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घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

घरपझोङ राजपत्र 

खण्ड :   २ ) जोमसोम, फागुन २५ गते, २०७८ साि (संख्या :   ११ )  

  

भाग २ 

घरपझोङ गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायियको सूचना 

  

नेपािको संलिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोलजम घरपझोङ गाउँ 

काययपालिकािे यो काययलिलध बनाएको छ, 

 

"ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभ सञ्चारन कामणविमध २०७८" 

प्रस्तािना: गबणिती भवहराहरुको मनममभत तथा प्रोटोकर अनसुाय गबाणिस्थाको जाॉच, सतु्केयी अिस्था तथा सतु्केयी 
ऩमछ प्रोटोकर अनसुाय आभा य फच्चाको स्िास््म जाॉच, ऩयाभर्ण, जोखखभहरुको अिस्था ऩवहचान, उऩचाय 
व्मिस्थाको रामग सवुिधा सम्ऩन्न स्िास््म सॊस्थाभा प्रषेण, साभान्म स्िास््म खस्थमत, गबणको साभान्म अिस्थाभा 
नखजकको िमथणङ्ग सेन्टयहरुभा प्रसतुी हनु साथै जवटरता उत्ऩन्न बएभा मथासक्म मछटो प्रषेण सेन्टयभा ऩठाई आभा 
य फच्चाको जीिन सयुऺा गनण य ऩयम्ऩयागत रुऩभा घयभा हनुे असयुखऺत प्रसतुी दयराई र्नु्म फनाउने, गबण देखख 
फच्चा २ फषणसम्भको सभमािमधभा फच्चाको ८०% भानमसक विकास हनुे बएकोरे २ फषण भमुनका फच्चाहरुको 
ऩोषण खस्थमतभा सधुाय ल्माउनको रामग कामणक्रभ सन्चारन गनण िा्छनीम बएकोरे प्रर्ासकीम कामणविमध 
(मनममभत गने) ऐन, २०७७ को दपा ४ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी घयऩझोङ गाउॉऩामरकारे " ऩूणण 
सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभ सञ्चारन कामणविमध, २०७८" जायी गयेको छ। 

१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामणविमधको  नाभ “ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभ 
सञ्चारन कामणविमध, २०७८” यहेको छ। 
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(२) मो कामणविमध कामणऩामरकारे ऩारयत गयी स्थानीम याजऩत्रभा प्रकार्न बएऩमछ तरुुन्त राग ुहनुेछ। 

२.ऩरयबाषा: मफषम िा प्रसङ्गरे अको अथण नरागेभा मस कामणविमधभा, 
(क) “गाउॉऩामरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाराई सम्झन ुऩछण। 

(ख) "कामणऩामरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको गाउॉ कामणऩामरकाराई सम्झन ुऩदणछ । 

(ग) “अध्मऺ” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछण।  

(घ) ''उऩाध्मऺ” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩछण। 

(ङ) "प्रभखु प्रर्ासकीम अमधकृत” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रर्ासकीम अमधकृतराई सम्झन ु
ऩछण। 

(च) "स्िास््म र्ाखा” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको स्िास््म र्ाखाराई सम्झन ुऩछण। 

(छ) "स्िास््म सॊस्था” बन्नारे गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेको स्िास््म चौकी, आधायबतु स्िास््म सेिा केन्र 
य भसु्ताङ खजल्रा अस्ऩतारराई सम्झन ुऩछण। 

(ज) "िमथणङ सेन्टय" बन्नारे गाउॉऩामरका मबत्रको जोभसोभ स्िास््म चौंकी, भापाण स्िास््म चौकी, भसु्ताङ 
खजल्रा अस्ऩतार य नऩेार सयकायरे तोकेको सखुचकृत िमथणङ सेन्टयराई जनाउनेछ । 

(झ) "सॊमोजक”  बन्नारे दपा ५ फभोखजभको सञ्चारक समभमतराई सम्झन ुऩछण।  

(ञ) "नमसणङ कभणचायी” बन्नारे स्िास््म सॊस्थाभा कामणयत सयकायी तथा कयाय सेिाभा यहेका नमसिंङ 
ऩरयषद् भा दताण बएका स्टाप नसण, मस.अ.न.भी./अ.न.भी. राई सम्झन ुऩछण। 

(ट) "स्िास््मकभी” बन्नारे स्िास््म सॊस्थाभा मनमभानसुाय मनमखुि बै कामणयत यहेको मस.अ.हे.ि. अमधकृत, 
हे.अ., स्टापनसण, मस.अ.हे.ि., मस.अ.न.भी., अ.हे.ि. य अ.न.भी. राई सम्झन ुऩछण। 

(ठ) "गबणिती भवहरा” बन्नारे भवहराको ऩाठेघय िा गबाणर्मभा एक िा एक बन्दा फवढ सन्तान भ्रणुको 
रुऩभा यहेको अिस्थाराई फझु्नऩुछण । साभान्मतमा मो अिस्था नौ भवहना िा चामरस हप्ता सम्भ यहन 
सक्छ। 

(ड) "प्रसतुी भवहरा” बन्नारे भवहराको ऩाठेघय िा गबाणर्मभा यहेको  भ्रणु सभम ऩगेुय साभान्म अिस्थाभा 
िा जवटर अिस्थाभा कृमत्रभ तरयकारे गबाणर्मफाट (जीवित िा भतृ खर्र्)ु फावहय मनस्कन ुिा फावहय 
मनक्रेको अिस्थाराई जनाउनेछ तय २८ हप्ता बन्दा अमधको फच्चा जान ु िा मनकाल्नरुाई प्रसमुत 
अिस्था बमनने छैन (२८-४० हप्ता सम्भको फच्चा जन्भाउने भवहना) । 

(ढ) "सतु्केयी अिस्था” बन्नारे फच्चा जन्भाउने सभम देखख ४२ ददन सम्भको अिमधराई सतु्केयी अिस्था 
सम्झन ुऩछण । 
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(ण) "भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविका” बन्नारे सभदुामका आभा सभहुरे छनौट गयी स्िास््म सॊस्थाको 
मसपारयसभा ऩरयिाय स्िास््म भहार्ाखाभा सूखचकृत भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविकाराई सम्झन ुऩछण। 

(त) "सॊचारक समभमत” बन्नारे दपा ५ भा व्मिस्था बए फभोखजभका समभमत सम्झनऩुछण। 

(थ) “कामणक्रभ” बन्नारे ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभराई सम्झनऩुछण। 

(द) “प्रोत्साहन यकभ" बन्नारे सतु्केयी गयाउन े िमथणङ सेन्टय य सतु्केयीभा सॊरग्न नमसणङ कभणचायीराई 
उऩरब्ध गयाउने तोवकएको यकभराई जनाउनेछ। 

(ध) "मातामात खचण" बन्नारे िमथणङ सेन्टयसम्भ प्रसतुी हनु आए िाऩत मातामात िा भान्छेफाट  
डोको/चाम्दानी/स्रेचय आददभा मरएय आए िाऩत सतु्केयी भवहराराई आमथणक बाय नऩयोस बनेय ददईन े
तोकेको यकभ, प्रोटोकर अनसुाय तेस्रो गबण जाॉचको सभमभा (८ भवहना) घयबेट गने नमसणङ कभणचायी 
य िमथणङ्ग सेन्टयसम्भ सतु्केयी गयाउन ल्माउने भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविकाराई ददईने तोवकएको यकभ 
सम्झनऩुछण। 

(न) “ऩोषण उत्प्रयेणा यकभ” बन्नारे प्रोटोकर अनसुाय ऩवहरो ऩटक गबण जाॉच (चौथौ भवहना), चौथौं ऩटक 
(नौ भवहना) गबण जाॉच सवहत िमथणङ सेन्टयभा सतु्केयी गने, ०-१५ भवहनाको फच्चाराई भामसक रुऩभा 
मनममभत १५ भवहनासम्भ फवृि अनगुभन गयेको आभाराई ददईने तोवकएको यकभराई सम्झनऩुदणछ । 

(ऩ) "सनुौरो हजाय ददन" बन्नारे गबण यहे देखख फच्चा २ फषणसम्भको आभा य फच्चाराई सम्झनऩुछण ।  

३. कामणक्रभको उद्दशे्म: मस कामणक्रभको देहाम फभोखजभ उदे्दश्महरु यहेका छन:् 
(१) मनममभत गबण जाॉच गयाई आभा य फच्चाको स्िास््म सदुृढ फनाउने । 

(२) गबणिती  एिॊ प्रसतुी य प्रसतुी ऩश्चात हनु सक्ने जवटरता घटाउने। 

(३) स्िास््म सॊस्थाको िमथणङ्ग सेन्टय  प्रसतुी हनुे दय फढाई ऩयम्ऩयागत रुऩभा घयभा सतु्केयी हनुे दयराई 
र्नु्म फनाउने। 

(४) सनुौरो हजाय ददनका आभा य फच्चाको ऩोषण खस्थमत सधुाय ल्माउन कामणक्रभहरु सन्चारन गने ।  

(५) िमथणङ्ग सेन्टय सॊक्रभण यवहत साथै साधन श्रोत सम्ऩन्न फनाउने य तामरभ प्राप्त जनर्खिको व्मिस्था 
गने। 

(६) आमथणक अबािका कायण अस्ऩतार िा प्रसतुी केन्रभा प्रसतुी हनु जान नसक्ने गबणिती भवहराहरुराई 
मातामात खचण व्मिस्था गरय सहमोग गने।  

(७) असयुखऺत गबणऩतनराई मनरुत्सावहत गने। 

(८) गाउॉऩामरकाभा भात ृतथा खर्र् ुभतृ्म ुदयराई र्नु्मभा झाने। 



खण्ड २) सॊख्मा ११ घयऩझोङ याजऩत्र बाग २ मभमत २०७८/११/२५ 

 

4 

 

(९) भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविकाहरुराई गबणिती य निजात खर्र् ुप्रमत थऩ उत्तयदामी फनाई उमनहरुराई 
स्िास््म सॊस्थाभा सयुखऺत प्रसतुी हनु सहमोग गनण अमबप्ररेयत गने। 

४. कामणक्रभको ऺते्र: (१) मो कामणक्रभ गाउॉऩामरका मबत्र रागू हनुेछ। 

    (२) मो कामणक्रभको ऺेत्ररे देहामका भवहरा य फच्चाराई जनाउने छ। 

(क) गबणिती भवहरा 
(ख) प्रसतुी भवहरा 
(ग) सतु्केयी भवहरा 
(घ) ०-२३ भवहना सम्भका फच्चा 

५.सञ्चारक समभमत सम्फखन्ध व्मिस्था: (१) कामणक्रभ सॊचारनको रामग देहाम फमभखजभको सॊचारक समभमत गठन 
हनुेछ। 

(क) गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ                  -सॊमोजक 

(ख) साभाखजक विकास समभमत सॊमोजक                       -सदस्म 

(ग) सॊमोजकरे तोकेको कामणऩामरकाको भवहरा सदस्म      -सदस्म 

(घ) भवहरा फारफामरका र्ाखाको प्रभखु                  -सदस्म 

(ङ) स्िास््म र्ाखा प्रभखु िा सम्फखन्धत कामणक्रभ हेने नमसणङ कभणचायी   -सदस्म सखचि 

(२) भामथ जनुसकैु कुया रेखखएको बएता ऩमन  विमबन्न  विषमभा आिश्मक छरपर गनुणऩने आिश्मकता 
देखखएभा फैठकभा सम्फखन्धत विऻराई आभखन्त्रत सदस्मको रुऩभा या्न  सवकनछे । 

६.सञ्चारक समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय: सञ्चारक समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय देहाम फभोखजभ 
हनुेछ: 

(१) कामणक्रभको आिश्मक नीमत, मोजना, फजेट तथा कामणक्रभ तजुणभा गनण कामणऩामरकाराई सझुाि प्रदान 
गने। 

(२) स्िीकृत बएको नीमत मोजना तथा कामणक्रभ कामणन्िमन गने गयाउने। 

(३) ऩयम्ऩयागत रुऩभा घयभा हनुे असयुखऺत प्रसतुी दयराई र्नु्म फनाउन ऩहर गने। 

(४) भात ृतथा खर्र् ुभतृ्मदुयराई घटाउन तथा ऩोषणभा सधुाय ल्माउन सनुौरो हजाय ददनका भवहराराई  
विमबन्न सचेतनाभरुक कामणक्रभ गने, गयाउने । 

(५) कामणक्रभको उदे्दश्म अनरुुऩ कामण गने। 

७. समभमतको फैठक सम्फखन्ध व्मिस्था: समभमतको फैठक सम्फखन्ध व्मिस्था देहाम फभोखजभ हनुेछ। 
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(१) समभमतको फैठक कम्तीभा िषणको ४ ऩटक य आिश्मकता अनसुाय सॊमोजकरे तोकेको मभमत, सभम य  
स्थानभा फस्नेछ। 

(२) कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रमतर्त बन्दा फढी सदस्महरु उऩखस्थमत बएभा समभमतको फैठकको रामग 
गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भामननेछ। 

(३) फैठक सम्फखन्ध अन्म कामणविमध समभमत आपैरे मनधाणरयत गये फभोखजभ हनुेछ। 

८. कामणक्रभ कामाणन्िमन गने इकाई य प्रवक्रमा: (१) "ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभ"  
गाउॉऩामरकाभा यहेको स्िास््म र्ाखािाया कामाणन्िमनभा ल्माईनेछ। 

(२) गाउॉऩामरकाका स्िास््म र्ाखा य स्िास््म सॊस्थाहरुफाट सनुौरो हजाय ददनका आभाहरुराई आभा सयुऺा 
तथा ऩोषण सम्फन्धी अमबभखुकयण कामणक्रभ सॊचारन गने। 

(३) सफै स्िास््म सॊस्थाका स्िास््मकभी य भवहरा स्िास््म स्िमभ ् सेविकाहरुफाट आफ्नो ऺेत्रभा यहेका 
गबणिती भवहराहरुको सॊख्मा एवकन तथा त्माङ्क सॊकरन गनण रगाउने। 

(४) सॊकमरत त्माङ्कको आधायभा स्िास््म सॊस्थारे सनुौरो हजाय ददनका आभा य फच्चाहरुको त्माङ्क 
अध्मािमधक गरय या्न ।े 

(५) गबणितीहरुराई गबााँिस्थाभा देखा ऩनण सक्ने खतयाका खचन्हहरु य व्मिस्थाऩनका उऩामहरु मसकाउन े
साथै जवटरता उऩचायको रामग उऩमिु स्िास््म सॊस्थाभा जान उत्प्ररेयत गने। 

(६) गबणितीहरुराई प्रसतुी ऩिुण तमायीका रामग आिश्मक आमथणक श्रोत, कऩडा, मातामातको व्मिस्था, िमथणङ 
सेन्टय य स्िास््मकभीको फायेभा फताउने य तमायीभा या्न  सझुाउने तथा वटऩोट गयाउने। 

(७) गबणितीहरुराई नेऩार सयकाय य गाउॉऩामरकाफाट उऩरब्ध गयाउने गबणिती उत्ऩेयणा खचण य सतु्केयी 
मातामात खचण सवहत ऩोषण खचणफाये जानकायी ददने। 

(८) गबणितीहरुराई घयभा प्रसतुी हुॉदा हनु सक्ने गखम्बय खतयाहरुको फायेभा जानकायी ददने। 

(९) प्रसतुी केन्रभा आिश्मक स्िास््मकभीको साथै नेऩार सयकायको स्िास््म नीमत अनसुाय प्रसतुी केन्रको 
रामग मनधाणयण गयेको अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोखजभ नऩगु औजाय उऩकयणको व्मिस्था गने। 

(१०) सखुचकृत िमथणङ सेन्टयभा प्रसतुी बएका भवहरारे (स्िास््म चौकीभा यहेका फमथणङ्ग सेन्टय फाहेक) 
अस्ऩताररे जायी गयेको जन्भ प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ प्रभाण स्िरुऩ ऩेर् गनुण ऩनेछ।  

(११) िमथणङ सेन्टयभा प्रसतुी हनुे भवहराहरुरे नेऩार सयकाय आभा सयुऺा कामणक्रभ खर्षणकफाट प्राप्त हनुे 
गबणिती उत्प्रयेणा य प्रसतुी सेिा मातामात फाऩतको यकभ य गाउॉऩामरकारे उऩरब्ध गयाउने ऩोषण 
उत्प्रयेणा यकभ प्रोटोकर अनसुाय ऩवहरो ऩटक गबण जाॉच (चौथौ भवहना) गने भवहराराई रु. ५००।- 
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(रु.ऩाचॉ सम) गाउॉऩामरकाभा यहेको स्िास््म सॊस्थाभा जाॉच गयेको भवहरारे प्राप्त गने, प्रोटोकर अनसुाय 
चौथौं ऩटक (नौ भवहना) गबण जाॉच सवहत िमथणङ सेन्टयभा सतु्केयी गने भवहराराई रु. ५००।- (रु.ऩाचॉ 
सम) , ०-१५ भवहनाको फच्चाराई भामसक रुऩभा मनममभत १५ भवहनासम्भ फवृि अनगुभन गयेको 
आभाराई रु. ५००।- (रु.ऩाचॉ सम) य प्रोटोकर अनसुाय चौथौं ऩटक (नौ भवहना) गबण जाॉच सवहत 
िमथणङ सेन्टयभा सतु्केयी गनण आउने भवहराराई सतु्केयी मातामात खचण िाऩत रु. ५००।- (रु.ऩाचॉ सम) 
अननसूुची १ फभोखजभ पायाभ बयी स्िास््म सॊस्थाभा ऩेर् गयी गाउॉऩामरका भापण त ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी 
तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभफाट प्राप्त गने छन।् 

(१२) गाउॉऩामरका अन्तगणत यहेका िमथणङ सेन्टयभा सतु्केयी गयाउने स्िास््म सॊस्थाराई प्रोत्साहन यकभ 
िाऩत रु ५००।– (रु.ऩाचॉ सम) य सतु्केयीभा सॊरग्न नमसणङ कभणचायीराई प्रोत्साहन यकभ िाऩत रु. 
५००।– (रु.ऩाचॉ सम), प्रोटोकर अनसुाय तेस्रो गबण जाॉचको सभमभा (८ भवहना) घयबेट गने नमसणङ 
कभणचायीराई मातामात खचण िाऩत रु. ४००।– (रु.चाय सम), िमथणङ्ग सेन्टयसम्भ सतु्केयी गयाउन 
ल्माउन ेभवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविकाराई मातामात खचण िाऩत रु. ४००।– (रु.चाय सम) प्राप्त गनणको 
रामग सम्फखन्धत स्िास््म सॊस्थारे अनसूुची -२ फभोखजभको पायभ बयी सञ्चारक समभमत सभऺ ऩेर् गनुण 
ऩनेछ य सञ्चारक समभमतरे प्राप्त पायाभहरु अध्ममन तथा रुज ु गयी पायाभ सॊख्माको आधायभा 
गाउॉऩामरकाभा यकभ बिुानीको रामग मसपारयस गनेछ। 

(१३) मस कामणविमधको दपा ८ को उऩदपा (११) फभोखजभको मस कामणक्रभ भापण त ऩाउन ुऩने यकभ 
अनसूुची -३ फभोखजभको बयऩाई गरय गाउॉऩामरकारे उऩरब्ध गयाईनेछ । 

(१४) ऩोषण तथा सतु्केयी मातामात खचण िाऩतको यकभ गाउॉऩामरका मबत्रका स्थानीम फामसन्दा य मस 
गाउॉऩामरका मबत्र कम्तीभा ६ भवहना देखख अस्थामी फसोफास गयेका भवहराहरुराई सम्फखन्धत िडा 
कामाणरमको मसपारयसभा सेिा उऩरव्ध गयाईनेछ । 

९. कोष सम्फन्धी व्मिस्था् मस कामणविमधभा उल्रेखखत वक्रमाकराऩ कामाणन्िमन गाउॉऩामरकाको फावषणक  
फजेटफाट सञ्चारन गरयनेछ। 

१०. अनगुभन तथा भलु्माॊकन् (१) कामणक्रभको अनगुभन तथा भलु्माॊकन सञ्चारक समभमतरे 
चौभामसक/अधणिावषणक तथा िावषणक रुऩभा गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखखएको बएता ऩमन आिश्मक ऩयेको सभमभा सञ्चारक समभमतरे 
कामणक्रभको अनगुभन तथा भलु्माॊकन गनण सक्नेछ। 
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११. फाधा अड्काउ पुकाउन े व्मिस्था् मस कामणक्रभ कामाणन्िमन सम्फन्धी कुनै फाधा दवुिधा ऩयेभा सोको 
व्माख्मा गने, फाधा अड्काउ पुकाउने अमधकाय गाउॉ कामणऩामरकाभा मनवहत हनुेछ। 

१२. सॊर्ोधन सम्फन्धी व्मिस्था् मस कामणविमधभा केही सॊसोधन गने ऩने देखखएभा सॊसोधन गने अमधकाय गाउॉ 
कामणऩामरकाभा मनवहत हनुछे। 

१३. प्रचामरत काननु फभोखजभ् मस कामणविमधभा उल्रेख बएको विषमको हकभा मसै कामणविमध फभोखजभ य अन्म 
कुयाहरुको हकभा प्रचमरत काननु फभोखजभ हनुेछ। 
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अनसूुची - १ 

(दपा ८ को उऩदपा (११) सॊग सम्फखन्धत) 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 

ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरा हजाय ददन कामणक्रभ 

      सॊस्थागत प्रसतुी सेिाग्राही ऩोषण उत्प्रयेणा तथा मातामात खचण यकभ प्राप्त गनण बरयने पायाभ  
स्िास््म सॊस्थाभा गबणिती/प्रसूमत हनुे भवहराको नाभ्  
ठेगाना घयऩझोङ गा.ऩा.-                    पोन नॊ..................... 
प्रसतुी हनुे भवहरारे ऩवहरो ऩटक गबण जाॉच प्रोटोकर अनसुाय गयेको मभमत् 
प्रसतुी हनुे भवहरारे चौथो ऩटक गबण जाॉच प्रोटोकर अनसुाय गयेको मभमत् 
स्िास््म सॊस्थाभा सतु्केयी हदुा बनाण बएको मभमत्- 
प्रसतुी बएको मभमत्                        सभम ...................... 
नमसणङ कभणचायी (SBA) को नाभ्...................  प्रसमुतको वकमसभ् 
जवटरता केवह बए्..................................येपय गयेको सॊस्था् 
ऩाटो ग्राप बयेको् छ / छैन 

गबणिती भवहराको नखजकको भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविकाको नाभ् 
पोन नॊ.  

सतु्केयी स्माहाय गनेको नाभ् 
०-१५ भवहनाको फच्चाको भामसक रुऩभा मनममभत १५ भवहनासम्भ फवृि अनगुभन गयेको मभमत् 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

भवहना 
मभमत 

       
 

        

नोट् भात ृ तथा निखर्र् ु स्िास््म काडण, फाभ स्िास््म काडण, िमथणङ सेन्टयको जन्भ प्रभाण ऩत्र, नागरयकताको पोटोकऩी, अस्थामी 
फसोफासको हकभा िडा कामाणरमको मसपारयस ऩत्र। 

मनिेदकको नाभ्            प्रभाखणत गने स्िास््म सॊस्थाको ईन्चाजण्  
दस्तखत्             दस्तखत् 
मभमत्       मभमत् 
       कामाणरमको छाऩ् 
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अनसूुची - २ 

(दपा ८ को उऩदपा (१२) सॊग सम्फखन्धत) 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ 

ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरा हजाय ददन कामणक्रभ 

      सॊस्थागत प्रसतुी सेिा प्रदामक प्रोत्साहन यकभ प्राप्त गनणको रामग मसपारयस पायाभ  
प्रसूमत हनुे भवहराको नाभ्  
ठेगाना घयऩझोङ गा.ऩा.-                    पोन नॊ..................... 
प्रसमुत गयाएको िमथणङ सेन्टयको नाभ् 
स्िास््म सॊस्थाभा सतु्केयी हदुा बनाण बएको मभमत्- 
प्रसतुी बएको मभमत्                        सभम ...................... 
नमसणङ स्टापको (SBA) को नाभ्...............................  प्रसमुतको वकमसभ् 
प्रोटोकर अनसुाय तेस्रो ऩटक गबण जाॉच (८ भवहना) भा घयबेट गनण गएको 
नमसणङ कभणचायीको नाभ्                           ऩद्                       मभमत् 
जवटरता केवह बए्..................................येपय गयेको सॊस्था् 
ऩाटो ग्राप बयेको् छ / छैन 

िमथणङ सेन्टयसम्भ सतु्केयी गयाउन ल्माउने भवहरा स्िमभ ्सेविकाको नाभ् 
ठेगाना्       भो.नॊ. 
गबणिती भवहराको नखजकको भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविकाको नाभ् 
पोन नॊ.  

सतु्केयी स्माहाय गनेको नाभ् 
 
 
 

मनिेदकको नाभ्           प्रभाखणत गने स्िास््म सॊस्थाको ईन्चाजण्  
दस्तखत्       दस्तखत् 
मभमत्       मभमत् 
       कामाणरमको छाऩ् 
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अनसूुची -३ 

(दपा ८ को उऩदपा (११) सॊग सम्फखन्धत) 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका, गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरमिाया सॊचामरत ऩूणण सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन कामणक्रभ 
अन्तगणतको ऩोषण उत्प्रयेणा यकभ/सॊस्थागत प्रसतुी मातामात खचण फझेुको बयऩाई। 

 

भ.................................. गबणिती/सतु्केयी भवहरारे ऩोषण खचण तथा मातामात खचण ................. स्िास््म 
सॊस्था/....................फमथणङ्ग सेन्टयफाट सयुखऺत प्रसतुी सेिा मरए िाऩत देहाम फभोखजभको यकभ फझुी मो बयऩाई गयी ददमौं। 

   सवुिधा विियण  यकभ रू.    अऺेरुवऩ गबणिती/सतु्केयी 
भवहराको ठेगाना 
सम्ऩकण  नॊ. 

यकभ फखुझमरनेको सही   

प्रोटोकर अनसुाय ऩवहरो ऩटक गबण 
जाॉच (चौथौ भवहना) गदाण उत्प्रयेणा 
यकभ 

रु.५००।- ऩाॉच रुऩैमाॉ   

प्रोटोकर अनसुाय चौथौं ऩटक (नौ 
भवहना) गबण जाॉच सवहत िमथणङ 
सेन्टयभा सतु्केयी गदाण ऩोषण 
उत्प्रयेणा यकभ 

रु.५००।- ऩाॉच सम रुऩैमाॉ   

०-१५ भवहनाको फच्चाराई भामसक 
रुऩभा मनममभत १५ भवहनासम्भ 
फवृि अनगुभन गयेको आभाको 
उत्प्रयेणा यकभ 

रु.५००।- ऩाॉच सम रुऩैमाॉ   

प्रोटोकर अनसुाय चौथौं ऩटक (नौ 
भवहना) गबण जाॉच सवहत िमथणङ 
सेन्टयभा सतु्केयी गदाण सतु्केयी 
मातामात खचण 

रु. ५००।- ऩाॉच सम रुऩैमा   

 

स्िास््म सॊस्था प्रभखुको नाभ् 
हस्ताऺय् 
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