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पिरच्छे द-१

पिरचय
1.

पृ भूिम

ँ ी िवकासको बाधकको
सामािजक र मानव पुज
समयदे िख िविभ

ूयासह

पमा रहे को कुपोषण न्यूनीकरण गनर् नेपालमा लामो

हुँदै आएका छन् । Lancet Series, २०१४ अनुसार नेपालमा ४५

ूितशत बालबािलकाको मृत्युको अूत्यक्ष कारण कुपोषण रहे को छ । िव
अनुसार पोषणमा गिरएको लगानीले १६ गुणासम्म ूितफल ूा

पोषण ूितवेदन, २०१६

हुने जनाएको छ । यसै गरी िव

बकको ूितवेदन, २०१८ ले कुपोषणको कारणले कुल माहःथ उत्पादनमा ७ ूितशत र एिशया तथा
अिृकाका दे शह मा ११ ूितशत नोक्सानी हुने जनाएको छ ।
कुपोषणलाई पुड्कोपन, कम तौल, ख्याउटे पन र मोटोपनको आधारमा छु

ाईन्छ । नेपाल

जनसािङ्ख्यक तथा ःवाःथ्य सवक्षण (NDHS), २०१६ अनुसार ५ वषर्मिु नका बालबािलकामध्ये ३६
ूितशतमा पुड्कोपन, २७ ूितशत बालबािलकामा कम तौल र १० ूितशत बालबािलकामा
ख्याउटे पन दे िखएकोछ । यःतै ५ वषर्मिु नका बालबािलकाको अिधक तौल र मोटोपन २.१ ूितशत,
ूजनन उमेरका मिहलामा अिधक तौल र मोटोपन २२ ूितशत र दीघर्

पमा शिक्तको कमी भएका

(Chronic energy deficiency measured by Body Mass Index-BMI) ूजनन् उमेरका मिहलाको
सङ्ख्या १७ ूितशत रहे को छ ।
िदगो िवकास लआय, २०३० का १७ वटा मध्य १२ वटा लआयह मा पोषणसँग सम्बिन्धत
सूचकह

समावेश गिरएका छन् । नेपालको बहुआयिमक गिरबीको दर १७.४ ूितशत रहनुको

ु ाई पिहचान गिरएको छ ।
मुख्य कारण कुपोषण र बालबािलका िव ालय जानबाट वि त रहुनल
उच्च धनी वगर्का बालबािलकामा पुड्कोपनको दर १६.५% ूितशत माऽ छ भने अित गिरब वगर्मा
यो दर ४९.२ ूितशत रहे को छ । साथै उच्च िशक्षा हािसल गरे का आमाबाट जन्मेका
बालबािलकामध्ये २२.७% मा माऽ पुड्कोपन दे िखएको छ भने अिशिक्षत आमाबाट जन्मेका
बालबािलकामध्ये ४५.५% मा पुड्कोपन दे िखएको छ (NDHS, 2016) ।
नेपालको सं िवधानमा ःवच्छ वातावरणको हक, िशक्षा सम्बन्धी हक, ःवाःथ्य सम्बन्धी हक, खा
सम्बन्धी हक, मिहलाको हक, बालबािलकाको हक, सामािजक न्यायको हक, सामािजक सुरक्षाको हक
लगायतका िवषय मौिलकहकको

पमा रािखएको छ । सं िवधानले ःवाःथ्य, िशक्षा, खानेपानी तथा

सरसफाइ, लै िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, खा

ु ा जःता िवषयह लाई
सम्ूभत

राज्यको ूाथिमकतामा राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न ूावधान राखी ःवःथ र सुपोिषत नागिरकको
पिरकल्पना गरे को छ । यसैगरी आधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा, आधारभूत ःवाःथ्य र सरसफाइ

जःता िवषयह लाई नेपालको सं िवधानमा ःथानीय तहको क्षेऽािधकारको
िवषयह

कायार्न्वयनको लािग सं िवधान र अन्तरसरकारी िव

पमा रािखएको छ । यी

व्यवःथा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जःता क्षेऽमा ूदे श तथा ःथानीय तहलाई िवशेष अनुदान
उपलब्ध गराउनु पन व्यवःथा गिरएको छ ।
यस

पृ भूिममा

नेपाल

सरकारले

आमा, बालबािलका

तथा

िकशोरीह मा

रहे को

कुपोषणको

समःयालाई सम्बोधन गनर् बहुक्षेऽीय पोषण योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल
सरकारको लगानीको अितिरक्त आधारभूत ःवाःथ्य र सरसफाइ, खानेपानी, आधारभूत तथा माध्यिमक
िशक्षा जःता पोषणसँग सम्बिन्धत िवषयमा ःथानीय तहले लगानी वृि

गरे को अवःथामा माऽ उक्त

योजनाले िलएको लआय पूरा हुने अवःथा रहे को छ । िनवार्िचत पदािधकारीह को नेतत्ृ व ःथानीय
तहमा आइसकेपिछ पोषणको क्षेऽमा लगानी वृि

गन सं कल्प सिहत पोषणमैऽी ःथानीय तह बनाउने

ूितब ता समेत भइरहे का छन् । जुन कुपोषणको समःया समाधान गन सन्दभर्मा महत्वपूणर् कदम
हो।
यसै सन्दभर्मा, िदगो िवकासका लआय पूरा गनर्, िवकासशील रा को

पमा ःतरो ित हुन तथा समृ

नेपाल, सुखी नेपालीको राि य लआय हािसल गनर् पोषणको क्षेऽमा लगानी वृि

गनुर् पन दे िखएको छ

। नेपाल सरकारबाट ूितब ता जनाइएका यी िवषयह लाई सम्बोधन हुने गरी स

तथा ूदे श

सरकारबाट ःथानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराउन, ःथानीय तहको वािषर्क नीित तथा कायर्बम र
आविधक तथा वािषर्क योजनामा पोषणलाई ूाथिमकतामा राखी कायार्न्वयन गनर् तथा ःथानीय तहमा
स ालन हुने कायर्बमह बीच एक पता ल्याउन सहयोग पुर्याउने गरी यो कायार्न्वयन िनदिशका
तयार गिरएको छ।
2. पोषण अवःथा सुधार गन सन्दभर्मा भएका मुख्य मुख्य ूयासह ः
पोषणको अवःथा सुधार गनर् िविभ

राि य कानून तथा अन्तरार्ि य

महासिन्ध।अिभसिन्ध।घोषणाह ले महत्वपूणर् योगदान िदएका छन् । जसलाई दे हाय बमोिजम
उल्लेख गिरएको छः
२.१ भोकमरी र कुपोषण सम्बन्धी िव व्यापी घोषणा, १९७४
ु रा स ीय महासभाले सन् १९७४ िडसेम्बर १६ मा भोकमरी र कुपोषण सम्बन्धी िव व्यापी
सं यक्त
घोषणा (Universal Declaration of Eradication of Hunger and Malnutrition) गरे को हो । नेपाल
पक्ष रा

भएको हुनाले उक्त घोषणा अनुसार नेपालले भोकमरी र कुपोषण हटाउने ूितब ता पूरा

गनुर् पन हुन्छ ।

२.२ बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्ध (CRC), १९८९
बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, १९८९ (नेपालले १४ सेप्टे म्वर १९९० मा अनुमोदन गरे को) ले
बाल अिधकारको सम्मान, सं रक्षण र सम्व र्न गनर् गैरिवभेदीकरण (धारा २), सब म िहत (धारा ३),
सवार् ीण िवकास (धारा ६) र सहभािगता (धारा १२) को िस ान्तलाई ूितपादन गरे को छ । ियनै
िस ान्तमा आधािरत भईर् बाल बचाउ, बाल सं रक्षण, बाल िवकास र बाल सहभािगता जःता चारवटा
क्षेऽमा केिन्ित हुदै बाल अिधकारलाई सुिनि त गनुर् पन हुन्छ ।
२.३ पोषणसम्बन्धी सेवाह को िबःतार (Scaling Up Nutrition-SUN)
कुपोषणको िव मान अवःथामा ितगितमा
सुधार ल्याउन पोषण सम्बन्धी सेवाह को िबःतारले
ु
िव व्यापी अिभयानको

ु
प िलएको छ। सं यक्त
रा

स को नेतत्ृ वमा िव व्यापी

रहेको उक्त अिभयानमा हालसम्म नेपाल लगायत ६० दे शह

आब

पमा स ालनमा

भइसकेका छन् । िव का

सबै बालबािलकाको चौतफीर् िवकासको सुिनि तता गनर् मागर्िचऽ समेत तयार गिरएको छ । उक्त
मागर्िचऽमा अनुकूल राजनैितक वातावरणको िबःतार र िदगोपना कायम गन, पोषणमा योगदान
पुर्याउने कायर्ह लाई ूाथिमकता िदने र सं ःथागत व्यवःथा गन, एकीकृत नितजा खाकासँग
सामा ःयता हुने गरी तोिकएका कायर्ह

कायार्न्वयन गन र पोषणको लािग आिथर्क ॐोतको वृि

गन जःता िवषय उल्लेख छ ।यस मागर्िचऽको ूभावकारी कायार्न्वयनमा सहयोग पुर्याउन "पोषण
सम्मेलन (Scaling Up Nutrition Globle Gathering-SUNGG)" हुँदै

सेवा िबःतारका लािग िव
आएका छन् । पिहलो िव

सम्मेलन सन् २०१३ मा अमेिरकाको न्यूयोकर्मा भएको िथयो भने

दोॐो, तेॐो, चौथो सम्मेलन बमशः सन् २०१४ मा इटालीको रोम, सन् २०१५ मा इटालीको
िमलान र सन् २०१७ मा आइभोरीको को अिवदजानमा सम्प
सम्मेलन नेपालले सन् २०१९ मा सम्प
ूाथिमकता िदएको िवषय पुि

भएको िथयो भने पाँचौ िव

गरी पोषण सुधारको लािग नेपाल सरकारले उच्च

गरे को छ ।

3. कुपोषण घटाउन बहुक्षऽ
े ीय ूयासको शु वात
नेपालमा सन् १९७० मा िव
बहुक्षेऽीय खा

खा

तथा कृिष स ठनको सहयोगमा खा

तथा कृिष मन्ऽालयले

तथा पोषण योजना र सन् १९७५ मा ःवाःथ्य िवभागले ःवाःथ्य, िशक्षा, कृिष र

प ायत क्षेऽह लाई समेत सं लग्न गरी बहुक्षेऽीय योजना तयार गरे को पाइन्छ। तर राि यःतरमा
सन् १९७७ मा राि य योजना आयोग अन्तगर्त राि य पोषण समन्वय सिमित गठन भई उक्त
सिमितले १९७८ मा बहुक्षेऽीय योजना तयार गनर् नीितगत मागर्दशर्न ूदान गरे को पाइन्छ। सोही
मागर्दशर्न अनुसार छै ट

प वषीर्य योजनादे िख पोषण तथा खा

योजनामा ःथान पाउँदै आएको छ।

सुरक्षा िवषयले राि य िवकास

सन् २००९ मा गिरएको पोषणको लेखाजोखा तथा िव ष
े ण ूितवेदनले पोषणको िःथितमा सुधार
ल्याउन बहुक्षेऽीय ूय

आवँयक रहे को उल्लेख गरे को छ। उक्त ूितवेदनको आधारमा नेपालमा

बहुक्षेऽीय पोषण योजना (२०६९-२०७३) कायार्न्वयनमा ल्याइएको िथयो। उक्त योजनाको अनुभव
समेत िलई तयार गिरएको बहुक्षेऽीय पोषण योजना-दोॐो (२०७५।७६-२०७९।८०) हाल
कायार्न्वयनमा रहेको छ।
4. कुपोषण घटाउन क्षेऽगत भूिमका
(क) ःवाःथ्य क्षेऽः
राि य पोषण नीित तथा रणनीित ःवाःथ्य क्षेऽको पोषणसम्बन्धी कायर्बमलाई िनदिशत गन ूमुख
नीितगत दःतावेज हो । सूआमपोषक तत्वह को िवतरण, मातृ तथा बाल्यकालीन आहार, ःयाहार, कडा
तथा मध्यम कुपोषणको उपचार-व्यवःथापन, नविशशु-बालरोगको एकीकृत व्यवःथापन जःता पोषण
लिक्षत कायर्बमह

स ालन गरी कुपोषण न्यूनीकरण गनर् ःवाःथ्य क्षेऽले योगदान िदन्छ।

(ख) िशक्षा क्षेऽः
बािलकाह को

िव ालय

सहभािगतामा

वृि

गनर्,

बालबािलकाको

सं ानात्मक

िवकास

गनर्,

िकशोरावःथामा हुनसक्ने गभर्धारणमा कमी ल्याउन र िकशोरिकशोरीको पोषणको िःथितमा सुधार
गनर् िशक्षा क्षेऽको भूिमका ूभावकारी हुन्छ । खा
सूचकह

असुरक्षा बढी भएका, मातृिशशु ःवाःथ्यका

कमजोर भएका क्षेऽमा र िव ालय भनार्मा लै ि क िवभेद बढी भएका िव ालयमा िदवा

खाजा, िव ालय करे साबारी तथा फलफूल बगचा, खानेपानी तथा शौचालयको सुिवधा, िकशोरीह को
िशक्षा, जीवनोपयोगी सीप, पोषणसम्बन्धी
पा

ान अिभवृि , बानी-व्यवहारमा सुधार तथा पोषण सम्बन्धी

बम र िशक्षा जःता क्षेऽमा कायर् गरी िशक्षा क्षेऽले पोषण सुधारको लािग योगदान गनर् सक्दछ

।
(ग) खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेऽः
स वा रोगको मुख्य कारण असुरिक्षत खानेपानी तथा सरसफाइमा हुने कमी हो । झाडापखाला
जःता स वा रोगबाट बालबािलकाको तौल तथा उचाइजःता शारीिरक िवकासमा माऽ अवरोध गन
नभई िविभ

रोगको सं बमण समेत गराउँछ । जसका कारण व्यिक्तमा दीघर् कुपोषणको अवःथा

िसजर्ना हुन्छ । पोषण सुधारका लािग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेऽले सुरिक्षत िपउने पानीको
पहुँचमा वृि , सुधािरएको चपीर्को ूयोगमा ूोत्साहन, फोहरमैलाको उिचत िवसजर्न-ब्यवःथापन, साबुन
पानीले हात धुने बानीको िवकास जःता कायर्बम स ालन गरी कुपोषण घटाउन म त गदर्छ ।
(घ) कृिष तथा पशुपक्षी िवकास क्षेऽः

कृिष तथा पशुपंक्षी िवकास क्षेऽले सन्तुिलत खा वःतुको उपलब्धता, गुणःतर, िविवधता र िदगोपना
जःता िवषयलाई जोड िदन्छ । खा वःतुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि
कायम गनर् र सन्तुिलत खानामा सबैको पहुँच पुर्याउन न

गनर्, गुणःतर र िदगोपना

सुधार, अनुदानमा वृि , बजार पहुँच र

िवकास, व्यावसाियक उत्पादन, िसं चाइ सुिवधा, ूयोगशालाको सुिवधा, रै थाने बालीह को सं रक्षण र
सम्व र्न जःता िबयाकलापह

स ालन गरी कृिष तथा पशुपंक्षी क्षेऽले कुपोषण घटाउन म त

गदर्छ।
(ङ) मिहला तथा बालबािलका क्षेऽः
कुपोषणमा सुधार ल्याउन मिहला तथा बालबािलकाको पोषण िःथितमा सुधार ल्याउनु आवँयक
रहेको छ । मिहला सशक्तीकरण, मिहलाह को आयआजर्न िवकास र िबःतार, िवप
आयमा वृि , लै ि क िहं सा िव

मिहलाको

जनचेतना, बालिववाह न्यूनीकरण, बालबािलका तथा िकशोर-

िकशोरीको सं रक्षण, सूआम पोषणयुक्त खाना ूव र्न, मिहलाह को कायर्बोझमा कमी ल्याउने जःता
िबयाकलापले मिहला र बालबािलकाको पोषण िःथित सुधारमा योगदान िदन्छ ।
(च) शासकीय सुधार
पोषणको कायर्बम एकीकृत

पमा कायार्न्वयन गनर् शासकीय प ितले महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह

र् ा र कायार्न्वयन एवम्
गदर्छ। सहभािगतामूलक प ितबाट आविधक तथा वािषर्क योजनाको तजुम
शासकीय सं रचनाबाट पोषण सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बमह को तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
अनुगमनमा गिरने सुधारले पोषण कायर्बमह मा िदगोपना, पोषणसँग सम्बिन्धत कायर्बमह लाई
ूाथिमकता, क्षेऽगत कायर्बमह को ूभावकारी कायार्न्वयन, खानेपानी, सरसफाइ, खोप तथा उपचार,
िशक्षा जःता आधारभूत सेवा सुिवधामा वृि

गरी पोषणको अवःथामा सुधार गनर् सिकन्छ ।

5. पोषणका क्षेऽमा दे िखएका समःया
नेपालको पन्ी योजनाले सरोकारवालाह बीच ूभावकारी समन्वय तथा सहकायर्को न्यूनतालाई खा
र पोषण सुरक्षा क्षेऽको मुख्य समःयाको

पमा रहेको औल्याएको छ । यसै गरी कृिष क्षेऽको

उत्पादन तथा उत्पादकत्व कमी हुन,ु उपलब्ध खा को आपूितर् तथा िवतरण ूणाली ूभावकारी हुन
नसक्दा दुगम
र् , िहमाली र केही तराई क्षेऽमा खा

उपलब्धता तथा पहुँचको अवःथा कमजोर रहनु,

मूल्यवृि को कारण िसमान्तकृत समुदायको खा वःतुको बयशिक्त र पहुँच नहुन,ु जलवायु पिरवतर्न
तथा अन्य ूाकृितक िवपि का कारणले उत्पादकत्वमा ॑ास हुन,ु ःथानीय पोिषलो रै थाने बालीको
उत्पादन तथा उपभोगमा कमी रहनु, कृिष उपजह मा िवषादीको माऽा बढी हुन,ु खा वःतुमा
गैरखा बःतुको िमसावट रहनु यस क्षेऽका मुख्य समःया रहे का छन् ।

यसका अितिरक्त आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्नु, पोिषलो खाना, सरसफाइ र
आधारभूत ःवाःथ्य सेवामा मिहला तथा बालबािलकाको पहुँच नहुन,ु िव ालयमा िकशोरीमैऽी
सन्तुिलत खाना खाने व्यवहार सम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुन,ु गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवाको पहुँच र
एक पता कायम गनर् नसक्नु, मातृ मृत्युदर घट्ने बममा भएपिन अझै मातृ मृत्युदर उच्च रहनु, ५
वषर्मिु नका किरब एक ितहाईभन्दा बढी बालबािलका र ूजनन उमेर समूहका मिहलामा न्यून पोषण
हुन ु जःता समःया पोषणका क्षेऽमा दे िखएको छ ।
सबैका लािग गुणःतरीय िशक्षामा पहुँच सुिनि त गनर् नसक्नु, िवशेष तथा लिक्षत समूहका
बालबािलकाको

पहुँच

सुिनि त

गनर् नसक्नु, एक

मध्यमःतरको खानेपानी सेवामा पहुँच हुन,ु पयार्

चौथाईभन्दा

कम

जनसं ख्यालाई

उच्च

र

माऽामा ःवच्छ खानेपानीको उपलब्धता नहुन,ु

अपेक्षा अनु प खानेपानी सेवालाई सुरिक्षत, भरपद र िदगो बनाउन नसक्नु, सरसफाइ सुिवधाको कमी
रहनु, मानव मल-मुऽजन्य फोहोरको उिचत व्यवःथापनको अभावमा वातावरण बमश ूदूिषत हुँदै
जानु पिन पोषण सुधारका लािग समःयाका

पमा रहे को छ ।

6. पोषणमैऽी ःथानीय तह कायार्न्वयन िनदिशकाको औिचत्य
िदगो िवकास लआय तथा समृ

नेपाल, सुखी नेपालीको राि य लआय हािसल गनर् सहयोग पुग्ने गरी

ःथानीय तहबाट उपलब्ध हुने सेवा सुिवधाको गुणःतर वृि

गनुर् आजको आवँयकता हो । सुनौला

हजार िदनका आमा तथा बालबािलका र िकशोरीह लाई ूाथिमकतामा राखी कुपोषण न्यूनीकरण
गनतफर् सबै ःथानीय तहलाई अमसर गराउन तयार गिरएको यस कायार्न्वयन िनदिशकाको औिचत्य
दे हाय बमोिजम रहे को छ :
(क) पोषणमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी बुझाइमा एक पता कायम गरी पोषणमैऽी ःथानीय
शासन प ित सु ढ गनु,र्
(ख) पोषणमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नका लािग साझेदारह बीच आिथर्क तथा ूािविधक
सहयोग िलने एवम् सहकायर्को वातावरण िसजर्ना गनु,र्
(ग) पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग सं ःथागत क्षमता र मानव सं साधन िवकास गनर् सहयोग
पुर्याउनु,
(घ) ःथानीय तहमा पोषणका िबयाकलाप स ालन गन ःवाःथ्य, कृिष िवकास, पशुपंक्षी िवकास,
खानेपानी तथा सरसफाइ, मिहला, बालबािलका र िशक्षा क्षेऽको एकीकृत योजना तजुम
र् ा,

कायार्न्वयन र अनुगमन गनर् सघाउ पुयाउनु,
(ङ) पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग मागर्िनदश गनुर् ।

7. िवगतका िसकाइ
ःथानीयःतरमा समुदायको अपनत्व हुने गरी खुल्ला िदसामुक्त अिभयान, पूणख
र् ोप अिभयान, घरिभऽको
धुँवा मुक्त अिभयान, छाउपडी तथा बालिववाह िव

को अिभयान, पूणर् सरसफाइ अिभयान, पूणर् साक्षर

अिभयान, बालमैऽी ःथानीय शासन, वातावरणमैऽी ःथानीय शासन र अिभयानह

स ालन भइरहेका

छन्। यःता अिभयानह ह बाट नेपालले सामािजक िवकासका क्षेऽमा उल्लेख्य ूगित हािसल गरे को
छ। यी र यःतै अिभयानका माध्यमबाट कुपोषणको समःयाबाट उन्मुिक्त पाउन सिकने अपेक्षा गरी
यो कायार्न्वयन िनदिशका तजुम
र् ा गिरएको छ ।

पिरच्छे द-२

पिरभाषा
8. पिरभाषा
िवषय वा ूसँगले अक अथर् नलागेमा यस कायार्न्वयन िनदिशकामाः
(क) “अिभयन्ता” भ ाले ःथानीय, ूदे श तथा राि य तहमा पोषण अिभवृि

तथा योजना

तजुम
र् ा ूकृयामा पोषणलाई ूाथिमकता िदने िवषयमा बहस, पैरवी गन ःवयं सेवी
व्यिक्तलाई सम्झनु पदर्छ ।
(ख) “कायर्पािलका” भ ाले

नेपालको सं िवधानको धारा २१४ बमोिजम गठन भएका

गाउँपािलका र नगरपािलकालाई सम्झनु पछर् ।
(ग) “िजल्ला समन्वय सिमित” भ ाले नेपालको सं िवधानको धारा २२० बमोिजम ःथापना
भएको िजल्ला समन्वय सिमित सम्झनु पछर् ।
(घ) “ूदे श सम्पकर् मन्ऽालय” भ ाले ूदे शको कायर् िवभाजन िनयमावली अनुसार ःथानीय
तहको सम्पकर् मन्ऽालयको

पमा काम गन ूदे श मन्ऽालयलाई सम्झनु पछर् ।

(ङ) “ूदे श क्षेऽगत मन्ऽालय” भ ाले ूदे शको कायर् िवभाजन िनयमावली अनुसार कृिष,
पशुपक्षी, खानेपानी, ःवाःथ्य, सरसफाइ, मिहला, बालबािलका, िशक्षा क्षेऽ हे न गरी कायर्क्षेऽ
तोिकएका ूदे श मन्ऽालयह

सम्झनु पछर् ।

(च) “पोषण मैऽी वडा” भ ाले यस कायार्न्वयन िनदिशका बमोिजम तोिकएका सूचक पूरा
गरी पोषण मैऽी वडा भनी घोषणा गिरएका ःथानीय तहका वडालाई सम्झनु पछर् ।
(छ) “पोषण मैऽी ःथानीय तह” भ ाले यस कायार्न्वयन िनदिशका बमोिजम तोिकएका सूचक
पूरा गरी पोषण मैऽी ःथानीय तह भनी घोषणा गिरएको ःथानीय तहलाई सम्झनु पछर् ।
(ज) “वडा सिमित” भ ाले नेपालको सं िवधानको धारा २२२ बमोिजम गठन भएका वडा
सिमितलाई बुझाउँछ।
ु
(झ) “िवकास साझेदार” भ ाले ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ िनकायह , सं यक्त
रा स ीय
िनकायह
।

र पोषणको क्षेऽमा लगानी गन अन्तरार्ि य गैर सरकारी सं ःथाह

सम्झनु पछर्

(ञ) “िवषयक्षेऽगत मन्ऽालय” भ ाले नेपाल सरकार कायर् िवभाजन िनयमावली अनुसार कृिष,
पशुपक्षी, खानेपानी, ःवाःथ्य, सरसफाइ, मिहला, बालबािलका, िशक्षा क्षेऽ हेन स ीय
मन्ऽालय सम्झनु पछर् ।
(ट) “मन्ऽालय” भ ाले स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय सम्झनु पछर्।
(ठ) “सामुदाियक स सं ःथा” भ ाले ःथानीय कानून बमोिजम ःथापना भएका सामुदाियक
स सं ःथालाई सम्झनु पछर् ।
(ड) “ःथानीय तह” भ ाले नेपालको सं िवधान बमोिजमका गाउँपािलका तथा नगरपािलकालाई
सम्झनु पछर् ।

पिरच्छे द-३
पोषण सम्बन्धी नीितगत तथा कानुनी व्यवःथा

ँ सम्बिन्धत नीितह
9. पोषणसग
९.१ राि य पोषण नीित तथा रणनीित, २००४
नेपाल सरकारको राि य पोषण नीित तथा रणनीित (सन् २००४) को ूमुख उ ेँय पोषण सम्बन्धी
कायर्बमह
वृि

माफर्त बाल तथा मातृ मृत्युदरमा सुधार ल्याउनु रहेको छ। शारीिरक तथा मानिसक

र ःवःथ जीवनको लािग उपयुक्त माऽामा पोषणको आवँयकता पदर्छ।उपयुक्त माऽामा पोषण

पाउने हरे क मािनसको आधारभूत हक हो।
कुपोषणको िविभ

ूकार मध्ये नेपालमा दे िखएको मुख्य ूकारका कुपोषण (न्यूनपोषण) ह

उचाइ

अनुसार तौल (ख्याउटे पना), उमेर अनुसार उचाइ (पुडकोपन), उमेर अनुसार तौल (कम तौल) र
सूआम पोषक तत्वको कमी हुन ् । िवशेष गरी कुपोषणले बालबािलका र मिहलाह को ःवाःथ्यमा धेरै
नराॆो असर गदर्छ । साधारण र मध्यमःतरका कुपोषणबाट मिसत बालबािलका र मिहलाह मा
सं बामक रोगह सँग ूितरोध गनर् सक्ने क्षमतामा कमी हुने भएका कारण धेरै जोिखममा हुन्छन ।
कुपोषणले मािनसको ःवाःथ्यलाई माऽ असर गदन, ब

यसले दे शकै गुणःतरीय जीवन र सामािजक

आिथर्क िवकासमा नकरात्मक असर पादर्छ ।
९.२ कृिष िवकास रणनीित (२०१५-२०३५)
नेपाल सरकारले कृिष क्षेऽको समम िवकास एवम् मागर्िनदशको लािग २० वष कृिष िवकास
रणनीित (सन् २०१५-२०३५) ल्याएको छ ।जस अनुसार खा

सं ूभ ुता उन्मुख आत्मिनभर्र, िदगो,

ूितःपधीर् तथा समावेशी कृिष क्षेऽको पिरकल्पना सिहत आिथर्क वृि लाई गित िदने, जीवनःतरलाई
मािथ उकाःने र खा

तथा पोषण सुरक्षामा योगदान िदने रणनीित िलएको िलइएको छ । कृिष

िवकास रणनीितको पिरकल्पना पूरा गनर् सुशासन, उत्पादकत्व, व्यवसायीकरण र ूितःपधीर् क्षमता ारा
कृिष क्षेऽको ितु िवकास गन चार रणनीितक आधारह

तय गिरएका छन् । यो रणनीितले खा

जिनत गिरबी, पुड्कोपन, कम तौल, ख्याउटे पन, ूजनन् उमेरका मिहलामा हुने BMI लाई न्यूनीकरण
गन लआय िलएको छ । समावेशीकरणको ूव र्न, िनजी तथा सहकारी क्षेऽको िवकास, पूवार्धारह को
िवकास, बहुक्षेऽीय स ाल वृि

माफर्त खा

तथा पोषण सुरक्षा अिभवृि , गिरबी िनवारण, मामीण

घरपिरवारको आय वृि का साथै कृषकका अिधकार सुिनि त गन अपेक्षा समेत यस रणनीितले
राखेको छ ।

९.३ खा

अिधकार तथा खा

नेपालको सं िवधानले ूद

सम्ूभ ुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
गरे को नागिरकको खा , खा

सुरक्षा तथा खा

सम्ूभ ुता सम्बन्धी

मौिलक हकलाई कायार्न्वयन गन र त्यसको लािग उपयुक्त सं रचना िनमार्ण गनर् तथा खा मा
नागिरकको पहुँच सुिनि त गन सम्बन्धमा खा
िविभ

अिधकार तथा खा

ु ा सम्बन्धी ऐनमा
सम्ूभत

व्यवःथा गिरएको छ ।उक्त ऐनले िबना भेदभाव पयार् , पोषणयुक्त तथा गुणःतरीय खा मा

िनयिमत पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खा को अभावमा जीवन जोिखममा पन अवःथाबाट सुरिक्षत
रहने, भोकमरी वा खा

असुरक्षाको जोिखममा रहे का व्यिक्त वा पिरवारको खा मा िदगो पहुँच र

पोषणमा सहायता गन जःता व्यवःथा गरे को छ । यसै गरी लिक्षत पिरवार तथा िवपद्को अवःथामा
तोिकएका व्यिक्त र पिरवारलाई िनःशुल्क वा सहुिलयत

पमा खा

वःतुको सहायता ःथानीय

तहबाट उपलब्ध गराउनुपन व्यवःथा गरे को छ । ःथानीय ःतरमा उत्पािदत परम्परागत खा

तथा

पोषणको ूबन्ध गन, ःथानीय कृिष बाली तथा पशुजन्य उत्पादन, ूव र्न, बजारीकरण, उपभोक्ताको
पहुँच सुिनि त, खा

तथा पोषण िशक्षा र सूचना, ःथानीय खा

समन्वय सिमितको व्यवःथा समेत

उक्त ऐनले गरे को छ ।
९.४ राि य ःवाःथ्य नीित, २०७४
राि य ःवाःथ्य नीित, २०७४ ले सबै नेपाली नागिरकह
भावनात्मक

शारीिरक, मानिसक, सामािजक र

पमा ःवःथ रही उत्पादनशील र गुणःतरीय जीवन यापन गनर् सक्षम हुने सोच राखेको

छ । रणनीितमा ःवाःथ्यव र्क खा

पदाथर्को ूव र्न, उत्पादन, ूयोग र पहुँचलाई िबःतार गरी

कुषोषणलाई न्यूनीकरण गन र पोषण सम्बन्धी जनचेतना बढाउने, िव ालय जाने उमेरका
बालवािलकाका ःवाःथ्य तथा पोषण ूव र्नलाई िवशेष
उक्त नीितले आधारभूत मानव अिधकारको
ःवाःथ्य सेवामा सबैको पहुँच वृि

पले सम्बोधन गन रणनीित िलएको छ ।

पमा सबै नागिरकको अिधकार सुिनि त गनर् गुणःतरीय

गरी न्यायसँगत एवम् जवाफदे ही ःवाःथ्य ूणालीको माध्यमबाट

ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउदै िदगो िवकास लआयलाई सफलीभूत गराउने लआय िलएको छ ।
९.५ बहुक्षऽ
े ीय पोषण योजना (२०७५।७६-२०७९।८०)
आमा र िशशुमा रहेको दीघर् कुपोषण न्यूनीकरण गनर् तथा पोषणको िःथितमा सुधार ल्याउन
बहुक्षेऽीय पोषण योजना (२०६९-२०७४) ल्याइएकोमा यसैको िनरन्तरता ःव प आगामी दश
ँ ीको िवकास गन
वषर्िभऽमा मिहला, बालबािलका तथा िकशोरीमा हुने कुपोषण हटाई मानव पुज
दीघर्कालीन सोच सिहत योजनाको बहुक्षेऽीय पोषण योजना दोॐो (२०७५-२०७९) कायार्न्वयनमा
रहकोछ । पोषण िवशेष, पोषण सं वेदनशील र समथर् बनाउने वातावरणसम्बन्धी कायर्बमह को
िबःतार गरी मिहला, िकशोरी तथा बालबािलकाको पोषणको अवःथामा सुधार ल्याउनु यस योजनाको

लआय रहेको छ । योजनाले ३ वटा उपलिब्धका लािग २४ वटा ूितफल तय गरे को छ ।
योजनाले ःवाःथ्य, कृिष तथा पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाइ, िशक्षा, मिहला तथा बालबािलका र
ःथानीय शासन क्षेऽ जःता िवषयलाई पोषणका क्षेऽको

पमा पिहचान गरे को छ । पोषण अवःथामा

सुधारको लािग सबै क्षेऽको समन्वयात्मक पहल र ूयास आवँयक पन िवषय समेत यस योजनाले
औल्याएको छ ।
९.६ पन्ी योजना (२०७६।७७-२०८०।८१)
ँ ी िनमार्णलाई
पन्ी योजनाले गुणःतरीय मानव पुज

पान्तरणका ूमुख सम्बाहकको

छ। योजनाको पिरच्छे द ६ मा आिथर्क क्षेऽ अन्तगर्त खा

पमा िलएको

सुरक्षा र पोषण र पिरच्छे द ७ मा

सामािजक क्षेऽ अन्तरगत ःवाःथ्य तथा पोषण, खानेपानी र सरसफाइ, बालबािलका र िकशोरिकशोरी
सम्बन्धी व्यवःथा उल्लेख गरे को छ । योजनाले एकीकृत खोप तथा पोषण कायर्बमलाई लागत
अनुमान सिहत मुख्य कायर्बमको

पमा ूःताव गरे को छ। साथै योजनाले पोषण िवशेष तथा पोषण

सं वेदनशील कायर्बम माफर्त मिहला बालबािलका तथा िकशोरिकशोरीको पोषण अवःथामा सुधार गन
कायर्लाई अपेिक्षत उपलिब्धको

पमा समावेश गरे को छ।यसै गरी योजनाले बहुक्षेऽीय पोषण

योजनाको ूभावकारी कायार्न्वयन गन िवषयलाई ःवाःथ्य तथा पोषण क्षेऽको रणनीितको

पमा

उल्लेख गरे को छ।
९.७ िदगो िवकास लआय
ु
सं यक्त
रा सङघको अगुवाईमा िव व्यापी लआयको

पमा िदगो िवकास लआय माफर्त सन् २०३०

सम्ममा भोकमरीको र सबै ूकारका कुपोषणसम्बन्धी समःयाह
रहेका छन् । “भोकमरीको अन्त्यगन, खा
कृिषको ूव र्न गन” िवषयह

अन्त्य गनर् सबै दे शह

ूितब

सुरक्षा तथा पोषणको अवःथामा सुधार गन र िदगो

िदगो िवकास लआय नं. २ मा समावेश गिरएको छ । िदगो

िवकासका १७ लआयह मध्ये १२ वटा लआयह मा पोषणसँगसम्बिन्धत सूचकह

समावेश गिरएका

छन् । यीमध्ये लआय नं. १, २, ३ र ६ पोषणसँग बढी सम्बिन्धत छन् । पोषणको अवःथा सुधार
गनर् उल्लेखनीय योगदान गन कायर्बमह को िबःतारले पोषणको क्षेऽका साथै िदगो िवकासका अन्य
लआयह

दीघर्कालीन

पमा हािसल गनर् समेत सहयोग पुग्नेछ ।

ँ सम्बिन्धत कानूनी व्यवःथा
10. पोषणसग
१०.१ नेपालको सं िवधान

नेपालको सं िवधानले ूत्याभूत गरे का ःवच्छ वातावरणको हक, िशक्षा सम्बन्धी हक, ःवाःथ्य सम्बन्धी
हक, खा

सम्बन्धी हक, मिहलाको हक, बालबािलकाको हक, सामािजक न्यायको हक, सामािजक

सुरक्षाको हक पोषणसँग सम्बिन्धत मौिलक हक रहे को दे िखन्छ ।
यसैगरी नेपालको सं िवधानमा मातृ िशशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने, कृिष क्षेऽमा लगानी
अिभवृि

गद खा

ु ाको मान्यता अनु प जलवायु र माटो अनुकूलको खा ा
सम्ूभत

उत्पादनलाई

ूोत्साहन गरी खा ा को िदगो उत्पादन, आपूितर्, स य, सुरक्षा र सुलभ तथा ूभावकारी िवतरणको
व्यवःथा गन, ूजनन अवःथामा आवँयक सेवा सुिवधा उपभोगको सुिनि तता गन, बालबच्चाको
पालन पोषण, पिरवारको हे रचाह जःता काम र योगदानलाई आिथर्क
राज्यका नीितको

पमा मूल्या न गन िवषयलाई

पमा उल्लेख गिरएको छ ।

१०.२ ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४
ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ ले गाउँपािलका र नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र
अिधकारको “आधारभूत ःवाःथ्य र सरसफाइ” खण्डमा आधारभूत ःवाःथ्य र सरसफाइ तथा पोषण
सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन तथा िनयमन, आधारभूत ःवाःथ्य, ूजनन
ःवाःथ्य र पोषण सेवाको स ालन र ूव र्न, ःवच्छ खानेपानी तथा खा
सरसफाइ

सचेतनाको

अिभवृि

र

ःवाःथ्यजन्य

फोहोरमैलाको

पदाथर्को गुणःतर िनयमन,
व्यवःथापन, मिहला

बालबािलकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, िनयन्ऽण र व्यवःथापन जःता िवषयबःतुह

तथा

समावेश

गरी ःथानीय तहबाट यी िवषयह को कायार्न्वयन गनुप
र् न िवषय उल्लेख छ ।
१०.३ बालबािलका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालवािलका सम्बन्धी िनयमावली, २०७५
बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ूत्येक बालक जन्मेपिछ िनजको बाबु भए बाबुले, बाबु नभए
आमाले र आमा पिन नभए पिरवारका अन्य सदःयले आफ्नो धमर्, सं ःकृित र चलन अनुसार
बालकको नाम रािखिदनु पन व्यवःथा गरे को छ । साथै, बालकको बाबु, आमा वा पिरवारको कुनै
सदःय जीिवत नरहेकोमा वा प ा नलागेकोमा बालकलाई पाल्ने व्यिक्त वा सं ःथाले बालकको नाम
रािखिदनु पन व्यवःथा ऐनको दफा ३ (१) ले गरे को छ । यःतै ऐनको दफा ४ (१) ले बाबु,
आमाले आफ्नो पिरवारको आिथर्क अवःथा अनुसार ूत्येक बालकको पालन पोषण गनुक
र् ा अितिरक्त
िनजको िशक्षा, ःवाःथ्य उपचार, खेलकूद तथा मनोर न सुिवधाह को व्यवःथा गनुप
र् न जःता ूावधान
राखेको छ ।

पिरच्छे द-४

सोच, लआय, उ ँ
े य, रणनीित र कायर्नीित
समृ

नेपाल, सुखी नेपालीको राि य अिभयान तथा िदगो िवकास लआयले तोकेका सूचक पुरा गनर्

ँ ीको िवकास गनर् यो कायार्न्वयन िनदिशका तजुम
सघाउ पुग्ने गरी मानव पुज
र् ा गिरएको छ। यो
कायार्न्वयन िनदिशकाको सोच, लआय, उ ेँय र रणनीित दे हाय बमोिजम तय गिरएको छः
11. सोच
ँ ीको िनमार्ण ।
ःवःथ, समृ , बौि क र सभ्य मानव पुज
12. लआय
िव.स. २०८७ िभऽ सवै ःथानीय तहह लाई पोषणमैऽी बनाउने ।
13. उ ँ
े य
मिहला, बालबािलका र िकशोरीह को पोषण अवःथामा सुधार गनु,र्
बहुक्षेऽीय अभ्यासलाई सं ःथागत गनु,र्
ःथानीय तहको नीित, योजना, कायर्बम र सेवा ूवाहमा सुधार गरी पोषणमैऽी ःथानीय शासन
प ितको अवलम्बन गनु।
र्
14. रणनीित
ःथानीय तहबाट वडा र गाउँपािलका तथा नगरपािलकालाई पोषणमैऽी बनाउन दे हाय बमोिजमका
रणनीित तथा कायर्नीितह

अवलम्बन गिरनेछ। यस सम्बन्धी कायर्िजम्मेवारी सिहतको व्याख्या

अनुसूची १ मा िदइएको छ ।
िस.नं.
१४.१

/0fgLlt
सचेतना र पैरवी

sfo{gLlt
१.१ सभा तथा कायर्पािलका सदःय तथा सरोकारवालाह लाई
पोषणमैऽी ःथानीय शासनको कायार्न्वयन िनदिशकामा
आधािरत भई अिभमुखीकरण गिरनेछ।
१.२ ःथानीय तहको पोषण ूोफाइल अनुसार पोषण नीित तजुम
र् ा
गनर् पैरवी गिरनेछ।

१.३ आविधक तथा वािषर्क योजनामा पोषणका िबयाकलाप
समावेश गनर् छलफल तथा पैरवी गिरनेछ।
१.४ ःथानीय तहमा िविभ

िवधामा ख्याितूा

व्यिक्त वा

समूहलाई पोषण अिभयन्तामाफर्त सचेतना र पैरवी गिरनेछ।
१.५ ःथानीय खा

पदाथर्मा पाईने पोषक तत्वह को सम्बन्धमा

सचेतना अिभवृि

गिरनेछ।

१.६ पोषणमैऽी आचरण र व्यवहार ूव र्न गनर् पैरवी गिरनेछ।
१.७ बहुक्षेऽीय पोषण योजनाले तोकेका लिक्षत समूहको लािग
कायर्बम तजुम
र् ा गनर् पैरवी गिरनेछ।

१४.२

मूलूवाहीकरण

२.१ पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाका लािग कायार्न्वयन
िनदिशका अनुसारका िबयाकलाप स ालन गनर् सभा,
कायर्पािलका तथा अन्य सरोकारवालाबाट ूितब ता
गिरनेछ।
२.२ पोषण सम्बन्धी िवषयलाई वडा तथा ःथानीय तहको नीित,
योजना, कायर्बममा समािहत गिरनेछ।

२.३ पोषणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह

ःथानीय तहको

सहभािगतामूलक योजना तजुम
र् ाको िविधबाट छनोट गिरनेछ।

२.४ ःथानीय तहको क्षेऽगत योजनामा पोषणसँग सम्बिन्धत
िवषयलाई समावेश गिरनेछ।
२.५ क्षेऽगत तािलमह मा पोषण िवषय समावेश गिरनेछ।

२.६ पूवार्धार िवकासको नीित, योजना तथा कायर्बम कायार्न्वयनमा
पोषण सं वेदनशील िवषयलाई जोड िदइनेछ।

२.७. लै ि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, जलवायू
पिरवतर्न, िवपद्जोिखम न्यूनीकरण लगायतका अन्तरसम्बिन्धत
िवषयह सँग सम्बिन्धत नीित तथा योजना तजुम
र् ा गदार्
पोषणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह
१४.३

सं ःथागत िवकास

समावेश गिरनेछ।

३.१ बहुक्षेऽीय पोषण योजनामा भएको व्यवःथा अनुसारका
सिमितह को गठन गरी सबै तहका सिमितलाई िबयाशील
गिरनेछ।

३.२ गाउँपािलका÷नगरपािलका र वडामा पोषणमैऽी ःथानीय
शासनको ूभावकािरताको लािग सं योजक तथा िवषयगत
शाखाका सम्पकर् व्यिक्त तोक्ने र िजम्मेवारी िदने व्यवःथा
िमलाइनेछ।
३.३ पोषणमैऽी ःथानीय तह ूव र्नको लािग आवँयकता अनुसार
कायर्दल, कायर्टोली र समुदायमा आधािरत सं ःथाह को गठन
र पिरचालन गिरनेछ।

१४.४

बहुक्षेऽीय

४.१ बहुक्षेऽीय पोषण योजनाले पिहचान गरे को पोषणसँग

कृिष, पशुिवकास, खानेपानी तथा सरसफाइ,

ूयासको

सम्बिन्धत क्षेऽह

अवलम्बन

मिहला बालवािलका, िशक्षा, ःवाःथ्य तथा ःथानीय
सुशासनलाई समन्वयनात्मक

पमा पिरचालन गिरनेछ।

४.२ पोषण िवशेष र पोषण सं वेदनशील कायर्बमको कायार्न्वयनमा
सहजीकरण गिरनेछ।

४.३ िवषयगत क्षेऽबाट हुने िनयिमत िबयाकलापह लाई

बहुक्षेऽीय पोषण योजना दोॐोले तोकेका लिक्षत समूहमा

स ालन गनर् ूाथिमकता िदइनेछ।

४.४ गैरसरकारी क्षेऽबाट स ालन हुने पोषणसँग सम्बिन्धत

िबयाकलपाह लाई बहुक्षेऽीय अवधारणा अनुसार स ालन
गिरनेछ।

१४.५

सूचना, िशक्षा र
स ार (अिभलेख,
अिभयान,

५.१ पोषण ूोफाइलको तयारी, अ ाविधक र सावर्जिनकीकरण
गिरनेछ।
५.२ पोषण सम्बन्धी ौव्य

ंय साममी उत्पादन र ूशारण,

अन्तरिबया,

जानकारी पुिःतका (ॄोिसयर), िलफले ट, पम्प्ले ट जःता छापा

छलफल,

साममी ूकाशन र िवतरण गिरनेछ।

ूकाशन,
सावर्जिनक स ार
माध्यमको
उपयोग)

५.३ स ार माध्यमसँग िनयिमत अन्तरिबया एवम् छलफल
गिरनेछ।

५.४ ःथानीय तहबाट िव ालय तहको ःथानीय पा

बममा पोषण

िवषय समावेश गिरनेछ।
५.५ िव ालय िभऽ र िव ालय बािहर रहेका िकशोर÷
िकशोरीह को लािग जीवनउपयोगी सीप सम्बन्धी
िबयाकलापह

१४.६

क्षमता िवकास

स ालन गिरनेछ।

६.१ िनदशक सिमितका सदःय, सभा तथा कायर्पािलका सदःय
एवम् सरोकारवालाह लाई पोषणमैऽी ःथानीय शासनका
कायार्न्वयन िनदिशकामा आधािरत भई क्षमता िवकास
गिरनेछ।
६.२ िवषयगत क्षेऽका कमर्चारीह लाई पोषणमैऽी ःथानीय शासन
ूभावकारी

पमा स ालनका लािग तािलम, गोि

तथा अन्य

क्षमता िवकासका कायर् गिरनेछ।
६.३ िव ालय÷ःवाःथ्य÷खानेपानी उपभोक्ता व्यवःथापन सिमितका
पदािधकारी, िव ालयका िशक्षक÷िशिक्षका, आमा÷मिहला

समूहका सदःयह , टोल िवकास सं ःथाका पदािधकारी, मिहला

ःवयं सेिवकाह , अगुवा कृषक र सामािजक अगुवाको क्षमता
िवकासको लािग कायर्बम स ालन गिरनेछ।

६.४ बहुक्षेऽीय पोषण सम्बन्धी िवषयमा वहस पैरवी तथा असल
अभ्यासह को अनुशरण र आदानूदान गिरनेछ।
६.५ ॐोत व्यिक्त एवम् ूिशक्षकह को सूची तयार गरी
आवँयकता अनुसार पिरचालन गिरनेछ।
१४.७

सामािजक
पिरचालन

७.१ मिहला तथा बालबािलकाको कुपोषणको सवाल र
कारणह लाई

ि गत गद लिक्षत िबयाकलापह

घरपिरवार

र समुदायःतरसम्म स ालन गिरनेछ।
७.२ लै ि क िहं सा, बालिववाह, छाउपडी, कमलरी, दे उकी लगायत
सामािजक कुूथा एवम् अन्धिव ास, कुरीित, कुसं ःकार िव
सामािजक अिभयान स ालन गिरनेछ।
७.३ खुला िदशामुक्त, पूणर् सरसफाइ, पूणर् खोप, पूणर् साक्षर,
घरिभऽको धुवामुक्त, बालमैऽी, वातावरणमैऽी जःता िविभ
अिभयानमूलक कायर्बम स ालन गिरनेछ।
७.४ लिक्षत समूहमा उ मशीलता ूव र्न गरी आयःतर वृि
गिरनेछ।
७.५ िव ालय÷ःवाःथ्य÷खानेपानी उपभोक्ता व्यवःथापन सिमितका
पदािधकारी, िव ालयका िशक्षक÷िशिक्षका, आमा÷मिहला

समूहका सदःयह , टोल िवकास सं ःथाका पदािधकारी, मिहला
ःवयं सेिवकाह , अगुवा कृषक र सामािजक अगुवालाई पोषण
ूव र्नमा पिरचालन गिरनेछ।

७.६ पोषणसँग सम्बिन्धत िव मान सकारात्मक व्यवहारको
पिहचान र ूोत्साहन गनर् अिभयन्ता, आदशर् व्यिक्त, समूह तथा
सामािजक एवम् सामुदाियक सं ःथाह लाई पिरचालन
गिरनेछ।
१४.८

लिक्षत कायर्बम
स ालन

८.१ लिक्षत समूहको पिहचान गरी उनीह को सहभािगतामा, पोषण
लिक्षत तथा पोषण सं वेदशील कायर्बम स ालन गिरनेछ।

८.२ बहुक्षेऽीय पोषण सम्व

सवै सरोकारवाला, सरकारी तथा

गैरसरकारी िनकायह बीच समन्वय गरी एकीकृत कायर्बम
स ालन गिरनेछ।

१४.९

िनजी क्षेऽ तथा

९.१ ूितःपधीर् बजार मूल्यमा ःथानीय बजारमा खा

साममी

नागिरक

समाजसँग
सहकायर्

िनयिमत उपलब्ध गराइनेछ।

९.२ व्यावसाियक सामािजक उ रदाियत्व अन्तगर्त पोषणसँग
सम्बिन्धत िबयाकलापह

स ालन गिरनेछ।

९.३ बजारमा उपलब्ध गराइने खा ा को गुणःतर र ःवच्छता
कायम गिरनेछ।
९.४ नागिरक समाजका ूितिनिधह

समेतको सहभािगतमा गिरने

बजार अनुगमनमा सहयोग गिरनेछ।
१४.१० सुशासन

१०.१ पोषणमैऽी ःथानीय तह ूव र्नका लािग गिरएका
िबयाकलाप र सोको ूगित कायार्लयको सूचना पाटी,
वेबसाइट तथा आवँयकता अनुसार आमस ार माध्यमबाट
िनयिमत

पमा सावर्जिनकीकरण गिरनेछ।

१०.२ पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचक ूाि को लािग तोिकएका
सं रचना तथा क्षेऽह लाई जवाफदे ही बनाइनेछ।
१०.३ पोषणमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नका लािग सावर्जिनक

ु ाई जःता
परीक्षण, सामािजक परीक्षण तथा सावर्जिनक सुनव
सामािजक उ रदाियत्व ूव र्न गन िबयाकपालह

स ालन

गिरनेछ।
१४.११ नितजामुखी
अनुगमन

११.१ पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग तोिकएको सूचकको
आधारमा स ािलत कायर्बमह को अनुगमन गिरनेछ।
११.२ पोषण सम्बन्धी अनुगमनमा ःथानीय िवकासका साझेदार
तथा अन्तराि य िवकास समुदायसँग सहकायर् र साझेदारी

गिरनेछ।
११.३ ःथानीय तहको आविधक समीक्षामा पोषणको नितजा
समावेश गन र िवकास साझेदार िनकायबाट सम्पािदत
कामको समेत ूगित समीक्षा गिरनेछ।

११.४ अनुगमन सूचक िनधार्रण गरी उत्कृ

काम गन व्यिक्त,

अिभयन्ता, सं ःथा, िवकास साझेदार, अन्य सहयोगी िनकाय,
वडा तथा ःथानीय तहलाई पुरःकृत गिरनेछ।
१४.१२ मूल्या न र
िदगोपनको
सुिनि तता

१२.१ पोषणमैऽी ःथानीय तहको लािग तोिकएका सूचकह
ूाि को िदगोपनाको लािग कायर्योजना तजुम
र् ा गिरनेछ।

१२.२ बहुक्षेऽगत ूयासलाई िनरन्तरता िदइनेछ।

१२.३ ूत्येक वषर्को वािषर्क समीक्षाका सूचकमा आधािरत भई
ूगित िववरण सावर्जिनक गिरनेछ।

१२.४ पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकका उपलिब्धको ूत्येक
३÷३ वषर्मा तेॐो पक्षबाट मूल्या न गराइनेछ।
पिरच्छे द- ५

पोषणमैऽी ःथानीय शासनका चरणह
15. पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको ूिबया
पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनका ूिबया दे हायबमोिजम हुनेछः
१) पूवत
र् यारी चरण
(१) पोषणमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा सम्बन्धी गाउँ।नगर सभा सदःय, गाउँ।नगर
कायर्पािलकाका पदािधकारी, पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमितका पदािधकारी र

अन्य सरोकारवालालाई अिभमुखीकरण गन ।
(२) कायर्पािलकाबाट पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन गन िनणर्य गन ।
(३) कायर्पािलका र पोषणमैऽी ःथानीय शासन गाउँ।नगरःतरीय पोषण तथा खा

सुरक्षा

िनदशक सिमितबाट िलिखत ूितब ता गन ।
(४) पोषणमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा र िव मान अवःथा सम्बन्धी कायार्न्वयन
िनदिशकाका सूचकमा आधािरत भई गाउँपािलका।नगरपािलकामा पोषणको अवःथा
सम्बन्धी वःतुगत िववरण (ूोफाइल) तयार गरी ूकाशन गन ।
(५) पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन गनर् आवँयक ःथानीय कायर्िविध तथा आचार
सं िहता तजुम
र् ा गन ।
२) तयारी चरण
(१) गाउँपािलका।नगरपािलका र वडामा पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग सं ःथागत ूवन्ध
(सं योजक, िवषयगत शाखाका सम्पकर् व्यिक्त तोक्ने र िजम्मेवारी िदने) गन ।
(२) पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको लािग वडाह को ूाथिमकीकरण गन ।
(३) पोषणको क्षेऽमा काम गन सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट पोषणमैऽी ःथानीय
शासन कायार्न्वयनका लािग ॐोत सिहतको ूितब ता ूा

गन ।

(४) पोषणमैऽी ःथानीय शासन अवलम्बन गन वडामा आवँयकता अनुसार समुदायमा
आधािरत सं ःथाह को गठन र पिरचालन गन।
३) योजना तजुम
र् ाको चरण
(१) पोषणमैऽी ःथानीय शासनका सूचक ूा

गनर् क्षेऽगत िबयाकलापह को एकीकृत योजना

तजुम
र् ा गन ।
(२) छनोट भएका क्षेऽगत िबयाकलापह को लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गन ।
(३) िवकास साझेदार, सामािजक स सं ःथा तथा िनजी क्षेऽका कायर्बमह लाई ःथानीय तहको
कायर्बम र बजेटमा आब ता कायम गन ।
४) कायार्न्वयनको चरण
(१) क्षेऽगत िनकाय, साझेदार र अन्य सरोकारवालाह बीच समन्वय र सहकायर् गन ।
(२) ःवीकृत वािषर्क िबयाकलापह को कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गन ।
(३) पोषणमैऽी ःथानीय शासनका सूचक अनुसारको नितजा ूाि को सुिनि तता गन ।
५) अनुगमन, मूल्यांकन र ूितवेदनको चरण
(१) वडा सिमित, गाउँ।नगरःतरीय सिमितबाट सूचक पुरा भएको अवःथामा सरोकारवालाह
समेतको सहभािगतामा अनुगमन र समीक्षा गरी ूितवेदन तयारी गन ।
(२) पोषणमैऽी ःथानीय शासनका सूचकका आधारमा िःथितपऽ तयार गरी सावर्जिनकीकरण
गन।
(३) पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग तोिकएको िनकायबाट अनुगमन गन गराउने ।
(४) वडा सिमित।कायर्पािलकाबाट सूचक पुरा भएको ूमािणकरण गन ।
(५) पोषणमैऽी वडा वा ःथानीय तह घोषणाका लािग तोिकएको िनकायबाट अनुमित ूदान
गन।
६) पोषणमैऽी वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका घोषणाको चरण
(१) पोषणमैऽी वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका घोषणा प ातको रणनीितक योजना तजुम
र् ा
गन।

(२) पोषणमैऽी वडा घोषण गनर् कायर्पािलका र गाउँपािलका।नगरपािलका घोषणा गनर्
सम्बिन्धत गाउँ।नगर सभाले िनणर्य गन ।
(३) पोषणमैऽी वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका घोषणा गन।
(४) तोिकएका लआयह

िनयिमत

पमा किम्तमा २ वषर् सम्म ूा

भएपिछ माऽ पोषणमैऽी

वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका घोषण गन ।
७) पोषणमैऽी वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका घोषणाको िनरन्तरताको चरणः
(१) पोषणमैऽी

वडा।गाउँपािलका।नगरपािलका

घोषणा

प ातको

रणनीितक

योजनाको

कायार्न्वयन गन।
(२) पोषणमैऽी ःथानीय शासनका सूचकह को िदगोपनाको सुिनि तता गन।

16. पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाः
यस कायार्न्वयन िनदिशका बमोिजम पोषणको अवःथाको आधारमा पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा
गिरनेछ । ःथानीय तहले अनुसूची -2 बमोिजमका सूचकको िव मान अवःथा दे िखने गरी पोषण
पा िर् चऽ तयार गनुर् पनछ ।यस आधारमा

पोषण पा िर् चऽ तयार गन गाउँपािलका तथा

नगरपािलकालाई पोषणमैऽी ःथानीय तह अवलम्बन गरे को ःथानीय तह मािननेछ। सोही अनुसूचीमा
उल्लेख भएको सूचकमा तोिकएको उपलिब्ध हािसल भएको आधारमा सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा
नगरपािलकाले पोषण उन्मुख वा पोषणमैऽी वडा घोषणा गनर् सक्नेछन्।ःथानीय तहको पा िचऽको
आधारमा तोिकएको सूचक पूरा भएको भनी सम्बिन्धत गाउँ।नगर कायर्पािलकाको िनणर्य र ूदे श
तहको िनदशक सिमितको िनणर्यबाट गाउँ।नगरपािलकालाई पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा
गिरनेछ।

पिरच्छे द- ६
पोषणमैऽी ःथानीय शासनको सं ःथागत सं रचना सम्बन्धी व्यवःथा
पोषणमैऽी ःथानीय तह िनमार्णको लािग उच्चःतरीय पोषण तथा खा
नेतत्ृ वदायी भूिमका रहन्छ।पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमितको

सुरक्षा समन्वय सिमितले िवषयगत मन्ऽालयसँग

समन्वय गरी पोषणका सूचकमा सुधार गनर् कायर्बम तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन गनर् िनदशन िदनेछ ।
स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले पोषणमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग
समन्वयकारी भूिमका िनवार्ह गनछ। िवषयगत मन्ऽालयबाट आविधक तथा क्षेऽगत योजना एवम्
वािषर्क कायर्बममा पोषणका सूचकह लाई वृि

गन िबयाकलाप स ालन भएका हुनेछन् । साथै ,

पोषणका सूचकलाई आधार मानी मातहतका िनकायह को वािषर्क कायर्बमको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
अनुगमन गन व्यवःथा िमलाउनेछन्।
पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग नीितगत वकालत गन, सं ःथागत िवकासको लािग अन्य
िनकायह लाई मूल ूवाहीकरण गन, आविधक र दीघर्कालीन योजना बनाउने, पोषणमैऽी वडा तथा
ःथानीय तहसम्बन्धी सूचकह

तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने, ःथानीय तहको ॐोतबाट पोषणमैऽी

शासन प ित र सेवा ूवाहमा ॐोतको सुिनि तता गराउने, ःथानीय तहलाई िवशेष तथा सशतर्
अनुदान उपलव्ध गराउन पैरवी गन, िवषयगत मन्ऽालयह लाई पोषणमैऽी योजना तजुम
र् ा गनर्
समन्वय र सहकायर् गनजःता कायर् स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले िमलाउनेछ ।
राि य योजना आयोग, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय, मिहला, बालबािलका तथा जे

नागिरक

मन्ऽालय, ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या मन्ऽालय, कृिष तथा पशुपंक्षी िवकास मन्ऽालय, खानेपानी
मन्ऽालय, िवकास साझेदार, राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी सं ःथा र िनजी क्षेऽले पोषणमैऽी
शासन ूव र्न गनर् आवँयक कायर्बमह

स ालन गनछन् । पोषणमैऽी ःथानीय शासनलाई

सं ःथागत गरी समन्वयात्मक ढं गबाट कायार्न्वयन गनर् सं ीय, ूदे श, ःथानीय तह तथा वडाःतरमा
रहने “पोषण तथा खा
17. िविभ

सुरक्षा िनदशक सिमितह ” ूभावकारी

पमा िबयािशल हुनेछन् ।

तहमा बहुक्षऽ
े ीय संरचना

बहुक्षेऽीय पोषण योजनाको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग स , ूदे श, िजल्ला तथा ःथानीय तहमा
काम, कतर्व्य र अिधकार सिहतको िनदशक सिमित तथा समन्वय सिमितह को व्यवःथा
छ।बहुक्षेऽीय पोषण योजनामा तोिकएको अितिरक्त पोषणमैऽी ःथानीय तहको ूव र्नको लािग
सिमितह को काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम रहे को छ ।

18. १ उच्चःतरीय पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमित



अध्यक्षः उपाध्यक्ष, राि य योजना आयोग



सह-अध्यक्षः ःवाःथ्य तथा पोषण क्षेऽ हेन सदःय, राि य योजना आयोग



सदःयः अन्य सदःयह , राि य योजना आयोग



सदःयः िवषय क्षेऽगत मन्ऽालयका सिचवह



सदःयः पोषण तथा खा



सदःय सिचव : सिचव, राि य योजना आयोग



सह-सदःय सिचव : सह-सिचव,सामािजक क्षेऽ हेन महाशाखा, राि य योजना आयोग

सुरक्षासम्बन्धी िव - ४ जना

(बहुक्षऽ
े ीय पोषण योजना (दोॐो) ले िनिदर्
19. २ राि य पोषण तथा खा

गरे को कायर्सम्पादन गन)

सुरक्षा समन्वय सिमित



सं योजकः सदःय,राि य योजना आयोग (ःवाःथ्य तथा पोषण क्षेऽ हेन)



सदःयः सदःय,राि य योजना आयोग (कृिष िवकास, पशुपन्छी िवकास, खानेपानी तथा
सरसफाइ, मिहला, बालबािलका तथा जे

नागिरक, िशक्षा, स ीय मािमला, स ार, वािणज्य तथा

आपूितर् क्षेऽ हेन)


सदःय: क्षेऽगत मन्ऽालयह का नीित, योजना तथा वैदेिशक सहयोग, बजेट तथा कायर्बम वा
पोषण सम्बन्धी महाशाखा ूमुखह



सदःय : िवभागीय ूमुखह

क्षेऽगत मन्ऽालयह का िवभागबाट



सदःय : कायर्कारी िनदशक, नेपाल ःवाःथ्य अनुसन्धान पिरष



सदःय : कायर्कारी िनदशक, नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरष



सदःय : पोषण तथा खा

सुरक्षासम्बन्धी िव



सदःय : पोषण तथा खा

सुरक्षा क्षेऽमा कायर्रत नागिरक समाज स ालको ूितिनिध



सदःय : उ ोग बािणज्य महास , उ ोग पिरस को ूितिनिध, (ःवाःथ्य तथा पोषणक्षेऽ हे न)



सदःय सिचव : सह-सिचव, सामािजक क्षेऽ हे न महाशाखा, राि य योजना आयोग

(बहुक्षऽ
े ीय पोषण योजना (दोॐो) ले िनिदर्
20. ३ ूदे शःतरीय पोषण तथा खा

(२ जना)

गरे को कायर्सम्पादन गन)

सुरक्षा िनदशक सिमित



अध्यक्ष : उपाध्यक्ष, ूदे श योजना।नीित आयोग



सदःय : महाशाखा ूमुख, मुख्यमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषदको कायार्लय (ःथानीय तह हे न)



ु ी व्यवःथा, कृिष तथा
सदःय : योजना महाशाखा ूमुख, (सामािजक िवकास मन्ऽालय, भम
सहकारी मन्ऽालय, भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय,
उ ोग, पयर्टन वन तथा वातावरण)



सदःय : िनदशनालय ूमुख, (ःवाःथ्य सेवा, िशक्षा, कृिष िवकास, पशुपंक्षी तथा मत्ःय िवकास,
खानेपानी तथा सरसफाइ)



सदःय : ूदे शःतरमा उपलब्ध पोषण तथा खा



सदःय-सिचव : महाशाखा ूमुख, सामािजक िवकास मन्ऽालय

ूदे शःतरीय पोषण तथा खा


सुरक्षासम्बन्धी िव

२ जना

सुरक्षा िनदशक सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार:

स ीय नीितसँग अनुकूल हुने गरी ूदे शःतरको पोषणमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी नीित
तजुम
र् ा गन,



ःथानीय तहमा पोषणमैऽी अिभयानलाई ूभावकारी बनाउन मागर्दशर्न गन,



पोषणमैऽी ःथानीय शासनका लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा गन गराउने,



पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग ूदे श तथा ःथानीय तहका सरोकारवाला िनकायको
पिरचालन गन,



पोषणमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग िवकास साझेदार र ूदे श तथा ःथानीय तहका
सामािजक स सं ःथा, नागिरक समाज, िनजी क्षेऽलाई पिरचालन तथा समन्वय गन,



पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको ःवीकृित िदने,



पोषणमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बमको कायार्न्वयन, अनुगमन, समीक्षा तथा मूल्या न
गनर् गराउन समन्वयात्मक

पले गनुप
र् न अन्य कायर् गन ।

21. ४ गाउँपािलका तथा नगरपािलकाःतरीय पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमित



अध्यक्ष : अध्यक्ष।ूमुख, गाउँपािलका।नगरपािलका



उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष।उपूमुख, गाउँपािलका।नगरपािलका



सदःय : ूमुख ूशासकीय अिधकृत



सदःय : वडा अध्यक्ष (सवै)



सदःय : गाउँ।नगर कायर्पािलकाको मिहला सदःयमध्ये अध्यक्षले तोकेको सदःय १ जना



सदःय : गाउँ।नगर कायर्पािलकाको दिलत मिहला सदःयमध्ये अध्यक्षले तोकेको सदःय १
जना



सदःय : कायर्पािलका सदःय(पोषण तथा खा
तोिकएको सदःय)



सदःय, योजना महाशाखा।शाखा ूमुख

सुरक्षासम्बन्धी कायर्बमह को सं योजन गनर्



सदःय : ूमुख (ःवाःथ्य, कृिष िवकास, पशुपन्छी िवकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, मिहला,
बालबािलका, िशक्षा, सुशासन,वािणज्य र आपूितर् र स ार तथा अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धी
महाशाखा।शाखा।इकाई)



सदःय : अध्यक्ष।ूितिनिध, उ ोग वािणज्य स



सदःय : अध्यक्ष।ूितिनिध, ःथानीय गैरसरकारी सं ःथा महास



सदःय सिचव : सामािजक महाशाखा।शाखा ूमुख

सिमितले

आवँयकताअनुसार

सुरक्षासँग सम्बिन्धत िव

सम्बिन्धत

गाउँपािलका।नगरपािलका

िभऽका

पोषण

तथा

खा

तथा िवकास साझेदारह लाई समेत उक्त बैठकमा आमन्ऽण गनर्

सक्नेछ।
ःथानीय तहको पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार :



स ीय र ूदे श तहका नीितह सँग अनुकूल हुनेगरी ःथानीय पोषण नीित तजुम
र् ा गन,



पोषणमैऽी ःथानीय शासनका लािग आवँयक ॐोतको व्यवःथा गन,



दीघर्कालीन, आविधक
कायर्बमह



वािषर्क

कायर्बममा

पोषणमैऽी

ःथानीय

शासन

सम्बन्धी

समावेश गन,

पोषणमैऽी ःथानीय शासनका लािग वडा तथा गाउँबःती पिहचान गन र सोही अनुसारका
िबयाकलापह



तथा

पोषणमैऽी

स ालन गन,

ःथानीय

शासनका

लािग

आवँयकता

अनुसार

तोिकएका

सूचकह लाई

ःथानीयकरण गन,


पोषणमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको लािग क्षेऽगत िबयाकलापह को कायार्न्वयनमा
समन्वय गन र सम्बिन्धत महाशाखा।शाखा।इकाइलाई आवँयक िनदशन िदने,



ःथानीय गैरसरकारी सं ःथाह लाई पोषणमैऽी ःथानीय तहका लािग तयार गिरने एकीकृत
योजनामा लगानी गनर् िनदशन गन,



पोषणमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्को अनुगमन, ूगितको समीक्षा र उपलिब्धको
मूल्या न गन,



पोषणमैऽी वडा घोषणाको ःवीकृितको लािग कायर्पािलकालाई िसफािरस गन ।

22. ५ वडाःतरीय पोषण तथा खा


अध्यक्ष : वडा अध्यक्ष



सदःय : वडा सदःय (सवै)

सुरक्षा िनदशक सिमित



सदःय : िवषयगत इकाइ ूमुखह

(ःवाःथ्य, कृिष िवकास, पशुपन्छी िवकास, खानेपानी तथा

सरसफाइ, मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण, िशक्षासम्बन्धी वडाःतरीय िवषयगत
इकाइ भएमा)


सदःय : वडािभऽ रहे का सामुदाियक िव ालयका मिहला िशक्षक१।१ जना



सदःय : वडामा कायर्रत गैरसरकारी स सं ःथामध्ये अध्यक्षले तोकेको १ जनाूितिनिध



सदःय

:

टोल

िवकास

बालक्लव।स ालका अध्यक्षह

सं ःथा,

सामािजक

सं ःथाह ,

मिहला।आमा

समूहह ,

मध्ये अध्यक्षले तोकेको सदःय ५ जना



सदःय : वडाको मिहला ःवाःथ्य ःवयं सेिवकाह

(सवै)



सदःय : वडािभऽका िव ालय व्यवःथापन सिमित तथा ःवाःथ्य सं ःथा व्यवःथापन सिमितका
ूितिनिध १।१ जना



वडा सिचव- सदःय-सिचव

वडाःतरीय पोषण तथा खा

सुरक्षा िनदशक सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार :



पोषणमैऽी वडा बनाउन पोषणसम्बन्धी कायर्बमह को पिहचान गन,



वडा तथा ःथानीय तहको योजना ूिबयामा पोषणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह

समावेश गनर्

पैरवी गन,


पोषणमैऽी ःथानीय तहको सूचक ूा

गन गरी िबयाकलपाह को तयारी र कायार्न्वयन गन,



मिहला र बालबािलका तथा िकशोर।िकशोरीको लािग लिक्षत कायर्बमह



पोषणमैऽी वडा घोषणाको लािग वडा सिमितमा िसफािरस गन,



ःथानीय तहमा पौषणमैऽी ःथानीय शासनका लािग गैरसरकारी सं ःथा तथा अन्य िनकायबाट

स ालन गन,

स ािलत पोषण कायर्बम अनुगमन गन र ूितवेदन िलने ।
23. सं ःथागत भूिमका
पोषणमैऽी ःथानीय तह कायार्न्वयन िनदिशका, २०७८ को कायार्न्वयनको लािग बहुक्षेऽीय पोषण
योजनामा उल्लेख भए बमोिजमका सं यन्ऽबाट तोिकएको भूिमका िनवार्ह गनुर् पन हुन्छ । पोषणमैऽी
ःथानीय तह घोषणाको कायर्मा ूत्यक्ष सं लग्न रहने िनकायह को सं ःथागत भूिमका दे हाय बमोिजम
उल्लेख गिरएको छ ।
(क) स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको
भूिमका दे हाय बमोिजम हुनेछः



ःथानीय तहको सम्पकर् मन्ऽालयको

पमा काम गन ।



ःथानीय तहका जनूितिनिध तथा कमर्चारीह को लािग स ालन हुने क्षमता िवकास
कायर्बममा पोषणका िवषय समावेश गन ।



ःथानीय तहको वािषर्क बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा गदार् पोषणको अवःथा सुधार गन
िबयाकलापह



समावेश गनर् सहजीकरण गन ।

पोषणको क्षेऽमा कायर्बम तजुम
र् ा गनर् राि य योजना आयोग, क्षेऽगत मन्ऽालय तथा िवकास
साझेदारह सँग समन्वय गन ।



बहुक्षेऽीय पोषणको एकीकृत ूितवेदन तयार गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग िवषयगत मन्ऽालय तथा िवकास साझेदारसँग
समन्वय तथा सहकायर् गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग ःथानीय तहलाई ूािविधक सहयोग गन ।



पोषणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह को िनयिमत अनुगमन गन ।



पोषणयुक्त खानाको उत्पादन, िवतरण र उपभोग वृि

गनर् ःथानीय तहलाई ूोत्साहन गन ।

(ख) ूदे श सम्पकर् मन्ऽालयः
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा ूदे श सम्पकर् मन्ऽालयको भूिमका दे हाय बमोिजम
हुनेछः


वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको लािग ःथानीय तहमा पठाउने मागर्दशर्नमा पोषणको िवषय
समावेश गनर् लेखी पठाउने ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह िनमार्णको लािग ःथानीय तहलाई सहजीकरण गन ।



पोषणसँग सम्बिन्धत तथ्यांक सं कलन तथा अ ाविधक गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकमा आधािरत रही बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा गनर् ूदे श
िवषयगत मन्ऽालयलाई िनदशन िदने ।



पोषणको क्षेऽमा काम गन िवकास साझेदारह सँग समन्वय गन ।



ूदे श मातहतका िनकाय तथा ूदे श िभऽ रहे का ःथानीय तहमा स ािलत पोषण सम्बन्धी
िबयाकलापह को िनयिमत अनुगमन गरी पृ पोषण िदने ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचक पूरा भएको सुिनि त गरी पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको
लािग सहमित िदने ।



पोषण सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बम कायार्न्वयनमा अन्तर सरकार समन्वय तथा
सहकायर् गन ।

(ग) ूदे श िवषयगत मन्ऽालय
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा ूदे शका िवषयगत मन्ऽालयह को भूिमका दे हाय
बमोिजम हुनेछः


पोषणसँग सम्बिन्धत तथ्यांकह को िव ष
े ण गरी आवँयकता अुनसार कायर्बम स ालन
गन।



पोषणको अवःथा अनुसार ःथानीय तहमा िवशेष कायर्बम स ालन गन ।



पोषणका सूचकमा आधािरत रही ःथानीय तहमा सशतर् कायर्बम स ालन गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकको आधारमा िनयिमत अनुगमन गरी ःथानीय तहलाई
पृ पोषण िदने ।

(घ) िजल्ला समन्वय सिमित
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा िजल्ला समन्वय सिमितको भूिमका दे हाय बमोिजम
हुनेछः


पोषणको पाश्र्विचऽ तयारी गनर् गाउँ।नगरपािलकालाई सहयोग गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह िनमार्णको लािग एकीकृत योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन गनर् ःथानीय
तहलाई ूािविधक सहयोग गन ।



पोषणको क्षेऽमा काम गन गैरसरकारी सं ःथालाई पिरचालन गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकका आधारमा ःथानीय तहको अनुगमन गरी पृ पोषण िदने।



िजल्ला िभऽका गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको पोषणमैऽी कायर्बमको ूगित िःथितको
अनुगमन गरी नमूनायोग्य कायर्को ूकाशन तथा सम्ूेषण गन ।

(ङ) गाउँ।नगर कायर्पािलका
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा कायर्पािलकाको भूिमका दे हाय बमोिजम हुनेछः


पोषणका िबयाकलापह लाई वािषर्क नीित तथा कायर्बम र बजेटमा समावेश गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकमा आधािरत रही िनयिमत अनुगमन गन ।



ःथानीयःतरका गैरसरकारी सं ःथाह लाई पिरचालन गन ।



िनजी क्षेऽ, सामुदाियक स सं ःथा, नागिरक समाजलाई पिरचालन गन ।



पोषणमैऽी वडा घोषणाको ःवीकृित िदने ।



पोषणमैऽी ःथानीय तहको लािग तोिकएका सूचक पूरा भएको ूमािणकरण गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग ूदे शबाट हुने अनुगमनको समन्वय गन ।



पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको िनणर्य गन ।

(च) वडा सिमित
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा वडा सिमितको भूिमका दे हाय बमोिजम हुनेछः


वडाःतरीय कायर्बम तजुम
र् ा गदार् पोषणलाई ूाथिमकतामा राख्ने ।



वडा तहका सामुदाियक स सं ःथा र नागिरकह लाई पिरचालन गन ।



पोषणमैऽी वडाको लािग तोिकएका सूचक पूरा भएको ूमािणकरण गन ।

(छ) िवकास साझेदार
पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन सन्दभर्मा िवकास साझेदारह को भूिमका दे हाय बमोिजम हुनेछः


नेपाल सरकारको नीित अनुसार पोषणको क्षेऽमा लगानी गन ।



ःथानीय तहमा स ालन गन सबै िबयाकलापह

ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बममा समावेश

गन ।


पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचक हािसल गनर् ःथानीय तहलाई ूािविधक सहयोग उपलब्ध
गराउने।



ःथानीय तहमा स ािलत कायर्बमह को िनयिमत ूितवेदन गन ।

अनुसूची १
पोषणमैऽी ःथानीय शासन रणनीितक ढाँचा
(दफा १४ सँग सम्बिन्धत)
रणनीित
सचेतना र
पैरवी

कायर्नीित

िजम्मेवारी

सभातथा कायर्पािलका सदःय तथा सरोकारवालाह लाई

ःथानीय तह

पोषणमैऽी ःथानीय तह कायार्न्वयन िनदिशकामाआधािरत भई
अिभमुखीकरण गिरनेछ।
ःथानीयतहको पोषण ूोफाइल अनुसार पोषण नीित तजुम
र् ा
गनर् पैरवी गिरनेछ ।
आविधकतथा वािषर्क योजनामा पोषणका िबयाकलाप समावेश

गाउँ।नगर कायर्पािलका
ःथानीय तह

गनर् छलफल तथा पैरवी गिरनेछ।
ःथानीयतहमा िविभ

िवधामा ख्याितूा

व्यिक्त वा समूहलाई

ःथानीय तह, अिभयन्ता

पोषण अिभयन्ता माफर्तसचेतना र पैरवी गिरनेछ।
ःथानीयखा

पदाथर्मा पाईने पोषक तत्वह को सम्बन्धमा

सचेतना अिभवृि

ःथानीय तह

गिरनेछ।

पोषणमैऽीआचरण र व्यवहार ूव र्न गनर् पैरवी गिरनेछ।

ःथानीय तह

बहुक्षेऽीयपोषण योजनाले तोकेका लिक्षत समूहको लािग

ःथानीय तह

कायर्बम तजुम
र् ा गनर् पैरवी गिरनेछ।

मूलूवाहीकरण पोषणमैऽी ःथानीय तह घोषणाका लािग कायार्न्वयन िनदिशका
अनुसारका िबयाकलाप स ालन गनर् सभा तथाकायर्पािलका

सदःय तथा सरोकारवालाबाट ूितव ता गिरनेछ।
पोषणसम्बिन्धत िवषयलाई वडा तथा ःथानीय तहको नीित,

गाउँ।नगर सभा र

गाउँ।नगर कायर्पािलका
ःथानीय तह, वडा

योजना, कायर्बममासमािहत गिरनेछ।
पोषणसँगसम्बिन्धत िबयाकलापह

ःथानीय तहको

ःथानीय तह

सहभािगतामूलक योजना तजुम
र् ाको िविधबाटछनोट गिरनेछ।
ःथानीयतहको क्षेऽगत योजनामा पोषणसँग सम्बिन्धत

ःथानीय तह, ःथानीय

िवषयलाई समावेश गिरनेछ।

तहका िवषयगत शाखा

क्षेऽगततािलमह मा पोषण िवषय समावेश गिरनेछ।

ःथानीय तहका िवषयगत
शाखा

पूवार्धारिवकासको नीित, योजना तथाकायर्बम कायार्न्वयनमा

ःथानीय तह, पूवार्धार

पोषण सं वेदनशील िवषयलाई जोड गिरनेछ। 

शाखा

लै ि कसमानता तथा सामािजक समावेशीकरण, जलवायू

ःथानीय तह, ःथानीय

पिरवतर्न, िवप

तहका िवषयगत शाखा

जोिखम न्यूनीकरण लगायतका अन्तरसम्बिन्धत

िवषयह सँगसम्बिन्धत नीित तथा योजना तजुम
र् ा गदार् पोषणसँग

सम्बिन्धत िबयाकलापह

सं ःथागत
िवकास

समावेशगिरनेछ।

बहुक्षेऽीय पोषण योजनामा भएको व्यवःथा अनुसारका
सिमितह को गठन गरी िबयाशील बनाइनेछ।

रा.यो.आ., ूदे श

नीित।योजना आयोग,
ःथानीय तह, वडा

गाउँपािलकानगरपािलका र वडामा पोषणमैऽी ःथानीय
शासनको सं योजकिवषयगत शाखाका सम्पकर् व्यिक्त तोक्ने र

गाउँ।नगर कायर्पािलका

िजम्मेवारी िदने व्यवःथा िमलाइनेछ।
पोषणमैऽी ःथानीय तह ूव र्नको लािग आवँयकता अनुसार

ःथानीय तह

कायर्दलकायर्टोली र समुदायमा आधािरत सं ःथाह को गठन
र पिरचालन गिरनेछ।

बहुक्षेऽीय

बहुक्षेऽीय पोषण योजनाले पिहचान गरे को पोषणसँग

ूयासको

सम्बिन्धत क्षेऽह

अवलम्बन

सरसफाइ, मिहला बालवािलका, िशक्षा, ःवाःथ्य तथा

कृिष, पशुिवकास, खानेपानी तथा

ःथानीय सुशासनलाई समन्वयनात्मक

ःथानीय तह, ःथानीय
तहका िवषयगत शाखा

पमा पिरचालन

गिरनेछ।
पोषण िवशेष र पोषण सं वेदनशील कायर्बमको

ःथानीय तह िवषयगत

िवषयगत क्षेऽबाट हुने िनयिमत िबयाकलापह लाई

स ीय।ूदे श।ःथानीय

शाखा,

कायार्न्वयनमा सहजीकरण गिरनेछ।

बहुक्षेऽीय पोषण योजना दोॐोले तोकेका लिक्षत समूहमा

िवषयगत

गैरसरकारी क्षेऽबाट स ालन हुने पोषणसँग सम्बिन्धत

सम्बिन्धत गैर सरकारी

स ालन गनर् ूाथिमकता गिरनेछ।

मन्ऽालय।िवभाग।शाखा

िबयाकलपाह लाई बहुक्षेऽीय अवधारणा अनुसार स ालन सं ःथा
गिरनेछ।

सूचना, िशक्षा र पोषण ूोफाइलको तयारी, अ ाविधक र सावर्जिनकीकरण
स ार

(अिभलेख,
अिभयान,
अन्तरिबया,
छलफल,
ूकाशन,
िमिडया
कभरे ज)

ःथानीय तह

गिरनेछ।
पोषण सम्बन्धी ौव्य

ंय साममी उत्पादन र ूशारण,

स , ूदे श, ःथानीय तह,

जानकारी पुिःतका (ॄोिसयर), िलफलेट, पम्प्लेट जःता
छापा साममी ूकाशन र िवतरण गिरनेछ।


स ार माध्यमसँग िनयिमत अन्तरिबया, छलफल

स , ूदे श, ःथानीय तह

गिरनेछ।


ःथानीय तहबाट िव ालय तहको ःथानीय पा

बममा

ःथानीय तह

पोषण िवषय समावेश गिरनेछ।
िव ालय िभऽ र िव ालय बािहर

ःथानीय तह, िव ालय

रहे कािकशोर।िकशोरीह को लािग जीवनउपयोगी सीप

सम्बन्धी िबयाकलापह
क्षमता िवकास

स ालन गिरनेछ।

िनदशकसिमितका सदःय, सभा तथाकायर्पािलका सदःय तथा

सरोकारवालाह लाई पोषणमैऽी ःथानीय शासनको कायार्न्वयन

स , ूदे श, ःथानीय तह

िनदिशकामाआधािरत भई क्षमता िवकास गिरनेछ।
िवषयगतक्षेऽका कमर्चारीह लाई पोषणमैऽी ःथानीय शासन
ूभावकारी

पमा स ालनकालािग तािलम, गोि

स , ूदे श, ःथानीय तह

तथाअन्य

क्षमता िवकासका कायर् गिरनेछ।
िव ालय÷ःवाःथ्य÷खानेपानी उपभोक्ता व्यवःथापन सिमितका

ःथानीय तह, िव ालय,

पदािधकारी, िव ालयका िशक्षक÷िशिक्षका, आमा÷मिहला

ःवाःथ्य सं ःथा, सं ःथा,

समूहका सदःयह , टोल िवकास सं ःथाका पदािधकारी,

टोल िवकास सं ःथा

मिहलाःवयं सेिवकाह , अगुवाकृषक र सामािजक अगुवाको
क्षमता िवकासको लािग कायर्बम स ालन गिरनेछ।

बहुक्षेऽीयपोषण सम्बन्धी िवषयमा वहस पैरवी तथा असल

ःथानीय तह

अभ्यासह को अनुशरण र आदानूदानगिरनेछ।
ॐोतव्यिक्त एवम् ूिशक्षकह को सूची तयार गरी आवँयकता

स , ूदे श, ःथानीय तह

अनुसार पिरचालन गिरनेछ।

सामािजक
पिरचालन

मिहलातथा बालबािलकाको कुपोषणको सवाल र
कारणह लाई

ि गत गद लिक्षतिबयाकलापह

ःथानीय तह, िवषयगत
घरपिरवार

शाखा

र समुदायःतरसम्म स ालन गिरनेछ।
लै ि किहं सा, बालिववाह, छाउपडी, कमलरी, दे उकी लगायत
सामािजक कुूथा एवम् अन्धिव ास, कुरीित, कुसं ःकार िव

ःथानीय तह, गै.स.स.,

सामािजक अिभयान स ालन गिरनेछ। 
खुलािदशामुक्त, पूणर् सरसफाइयुक्त, पूणर् खोप, पूणर् साक्षर,

ु , बालमैऽी, वातावरणमैऽी जःता
घरिभऽकोधुवाँमक्त

ःथानीय तह, िवषयगत
शाखा, ःवाःथ्य सं ःथा

िविभ अिभयानमूलक कायर्बम स ालन गिरनेछ।
लिक्षतसमूहमा उ मशीलता ूव र्न गरी आयःतर वृि
गिरनेछ।
िव ालय÷ःवाःथ्य÷खानेपानी उपभोक्ता व्यवःथापन सिमितका
पदािधकारी, िव ालयका िशक्षक÷िशिक्षका, आमा÷मिहला

ःथानीय तह, िवषयगत
शाखा, सहकारी, घरे ल ु
िव ालय।ःवाःथ्य

सं ःथा।खानेपानी

समूहका सदःयह , टोल िवकास सं ःथाका पदािधकारी,

उपभोक्ता व्यवःथापन

पोषण ूव र्नमा पिरचालन गिरनेछ।

समूह

मिहलाःवयं सेिवकाह , अगुवाकृषक र सामािजक अगुवालाई

सिमित, आमा।मिहला

पोषणसँगसम्बिन्धत िव मान सकारात्मक व्यवहारकोपिहचान

ःथानीय तह, सामािजक

र ूोत्साहन गनर् अिभयन्ता, आदशर् व्यिक्त, समूह,

स

सं ःथाह लाईपिरचालन गिरनेछ।

सं ःथा

मिहलातथा बालबािलकाको कुपोषणको सवाल र
कारणह लाई

ि गत गद लिक्षतिबयाकलापह

ःथानीय तह, िवषयगत
घरपिरवार

शाखा, गै.स.स

र समुदायःतरसम्म स ालन गिरनेछ।

लिक्षत

लिक्षत समूहको पिहचान गरी उनीह को सहभािगतामा,

कायर्बम

पोषण लिक्षत तथा पोषण सं वेदशील कायर्बम स ालन

स ालन

ःथानीय तह, वडा

गिरनेछ।

वहुक्षेऽीय पोषण सम्व

सवै सरोकारवाला, सरकारी तथा

गैरसरकारी िनकायह बीच समन्वय गरी एकीकृत
कायर्बम स ालन गिरनेछ।

सवै सरकारी तथा
गैसस.ह

िनजी क्षेऽ

ूितःपधीर् बजार मूल्यमा ःथानीय बजारमा खा

तथा नागिरक

िनयिमत उपलब्ध गिरनेछ।

तथा िनजी क्षेऽ

व्यवसायीक सामािजक उ रदाियत्व अन्तगर्त पोषणसँग

ःथानीय तह, उ ोगी

समाजसँग
सहकायर्

सम्बिन्धत िबयाकलापह

साममी

पोषणको क्षेऽमा काम गन

स ालन गिरनेछ।

बजारमा उपलब्ध गराईने खा ा को गुणःतर र ःवच्छता
कायम गिरनेछ।
नागिरक समाजका ूितिनिधह

समेतको सहभािगतमा

सं , ूदे श, ःथानीय तह,

व्यवसायी
ःथानीय तह, व्यापािरक
व्यावसाियक स सं ःथाह
ःथानीय तह, आपूितर्कतार्

गिरने बजार अनुगमनमा सहयोग गिरनेछ।
सुशासन

पोषणमैऽी ःथानीय तह ूव र्नका लािग गिरएका
िबयाकलाप र सोको ूगित कायार्लयको सूचना पाटी,

स , ूदे श, ःथानीय तह,
गै.स.स.

वेबसाइट तथा आवँयकता अनुसार आमस ार
माध्यमबाट िनयिमत

पमा सावर्जिनकीकरण गिरनेछ।

पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचक ूाि को लािग तोिकएका स , ूदे श, ःथानीय तह
सं रचना तथा क्षेऽह लाई जवाफदे ही बनाइनेछ।
ःथानीय तहले पोषणमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नका लािग

ःथानीय तह, गै.स.स.

सावर्जिनक परीक्षण, सामािजक परीक्षण तथा सावर्जिनक

ु ाई जःता सामािजक उ रदाियत्व वृि
सुनव
िबयाकपालह

गन

स ालन गिरनेछ।

नितजामुखी

पोषणमैऽी ःथानीय शासनको लािग तोिकएको सूचकको

अनुगमन

आधारमा स ािलत कायर्बमह को अनुगमन गिरनेछ।

तह, वडा

पोषण सम्बन्धी अनुगमनमा ःथानीय िवकासका साझेदार

ःथानीय तह

तथा अन्तराि य िवकास समुदायसँगको सहकायर् र

स , ूदे श, िजसस, ःथानीय

साझेदारी गिरनेछ।
ःथानीय तहको आविधक समीक्षामा पोषणको नितजा

ःथानीय तह

समावेश गन र िवकास साझेदार िनकायबाट सम्पािदत
कामको समेत ूगित समीक्षा गिरनेछ।
अनुगमन सूचक िनधार्रण गरी उत्कृ

काम गन व्यिक्त,

ःथानीय तह

अिभयन्ता, सं ःथा, िवकास साझेदार, अन्य सहयोगी िनकाय,
वडा तथा ःथानीय तहलाई पुरःकृत गिरनेछ।
मूल्या न र

पोषणमैऽी ःथानीय तहको लािग तोिकएका सूचकह

िदगोपनको

ूाि को िदगोपनाको लािग कायर्योजना तजुम
र् ा गिरनेछ।

सुिनि तता
बहुक्षेऽगत ूयासलाई िनरन्तरता िदइनेछ।

ःथानीय तह

स ीय।ूदे श।ःथानीय

िवषयगत

मन्ऽालय।िवभाग।शाखा

ूत्येक वषर्को वािषर्क समीक्षाका सूचकमा आधािरत भई

स , ूदे श, ःथानीय तह

ूगित िववरण सावर्जिनक गिरनेछ।
पोषणमैऽी ःथानीय तहका सूचकका उपलिब्धको ूत्येक
३÷३ वषर्मा तेॐो पक्षवाट मूल्या न गराइनेछ।

स , ूदे श, ःथानीय तह

अनुसूची-२
पोषणमैऽी ःथानीय शासनका लािग क्षेऽगत सूचकह
िव मान अवःथा
ब.स

सूचकह

इकाइ

वषर्*

िःथित**

पोषण
उन्मुखको

घोषणाको

लािग न्युनतम

लािग लआय

पुं

ाईका

आधारह

क्षेऽगत
िजम्मेवारी

लआय
१

ःवाःथ्य क्षेऽ

१.१

गभर्वती मिहलाको किम्तमा ४

ूितशत

२०७७

८७

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

पटक (गभर्वती भएको ४, ६,
८ र ९ मिहनामा) पूव र् ूसूित
जाँच गिरएको।
१.२

सुत्केरी भएपिछ किम्तमा ३

पटक (सुत्केरी भएको िठक

२४ घण्टा, ७२ घण्टा र ७
िदनमा) सुत्केरी मिहला र

िशशुको उ र ूसूित जाँच
गिरएको।
१.३

गभर्वती मिहलाले पूणर् माऽामा

(पिहलो पटक गभर्वती हुँदा २
पटक दोॐो पटक गभर्वती

हुँदा १) िटिड खोप पाएको।

१.४

गभर्वती मिहलाले गभर्वती
भएको चौथो मिहनादे िख १८०
िदनसम्म र सुत्केरी भएप ात

४५ िदनसम्म िदनको एक

चक्कीका दरले आइरन तथा

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

फोिलक एिसड चक्की खाएको।
१.५

ःवाःथ्य सं ःथामा सुत्केरी हुने

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

१.६

घरमै सुत्केरी गराउने ।

ूितशत

%

०%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

१.७

तािलम ूा ःवाःथ्यकमीर्बाट Skill Birth Attendance
सुत्केरी गराएको।

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

१.८

६ मिहनादे िख ५९ मिहनाका

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>९५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

िशशु जन्मेदेिख ६ मिहनासम्म

ूितशत

>८०%

>९०%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

बच्चा ६ मिहना भएपिछ

ूितशत

>८०%

९०%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

मिहलाको सङ्ख्या ।

बालबािलकाले िभटािमन-ए
पाएको।
१.९

१२ मिहनादे िख ५९ मिहनाका
बालबािलकाले जुकाको औषधी
पाएको।

१.१०

िव ालय बािहर रहेका १०
दे िख १९ वषर्का िकशोरीह ले
आइरन चक्की सेवन गरे को।

१.११

२४ मिहनासम्मका
बालबािलकाह ले िनयिमत
वृि

अनुगमन गरे को।

(जिन्मएको पिहलो
मिहनादे िखनै हरे क मिहनामा
एकपटक गरी २४ पटक)
१.१२

पूणर् ःतनपान गराएको ।

१.१३

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

ःतनपानका साथै सही समयमा
थप खानाको सु वात गरे को।

(मातृिशशु तथा बाल्यकालीन
पोषणको मापदण्ड अनुसार)
१.१४

दुई वषर् मुिनका

ूितशत

<५%

<५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

१००%

१००%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

१००%

१००%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

<५%

<५%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

१००%

१००%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

पूणर् खोपयुक्त ःथानीय तह

भएको

भएको

भएको

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

(१२ दे िख २३ मिहनाको

नभएका

१००%

१००%

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

बालबािलकामा कम तौल
भएकाह । (Under weight)
१.१५

मध्यम शीय कुपोषण (MAM
Case) पिहचान भएकाह मध्ये
पोषण परामशर् िदइएको।

१.१६

कडा शीय कुपोषण (SAM
Case) पिहचान भएकाह मध्ये
उपचार पाउने ।

१.१७
१.१८

कम तौलका जिन्मएका िशशु।
आयोिडनयुक्त नुन खाने
घरधुरी।

१.१९

बालबािलकाले पूणर् खोप पाएको
हुन)े घोषणा भईसकेको।
१.२०

बालबािलकाह लाई झाडा
पखाला लागेको बेला
तोिकएको माऽा पुरा गरी
िजं क चक्की र पुनज
र् लीय झोल
खुवाउने गरे को।

ूितशत

ब.स
१.२१
१.२२

सूचकह

भएको

भएको

पुं ाईका
HMIS Report

वटा

१वटा

१वटा

HMIS Report

ःवाःथ्य शाखा

ूितशत

>९०%

>१००%

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

इकाइ

हरे क ःवाःथ्य सं ःथा

भएको

पोषणमैऽी घोषणा भएको।

नभएको

हरे क ःथानीय तहमा किम्तमा

ओिटसी।आईिटसी

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

क्षेऽगत
ःवाःथ्य शाखा

।एन.आर.एच. भएका।

२

िशक्षा क्षेऽ

२.१

िव ालयिभऽ रहेका १० दे िख
१९ वषर्का िकशोरीह ले

ूितवेदन

आइरन चक्की सेवन गरे को।
२.२

कक्षा १ दे िख १० सम्मका
िव ाथीर्ह ले अधर्वािषर्क

ूितशत

>९०%

>८०%

पमा

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

जुकाको औषधी खाने गरे को।
२.३

माध्यिमक तहका िव ालयले

ूितशत

१००%

१००%

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

बालिववाह, छाउपडी जःता

सामािजक कुूथा िव

िशक्षा शाखाको

को

अिभयान, सडकनाटक,
वादिववाद, हािजरीजवाफ मध्ये
कुनै पोषण सं वेदनशील

अितिरक्त िबयाकलाप स ालन
गरे का िव ालयह ।

२.४

सबै बालबािलकाको लािग

ूितशत

१००%

१००%

न्यूनतम पूवार्धारयुक्त ूारिम्भक

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

बालिवकास स ालन भएको।
२.५

ूारिम्भक बालिवकासमा
तािलम ूा

सहजकतार्ह ।

ूितशत

९०%

१००%

िशक्षा शाखाको
ूितवेदन

िशक्षा शाखा

ब.स
२.६

सूचकह

इकाइ

आधारभूत िव ालयको िशक्षा

ूितशत

िव मान अवःथा

पोषण
१००%

घोषणाको
१००%

पूरा गन बालबािलकाह को
िव ालयको ःथानीय
पा

ाईका

िशक्षा शाखाको

क्षेऽगत
िशक्षा शाखा

ूितवेदन

ूितशत।
२.७

पुं

सं ख्या

७०%

>८०%

बममा पोषणका

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

िवषयबःतु समाबेश गरे का
िव ालय।
२.८

५ वषर् दे िख १४ वषर् उमेर

ूितशत

<१%

<१%

समूहका िव ालय वािहर

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

रहेको बालबािलका।
२.९

िदवा खाजा व्यवःथा भएका

ूितशत

९०%

१००%

वाल िवकास केन्ि।
२.१०

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

िव ालय व्यवःथापन सिमित र

ूितशत

९०%

१००%

िशक्षक अिभभावक स को

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

बैठकमा कम्तीमा वषर्को एक
पटक पोषण सम्बन्धी
िवषयवःतु छलफल भई िनणर्य
भएको।
२.११

िव ालयह ले वािषर्क

पमा

ूितशत

८०%

९०%

कम्तीमा एउटा अिभभावक

िशक्षा शाखाको

िशक्षा शाखा

ूितवेदन

िशक्षा कायर्बम स ालन
गरे को (पोषणयुक्त खानाको
बारे मा िव ालयले अिभभावक
िशक्षा स ालन गरे को।
२.१२

िव ालयह मा पोषण सम्बन्धी
सन्दे शमुलक सूचना सं ूश
े ण

ूितशत

९०%

१००%

िशक्षा शाखाको
ूितवेदन

िशक्षा शाखा

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

गरे को।
३
३.१

मिहला तथा बालबािलका
लै ि क िहं साका घटना दतार्

सं ख्या

न्याियक

न्याियक

भएको सं ख्या।(न्याियक

सिमितको

सिमितको

सिमित, ूहरी, एक ार सं कट

ूितवेदन

ूितवेदन

ःथानीय तहको

सामािजक

ूितवेदन

िवकास शाखा

ःथानीय तहको

सामािजक

ूितवेदन

िवकास शाखा

ूहरी ूितवेदन,

मिहला तथा

वडा सिमितको

बालबािलका

ूितवेदन

शाखा

ःथानीय तहको

मिहला तथा

वािषर्क ूितवेदन

बालबािलका

<१५

<१०

व्यवःथापन केन्िमा दतार्

भएको)
३.२

छाउपडी हुँदा छु ै छाउगोठमा

ूितशत

कमलरी राख्ने घरधुरी।

ूितशत

०%

०%

राख्ने घरधुरी।
३.३
३.४

बालिववाह अन्त्य भएको

भए

(ूहरी ूितवेदन, वडा।

नभएको

कायार्लय, न्याियक सिमित)
३.५

सुनौलाहजार िदनका
घरपिरवारका सदःयह

(जःतै

ु ारी, ौीमान ौीमती)
सासुबह

भए।नभए

०%
भएको

भएको

०%
भएको

भएको

को

शाखा

बीच पोषण व्यवहार सम्बन्धी
सवै वडामा अनुिशक्षण
भएको।
३.६

िव ालय बािहरका िकशोर
िकशोरीह ले पोषण र ूजनन्

भए।नभए

भएको

भएको

को

ःथानीय तहको

मिहला तथा

वािषर्क ूितवेदन

बालबािलका

ःवाःथ्य सम्बन्धी अनुिशक्षण
हरे क वडामा स ालन भएको।
३.७

सडकमा आिौत वालबािलका

शाखा
भए।नभए

नभएको

नभएको

खोजतलास केन्ि,

ःथानीय तह

ब.स

सूचकह
नभएको।

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

को

पुं

ाईका

क्षेऽगत

ूहरी, बाल
अिभकारी

३.८

कानून िवपिरत ौममा सं लग्न
बालवािलका नभएको।

भए।नभए

पिरषद।सिमित
नभएको

नभएको

को

ःथानीय तहको

मिहला तथा

ूितवेदन,

बालबािलका

बालकल्याण

शाखा

सिमितको
३.९

हरे क ःथानीय तह र सवै वडा
तहमा बालस ाल गठन

भए।नभए

ूितवेदन
भएको

भएको

को

ःथानीय तहको

मिहला तथा

ूितवेदन

बालबािलका

भएको।
४

खानेपानी तथा सरसफाइ

४.१

आधारभूत तहको खानेपानीको

शाखा
ूितशत

९५%

१००%

सुिवधा भएको घरधुरी ।
४.२

व्यविःथत तथा सफा शौचालय

ूितशत

९५%

१००%

भएको घरधुरी ।

ःथानीय तहको

पूवार्धार िवकास

वािषर्क ूितवेदन

शाखा

ःथानीय तहको

पूवार्धार िवकास

अध्यािवधक

शाखा

ूोफाइल
४.३

घरपिरवारमा मुख्य ५
जोिखमपूणर् समय (चपीर्
गएपिछ, वालवािलकाको िदशा
घोएपिछ, खाना खानु अिघ,

वालवािलकाकालाई दूध
खुवाउनु अिघ, फोहोर
चलाएपिछ) सावुनपानीले
हातधुने पिरपाटीको िवकास

भएको।

ूितशत

९५%

१००%

नमूना घरधुरी
सभक्षण

पूवार्धार िवकास
शाखा

ब.स
४.४

सूचकह

इकाइ

खानेपानीको गुणःतर परीक्षण

भएको। (ूत्येक ६।६

ूितशत

िव मान अवःथा

पोषण
८०%

घोषणाको
१००%

मिहनामा र ूकोपको घटना

पुं

ाईका

क्षेऽगत

ःथानीय तहको

पूवार्धार िवकास

वािषर्क ूितवेदन

शाखा

पिरक्षण ूितवेदन

पूवार्धार िवकास

घटे को भए सो पिछ तत्काल)
४.५

घरायसी खानेपानी िपउन योग्य

ूितशत

९५%

१००%

भए नभएको परीक्षण गरे को।
४.६

िव ालय तथा ःवाःथ्य

शाखा
ूितशत

९५%

१००%

सं ःथामा सररफाइ गन

ःथानीय तहको

पूवार्धार िवकास

वािषर्क ूितवेदन

शाखा

ःथान।(वास कनर्र) ःथापना
गिरएको
४.७

घरबाट िनःकने फोहोर

ूितशत

९५%

१००%

पानीको उिचत व्यवःथापन

ःथानीय तहको

पूवार्धार िवकास

वािषर्क ूितवेदन

शाखा

ःथानीय तहको

ःथानीय तह

गन घरपिरवार सं ख्या।
४.८

खुल्ला िदसामुक्त ःथानीय

तह।वडा भएको।

ूितशत

१००%

१००%

ूितवेदन,
घोषणाको िनणर्य

५

कृिष िवकास

५.१

करे साबारी ःथापना भएको

ूितशत

>७०%

>८०%

घरपिरवार।(जिमन नभएका

बजार अनुगमन

कृिष तथा

ूितवेदन

पशुसेवा शाखा

नमूना घर

कृिष तथा

पिरवार सवक्षण

पशुसेवा शाखा

पिरवारको लािग ःथानीय
बजारमा िनयिमत

पमा ताजा

तरकारी उपलब्ध हुने अवःथा
रहेको हुनपु न)

५.२

पयार्

पौि क तत्व भएको

अ , सागसब्जी, गेडागुडी,
फलफूल तथा माछामासु

ूितशत

>७०%

>८०%

ूितवेदन

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

लगायतका खानाको उपभोग
सुिनि तता भएको।
५.३

ःथानीयःतरमा पाईने रै थाने

ूितशत

>७०%

>८०%

बाली ूव र्न सम्बन्धी

शाखाको

सचेतना।कायर्बममा सहभागी
घरपिरवार।

५.४

ूत्येक वडामा नमूना जैिवक
तरकारी फामर् भएको (जिमन

ूितवेदन
भए।

भएको

भएको

नभएको

ूितवेदन

सुिनि तता भएको हुनपु न)

जैिवक िवषादी र ूा िरक मल
ूयोग गन कृषक घरपिरवार।

कृिष िवकास
शाखाको

नभएका वडामा उपभोगको
५.५

कृिष िवकास

ूितशत

>७०%

>८०%

कृिष िवकास
शाखाको
ूितवेदन

५.६

खा

ःवच्छता र गुणःतरको

पटक

>२

>३

अनुगमन भएको।
५.७

बजारमा तरकारी तथा

फलफूलको उपलब्धता र

ूितशत

९०%

१००%

६

पशुपन्क्षी िवकास

६.१

व्यविःथत पशुपंक्षी पालन गन
कृषक घरपिरवार (उपभोगको

>७०%

>८०%

६.२

दूधजन्य पदाथर्ह

पनीर, चीज), अण्डा र मासुजन्य
(माछा, मासु, पन्छी) पदाथर्

ूितशत

>८०%

>९५%

कृिष तथा
पशुसेवा शाखा

पशुसेवा शाखा

कृिष िवकास

कृिष तथा
ूितवेदन

(दूध, दही,

पशुसेवा शाखा

ूितवेदन

पशुसेवा शाखाको

सुिनि ता)

कृिष तथा

कृिष तथा

ूितवेदन
ूितशत

पशुसेवा शाखा

अनुगमन

शाखाको

उपयोग गन घरधुरी।

कृिष तथा

कृिष तथा
पशुसेवा शाखाको

ूितवेदन

कृिष तथा
पशुसेवा शाखा

कृिष तथा
पशुसेवा शाखा
कृिष तथा
पशुसेवा शाखा

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

िनयिमत उपभोग गन
घरपिरवार।
६.३

दूघ ९१ िल., मासु १४ के.जी, ूितशत

>८०%

>९५%

अण्डा १५० वटा ूित व्यिक्त

वािषर्क

शासकीय ूबन्ध

७.१

ःथानीय तहको वािषर्क योजना

वटा

>१००%

१००%

तजुम
र् ा पूव र् र कायर्बमको

कृिष तथा

पशुसेवा शाखाको

पशुसेवा शाखा

बैठकको िनणर्य

ःथानीय तह।

ूितवेदन

पमा उपलब्धता।

७

कृिष तथा

पुिःतका

समीक्षाको समयपूव र् कम्तीमा

ूमुख

ूशासकीय

१।१ पटक पोषण तथा खा

अिधकृत

सुरक्षा िनदशक सिमितको

बैठक बसेको (ःथानीय तह)।
७.२

वडाःतरीय पोषण तथा खा

वटा,

सुरक्षा िनदशक सिमित

चौमािसक

>२

>४

बैठकको िनणर्य
पुिःतका

कायार्लय।

वडा सिचव

िबयाशीलता।
७.३

वडा

ःथानीय तहको दीघर्कालीन,

भए।

आविधक तथा वािषर्क

नभएको

भएको

भएको

वािषर्क बजेट

बजेट तथा

तथा कायर्बम

कायर्बम शाखा

वािषर्क बजेट

सामािजक

तथा कायर्बम

िवकास शाखा

वािषर्क बजेट

सामािजक

तथा कायर्बम

िवकास शाखा

कायर्बममा बहुक्षेऽीय पोषण
योजना अनुसारका कायर्बम
समावेश भएको।
७.४

ःथानीय तहको सभावाट पोषण
सम्बन्धी नीित तथा कायर्बम
पािरत भएको ।

७.५

ःथानीय तह।वडाको बजेटबाट

(िव ीय समानीकरण अनुदान
र आन्तिरक ौोत) पोषण

भए।नभए

भएको

छ।छै न

छ

भएको

को

छ

ब.स

सूचकह

इकाइ

िव मान अवःथा

पोषण

घोषणाको

पुं

ाईका

क्षेऽगत

कायर्बमका लािग बजेट
छु ाइएको।
७.६

ःथानीय तहमा कायर्रत

भए।

कमर्चारीह को लािग पोषण

नभएको

भएको

भएको

क्षमता िवकास

सामािजक

ूितवेदन

िवकास शाखा

सम्बन्धी क्षमता अिभवृि
भएको।
७.७

ःथानीय तहको पोषण

भए।

पाश्र्विचऽ तयार र

नभएको

भएको

भएको

अध्याविधक
ूा िचऽ

सामािजक
िवकास शाखा

अ ाविधक।
७.८
७.९

ःथानीय तहमा पोषण कनर्र

भए।

ःथापना ।

नभएको

ःथानीय तहको कायार्लयमा

भए।

छु ै ःतनपान कक्षको

नभएको

भएको
भएको

भएको
भएको

व्यवःथा।

पोषण कनर्र

सामािजक

ःथापना भएको

िवकास शाखा

पोषण तथा खा

सामािजक

सुरक्षा िनदशक

िवकास शाखा

सिमितको
अनुगमन
ूितवेदन

७.१०

परम्परागत खा वःतुमा

वािषर्क

आधािरत पोषणयुक्त आहारको

पटक

>३

>५

ूशािरत सन्दे श
र ूशारणको

सामािजक
िवकास शाखा

ूितवेदन

तयारी र सूचना ःथानीय
रे िडयो तथा होिडर्ङबोडर् जःता

कुनै एउटा िविध माफर्त
सम्ूेषण भएको ।
७.११

ःथानीय िवप

व्यवःथापन

योजनामा िवपद्को समयमा
गिरने पोषण केिन्ित सवाल
समावेश भएको हुनेछ ।

भए।नभए
को

भएको

भएको

िवप
योजना

व्यवःथापन

िवप
व्यवःथापन
शाखा

ब.स
७.१२

सूचकह
महामारी तथा िवपदको

समयको लािग गाउँपािलका

तथा नगरपािलका वा रे डबस

इकाइ

िव मान अवःथा

भए।

पोषण
भएको

घोषणाको
भएको

पुं

ाईका

मौज्दात ूितवेदन

नभएको

क्षेऽगत
िवप
व्यवःथापन
शाखा

जःता सामािजक स सं ःथामा
खा ा , भाँडाकँ ु डा तथा

ल ाकपडा, उपचारको लािग
औषधी र उपकरणको मौज्दात
राख्ने व्यवःथा।
७.१३

घरिभऽको धुँवामुक्त भएको

ूितशत

९०%

१००%

घरपिरवार।
७.१४

ःवाःथ्य, कृिष, पशुसेवा सँग

ूितशत

९०%

१००%

सम्बिन्धत ूािविधकह को

ःथानीय तहको

सामािजक

ूितवेदन

िवकास शाखा

ःथानीय तहको

ूशासन शाखा

ूितवेदन

सेवा उपलब्धता ।
७.१५

बाल पोषण भ ा िवतरणको

ूितशत

१००%

समयमा अिभभावकलाई बाल

१००%

अिभमुिखकरण

सामािजक

ूितवेदन

िवकास शाखा

पोषण भ ाको उपयोग
सम्बन्धी अिभमुखीकरण
भएको।

* औपचािरक

पमा अध्ययन।सवक्षण।ूितवेदन गिरएको वषर् उल्लेख गन।

** अध्ययन।सवक्षण।ूितवेदनबाट दे िखएको तथ्या

उल्लेख गन।

नोट : शाखा भ ाले ःथानीय तहको सम्बिन्धत िवषय हे न िवभाग।महाशाखा समेतलाई बुिझनेछ ।साथै उल्लेिखत शाखा ःथानीय तहमा
नभएमा उक्त कामको िजम्मेवारी तोिकएको शाखा वा एकाइ सम्बिन्धत कामको लािग िजम्मेवार शाखाको

पमा रहनेछन् ।

अनुसूची ३

पािरभािषक शब्दह
पोषणका क्षेऽमा ूयोग हुने केही शब्दावली :
१ पोषणमैऽी शासन:
सबै व्यिक्तको शारीिरक, बौि क, सं वेगात्मक तथा सामािजक िवकासको लािग आवँयक पन सबै ूकारका
पोषक तत्वह

ँ ीको िवकास गनर् स ािलत शासकीय प ित नै
उपलब्धताको सुिनि ता हुने गरी मानव पुज

पोषणमैऽी शासन हो ।
२ पोषणमैऽी ःथानीय शासन :
ःथानीय तहको नीित, योजना, कायर्बम र कायर् ूिबयामा पोषण केिन्ित तथा पोषण सं वेदनशील कायर्बम
समावेश गरी सबै व्यिक्तमा पोषण सेवा ूा ीको सुिनि ता गनर् समथर् बनाउने वातावरण िसजर्ना हुने गरी
कायार्न्वयन गिरने बहुक्षेऽीय ूयास पोषणमैऽी ःथानीय शासन हो ।
३ पोषणमैऽी ःथानीय तह
पोषणमैऽी शासनको लािग िनधार्रण गिरएका सूचकह

ूाि को सुिनि ता भएको ःथानीय तह पोषणमैऽी

ःथानीय तह हो ।
४ कुपोषण
एक वा धेरै पोषकतत्वको न्यूनता वा अिधकताबाट शरीरमा दे िखने असामान्य अवःथा नै कुपोषण हो ।
सामान्यतय कुपोषणलाई न्यूनपोषण तथा अिधक पोषण गरी दुई ूकारमा िवभाजन गिरन्छ । अपयार्
माऽामा ूोिटन, काब हाइडेड र सूआम पोषक तत्वको कमी एवम् पटक-पटकको ःवाःथ्य सङ्बमणका
कारणबाट मािनसको शरीरमा दे खापन असामान्य अवःथा वा पिरणाम न्यूनपोषण हो भने खानिपनमा
असन्तुलन, िनिःबय जीवनशैलीका कारणले बालबािलका, िकशोरिकशोरी, ूजनन उमेरका मिहला र पु षमा
हुने अिधक तौल तथा मोटोपन अिधक पोषण हो । न्युनपोषणका कारण बालबािलकामा पुड्कोपन,
ख्याउटे पन, कम तौल, रक्तअल्पता, रतन्धो र आयोिडनको कमीले हुने िवकारजःता समःया उत्प

हुन

सक्छन् ।
५ पुड्कोपन
उमेरअनुसार हुनपु न न्यूनतम उचाइ (Height-for-Age) नहुन ु पुड्कोपन (Stunting) हो । यसको मापन उमेर
र उक्त उमेरमा हुनपु न उचाइका आधारमा गिरन्छ । िव

ँ ाको बच्चाको
ःवाःथ्य स ठनका अनुसार जन्मद

उचाइ कम्तीमा ४५ दे िख ५० से.िम.को हुनपु दर्छ भने १ वषर्को अन्तमा २५ से.िम. थप हुनपु छर्। यसैगरी

दोॐो वषर्मा १२.५ से.िम. थप र तेॐो, चौथो, पाँच वषर्मा हरे क वषर् ७ दे िख ९ से.िम.का दरले थप हुँदै
जानुपदर्छ । वयःक अवःथामा मिहलाको औसत उचाइ १६३ से.िम. र पु षको उचाइ १७६ से.िम
हुनपु दर्छ (िव

ःवाःथ्य सँगठन, २००६।०७)। यो मापदण्डअनुसार वृि

हुन नसकेको अवःथा पुड्कोपन

हो। यःतो खालको न्यून पोषणलाई दीघर् कुपोषण (Chronic Malnutrition) भिनन्छ।
६. ख्याउटे पन
मािनसमा उचाइअनुसार तौल (शरीरको सुगठन वा मोटाई) (Weight-for-Height) नभएको अवःथा ख्याउटे पन
(Wasting) हो । भोकमरी, कडा रोगजःता कारणबाट बालबािलकामा ख्याउटे पनको अवःथा उत्प

हुन्छ ।

यःतो खालको न्युन पोषणलाई शीय कुपोषण (Acute Malnutrition) भिनन्छ । ६ मिहनादे िख ५ वषर्सम्मका
बालबािलकाको बायाँ पाखुराको मािथल्लो बीच भागको विरपिरको मोटाइ नाप्ने Mid-Upper Arm
Circumference (MUAC) टे पको माध्यम ारा ख्याउटे पनको ःतर मापन गिरन्छ । िव

ःवाःथ्य स ठनले

ँ ा पाखुराको मोटाइ १० दे िख ११ से.िम. हुनपु छर् भनी तोकेको छ । जन्मेको १
बच्चा ःवःथ्य जन्मद
वषर्सम्म यःतो मापन १६ से.िम. हुन्छ । १ वषर् पूरा भएपिछ ५ वषर्सम्म ूत्येक वषर् ०.१५ से.िम.का
दरले वृि

हुन्छ । यसरी ५ वषर्सम्ममा १७ से.िम. हुन्छ। १२.५ से.िम. भन्दा मािथ (हिरयो भाग) मापन

भएमा बच्चाको सामान्य अवःथा भएको बुझ्न सिकन्छ । यिद ११.५ से.िम. दे िख १२.५ भन्दा कम
(पहलो भाग) मापन भएमा मध्यमखालको कुपोषण (Moderate Acute Malnutrition-MAM) र ११.५ से.िम.
भन्दा कम (रातो भाग) मापन भएमा अित कडा कुपोषण (Severe Acute Malnutrition-SAM) को

पमा

िलइन्छ ।
७. कमतौल
उमेरअनुसार हुनपु न तौल (Weight-for-Age) नभएको अवःथालाई नै कमतौल (Under-weight) भनेर बुझ्नु पछर्
। यसको मापन उमेर र उक्त उमेरमा हुनपु न तौलका (Weight-for-Age) आधारमा गिरन्छ । िव
ँ ा बच्चाको तौल २.५ दे िख ३.४ के.िज, पिहलो ५ मिहना जम्मद
ँ ाको भन्दा
ःवाःथ्य स ठनका अनुसार जन्मद
दोब्बर, १ वषर्मा तेब्बर हुनपु छर् । यःतै दोॐो वषर्मा २.५ के.िज. थप र तेॐो, चौथो, पाँच वषर्मा २-२
के.िज.का दरले थप हुँदै जानुपछर् । यो मापदण्डअनुसार नभएको अवःथालाई कमतौल भिनन्छ । यःतो
खालको न्यून पोषणलाई दीघर् कुपोषण (Chronic Malnutrition) र शीय कुपोषण (Acute Malnutrition) को
िमिौत

पमा िलइन्छ ।

८. रक्तअल्पता
शिररमा ूया

ःवःथ रगतका सेलह

वा हेमोग्लोिवन कम भएको कारणले उत्प

भएको अवःथालाई

रक्तअल्पता भिनन्छ । आइरनको कमीले हुने रक्तअल्पताले कोषमा हुने अिक्सजनको ूवाहमा ूितकूल
असर गदर्छ र पिरणामःव प कायर्क्षमतामा ॑ास आउनुको साथै शारीिरक गितिविध घट्छ । यिद
िकशोरावःथामा आइरनको कमीले हुने रक्तअल्पता भएमा अपूणर् शारीिरक वृि

हुने, कमजोर बौि क िवकास

हुने, न्यून शारीिरक क्षमता तथा कायर् सम्पादन र दै िनक कायर्मा न्यून एकामताजःता पिरणामह
। िविभ

दे िखन्छन्

अनुसन्धानह बाट के पिन दे िखन्छ भने रक्तअल्पता भएका िकशोरीह मा गभार्वःथापूवक
र् ो

आइरनको भण्डार कम हुन्छ । बढ्दो ॅण
ू र आफ्नै लािग पिन आवँयक आइरन भण्डार िनमार्ण गनर्
गभार्वःथाको अविध अित छोटो हुने भएकोले यस अवःथामा रक्तअल्पताको जोिखम बढ्छ। त्यसै ले,
रक्तअल्पता भएका िकशोरीह

पिछ गभर्वती भएमा समयभन्दा अगािड िशशु जिन्मने र कम तौलको िशशु

जिन्मने जःता जोिखम ब्यहोनुर् पन हुन्छ ।
९. सुनौला हजार िदन
मिहला गभर्वती भएको िदनदे िख बच्चा २ वषर्को नभएसम्मको १००० िदन (गभर्धारण ९ मिहना ×३० िदन
= २७० िदन, २ वषर् अथार्त ् ३६५ िदन × २ वषर् = ७३० िदन) लाई सुनौला हजार िदन भिनन्छ ।
पिहलो २ वषर्िभऽ बच्चाको िदमागको िवकास ८० ूितशत हुने अध्ययनले दे खाएको छ । यो समयावधी
पोषण सुधारका लािग अित सं वेदनशील र महत्वपूणर् हुन्छ ।
१०. िकशोर िकशोरी
दश वषर् उमेरदे िख १९ वषर्सम्मका व्यिक्तह

िकशोरिकशोरी हुन । ूजजन उमेर समूहका िकशोरीह को

ःवाःथ्य र पोषण अवःथाले बालबािलकाको ःवाःथ्य र पोषणलाई समेत असर गन हुनाले िकशोरीह लाई
ूाथिमकता िदनुपदर्छ ।
११. Body Mass Index (BMI)
Body Mass Index (BMI) भनेको शरीरको उचाइ र तौलबीच तादम्यता मापन गन सूचक हो । यसबाट
मािनसको तौल कम, सामान्य, अिधक तौल र मोटोपनको अवःथा मापन गिरन्छ । शरीरमा हुने दीघर्कालीन
शिक्त कमी (Chronic Energy Deficiency) को मापन पिन BMI कै ूयोग गरी गिरन्छ । उचाइका
आधारमा शरीरमा भएको तौल मापन गरी कःतो खालको कुपोषण हो भ े प ा लगाइन्छ । वयःक
मािनसको BMI १८.५ भन्दा कम भएमा कम तौल, १८.५ दे िख २४.९९ सम्म भएमा सामान्य, २५ दे िख
२९.९९ सम्म भएमा अिधक तौल र ३० भन्दा बढी भएमा मोटोपन भ े बुिझन्छ। Body Mass Index
(BMI) मापन गनर् िनम्न सूऽको ूयोग गिरन्छ ।
BMI = शरीरको तौल (के.जी.)
२

उचाइ (मी.)

