
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 4                संखयााः 1           लिल ाः 2078/05/31 
              भाग-2 
पैय ूँ गाउूँपालिका 

उपाध्यक्ष सूँग गभभवल   था सतु्केरी सञ् चो ववसन्चो कायभक्रि सञ् चािन 
कायभववलि-2078 

प्रस् ावना  

िा  ृ था शिि  ितृ्य दर घटाउनकुा साथै उच्च ि िानलसक िारीररक ववृि िा तृ्व स्याहार अपररहायभ 
भएकोिे सरुशक्ष  िा तृ्वको क्षेत्रिा सनुौिो हजार ददनका िावहिाका िालग िगानी गनभ जरुरी भएकोिे 
िा  ृ था शिि  ितृ्य दर कि गनभ  था गभाभबस्था  था सतु्केरीको अवस्थािा  घरपररवारिे ववषेि 
व्यवस्था गरुन भने्न िनसायिे एवंि संवविान बिोशजिको आिारभ   स्वास््य सवुविा पाउने नेपािी 
नागररकको िौलिक हकको रक्षाथभ पैय ूँ गाउूँपलिकािे २०७८/७८ को बजेटिा उपाध्यक्षसूँग गभभवल  
 था सतु्केरी  सन्चो ववसन्चो कायभक्रि सञ्चािन गने कायभक्रि वनाएको छ।सोको कायाभन्वयन को 
िालग पैय ूँ गाउूँपालिकािे प्रिासकीय कायभववलि ऐन 2075 दफा ४ को अलिकार प्रयोग गरी यो 
उपाध्यक्ष सूँग गभभवल   था सतु्केरी सञ् चो ववसन्चो कायभक्रि सञ् चािन कायभववलि-2078 बनाएको 
छ यो  कायभववलि पारर  भएको लिल  बाट िाग ुहनुेछ। 

      पररच्छेद १  

      प्रारशभभक  

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ  

क) यो कायभववलिको नाि उपाध्यक्ष सूँग गभभवल   था सतु्केरी सञ् चो ववसन्चो कायभक्रि सञ् चािन              

कायभववलि-2078 रहनेछ। 

ख) यो कायभववलि 2078 साि साउन १ ग ेदेखी पैय ूँ गाउूँपालिका भर िाग ुहनुेछ। 



     पररच्छेद-२  

        २. कायाभन्वयन ववलि  

क) यो कायभक्रि आ.ब 2078/79 का िालग िाग ुहनुेछ। 

ख) यो कायभक्रि पैयुूँ गाउूँपालिकाभर एकैपटक िरुू हनुेछ। 

 ग) एक जना सतु्केरी आिािाई बढीिा रू ५००० रुपैया वा सो बरावरको पोषण यकु्त 
सािग्री प्रदान गररनेछ । स्थानीय रुपिा उपिब्ि सािग्रीिाई प्राथलिक ा ददइनेछ। 

  घ) नेपाि सरकारको लनयिानसुार   सोवह प्रकृल को सवुविा लिएको भए दोहोरो सवुविा 
लिन नपाइने लनयिानसुार यो सवुविा प्राप्त गनभ सवकने छैन। 

         ङ) यो कायभक्रि सञ्चािन गने  था रेकडभ राख्न ेकायभ अनसु शच 1 बिोशजि पैय ूँ गाउूँपालिका     
स्वास््य िाखा िे गनेछ। 

पररच्छेद-३ 

३. पोषण प्रोत्साहन सािग्री पाउने आिार  था आवाश्यक कागजा  

क) िवहिाको उिेर 20 वषभ प रा भएको हनुपुनेछ , 

ख) गभभवल   िवहिािे नेपाि सरकारिे  ोकेबिोशजि कशभ िा ४ पटक गभभ जाूँच गरेको हनुपुने, 
ग) सतु्केरी िवहिािे यो सवुविा प्राप्त गनभ सशुचकृ  स्वास््य संस्थािा सतु्केरी भएको हनुपुने  र 

काब ुवावहरको पररशस्थल   था वविेष अवस्थािा घरिै सतु्केरी भए ापनी यो सवुविा प्राप्त गनभ 
बािा पने छैन।  

घ) अस्प ाििा आइ प्रसलु  सेवा लिएको  र ि ृ शिि ु जशन्िएको हकिा अस्प ाि/स्वास््य 
संस्थाको  कागजा । 

ङ)  सभबशन्ि  वडा  कायाभिय रहेको स्वास््य संस्थािे अनसु ची २ बिोशजिको रेकडभ राखी   
जानाकारी /लसफारीस गनेछ र सोको   आिारिा उपाध्यक्षको सिपुशस्थल िा सभबशन्ि  संस्था 
वा गभभवल  एवंि सतु्केरी को घरैिा गई हस् ान् रण गररनेछ। 

पररच्छेद-४ 

ववववि 

४) बािा अड्काउ फुकाउन सकनेाः यस कायभववलिको कायाभन्वयन को क्रििा कुनै बािा अड्काउ 
आएिा कायभपालिकािे त्यस् ो बािा अड्काउ फुकाउन सकनेछ। 



५) कायभववलिको संसोिन  था पररिाजभनाः कायभपालिकाको वैठकिे यस कायभववलििा संसोिन  था 
पररिाजभन गनभ सकनेछ। 

६) अनसु शचिा थपघट  था हेरफेराः कायभपालिकािे आवाश्यक ा अनसुार अनसु शचिा थपघट  था 
हेरफेर गनभ सकनेछ। 

७) खारेजी  था बचाउाः यस कायभववलििा भएका व्यबस्था हरु स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन  था 
अन्य कान न संग बाशिएिा बाशिएको हद सभि अिान्य हनुेछ। आ ब 2078/79 िा यो 
कायभववलि िाग  हनुभुन्दा अगाडी कुनै उपाध्यक्ष संग स त्केरी सन्चोववसन्चो कायभक्रि अन् गभ  कुन ै
कायभ भएको भएिा यसैअन् गभ  भएको िालनने छ। 



अनसु शच-१ 

खण्ड २ को (ङ) संग सभबशन्ि  

पैय ूँ गाउूँपालिका  

गाउूँ कायभपालिकाको कायाभिय 

(स्वस््य िाखा)  

क्र.स  सतु्केरीको नाि  स्थायी ठेगाना सतु्केरी 

भएको लिल   

पोषण वव रण 

गररएको  लिल   

प्रोत्साहन 

रकि  

वव रण गररएको 

सािग्रीको वववरण  

कैवफय   

१        

२        

३.        

.        

 

 

 

  



अनसु ची -२ 

खण्ड ३ संग सभबशन्ि    

...................... अस्प ाि/स्वास््य चौकी। 

पैय ूँ गाउूँपालिका वडा न......। 

गभभव ी  था सतु्केरी संग सञ्चोववसन्चो कायभक्रि रेकडभ  

 

१ गवभभ ी/सतु्केरी को नािाः  

२ नागररक ा प्रिाणपत्र न.  

३ पल को नािाः  

४ नवजा  शििकुो नािाः  

५ प्रिलु  सेवा लिएको स्वास््य संस्थाको नािाः 
 

    लनवेदकाः  लसफाररस/प्रिाशण  गने अलिकारीाः 
नािाः       नािाः 

गभभव ी/सतु्केरी सूँगको ना ााः        पदाः 

िोवाईि न.        हस् ाक्षराः 

हस् ाक्षराः  

 

 

 

 

 

 


