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प्रतििेदन पेश भएकोोःM 
सङ् घीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय,  

स्थानीय िह समन्िय शाखा, तसंहदरबार 
र 

प्रदेश सरकार 
प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 



 

1. पररचयोः- 
नेपािमा माि ृ शशश ु पोषण शस्थतिमा सधुार ल्याउन नेपाि सरकार, संयकु्त राष्ट्र संघीय तनकायहरू, र्िकास 
साझेदारहरू, तनजी के्षत्र र नागररक समाजका प्रतितनतधहरूबाट २०६९ साि आशिन ४ गिे प्रतििद्धिाको घोषणा 
पत्रमा हस्िाक्षर गदै हाि बहकेु्षत्रीय पोषण योजना दोस्रो २०७५/७६-२०७९/८० कायािन्ियन भईरहेको छ । 
नेपाििे सन ् २०३० सम्ममा कुपोषणिाई अन््य गने अन्िरािर्ष्ट्रय प्रतििद्धिा व्यक्त गरेको सन्दभिमा यस 
गाउँपातिकािे सोर्ह प्रतििद्धिािाई आ्मसाि ्गदै गाउँपातिकािाई कुपोषण मकु्त गाउँपातिका बनाउनका िातग 
अगाडी बढेको छ ।यस गाउँपातिका ८ िटै िडा तभत्रका मर्हिाहरूिाई स्िास््य संस्थामा सु् केरी हनुका िातग 
प्रो्साहन गररएको छ । सनुौिो १००० ददनका आमा, बच्चा र र्कशोरर्कशोरीहरूको समग्र स्िास्थ िथा पोषण 
शस्थतिमा सधुार ल्याउनका िातग प्रोटोकि अनसुार गभिजाँच, संस्थागि सु् केरी उपाध्यक्ष उपहार कायिक्रम, 
अध्यक्ष संग यिुा कायिक्रम जस्िा कायिक्रम जनस्िरसम्म पगुी कायािन्ियन गरेको छ । 

 गाउँपातिका स्िरीय पोषण िथा खाद्यसरुक्षा तनदेशक सतमतिको गठन भएको तमतिोः-2078/01/10 गिे 
। चौमातसक रूपमा १/१ पटक बैठक बसेको र बैठकमा सहभागी संख्या जम्मा 69 जना रहेको । 

 गाउँपातिकाका ८ िटै िडामा िडा स्िरीय पोषण िथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक सतमति 2078 आशिन देशख 
कातििक  मर्हनासम्ममा सबै िडामा गठन भईसकेका छन ् । प्र्येक चौमातसक रूपमा १/१ पटक 
बसको जम्मा िडागि बैठक संख्या 24 र जम्मा सहभागी संख्या 263 रहेको छ । 

2. यस आ.ि.मा बहकु्षते्रीय पोषण योजना कायािन्ियन भएका भौगोतिक क्षते्र, िडा र टोिोः-  
क) सघन रुपमा गाउँपातिकाका ८ िटै िडामा सञ्चािन गररएको । 

3. सनुौिा हजार ददनका घरपररिारहरूको र्ििरण (िडागि)-  
क) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. १, बेगखोिामा – 44 घरपररिार 
ख) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. २, भगितिमा – 99 घरपररिार 
ग) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. ३, र्पप्िेमा – 112 घरपररिार 
घ) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. ४, दग्नाममा – 35 घरपररिार 
ङ) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. ५, झीीँमा – 30 घरपररिार 
च) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. ६, पाखापानीमा – 56 घरपररिार 
छ) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. 7, शचमखोिामा – 52 घरपररिार 
ज) रघगंुगा गाउँपातिका िडा नं. ८, कुईनेमंगिेमा – 26 घरपररिार 

जम्मा सनुौिा ददनका घरपररिारहरूको संख्याोः- 462  
4.  जम्मा बजेटोः- संघीय सरकारोः 8 िाख, प्रदेश सरकारोः 0/- गाउँपातिकाोः- १5 िाख 50 हजार गरी जम्मा २३ िाख 

50 हजार रहेको ।  
5. गाउँपातिका तभत्र रहेका ओ.र्ट.तस को र्ििरणोः- ३ िटा रहका छन ्। आ.ि. 2078/079 मा कुनै स्थानमा थप गनि 

नसकीएको ।



 

6. आ.ि. २०७8/७9 मा बहकु्षते्रीय पोषण योजना अन्िगिि सञ्चािन भएका गतिर्ितधहरूको भौतिक प्रगति र्ििरण 

क्र.सं. र्क्रयाकिापहरू ईकाई अधि/बार्षिक खचि स्रोि िाभाशन्िि 

िक्ष्य प्रगति संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

आन्िररक घरधरुी मर्हिा  परुूष १००० ददनका 
आमा 

र्कशोरी 

क्षते्रोः कृर्ष र्िकास 
  

फिफूिका र्िरूबा र्ििरण 
कायिक्रम 

गोटा 10 10 0 0 ३ िाख ५० 
हजार 

401 176 225 हजार ददनका आमा र र्कशोरीहरूको 
िास्िर्िक संख्या एकीन गनि नसर्कएको  

क्षते्रोः शासकीय प्रिन्ध 
पातिका स्िरीय पोषण िथा 
खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
सतमतिको गठन िथा 
तनयतमि बैठक 

संख्या 3 3 ६० हजार चौमातसक रूपमा कशम्िमा १ पटक बस्नपुने प्रािधान अनरुूप चौमातसक रूपमा बैठक बसी पोषण र खाद्य 
सरुक्षा सम्बन्धी कायिक्रमको कायािन्ियनको अिस्था समीक्षा एिं िडा स्िरीय खाद्य िथा पोषण तनदेशक 

सतमतििाई तनदेशन गरेको । 

िडास्िरीय पोषण िथा खाद्य 
सरुक्षा तनदेशक सतमतिको 
गठन िथा तनयतमि बैठक 

संख्या 24 24 72 हजार िडा तभत्र सञ्चािन गररएका योजना िथा कायिक्रमहरूिाई पोषणमैत्री िनाउन तनरन्िर प्रयत्नशीि रही 
संस्थागि सु् केरी उपाध्यक्ष उपहार कायिक्रम, बािश्रम मकु्त िडा घोषणा कायिक्रममा िडा सतमतििाई 

सहजीकरण गरेको । 

क्षते्रोः- शशक्षा 
र्िद्यािय संग डाक्टर 
कायिक्रम 

र्िद्यािय 33 33 
  ९८ हजार गाउँपातिकाका ८ िटै िडाका सबै र्िद्याियहरूमा पगुी २७०० जना 

र्िद्याथीहरूको चेकअप/स्कृतनङ्ग गररएको । 

क्षते्रोः- मर्हिा िथा बािबातिका 
बािश्रम मकु्त गाउँपातिका 
घोषणा कायिक्रम 

१50 जना    4 िाख बािश्रमको जोशखममा रहका 15० जना बािबातिकाहरूिाई िडा स्िरमा 
कायिक्रम गरी पोशाक र शैशक्षक सामाग्री र्ििरण गररएको । 

क्षते्रोः- स्िास््य 

पोषण सामाग्री खररद र 
ढुिानी 

संख्या 95 95 2 िाख 
४० हजार 

  95 95 0 95 0 

ओटीसीको स्थापना िा 
सदुृढीकरण िा पोषणको 
िेखाजोखा 

संख्या 11 11 २ िाख 
९५ हजार 

  ३ िटा ओटीतस सेन्टरको सदुृढीकरण गररएको, ८ िटै िडामा पोषणको 
िेखाजोखा गररएको, पोषण सन्देशमूिक होतडिङ्ग बोडि तनमािण, पोषण कनिर 

स्थापना 
 संख्या 9 9 30 हजार   तनरन्िर रूपमा अनगुमन र मूल्याङ्कन गररएको । 
संस्थागि उपाध्यक्ष उपहार 
कायिक्रम 

संख्या 8 8   7 िाख गाउँपातिकाका ८ िटा स्िास््य चौकीहरूबाट तनरन्िर रूपमा चेकजाँच गने 
गभिििी र सु् केरी मर्हिाहरूका िातग प्र्येक पटक १ के्रट अण्डा र्ििरण गने 

गररएको ।  



 

7. आ.ि. २०७8/७9 मा बहकु्षते्रीय पोषण योजना अन्िगिि र्ित्तीय प्रगति र्ििरणोः- 
गाउँपातिका स्िररय पोषण िथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक सतमि, गाउँ कायिपातिका र गाउँसभाद्वारा संशोधन भई र्ितभन्न कायिक्रमबाट 
िपतसि बमोशजमको बजेट र खचि भएको छ । 

८. बहकु्षते्रीय पोषण योजनाका र्क्रयाकिापहरूको समग्र शस्थति (काम सम्पन्न भएको, काम नभएको, काममा बाधा परेको) िथा र्िस्ििृ 
मूल्याङ्कन, प्रगति साराशंोः 
यस कायिक्रम अन्िगिि तमति 2078/07/06 मा पोषण र्िशेष कायिक्रम र पोषण संिेदनशीि कायिक्रम अन्िगिि िपतसि बमोशजमका 
कायिक्रमहरू सञ्चिान गनि नसर्कएकािे तमति 2079/03/01 को खाद्य िथा पोषण सरुक्षा तनदेशक सतमतिको बैठकबाट िपतसि 
बमोशजमका कायिक्रममा खचि गने गरी संशोधन गररएको र सोही बमोशजम कायािन्ियन गररएको छ । 

र्ििरण बजेट रू. र्ििरण बजेट 

गाउँपातिकामा रहेका ओटीसीहरू सञ्चािनका िातग स्िास््यकमीहरू र 
मर्हिा स्िास््य स्ियम ्सेर्िकािाई संचार, यािायाि िथा उ्प्ररेणा खचि 

37000/- गाउँपातिका तभत्रका गभिििी र सु् केरी मर्हिाहरूिाई 
पोषण यकु्त खाद्य सामाग्री र्ििरण गने  

200000/- 

पोषण मैत्री स्िास््य संस्था 123000/- 
पोषण कायिक्रमको अनगुमन िथा सपुरीिेक्षण 40000/- 

 बहकु्षेत्रीय पोषण योजनाको कायािन्ियनको िातग गाउँपातिका र िडास्िरबाट तनरन्िर रूपमा कायिक्रम सञ्चािन गररएको,  
 गाउँपातिका स्िरीय खाद्य िथा पोषण सरुक्षा तनदेशक सतमति गठन, िडा स्िरीय खाद्य िथा पोषण सरुक्षा तनदेशक सतमति गठन गरी 

तनरन्िर रूपमा अनगुमन मूल्याङ्कन एिं पषृ्ठपोषण ददने कायि गररएको छ । 

 

क्र.सं. 
र्क्रयाकिापको 

र्ििरण 

बार्षिक बजेट खचि र्ििरण 

कैर्फयि 
(बाँकी रकम) संघीय 

सरकार 
प्रदेश 
सरकार 

गाउँपातिका जम्मा 
संघीय 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

गाउँपातिका जम्मा 

१ 

उपरोक्त टेबि 
नं. ६ मा 
समाबेश भए 
अनसुारका 
कायिक्रहरू 
सबै 

800000/- 0 1550000/- २350000/- 759411/- 0 1139978/- 1899389/- 450611/- 

जम्मा 800000/- 0 1550000/- २350000/- 759411/ 0 1139978/- 1899389/- 450611/- 



 

8. संयकु्त, अनगुमन/सपुररिेक्षण भ्रमण  
पदातधकारीोः उपाध्यक्ष श्री कमिा तितिजा,  
  उपाध्यक्ष श्री प्रमे कुमारी पनु 

  प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि श्री अमिृ सिेुदी 
स्िास््य संयोजक श्री र्टका बहादरु शाही 

स्थानोः िडा नं.१-८ िटै िडा     

तमतिोः २०७८/०7/०6-2079-03-25 सम्म तनरन्िर 

देशखएका समस्याहरू तसफारीस गररएका सझुािहरू 

पोषण सम्बन्धी चेिनाको कमी पोषण अतभमूशखकरण कायिक्रम सञ्चािन गरी हरेक बार खाना ४ िाई 
अतभयानको रूपमा अगाडी बढाई सन्ितुिि भोजनिाई प्रथातमकिा ददने । 

 

सन्ितुिि भोजन नहनु ु

 

9. मखु्य तसकाईहरू  
 पोषण सम्बन्धी योजना िथा कायिक्रम समदुाय स्िरमै पगुी छनौट गरी िजुिमा गनुिपने, 
 पोषणिाई योजनासंग िािमेि गरर भौतिक पूिािधार संगसँगै खाद्य सरुक्षािाई समेि ध्यानददनपुने, 
 योजना िजुिमा गदाि मर्हिा, बािबातिका, अपाङ्ग, दतिि, जनजाति एिं जेष्ठ नागररकहरूिाई समेि 

सहभागी गराउनपुने । 

१०. फोटाहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

११. आगामी आ.ि.का गाउँपातिकाको बजेटोः- 

Sectors wise Budget vs Expenditure 

 आ.ि. : २०७९/८०   मर्हना : सबै   अिधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०४/१९  

तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्ितनयोजन खचि खचि (%) मौज्दाि 

१ आतथिक र्िकास २,४२,७५,००० ० ० २,४२,७५,००० 

१ कृर्ष १,२४,००,००० ० ० १,२४,००,००० 

२ उद्योग ३२,२५,००० ० ० ३२,२५,००० 

३ सहकारी ३,००,००० ० ० ३,००,००० 

४ बन २२,००,००० ० ० २२,००,००० 

५ पशपुन्छी र्िकास ५८,००,००० ० ० ५८,००,००० 

६ िाशणज्य १,००,००० ० ० १,००,००० 
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