
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (आ. व. २०७३-२०७४) 

डोल्पा, नपेाल 

 

पषृ्ठभमूि 

नेपाल मवश्वव्यापी पोषण आन्दोलनको सहयात्री हो र आिरूपिा स्वीकृत सूचकका आधारिा आफ्ना नागररकको पोषणको 

मस्िमतिा सुधार ल्याउन प्रमतबद्ध छ । अमिल्लो पररच्छेदिा गररएका कारणहरूको मवश्लषेणबाट देमिएजस्तै नपेालिा पोषण 

न्यूनताका लामग िुप्रै परस्पर सम्बमन्धत कारक तत्व मजम्िेवार रहकेा छन् जसले सिाधानका लामग मवमवध क्षेत्रबाट व्यापक 

सुधारको अपके्षा गछछन ्। पोषणको सवाललाई बहुके्षत्रीय दमृिकोण अवलम्बन गरी क्रिबद्ध र सिमन्वत ढङ्गल ेसम्बोधन 

गन ेप्रयासस्वरूप यो योजना तयार गररएको हो । मवगतका प्रयासहरू मवशेष क्षेत्र–केमन्ित, परस्पर असम्बद्ध र छररएका 

हुनाल ेवामछछत उपलमधध हामसल हुन सकेन । प्रस्तुत पोषण योजना र मवगतका योजनाहरूबीचको मभन्नता के छ भन ेयो 

बढी लक्ष्य–केमन्ित छ र यसल ेसम्बद्ध मवमभन्न क्षेत्रहरूको सिमन्वत प्रयासिा जोड ददन्छ । यसल ेआिा र मशशुिा पोषण–

न्यूनता न्यूनीकरणको प्रदक्रयायालाई तीव्रता ददन िोजेको छ जसको िापन बालबामलकािा देमिने पडु्कोपनबाट हुन्छ । 

शैशव अवस्िाको पडु्कोपन आगािी पुस्ताको िानव पुुँजीको गुणस्तर कस्तो हुनेछ भन्न ेकुराको एक उत्ति सूचक िान्ने गररन्छ 

। पुड्कोपनको यो प्रदक्रया गभछधारणबाटै सुरु हुन्छ र बच्चा दईु वषछको उिेर हुुँदासम्ि मनरन्तर रहन्छ  । यसै सियिा िमस्तष्क 

र प्रमतरक्षा प्रणालीको मवकास पमन भइरहकेो हुन्छ । यस अवमधको वृमद्धिा हुने अवरोधले पमछ गएर व्यमिको ज्ञान प्राप्त 

गन े क्षिता, उत्पादकत्व र कायछसम्पादन र जीवनका मवमभन्न चरणिा देमिन े ह्रासोन्िुि मबिारीका सन्दभछिा अत्यन्त 

नकारात्िक पररणाि प्राप्त हुन्छन ्। अन्य िलुुकको अनुभवलाई हदेाछ एक दशकमभत्रिा दईु वषछसम्िका बालबामलकालाई 

पुड्को हुनबाट बचाउन सदकने कुरा प्रस्ट हुन्छ  । आिा र मशशुको पोषण न्यनूतािा जोड ददनुका अमतररि प्रस्तुत 

कायछयोजनाले अन्य उिेर, सािामजक सिूह र सिग्र आिजनताका पोषणसम्बन्धी आवश्यकतालाई पमन सम्बोधन गनछे । 

यसले स्रोतहरूको उपयोगिा मवमभन्न क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहसम्बन्ध र सिन्वय स्िापना गरी स्वीकायछ पोषणको स्तर 

प्राप्त गने कायछिा सम्पूणछ राष्ट्रलाई जागरुक र प्रेररत गन ेअपके्षा गररएको छ ।  

 

२.२ लक्ष्य 

‘उल्लेिनीय रूपिा दीिछ कुपोषण िटाउनतेर्छ  सिग्र िुलुकलाई उन्िुि गराउन ेर िानव पुुंजी र सिग्र सािामजक–आर्थिक 

मवकासिा कुपोषण बाधकको रूपिा रमहरहने छैन भन्न ेसुमनमित गनुछ यो बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको आगािी १० वषछको 

दीिछ सोच रहकेो छ । आगािी पाुंच वषछको लक्ष्य िातृमशश ुपोषणिा सुधार ल्याउन ेहो जसको पररणािस्वरूप आिा, मशश ु

र बालबामलकािा पोषण न्यूनताको मस्िमतिा किी आउनेछ, आिाहरूको BMI िा सुधार आउनेछ र बालबामलकाको 

पुड्कोपनिा एक मतहाइले किी आउनेछ । पोषण लमक्षत र पोषणप्रमत सुंवेदनशील दवैु प्रकारका आधारभूत कायछक्रििा 

मवस्तार गरी यो लक्ष्य हामसल गररने छ । पोषण लमक्षत कायछव्रmिहरू िूलतः स्वास््य क्षेत्रबाट प्रवामहत गररने छ भने अन्य 

कायछक्रि मशक्षा, कृमष, िानेपानी तिा सरसर्ाइलगायतका क्षेत्रबाट स्िानीय मनकायसुंगको सहकायछिा सािामजक सुरक्षाका 

कायछक्रिसुँग सिन्वय गरी सञ्चालन गररने छ । यी सबै कायछक्रिले शारीररक वृमद्धको गम्भीर जोमिि हुने अिवा पडु्कोपन 

आरम्भ हुने अवस्िालाई (गभछधारणदेमि दईु वषछको उिेरसम्ि) प्रभामवत पाने कोमसस गन ेछन् ।  

 



२.३ उदे्दश्य 

यसको िुख्य उदे्दश्य ‘सिाजका सबै स्तरिा िातृमशश ुपोषणको मस्िमतिा सुधार ल्याउन, रामष्ट्रय योजना आयोग तिा सम्बद्ध 

प्रिुि क्षेत्रगत िन्त्रालयको क्षिता सुदढृ गरी बहुके्षत्रीय पोषण कायछव्रmिको तजुछिा, कायाछन्वयन र अनुगिन गनछ सििछ 

बनाउनु हो । बहुके्षत्रीय पोषण योजना (नेपालिा िातृमशश ुपोषणको मस्िमतिा सुधार ल्याउन)  

 

२.४ प्रििु मसद्धान्त र उपागिहरू 

प्रस्तुत बहुके्षत्रीय पोषण योजना देहायका मसद्धान्त तिा उपागिबाट मनदेमशत भएको छ:  

 

(क) तीनबसे योजना, क्षेत्रगत दीिछ योजनालगायत सरकारका मवद्यिान नीमतसुँगको आबद्धता: तीनबसे योजना 

(२०१०/११–२०१२/१३) कायाछन्वयनका लामग बहुके्षत्रीय पोषण योजनाले आधार प्रदान गनछे । सम्बद्ध नीमत तिा 

कानुनहरूको व्यवस्िा नभएसम्ि पोषणसम्बन्धी सरकारी कायछक्रि तजुछिा तिा कायाछन्वयन देशको वतछिान सुंमवधान र 

सम्बद्ध कानुन बिोमजि गररन ेछ । 
 

(ि) अमधकारिुिी सिावेशीता र लैमङ्गक सिता:  कायछक्रिहरूको तजुछिा र कायाछन्वयनिा बहुके्षत्रीय पोषण योजनाले 

सािामजकरूपले सिावेशी तिा बालिैत्री दमृिकोण अवलम्बन गनेछ । मवपन्न, िमहला तिा वमञ्चतीकरणिा परेका 

सिुदायका लामग सकारात्िक कायछसम्बन्धी नीमत ल्याइनछे जसले कायछक्रििा र त्यसबाट प्राप्त हुन ेलाभिा उनीहरूको 

सहभामगता हुन सकोस् । क्षिता अमभवृमद्धका िाध्यिबाट िमहला तिा वमञ्चतीकरणिा परेका सिुदाय (दमलत, 

जनजामतलगायत) को नेतृत्व तिा व्यवस्िापकीय सीपिा सुधार ल्याइनछे जसल ेउनीहरूको सशिीकरण पमन गनेछ । 

स्िानीयस्तरको िहत्वपूणछ मनणछय मनरूपण प्रदक्रया उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ र सम्भव भएसम्ि सम्बद्ध त्यस्ता सुंस्िािा 

उनीहरूको सुंस्िागत सहभामगतालाई सुमनमित गने प्रयास योजनाले गनछे । 
 

(ग) लमचलो र प्रदक्रयािुिी दमृिकोण अवलम्बन गने: कार्य्छक्रिहरुल ेसरकारको पोषणिा सुधार, राज्य पुनसंरचना एवि ्

स्िानीयस्तरिा सावछजमनक सेवाहरूको प्रवाहिा सुधार गने प्रमतबद्धता रूपान्तरणका लामग स्िानीय मनकाय र सिुदायसुँग 

सहकायछ गनछे । त्यसैले लाइन एजेन्सीहरू र स्िानीय मनकायहरूलाई ददने सहयोग लमचलो र प्रदकयािुिी  हुनेछ । यसले 

सहभामगतािूलक मवकासका िाध्यिबाट अनुदक्रयाित्िक, सिावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणाली सुमनमित गन े

नवप्रवतछनिुिी र लमचला िागछहरूबारे पमन िनन गनेछ । बढी दक्षता एवि ्सिता सुमनमित गनछ र सिुदायको आफ्नै पमन 

लागत िटाउनका लामग सिुदायसुँग काि गन े तिा सबैभन्दा मवपन्न र वमञ्चत तप्कालाई लमक्षत गन े कायछमवमधलाई 

मववेकसम्ित र सािन्जस्यपूणछ बनाइनेछ । 
 

(ि) शामन्त प्रबद्र्धन गन:े कायछक्रिहरूको कायाछन्वयनिा मववादप्रमत सुंवेदनशील उपागिलाई अनुसरण गररन ेछ र शामन्त 

र िेलमिलापलाई सहयोग गने तत्वहरूको प्रबद्र्धन गनुछका सािै स्िानीयस्तरिा शामन्त स्िापनािा अवरोध गने, मववाद र 

हहसालाई बढावा ददने तत्वहरुवाट बच्ने प्रयास गररने छ । 
 

(ङ) पारदर्थशता र उत्तरदामयत्व: बहुके्षत्रीय पोषण योजनाल ेआफ्ना सबै कािकारवाही, बजेट, मनणछय मनरूपण प्रदक्रयाको 

पारदर्थशता सुमनमित गनछे । अन्य मवमभन्न अमभकताछसुँगको सञ्चार, लाइन एजेन्सी सुँगको सिन्वय, दगुछि क्षेत्रिा पहुुँच र 



कायछक्रिका ठोस उपलमधधहरूबारे सबै कुरा पारदशी गररने छ । कायछक्रिले सबै अमभकताछ तिा मनकायको भूमिका र दामयत्व 

प्रस्ट गरी सबै तहिा उत्तर दामयत्व अमभवृमद्ध गनछका लामग सुव्यवमस्ित कायाछन्वयनलाई जोड ददनेछ । 

 

गा मब स हरु  

मब सुं २०७३/११/०३ गत ेिङ्गलवार बसेको मजल्लास्तर पोषण तिा िाद्य सुरक्षा बैठकको मनणछय नुं ३ अनुसार गा मब स 

हरु छनोट गररएको छ |  

 

" प्रस्ताब नुं ३ उपर छलर्ल गदाछ मजल्ला जनस्वास््य कायाछलय को IMAM (Integrated Management of Acute 

Malnutrition) अन्तगछत AASMAN नेपालल े सन २०१६ (मब सुं २०७३) िा गरेको स्क्रीमनङ् को आधारिा यस 

बहुके्षत्रीय पोषण योजना मजल्लाका पाुंच गा मब स हरु मत्रपुराकोट, िाझर्ाल, शहरतारा, सर्थि र सुुं गा मब स िा लागु गन े

मनणछय गररयो |"  

 

 

 

 

सुंक्षपे (आ. व. २०७३-२०७४) 

क. जम्िा बजटे : न ेरु ९१,००,०००.०० 



ि. जम्िा गा मब स हरुको सुंख्या:  ५   

ग. गा मब स का नािहरु : शहरतारा, सर्थि, सुुं, िाझर्ाल, मत्रपुराकोट  

ि. सम्बद्ध कायाछलयहरु: जी मब स, मजल्ला मशक्षा कायाछलय, मजल्ला िानेपमन तिा सरसर्ाई मडमभजन कायाछलय, 

िमहला तिा बालबामलका कायाछलय, मजल्ला कृमष मवकास कायाछलय, मजल्ला पश ुसेवा कायाछलय, मजल्ला 

स्वास््य कायाछलय    

 

बजटे मबमनयोजन  

"प्रस्ताब नुं ४ उपर छलर्ल गदाछ िमहला तिा बालबामलका कायाछलयलाई रु १५,१७,३३३.३३, मशक्षा 

कायाछलयलाई रु १५,१६,६६६.६६, कृमष कायाछलयलाई १५,१६,६६६.६६, मजल्ला पशु सेवा कायाछलयलाई रु 

१५,१६,६६६.६६, िानेपामन तिा सरसर्ाई कायाछलयलाई रु १५,१६,६६६.६६ र मजल्ला मबकास सिीमतलाई 

रु १५१६०००.००० मबमनयोजन गने मनणछय गररयो |" (श्रोत: जी पो िा सु मन स, पमहलो बैठक)  

 

क्र सुं  कायाछलयको नाि  बजटे 

१  मजल्ला मबकास समिमतको कायाछलय  १५,१६,०००.०० 

२ मजल्ला कृमष मबकास कायाछलय  १५,१६,६६६.६६ 

३ मजल्ला िानेपानी तिा सरसर्ाई मडमभजन कायाछलय  १५,१६,६६६.६६ 

४ िमहला तिा बालबामलका कायाछलय  १५,१७,३३३.३३ 

५ मजल्ला पशु मवकास कायाछलय  १५,१६,६६६.६६ 

६ मजल्ला मशक्षा कायाछलय  १५,१६,६६६.६६ 

 जम्िा  ९१,००,०००.०० 

 

 

ररपोटछ मिमत: २०७३ र्ाल्गणु   

 

 

*** 

 


