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केराबारी गाउँपालिकाको पोषण मैत्री स्थानीय तह तथा सेवा लबस्तार 
काययक्रम कायायन्वयन मागयदर्यन लनदेशर्का, २०७९ 
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प्रमाशणकरण लमलत २०७९।०५।१२ 

१.पषृ्ठभमुी : प्रदेर् नं १ अन्तगयत मोरङ शिल्िाको उत्तरी भागमा प्रदेर्को रािधानी 
लबराटनगर बाट ४६ कक.मी. उत्तर पबुयमा अबशस्थत  केराबारी गाउँपालिका समनु्द्र 
सतह देशख लमटर ७५ देशख २४१० लमटर सम्मको उचाईमा रहेको छ। २१९.८३ 
वगय कक.लम. क्षेत्रफिमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा १० वटा वडाहरु रहेकाछन 
। यस पालिकाको िम्मा घरधरुी संख्या ७८३ िनसंख्या ३३९४३ रहेको छ भनेदईु 
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वषय मलुनका वािवालिकाको िनसंख्या ११५६ ककर्ोरीहरुको िनसंख्या ५९८७ र 
अपेशक्षत गभयवती आमाहरुको िनसंख्या ६९६ रहेको छ । यस नगरपालिकामा शर्घ्र 
कुपोकषत वािवालिकाको संख्या ९ छ भन ेमध्यम कुपोकषत वािवालिकाको िनसंख्या  
४२ रहेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र १ वटा पालिकाअस्पताि,  ३ वटा 
स्वास््यचौकी १ वटा र्हरी स्वास््य केन्द्र तथा वटा आधारभतु स्वास््य केन्द्र गरी 
िम्मा ११ वटा स्वास््य संस्थाहरु रहेका छन। 

 अन्तराकिय रुपमानै कुपोषणिाई आलथयक, समाशिक तथा मानवीय कवकासको 
आधार तयार हनुे तथा दीगो कवाकासको िक्ष्य परुा गने आधारको रुपमा लिईएको 
छ । कृपोषण वाट सिृनाहनुे स्वास््य संवशन्ध समस्याहरु गम्भीर, दूरगामी तथा 
अपरुणीय हनुे अध्ययन अनसुन्धानिे देखाएका छन्  ।प्रदेर् नं १ मा ५ वषय भन्दा 
मलुनका बािबालिकाहरुमा पडुकोपना हनुे ३३,% ख्याउटेपना भएका १२% उमेर 
अनरुुप कम तौि भएका २४%, रहेको छ । प्रिनन उमेरका मकहिाहरु (१५ देशख 
४९ वषयका) मा रक्तअल्पता भएका ४१% रहेको देशखन्छ ।  

हािको नेपािी समािको अबस्था शचत्रण गने हो भने काम गनय सक्ने यूवा िनर्शक्त 

कवदेर्ी खालडमिुकमा ५० लडलि भन्दा बकिको तापक्रममा पलसना वगाईरहेका छन भने 
गाउँघरमा वदृ्द बदृ्दा, वािवालिका र मकहिाहरु मात्र देशखन्छन ।खाद्यन्न उपभोग गने 
तररका पररवतयन भएको छ िसिे खाद्यन्न उत्पादन, कवतरण, विारीकरणमा प्रभाव 
पारेको छ । खेतीयोग्य िलमन वाँझो पशल्टएकाछन । कवदेर्वाट कमाएर पठाएको 
पैसािे विारवाट कवदेर्वाट आयात गररएका कमसियूक्त खाद्यान्न, िंकफुड, 

कवषालधयकु्त तरकारी  प्िाशस्टकमा ककनेर खाने चिन विदो छ । स्थानीय स्तरमा 
पाईने रैथाने वािीहरु क्रमर्:िोप हदैु गएका छन । लसलमत मात्रामा गररने 
उत्पादनमा पलन हाईकिड कवउ, रासाईलनक मि तथा कवषालधको प्रयोग वकि रहेको छ । 
विदो ििवायू पररवतयनिे यो चनुौलतिाई बिाएको छ । उत्पादनमशुख समािवाट 

आयातमशुख समािमा पररवतयन गरेको छ । िसिे मालनसको पोषण र स्वास््य 

शस्थलत ददन प्रलतददन कविदो छ । परुाना रैथाने वािी िस्तै कागनुो फाफर, िनुेिो, 
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कोदो, ब्रोकाउिी, िौ, मकै आददमा हनुे पोषक तत्वको ज्ञान नहदुा गररविे खान े
खाद्यान्नको रुपमालिईने खाना िाई छाडी सबै भन्दा कम पोषक तत्व पाईने भात 
खोशि खोशि ककलन ककलन खाने नेपािी समािको चिन छ ।  

 अझै पलन नेपालि समाि अशर्क्षा अज्ञानता र अन्धकारमा िकलडएको छ । 
कवलभन्न ककलसमका अन्धकवश्वास, कुररलत र कुसंस्कारिे िलसत रहेको छ । छुवाछुत, 

छाउपलड प्रथा, वािकववाह, धालमझाकक्र प्रलतको कवश्वास आददिस्ता कुसंस्कार अझै पलन 
हाम्रो समािमा ददशखन पाईन्छन । सरसफाई सम्बशन्ध अज्ञानता, िोशखमपणुय समयमा 
राम्रोसंग हातधनुे वालनको कवकास नहनु,ु कपउने पालन सकुिकरण नगरी खान,ु सनुौिो 
हिार ददनको महत्व थाहा नपाउन,ु उपयकु्त गभायधान समय तथा गभायन्तर सम्बन्धी 
ज्ञान नहनु,ु गभायवस्थामा लिन ु पने सिगता सम्बन्धमा अज्ञानता,  ६ देशख २४ 
मकहनाका वािवालिकािाई समयमा पूरक तथा थप खाना खवुाउने सम्बन्धी 
आबश्यक िानकारी नहनु ु िस्ता कवलभन्न कारणिे  कुपोषण लनमुयि पानय कदठन 
देशखएको छ ।  

नागररकको पोषण र स्वास््य अबस्थामा सधुार गनय वह-ुआयालमक दृकिकोण 
आवस्यक छ । पोषणशस्थलतमा सधुार ल्याउने शिम्मा स्वास््य मन्त्राियको हो भन्ने 
परुानो सोच अझै पलन पणुयरुपमा हकट नसकेको देशखन्छ । स्वास््यको क्षेत्रवाट पोषण 
शस्थलतमा सधुार ल्याउने भनेको िम्मा २० प्रलतर्तहो भने अन्य क्षेत्रहरु खानेपालन 
तथा सरसफाई, कृकष, पर् ुसेवा, मकहिा तथा वािवालिका, शर्क्षा क्षेत्रिाई नतेतृ्व प्रदान 
गने स्थानीय सरकारवाट संचािन हनुे पोषण संवेदनशर्ि कक्रयाकिापहरु वाट ८० 
पलतर्त पोषण शस्थलतमा सधुार ल्याउन सककन्छ । अकहिेको नयाँ वदलिदो 
अबस्थामा स्थानीय सरकारिाई संकवधानिे ददएको अलधकार तथा उसंग भएको श्रोत 
र साधनको उपयोग गरी  स्थानीय पररवेर् र आबश्यकताको आधारमा नीलत तथा 
काययक्रम तय गनय सक्दछ । स्थानीय तहहरुिे आबश्यक समन्वयमा सामाशिक, 

आलथयक तथा वातावरशणय पक्षहरुको पकहचान गरर स्थनीय आबस्यकता पकहचान गने, 

काययक्रम तय गने कायायन्वयन गने तथा अनगुमन गनय सक्दछन ।खाने बालन तथा 
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मात्रामा आबश्यक पररवतयन, सरसफाई, अखाद्य पदाथयको कवकक्रकवतरण तथा उपभोगमा 
लनयन्त्रण, खानामा नागररकको िनचेतना र शर्क्षाको भलुमका, मकहिा सर्शक्तकरण, 

सनुौिाहिार ददनको महत्व सम्वशन्ध ज्ञानिे नागररकको पोषणतथा स्वास््यमा धेरै 
महत्वपणुर ्सकारात्मक भलूमका खेल्दछ ।  

२. औशचत्यः नेपािको संलबधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कतयव्य अन्तगयत 
धारा ३० मा उल्िेशखत स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ मा उल्िेशखत 
स्वास््य सम्बशन्ध हकको सलुनशितताको िालग पालिकािे िनताको स्वास््य, पोषण, 

खानेपानी तथा सरसफाइ, कृकष आदद सम्बशन्ध कक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनुय पने 
देशखन्छ । पालिकाबाट सञ्चािन हनुे कक्रयाकिापहरुिाई पररणाममखुी बनाउन 
स्थानीय  सरकारको तपयmबाट प्रदान गररने न्यूनतम स्वास््य, पोषण, खानेपानीतथा 
सरसफाइका सेवाहरुको बारेमा ससुशुचत गदै  उक्त सेवा प्रदायकहरु सम्म 
उनीहरुको पहुँच परु् याउन लबलभन्न खािका सचेतना मिुक अलभयानहरु सञ्चािन गरर 
स्वस््य आनीवानी तथा सरसफाईका असि अभ्यासहरुको कवकास गरर त्यसको 
ददगोपनाका िागी पोषण उन्मखु नमनुा गाउँपालिका लनमायणकािालग पोषण, स्वास््य, 

कृकष, मकहिा तथा बािबालिका, पर् ु र पूणय सरसफाइका काययक्रमहरु तिुयमा गरर 
तपलसिमा उल्िेशखत चनुौतीहरु सम्बोधन गनय अपररहायय देशखन्छ । 

 पोषणमैत्री नमूना टोि, बस्ती, वडा बनाई नमूना टोि, बस्ती र वडा घोषणा 
गनय। 

 आफ्नो पालिकामा रहेका नागररकहरुको सहभालगता र कक्रयार्ीितािाई 
लनरन्तरता ददई खिुा ददसामकु्त अवस्थाको ददगोपना कायम राख्दै पूणय 
सरसफाइ तफय  उन्मखु हनु। 

 शर्क्षा, स्वास््य, पोषण, खानेपानी, वातवारण, मकहिा, बािबालिका, ििवाय ु
पररवतयन, कवपद् व्यवस्थापन, िैंलगक समानता िस्ता क्षेत्रहरुसंग सम्बशन्धत 
बह-ुक्षेत्रगत सरोकारवािाहरुको कक्रयाशर्िता अलभवकृि गरी समदुायका 
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सम्पूणर ्मालनसको क्षमता, शिम्मेवारी साथै िवाफ देहीतािाई अलभवकृि गनय 
। 

३. उदेश्यः पोषणकवरे्ष र पोषण सम्बेदनर्ीि काययक्रम संचािन गरी १००० 
ददनका आमा, ककर्ोरी तथा वािवालिकाको पोषणको अबस्थामा सधुार गदै पणुर ्
पोषण मैत्री पालिका बनाउन अलभयान संचािन गने । साथैः- 

 स्वास््य आमा समूहहरुिाई सदुृकिकरण गदै १००० ददने आमा र 
बच्चाहरुको पोषण शस्थतीमा सधुार ल्याउनका िालगआमा समूहको 
भलुमकाको वारेमा सबै समूह सदस्यहरुिाई िागरुक बनाउने । 

 ककर्ोरी, १००० ददने आमा तथा वािवालिकाको पोषण सधुारको िागी 
६० सम्पकय  भेट तथा १० मखु्य व्यवहारहरुमा उनीहरुको पहुँच 
परु् याउनको िागी सचेतना, सहयोग तथा पैरबी गने । 

 खिुा ददसा मकु्त अवस्थाको ददगोपनािाई कायमगदै सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्धी असिबानी व्यवहारको कवकासमा सहयोग गने । 

 घरायसी तथा संस्थागत तहमा सरसफाइ र स्वच्छताका सकुवधाको समशुचत 
प्रयोग, ममयत सम्भार तथा स्तरोन्नती गने वानीको कवकासमा सहयोग गने । 

 फोहोर मैिा तथा मानव मिमतु्रीय फोहोरको सम्भव भए सम्म पनुः प्रयोग 
गने वा तोककएको मापदण्डका आधारमा कवसियन गने बानीको लबकास गनय 
सहयोग गने। 

 पालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय पोषण लनदेर्क सलमतीहरु िाई कृयालसि 
बनाई बाकषयक योिना लनमायणमा सहयोग गने ।  

 बाि क्िबका सदस्यहरु, ककर्ोर-ककर्ोरी र कवद्याियका शर्शक्षका तथा 
छात्राहरुिाई मकहनावारी स्वच्छताका राम्रा व्यवहारहरु बारे बताउने र 
घरेि ुस्तरमा स्यानेटरी प्याड लनमायण गने लसप प्रदान गने । 

 एक घर एक करेर्ाबारीको अवधारणा अनसुार घरायसी खाद्यान्न उत्पादनमा 
बकृि गने ।   
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 गणुस्तरीय स्वास््य सेवाका िालग स्वास््यकमीहरु संग लनयलमत भेटघाट 
तथा सहयोग गने ।  

 स्वास््य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, िैंलगक समानता सम्बशन्ध 
राकिय तथा अन्तराकिय ददवसहरु मनाउने । 

 

४. काययक्रम कायायन्वयन गने कवलध : 

क) स्थान छनौटः र्ीघ्र कडाकु पोषणको संख्या बिी भएका वडामा रहेका टोििाई 
मध्यनिर गरी पोषण मैत्री बाताबरण लसियना गनय एकककृत काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । छनौटमा परेको ५ वटा टोिहरुमा एउटा टोि कम्तीमा २५ घरघरुी 
पनेगरी पोषण मैत्री नमनुा टोि छनौट गररनेछ ।  

ख) छनौटका आधारहरुः पोषण मैत्री नमनुाटोि छनौटका िागी लनम्नानसुारको 
छनौटका आधारहरु रहनेछन । 

 सनुौिा हिार ददनका आमा तथा बािबालिकाहरुको संख्या बिी भएको गाउँ 
वा क्षेत्र 

 कडा कुपोषणबाट प्रभाकवत बािबालिको संख्या बिी भएको क्षेत्र 

 ककर्ोरीहरुको संख्या (लबद्यािय छोडेका) बिीभएको  
 सामाशिक तथा आलथयक बशञ्चलतकरणमा परेको समदुाय 

 सामाशिक भावना भएका तथा समहुमा लमिेर काम गनय प्रलतबि रहेको 
समदुाय 

 सामकुहक तरकारीको खेतीको िागी िलमन उपिब्ध भई सवै घरधरुीहरु 
सामकुहक पोिी हाउसबाट तरकारीको बेनाय िगेर आफनो बारीमा िगाउन 

प्रलतबि समदुाय 

  िैंलगक तथा घरेि ु कहंसा सम्बन्धी िानकारी गराउन आबश्यक ठालनएको 
समदुाय 
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 काययक्रमबाट कम्तीमा २५ घरधरुी प्रतक्ष रुपमा िाभाशन्वत हनु ुपनेछ । 

५. काययक्रम सञ्चािन पिातका अपेशक्षत नलतिाहरु:  

पोषण मैत्री नमनुा टोि काययक्रम संचािन पलछ लनम्नानसुारका अपेशक्षत नलतिाहरु 
प्राप्त हनुेछन । 

 १००० ददनका आमा तथा ककर्ोरीको तथा वािवालिकाको पोषणको 
शस्थलतमा सधुार आउने छ ।  

 मातशृर्र् ुतथा बाल्यकालिन पोषण तथा हेरचाहमा सधुार आउने छ ।  
 कडार्ीघ्र कुपोषण र मध्यम र्ीघ्र कुपोषणको ब्यवस्थापनमा सधुार आउन े

छ ।  
 स्वास््य एवं पोषणको दृकिकोणिे वालन-ब्यवहारमा सधुार हनुेछ । 

 हालनकारक चिन र बालनब्यवहार सधुार गनय समदुाय सर्क्त भएको हनुेछ 
।  

 पोषणको सम्बन्धमा ककर्ोरीहरुको चेतना अलभबकृि र त्यस सम्वशन्ध बालन-
ब्यवहारमा सधुार हनुे छ ।   

 सरुशक्षत तथा पोषण यकु्त खाद्य वस्तकुो उपिब्धता तथा उपभोगमा सधुार 
आउने छ ।  

 सरुशक्षत तथा ददगो ककलसमको सरसफाई सेवाको पहुँच र उपभोगमा वकृि 
भएको हनु ेछ। 

 आमा समहुको बैठक लनयमीत रुपमा बसी स्वास््य स्वंय सेकवकाहरुको 
सहिीकरणमा बच्चाको आमा तथा शर्र्कुो खोप र बकृि अनगुमन िस्ताका 
काययहरु प्रभावकारी भएको हनुे  

 पोषण नमनुा टोिमा शर्क्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई र पोषणको 
अवस्थामा सधुार भएको हनुेछ ।  
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 लबद्यािय छाडेका ककर्ोरीहरुिे पोषण िगायत अन्य स्वास््य, सरसफाई 
तथा समाशिक कवकास कवषयमा आबश्यक ज्ञान र िीवन उपयोगी सीप 
हालसि गनेछन । 

 पोषण नमनुा वस्तीमा सामकुहक पोिीहाउस माफय त तरकारीका वेनाय तयार 
गरर सवैको करेसाबारीमा मौसम/बेमौसमी तरकारी िगाएको हनुेछ ।  

 पोषण नमनुा टोिका बालसन्दाहरुको कपउने पानीको र्िुता सलुनित गररनेछ  
 प्रत्येक घरमा पोषण मैत्री पाररवाररक वातावरण तयार भएको हनुेछ । 

 बािकवबाह तथा छाउपडी प्रथामा उल्िेख्य सधुार भएको हनुेछ । 

 पोषण मैत्रीगाउं घोषणाका िालग आधार तय भएको हनुेछ । 
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६.पोषण मैत्री स्थालनय तह तथा पोषण सेवा लबस्तार काययक्रम तथा कायायन्वयन 
प्रकक्रया 

क्र.सं.  कक्रयाकिाप कायायन्वयन प्रकक्रया रकम 

१ सनुौिो हिार 
ददनका कवपन्न 
आमा तथा 
ककर्ोरीको समहु 
गठन 

 काययक्रमबाट िाभाशन्वत आमा 
तथा ककर्ोरीहरु िाई समेटेर प्रलत 

घरधरुीबाट एक िना पने गरी 
२५ िनाको आमा समहु गठन 
गररनेछ । 

 आमा समहु गठन गदाय आलथयक 
अवस्था कमिोर तथा कुपोषण 

बिी भएका पररवारहरु िाई 

प्राथलमकता ददईनेछ । 

 प्रत्येक मकहना  समहुको बैठक 
बसी घरायसी खाद्यान्न उत्पादन, 

पणुय सरसफाई, तथा पोषणको 
महत्व सम्बशन्ध छिफि गरीन े
छ । 

९१५०० 

२ वडा स्तरीय 
पोषण तथा 
खाद्य सरुक्षा 
लनदेर्क सलमलत 
गठन 

 सलमलत गठन गनय बाँकी रहेका ६ 
वटा वडाहरुमा पोषण तथा खाद्य 
सरुक्षा लनदेर्क सलमलत गठन 
गरीने छ । 

 गठन गरीएका समीती 
सदस्यहरुिाई १ ददने काययक्रम 
सम्बन्धी अलभमखुीकरण गराईन े
छ । 

१७९४०० 

३ वडा स्तरीय  त्याङकको आधारमा ( अलत १५१५०० 
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पोषण तथा 
खाद्य सरुक्षा 
लनदेर्क 
सलमलतका 
पदालधकारीहरु 
िाई पोषण 
उन्मखु नमूना 
टोि बस्तीको 
अवधारणा 
सम्बन्धमा 
अलभमखुीकरण 

कडा कुपोषण तथा कुपोषण  
बच्चा बिी भएका कम्तीमा ५ 
वटा वडाहरु ) छनौट गरीने छ। 

 छनौट गरीएका वडाहरुमा गठन 
भएको खाद्य सरुक्षा लनदेर्क 
सलमलतकाका पदाधीकारीहरुिाई 
पोषण उन्मखु नमूना टोि बस्ती 
लबकास गनयका िागी 
अलभमखुीकरण काययक्रम संचािन 
गरीने छ । 

 मध्य प्रत्येक वडाबाट १ वटा 
टोि पोषण उन्मखु नमूना टोि 
बस्ती  छनौट गरीन ेछ । 

 
४ पोषण उन्मखु 

नमूना टोि 
सलमती गठन 
तथा िैमालसक 
बैठक  

 छनौट भएका वडाका टोिहरुमा 
पोषण उन्मखु नमनुा टोि सलमलत 
गठन गररनेछ। 

 सलमलतमा कम्तीमा २५ घरधरुी 
समाबेर् हनुेछन । 

 प्रत्येक घर बाट एक िना सदस्य 
रहने र २ मकहनामा एक पटक 
समलतको बैठक बस्न ुपनेछ। 

 गठन भएको समीतीिे आफ्ना 
टोििाई पोषण मैत्री 
बनाउनकािागी सम्पणुय रुपमा 
कृयालसि रहने छ। 

९९५०० 

५ पणुय सरसफाई  नमनुा टोि बस्तीहरुमा पोषण १००००० 
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सम्बशन्ध 
अनगुमन चेक 
लिि, स्टीकर, 
फ्िेक्स कप्रन्ट 
छपाई तथा घर 
घरमा झणु्याई 
लनयलमत 
अनगुमन तथा 
परामर्य 
काययक्रम।
  

तथा सरसफाई सम्बन्धी चेक 
लिि तयार गरी अनगुमन गने । 

 चेतना मिुक फ्िेक्सहरु प्रीन्ट 
गरी नमनुा टोि बस्तीमा टाँस 
गने । 

 

६ आमा समहुका 
सदस्यिाई चाङ, 
िठु्यान, लनमायण 
सहयोग 

 स्थानीय काठ तथा बाँसको प्रयोग 
गरी घरको बाकहर भाँडा सफा 
गरी सकेपछी केहीबेर सकुाउनका 
िागी चाँङ  तथा िठु्यान लनमायण 
गरीने छ। 

 चाँङ तथा िठु्यान लनमायण पछी 
प्रयोगमा आए नआएको अनगुमन 
गरीने छ र यो काययक्रमको 
संचािन बाट लबलभन्न प्रकारका 
सरुवा रोगहरु कम हनुे छन। 

१८७५०० 

७ फोहर मिाई 
काययक्रम( 
डशस्वन कवतरण) 
काययक्रम  

 पोषण उन्मखु नमनुा टोि मध्य 
घना बस्तीमा रहेको आमा समहु 
, दलित तथा लबपन्न परीवार 
रहेका आमा समहुहरुिाई फोहोर 
मिाई भनी िेखीएका डशस्वनहरु 
लबतरण गरीने छ। 

१७५००० 
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 यस काययक्रम बाट िताततै 
फोहोर फाल्ने बानी हटन े
छ।िसिे गदाय फोहोरको सही 
ब्याबस्थापन भई संक्रामक रोग 
फैिीने सम्भावना कम हनुेछ।  

८ र्िु 
खानेपानीका 
िालग सनुौिो 
हिार ददनका 
कवपन्न 
आमाहरुिाई 
खानेपानी 
कफल्टर सहयोग 
। 

 पोषण उन्मखु नमूना टोि बस्ती 
मा बसोबास गने सनुौिो हिार 
ददनका कवपन्न आमाहरुिाई र्दु्द 
खानेपानी कपउने ब्याबस्था 
लमिाउने। 

 र्दु्द खानेपानी कपउने गनायिे पानी 
बाट सने संक्रामक रोगहरु कम 
हदैु िाने । 

२५०००० 

९ ५ बषय मनुीका 
बािबािीका 
हरुिाई पोषण 
शस्थती 
िेखािोखा 

 प्रत्येक वडामा काययरत म स्वा से 
हरु बाट हरेक मकहना िन्मे देखी 
२ बषय सम्मका 
बािबालिकाहरुिाई घर घर गई 
हरेक २ मकहनामा तौि लिन े , 

उचाई नाप्ने , तथा पाखरुाको नाप 
लिने र सोको प्रतीबेदन मालसक 
रुपमा सम्बन्धीत स्वास््य संस्था 
िाई बझुाउने। 

 स्वास््यकलमयहरु बाट २४ मकहना 
देखी ५९ मकहना सम्मका 
बािबािीकाहरु िाई बषयको 
कम्तीमा २ पटक तौि लिन े , 

४००००० 
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उचाई नाप्ने , तथा पाखरुाको नाप 
लिने र सोको प्रतीबेदन मालसक 
रुपमा सम्बन्धीत स्वास््य संस्था 
िाई बझुाउने। 

१० खानेपानीको 
गणुस्तर िाँच 

 पोषण नमनुा टोिका 
वालसन्दाहरुिे प्रयोग गदै आएको 
पानीको गणुस्तर िाँच गररने छ  
। 

 महुान वरीपरीको क्षेत्रको 
अनगुमन समेत गररने छ । 

 पानीको गणुस्तर चेक गनय 
सम्वशन्धत लनकाय संग समन्वय 
गररने छ । 

 ५०००० 

११ प्रिनन ् उमेरका 
मकहिा तथा 
ककर्ोरी हरुका 
िालग २ ददन े
एकककृत पोषण 
तािीम 
संचािन।
  

 २५ िना ककर्ोरी तथा 
मकहिाहरुको समहुिाई २ ददने 
एकककृत पोषण तािीम संचािन 
गररने छ । 

 (मकहनाबारी स्वाच्छता, प्याड 
तयारी, पर्िुन्य उत्पादनको 
उपयोग, पोषण, बािकववाह आदी 
कवषयमा एकककृत तालिम प्याकेि 
वनाएर तालिम ददईने छ।) 

 सहभागी छनौट गदाय कवद्यािय 
छोडेका ककर्ोरीहरुिाई 
प्राथलमकतामा राशखने छ। 

११५५०० 

१२ स्वास््य 
संस्थाहरुमा र्दु्द 

 स्वास््य ब्याबस्थापन समीती बाट 
सदु्द खानेपानी सम्बन्धीत स्वास््य 

२५०००० 
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खानेपानीका 
िागी, लबधलुतय 
कफल्टर िडान 

संस्था बाट लबतरण गनयका िागी 
माग भई आउन ुपने । 

 स्वास््य संस्थामा दैनीक रुपमा 
आउने सेवािाहीहरुको चापिाई 
ध्यानमा राशख उपयकु्त क्षमताको 
खानेपानी कफल्टर िडान गने । 

१३ हेल्दी बेबी 
प्रतीयोगीता 
काययक्रम 

 १० वटै वडामा काययक्रम 
संचािन गने । 

 १५ मकहना देखी २३ मकहना 
उमेर समहुका बच्चाहरु सहभागी 
गराईने । 

 स्वास््य सम्बन्धी मापदणड 
बनाएर उत्कृि प्रतीयोगीिाई 
परुुष्कृत गरीने छ । 

 पोषण तथा सरसफाई सम्बन्धी 
सामािी परुस्कार वापत उपिब्ध 
गराउने । 

१३०००० 

 

१४ सास ु बहुारी 
ससरुा श्रीमान 
अन्तरकक्रया 
काययक्रम 

 पोषण नमनुाटोिका सवै 
घरघरुीको प्रलतलधत्व रहने गरी 
सास,ुबहुारी र श्रीमान बीच 
एकददने अन्तरकक्रया छिफिको 
आयोिना गररने छ। 

 घरेि ु कहंसा रकहत पोषण तथा 
सरसफाईय मैत्री पाररवाररक 
वातावरणका िालग सास ुबहुारी र 
श्रीमानको भमुीका बारे छिफि 
हनुेछ। 

४१००० 
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१५ पोषण सम्बशन्ध 
चेतनामिुक 
होलडङ्ग बोडय 
स्थापना 

 पोषण नमनुा टोिमा पोषण 
सम्बन्धी चेतना मिुक होलडंङ्ग 
बोडय तयार गरी गाउँको पायक 
पने स्थानमा टांस गररन ेछ । 

१००००० 

१६ िंक्क फुड 
न्यनुीकरणका 
िागी सचेतना 
काययक्रम 

 साबयिनीक तथा लनिी 
लबध्याियमा अध्यानरत 
लबध्यालथयहरुको लबचमा काययक्रम 
संचािन गने । 

 काययक्रम संचािन गदाय शर्क्षक 
तथा अलभवाबकहरुिाई पनी 
सहभागी गराउने  

११ 

९०००० 

१७ OTC सेन्टर 
तथा बलथयङ 
सेन्टरमा पोषण 
सम्बन्धी 
लनयामीत सचुना 
तथा सन्देर् 
प्रसारण 

 ४४ ईन्चको टी भी लडस्प्िे  
सेवािाही प्रतीक्षाियमा स्थापना 
गने। 

 स्थापना गरीएको कट भी लडस्प्िे 
बाट पोषण सम्बन्धी सचुना 
सन्देर् मिुक भीडीयो लनयामीत 
रुपमा प्रसारण गने । 

 समदुाय स्तरमा सचुना प्रसारणका 
िागी उपकरण खरीद गने । 

३००००० 

१८ कृषक समूह 
गठन, नयाँ तथा 
परुाना ककसान 
समहुिाई 
तरकारी खेती 
सम्बन्धी 

 कृषक समहु नभएको स्थानमा 
समहु गठन गने 

 तरकारी खेती गनय चाहाने कृषक 
समहुहरु छनौट गरी तालिम 
संचािन गने  

 
        

३७०००० 
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सम्बशन्ध १ ददने 
तालिम,  

१९ तरकारी 
लमनीककट 
कवतरण 
(सीिनेवि 
तरकारीका लबउ 
लबतरण) आदद 

 सवै कृषक समहुका घरधरुीिे 
पाउने गरर तरकारीको लमलनककट 
लबतरण गने 

 कृकष र्ाखाको प्राकवलधकिे 
सहिीकरण गने छ । 

 तरकारीको लबउ लबतरण पिात 
सनुौिा हिार ददनको 
घरघरुीहरु/ककसानहरुिे तरकारी 
बारीमा िगाएको वा निगाएको 
बारे अनगुमन समेत गररन ेछ । 

५६०००० 

२० अगवुा कृषक 
िाई स्थाकय 
प्िाकिक हाउस, 

कृकष सामिी, 
कवउ सहयोग 
गरी मौसम 
अनसुार बेनाय 
उत्पादन गरी 
सबै घरधरुी 
िाई कवतरण 
गनय िगाउन।े
  

 कृषक समहुरु बाट एक 
िनाअगवुा कृषक छनौट गररनेछ 
। 

 छनौट भएको कृषकिाई कृकष 
र्ाखा बाट आवश्यक प्राकवलधक 
सहयोग र शर्क्षा प्रदान हनुेछ । 

 छनौट भएको अगवुा कृषकिे 
आफनो बारीमा सामकुहक 
पोिीहाउस तयार गरी वेनाय 
उत्पादन गरेर सवै २५ 
घरधरुीिाई ददन िगाईने छ । 

 पोिीहाउस बाट प्राप्त मौसम 
अनसुारको तरकारीको वेनायहरु 
सवैिे आफनो आफनो बारीमा 
िगाउने छन । 

७०००० 
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२१ लबध्यािय तथा 
बाि लबकास 
केन्द्रमा पोषण 
अलभयान 
संचािन 

       

५००००० 

२२ १००० ददनका 
आमाहरुका 
घरपररवार िाई 
कुखरुाको चल्िा 
लबतरण 
काययक्रम 

 छनौट भएका पोषण उन्मखु 
नमूना टोि बस्ती मा रहेका घर 
पररवारिाई प्रती परीवार १० 
वटाका दरिे मास ु तथा अण्डा 
दबैु ददने कुखरुाको चल्िा लबतरण 
गने । 

 कम्तीमा १ बषय सम्म बेच्न वा 
मास्न नमील्ने स्थानीय सहिकताय 
बाट अनगुमन गने । 

२१२५०० 

  

 

 

 

७. मानब श्रोतको व्यवस्थापन तथा पररचािन 

यस अलभयान अथायत पोषण मैत्री स्थालनयतह सेवा लबस्तार काययक्रम सञ्चािनका िालग 
समि रुपमा काययक्रमिाई कायायन्वयनमा सहयोग पयुायउन पोषण संयोिक र प्रत्येक 
पोषण मैत्री नमनुा टोिमा एक िना सामदुाकयक पोषण सहिकताय करारमा लनयकु्त 
गरी पररचािन गररने छ । करारमा लनयकु्त कमयचारीिे प्रमखु प्रर्ासकीय 
अलधकृतको मातहतमा रही कवषयगत र्ाखाहरु संग समन्वय गरी काययक्रम 
कायायन्वयन गनय पने छ । 
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क्र.सं. प्रस्तावीत 
कक्रयाकिाप 

कायायन्वयन प्रकक्रया रकम 

१३ सामदुाकयक पोषण 
सहिकताय लनयकु्ती 

 अ न मी एक िना 
करारमा लनयकु्ती गरीन े
छ । 

 करार अबधी १ बषयको 
हनुे छ। 

 लनििे तोकीएको पोषण 
सम्बन्धी काययक्रमहरु 
लबषयगत र्ाखाहरुको 
समन्वयमा प्रमखु 
प्रर्ासकीयको माताहतमा 
रही कायय सम्पन्न गनुय पने 
छ। 

३१६७६० 

८. काययक्रम अनगुमन तथा सपुरीबेक्षण लबलबध 

काययक्रमको सहि रुपमा काययन्वयन भए नभएको हेने काययक्रम संचािनमा कुनै 
प्रकारको ब्याबधान भएमा वा सहशिकरण गनुयपने भए काययन्वयन स्थानमै गई 
काययियका प्रमखु वा सपुरभाईिर बाट काययक्रमको अनगुमन तथा सपुरीबेक्षण गने 
ब्याबस्था लमिाउने । 

क्र स  कक्रयाकिाप कायायन्वयन प्रकक्रया रकम 

१ काययक्रम अनगुमन 
तथा सपुरीबेक्षण 

सपुरलभिन चेक लिि तयार गने । 

काययक्रम काययन्वयन स्थिमा 
सपुरलभिन गने प्रतीबेदन गने 

१०५००० 

२ 

 

िुवानी तथा 
यातायात 
ब्याबस्थापन 

 १००००० 
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३ लबकवध  ५४८४० 

 िम्मा  ५०००००० 
 

  



खण्ड ६, संख्या १३, १९ भाद्र २०७९ 
 

पोषण मैत्री स्थालनय तह तथा पोषण सेवा लबस्तार काययक्रमको बिेट बाडँफाड तथा बलगयकरण 

क. स्वास््य क्षते्र 

१. सनुौिो हिार ददनका कवपन्न आमा तथा ककर्ोरीको समहु गठन 

कोड 

काययक्रमको 
नाम लबबरण 

संचािन 

स्थान 
ईकाई दर संख्या  ददन पटक बिेट 

कैकफयत 

१ 

सनुौिो हिार 
ददनका कवपन्न 
आमा तथा 
ककर्ोरीको 
समहु गठन 

सहभागी 
यातायात 

वडा ५ 

२०० १२५ 

१ १ 

२५००० 

  

मसिन्द १००० ५ ५००० 

खािा २०० १३० २६००० 

सहिकताय भत्ता ७०० ५ ३५०० 

  ५९५०० 

१.२ 

सनुौिो हिार 
ददनका कवपन्न 
आमाहरुको 

मालसक बैठक 

खािा खचय 

वडा ५ 

१००० ३० 

१ 

६ ३०००० 

मसिन्द ४०० ५ १ २००० 

  ३२००० 
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2. वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षा लनदेर्क सलमलत गठन 

1.3 

वडा स्तरीय 
पोषण तथा 
खाद्य सरुक्षा 
लनदेर्क 

सलमलत गठन 

 

वडा ६ 

 
६ 

१ १ 

 

 

सहभागी 
यातायात 

५०० १५० ७५००० 

मसिन्द २५०० ६ १५००० 

खािा २०० १६२ ३२४०० 

सहिकताय भत्ता १००० १२ १२००० 

स्टेसनरी १०० १५० १५००० 

खाना २५० २४ ६००० 

प्रशर्क्षक 
यातायात   

६००० 

अनगुमन १५०० १२ १८००० 

  

१७९४०० 
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३. वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षा लनदेर्क सलमलतका पदालधकारीहरु िाई पोषण उन्मखु नमूना टोि बस्तीको अवधारणा 
सम्बन्धमा अलभमखुीकरण  

1.4 

वडा स्तरीय 
पोषण तथा 
खाद्य सरुक्षा 
लनदेर्क 
सलमलतका 

पदालधकारीहरु 

िाई पोषण 
उन्मखु नमूना 
टोि बस्तीको 
अवधारणा 
सम्बन्धमा 

अलभमखुीकरण 

सहभागी 
यातायात 

वडा ५ 

५०० १२५ 

१ १ 

६२५०० 

  

मसिन्द २५०० ५ १२५०० 

खािा २०० १३५ २७००० 

सहिकताय भत्ता १००० १० १०००० 

स्टेसनरी १०० १२५ १२५०० 

खाना २५० १२ ३००० 

प्रशर्क्षक 
यातायात   

६००० 

अनगुमन १५०० १२ १८००० 

  १५१५०० 
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४. पोषण उन्मखु नमूना टोि सलमती गठन तथा िमैालसक बैठक    

1.5 

पोषण उन्मखु 
नमूना टोि 
सलमती गठन 

 
वडा ५ 

     

  

मसिन्द 
  

१००० ५ १ १ ५००० 

खािा 
  

१०० १३० 
  

१३००० 

सहिकताय भत्ता 
  

७०० ५ 
  

३५०० 

 
२१५०० 

1.6 

पोषण उन्मखु 
नमूना टोि 
सलमती  
िैमालसक 
बैठक 

खािा खचय वडा ५ १०० ७८० १ ६ ७८००० 
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५. पणुय सरसफाई सम्बशन्ध अनगुमन चेक लिि, स्टीकर, फ्िेक्स कप्रन्ट छपाई तथा घर घरमा झणु्याई लनयलमत अनगुमन तथा परामर्य 
काययक्रम 

1.7 

पणुय सरसफाई 
सम्बशन्ध 

अनगुमन चेक 
लिि, स्टीकर, 

फ्िेक्स कप्रन्ट 
छपाई तथा 
घर घरमा 
झणु्याई 
लनयलमत 

अनगुमन तथा 
परामर्य 

काययक्रम। 

सरसफाई 

सम्बन्धी 
शस्टकर तथा 
फ्िेक्स प्रीन्ट 
छपाई गरी 
घरघरमा 

लबतरण गने 
साथै अनगुमन 

गने 

टोि ५ 
  

१ १ १००००० 
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६. आमा समहुका सदस्यिाई चाङ, िठु्यान, लनमायण सहयोग 

1.8 

आमा समहुका 
सदस्यिाई 

चाङ, िठु्यान, 

लनमायण सहयोग 

िठु्यान चाँङ 
लनमायण गनयका 
िागी स्थानीय 
काठ तथा 

बाँसको प्रगोग 

गने 

टोि ५ १५०० १२५ 
 

१ १८७५०० 
 

७.  फोहर मिाई काययक्रम (डशस्वन कवतरण) काययक्रम 

1.9 

फोहर मिाई 

काययक्रम 
(डशस्वन 
कवतरण) 
काययक्रम 

पोषण उन्मखु 
नमनुा टोिमा 
लबतरण गने 

टोि ५ ३००० २५ १ १ १७५००० 
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८. र्िु खानपेानीका िालग सनुौिो हिार ददनका कवपन्न आमाहरुिाई खानपेानी कफल्टर सहयोग 

1.10 

र्िु 
खानेपानीका 
िालग सनुौिो 
हिार ददनका 

कवपन्न 
आमाहरुिाई 
खानेपानी 
कफल्टर 

सहयोग । 

Ø पोषण उन्मखु 
नमनुा 

टोिकासनुौिो 
हिार ददनका 

कवपन्न 
आमाहरुिाई 
खानेपानी 

कफल्टर लबतरण 
गने 

टोि ५ २००० १२५ १ १ २५०००० 
 

1.11 

िन्मे देखी २ 
बषय सम्मका 
बािबालिकाह
रुको तौि 
अनगुमन 

म स्वा से 
हरुबाट प्रत्येक 
२ मकहनामा १ 
पटक तौि 
अनगुमन गने 

१० 
वटै 

वडाहरु
मा 

१० ५० 
१००
० 

५ ५ २५०००० 
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1.12 

२४ मकहना 
देखी ५९ 
मकहना 
सम्मका 

बािबािीकाह
रुको तौि 

अनगुमन गने 

स्वास््यकलमयहरु 
बाट बषयको 
कम्तीमा २ 
पटक तौि 
अनगुमन गने 

१०वटै 

वडाहरु
मा 

१० ५० ३००० २ २ १५०००० 
 

१०. खानपेानीको गणुस्तर िाचँ 

1.13 
खानेपानीको 
गणुस्तर िाँच 

खानेपानीको 
महुान अनगुमन 

तथा 
खानेपानीको 
गणुस्तर िाँच 

गने 

वडाहरु
मा 

५ १०००० ५ १ १ ५०००० 
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११. प्रिनन ्उमेरका मकहिा तथा ककर्ोरी हरुका िालग २ ददन ेएकककृत पोषण तािीम संचािन  

1.14 

प्रिनन ्
उमेरका 

मकहिा तथा 
ककर्ोरी हरुका 
िालग २ ददने 
एकककृत पोषण 

तािीम 
संचािन। 

सहभागी 
यातायात 

वडा २ 

५०० ५० 

२ १ 

५०००० 

 

मसिन्द २५०० २ ५००० 

खािा २०० १२० २४००० 

सहिकताय भत्ता १००० ४ ४००० 

स्टेसनरी १०० ५० ५००० 

खाना २५० ३० ७५०० 

प्रशर्क्षक 
यातायात 

२००० ४ ८००० 

अनगुमन १५०० ८ १२००० 

   
११५५०० 
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1.15 

स्वास््य 

संस्थाहरुमा 
र्दु्द 

खानेपानीका 
िागी, लबधलुतय 
कफल्टर िडान 

स्वास््य 
संस्थाको 
लबरामी 

प्रतीक्षाियमा 
लबरामीहरुिाई 

र्दु्द 
खानेपानीका 
िागी कफल्टर 
िडान गरीने  

स्वास््य 
संस्था 

१० २५००० १० १ १ २५०००० 
 

१३. हेल्दी बेबी प्रतीयोगीता काययक्रम 

1.16 

हेल्दी बेबी 
प्रतीयोगीता 
काययक्रम 

१५ देखी २३ 

मकहनाका 
बच्चाहरुको 
प्रलतयोगीता 

गरीने,प्रतीयोगी
तामा उत्कृि ३ 

वडा १० १०००० १० १ १ १००००० 
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िना 
बािबािीकाहरु
िाई पोषण 

तथा 
सरसफाईका 
सामािी प्रदान 

गने 

1.17 
 

ब्याबस्थापन 

खचय 
३००० १० ३०००० 

 

         
१३०००० 

 

१४. सास ुबहुारी  ससरुा श्रीमान अन्तरकक्रया काययक्रम  

1.18 

सास ुबहुारी 
ससरुा श्रीमान 
अन्तरकक्रया 
काययक्रम 

  

वडा ५ 

    

१ १ 

  

  

खािा खचय १०० १०० १०००० 

सहभागी 
यातायात २०० १०० २०००० 

सहिकताय भत्ता ७०० ५ ३५०० 
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मसिन्द खचय १५०० ५ ७५०० 

      ४१००० 

१५. पोषण सम्बशन्ध चेतना मिुक होलडङ्ग बोडय स्थापना 

1.19 

पोषण सम्बशन्ध 
चेतनामिुक 
होलडङ्ग बोडय 
स्थापना 

पोषण उन्मखु 
नमूना टोि 

बस्तीमा सबैिे 
देख्न ेस्थान 
छनौट गरी 
स्थापना गने 

टोि ५ १०००० १० १ १ १००००० 
 

१६. िंक्क फुड न्यनुीकरणका िागी सचेतना काययक्रम 

2.20 

िंक्क फुड 

न्यनुीकरणका 
िागी सचेतना 
काययक्रम 

पालिका 
अन्तरगत 
रहेका सबै  

साबयिलनक तथा 
लनिी 

लबध्यािय ४५ २००० ४५ १ १ ९०००० 
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लबध्याियमा 
काययक्रम 

संचािन गने । 

१७. OTC सेन्टरमा पोषण सम्बन्धी लनयामीत सचुना तथा सन्देर् प्रसारण 

2.21 

OTC सेन्टर 
तथा बलथयङ 
सेन्टरहरुमा 

पोषण सम्बन्धी 
लनयामीत 

सचुना तथा 
सन्देर् प्रसारण 

गाउँपालिका 
अन्तरगत 

रहेका बलथयङ 
सेन्टर तथा  

OTC  सेन्टरमा 
टेिीलभिन 
स्कृन माफय त 
सचुना र्न्देस 
प्रसारण गने 

बलथयङ 

सेन्टर 
तथा  
OTC  

सेन्टर 

४ 
५०००

० 
४ १ १ ३००००० 
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ख. शर्क्षा क्षते्र काययक्रम 

1. लबध्यािय तथा बाि लबकास केन्द्रमा पोषण अलभयान संचािन 

1.1 

लबध्यािय 
तथा बाि 
लबकास 

केन्द्रमा पोषण 
अलभयान 

संचािन 

करेसाबारी घेराबारा (अनदुान) 
लबध्यािय

हरु  
        130000   

1.2 फोहोरमैिा व्यवस्थापन अनदुान             130000  

1.3 औिार खररद 
            130000  

1.4 काययक्रम अलभमखुीकरण             100500  

1.5 काययक्रम व्यवस्थापन/कवकवध             9500  

 
             ५०००००   
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ग. कृषी क्षते्र काययक्रम 

1. ककसान समहुका सदश्यिाई तरकारी खेती तथा करेसाबारी व्यावस्थापन सम्बन्धी १ ददन ेतालिम संचािन 

1.1 

ककसान 
समहुका 
सदश्यिाई 
तरकारी खेती 
तथा 
करेसाबारी 
व्यावस्थापन 
सम्बन्धी १ 
ददने तालिम 
संचािन 

  

प्रशर्क्षक भत्ता/ प्रती सेसन प्रती 
कक्षा 

समहु 
२
५ 

  

१२०
० 

  

१०
० 

१ १ 

  

१२०००० 

  
  

खािा १५० 
७५
० 

११२५०० 

स्टेसनरी ५० 
७५
० 

३७५०० 

लबलभद(ब्यानर, मसिन्द, 

हिभाडा, ईन्धन, अन्य) 

४००
० 

२५ १००००० 

 
    ३७०००० 
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2.  तरकारी लमलनककट कवतरण (लसिनवेि तरकारीका कवउ लबतरण) 

1.2 

तरकारी 
लमलनककट 

कवतरण(लसिने
वि 

तरकारीका 
कवउ लबतरण) 

कृषक समहुका सदश्यहरुिाई 
करेसा बारी स्थापना गनय 

लबलभन्न तरकारीका लबउ कवतरण 
(कम्पोशिट प्याक) 

समहु 
२
५ 

७०० 
८०
० 

१ १ ५६०००० 

  

3. अगवुा कृषकिाई स्थायी प्िािीक हाउस, कृकष सामािी, लबउ लबिन सहयोग गरी मौसम अनसुारका बेनाय उत्पादन गरी सवै 
घरधरुीिाई कवतरण 

1.3 

नमनुाको 
रुपमा एक 
वटा कृषक 
समहु मा 
सामकुहक 

तरकारी नर्यरी 
स्थापना गनय 

नमनुाको रुपमा एक वटा कृषक 
समहु मा सामकुहक तरकारी 

नर्यरी स्थापना गनय आवाश्यक 
सामािी कवतरण 

समहु ७ 
१०००

० ७ १ १ ७०००० 
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आवाश्यक 
सामािी 
कवतरण 

घ. पर् ुपंक्षी काययक्रम 

1. १००० ददनका आमाहरुका घरपररवार िाई कुखरुाको चल्िा लबतरण काययक्रम 

1.1 

१००० 
ददनका 

आमाहरुका 

पोषण उन्मखु नमूना टोि 
बस्तीमा बसोबास गने १००० 
ददनका आमाहरुका पररवार 

टोि ५ १५० १२५ १ १० १८७५०० 
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घरपररवार 
िाई 

कुखरुाको 
चल्िा लबतरण 
काययक्रम 

िाई प्रती पररवार १० वटाका 
दरिे लबतरण गने 

२५०००   

  २१२५००   

ङ. मानब श्रोतको व्यवस्थापन तथा पररचािन 

1.1 

सामदुाकयक 
पोषण 

सहिकताय 
लनयकु्ती 

अनलम एक िना करारमा 
लनयकु्ती गरीने छ । 

 करार अबधी १ बषयको हनुे 
छ। 

पालिका १ 
३४७३

० १२ 
  

३१६७६० 
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च. काययक्रम अनगुमन तथा सपुरीबेक्षण 

1.1 

काययक्रम 

अनगुमन तथा 
सपुरीबेक्षण 

 

काययक्रम 
संचािन 

स्थान 
 

१५०० ७० 
  

१०५००० 
 

छ. िुवानी तथा यातायात ब्याबस्थापन 

1.1 

िुवानी तथा 
यातायात 

ब्याबस्थापन 
       

१००००० 
 

ि. लबलबध 

1.1 लबलबध 
       

५४८४० 
 

कुि िम्मा बिेट ५००००००   

 

आज्ञािे, 
सदुर्यन दाहाि 

प्रमखु प्रर्ासकीय अलधकृत 


