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    पे्रस विज्ञप्ती  

बहुक्षेत्रीय पोषर् योजनण सम्बन्धी सल्यणन वजल्लण स्तरीय अविमुखर्खकरर् कणयाक्रम सम्पन्न  

 

कर्णाली प्रदेश योजनण आयोगको आयोजनणमण बहुके्षत्रीय पोषर् योजनण स ी  ददने स णन दज ण रिय  
अदिमुखिकिर् कणयाक्रम दज ण सम य सदमदि स णनमण सफलिणपूर्ाक स  िएको छ  दमदि  चैत्र  गिे 
आयोजनण िएको सो कणयाक्रमको उदघणटन  स णन दज ण सम य सदमदिकण प्रमुि श्री केशबहणदुि दब  ৸ूले सुनौलण 
हजणि ददनकी मदहलणलणई पोषर् नणो ह ण िर् गिी गनुािएको दियो   सो कणयाक्रममण णगि ििण उ े  मणदि कर्णाली 
प्रदेश योजनण आयोगकण दनदम  प्रमुि प्रशणसकीय अदिकृि श्री हिी बहणदुि ित्री ৸ूले प्रकणस पणनुािएको दियो  
कणयाक्रममण प्रमुि दज ण अदिकणिी श्री  लक्ष्मी देर्ी हुमणगणई िदिर्डण ৸ूको समेि सहिणदगिण िहेको दियो   

 



कणयाक्रममण म  िण दै  प्रमुि दज ण अदिकणिी श्री  लक्ष्मी देर्ी हुमणगणई िदिर्डण ৸ूले नेपणलमण कुपोषर्को सम ण 
ियणिह ख िदिमण छ अझ कर्णाली प्रदेशमण सबै ि ण बढी िहेको छ सैले सबै णनीय िहहरुले कणयाक्रम कणयणा यनमण 
ि  बजेट दनमणार्को क्रममण पोषर् ििण िण  सुिक्षणको सर्णललणई प्रणिदमकिण िणखि सोही अनुसणिको नीदि दलई कणम गनुा 
पने कुिणमण जोड ददनुियो   

कणयाक्रममण दज ण सम य सदमदिकण प्रमुि श्री केस बहणदुि दब  ৸ूले  कुपोषर् ि यसको अ िदनदहि कणिर्हरुलणई 
स ोिन गना हणमी संग श्रोि कम छ ि कणम िैिे गनुापने छ  सणमणजीक रुपले दपछदडएकणहरु समेिलणई दबकणसको 
मुलिणिमण णई  बहुके्षत्रीय पोषर् योजनणले दलएको लশ प्रण ीको लणदग कणम गनुा पनेछ   हणमीले िौदिक संिचनण मणत्र 
निएि  दशक्षण, ण , सिसफणई, कृदष ि पोषर्को के्षत्रलणई समेि मुल नीदिकण रुपमण आ सणि गिी योजनण दनमणार् 
गनुापछा   प्रदेश सिकणिले  समेि िणनीय िहहरु संग सणझेदणिी गिी बजेट ििण योजनण दनमणार् गनुापछा   ि कणयाक्रमहरु 
संयुक्तरुपमण बनणई कणयणा यन गरिनुपछा   बहुके्षत्रीय पोषर् योजनण मह पूर्ा छ य णई ईमणनदणिीकण सणि सबै िणनीय 
िहहरुले प्रणिदमकिणमण िणखि कणम गनुापने कुिणमण जोड ददनुिएको दियो  बहुके्षत्रीय पोषर् योजनण अ िगि आगणमी 
बषाको लणदग प्रदेश सिकणिले बजेट बढणउनु पने ि सणझेदणिीमण कणम गनुापने सुझणर् िण नु िएको दियो   

कणयाक्रमको समणपन सत्रमण स ूर्ा पणदलकणकण अ क्ष৸ूहरुकण िफा बणट  दत्ररे्र्ी गणाँउपणदलकणकण अ क्ष श्री मणनबहणदि 
डणाँगी ि नगिप्रमुिहरुको िफा बणट बनगणड कुदप े नपणकण प्रमुि श्री गोदब  पुन ৸ूले कुपोषर्कण कणिर् जोखिममण िहेकण 
मदहलण ददलि ि बणलबणदलकणहरुको अब िण सुिणिको लणदग िणनीय सिकणिले िण  ि पोषर् सुिक्षण हुने िणलकण कणम 
गनुापने ि योजनण दनमणार्को क्रममण प्रणिदमकिणमण नपिेकण ििण छुटेकण र्गाहरुको दहि हुने गिी िणनीय सिकणिहरुले 
योजनण दनमणार् गने प्रदिब िण णक्त गनुाियो  प्रदेश सिकणिले बहुके्षत्रीय पोषर् योजनणलणई स णन दज णमण लणगु 
गिेकोमण ि णबणद समेि ददनुियो  पदहलो बषा प्रदेश सिकणिबणट आउने बजेट कम िए पदन आगणमी बषाको बजेटको 
आकणि बडणउनु पने कुिणमण जोड ददनुियो  उहणाँहरुले नेपणलको संदर्िणनमण नै िण  ि पोषर्  मौदलक हकको रुपमण िहेको 
ि कुपोषर्कण कणिर् उ णदनमण कमी आउने ि मणनर् पूजी दनमणार्मण बणिण पु্े िएकोले सबै हणमी सबैले य ो कुिण मनन 
गिी कणया गनुापछा  ि ुियो   

 

 चैत्र  गिे स  संचणलन िएको स णन दज ण िीय बहुके्षत्रीय पोषर् योजनण स ी अदिमुखिकिर्  
कणयाक्रममण  बहुके्षत्री पोषर् योजनणकण प्रदेश संयोजक श्री मणनबहणदुि कुाँ र्िले बहुके्षत्रीय पोषर् योजनणको कणयणा यन ढणाँचण ि 
िणनीय दनकणयहरुको िूदमकण ि  युदनसेफ नेपणलकण पोषर् अदिकृि श्री प्रकणशच  जोशीले पोषर्को अर्िणिर्ण,  अर् िण 

ि बहुके्षत्रीय पोषर् योजनणको बणिेमण  सहजीकिर् गनुािएको दियो  िणदलममण िप आर् क सहजीकिर् ििण सम यको 



नेिृ  कर्णाली प्रदेश योजनण आयोगकण दन प्रमुि प्रशणसकीय अदिकृि श्री हिी बहणदुि ित्री ि  स ूर् ब िणपनको नेिृ  
सुचनण अदिकणिी श्री िीम नणिणयर् ििणल लगणयि कमाचणिी ৸ूहरुले गनुािएको दियो  

 

 

 

 अदिकृि दज ण सम य सदमदि स णनकण सम य अदिकणिी श्री दनम बहणदुि र्लीले स णलन गनुािएको सो  
अदिमुखिकिर् कणयाकमामण स णन दज णकण सबै िणनीय िहकण प्रमुि ििण अ क्ष, प्रमुि प्रशणसकीय अदिकृि, 
सणमणजीक दबकणस शणिणकण प्रमुिहरु, दज ण सम य सदमदिकण सबै पदणदिकणिीहरु, दज ण ख िि सबै 
कणयणालयहरुकण प्रमुि  लगणयि दबदि  संघ सं िणकण प्रदिदनदिहरु ि पत्रकणिहरु गिी ज ण  जनणको सहिणदगिण 
िहेको दियो  

 

 

 


