
 

 

 
 

 
 
 
 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 3        संख्या: 4       लमलि: 2076/06/03 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
विपन्न पररिार संस्थागि सतु्केरी प्रोत्साहन विमा िथा छोरी जन्म 

प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्िी काययविलि, 2076 
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प्रस्िािनााः- 

        मािजृशश ु स्िास््य सेिा काययक्रमिाई थप प्रभािकारी बनाउन रामपरु नगरपालिकाबाट 
स्िास््य संस्थामा सतु्केरी हनु जाने मवहिाहरुिाई न्यूनिम विमा शलु्क बराबरको आलथयक सहायि 
उपिब्ि गराउने र छोरी जन्माउने मवहिािाई मनोबि बढाउन थप आलथयक सहायि उपिब्ि गराई 
शनु्य होम डेलिभरीमा पयुायउनको िालग बजेट ्यिस्था गरेकोिे काययसञ्चािन गनय काययविलि 
अिश्यक भएको हुुँदा,  

                रामपरु नगरपालिकािे "विपन्न पररिार संस्थागि सतु्केरी प्रोत्साहन विमा िथा 
छोरी जन्म प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्िी काययविलि 2076" ियार गराइएको छ। 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः- 

(क)  यस काययविलिको नाम "विपन्न पररिार संस्थागि सतु्केरी प्रोत्साहन विमा िथा छोरी 
जन्म प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्िी काययविलि 2076"  रहेको छ। 

(ख) यो काययविलि नगरकाययपालिकाबाट पाररि भएपलछ िरुुन्ि िाग ुहनुेछ। 

2. पररभाषााः- विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमााः- 

(क) "स्िास््य संस्था" भन्नािे नेपाि सरकारको मान्यिा प्राप्त स्िास््य संस्थाहरु सरकारी 
िा गैरसरकारी दिैुिाई िझु्नपुछय। 

(ख) "बालथयङ्ग सेन्टर" भन्नािे सरुजिि सतु्केरी हनुको िालग स्िीकृि मापदण्ड अनसुार 
सतु्केरी गराउने स्िास््य संस्थािाई िझु्नपुछय। 

(ग) "शोि भनाय रकम" भन्नािे सतु्केरी पररिारिे एक िषय लभत्रको िालग विमा वप्रलमयम 
न्यूनिम शलु्क लिरी लिएको रलसद अनसुार नगरपालिका आलथयक प्रशासन शाखा 
समि शोि भनायका िालग मागेको रकम सम्झनपुछय। 

(घ) "स्थानीय िह" भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुछय। 

(छ) "छोरी जन्म प्रोत्साहन भत्ता" भन्नािे स्िास््य संस्थामा गई सतु्केरी भएका मवहिािाई छोरी 
जन्मेमा नगरपालिकाबाट थप उपिब्ि गराउने रकम बझु्नपुछय।  

(च) "सरकारी कमयचारी" भन्नािे संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा काययरि जशिा सेिा. स्िास््य सेिा 
र लनजामिी िथा स्थानीय िहका कमयचारीिाई बझु्नपुछय। 
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3. उद्दशे्याः-  

1. मािजृशश ु स्िास््य सेिाको पहुुँच बढाई शोि भनाय विमा रकमबाट माि ृ िथा निजाि 
जशशकुो उपचार िथा पोषणा सिुार गनय पररिारमा आलथयक सहायि उपिब्ि गराउन ु
यसको मखु्य उदे्दश्य हो। 

2. छोरी जन्म प्रोत्साहन भत्तािे आमा िथा पररिारमा छोरी जन्मदा नकारात्मक भािनािाई 
सकारात्मक िलु्याउन ुयसको उदे्दश्य हो। 

 

4. सेिा लिन ेप्रवक्रयााः- 

1. गभयिलि भएको थाहा हनुा साथ िडा कायायियमा गई गभय दिाय गराउने। 

2. स्िास््य संस्थामा लनयमीि (कम्िीमा ४ पटक- गभयको चौथौ मवहना, छैठौँ मवहना, आठौँ 
मवहना र निौ मवहना अलनिायय) लनयमीि गभय पररिण गराउने। 

3. पायक पने िालथयङ्ग सेन्टरमा सतु्केरी हनु जाने र िालथयङ्ग सेन्टरिे रेफर गरेमा सम्बजन्िि 
अस्पिाि पलुग बच्चा जन्माउने र जन्म प्रमाण पत्र लिने। 

4. सतु्केरी पश्चाि कम्िीमा लिन पटक (२४ घण्टा लभत्र स्िास््य संस्थामा, लिन ददन लभत्र 
मवहिा स्िास््य स्ियमसेविकासुँग, साि ददन लभत्र मवहिा स्िास््य स्ियमसेविकासुँग) 
स्िास््य अिस्था जाुँच िथा परामशय लिने। 

5. निजशशिुाई पायक पने खोप केन्रमा िगी लनयमानसुार खोप िगाई खोपको मात्रा परुा 
गने । 

6. 35 ददन लभत्र जन्मदिाय गराईसक्न।े  

7. आमा र निजशशकुो विमा गराउने। 

8. बच्चा जन्मेको िीन मवहना लभत्र आिश्यक कागजािहरु रामपरु नगरपालिका स्िास््य 
शाखामा पेश गररसक्नपुनेछ । सो पलछ आएका लनिेदन उपर विमा गराउन िा शोिभनाय 
रकम उपिब्ि गराउन नगरपालिका िाध्य हनुे छैन। 

9. विमा शोि भनायको रकम प्राप्त गनयको िालग संिग्न हनुपुने कागजािहरुाः- 
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क) नागररकिाको प्रलिलिपी (नागररकिा नगरपालिका बावहरको भई वििाह रामपरुमा 
भएको मवहिाको िालग वििाह दिाय प्रमाण पत्र प्रलिलिपी पेश गने।)  

ख) लनयमीि गभय पररिण प्रमाण प्रलिलिपी।  

ग) स्िास््य संस्थाबाट प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र प्रलिलिपी।  

घ) जन्म दिाय प्रमाण पत्र प्रलिलिपी।  

ङ) आमा र निजशशकुो विमा काडयको प्रलिलिपी।  

च) रेफर भएका सतु्केरी मवहिाका िालग रेफरको फोटोकवप िा बलथयङ्ग सेन्टरिे रेफर 
गरेको भने्न प्रमाजणि पत्र। 

छ) स्िास््य विमा गदाय शलु्क लिरेको रलसद िा नविकरण गदाय शलु्क लिरेको रलसद  

ज) शोिभनाय रकम प्राप्त गनयको िालग लनिेदन ।  

झ) सरकारी कमयचारीको हकमा उपदफा १,२ र ५ को लनयम िाग ुहनुेछैन।  

पनुश्चाः मालथ उल्िेजखि िदुा नं ३ मा ४ पटक लनयलमि गभय जाचुँ िेजखएको 
भएिापलन समय नपलुग जन्म भएकाहरुको हकमा यो लनयम िाग ुहनुेछैन। 

 

5. विमा शोिभनाय रकम भकु्तानी सम्बन्िी न्यूनिम शियहरु: 
1. बच्चा जन्मेको िीन मवहना लभत्र नगरपालिकाको सम्बजन्िि बलथयङ्ग सेन्टर िथा िडा 

कायायियमा उल्िेजखि कागजाि सवहि लनिेदन ददई सक्नपुनेछ।  

2. सतु्केरी मवहिाको उमेर २० िषय पगेुको हनुपुनेछ।  

3. नगरपालिका लभत्रका बलथयङ्ग सेन्टरहरुिे रेफर गरेकाहरुिाई मात्र विमा रकम उपिब्ि 
गराईनेछ अथायि आफू खसुी सतु्केरी सेिाका िालग अन्य संस्थामा सतु्केरी भई आएमा 
विमा रकम उपिब्ि हनुेछैन।  

4. सतु्केरी ्यथा िागी हजस्पटि जाुँदै गदाय बाटोमा नै बच्चा जन्माएको भएिा पलन उक्त 
अिस्थामा नजजकको अस्पिाि िा स्िास््य चौकी पगुी सतु्केरी सेिा लिई प्रमाण लिन ेर 
लनजिाई समेि विमाको रकम उपिब्ि गराईनेछ।  

5. विमा शोिभनाय शलु्क न्यूनिम अंकमा भकू्तानी ददइनेछ । (रु ३५००/- मात्र)   
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6. छोरी जन्म प्रोत्साहन रकम रु ५००/- मात्र (स्िास््य संस्थामा जन्मिाई मात्र) प्राप्त 
गनयका िालग छोरीको नाममा खािा खोिी खािा नम्बर स्िास््य शाखामा उपिब्ि 
गराएपलछ रकम खािामा जम्मा गररनेछ। 

7. बच्चा जन्माउन ुअगालड विमा भईसकेको पररिार हकमा सतु्केरी पोषण भत्ता िापि रु 
१३००/- र बच्चाको िालग थप गनुयपने (पररिार संख्या पाुँच भन्दा मालथ पगेमा) रकम 
रु ७००/- समेि गरी जम्मा रु २०००/- उपिब्ि गराईनेछ ।पररिार संख्या पाुँच 
भन्दा कम भएमा पोषण भत्ता रु १३००/- मात्र उपिब्ि गराईनेछ।  

8. विमा शोिभनाय रकम िथा छोरी जन्म प्रोत्साहन रकम आषाढ २५ गिे सम्मको िालग 
मात्र भकू्तानी हनुेछ।  

9. भकू्तानी रकम सकेसम्म बलथयङ्ग सेन्टर िा िडा कायायिय माफय ि उपिब्ि गराईनेछ। 

 

6. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलि  

1. यस काययवििी िमोजजमको कायय भए िा नभएको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनयका िालग 
िपसीि िमोजजमको सलमलि रहनेछ।  

नगर प्रमखु        संयोजक 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि      सदस्य 

नगरपालिकाको सामाजजक विकास सलमलि संयोजक िा  

लनजिे िोकेको सलमलिको सदस्य      सदस्य 

नगर प्रमखुिे िोकेको १ जना स्िास््य प्राविलिक िा  

नगरपालिका सदस्य       सदस्य 

स्िास््य संयोजक        सदस्य सजचि 

आिश्यकिा िमोजजम सलमलििे बैठकमा कमयचारी िा अन्य जन प्रलिलनिीिाई आमन्त्रण 
गनय सक्नेछ।  

2. यो सलमलििे यो काययक्रम कायायन्ियनको न्यूनिम तै्रमालसक िैठक िसी अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कनको कायय गनेछ।  

3. सलमलिको िैठक िसेिापिको िैठक भत्ता नगरपालिकाको लनयमानसुार प्राप्त गनेछन।्  
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4. कुनै विषयमा वििाद परेमा िा यस काययवििी िाहेकका अन्य विषयहरु आएमा यस 
सलमलििे लनणयय गनय सक्नछे।  

 

7. विवििाः 
1. स्िास््य विमा सम्बजन्ि प्रलििेदन स्िास््य शाखाबाट नगरकाययपालिकामा 

अियिावषयक रुपमा पेश गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाजणकरण लमलि: 2076/06/03 

आज्ञािे 

(बाबरुाम अयायि) 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


