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भहाफ ुगाउॉऩाधरका,दैरेखको 
भात-ृशिि ु(सतु्केयी) बेटघाट कामयक्रभ सॊचारन कामयविधध्२०७८ 

 

प्रस्तािना  ्

 मस भहाफ ुगाउॉऩाधरका, दैरेखको ऺेत्रधबत्रका गबयिती/सतु्केयी आभा तथा निजात शििकुो 
गणुस्तयीम स्िास््मको राधग भात ृतथा शिि ुस्िास््म य ऩोषणको शस्थधतभा ऩूणयरुऩभा सधुाय ल्माउन 
उऩाध्मऺसॉग भवहरा कामयक्रभ भापय त गबयिती/सतु्केयी बेटघाट/कोिेरी कामयक्रभराई व्मिशस्थत गनयका 
राधग स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११(झ) फभोशजभ कामयऩाधरकाफाट भात ृ
(सतु्केयी)शिि ुबेटघाट कोिेरी कामयक्रभ सॊचारन कामयविधध-२०७८ स्िीकृत गयी राग ुगरयएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

१.सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब्(१) मस कामयविधध नाभ गबयिधत/सतु्केयी भातशृिि ुबेटघाट/कोिेरी कामयक्रभ 
सॊचारन कामयविधध-२०७८ यहेको छ ।  

 २) मो कामयविधध २०७८ श्रािण देशख प्रायभब बएको भाधननेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा  

क) "गाउॉऩाधरका" भहाफ ुगाउॉऩाधरका, दैरेखराई सभझन ुऩनेछ । 

ख) "अध्मऺ" बन्नारे गाऊॉ ऩाधरकाको अध्मऺराई सभझन ुऩने छ । 

ग) "कामायऩाधरका" बन्नारे भहाफ ुगाऊॉ  कामयऩाधरकाराई सझ्न ुऩदयछ । 

घ) "उऩाध्मऺ" बन्नारे भहाफ ुगाऊॉ ऩाधरकाको उऩाध्मऺराई सभझन ुऩदयछ । 

ङ) "प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत" बन्नारे भहाफ ुगाऊॉ ऩाधरकाको प्रभखु प्रिासकीम अधधकृतराई सभझन ु
ऩदयछ । 

च) "िडा" बन्नारे गाऊॉ ऩाधरकाका ६ िटा िडाहरुराई सभझन ुऩदयछ । 

छ) "िडाअध्मऺ" बन्नारे भहाफ ुगाऊॉ ऩाधरकाका िडाको अध्मऺराई सभझन ुऩदयछ । 

ज) "भात ृशिि ुसाहास" बन्नारे गाउॉऩाधरका धबत्र यहेका स्महाय सॊयऺण य सहमोग व्मिस्थाऩन राई 
सभझन ुऩदयछ । 
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झ)"रऺीत िगय " बन्नारे गयीि, विऩन्न, दधरत, असहाम, फेसाहाया, न्मून आम बएका अिक्त अऩाङ्गगता 
गबयिती तथा स 'त्केयी भवहराई सभझन ुऩछय । 

ञ) "रशऺत िगय व्मशक्त" बन्नारेभहाफ ुगाउॉऩाधरकाभा स्थामी िा अस्थामी फसोफास गयेका गबयिती 
भवहरा फसोसास गयेक गबयिती भवहरा तथा धनजफाट जन्भेका सतु्केयी आभा तथा शिि ुदिैुराई 
सभझनऩुछय  

ट) "स्िास््म सॊस्था" बन्नारे अस्ऩतार, प्राधथभक स्िास््म केन्र, स्िास््म चौकी, साभदुामीक स्िास््म 
इकाईराई सभझन ुऩछय । 

ठ) "खचयको भाऩदण्ड तथा नभसय" बन्नारे दपा ३ अन्तगयत अनसूुची-१ भा बएको खचय नभसय राई 
जनाउछ । 

ङ) "कामयक्रभ मोजना" बननुारे भात-ृशिि ु(सतु्कयी) बबेटघाट काकय मयभराई सभझन ुऩदयछ । 

ढ) " कामयक्रभ अिधध" बन्नारे कामयक्रभ रागू हनुे आधथयक फिषयराई सभजन ुऩदय । 

ण) "शजभभेिाय स्स््मकभी" बन्नारे कामयक्रभ कामयन्िमन गनयको राधग तोवकएको कभयचायी तथा 
स्िास््मकभीराईसभझन ुऩदयछ । 

त) "कोसेरी " बन्नारे सतु्केयी हनु ुबन्दा अगाडी िा बईसकेऩधछ सतु्केयी आभा तथा शििकुो ऩोषण 
शस्थधतभा सधुाय ल्माउन िा फढाउन उऩहायको रुऩभा खाद्य साभग्री शजन्सी नगद सभेतराई सभझन ु
ऩदयछ  

३. भात-ृशिि ु(सतु्केयी) बेटघाट।कोिेरी कामयक्रभको उदे्दश्म देहाम फभोशजभ यहेको छ्- 

क) भवहराहरुराई स्िास््म सॊस्थाभा सतु्केयी गयाउन प्रोत्सावहत गनुय । 

ख) भवहराहरुराई स्िास््म सॊस्थाभा गई धनमधभत गबयजाॉच गयाई आभा तथा शििकुो स्िास््म शस्थधतको 
फायेभा जनकायी प्राप्त गनुय । 

ग) सयुशऺत भाततृ्िको सधुनशितता प्रदान गनुय । 

घ) ऩोषण मकु्त खानाको  जनचेतना अधबिदृ्बि गनुय । 

ङ) भात ृभतु्मदुय तथा फार भतृ्मसदय घटाउन ु। 

च) न्मानो कऩडा तथा ऩोषण मकु्त खानाको व्मिस्थाऩन गने गयाउने । 

छ) स्िच्छ तथा सस्िस्थखय सयसपाईको िायेभा जनचेतना गयाउनय । 
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ऩरयच्छेद- ३ 

कोसेरी सभफन्धी व्मिस्था 

४. कोसेरी वितयण सभफन्धी प्रकृमा् 

क) स्िास््म िाखा भापय त त्मॊक सॊकरन गयी दपा (८) फभोशजभको सधभधतभा ऩेि गने । 

ख) सधभधतको फैठकफाट राबग्राही छनौट गने । 

ग) उऩाध्मऺको तेततृ्िभा जनप्रधतधतधध, स्िास््म िाखा सभेतको सहबाधगताभा राबग्रहीको घय भा ऩगुी 
कोसेरी हस्तान्तयण गने । 

५. कोसेरी सभफन्धी व्मिस्था् 

१. उऩाध्मऺसॉग भवहरा कामयक्रभ अन्तयगत विियण गरयने कोसेरी शजन्सी िा नगद उऩरब्ध गयाइनेछ । 

२. कोसेरी सतु्केयी आभा तथा निजात शििकुो ऩोषण शस्थधत सधुायको राधग य. ३५००। (धतन हजाय 
ऩाॉच सम) भा नफढ्ने गयी उऩरब्ध गयाइने छ । 

३. अन्म आिश्कीम व्मिस्थाऩन खचय उऩरब्ध गयाउन सवकने छ । 

४. कोसेरीभा ऩोषण स्िास््म सधुाय हनुे खारका खाद्य साभाग्री जस्तै चाभर, भास,ु अण्डा, शघउ जस्ता 
फस्त ुप्माकेजको रुऩभा वितयण गरयने छ । मसयी वितयण हदुाॉ ऩवहरो ऩटकको राधग एकआधथयक 
िषय धबत्रका राबग्रहीको राधग आ.ि. को अशन्तभभा एक कामयक्र भापय त उऩरब्ध गयाईने व्मिस्था 
धभराईने छ । 

६. कोसेरी प्राप्त गदाय ऩेि गनयऩने कागजाजत् 

क) सतु्केयी भवहराको धनिेदन 

ख) स्िास््म सॊस्थारे प्रदान गयेको निजात शििकुो जन्भ प्रभाण ऩत्र, 

ग) िडा कामायरमको धसपारयस 

घ) धनमधभत गबयजाॉच गयेको स्िास््म सॊस्थाको प्रभाण. अबरेख व्मस्थाऩन् 

ङ) गरयि/वहॊसावऩधडत/विऩन्न भवहराराई प्राथधभकता द्बदइने छ । 
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७. अधबरेख व्मिस्थाऩन् 

क) स्िास््म िाखारे सतु्केयी तथा नजिात शििकुो विियण अध्मािधधक गयी याख्नन ुऩनेछ  । 

ख) कामयक्रभको प्रगधत कामयऩाधरका फैठकभा धनमभधत रुऩभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

विविध 

८. राबग्राही छनौट सधभधत सभफन्धी व्मिस्था् १) भात ृशिि ु(सतु्केयी) बेटघाट कामयक्रभ सॊचारनको राधग 
देहाम फभोशजभको राबग्राही छनौट सधभधत गठन हनुेछ । 

क) गाउॉऩाधरका उऩाध्मऺ    सॊमोजक 

ख) साभाशजक विकास सधभधतका सॊमोजक   सदस्म 

ग) कामयऩाधरका सदस्म भध्मेफाट एकजना (भवहरा) १ जना सदस्म 

घ) स्िास््म िाखा प्रभखु      सदस्म सशचि 

९. फाधा अड्काउ पुकाउने् १) मो कामयविधध कामायन्िमनभा फाधा अड्काउ आईऩयेभा कामायऩाधरकाफाट 
फाधा अड्काउ पुकाउन सवकने छ ।  

२) मस कामयविधधको कामायन्िमनभा कुनै सभस्मा देशखएका गाउॉ कामयऩाधरकाकारे आिश्मकता अनसुाय 
ऩरयभाजयन सॊिोधन गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 


