुुची४(१), अनसुुची४(२), अनुसुची ४(३) बमोलजमको फारम भरी सञ्चािक सक्तमक्त  समक्ष पेर् गनुय पनेि र 

सञ्चािक सक्तमक्त ि ेप्राप्त फारामिरु अध्ययन  था रुज ुगरी फाराम संख्ाको आिारमा गाउँपालिकामा भुिानीको िाक्तग लसफाररस गनेि 

र गाउँपालिका माफय   सुनौिो १००० क्तिन काययक्रमबाट उि रकम प्राप्त गन ेिन् । 

(१५) यस काययक्तवलिको िफा ८ को उपिफा (१3) बमोलजमको यस काययक्रम माफय   पाउन ुपने रकम अनुसूची -३ बमोलजमको भरपाई 

गरर गाउँपालिकािे उपिब्ध गराईनेि ।  

(१६) पोषण  था सतेु्करी या ाया  खचय वाप को रकम गाउँपालिका लभत्रका स्थानीय बालसन्दा र सम्बस्थि   वडा कायायियको 

लसफाररसमा सेवा उपिव्ि गराईनिे । 

९. कोष सम्बिी व्यवस्था: यस काययक्तवलिमा उल्लेलख  क्तक्रयाकिाप कायायन्वयन गाउँपालिकाको बाक्तषयक 

बजेटबाट सञ्चािन गररनेि। 

1०. अनगुमन  था मलु्याकंन: (१) काययक्रमको अनुगमन  था मुल्यांकन सञ्चािक सक्तमक्त िे चौमालसक/ अियवाक्तषयक  था वाक्तषयक 

रुपमा गनेि। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए ा पक्तन आवश्यक परेको समयमा सञ्चािक सक्तमक्त िे 

काययक्रमको अनगुमन  था मुल्यांकन गनय सके्नि। 

 

११. बािा अड्काउ फुकाउन ेव्यबस्था: यस काययक्रम कायायन्वयन सम्बिी कुनै बािा िकु्तविा परेमा सोको 



 

खण्डः  ३  कागबनेी,मसु्ताङ,  संख्ाः  ४  क्तमक्त ः २०७९/०७/२५ 

 

व्याख्ा गन,े बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार गाउँ काययपालिकामा क्तनक्ति  हुनेि। 

१२. संर्ोिन सम्बिी व्यवस्था: यस काययक्तवलिमा केिी संसोिन गन ेपने िेलखएमा संसोिन गने अलिकार गाउँ काययपालिकामा क्तनक्ति  

हुनेि। 

१३. प्रचालि  काननु बमोलजम: यस काययक्तवलिमा उल्लखे भएको क्तवषयको िकमा यस ैकाययक्तवलि बमोलजम र अन्य कुरािरुको िकमा 

प्रचलि  काननु बमोलजम हुनेि। 
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अनुसूची - १ 

(िफा ८ को उपिफा (१3) संग सम्बस्थि ) 

वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कागबनेी, मसु्ताङ 

सुनौिा िजार क्तिन काययक्रम 

संस्थाग  प्रसु ी सवेाग्रािी पोषण उत्प्ररेणा  था या ाया  खचय रकम प्राप्त गनय भररने फाराम 

स्वास्थ्य संस्थामा गभयव ी/प्रसूक्त  हुने मक्तििाको नामः -................................................................ 

ठेगानाः -................................................................................फोन नः -............................................  

प्रसु ी हुने मक्तििाि ेपक्तििो पटक प्रोटोकि अनुसार गभय जाँच गरेको क्तमक्त ः -....................................................... 

प्रसु ी हुने मक्तििाि ेिोस्रो पटक प्रोटोकि अनुसार गभय जाँच गरेको क्तमक्त ः -......................................................... 

प्रसु ी हुने मक्तििाि े से्रो पटक प्रोटोकि अनुसार गभय जाँच गरेको क्तमक्त ः -......................................................... 

प्रसु ी हुने मक्तििाि ेचौथो पटक प्रोटोकि अनुसार गभय जाँच गरेको क्तमक्त ः -......................................................... 

स्वास्थ्य संस्थामा सुते्करी हुिा भनाय भएको क्तमक्त ः -........................................................................................ 

प्रसु ी भएको क्तमक्त ः -..................................................................समयः - 

नलसयङ कमयचारी को नामः ...........................................................प्रसुक्त को क्तकलसमः ...................................... 

जक्तटि ा केक्ति भए:.............................................................. रेफर गरेको संस्थाः ...................................... 

पाटो ग्राफ भरेको: ि / िैन 

गभयव ी मक्तििािाई स्वास्थ्य संस्था सम्म पयुायउन सियोग गने म.सा.स्वा.स्व.से.को नामः ......................................... 

१५ क्तिना(MR िोस्रो मात्रा) खोप िगाएको क्तमक्त ः -............................................................. 

फोन नः -................................................ 

०-२३ मक्तिनाको बच्चाको मालसक रुपमा क्तनयक्तम  २३ मक्तिनासम्म बकृ्तधि  अनुगमन गरेको क्तमक्त ः  

0 मक्तिना १ मक्तिना २ मक्तिना ३ मक्तिना ४ मक्तिना ५ मक्तिना ६ मक्तिना ७ मक्तिना ८ मक्तिना ९ मक्तिना 

          

 

१० म. ११ म. १२ म. १३ म. १४ म. १५ म. १६ म. १७ म. १८ म. १९ म. 

          

 

२० मक्तिना २१ मक्तिना २२ मक्तिना २३ मक्तिना 

    

नोटः  मा  ृ था नवलर्रु् स्वास्थ्य काडय, बाम स्वास्थ्य काडय, वलथयङ सेन्टरको जन्म प्रमाण पत्र, नागररक ाको फोटोकपी, अस्थायी बसोबासको िकमा 

वडा कायायियको लसफाररस पत्र । 

क्तनवेिकको नामः                                  प्रमालण  गने स्वास्थ्य संस्थाको ईन्चाजय: 

िस्तख ः                                        िस्तख ः  

क्तमक्त ः                                           क्तमक्त  

                                              कायायियः -  
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अनुसूची -२ 

(िफा ८ को उपिफा (१४) संग सम्बस्थि ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कागबेनी, मुस्ताङ 

सुनौिा िजार क्तिन काययक्रम 

संस्थाग  प्रसु ी सेवा प्रिायक प्रोत्सािन रकम प्राप्त गनयको िाक्तग लसफाररस फाराम 

प्रसूक्त  हुने मक्तििाको नामः ......................................................... 

ठेगानाः -..............................................................................फोन नं. 

प्रसुक्त  गराएको वलथयङ सेन्टरको नामः -........................................................................................ 

स्वास्थ्य संस्थामा सुते्करी हुिा भनाय भएको क्तमक्त ः -.......................................................................... 

प्रसु ी भएको क्तमक्त ः .................................................................समय ....................................... 

नलसयङ स्टाफको  को नामः ................................................ प्रसुक्त को क्तकलसमः ................................. 

प्रोटोकि अनुसार चौथो पटक गभय जाँच (९ मक्तिना) मा घरभेट गनय गएको 

नलसयङ कमयचारीको नामः ..........................................पिः  .............................क्तमक्त ः ....................... 

जक्तटि ा केक्ति भएः ................................................ .रेफर गरेको संस्थाः ...................................... 

पाटो ग्राफ भरेको: ि / िैन 

वलथयङ सेन्टरसम्म सुते्करी गराउन ल्याउने मक्तििा स्वयम् सेक्तवकाको नामः ............................................. 

ठेगानाः ............................................................................. मो.नं........................................... 

गभयव ी मक्तििािाई स्वास्थ्य संस्था सम्म पुयायउन सियोग गने म.सा.स्वा.स्व.से.को नामः ........................... 

फोन नं...................................... 

क्तनवेिकको नामः                                         प्रमालण  गने स्वास्थ्य संस्थाको ईन्चाजय: 

िस्तख ः                                               िस्तख ः  

क्तमक्त ः                                                  क्तमक्त ः   

                                                     कायायियको िापः  

 

 



 

 

खण्डः  ३  कागबनेी,मसु्ताङ,  संख्ाः  ४  क्तमक्त ः २०७९/०७/२५ 

 

अनुसूची-३ 

(िफा ८ को उपिफा १३ संग सम्बिी ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिारा संचालि  सुनौको १००० क्तिन काययक्रम अन्तरग को पोषण उत्प्रेरणा रकम/ 

संस्थाग  प्रसु ी या ाया  खचय बुझेको भरपाई। 

म....................................................गभयव ी/सुते्करी मक्तििािे पोषण खचय  था या ाया  खचय .........................स्वास्थ्य 

संस्था/................................बलथयङ सेन्टरबाट सुरलक्ष  प्रसु ी सेवा लिए बाप  िेिाय बमोलजमको रकम बुलझ यो भरपाई गरी क्तियौ।ं 

सुक्तविा क्तववरण रकम रू गभयव ी/सुते्करी मक्तििाको 

ठेगाना र सम्पकय  नं 

रकम बलुझलिनेको सिी 

प्रोटोकि अनुसार पक्तििो पटक गभय जाँच(चौथो 

मक्तिना) गिाय उत्प्रेरणा रकम 

रु.५००।-   

प्रोटोकि अनुसार िोस्रो पटक गभय जाँच(िैठो 

मक्तिना) गिाय उत्प्रेरणा रकम 

 

रु.५००।   

प्रोटोकि अनुसार  ेस्रो पटक गभय जाँच(आठौ ं

मक्तिना) गिाय उत्प्रेरणा रकम 

रु.५००।   

प्रोटोकि अनुसार चौथो ंपटक(नवौ ंमक्तिना)मा 

गभयवक्त  चेकजाँच सक्ति  वलथयङ सेन्टरमा सुते्करी 

गरे बाप को या ाया   था पोषण उत्प्रेरणा रकम 

रु.३,०००।-   

०-23 मक्तिनाको बच्चािाई मालसक रुपमा 

क्तनयक्तम  23 मक्तिनासम्म बृक्तधि  अनुगमन गरेको 

आमािाई एक भेटको रु. 100 का िरिे कुि भेट 

गठना गरी एकमुष्ठ रुपमा कुि हुन आउने रकम 

    

  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नामः - 

िस्ताक्षरः -     
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अनुसूची-३ 

(िफा ८ को उपिफा १३ संग सम्बिी ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिारा संचालि  सुनौको १००० क्तिन काययक्रम अन्तरग को पोषण उत्प्रेरणा रकम/ 

संस्थाग  प्रसु ी या ाया  खचय बुझेको भरपाई। 

म ............................................................बच्चाकी आमािे.........................................................स्वास्थ्य संस्था 

MR िोस्रो खोप िगाए बाप  िेिाय बमोलजमको रकम बुलझ यो भरपाई गरी क्तियौ।ं 

सुक्तविा क्तववरण रकम रू MR िोस्रो खोप िगाउने 

बच्चाको आमाको नाम 

रकम बलुझलिनेको सिी 

MR िोस्रो खोप िगाए बाप  रु.१०००।-   

  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नामः - 

िस्ताक्षरः -     
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 अनुसूची-४(१) 

(िफा ८ को उपिफा १४ संग सम्बिी ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिारा संचालि  सुनौको १००० क्तिन काययक्रम अन्तरग को पोषण उत्प्रेरणा रकम/ 

संस्थाग  प्रसु ी या ाया  खचय बुझेको भरपाई। 

म....................पिक्तक....................................................िे .............................................स्वास्थ्य संस्थामा 

.............................................को सुते्करी गराए बाप को प्रोत्सािन रकम/ प्रोटोकि अनसुार चौथो ंगभय जाँचको समयमा 

(९ मक्तिनामा) घरभेट गरे वाप को रकम बुलझ यो भरपाई गरी क्तियौ।ं 

सुक्तविा क्तववरण रकम रू रकम बलुझलिनेको सिी 

स्वास्थ्य संस्थामा सुते्करी गराए बाप  नलसयङ कमयचारीको प्रोत्सािन रकम रु.१०००।-  

प्रोटोकि अनसुार चौथो ंगभय जाँचको समयमा (९ मक्तिनामा) घरभेट गरे वाप को 

रकम  

रु.५००।  

  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नामः - 

िस्ताक्षरः -     
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    अनुसूची-४(२) 

(िफा ८ को उपिफा १४ संग सम्बिी ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिारा संचालि  सुनौको १००० क्तिन काययक्रम अन्तरग को पोषण उत्प्रेरणा रकम/ 

संस्थाग  प्रसु ी या ाया  खचय बुझेको भरपाई। 

म...........................गाउँमा काययर  मक्तििा सामुिायीक स्वास्थ्य स्वयं सेक्तवकका...............................................िे 

.............................................सुते्करी हुनका िागी .............................................. वलथयङ्ग सने्टरसम्म सतेु्करी गराउन 

ल्याउने मक्तििा सामिुायीक स्वास्थ्य स्वयं सके्तवकािाई या ाया  खचय वाप को रकम बुलझ यो भरपाई गरी क्तियौ।ं 

सुक्तविा क्तववरण रकम रू रकम बलुझलिनेको सिी 

सुते्करी गराउन ल्याउन ेमक्तििा सामुिायीक स्वास्थ्य स्वयं सके्तवकािाई या ाया  खचय 

वाप को रकम 

रु.500।-  

  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नामः - 

िस्ताक्षरः -     
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अनुसूची-४(३) 

(िफा ८ को उपिफा १४ संग सम्बिी ) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिारा संचालि  सुनौको १००० क्तिन काययक्रम अन्तरग को संस्थाग  प्रसु ी गराए 

बाप को रकम भुिनीका िागी  

गाउँपालिका अन्तरग  ..................................... वलथयङ सेन्टरमा .......................................क्तमक्त का 

क्तिन............................................को सुते्करी गराए बाप को  रकम भुिानी गररक्तिनु हुन अनुरोि गियिु। 

सुक्तविा क्तववरण रकम रू भुिनी क्तिनु पने स्वास्थ्य संस्थाको नाम 

संस्थाग  सुते्करी गराएबाप को रकम रु.2000।-  

  

स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नामः - 

िस्ताक्षरः -     

          आज्ञाि े 

लज  बिािरु राना  

 प्रमुख प्रर्ासकीय अलिकृ  

 

 

       

 


