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ग्रामिण पोषण सरुक्षण कार्यक्रि सञ् चालन िापदण्ड, 207८ 

िन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत मिमत २०७८।०७।०८ 

प्रस्तावना: ग्रामिण क्षेरिा पोषण सरुक्षाका दृष्टिकोणले संवेनशील सिूहको पोषकतत्वको उपभोग बढाउने तथा 
स्थानीर् खाद्यवस्त ुउत्पादनिा ष्टवष्टवमिकरण गरी खाद्य तथा पोषण सरुक्षािा सिुार ल्र्ाउने अमभप्रार्ले ग्रामिण 
पोषण सरुक्षण कार्यक्रि सञ् चालन गनय “बजेट तथा कार्यक्रि कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्यष्टवमि, 
२०७७” को दफा ४० ले ददएको अमिकार प्रर्ोग गरी भमूि व्र्वस्था, कृष्टष, सहकारी तथा गररबी मनवारण 
िन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेशले र्ो िापदण्ड बनाएको छ।  

 

१. प्राष्टवमिक पक्ष  

(क) र्स कार्यक्रि सम्बन्न्त्ित न्जल्लािा खाद्य तथा पोषण सरुक्षाका दृष्टिले तलुनात्िक रुपिा बढी 
संवदेनशील रहेका के्षर छनौट गरी सञ् चालन गनुयपनेछ। 

(ख) बुुँदा (क) बिोन्जिको के्षर छनौट गनय र सो मभर कार्यक्रि सञ् चालन हनु े क्लिर मनिायरण गनय 
न्जल्लास्तरिा देहार् बिोन्जिको समिमत रहनेछ। 

प्रिखु, कृष्टष ज्ञान केन्त्र        अध्र्क्ष 

प्रिखु, न्जल्लाको जनस्वास््र् के्षर हेने कार्ायलर्     सदस्र् 

न्जल्ला सिन्त्वर् अमिकारी वा प्रमतमनमि      सदस्र् 

प्रिखु, भटेरीनरी अस्पताल तथा पशसेुवा ष्टवज्ञ केन्त्र    सदस्र् 

खाद्य तथा पोषण क्षेरिा काि गने संघ संस्थाका प्रमतमनमिहरु िध्र् े
कम्तीिा 1 िष्टहला सष्टहत बढीिा 2 जना    सदस्र् 

पोषण सरुक्षण सम्बन्त्िी कार्यक्रि हेने कृष्टष ज्ञान केन्त्रको फोकल अमिकृत    सदस्र्-सन्चव 

 

(ग) बुुँदा (ख) बिोन्जिको समिमतले देहार्को ष्टवषर्हरुको आिारिा खाद्य तथा पोषण सरुक्षाका दृष्टिले 
तलुनात्िक रुपिा बढी संवदेनशील रहेका के्षरलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यक्रि सञ् चालन हनुे के्षर 
तथा क्लिर छनौट गनुयपनेछ। 

(अ) खाद्य तथा पोषण सरुक्षाको अवस्था  

(आ) सिदुार्को सािान्जक-आमथयक अवस्था 
(इ) भौगोमलक मबकटता  

(ई) प्राकृमतक प्रकोपको असर 

(उ) समिमतले तोकेका अन्त्र् िनामसव आिारहरु 

 

(घ) वुुँदा (ग) बिोन्जि छनौट भएका क्लिरिा सम्बन्न्त्ित कार्ायलर्ले  लन्क्षत सिूह छलफल (FGD), 
Transect walk, Social Mapping, Resource mapping, िूख्र् सरोकारवाला अन्त्तरवाताय (KII) लगार्तका 
सहभामगतात्िक ग्रािीण लेखाजोखा  प्रणाली (PRA tools) को प्रर्ोग गरी पोषण सरुक्षाका दृष्टिकोणले 
तलुनात्िक रुपिा बढी संवेदनशील हनुे दईु वषय सम्िका बालबामलका र गभयवमत एवं सतु्केरी 
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िष्टहलाहरु रहेका पररवार सिेतलाई प्राथमिकता ददई कार्यक्रि सञ् चालन गने घरिरुीहरु छनौट 
गनुयपनेछ।  

(ङ) क्लिरिा छनौट भएका प्रत्र्ेक घरिरुीले पररवारको खाद्य तथा पोषण सरुक्षाको लामग तरकारी, 
िसला, च्र्ाउ, फलफूल, पोष्टषलो िकै, सखरखण्ड लगार्तका पोषणर्कु्त बालीहरु लगाउने, कुखरुा 
पालन गने, िौरीपालन गने जस्ता पोषण अमभवषृ्टि हनुे कार्यहरु सञ् चालन गनुयपनेछ। 

 

(च) र्स कार्यक्रि सञ् चालन हनु ेक्लिरिा सम्बन्न्त्ित कार्ायलर्ले पोषण सरुक्षा सम्बन्त्िी जनचेतना तथा 
क्षिता अमभवृष्टि सम्बन्त्िी कार्यक्रि सञ् चालन गनुयपनेछ। 

 

(छ) पष्टहले देन्ख आिमुनक घारिा िौरी पालन गदै आएका, प्लाष्टिक घर मनिायण गरी तरकारी लगाईरहेका 
र व्र्वसाष्टर्क रुपिा फलफूल खेती वा पशपुन्त्छी पालन गदै आएका घरिरुीहरु क्लिरिा सिावेश 
हनु पाउने छैनन।् 

 

२. आमथयक पक्ष 

(क)  स्वीकृत वाष्टषयक बजेटको पररमि मभर रही सम्बन्न्त्ित कार्ायलर्ले बीउ/बेनाय (तरकारी, िसला, 
च्र्ाउ, फलफूल, पोष्टषलो िकै, सखरखण्ड लगार्तका पोषणर्कु्त बालीहरुको), कुखरुा चल्ला, गोला 
सष्टहतको िौरी घार, करेसाबारीको लामग मसुँचाई सािग्री (ट्याङ्की, पाईप, प्लाष्टिक पोखरीको लामग 
प्लाष्टिक) आदद बढीिा ९० प्रमतशत अनदुानिा ष्टवतरण गनय वा उन्ल्लन्खत कार्य सम्पन्त् न भएपमछ 
क्लिरको कृषक सिूह वा कृष्टष सहकारी संस्थालाई बढीिा ९० प्रमतशतसम्ि अनदुान रकि उपलब्ि 
गराउन सक्नछे। 

 

(ख)  र्स कार्यक्रििा प्रमत घरिरुीलाई प्रदान गररने अनदुानको अमिकति सीिा बीस हजार रुपैंर्ासम्ि 
हनुेछ।  

 


