
 

तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 
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बाग-2 
तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरका 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को दपा 102 को उऩदपा (१) य (2) वभोजजभ 
तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको कानून उऩदपा (3) वभोजजभ सववसाधायणको जानकायीको 
रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता कामवववलध, २०७४ 

प्रस्तावना 

भात ृतथा जशश ुभतृ्मदुय घटाउनकुो साथै उच्चतभ भानलसक, शायीरयक, फवृि गनेको रालग सयुजऺत 
भात ृ स्माहाय गने अऩरयहामव बएकोरे सयुजऺत भाततृ्वको ऺेत्रभा सनुौरो हजाय ददनका भवहराका 
रालग रगानी गने जरुयी बएकारे भात ृय जशश ुभतृ्मदुय कभ गने, गणुस्तयीम स्वास् म सेवा फढाउन 
स्वस्थ आभा, जशश ुय फारफालरका स्वास् मभा सधुाय ल्माई स्वस्थ  सभाज लनभावण गने साथै नेऩारको 
सॊववधान वभोजजभ आधायबतू स्वस्थ सेवा ऩाउने जनताको सॊवैधालनक अलधकाय स्थावऩत गनेको रालग 
“स्वस्थ आभा स्वस्थ जशश ु स्वस्थ ऩरयवाय देश ववकासको भूर आधाय” बने्न तरुसीऩयु 
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उऩभहानगयऩालरकाको अवधायणाराई सपर कामावन्वमन गनव सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता 
२०७४ कामवक्रभ तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरकाको नगय कामवऩालरकाको लभलत २०७४ बदौ २८ 
गतेको वैठकको लनणवमानसुाय ऩारयत गरयएको छ । 

 

 

ऩरयच्छेद—१ 

प्रायजभबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् 

१) मो भागवदशवनको नाभ सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता २०७४ यहेको छ। 

२) मो भागवदशवनको नाभ सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता कामवक्रभ साउन १ गते देजख 
राग ुहनुेछ । मो तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरकाका १९ वटै वडाहरुभा राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् 

ववषम वा प्रसॊगरे अको अथव नरागेभा 

(क) भातजृशश ु सयुऺा तथा “सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता २०७४ ” बन्नारे 
तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरकारे भवहरा य फारफालरकाको स्वास् मभा सधुाय 
ल्माउनको रालग ववशेष स्वास् म कामवक्रभ बनी फझु्न ुऩदवछ । 

(ख)  “रजऺत वगव” बन्नारे गबववती बए देजख सतु्केयी बएको ३५ ददन लबत्रको आभा य 
वच्चाराई सभझन ुऩने छ । तरुसीऩयु उऩ भहानगयऩालरकाको स्थामी फालसन्दा हनु ु
ऩने छ । 

(ग)  “सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता कामवक्रभ” बन्नारे तरुसीऩयु 
उऩभहानगयऩालरका लबत्र सतु्केयी बएका भवहरा राई उत्प्रयेणा य ऩोषण जस्थलतभा 
आभा य फच्चाको स्वस् म सधुाय गनवका रालग उऩभहानगयऩालरकारे ल्माएको भवहरा 
य फारवालरका कामवक्रभ हो । 

(घ)  उऩभहानगयऩालरका बन्नारे तरुसीऩयु उऩभहानगयऩालरका सभझन ुऩनेछ । 
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(ङ)  ‘प्रोटोकर’ बन्नारे गबववती आभा फच्चाराई स्वस्थ य स्वास् म सेवा उऩबोग गनव 
तऩलसर अनसुायको कामवराई सभझन ुऩछव । 

अ) ऩवहरो गबववती  जाॉच — गबव यहेको चौँथो भवहनाभा ( जकुाको 
औषँधी÷वट. लड. खोऩ÷ आईयन चक्की सरुुवात गनूव ।) 

आ) दोस्रो जाॉच — छैठौ भवहनाभा– वट.लड खोऩ ÷आईयन चक्की लनमलभत 
खानऩुने (दोरो ो गबवभा वट.लड. रगाउन ुऩद न ।) 

इ) तेस्रो जाॉच —  आठौ  भवहनाभा ( आइयन चक्की गबववलत सरुुबएको 
चाय भवहना देजख प्रसलत बएको ४५ ददन सभभ लनमलभत खानऩुदवछ ) 

ई) चौँथो जाॉच— गबव यहेको नौं भवहनाभा गबववती जाॉच गनुवऩदवछ । 

(च) प्रसतुी सेवा नेऩार सयकायको सूचीकृत सॊस्थाफाट सेवा लरएको सलुनजित गरयएको 
कागजात ऩेश गयी प्रसतुी जाॉच गयेको फच्चाराई वव.लस.जी. खोऩ राएको य ३५ ददन 
लबत्र वडा कामावरमभा जन्भदताव गयाएको प्रभाणहरु ऩेश गनूवऩने छ । 

(छ) सतु्केयी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता कामवक्रभ ल्माउनकुो भखुम उदे्दश्म आभा य 
फच्चाराई गणुस्तयीम स्वास् म सेवा ददन ु , असर ऩारयवारयक वातावयणभा ऩोषणमकु्त 
खाद्य वस्त ुउऩबोग गनुव, स्वस्थ खानेऩानी, सयसपाई,  ऩोषण, गणुस्तयीम स्वास् म सेवा 
उऩबोग गनुव, सयुजऺत प्रसलुत सेवा लरन ु , आभा य जशशकुो भतृ्मदुयभा कभी ल्माउन,ु 

भवहरा य फारवालरकाभैत्री सेवा ववस्ताय गनूव, लनयोगी सऩुोवषत य स्वावरभवी नागरयक 
लनभावण गनुव जस्ता कामवहरु मस कामवक्रभको भखुम उदे्दश्म हो ।  

 

 

ऩरयच्छेद— २ 

कामावन्वमन कामवववलध 

१)  प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता आलथवक वषव २०७४÷०७५ देजख रागू हनुेछ । 

२) प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता तरुलसऩयु उऩभहानगयऩालरकाको १ देजख १९ वडाभा 
एकै साथ राग ुहनुेछ । 
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३) प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता प्राप्त गने राई प्रत्मेक गबववती आभारे प्रोटोकर अनसुाय 
य प्रसतुी स्माहायय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता कामवववलध अनसुाय लनमभ ऩगेुभा यकभ उऩरब्ध 
गयाईने छ । लनमभ ऩयुा नबए यकभ उऩरब्ध गयाउन फाध्म हनुे छैन । 

४) प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता यकभ रु. ५,०००।- (अऺरेुऩी  ऩाॉच हजाय) हनुे छ। 
मो यकभ दईु वकस्ता गरय ददइने छ । चाय ऩटक गबव जा“च य सचुीकृत स्वास् म सॊस्थाभा 
(नेऩारबय मा वावहय ऩलन ) प्रसतुी सेवा लरएभा  रु. ४००।- य रु. ५००।- गरय जभभा 
रु. ९००।- प्रसतुी सेवा लरएका सॊस्थावाट प्राप्त हनुे छ । 

५) दोस्रो वकस्ता यकभ रु. ४१००।- (अऺेरुऩी चायहजाय एकसम) तरुसीऩयु 
उऩभहानगयऩालरकाको वडा कामावरमफाट उऩरब्ध गयाईने छ । सो यकभ प्राप्त गनवको 
रालग ऩरयच्छेद २ को कामावन्वमन कामवववलध ४ नॊ. फूदा अनसुाय उऩरब्ध गयाईने छ । 

६) प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता एक जना भवहरा राई दईु वटा फच्चा वा दईु ऩटक 
प्रसतुी सेवा सभभ भात्र उऩरब्ध गयाईने छ । 

७) कुनै ऩलन गबववतीरे प्रोटोकर अनसुाय जाॉच नगयेता ऩलन प्रसतुी सेवा सूचीकृत स्वास् म 
सॊस्थाभा लरएको कागजात य ३५ ददन लबत्र वडा कामावरमभा जन्भदताव गयाई फच्चा राई 
वव.सी.जी खोऩ साथै प्रसतुी जाॉच गयाएभा रु. ३,०००।- (अऺेरुऩी तीनहजाय) उऩरब्ध 
गयाईने छ मो यकभ ऩलन दईु वकस्ताभा हनु ेछ रु. ५००।- (अऺरेुऩी ऩाॉचसम) सभफन्धीत 
प्रसतुी बएको सॊस्था फाट उऩरब्ध गयाइने छ  य रु. २५००।- (अऺरेुऩी दईु हजाय 
ऩाॉचसम) सभवन्धीत वडा कामावरम उऩरब्ध गयाईने छ । 

८) प्रसतुी सेवा स्वास् म सॊस्था लरदा फच्चा ऩवहरै ऩेट लबत्र भयेको वा जन्भीसकेऩलछ भयेभा उक्त 
फच्चाको जन्भदताव य खोऩ रगाएको काडव नबएऩलन बत्ता उऩरब्ध गयाउनफाट फन्चीत गरयने 
छैन । 

९) साभाजजक,आलथवक, बौगोलरक रुऩभा टाढा बई स्वास् म चेतनाको अबाफ जानकायी नबई 
स्वास् म सेवाको ऩहुॉच फाट टाढा य साभाजजक रुऩभा ववबेद भा ऩारयएका भवहराहरुरे घयैभा 
प्रसतुी बएभा प्रसतुी जाॉच फच्चाराई खोऩ य ३५ ददन लबत्रभा फच्चाको जन्भदताव तरुसीऩयु 
उऩभहानगयऩालरकाको स्थामी फालसन्दा बएभा प्रसतुी स्माहाय प्रोत्साहन ऩोषण बत्ता एक भटु 
रुऩभा रु.१,०००।- (अऺेरुऩी एकहजाय) सभफन्धीत जन्भदताव गयाएको वडा कामवरमफाट 
उऩरब्ध गयाईने छ । 
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१०) लनजाभलत मा सयकायी कभवचायीको सवारभा सयकायरे नै ववशेष बत्ता वा सेवा सवुवधाका 
व्मवस्था गयेको हनुारे दोहोयो सवुवधा लरन नऩाइन ेलनमभानसुाय मो सवुवधा प्राप्त गनव सवकन े
छैन । 

11) ववववध् मस कामवववधीभा थऩ प्रट ऩानुवऩने अवस्थाभा कामवऩालरकारे गनव सक्न ेछ । 

  

 

  आऻारे, 
आनन्द सारु 

       प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


