
कार्ाान्वर्न ढााँचा सम्वन्धी

जानकारी

मानबहादुर कुुँ वर,

प्रदेश समन्वयकर्ाा, बहुके्षत्रीय पोषण योजना (MSNP) 

कणााली प्रदेश योजना आयोग, सुरे्खर्

१४ माघ २०७७

बहुके्षत्रीर् पोषण कार्ाक्रम-दोस्रो
(२०१८ देखि २०२२)



बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रमको

संक्षक्षप्त जानकारी

• बालबाक्षलका, मक्षहला र क्षकशोरीहरुमा हुने सबै प्रकारका कुपोषण (१. नु्यन पोषण : पुड्कोपन,
ख्याउटेपन, कमर्ौल र रक्त अल्पर्ा र २.अक्षिक पोषण : मोटोपन र अक्षिक र्ौल) घटाउन
बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम सन् २०१३ देखर्ख कायाान्वयनमा ल्याइएको ।

• पोषण क्षवशेष (स्वास्थ्य), संवेदनशील र समर्ा बनाउने (कृक्षष, पशुपंक्षी, मक्षहला बालबाक्षलका, 
क्षशक्षा, र्खानेपानी र्र्ा सरसफाई र शासकीय प्रबन्ध) कायाक्रमहरु माफा र् कुपोषण घटाउने

लक्ष्य क्षलईएको ।

• नेपाल सरकारको नेरृ्त्वमा प्रदेश र स्र्ानीय र्हको साझेदारीमा कायाान्वयनमा आएको ।

• चालु आक्षर्ाक वषाको बजेट क्षसक्षलङ र मागादशान स्र्ानीय र्हलाई पठाईएको ।



कार्ाक्रम मोडालिटी संकेत लजल्ला स्थानी

र् तह

आ. ब

हाल कायाान्वयन भएको 30 308 2077/78

पुणा प्याकेज सञ्चालन 7 75 2077/78

आंक्षशक प्याकेज सञ्चालन 21 206 2077/78

पुणा प्याकेज सञ्चालन 14 131 2078/79

आंक्षशक प्याकेज सञ्चालन 5 33 2078/79

कायाक्रमले समेटेका क्षजल्लाहरु

कार्ाक्रम

मोडालिटी

संकेत लजल्ला स्थानीर् तह

हाल कायाान्वयन भएको 8 60

पुणा प्याकेज सञ्चालन 1 10

आंक्षशक प्याकेज सञ्चालन 1 9

यस आव मा ५८ क्षजल्लाका ५८९ स्र्ानीय र्हहरु

कणााली प्रदेश



कार्ाक्रम लिस्तारको प्रारुप

आ.ब. २०७७।७८

•हाल कायाान्वयन भएका ३० क्षजल्लाका ३०८ स्र्ानीय र्हमा बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रमको पूणा

प्याकेजको क्षनरन्तरर्ा ।

•७ क्षजल्लाका ७५ स्र्ानीय र्हमा पूणा प्याकेज सक्षहर् क्षवस्तार ।

•२१ क्षजल्लाका २०६ स्र्ानीय र्हमा आंक्षशक प्याकेज सक्षहर् क्षवस्तार ।

•पोषण क्षवशेष (स्वास्थ्य के्षत्र) कायाक्रमहरु ७७ क्षजल्लाका ७५३ स्र्ानीय र्हमा कायाान्वयन हुने ।

आ.ब. २०७८।७९

•आ.ब. २०७७।७८ मा कायाक्रम कायाान्वयन स्र्ानीय र्हमा सोही अनुसार हुने र केही स्र्ानीय र्हमा

पूणा प्याकेज सक्षहर् क्षवस्तार ।

•१४ क्षजल्लाका ३३ स्र्ानीय र्हमा बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रमको आंक्षशक प्याकेज सक्षहर् क्षवस्तार ।

•५ क्षजल्लाका ३३ स्र्ानीय र्हमा स्र्ानीय र्ह माफा र् नै कायाक्रमय सञ्चालन गना सहजीकरण हुने ।



स्थानीर् तहमा सञ्चािन हुने लक्रर्ाकिापहरु

पुणा प्याकेज आंलिक प्याकेज

• स्र्ानीय र्हमा बहुके्षत्रीय पोषण योजनाले र्ोकेको

क्षवषयगर् के्षत्रः स्वास्थ्य, क्षशक्षा, कृक्षष क्षवकास, पशुपंक्षी

क्षवकास, मक्षहला र्र्ा बालबाक्षलका, र्खानेपानी सरसफाई र

शासकीय प्रबन्ध जस्ता क्षवषयगर् के्षत्रहरुको पुणा

सहभाक्षगर्ा ।

• उले्लखर्खर् के्षत्रका नू्यनर्म कायाक्रमहरु सक्षहर्को एकीकृर्

योजना र्जुामा, कायाान्वयन र्र्ा प्रक्षर्वेदन ।

• र्ोक्षकएका स्र्ानीय र्हमा मक्षहला सहकारी र्र्ा समुहमा

आयआजानका लागी अनुदान र सामुदायीक क्षवद्यालयमा

र्खानेपानी योजना सञ्चालन ।

• प्रक्षवक्षिमा आिाररर् व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीको स्र्ापना र

प्रक्षर्वेदनमा सूक्षनक्षिर्ा ।

• प्रते्यक स्र्ानीय र्हमा स्वयंसेवकको व्यवस्र्ा वा पूणारुपमा

बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम हेने कमाचारी र्ोक्षकने ।

• स्र्ानीय र्ह र्र्ा वडामा र्हमा पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा

क्षनदेशक सक्षमक्षर्को गठन र्र्ा क्षक्रयाक्षशलर्ा ।

• कखिमा स्वास्थ्य र शासकीय प्रबन्ध जस्ता क्षवषयगर् के्षत्र

सहभाक्षगर्ा ।

• बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रमको एकीकृर् बाक्षषाक योजना

र्यारी ।

• पोषण सम्वन्धी बाल अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका

सम्वन्धमा आमा र्र्ा क्षशशु स्याहारकर्ाालाई अक्षभमुर्खीकरण

।

• नेपाल सरकारबाट क्षवर्रण भएको बाल पोषण भत्तालाई

बाल्यकाक्षलन क्षशशुआहारसुँग आवद्धर्ा ।

• प्रक्षवक्षिमा आिाररर् व्यवस्र्ापन सूचना प्रणालीको स्र्ापना र

प्रक्षर्वेदनमा सूक्षनक्षिर्ा ।



बजेट व्यवस्र्ापन

र्ह बजेट रु हजार प्रक्षर्शर्

स्र्ानीय र्ह 1198563 90%

प्रदेश 68500 5%

क्षजसस 16338 1%

केन्द्र (स्वास्थ्य समेर्) 53599 4%

जम्मा 1337000 100%

90%

5%
1%4%

बजेट

स्र्ानीय र्ह

प्रदेश

क्षजसस

केन्द्र (स्वास्थ्यसमेर्)



क्षजल्लागर् बजेट क्षवक्षनयोजन कणााली प्रदेश
आ ब २०७७।७८

लजल्लागत बजेट लिलनर्ोजन

15985

10447

20352 19737
22647 21229

16571

30175
28022

8481

बजेट रु हजारमा
लजल्ला

स्थानीर्

तह िडा

जम्मा

बजेट

हुम्ला 7 44 15985

मुगु 4 45 10447

डोल्पा 8 65 20352

जुम्ला 8 60 19737

काक्षलकोट 9 82 22647

जाजरकोट 7 77 21229

रुकुम पक्षिम 6 73 16571

दैलेर्ख 11 90 30175

सल्यान 10 83 28022

सुरे्खर् 9 99 8481

१० 79 718 193646



क्षजल्लागर् बजेट क्षवक्षनयोजन कणााली प्रदेश

(संबेदनक्षशल र क्षबशेष)
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क्षबद्यालयमा र्खानेपानी

र्र्ा सरसफाई
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२७ २१६००
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कायाकंम सन्चालनका
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जम्मा ५१ ३६६००



कार्ाान्वर्न संरचनाको कार्ालजमे्मिारी

संघीर् मालमिा तथा सामान्य
प्रिासान मन्त्रािर्ः
स्र्ानीय र्हमा रकम हस्तान्तरण गने,

प्रक्षर्वेदन क्षलने, संघीय क्षनकायमा प्रक्षर्वेदन

गने, स्र्ानीय र्हको क्षमर्ा क्षवकास र

कायाान्वयनमा सहजीकरण, सुपररवेक्षण

र्र्ा अनुगमन कायाान्वयनको क्षजमे्मवारी

महाशार्खा।शार्खामा रहने,

रालरिर् र्ोजना

आर्ोगः

नीक्षर्गर् मागादशान, 

कायाान्वयनमा

सहजीकरण, अनुगमन

मुल्याकंन र भावी

कायाक्षदशा क्षनिाारण

लिषर्गत मन्त्रािर्ः

के्षत्रगर् कायाक्रम पक्षहचान, स्र्ानीय

र्हमा आवश्यकर्ा पक्षहचान र्र्ा

क्षमर्ा क्षवकासको के्षत्र पक्षहचान

लगायर्का कायामा मूख्य भूक्षमका

रहने।

प्रदेिः
प्रदेशस्तरको पोषण खस्तक्षर् र्यारीमा सहयोग गने, स्र्ानीय र्हवाट

प्राप्त क्षववरणको प्रदेशगर् रुपमा एकीकृर् प्रक्षर्वेदन बनाउने र्र्ा

स्र्ानीय र्हमा आफ्नो स्रोर् पररचालन गने । प्रदेश क्षभत्रका स्र्ानीय

र्हमा कायाक्रम कायाान्वयनमा सहजीकरण र्र्ा स्र्ानीय र्हको

क्षमर्ा क्षवकासमा सहयोग गने।

गाउाँपालिका।नगरपालिका

पोषण स्वयम् सेवक, शार्खाको फोकल पसान, प्रमुर्ख प्रशासकीय

अक्षिकृर्को मुख्य क्षजमे्मवारी र्र्ा क्षनवााक्षचर् जनप्रक्षर्क्षनक्षिको

संयोजनमा स्र्ानीय र्हवाट कायाान्वयन क्षनदेक्षशका अनुसार
कायाक्रमको कायाान्वयन, WBRS प्रणाली अनुसारको प्रक्षर्वेदन,

आन्तररक समीक्षा, स्र्ानीय स्रोर् पररचालन र्र्ा गैर सरकारी

लजल्ला समन्वर् सलमलतको

कार्ाािर्ः
कायाान्वयनमा सहजीकरण, स्र्ानीय

र्हमा रहने पोषण स्वयम सेवकको

चौमाक्षसक वैठक सञ्चालन, स्र्ानीय

र्हको अनुगमन, क्षमर्ा क्षवकासमा
सहजीकरण गने।

क्षज.स.स.मा रहने शार्खा अक्षिकृर्को

मुख्य क्षजमे्मवारी रहने।



स्र्ानीय र्हमा बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम

सञ्चालन संरचना

स्र्ानीय र्ह

स्वास्थ्य शार्खा
कृक्षष क्षवकास

शार्खा
पशुपंक्षी क्षवकास

शार्खा
क्षशक्षा शार्खा

मक्षहला

बालबाक्षलका

र्खानेपानी

सरसफाई

शासकीय

प्रवन्ध

पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा

क्षनदेशक सक्षमक्षर् वडा कायाालय /

पोषण र्र्ा र्खाद्य

सुरक्षा क्षनदेशक

सक्षमक्षर्

एकीकृर् कायाक्रम,

कायायोजना, कायाान्वयन, 

अनुगमन र प्रक्षर्वेदन



लक्षक्षर् वगा र के्षत्रको छनौट र प्रार्क्षमकर्ा

क) गभावर्ी र सुते्करी मक्षहला, दुई वषामुक्षनका बालबाक्षलका, र क्षकशोरी,

र्ख) कुपोषण भएको बालबाक्षलकाको संख्या बढी भएको, र्खानेपानी र्र्ा

सरसफाइ सुक्षविा कमी भएको, शैक्षक्षक खस्र्क्षर् नू्यन भएको, र्खाद्य सुरक्षा कमी

भएकोजस्ता पोषणसुँग सम्बखन्धर् समस्या भएको वगा, समुदाय, स्र्ान,

ग) आक्षर्ाक, सामाक्षजक र भौगोक्षलक रूपमा क्षपछक्षडएको वगा, समुदाय र स्र्ान,

घ) लैंक्षिक समानर्ा, मक्षहला सशक्तीकरण र सामाक्षजक समावेशीकरण हुने,

ङ) मक्षहलाको आक्षर्ाक र्र्ा सामाक्षजक सशक्तीकरणमा सहयोग पुगे्न र

मक्षहलाको दैक्षनक कायाबोझमा कमी ल्याउने,

च) स्र्ानीय र्हले पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षाका कायाक्रम सञ्चालन गनुापछा भनी

एक्षकन गरेका समुदाय र वस्ती ।



के्षत्रगर् बजेट व्यवस्र्ापन

• पोषण क्षवशेष (स्वास्थ्य केखन्द्रर्) कायाक्रमका लागी छुटै्ट उपक्षशषाक सक्षहर्

उपलब्ध गररएको

• पोषण संवेदनक्षशल र्र्ा समर्ा बनाउने (स्वास्थ्य बाहेक) कायाक्रमका

लागी एकमुष्ठ बजेट उपलब्ध गररएको

– हरेक स्र्ानीय र्हमा पोषण स्वयंसेवकको सुक्षविा लगायर् पोषण संवेदनशील के्षत्रमा र्खचा गने गरी रु ९

लार्ख र,

– मानव क्षवकास सूचकांक, जनसंख्या, के्षत्रफल सक्षहर्को कम्पोक्षजट इने्डक्सको आिारमा बजेट बाुँडफाुँट

गररएको ।

• स्र्ानीय र्हले बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम अन्तरगर् पोषण क्षवशेष र

पोषण संवेदनक्षशल क्षक्रयाकलापहरुको कायाान्वयनका लाक्षग र्प बजेट

क्षवक्षनयोजन गरेको (नू्यनर्म २ देखर्ख ४० लार्ख सम्म)।जसै्त: पोषण झोला क्षबर्रण,

पोपण मैत्री स्र्ानीय शासन अवलम्बन, पोषण मैत्री नमुना गाुँउ र्र्ा टोल घोषणा, पोषण दुर् र

जनशखक्त पररचालन, एक घर एक करेसावारी अक्षभयान, उपाध्यक्ष र्र्ा उपमेयरको कोशेली कायाक्रम,
स्तनपान र्र्ा पोषण कनार स्र्ापना, गभावक्षर् सम्मान, स्वस्र् बच्चा प्रक्षर्योक्षगर्ा, गभावक्षर्को घरमा

हररयो झण्डा आक्षद ।



आ ब २०७७।७८ बाट

कणााली प्रदेश योजना आयोगबाट

सल्यान र सुरे्खर् क्षजल्लामा

सन्चालन गररने बहुके्षत्रीय पोषण

कायाक्रम



आ.ब. २०७७।७८मा सन्चालन हुने

क्षक्रयाकलापहरु उदे्दश्य र प्रस्ताक्षवर् बजेट
क्षक्रयाकलाहरु उदे्दश्य

प्रस्ताक्षवर् बजेट

रु हजारमा

१. बहुके्षत्रीय पोषण

योजना सम्बन्धी प्रदेश

स्तररय अक्षभमुखर्खकरण

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना, पोषणको बर्ामान अबस्र्ा र पोषण र र्खाद्य सुरक्षाका

बारेमा माननीय प्रदेश साुँसद जू्यहरु, प्रदेशर्हका क्षनक्षर् क्षनमाार्ा, नेरृ्त्वकर्ाा र

सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने ।

• कणााली प्रदेशको पोषण र र्खाद्य सुरक्षाको खस्र्क्षर्मा सुिार ल्याउन सामुक्षहक

प्रक्षर्बद्धर्ा गने ।

• पोषण र र्खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाहरुको क्षमर्ा क्षबकास गने ।

१२०

२.प्रदेश स्तरमा

बहुके्षत्रीय पोषण योजना

सम्बन्धी प्रक्षशक्षक

प्रक्षशक्षण र्ाक्षलम

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायाान्वयन र बहुके्षत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी क्षजल्ला र

पाक्षलकास्तरमा सन्चालन हुने र्ाक्षलमका लाक्षग सहजकर्ाा र्यार पाने

• सल्यान र सुरे्खर् क्षजल्ला र स्र्ानीय र्हमा बहुके्षत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी

र्ाक्षलम प्रभावकारीरुपमा सन्चालन गने ।

५५०

३.सल्यान र सुरे्खर्

क्षजल्लामा बहुके्षत्रीय

पोषण योजना सम्बन्धी

क्षजल्लास्तरीय

अक्षभमुखर्खकरण

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनाका बारेमा क्षजल्ला र्हमा क्षजसस र सेवा कायाालयका

प्रमुर्ख र पाक्षलका प्रमुर्ख, प्रमुर्ख प्रशासक्षकय अक्षिकृर्, सामाक्षजक क्षवकाश

अक्षिकृर् र सरोकारवालाहरुलाई अक्षभमुखर्खकरण गने ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको कायाान्वयनबारे स्र्ानीय र्ह र सरोकारवालाहरुको

भुक्षमकाबारे जानकारी गराउने ।

• अनुगमन र्र्ा सुपररबेक्षणमा क्षजससको भूक्षमका बारे जानकारी गराउने ।

४२६



आ.ब. २०७७।७८मा सन्चालन हुने

क्षक्रयाकलापहरु उदे्दश्य र प्रस्ताक्षवर् बजेट
क्षक्रयाकलाहरु उदे्दश्य

बजेट रु

हजारमा

४. सुरे्खर् क्षजल्लाका प्रते्यक

पाक्षलकामा बहुके्षत्रीय पोषण

योजना सम्बन्धी

अक्षभमुखर्खकरण

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनाका बारेमा जनप्रक्षर्क्षनक्षिहरु र पाक्षलका

सरोकारवालाहरुलाई अक्षभमुखर्खकरण गने ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको कायाान्वयन प्रक्षक्रया र सरोकारवालाहरुको भुक्षमकाबारे

जानकारी गराउने ।

• अनुगमन र्र्ा सुपररबेक्षणमा पाक्षलकाको भूक्षमका बारे जानकारी गराउने ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको एक्षककृर् काया योजना र्खाका बारे जानकारी गराउने ।

१५८९

५. बहुके्षत्रीय पोषण

कायाक्रम कायाान्वयनका

लाक्षग शसर्ा अनुदान

• सल्यान (१०) र सुरे्खर् (९) क्षजल्लाका सबै गाउपाक्षलका र नगरपाक्षलकाहरुलाई

पोषण संबेदनक्षशल र लक्षक्षर् क्षक्रयाकलापहरुको एक्षककृर् योजना बनाई

कायाान्वयन गराउने ।

६६५०

६. सल्यान र सुरे्खर्

कायाक्रमको बाक्षषाक

सक्षमक्षा गोष्ठी

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायाान्वयनको अबस्र्ा, उपलब्धी, मुख्य क्षसकाई र

चुनौर्ीकाबारेमा छलफल र्र्ा सक्षमक्षा गने । ४१४

७. प्रदेशस्तररय संयुक्त

अनुगमन

• स्र्ानीय र्हहरुले कायाान्वयन गरररहेको बहुके्षत्रीय योजनामा सहयोगात्मक

अनुगमन गने ।

• कायाक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयनका लाक्षग आवश्यक सुझाब सल्लाह आदान

प्रदान गने ।

२१६

८. क्षनदेशक सक्षमक्षर्को

बैठक

• पोषण सम्बन्धी प्रदेश स्तरका सवालहरुबारे छलफल गरी आवश्यक क्षनणाय गना ।
१००



क्षक्रयाकलापहरुको कायाान्वयन र्खाका

लस नं लक्रर्ाकिापहरु िक्ष्य

कार्ाान्वर्न तह /

मलहना स्थान
लजमे्मिार

लनकार्
तह मलहना

१
बहुके्षत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी प्रदेश

स्तररय अक्षभमुखर्खकरण
१ प्रदेश

माघ
रे्स्रो हप्ता

बीरेन्द्रनगर, सुरे्खर्
कणााली प्रदेश

योजना आयोग

२
प्रदेश स्तरमा बहुके्षत्रीय पोषण योजना

सम्बन्धी प्रक्षशक्षक प्रक्षशक्षण र्ाक्षलम
१ प्रदेश

माघ

चौर्ो हप्ता बीरेन्द्रनगर, सुरे्खर्
कणााली प्रदेश

योजना आयोग

३
सल्यान र सुरे्खर् क्षजल्लामा बहुके्षत्रीय पोषण

योजना सम्बन्धी क्षजल्लास्तरीय अक्षभमुखर्खकरण
२ क्षजल्ला

फालु्गन

पक्षहलो हप्ता बीरेन्द्रनगर र सल्यान
कणााली प्रदेश

योजना आयोग

४
सुरे्खर् क्षजल्लाका प्रते्यक पाक्षलकामा बहुके्षत्रीय

पोषण योजना सम्बन्धी अक्षभमुखर्खकरण
९ पाक्षलका

फालु्गन

दोस्रो हप्ता
सुरे्खर् क्षजल्लाका सबै

स्र्ानीय र्हहरुको केन्द्र

कणााली प्रदेश

योजना आयोग

५
बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम कायाान्वयनका

लाक्षग शसर्ा अनुदान सुरे्खर् र सल्यान
१९ पाक्षलका

माघ

चौर्ो हप्ता
सुरे्खर् र सल्यान स्र्ानीय र्हहरु

६
सल्यान र सुरे्खर् कायाक्रमको बाक्षषाक सक्षमक्षा

गोष्ठी
२ क्षजल्ला

असार

रे्स्रो हप्ता
सुरे्खर् र सल्यान

कणााली प्रदेश

योजना आयोग

७ प्रदेशस्तररय संयुक्त अनुगमन २ पाक्षलका क्षनयक्षमर्
सुरे्खर् क्षजल्लाका सबै

स्र्ानीय र्हहरुको केन्द्र

कणााली प्रदेश

योजना आयोग

८ क्षनदेशक सक्षमक्षर्को बैठक ४ प्रदेश आ. अनुसार
प्रदेश योजना आयोगको

कायाालय, सुरे्खर्

प्रदेश योजना

आयोग



स्र्ानीय र्हको बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम सम्बन्धी
एकीकृर् कायायोजना र्खाका

क्र.स. लिषर्गत के्षत्र लक्रर्ापिापहरू इकाइा
प्रलत इकाइा

मूल्य

जम्मा

रकम

श्रोत (नेपाि सरकार, प्रदेि,

स्थानीर् तह र अन्य लिकास

साझेदार) रकम िुिाउने

कैलिर्त

१ शासकीय प्रवन्ध

२
मक्षहला र्र्ा

बालबाक्षलका

३ स्वास्थ्य

४ क्षशक्षा

५
र्खानेपानी र्र्ा

सरसफाई

६ कृक्षष क्षवकास

७ पशुपंक्षी क्षवकास

जम्मा



स्र्ानीय र्हको बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रममा समाबेश

गनुापने क्षबषयगर् के्षत्रका प्रस्ताक्षवर् क्षक्रयाकलाहरु

१ । शासकीय प्रबन्ध

• स्र्ानीय र्ह र्र्ा वडामा र्हमा पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा क्षनदेशक सक्षमक्षर्को गठन

• सावाजक्षनक संस्र्ाहरुमा पोषण प्रदाशनी स्र्ल, स्तनपान कक्ष र पोषण डेष्कको स्र्ापना

• पोषण सम्बन्धी र्थ्ांक (प्रोफाइल) संकलन र्र्ा अद्यावक्षिक

• पोषण सक्षमक्षर् र सक्षमक्षर्का सदस्यहरुको अक्षभमुर्खीकरण र क्षमर्ा अक्षभवृखद्ध
• पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा कायाक्रम कायाान्वयन गनाको लाक्षग क्षवक्षभन्न वगा÷समूहसुँग बहस–पैरवी बैठक सञ्चालन
• जनप्रक्षर्क्षनिी, राजनीक्षर् दल, पत्रकार, नागररक समाजका प्रक्षर्क्षनिीहरुलाई स्र्ानीय र्हमा पोषण कायाक्रम
सञ्चालन र्र्ा पोषण सम्बन्धी अक्षभमुखर्खकरण

• क्षवषयगर् के्षत्रका कमाचारीहरुलाई बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम कायाान्वयन गना क्षमर्ा क्षवकास र्ाक्षलम सञ्चालन

• पोषण साझेदारहरु सक्षहर् क्षनयक्षमर् सक्षमक्षा र अनुगमन

२। मक्षहला र्र्ा बालबाक्षलका

• सुनौला हजार क्षदनका मक्षहला, क्षकशोरीहरु (क्षवद्यालय क्षभत्र र बाक्षहर) लाई प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षक्षर् मारृ्त्व, 
मक्षहनावारी स्वच्छर्ा, मयााक्षदर् मक्षहनावारी र्र्ा अन्य जीवनउपयोगी सीप र लैक्षिक समर्ा सम्बन्धी

अनुक्षशक्षण÷र्ाक्षलम सञ्चालन

• लैंक्षगक र्र्ा घरेलु क्षहंसा क्षनवारण र्र्ा सुनौला हजार क्षदनका आमाको स्याहारमा श्रीमान र्र्ा पररवारको भूक्षमका
क्षबषयमा अन्तरपुस्ता (श्रीमान–श्रीमर्ी, सासु–बुहारी) अन्तरक्षक्रया कायाक्रम सञ्चालन

• सुनौला हजार क्षदनका मक्षहला र्र्ा घर पररवारलाई लक्षक्षर् गरी आय आजानका कायाक्रम संचालन



३ । स्वास्थ्य

• गभावर्ी, सुते्करी, स्तनपान गराइरहेका मक्षहलालाई दैक्षनक आहारमा क्षवक्षवि र्खाद्य वसु्त र्र्ा

व्यवहार सम्बन्धी परामशा क्षदने

• स्र्ानीय पोषण वसु्तहरुको प्रयोग गरेर पौक्षिक र्खानाहरु (जसै्त क्षपठो, खर्खर÷क्षलटो, 
जाउलो÷खर्खचडी) बनाउने र्ररकाको प्रदशान सारै् स्र्ाक्षनयस्तरमा उपभोग योग्य र्खाद्य पररकारलाई
र्प पोक्षषलो बनाई र्खाने, रु्खवाउने र्ररकाको प्रदशान र्र्ा प्रविान

• क्षकशोर–क्षकशोरीमैत्री स्वास्थ्य र्र्ा पोषण कायाक्रमहरु एकीकृर्रुपमा क्षवस्तार

४। क्षशक्षा

• लिद्यािर्मा पोषण पाठ्यक्रम समाबेि र पोषणमैत्री लक्रर्ाकिापहरु प्रबाद्धन गना लकिोरी, 
अलििाबक, लिद्यािर् व्यिस्थापन सलमलत र अलििािक लिक्षकसाँग अन्तरलक्रर्ा तथा सलमक्षा

• लिद्यािर् करेसािारी, लकिोरीहरुिाई जीिनपर्ोगी सीप र पोषण लबषर्मा स्वास्थ्य लिक्षा जस्ता

अलतररक्त लक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन

• लकिोरीहरुिाई मलहनािारी स्वच्छता, स्थानीर् स्तरमा Sanitary pad बनाउने तालिम तथा

अलिमुिीकरण

• स्वास्थ्य संस्थाको समन्वर्मा लिद्यािर् जाने उमेरका बािबालिका तथा लकिोर लकिोरीको स्वास्थ्य

परीक्षण तथा एन्थ्रोपेलटिक नाप जााँच तथा पोषण लिक्षा चौमालसक रुपमा गने गराउने

स्र्ानीय र्हको बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रममा समाबेश

गनुापने क्षबषयगर् के्षत्रका प्रस्ताक्षवर् क्षक्रयाकलाहरु



४। र्खानेपानी र्र्ा सरसफाई

• घरायसीस्तरमा सुरक्षक्षर् र्खानेपानी सारै् र्खानेपानी शुखद्धकरण क्षवक्षिको बारेमा जनचेर्ना अक्षभबृखद्ध गने

• समुदायमा एक घर, एक िाराको अविारणालाई कायाान्वयनमा ल्याउने कायामा प्रोत्साहन
• सुनौला हजारक्षदनका मक्षहलाहरु र्र्ा घरपररवारलाई पूणा सरसफाई, रे्खरगएको पानी व्यवस्र्ापन गरी
करेसावारी स्र्ापना / सन्चालन गने

५। कृक्षष क्षवकास

• पोषणयुक्त रैर्ाने बालीहरूको संरक्षण, प्रवाद्धन र्र्ा उत्पादन गना नमूना कृषकहरुको क्षमर्ा बृखद्ध
• क्षकशोरी र्र्ा सुनौला हजार क्षदनको घरपररवारमा मौसमी र्र्ा बेमौसमी जार्का र्रकारी, र्र्ा अन्नबालीको
उन्नर् क्षवउक्षवजन छोटो अबक्षिमा र्यार हुने फलफुलहरु जसै्त केरा, मेवा, भूईकटहर आदीको क्षवरुवा, बेनाा, 
लगाएर् साना क्षसंचाई, कृक्षष औजार सामग्रीहरु नमूनाको रुपमा क्षवर्रण

• एक घर, एक करेशावारी र फलफूल बगैुँचा स्र्ापना अक्षभयान सन्चालन गने ।

६। पशुपंक्षी क्षवकास

• स्र्ानीय जार्को दुइ पोर्ी र एक भाले पालनको लाक्षग कुरु्खरा र केज क्षवर्रण
• समुदायलाई पशुपंक्षीजन्य उत्पादन, उपभोग, र्र्ा प्रशोिन सम्बन्धी र्ाक्षलम सञ्चालन
• र्खोर क्षनमााण, भकारो सुिार, गोठ व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सचेर्ना गने घरपररवारमा क्षवर्रण
• स्र्ानीयस्तरमा पाइने पशुजन्य उत्पादनको क्षवक्षवक्षिकरण सक्षहर् र्खाद्य पररकार मेला आयोजन

स्र्ानीय र्हको बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रममा समाबेश

गनुापने क्षबषयगर् के्षत्रका प्रस्ताक्षवर् क्षक्रयाकलाहरु



स्र्ानीय र्हलाई पठाईने मागादशान

• सशर्ा अनुदानको रुपमा प्राप्त हुने बजेट पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा क्षनदेशक सक्षमक्षर्को

क्षसफाररसमा कायापाक्षलकाबाट क्षबषयगर् क्षक्रयाकलाप रुपमा बाुँडफाुँट गरी कायाान्वयन गनुा
पनेछ।

• बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रम शीषाकको रकम अन्यत्र र्खचा गना वा रकमान्तर गना पाईने छैन ।

• कायाक्रमको लाक्षग प्राप्त भएको बजेट पोषण संवेदनशील र पोषण क्षवशेष के्षत्रमा मात्र र्खचा
गनुापनेछ ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना (दोस्रो) ले लक्षक्षर् गरेका के्षत्रमा आिाररर् रही पोषण सम्बन्धी

क्षक्रयाकलाप छनोट गनुा पनेछ। बजेट बाुँडफाुँट गदाा पोषण क्षवशेष (स्वास्थ्य) संवेदनशील र समर्ा
बनाउने (कृक्षष, पशुपंक्षी, मक्षहला बालबाक्षलका, क्षशक्षा, र्खानेपानी र्र्ा सरसफाई र शासकीय
प्रबन्ध) कायाक्रमहरुलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार र प्रदेशबाट प्राप्त हुने र स्र्ानीय र्हबाट

र्प हुने र अन्य क्षवकास साझेदारबाट प्राप्त हुने बजेट समेर् एकमुष्ठ गरी अनुसूची १ अनुसार

एकीकृर् वाक्षषाक कायाक्रम र्यार गनुापनेछ र अनुसूक्षच २ अनुसारका क्षक्रयाकलापहरु बजेटको
उपलब्धर्ाका आिारमा छनौट गरी एकीकृर् वाक्षषाक कायाक्रम र्यार गनुापनेछ ।

• स्र्ानीय र्हले के्षत्रगर् क्षक्रयाकलापहरु छनौट गदाा गाउुँपाक्षलका।नगरपाक्षलका स्तरको

क्षक्रयाकलापहरु भन्दा वडा र्र्ा वस्ती स्तरमा सुनौला हजार क्षदनका घरपररवार र क्षकशोरीहरुलाई
केखन्द्रर् भई गनुापनेछ



अनुगमन, सक्षमक्षा र प्रक्षर्वेदन

• स्र्ानीय र्हको अनुगमन संरचना अनुसार नै अनुगमन हुने ।

• क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षर् र्र्ा प्रदेशबाट क्षनयक्षमर् अनुगमन हुने ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायाान्वयनको हरेक र्हमा चौमाक्षसक र्र्ा वाक्षषाक
रूपमा समीक्षा गनुापने ।

• बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायाान्वयनको समीक्षाको क्षनचोडस्वरूप प्राप्त सुझाव
कायाान्वयन गना सम्बखन्धर् र्ह र माक्षर्ल्लो क्षनकायमा पठाउनुपने ।

• स्र्ानीय र्हले बहुके्षत्रीय पोषण कायाक्रमको क्षवक्षत्तय र भौक्षर्क प्रगक्षर् Web-based 
Reporting माफा र् क्षनयक्षमर् रूपमा प्रक्षर्वेदन गनुापने ।

• प्रक्षर्वेदनको लाक्षग स्र्ानीय र्हमा कायारर् सूचना प्रक्षवक्षि अक्षिकृर् र कायाक्रमको
स्वयंसेवकलाई क्षजमे्मवारी क्षदने ।

• स्र्ानीय र्हले र्ोक्षकएको प्रक्षर्वेदन ढाुँचाअनुसार चौमाक्षसक र वाक्षषाक प्रक्षर्वेदन क्षजल्ला
समन्वय सक्षमक्षर्, प्रदेश र संघीय माक्षमला र्र्ा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष पेश गनुापनेछ ।



र्त्काल गनुापने क्षक्रयाकलापहरु

• स्वयंसेवक क्षनयुक्ती, पररचालन र क्षमर्ा क्षबकास

• प्रदेश र्हका क्षक्रयाकलापहरु सन्चालन

• एकीकृर् बाक्षषाक कायाक्रम र्र्ा कायायोजनाको र्यारी र

कायाान्वयन

• बहुके्षत्रीय संयन्त्र (स्र्ानीय र्ह, र वडा र्ह)

• बाल पोषण भत्तालाई पोषण कायाक्रममा आवद्दर्ा

• स्र्ानीय र्हमा पोषण क्षक्रयाकलापहरुसुँग नक्ांकन र

सहकाया

• स्र्ानीय र्हमा पोषण प्रोफाइल र्यारी

क्षबषयगर् शार्खा र जनप्रक्षर्क्षनक्षिहरुको क्षमर्ा क्षबकास



साझेदार क्षनकायको भूक्षमका र्र्ा अपेक्षा

• सुरे्खर् र सल्यान क्षजल्लामा सन्चालन हुने बहुके्षत्रीय पोषण योजना अन्तरगर्का

क्षक्रयाकलापहरुको कायाान्वयनको लाक्षग आक्षर्ाक र प्राक्षबक्षिक सहयोग र

सहकाया

• बहुके्षत्रीय पोषण योजनालाई प्रदेश र स्र्ानीय र्हमा कायाान्वयनको लाक्षग

आक्षर्ाक र प्राक्षबक्षिक सहकाया ।

• पोषणको के्षत्रका कायाक्रमहरुको दोहोरोपनामा नू्यक्षनकरण

• क्षनयक्षमर् सक्षमक्षा अनुगमन प्रक्षर्बेदन अनुभव र उपलब्धीहरुको आदान प्रदान

• यस आब मा सन्चालन हुने र भैईरहेका कायाक्रम र क्षक्रयाकलापहरुबारे

जानकारी ।

• प्रदेश र स्र्ानीय र्हहरुको पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीक्षर् योजना र

कायाक्रम र्जुामाको लाक्षग आवश्यक सहक्षजकरण ।

• प्रदेश र स्र्ानीय र्हमा भएका पोषण र्र्ा र्खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी संरचना र्र्ा

सक्षमक्षर्हरु समन्वय सहकाया क्षमर्ा क्षवकास र संस्र्ागर् सुदृढीकरण
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