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सतु्केरी स्याहार काययक्रम संचालन काययबिधी, २०७९ 

प्रमाणिकरि बमबि : २०७९/०५/१० 

प्रस्िावना 
स्वास््य संस्थाको प्रसबुि िथा सतु्केरी सेवामा सेवाग्राही हरूको पहुुँच िढार्य सेवाग्राही महहलाको िहृिगरी माि ृ
िथा नवजाि णििकुो स्वास््य मा टेवा परु्रयायउन र माि ृिथा नवजाि णिि ुमतृ्य ुदरमा कमी ल्यार्य ददगो 
बिकास लक्ष हाबसल गनय प्रिासकीय काययहवबध (बनयबमि गने) ऐन २०७६ को दफा ४ ले ददएको अबधकार 
प्रयोग गरी गेरूवा गाउुँ काययपाबलका िाट यो सतु्केरी स्याहार काययक्रम काययहवबध, २०७९ जारी गररएको छ 
। 

 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(क) यो काययहवबधको नाम सतु्केरी स्याहार काययक्रम संचालन काययहवबध २०७९ रहेको छ ।                                         
(ख) यो काययहवबध राजपत्रमा प्रकािन भएको बमबि देणख लाग ुहनुेछ । 

२.पररभाषााः- बिषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययहवबधमा, 

(क) स्वास््य संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार, िथा स्थानीय िहको अनदुान र लगानीमा संन्चालन 
भर्य सरुणक्षि प्रसबुि सेवा केन्र स्थापना भएका आधारभिू स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आधारभिू अस्पिाल 
वा त्यस्िै प्रकृबिको अन्य स्वास््य संस्था सणम्िन ुपदयछ । 
(ख) प्रसबुि भन्नाले िच्चा वा णिि ुजन्माउन स्वास््य संस्थामा आउने महहलालार्य सणम्िन ुपदयछ । 
(ग) सतु्केरी भन्नाले िच्चा वा णिि ुजणन्मए देणख ४२ ददन सम्मका महहला लार्य सणम्िन ुपदयछ । 
(घ) गाउुँपाबलका भन्नाले गेरूवा गाउुँपाबलका िददययालार्य सणम्िन ुपदयछ । 
(ङ) सतु्केरी स्याहार काययक्रम भन्नाले गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया बभत्र स्थायी ठेगाना भर्य स्वास््य संस्थामा 
प्रसबुि िथा सतु्केरी भएका महहलालार्य स्वास््य सधुार गनयकालागी पोषि खचय िापिको रकम रू. ५,०००।- 
(पाुँच हजार) प्रदान गने काययक्रमलार्य सणम्िन ुपदयछ। 

(च) सेवाग्राही भन्नाले गेरूवा गाउुँपाबलका स्थायी ठेगाना भर् स्वास््य संस्थामा िच्चा वा णिि ु जन्माउन े
महहलालार्य सणम्िन ुपदयछ ।                 
(छ) गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय भन्नाले गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय िददययालार्य सणम्िन ुपदयछ। 

 

 

 

३.सेवाग्राही महहलाले पाउने पोषि खचय िापिको रकम सम्िन्धी ब्यिस्था  
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(क) गेरूवा गाउुँपाबलका स्थायी ठेगाना भएका प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था िाट सेवा प्राप्त गने 
सेवाग्राहीले  सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्िरगि प्रबि सेवाग्राही पोषि खचय िापिको रकम रू. ५,०००।- 
(पाुँच हजार) बमबि २०७९/४/१ गिे देणख सतु्केरी भएका महहलाको हकमा लाग ुहनुेछ। 

(ख) सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था िाट सेवा प्राप्त गने सेवाग्राही महहला िथा गेरूवा गाउुँपाबलका 
िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था िाट प्रषेि गररएका सेवाग्राही महहला िाहेक 
अन्य प्रकारका सेवाग्राही हरूलार्य यो पोषि खचय िापिको रकम प्रदान गररने छैन ।                                                                        

(ग) गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसिुी केन्र स्थापना भएका स्वास््य संस्थाहरूले सतु्केरी 
स्याहार काययक्रम अन्िरगि पोषि खचय िापिको रकम गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय िददयया संग पेश्की 
माुँग गरर सेवाग्राही महहलालार्य नगदै भकु्तानी ददनपुने अथवा स्वास््य संस्था संचालन िथा ब्यिस्थापन सबमबिको 
खािा िाट भकु्तानी ददर्य सोधभनाय भकु्तानी बलनपुनेछ । 

(घ) सेवाग्राहीले आवश्यक कागजािहरू सतु्केरी भएको १ महहना बभत्र सम्िन्धीि स्वास््य संस्थामा पेि 
गररसक्न ुपनेछ । सतु्केरी स्वयम उपणस्थि हनु नसकेको अवस्थामा बनजको पररवारको उमेर पगेुको सदस्यले 
समेि बनवेदन ददन सक्नछे । िर, सतु्केरी सुँगको नािा खलु्न ेकागजाि अबनवायय रूपमा पेि गनुय पनेछ । 

(ङ) सतु्केरीको बनधन भएको खण्डमा बनजको नणजकको संरक्षकलार्य नवजाि णििकुो पोषि संरक्षिका लाबग 
रकम भकु्तानी गनय िाधा परेको माबनने छैन । 

४. सेवाग्राहीले पेि गनुयपने कागजाि  

सेवाग्राहीले देहायका कागजािहरू गेरूवा गाउुँपाबलकाको सरुणक्षि प्रसबुि केन्र भएका स्वास््य संस्थामा पेि 
गनुयपनेछ र सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाले जहटलिा भर्य माबथल्लो स्वास््य संस्थामा प्रषेि 
गरी पठाएमा सेवाग्राहीले सेवा बलए पश्चाि प्रषेि गरी पठाउने स्वास््य संस्थामा कागजाि पेि गनुयपनेछ । 

(क) सेवाग्राहीको नेपाली नागररकिा प्रमािपत्रको प्रबिबलपी वा राहिय पररचय पत्रको प्रबिबलपी वा सम्िणन्धि 
वडा कायायलय िाट नािा प्रमाणिि प्रमािपत्रको प्रबिबलपी ।                                                
(ख) माि ृिथा नवणिि ुस्वास््य काडयको प्रबिबलपी वा गभय जाुँच िथा प्रसिुी र सतु्केरी सेवा सम्िन्धी पजुाय । 

(ग) अनसूुची -१ िमोणजमको ढाुँचामा बनिेदन ।                                                          
(घ) जहटलिा भर्य प्रषेि भएमा प्रषेि पजुायको प्रबिबलपी िथा प्रषेि पश्चाि स्वास््य संस्थािाट सेवा बलएको पजुाय 
र प्रमािपत्रका प्रबिबलपी । 

५.अबभलेख िथा प्रबििेदन 

(क) गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसिुी सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूले अनसूुची-२ 
िमोणजम पोषि खचय रकम पाउने प्रसबुि/सतु्केरी महहलाको अबभलेख अध्यािबधक गरी सक्कलै प्रबि माबसक 
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रूपमा गेरूवा गाउुँ कायायपाबलकाको कायायलय िददययामा पेि गनुयपनेछ र सोको प्रबिबलपी स्वास््य संस्थामा 
राख्नपुनेछ । 

(ख) गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूले अनसूुची-३ 
िमोणजम पोषि खचय रकम पाउने प्रसबुि/सतु्केरी महहलाको प्रबििेदन ियार गरी सक्कलै प्रबि माबसक रूपमा 
गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय िददययामा पेि गनुयपनेछ र सोको प्रबिबलपी स्वास््य संस्थामा राख्नपुनेछ । 

(ग) गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूले अनसूुची-४ 
िमोणजम सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्िरगि पोषि खचय िापिको रकम ििुाएको  भरपार्य माबसक रूपमा 
गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय िददययामा पेि गनुयपनेछ । 

(घ) गेरूवा गाउुँपाबलका िददयया अन्िरगिका सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूले अनसूुची-२ 
िमोणजम अध्यािबधक भएको अबभलेख र अनसूुची-३ िमोणजम ियार भएको प्रबििेदन िथा अनसूुची-४ िमोणजम 
पोषि खचय िापिको रकम ििुाएको  भरपार्यका साथै सेवाग्राही महहलाले पेि गरेका सम्पिुय कागजािहरू 
माबसक रूपमा गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय पेि गनुयपनेछ। 

६.अनगुमन िथा बनररक्षि 

गेरूवा गाउुँ काययपाबलकाको कायायलय िददययाले अनगुमन िथा बनररक्षि गनय सक्नछे , पोषि खचय िापिको 
रकम नक्कली सेवाग्राहीलार्य ददएको पार्यएमा रकम ददने िाट कानून ्िमोणजम असलु गरर प्रचबलि काननु िमोणजम 
कारिाही गररनेछ ।   
 

७.पारदणियिा कायम गनुयपने                                                                          
सरुणक्षि प्रसबुि सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूले भकु्तानी गरेको रकम र िणुिबलने सेवाग्राहीको नामावली 
स्वास््य संस्था र सम्िणन्धि वडा कायायलयमा टाुँसगरी साियजबनक गनुयपनेछ ।  
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अनसूुची-१                                                                                   
(दफा ४ को (ग) संग सम्िणन्धि)                                                                                    

सेवाग्राहीले पेि गनुयपने बनिेदनको ढाुँचा 

श्री स्वास््य ब्यिस्थापन सबमबि अध्यक्ष ज्यू                                                                  
.........स्वास््य चौकी िददयया 

      बिषयाः- सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्िरगि पोषि खचय िापिको रकम सम्िन्धमा ।  

महोदय, 

 बनिेदन गनायको कारि देहाय अनसुारको बििरि सहहि सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्िरगि पोषि खचय 
िापिको रकम उपलब्ध हनु यो बनिेदन पेि गदयछुुँ ।  

१ सरुणक्षि प्रसिुी िथा सतु्केरी सेवा बलनाेः-  

महहलाको नामथराः-                                               उमेराः-                                                                                                                                                         
स्थायी ठेगानााः-  

२ सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाकोाः- 
नाम र ठेगानााः- 
बमबिाः- समयाः- 

३ प्रषेि  

प्रषेिगरी पठाउन ेस्वास््य संस्था/अस्पिालको नाम र ठेगानााः-  

प्रषेि बमबिाः-                                                   समयाः-   

प्रषेि भएको स्वास््य संस्था/अस्पिालको नाम र ठेगानााः-                                     प्रषेि भएको 
स्वास््य संस्था/अस्पिालमा सेवा बलएको बमबिाः-               समयाः- 

४ उपरोक्त माथी उल्लेणखि ब्यहोरा साुँचोहो िठुा ठहरे काननु िमोणजम सहुुँला ििुाउुँला । 

बनिेदकको नामथराः-                         ठेगानााः- 
दस्िखिाः- 
बमबिाः-                                     सम्पकय  फोन नं.                                                                                 

५ बसफाररस गने स्वास््य संस्था प्रमखुको नामथराः-                    पदाः- 
दस्िखिाः-                                                 बमबिाः- 

६ पोषि खचय िापिको रकम बनिेदकलार्य नगदै भकु्तानी ददनभुबन अनमुिी ददने स्वास््य संस्था संन्चालन िथा 
ब्यिस्थापन सबमबि अध्यक्षको नामथराः-                  दस्िखिाः-          बमबिाः- 
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अनसूुची-२                                                                                
(दफा ५ को (क) संग सम्िणन्धि)                                                                        

पोषि खचय रकम पाउने प्रसबुि/सतु्केरी महहलाको अबभलेखको ढाुँचा 

 आबथयक िषयाः-                 सालाः-                  महहनााः- 

बस.
नं. 

प्रसबुि/सतु्केरी 
महहलाको नामथर 

ठेगाना फोन नं. सेवा बलएको 
 

अबभभावकको 
नामथर 

पोषि खचय 
ददएको रकम 

बमबि अस्पिाल/स्वा
स््य संस्थाको 

नाम 
        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

अबभलेख राख्नकेो दस्िखिाः-                  प्रमाणिि गने स्वास््य संस्था प्रमखुको दस्िखिाः- 
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अनसूुची-३                                                                                    
(दफा ५ को (ख) संग सम्िणन्धि)                                                                           

पोषि खचय रकम पाउने प्रसबुि/सतु्केरी महहलाको माबसक प्रबििेदन फारामको ढाुँचा 

 

आबथयक िषयाः-                     सालाः-                  महहनााः-                                                                                       
प्रबििेदन पेि गने स्वास््य संस्थाको नामाः-                                                             
ठेगानााः- 

स्वास््य संस्था/अस्पिालमा 
प्रसबुि/सतु्केरी  भएका 

महहलाको संख्या 

जहटलिा भर्य प्रषेि 
गरेका 

प्रसबुि/सतु्केरी  
महहला संख्या 

जम्मा स्वास््य संस्था 
/अस्पिाल िाट सेवा 
बलने प्रसबुि/सतु्केरी 
महहलाको संख्या 

पोषि खचय रकम पाउने 
प्रसबुि/सतु्केरी महहला 

 
कैहफयि 

 

संख्या 
 

दर 
 

जम्मा रकम 

       

 

(स्वास््य संस्थाको छाप) 

 

ियार गनेाः-                                        प्रमाणिि गने स्वास््य संस्था प्रमखुाः-                                                                     
दस्िखिाः-                                          दस्िखिाः-                                      
नामथराः-                                           नामथराः-                                      
पदाः-                                                पदाः-                                    
बमबिाः-                                              बमबिाः- 
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अनसूुची-४                                                                                    
(दफा ५ को (ग) संग सम्िणन्धि)                                                                           

पोषि खचय रकम पाउने प्रसबुि/सतु्केरी महहलाको भरपार्यको ढाुँचा 

 

आबथयक िषयाः-                      सालाः-                  महहनााः-                                                                                
रकम ििुाउने स्वास््य संस्थाको नामाः-                                                             
ठेगानााः- 

बलणखिम भरपार्य हामी िपबसलमा उल्लेणखि महहलाहरूले सतु्केरी स्याहार काययक्रम अन्िरगि पोषि खचय 
िापिको रकम िणुिबलर्य भरपार्य गररददयौं । 

बस.नं. बमबि सेवाग्राहीको नामथर ठेगाना फोन नं. पोषि खचय रकम िणुिबलनेको 
दस्िखि 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(स्वास््य संस्थाको छाप) 

 

रकम ििुाउने कमयचारीको दस्िखिाः-                  प्रमाणिि गने स्वास््य संस्था प्रमखुको दस्िखिाः- 

cf1fn], 
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