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१. पृष्ठिूवम
कर्ाविी प्रदेश ितवमान नेपािको संविधानद्वारा वनधावरर् गररएको छैटौं प्रदेश हो । कर्ाविी प्रदेशमा साविक
कर्ाविी अञ्चिका ५ वजल्िा, िेरीका पहाडी ३ वजल्िा र राप्तीको सल्यान र रुकु म पविम गरी १० वजल्िाहरु
सवम्मवित छन् । यस प्रदेशमा २५ नगरपाविका र ५४ गाउँ पाविका गरी कु ि ७९ स्थानीय तह र अन्त्तगवत७१८
िडाहरु रहेका छन् । राविय जनगर्ना २०६८ अनुसार कर्ाविी प्रदेशको जनसंख्या १५,७०,४१८मध्ये कररि
५५ प्रवतशत जनसंख्या कृ वि पेशामा वनिवर छन् । यस प्रदेशका जनताको मुख्य पेशा र जीविकोपाजवनको मूि
आधार कृ वि हो । कर्ाविी प्रदेशिे नेपािको कु ि िू–िागको २१.६ प्रवतशत जवमन ओगटेको छ ।प्रदेशको
२५,२५,२७५ हेक्टर जवमन मध्ये २,१६,८८० हेक्टर अथावत् कररब ८.५ प्रवतशत जवमनमा खेती िईरहेको र
३.३ प्रवतशत खेतीयोग्य जवमन बाँझो र गैरकृ वि कायवमा प्रयोग िईरहेको अिस्था छ ( कर्ाविी प्रदेश िूवम
व्यिस्था,कृ वि
तथा
सहकारी
मन्त्रािय,
िार्िवक
प्रगवत
पुवस्तका,
२०७५∕७६)।नेपािकोकृ विउत्पादनमाकर्ाविीप्रदेशकोयोगदानकररब४प्रवतशतमार देवखन्त्छ । कर्ाविी प्रदेशिे
नेपािको कु ि उत्पादन मध्ये ४.८९ प्रवतशत खाद्यान्न, २.६७ प्रवतशत फिफू ि तथा २.९७ प्रवतशत तरकारी
उत्पादन गदवछ । रावियजनगर्ना २०६८अनुसार कररब ८५ प्रवतशत कृ वि जवमनमा खाद्यान्न, ८ प्रवतशतमा
दिहन खेती, ३ प्रवतशतमा कन्त्दमूि र २ प्रवतशतमा तरकारी खेती गरेको देवखन्त्छ । यस प्रदेशमा स्याउ, ओखर,
सुन्त्तिा जातका फिफू ि र के रा व्यािसावयक रुपिेखेतीगररएका महत्िपूर्व फिफू िहरु हुन् र देशकै ४३ प्रवतशत
स्याउ यसै प्रदेशमा उत्पादन हुन्त्छ । त्यस्तै, पशुपंक्षीको रुपमा वहमािी क्षेरमा िौंरी, िेडा र चयांग्रा पािन गररन्त्छन्
िने बाँकी िूिागमा गाई, िैंसी, बाख्रा, सुँगुर, घोडा, हाँस, कु खुरा पािन िइरहेको छ ।
खाद्य सुरक्षाको अिस्था हेदाव कर्ाविी प्रदेश अन्त्य प्रदेशको तुिनामा बढी जोवखममा रहेको देवखन्त्छ । नेपाि
जनसांवख्यक सिेक्षर् २०१६ (वि.सं २०७३) अनुसार कर्ाविी प्रदेशमा के बि २२.५५ प्रवतशत घरपररिार खाद्य
सुरवक्षत छन् िने १७.७५ प्रवतशत घरपररिार िरम (गम्िीर) खाद्य असुरक्षामा रहेको पाइन्त्छ । िौगोविक
बनािट, जििायु पररितवनको असर र कृ वि क्षेरको विकासका पूिावधारहरु ससंिाइ, सडक, वबजुिी, उन्न्त
प्रविवधहरु, बजार व्यिसाय आक्रदको प्रयाप्त विकास नहुनु रवयकु राहरुमा रािको ध्यान के वन्त्ित नहुनािे कर्ाविी
अन्त्य प्रदेशको तुिनामा पछावड परेको छ । यही पररिेशिे गदाव कर्ाविीमा खाद्य उत्पादनमा अपेवक्षत िृवि हुन
सके को छैन िने गैरकृ वि रोजगारको अिाि, आगमन असुविधा र गररबहरुको खाद्यमा कमजोर पहुँिका कारर्
पवन खाद्य सुरक्षाको जोवखम अझै पेवििो रुपमा विद्यमान छ । कर्ाविी प्रदेशको मानि सूिकांक ०.४११ मार
छ जसिे खाद्य सुरक्षा र पोिर्, स्िास््य पवन कमजोर िएको पुवष्ट गदवछ । प्रदेशमा५ ििव मूवनका तौि नपुगेका
बािबाविकाहरु ५५ प्रवतशत छन् । निजात वशशु र वशशु मृत्युदर दुबै नेपािको औित दर िन्त्दा वनकै उच्च िमशः
२९ र ४७ रहेको छ । ५ ििव उमेर मुवनका ५३ प्रवतशत बािबाविका अझै कु पोवित र ५४.५ प्रवतशत पुड्कोपन
रहेको छ ।अवहिे िीनको िुहानमा पवहिोपटक देवखएको कोरोना िाइरस यो शताब्दीका िावग विश्वव्यापी
महामारीको अनुिि हो । तर पवन कर्ाविीमा विविन्न महामारीको १२५ ििे इवतहास िेरटन्त्छ । यहाँ वििम
सम्बत् १९५१ यता िगिग सबै दशकमा कु नै न कु नै मानि तथा पशुजन्त्य महामारी फै विएको पाइन्त्छ । कर्ाविीमा
प्िेग, वबफर, हैजा, झाडापखािा, रुघाखोकी, ठे उिा र ज्िरोको महामारी िएको देवखन्त्छ । कर्ाविीमा १९५१
सािमा सरसफाइको कमीिे हैजा फै विएको वथयो जुन एक सय ििवसम्म महामारीको रुपमा िविरह्यो । १९७५
सािमा ज्िरोखोकीिे ियानाक महामारीको रुप वियो । २०१४ सािमा वबफरको महामारी वथयो । २०२६
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सािमा रुघाखोकीिे कै यौंको मृत्यु ियो । २०४३ सािमा हुम्िाको दवक्षर्ी िागमा हैजा र औिोसंगै फै विएको
वथयो । २०४५ सािमा िोटक्षेरका क्रकमी र विमीमा औिो फै विएको वथयो । २०६६ सािमा जाजरकोटमा हैजा
र झाडापखािा महामारी फै विएको वथयो । २०७१ सािमा जाजरकोटमा इन्त््िुएन्त्जा महामारी अवहिेको
कोरोना जस्तै वथयो । त्यस्तै कर्ाविीका अवधकांश मान्त्छेको जीविका पशुपािनसंग जोवडएको हुनािे १९८२,
१९९२, २००८ र २०२३ मा पशुरोगको महामारीिे धेरै गोठ ररत्तो पारेको वथयो । १९७२ देवख १९७४ सम्म
खडेरीिे कर्ाविीमा व्यापक अवनकाि पारेको वथयो । त्यस्तै २००८, २०१७, २०२२, २०२९ सािमा पवन
खडेरीिे अवनकाि वनम्त्याएको वथयो ।
मानिीय अवस्तत्ि संकटमा पने गरी फै विएको कोविड १९ महामारी नेपािमा आजको वमवतसम्म ४०८५ जनामा
देवखएको छ (१० जुन २०२०) । यो संख्यामा अझै िृवि हुने अनुमान पवन गररएको छ । हािसम्म कर्ाविीमा
७०८ जना संिवमत व्यवि प्रमावर्त िएको छ (१० जुन २०२०)। यद्दवप नेपािमा यो महामारीको सम्िावित
प्रसारको जोवखम देवखन्त्छ र कर्ाविी प्रदेशमा पवन यसको जोवखम बढ्दो छ । धेरैजसो महामारीका अगावड र
पछावड समुदायिे अिाि र अवनकाि िोग्छ जसिे िोकमरी र कु पोिर् ल्याँउछ । अवहिेको सन्त्दिवमा देश नै
बन्त्दाबन्त्दीमा िएकोिे समयमा मि, वबउबीजन, वििादी तथा कृ वि सामाग्री आक्रदको आपूर्तव सामान्त्य बेिाको
जस्तोसहज नहुनािे कृ वि तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रिावित पारेको छ । विश्व महामारीका कारर् औपिाररक
तथा अनौपिाररक क्षेरमा रोजगारी गने कर्ाविीिासी आ्ना रोजगार गुमाई िारत िगायत तेस्रो मुिुकबाट
प्रदेश विवरने िम जारी छ । महामारी विश्विर िामो समय रहे कर्ाविीमा खाद्यिस्तुको उपिब्धतामा प्रिाि
पनव सक्छ र खाद्य असुरक्षाको सम्िािना बढेर जान सक्छ । दैवनक ज्यािा मजदुरहरुको रोजगारी र आम्दानीमा
व्यापक क्षवत िएको हुनािे पयावप्त खाना र पोिर् वस्थवतमा जोवखमको सामना गनुव पने देवखन्त्छ । प्रदेश तथा
स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा अिस्थाको त्याङ्कको अिाििे गदाव िवक्षत समूह िा क्षेर पवहिान नहुनु,
खाद्यिस्तुको सिवसुिि पहुँि र उपिब्धतामा कमी र स्थानीय रैथाने बािीको विस्तारै िोप र उपिोगमा कमी
हुँदै जानु र बावहरी आयावतत खाद्यिस्तुमा वनिवर हुनािे खाद्य सुरक्षा र पोिर्का क्षेरमा थप जरटिता बढ्दै
गएको छ ।सम्िावित खाद्य असुरक्षाबाट जोगाउन प्रदेश सरकारिे कर्ाविीको िावग उपयुि कृ वि, खाद्य सुरक्षा
तथा पोिर् सम्बन्त्धी रर्नीवत र कायवनीवतहरु बनाई प्रिािकारी कायावन्त्ियन गनुव अपररहायव छ र कृ वििाई
जीिन वनिावहको पेशाबाट व्यिसावयक पेशामा रुपान्त्तरर् गनव विशेि कायविम संिािन गनुवपछव ।कर्ाविीमा
कृ वििाई अझ व्यािसायीकरर्, यावन्त्रकीकरर्, आधुवनकीकरर्द्वारा उत्पादन र मुल्य शृङ्खिा िृवि गरी कृ वि
क्षेरमा आर्थवक िृविको ठु िो संिािना छ ।
प्रिािकारी विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायवका िावग नेपाि सरकारको विपद् जोवखम न्त्यूनीकरर् राविय
रर्नीवतक कायवयोजना २०७५ िे विियगत अिधारर्ा (Cluster approach) िाई अििम्बन गरेको छ ।
राविय विपद् प्रवतकायव कायवढाँिा, २०७५ िे संघीय तहमा खाद्य सुरक्षा िगायत ११ िटा विियगत क्षेरहरु
(cluster) को पवहिान गरेको छ । साथै प्रादेवशक आन्त्तररक मावमिा तथा कानून मन्त्राियिे जारी गरेको
कर्ाविी प्रदेश विपद् जोवखम तथा व्यिस्थापन वनयमाििी, २०७६ मा विपद आइपरेका खण्डमा खाद्य तथा
पोिर् क्षेर क्रियाशीि बनाउने प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायवकारी सवमवतको काम, कतवव्यमा पवन उल्िेख िएको
छ ।सोही अनुरुप आपतकाविन अिस्थामाकर्ाविी प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा क्षेर क्रियाशीिगरी सोको पूिवतयारी तथा
प्रवतकायव योजना बनाउन र सम्बवन्त्धत तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबीि प्रिािकारी समन्त्िय गनवको
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िावग िूवम व्यिस्था, कृ वि तथा सहकारी मन्त्राियिेनेतृत्ि (lead) र विश्व खाद्य कायविम सह–नेतृत्ि (co-

lead)

को रुपमा काम गने वहसाबिे खाद्य सुरक्षा क्षेरको गठन िएको छ ।

२. खाद्य सुरक्षाको ितवमान अिस्था

खाद्य सुरक्षाको बतवमान अिस्था र विगतः
वबगत देखी नै खाद्य असुरक्षा तथा िोकमरीको उपमा पाउँ दै आएको कर्ाविी क्षेरमा पछील्िा के ही बिव यता खाद्य
सुरक्षाको अिस्था सुधारउन्त्मुख हुँदै आईरहेको पाईन्त्छ । यसको कारर् मुख्यतया सडक सञ्जािको विस्तार सँगसँगै
खेवत प्रर्ािीमा सुधार आउनु र खाद्य सुरक्षाको विियमा आम रुपमा जनिेतनामा विकास हुँदै गरेको अिस्थािाई
मान्न सक्रकन्त्छ । यातायातको विकास तथा विस्तारको कारर् उपिब्धतामा सहजता, आधुवनक खेती प्रर्ािी वतर
अग्रसरता, खाना खाने बानी तथा सरसफाईमा सुधार र यी सबै कु रामा के वह वनयवमतता िाई विन सक्रकन्त्छ ।
यद्यपी वनयवमत खाद्य सुरक्षा अिस्थाको अनुगमन गने पिवतको अिािका कारर् कु नै त्यमा आधाररत िएर
कवत देखी कवत प्रवतशतिे खाद्य सुरक्षामा सुधार ियो िन्न सक्रकने अिस्था िने छैन ।
प्रदेश िूवम ब्यिस्था, कृ वि तथा सहकारी मन्त्राियकिे तयार पारेको पवछल्िो खाद्य िासिात (आ. ि. ०७५र७६)
अनुसारप्रदेशमाजम्मा २३,४२० मे.ट. खाद्यान्न अपुग छ िन्ने देवखन्त्छ। जस अनुसार प्रदेशका सूखेत, सल्यान, रुकु म
पविम र दैिेख वजल्िा खाद्यान्न बित हुने वजल्िामा पदवछन िने बाँकी जाजरकोट िगायत अन्त्य वहमािी पाँि
गरर जम्मा ६ वजल्िा खाद्यान्न अपुग वजल्िामा पदवछन् । कर्ाविीका १० वजल्िा मध्ये सल्यान बाहेकका ९
वजल्िामा खाद्य व्यिस्था तथा ब्यापार कम्पनी विवमटेडिे वबविन्न ३४ िटा ठाउँ बाट खाद्यान्न वबतरर् गदै
आईरहेको छ िने सूखेतको विरेन्त्िनगरमा प्रदेश स्तरको मुख्य गोदामको व्यिस्था गरेको छ । हािको अिस्थामा
यस कम्पनीका विविन्न गोदाममा कररि ३,८०० मे.ट. िामि सिवसाधारर्िाई वबक्रिवितरर्को िावग मौजदात
रहेको त्यांक छ ।वजल्िा उद्योग िार्ीज्य संघहरुका अनुसार हािको अिस्थामा पवन कवम्तमा बजारमा १ देखी
२ मवहना सम्मिाई पुग्ने खाद्यान्न उपिब्ध रहेको आँकडा छ। हुम्िा वजल्िामा िने ितवमान अिस्थामा बजारमा
खाद्यान्न सवञ्चवत नरहेको िन्ने छ ।
हािै प्रदेश सरकार, िूवम ब्यबस्था कृ वि तथा सहकारी मन्त्रािय अन्त्तरगतका वनकायहरुसंगको आन्त्तररक छिफि
अनुसार कर्ाविी प्रदेशमा आिश्यक पने तरकारीजन्त्य बस्तुहरुको माग र आपुर्तवका सम्बन्त्धमा स्थिगत अनुगमन
तथा वजल्िा वस्थत कायावियहरुमा फोन सम्पकव गदावप्रदेश विरके हीवसवमत प्रकारका उत्पाक्रदत तरकारी जन्त्य
बस्तुहरुखास गरर साग, कािा,िौका, वसवम, काउवि, बन्त्दा, स्वास,फर्सव, बोवडजस्ता उपजहरुिे बजारिाई
थेवगरहेको अिस्था छ िने, बिे मौसममा उत्पादन हुने तरकारीको बजाररकरर् तथा वबक्रि वबतरर्का िावग िने
अन्त्य प्रदेश सरकार संग समन्त्िय तथा सहवजकरर् गनव पने देवखन्त्छ ।उत्पाक्रदत कृ वि उपजहरुको मूल्य सामान्त्य
अिस्थामा िन्त्दा िगिग ५० % सम्म बढी िएको पाईन्त्छ । सबै िन्त्दा बढी मूल्य बृवि टमाटरमा दोब्िरिन्त्दा
बढी सम्म िएको छ । हाि बजारमा कु नै पवन फिफू िहरुको उपिब्धता छैन ।
कृ वि तथा पशुपन्त्छी विकास मन्त्राियको सहकायवमा, विश्व खाद्य कायविम EPIUnit र FAO िे सुदरु पविम र
कर्ाविी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा वहमािी वजल्िाका घरधुरीहरुमा सन् २०१८ सेप्टेम्िरमा Baseline Survey
गरी, विविन्न समय अन्त्तरािमा आिवधक रुपमा उि सिेक्षर् वनयवमत रुपमा गदै आईरहेकोमा, पछील्िो पाँिौ
पटकको सिेक्षर्को नवतजा, जनिरी २०१९ िाई हेने हो िने समग्रमा कर्ाविीमा २८ प्रवतशत घरधुरीहरुिे
ब्यवििाई आिश्यक पने प्रयाप्त खाद्यिस्तु उपिोग नगरेको पाइएको छ िने ८ प्रवतशत घरधुरीहरुिे अवत न्त्युन
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अपयावप्त खाद्य िस्तु उपिोग गरेको पाइएको छ । अको शब्दमा िन्नु पदाव जुन िोकमरीको अिस्था हो ।
कर्ाविीकोवहमािीवजल्िामागम्िीरखाद्यअसुररवक्षतजनसंख्यािगिग२३प्रवतशतकोहाराहारीमाछ,जुनसमग्रकर्ाव
िीकोतुिनामावतनगुर्ाबढीहो।यसिेकेदेखाउं छिनेकर्ाविीवहमािीवजल्िाहरुखाद्य
असुरक्षाकोअवतजोवखममाछजस्को कारर्हरुमा न्त्युन स्थावनय कृ वि उत्पादन तथा उत्पादकत्ि, आयआजवनका मुख्य
श्रोतहरुको कवम र खाना खाने िानी र सरसफाई जस्ता त्यहरुपाइएको छ ।
सन् २०१३ मा विश्व बैंकिे गरेको अध्ययनको आधारमा वनकाविएको गररिी सम्बवन्त्ध त्यांकिाई हािका
पाविकाहरुमा दाँजेर हेने हो िने कर्ाविीका ७९ पाविकाहरुमा कवम्तमा २० देखी बढीमा ७२ प्रवतशत सम्म
गररिी रहेको पाईन्त्छ । हािको कर्ाविी प्रदेशका खासगरी काविकोटका ८, हुम्िाका ५, जुम्िामा ५ र डोल्पाका
१ गरर जम्मा १९ पाविकाहरुमा ५१ देखी ७२ प्रवतशत सम्मको गररिी रहेको देखाउँ दछ । त्यसैगरर सन २०१४
मा के वन्त्िय त्यांक वििाग, विश्व खाद्य कायविम, यूवनसेफ र विश्व बैंकिे संयुि रुपमा गरेको अध्ययनको आधारमा
वनकाविएको खाद्य गररिी सम्बवन्त्ध त्यांकिाई हािका पाविकाहरुमा दाँजेर हेने हो िने पवन कर्ाविीका
पाविकाहरुमा कवम्तमा २३ देखी बढीमा ७९ प्रवतशत सम्म खाद्य गररिी िएको देवखन्त्छ । हािको कर्ाविी
प्रदेशका खासगरी काविकोटका ८, हुम्िाका ५, जुम्िामा १ र मुगुमा १ गरर जम्मा १५ पाविकाहरुमा ४९ देखी
७९ प्रवतशत सम्मको खाद्य गररिी रहेको अिस्थािाई देखाउँ दछ । यस्तै गरर सोही अध्ययनमा पुड्कोपना को
त्यिाई हेने हो िने कर्ाविीमा सबैिन्त्दा धेरै पुड्कोपना मुगु, डोल्पा, जुम्िा, हुम्िा र काविकोट वजल्िामा
देखीन्त्छ जसका आधारमा यी वजल्िामा पुड्कोपना ५६ देखी ६० प्रवतशत सम्म रहेको पाईन्त्छ ।
नेपाि खाद्य सुरक्षा अनुगमर् प्रर्ािीिे Integrated Food Security Phase Classification को आधारमा आिवधक
रुपमा गरेको िरर् िगीकरर् को आधारमा विगत २००८ देखी २०१६ सम्म विविन्न अिवधमा कु न क्षेर सापेवक्षक
रुपमा कवत धेरै िा कवत धेरै पटक कु न िरर्को खाद्य असुरक्षाको मारमा परेको वथयो अथिा दोहोरीरहेको वथयो
िन्ने आधारमा हेदाव पवन काविकोट, जुम्िा, मुग,ु डोल्पा र हुम्िा का धेरै पाविकाहरु धेरै पटक खाद्य असुरक्षाको
मारमा परेको देवखन्त्छ िने सँग सँगै दैिेख र जाजरकोट वजल्िाका के ही पाविकाहरु पवन खाद्य असुरक्षाको मारमा
समस्या िोवगरहेको िन्ने देवखन्त्छ । यो िनेको क्रदघवकाविन खाद्य असुरक्षाको समस्या हो ।
कर्ाविी प्रदेशमा १४,०८२ घरेिु तथा साना उद्योग तथा १९,७३२ िघु उद्यम रहेका छन् (श्रोतः घरेिु तथा
साना उद्योग कायाविय, सुखेत तथा गररिी वनिारर्का िावग िघु उद्यम विकास कायविम ) । १२,१२५ कृ वि तथा
िनमा आधाररत िघु उद्यमहरु रहेका छन् । ४,३३७ िघु उद्यमीहरु तरकारी खेतीमा संिग्न रहेका छन् िने
१,२६३ जना खाद्य प्रशोधनमा संिग्न छन् । १,०४९ जनािे फाइिर प्रोडक्सन गरररहेका छन् िने ८१३ जना
मौरीपािनमा संिग्न छन । १९,७३२ जना िघु उद्यमीहरुिे २ अबव ७२ करोड बार्िवक नाफा गरररहेको त्याङ्क
रहेको छ । कोविड–१९ िे सबै िगव तथा तहका मावनस तथा व्यिसायहरुिाई असर पाने िएता पवन गररिीको
रेखा मुवन रहेका मावनसहरु तथा िघु उद्यमीहरुिाई घातक असर पाने वनवितप्राय छ ।
संवघय ब्यिस्थामा प्रदेश स्थापना पछी कायवगवतिाई क्रदशावनदेश तथा सहवजकरर् गनव िूवम ब्यिस्था, कृ वि तथा
सहकारी मन्त्राियिे गरे का वनवतगत प्रयास तथा उपिवब्धहरुः
१.
हाि सम्म दुई िटा वबधेयकहरु, सहकारी संस्थाहरुिाई ब्यिस्थापन गनव बनेको वबधेयक, २०७५र
कर्ाविी प्राङ्गाररक कृ वि सम्बन्त्धी व्यिस्था गनव बनेको विधेयक, २०७५ पास िै ऐनको रुपमा उपिब्ध िैसके को
अिस्था छ ।
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२.
खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अवधकारको संरक्षर् तथा प्रििवन गनव बनेको विधेयक, २०७५िगाएत ७ िटा
अन्त्य विधेयकहरु सदनका वबिारावधन अिस्थामा अवन्त्तम िरर्मा छन् ।
३.

११ िटा कायवनीवतहरु छन् ।

३.COVID-19 तथा मनसुनिे खाद्य सुरक्षाक्षेरको अनुमावनतअिस्था :
राविय आंकिन अनुसार कर्ाविी प्रदेशमा तपवशि अनुसारको संिवमत अिस्था आंकिन गररएको छ ।
प्रिावित व्यविहरु

राविय आंकिन १५००1
संिवमत हुंदा

मवहिा

कर्ाविी प्रदेशमा १५०
संिवमत पुग्ने अनुमान छ ।

राविय आंकिन
१५०००० संिवमत
हुंदा

कर्ािी प्रदेशमा १५०००
संिवमत पुग्ने अनुमान छ ।

७५७

७६

७५७५०

७५७५

१७४३

७५

७४२५०

७४२५

३७५

३८

३७५००

३७५०

अपांग

३०

३

३०००

३००

गिविती

६०

६

६०००

६००

१२८

१३

१२७५०

१२७५

३३

४

३३००

३३०

सुत्के री

१५९

१६

१५९००

१५९०

उच्च रििापका
विरामी

२४९

२५

२४९००

२४९०

मधुमेह

५९

६

५९००

५९०

मुटुरोग

३३

४

३३००

३३०

पुरुि
प्रजनन् उमेरका
मवहिा

िृि
न्त्िजातवशशु

पुिावनम
ु ान :
• प्रदेशका कररब ७० हजार जनसंख्या अस्थाई रोजगारीको िावग िारतमा रहेकोमा कररब २० हजार
जनसंख्या प्रदेश विवरने सम्िािना छ । साथै तेश्रो मुिुकबाट समेत उिार गरी थप जनसंख्या विवरन
सक्नेछन् ।
• प्रदेशको सबै स्थावनय तहमा गरी कररब १ िाख पररिार िरम खाद्य असुरक्षाको जोवखममा पनव सक्नेछन्
।
• प्रदेशको अथवतन्त्र मुख्यत पयवटन क्षेरको राजस्ि र आप्रिासी कामदारको रेवमटयान्त्समा
वनिवर रहेकोमा यी दुिै क्षेरबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा उल्िेख्य कवम आउने छ ।
1

1500 is based on the ratio population/patients experienced in China. It is used as a rough approximation of the expected
number of cases in Nepal: Nepal’s population is 2% of China’s. Expected Cases = 70,000 x .02 = 1,400
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•

प्रदेशमा कु ि २१६,८८० (७२.४५%) हेक्टर जवमन खेवत गनव योग्य िएकोमा कररब ३८,०३३ हेक्टर
क्षेरफिमा मार बिैिरर ससंिाई सुविधा िएकोिे प्रयावप्त उत्पादन नहुने तथा िकडाउनको अिस्थामा
कृ वि क्षेरमा काम गने जनशवि स्िदेश फर्कव न नसक्ने र मि, वबउ विजन, वििादी आदीको आपुतीमा
समस्या आउने हुंदा उत्पादनमा ह्रास आउने देवखन्त्छ ।

•
•

•

•
•

प्रदेशमा हाि ४१,०६० मे.ट. खाद्यान्न उपिब्ध रहेको र सबै क्षेरमा समान वितरर् िएको खण्डमा ४२
क्रदन सम्म मार खान पुग्ने देवखन्त्छ ।
िारत तथा अन्त्य मुिुकहरु आफै पवन कोरोना महामारीका िपेटामा परेकािे खाद्यान्न वनयावत गनव नसक्ने
अिस्था आउन सक्ने हुनािे हाि िारतबाट आयातमा वनिवर रहेको हाम्रो वस्थवतमा खाद्य आपूर्तव
श्रृंखिामा अिरुि हुनेछ ।
प्रदेशमा मवहिा ५१ प्रवतशत, बािबाविका ५२ प्रवतशत, ज्येष्ठ नागररक ३.५ प्रवतशत र अपाङ्गता
िएका व्यविहरु ३ प्रवतशत रहेको छन् । ५३ प्रवतशत ५ ििव उमेर मुनीका िाििाविका अझै कु पोवित
छन् । कोविड १९ का कारर् बािबाविका तथा जेष्ठ नागररक र अपांगता िएका व्यविहरुको स्िास््य
तथा पोिर्मा सबैिन्त्दा बढी नकारात्मक असर पने देवखन्त्छ ।
मनसूनी ििाविे बाढी तथा पवहरोको सम्िाव्यता बढाई मानिीय प्रिाि बढाउं छ र यसको आ्नै
प्रवतक्रियाको आिश्यक पदवछ ।
महामारी तथा संकटिे सम्िावित रुपमा गुनासोहरु, अविश्वास, स्िास््य सेिाको पहुँि, रोजगारी र अन्त्य
जीविकोपाजवनका िावग गररने क्रियाकिापहरुमा अन्त्यायको िािना, द्वन्त्द उत्पन्न गदवछ जसिे विकास,
शावन्त्त र सामावजक मेिवमिापिाई कमजोर पादवछ ।

४. उद्देश्य :
खाद्य सुरक्षा पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको मूख्य उद्देश्यविविन्न सरोकारिािा वनकायहरु संग समन्त्िय गरी
अन्त्तर सहयोगिाई प्रबध्दवनगने र कोविड - १९ बाट हुनसक्ने खाद्य सुरक्षा जोवखमको पूिव तयारी र प्रवतकायवका
िावग आिश्यक सहयोग, सहकायव र समन्त्िय गरी िोकमरी तथा प्रकोपबाट प्रिावित व्यविहरुको जीिन र
जीविकोपाजवन बिाउन वछटो, उवित र प्रिािकारी सुविधा सुवनवित गने र वतनीहरुको जीविका पुनवनमावर्
गनवको िावग प्रारवम्िक पुनःप्रावप्तका गवतविवधहरु अििम्बन गने हो । यसका िावग खाद्य सुरक्षा समूह
वनम्नानुसारका कायवहरुमा जोड क्रदनेछ ।
o कृ वि तथा पशु सेिा उत्पादन क्षेरमा उल्िेख्य बृवि गरर खाद्य तथा पोिर् सुरक्षा सुवनवित गने
।
o जीविकोपाजवनका िावग उद्यमवशिता तथा मेड मोडिमा आधाररत विविन्न कृ विजन्त्य िा अन्त्य
उद्यम कायविमहरु माफव त क्रदगो तथा िैकवल्पक आयआजवनको सुवनवितता गने
o कोविड - १९ तथा प्रकोपको समयमा िरम खाद्य असुरक्षा िएका पररिारिाईव खाध्य तथा नगद
अनुदान ( सशवत/ वनशवत ) प्रदान गने ।
o कोविड - १९ तथा प्रकोपको अिस्थामा खाद्यपदाथवको खररद तथा वििी वितरर् को सहज
ब्यिस्थापन माफव त जोवखम समुदायमा खाद्य सुरक्षा सुवनवित गने ।
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५. खाद्य सुरक्षा विियगत क्षेरको मनसुन तथा COVID-19 मा आधाररत पूिव तयारी तथा प्रवतकायव योजना
प्रदेश िूवम व्यिस्था, कृ वि तथा सहकारी मन्त्रािय, WFP, KISAN II, Suahara, Helvetas, Save the

children िगायत अन्त्य विकास साझेदार संघसंस्थाहरुिे संयुि रुपमा कोविड १९ को िावग पूिव तयारी तथा
प्रवतकायवका क्रियाकिापहरु तयार गरी कायवन्त्ियन गररनेछ ।
यस खाद्य सुरक्षा समूहिे पोिर् क्िस्टर, बन्त्दोबस्ती क्िस्टर, सामावजक आर्थवक ररकिरी क्िस्टर आक्रदसंग
नवजकबाट समन्त्िय र सहकायव गरी खाद्यान्नको उपिब्धता र पहुँि सुवनवित गने िूवमका खेल्दछ ।
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५.१. कृ वि तथा पशु सेिा क्षेरः
पूिव तयारीका कायवहरु (Preparedness Actions)
िस

मुख्य क्रियाक्िापहरु

वजम्मेिार वनकाय

सहयोवग वनकाय

१

आिश्यक समयमा उपिब्ध हुने गरर विविन्न सुिना
तथा त्यांकहरु अध्यािवधक गररराख्न र प्रवतबेदन
तयार गनव सूवित गने ।

प्रदेश मन्त्राियमा स्थावपत प्रदेशस्तररय
खाद्य सुरक्षा सूिना के न्त्ि तथा
वनदेशनाियहरु

विश्व खाद्य कायविम र
अन्त्य राविय तथा
अन्त्तराविय गैर
सरकारी संघ
संस्थाहरु

२

पूिवित रुपमा प्रदेश, वजल्िा र पाविका स्तरको कृ वि
तथा पशु क्षेर उत्पादन, उपिब्धता र आिश्यकताका
साथ साथै अन्त्य क्षेरको समेत खाद्यान्न
उपिब्धतािाई समायोजन गरर आिश्यकता
उपिब्धता र खाडि वनधावरर् गने। साथै वबविन्न
सूिकका आधारमा वजल्िा तथा पाविका अनुसार
खाद्य असुरवक्षतरप्रिावित हुन सक्ने क्षेर तथा
जनसंख्या पवन आँकिन गने।

प्रदेश मन्त्राियमा स्थावपत प्रदेशस्तररय
खाद्य सुरक्षा सूिना के न्त्ि तथा
वनदेशनाियहरुको नेतृत्िमा सबै
पाविकाहरु, खाद्य ब्यिस्था तथा ब्यापार
कम्पनी, CCIs

विश्व खाद्य कायविम र
अन्त्य राविय तथा
अन्त्तराविय गैर
सरकारी संघ
संस्थाहरु
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बजेट श्रोत

क्ैक्रफयत

३

कोविड तथा मनसुनका कारर् प्रिावित हुन सक्ने
खाद्य असुरवक्षत तथा जोवखममा रहन सक्ने
घरधुरीहरुको आँकिन गनेर विस्तृतजीविकोपाजवन
र कृ वि क्षवत आ्ँकिनको वििरर् तयार पाने।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरुको
समन्त्ियमा ७९ िटा पाविकाहरु

विश्व खाद्य कायविम

४

प्रवतकायव तथा विपदमा खरटने कमविारीका िावग
ब्यविगत सुरक्षा सामावग्रको ब्यिस्था वमिाउनुका
साथै विपद्को समयमा गररने कृ वि कायव सम्िवन्त्ध
ताविमको प्रिन्त्ध वमिाउने ।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरुको
समन्त्ियमा ७९ िटा पाविकाहरु

संवघय सरकार तथा
सुरक्षा वनकाय

विपद् तथा खाद्य सुरक्षा सम्िवन्त्ध संदेशमुिक
कायविम (रे वडयो माफव त, होवडङ्बोडव आक्रद) विकास
तथासञ्चािन गने ।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरुको
समन्त्ियमा ७९ िटा पाविकाहरु

क्रकसान २ पररयोजना

कृ विसँग सम्िवन्त्धत जििायु पूिव सुिना प्रर्ािी
स्थापना गरी कृ िक समुदायिाई सुिना प्रिाह गने ।

जि तथा मौिम विज्ञान वबिागको प्रदेश
कायाविय, प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९ िटा
पाविकाहरु

५

६
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वनयवमत तथा
आिवधक रुपमा

क्रकसान २
पररयोजना

७

कृ िकहरुको जोवखम न्त्यूनीकरर् र अनुकूिन क्षमता
बढाउने तथा बािी तथा पशुपछ
ं ीविमाको
वप्रवमयममा टप अप सवहत कृ िकहरूिाइ यस तफव
बढी आकर्िवत गने ।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

विमा कम्पनीहरू र
स्थानीय पाविकाहरू

८

उच्च मूल्य काकृ वििस्तु,
रै थानेबािीतथाजडीबुटीकोउत्पादनमािृविगरीआन्त्त
ररकरिाह्यबजारमावनयावतगनेव्यिस्थावमिाउने।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

स्थानीय पाविकाहरू

९

व्यिसावयक कृ वि उत्पादनका िावग आिश्यक कृ वि
ऋर्को उपिब्धता सुवनवित गने ।

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

विमा कम्पनीहरू र
स्थानीय पाविकाहरू
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प्रदेश
मन्त्राियको
५० िाख

मुख्य प्रवतकायवका क्रियाकिापहरु (Response Actions)
िस

मुख्य क्रियाकिापहरु

१

प्रदेश, वजल्िा र पाविका स्तरको कृ वि तथा पशु क्षेर
उत्पादनको उपिब्धता र आिश्यकताको अिस्थाको
िारे मा िुत अध्यािवधक गने तथा वबविन्न सूिकका
आधारमा वजल्िा तथा पाविका अनुसार खाद्य
असुरवक्षत क्षेरको बगीकरर् गने ।

२

३

४

सुिना ब्यिस्थापन तथा अिस्था विश्लेशर् सम्िवन्त्ध
कायव प्रिािकारी रुपमा सम्पादन गनवका िावग प्रदेश
तथा वजल्िा स्तरमा फोकि ब्यवि तोक्न्ुका साथै
िुत सहायता सेिा सञ्चािनमा ल्याउने ।
कृ िकहरुको जोवखम न्त्यूनीकरर् र अनुक्ूिन क्षमता
बढाउने तथा बािी तथा पशुपछ
ं ीविमाको
वप्रवमयममा टप अप सवहत कृ िकहरूिाइ यस तफव
बढी आकर्िवत गने ।
साझेदारीमा आधाररत प्राविवधक सवहतको एक"
)कृ वि तथा पशुपन्त्छी ( पाविका दुई उत्पादनविशेि
कायविम "सञ्चािन गने

वजम्मेिार वनकाय
प्रदेश मन्त्राियमा स्थावपत
प्रदेशस्तररय खाद्य सुरक्षा सूिना के न्त्ि
तथा वनदेशनाियहरुको नेतृत्िमा सबै
पाविकाहरु, खाद्य ब्यिस्था तथा

सहयोवग वनकाय
विश्व खाद्य कायविम र
अन्त्य राविय तथा
अन्त्तराविय गैर सरकारी
संघ संस्थाहरु

बजेट श्रोत

कक्रफयत
प्रत्यक्ष तथा
जुम छिफि

ब्यापार कम्पनी, ICCS
प्रदेश मन्त्रािय, वनदेशनाियहरु,
वजल्िा वस्थत कायावियहरु
प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

विश्व खाद्य कायविम र
अन्त्य राविय तथा
अन्त्तराविय गैर सरकारी
संघ संस्थाहरु
विमा कम्पनीहरू र
स्थानीय पाविकाहरू

वबियगत पररयोजनाहरू

५

युिा उद्यमीहरूिाई सहुवियतपूर्वकजाव र व्याज प्रदेश मन्त्रािय तथा
अनुदान उपिव्ध गराई कृ वि उद्यमशीिता विकास वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
गरी स्िरोजगारी सृजनाका िावग प्रोत्साहनगने
िटा पाविकाहरु

विवत्तय संस्थाहरू

६

कृ वि उत्पादन तथा व्यिसायमा प्राकृ वतक प्रकोपबाट प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
हुने क्षती न्त्यन
ू ीकरर् र विपद्िाई शीघ्र सम्बोधन गनव
तथा पशुपन्त्छीका महामारी रोग वनयन्त्रर् गनव
आिश्यक भ्यावक्सन उपिव्ध गराउने पशुपन्त्छी रोग ,
प्रकोपको क्षती न्त्यूवनकरर् र ,वनदान कायविम
आकवस्मक बािी संरक्षर् सेिा प्रदान गने

७९ िटा पाविकाहरु
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प्रत्यक्षतथा जुम
छिफि

प्रदेश
मन्त्राियको
५० िाख
प्रदेश
मन्त्राियको
रू ३९ .
करोड ५०
िाख
प्रदेश
मन्त्राियको
५करोड ५०
िाख
प्रदेश
मन्त्राियको
२ करोड

७

कृ िक समुह कृ वि उद्यमी तथा सहकारीहरूिाई नयाँ , प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
प्रविवधयुि कृ वि यान्त्रीकरर् उपिव्ध गराई

७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश
मन्त्राियको
५करोड २५
िाख

८

पशुपंछी प्रयोगशािाको क्षमता विकासगरी प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
गुर्स्तरीय सेिा प्रिाहका िावग वजल्िास्तरीय
िेटेरीनरी प्रयोगशािाको सुदढृ ीकरर् तथा प्रदेश
स्तरीय ररफरि अस्पतािको स्थापना र सञ्चािन गने
।
व्यिसावयक एिं उन्नत नश्लका पशुपंछी मत्स्य , प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
मौरीपािन र उच्च मूल्यका पंछीपािनिाई ,पािन
िौंरी र घाँसको श्रोतके न्त्ि स्थापना र प्रबध्दवन गनव्े

७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश
मन्त्राियको
रू ५करोड
५० िाख

७९ िटा पाविकाहरु

१०

अवत विपन्न क्रकसान ,अपांग ,घाइते ,मवहिा ,दवित , प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
सुकुम्िासी र ,द्वन्त्दपीवडतवसमान्त्तकृ त समुदाय तथा
िगविाई आत्मवनिवर बनाउन सरकार वसधै जनतामा
पुग्नेगरी "क्रकसान सरकार हातेमािो कायविम",
सञ्चािन गने

७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश
मन्त्राियको
रू ७ करोड
१० िाख
प्रदेश
मन्त्राियको
रू
५
करोड५०
िाख

११

समृध्द कर्ाविीका िावग सहकारी अवियान कायविम प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु
सञ्चािन गने

सम्बवन्त्धत पाविकाहरु

प्रदेश
मन्त्राियको
रू
३
करोड५०
िाख

१२

िवक्षत िगव विशेि कायविम सञ्चािन र वनरन्त्तरता
क्रदने ।

सम्बवन्त्धतप्रदेश सिा
सदस्यहरू

प्रदेश
मन्त्राियको
८ करोड

९

प्रदेश मन्त्रािय, वनदेशनाियहरु,
वजल्िा वस्थत कायावियहरु
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१३

मौसमी तथा बेमौसमी अन्न तथा तरकारी खेती
िावग बीउ विजन तथा प्राविवधक सहयोग गने ।

१४

कृ िकहरूिाई आधारिूत कृ वि उत्पादन सामग्री (
) वििादी ,उपकरर् ,औजार ,नश्ल ,िेनाव ,विउ ,मि
को समयमै उपिव्धता हुने सुवनवितताका िावग
प्रांगाररक मि तथा जैविकवििादीको वबक्रि मूल्यमा
सहुवियत र श्रोत के न्त्ि स्थापना गने
बिाव तथा खडेरी सहन सक्नेखािका बािी तथा
तरकारी खेवत गनव प्रविवध र विउ विजनमा
कृ िकिाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गने ।
िारततथाअन्त्यदेशबाटफके कायुिाहरुिाईिवक्षतगरी
कृ विरपशुपािनसम्बन्त्धी२मवहनेव्यिसावयकसाक्षरता

१५

१६

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु
प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

७९ िटा पाविकाहरु

७९ िटा पाविकाहरु

क्रकसान २ पररयोजना

प्रदेश
मन्त्राियको
१ करोड

१००००००

जाजरकोट,

कक्षा (कृ विव्यिसायसम्बन्त्धीताविम)

सल्यानररुकु मप
विमकािारतत
थाअन्त्यदेशबाट
फके कायुिाहरु
िाइिवक्षतगरी
करीि५०००व्य
विहरुिाई

संिािनगने।ताविमपिातबांझोजवमनिाईपवनउप
योगमाल्याउनप्रोत्साहनगररनेछ।

१७

सुखेत, दैिेख,

कृ वि उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बृवि गने खािका
प्राविवधक ताविमहरु सञ्चािन गने ।

क्रकसान २ पररयोजना

१५०००००

सुखेत, दैिेख,
जाजरकोट,
सल्यान र रुकु म
पविम
९१५०००
घरधुरीहरु

१८

खाद्यसुरक्षावस्थतव्मासुधारकोिावगमकै बािीिाईिै
कवल्पकबािीकोरुपमाल्याउनव्यिसावयकमकै उत्पाद
नसम्बन्त्धीप्राविवधकताविमसंिािनगने।

क्रकसान २ पररयोजना
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१९

एक घर एक बगैंिा र करे साबारीको अिधारर्ा
माफव त जैविक विविधताको प्रिदवन गने ।

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

७९ िटा पाविकाहरु

सुआहाराबाट
जनशक्ति

पररचालन र
प्राविधिक
सहयोग

२०

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

वबियगत पररयोजनाहरू,

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

सहकारी संस्थाहरू

प्रदेश
मन्त्राियको
११ करोड
३२ िाख

विपन्न तथा उपेवक्षत घरधुरीका िावग कृ वि सामग्री

एन. एम . ए. पररयोजना

३००,०००

(स्थानीय जातको िािीको िीउ, कृ वि उपकरर्,

, हेल्िेटास नेपाि

सौयव, विद्युत, मानिीय िगायत शविबाट सञ्चािन
गने साना ससंिाई, प्िावष्टक पोखरी, वहउँ पोखरी,
थाइ जार िगायतमा विशेि सुवबधा क्रदने ।

२१

नदी क्रकनारका जवमन, संिाव्य सरकारी र
साबवजवनक बाँझो जग्गा, कम उपयोग िएका
जवमनमा बािी िगाउन र पशुपािन गनव प्रोत्सावहत
गरी कृ वि प्रयोजनमा सदुपयोग गनविक्िाबन्त्दी
कायविम तथा खाद्य शंकट न्त्यवू नकरर्का िावग बाँझो

क्रकसान २ पररयोजना

प्रदेश
मन्त्राियको
२७ करोड

जग्गा उपयोग कायविम सञ्चािन गने
२२

िण्डारर् सामग्री आक्रद) सहयोग गने।

२३

जििायुजन्त्य जोवखम सहनसक्ने नयाँ तथा पुराना
रै थाने बािीहरु संरक्षर्का िावग सामुदावयक विउँ
ँ हरु स्थापना गने
बैक

नेपाि सरकार , िन तथा िातािरर्

पेस नेपाि जुम्िा,

३०,००,००

मन्त्रािय र विश्व खाद्य कायविम

हुरे ण्डेक नेपाि कािीकोट

०

, आरवसवडसी मुगु र

५०० अपेवक्षत
िािावन्त्ित
पातरासी,
जुम्िा र
छाँयानाथ
रारा, मुगु
६०० अपेवक्षत
िािावन्त्ित
घरधुरी

सम्बवन्त्धत स्थानीय
सरकार
२४

प्राङ्गाररक मि उत्पादन तथा वििाक्रद वनमावर् र
प्राङ्गाररक खेवत प्रबध्दवनकािावग समुदाय स्तरमा

एन.एम .ए. पररयोजना ,
हेल्िेटास नेपाि
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३००,०००

१०००
अपेवक्षत
िािावन्त्ित

श्रोत के न्त्ि स्थापना गरी प्राङ्गाररक खेवत अभ्यास
विस्तार गने।

घरधुरी
िामुन्त्डावबन्त्िा
सैनीनगरपावि
का, दैिेख

२५

क्रकसानहरुिाई िास्तविक समयको कृ वि, मौसमी
तथा हािापानी सम्बवन्त्ध सूिना (real-time

प्रदेश मन्त्रािय तथा प्रदेश हािापानी
कायाविय

विियगत सरकारी तथा गैर
सरकारी सँग संस्थाहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरुको समन्त्ियमा ७९
िटा पाविकाहरु

क्रकसान २ पररयोजना,

agro-meteorological information)
२६

उपिब्ध गराउने ।
प्रदेशका पवहिानजन्त्यवनयावतयोग्यरै थाने िािीहरू (
र )िेसार र आिु ,अदुिा ,मह ,वसमी ,स्याउ
अगाववनकउत्पादनको बजार प्रबध्दवन र वनयावतका
िावग सहजीकरर् गनव कर्ाविी ब्राण्ड वनमावर् ,
प्रांगाररक ,प्रांगाररक पदाथव बजारीकरर् सहयोग
प्रमार्ीकरर्का िावग सर्टवक्रफके शन िागतप्रदान
गने

ASDP

प्रदेश
मन्त्राियको
रू ३ करोड

५.२. जीविकोपाजवन
पूिव तयारीका कायवहरु
िसं.

मुख्य क्रियाकिापहरु

वजम्मेिार वनकायहरु

सहयोगी वनकायहरु

१

प्रकोप प्रिावितक्षेरहरुको जीविकोपाजवन
प्रोफाइविङ्ग र जीविकोपाजवनशैिी ढाँिा नक्सांकन
गने

प्रदे श मन्त्रालय

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु
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बजेट स्रोत

कै क्रफयत

कृ वि िन प्रबध्दवनकािावग पके ट क्षेर वनधावरर् गनव सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु
पूिवतयारी गने ।
स्थावनय िन तथा कृ वि उत्पादन बाट सञ्चािन हुन सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु
सक्ने अध्ययन तथा नक्शांकन गने ।

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

िैदेवशक रोजगारबाट वसके को सीप तथा ज्ञानिाई सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु
स्िदेशमै प्रयोग गरी उद्यमवशितामा आधाररत मेड
मोडिको प्रयोग गरर कृ वि तथा पशुमा आधाररत िघु
उद्यम संिािन गरर स्थावनय स्तरमा रोजगारी
वसजवना गने ।
सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु
प्रदेशविर वनमावर् र उत्पादन रोजगारका अिसर
तथा सम्िािना पवहिान गरी रोजगार कायविम
संिािन गने ।

मेड्पा र विषयगत
सरकारी तथा गैर सरकारी
सँघ संस्थाहरु

६

मवहिा र युिा िवक्षत उद्यमशीिता सम्बन्त्धी विशेि
कायविमहरु संिािन गने ।

सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

७

िन क्षेरको माध्यमबाट उद्यम विकास तथा
रोजगारीका अिसरहरु वसजवना गने ।

सम्वन्धित प्रदे श मन्त्रालयहरु

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

२
३

४

५

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

मुख्य प्रवतकायव क्रियाकिापहरु
िस

मुख्य क्रियाकिापहरु

१

उद्योग पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय
मौसमी रोजगारीका िावग प्रिास जाने प्रिृवतिाई
अन्त्त््य गनव स्थानीय तहमै उद्यमवशितामा
आधाररत मेड मोडिको प्रयोग गरर रोजगार तथा
स्िरोजगार कायविम संिािन गने ।
उद्यमवशितामा आधाररत मेड मोडिको उपयोग गरर प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरुको
कृ विमा आधाररत िघु उद्यमहरुको प्रिदवन गने ।
समन्त्ियमा ७९ िटा पाविकाहरु

२

वजम्मेिार वनकायहरु
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सहयोगी वनकायहरु
मेड्पा र विषयगत
सरकारी तथा गैर सरकारी
सँघ संस्थाहरु

७९ िटा पाविकाहरु/
मेड्पा रट ए कर्ाविी

बजेट िा
स्रोत

कै क्रफयत

प्रदेशिे प्राविवधक
सहयोग गने ।
३

गररिी वनिारर्का िावग िघु उद्यम विकास कायविम
माफव त कृ विमा आधाररत उद्यमहरुिाई प्राथवमकता
क्रदने ।

उद्योग, पयवटन, िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय तथा उद्योग तथा उपिोिा हक
वहत संरक्षर् वनदेशनािय

७९ िटा पाविकाहरु/
मेड्पा रट ए कर्ाविी
प्रदेशिे प्राविवधक
सहयोग गने ।

४

िनमा आधाररत उद्यम सञ्चािनका िावग कच्चा
पदाथव उत्पादनमा जोड क्रदइनुका साथै सहुवियत
कजावको व्यिस्था गने ।
सीपमा आधाररत व्यिसावयक ताविमका साथै उद्यम
स्थापनाको िावग प्रविवध सहयोग र नयाँ तथा पुराना

उद्योग पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय

विषयगत सरकारी तथा
गैर सरकारी सँघ संस्थाहरु

नेपाि सरकार ,िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय र विश्व खाद्य कायविम

पेस नेपाि जुम्िा,
हुरे ण्डेक नेपाि
कािीकोट , आरवसवडसी
मुगु र सम्बवन्त्धत
स्थानीय सरकार

३,२०,००
,०००

१७००
अपेवक्षत
िािावन्त्ित
घरधुरी

५

कृ विबन–, पशुपािन सँग सम्िवन्त्धत विविन्न उद्यमहरु
स्थापना गनव शुरुिाती सहयोग गने

६

स्थानीय कृ वि उपजिाई क्रदगो राख्न सोिार ड्रायर
तथाखाद्यान्नप्रशोधनको िावग सहयोग गने

नेपाि सरकार , िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय र विश्व खाद्य कायविम

पेस नेपाि जुम्िा,
हुरे ण्डेक नेपाि
कािीकोट , आरवसवडसी
मुगु र सम्बवन्त्धत
स्थानीय सरकार

१९,००,०
००

६००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ितघरधुरी

७

वबविन्न कृ वि तथा गैह्र कृ वि वबरुिाको नसवरी
स्थापना गने

नेपाि सरकार , िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय र विश्व खाद्य कायविम

पेस नेपाि जुम्िा,
हुरे ण्डेक नेपाि
कािीकोट , आरवसवडसी
मुगु र सम्बवन्त्धत
स्थानीय सरकार

१८,००,०
००

१५००अपेवक्षत
िािावन्त्ितघर
धुरी
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८

स्थानीयखाद्यबािीहरुबाटविविन्नपौवष्टकखानाकापरर
कारहरुतयारीकािावगताविमतथाव्यिसायशुरुिातग
नवसहयोगगने।

९

जोखिममा परे का पररिारहरुका लाधग
आयआजजन कायजक्रम सहयोग

सम्िक्धिि प्रदे श मधरालयहरु

पेस नेपाि जुम्िा,
हुरे ण्डेक नेपाि
कािीकोट , आरवसवडसी
मुगु र सम्बवन्त्धत
स्थानीय सरकार

४,६८,००
०

३००अपेवक्षत
िािावन्त्ितघर
धुरी

सेभ द धचल्ड्रेन

४,००,०००

३० अपेक्षिि
लाभाक्धिि
घरिुरी
दै लेि,

काललकोट,
जाजरकोट
१०

जोखिममा रहे का गररब िथा बेरोजगार युिा
िथा अलभभािकहरुलाई लसप विकास,

सम्िक्धिि प्रदे श मधरालयहरु

उद्यमलशल विकास, पशुपालन, व्यािसाययक

िरकारी िेिी िाललम िथा व्यिसाय संचालन

सेभ द धचल्ड्रेन

१०८९२००
०

१३० अपेक्षिि
लाभाक्धिि
घरिुरी

(कुशे गा. पा.

सामग्री िथा नगद सहयोग

िथा छे डागाड
न. पा.,

जाजरकोट)

९२ अपेक्षिि
लाभाक्धिि
घरिुरी

(दै लेिको

चामण्
ु डाबधृ रा
शैनी न. पा.
िथा गुंरास
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गा. पा. िथा
काललकोकोट
को

नरहरीनाथ

गा. पा. िथा
यिलागुफा
न.पा.ंं)

५.३.सहायता (खाध्य तथा वनशतव नगद, नगदमा आधाररत वनमावर्÷आयोजना) :
पूित
व यारीका कायवहरु (Preparedness Actions)
िसं.

मुख्य क्रियाकिापहरु

वजम्मेिार वनकायहरु

सहयोगी वनकायहरु

१

कोविड तथा मनसुनको कारर् प्रिावित खाद्य
असुरवक्षत तथा जोवखममा रहेका घरधुरीहरुिाई
खाद्यान्न नगद सहायताकोरुपमाप्रदानगने
विद्यािय क्रदिा खाजा कायविम माफव त विद्याियमा

उद्योग, पयवटन, िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय

विश्व खाद्य कायविम

वशक्षा वनदेशनािय

विश्व खाद्य
कायविम∕वशक्षाकािावग
खाद्यपररयोजना⁄स्थानी
य तह

कृ वि मन्त्रािय∕स्थानीयसरकार

विश्व खाद्य कायविम

२

वितरर् गररने खाजा (िामि), दाि, तेििाई ()
विद्याथी र वतनीहरुको पररिारिाई वितरर् गरी
घरमै विएर खान वमल्ने गरी कायविमिाई
रुपान्त्तरर् गने ।
३
४

खाद्य सुरक्षा, जोवखमता र बजार (संकटासन्नता)
सञ्चािन क्षमताको अनुगमन गने ।
जोवखममारहेकाबािबाविकाहरुकापररिारिाईखा
द्यान्नसहायताप्रदानगने (१२००बािबाविकाहरु)

सेिदविल्ड्रेन
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बजेट ∕
स्रोत

कै क्रफयत

४१,०२५,४९
७

१४,००,०००

दैिेख,
काविकोट,
जाजरकोटमध्य
कु नैपवनवजल्िा

५

जोवखममापरे काबािबकाविका ÷
पररिारहरुकािावगखाद्यान्नसहयोगसहयोग

सेिदविल्ड्रेन

६,५०,०००

३००अपेवक्षत
िािावन्त्ितबाि
बाविका
(कु शेगा. पा.
तथाछेडागाडन.
पा.,
जाजरकोट)
वनयवमत
कायविम

बजेट स्रोत

कै क्रफयत

िइरहेको

मुख्य प्रवतकायव क्रियाकिापहरु (Response Actions)
िसं.

मुख्य क्रियाकिापहरु

वजम्मेिार वनकायहरु

सहयोगी वनकायहरु

१

िारतबाट घर फर्कव नेहरुिाई खाना तथा पानी
वितरर् कायविम (वछन्त्िु सूखेतमा)

उद्योग, पयवटन, िन तथा िातािरर्
मन्त्रािय

विश्व खाद्य काययक्रम
यूवनसेफ सेभ द विल्ड्रेन
कोवपला भ्यावल र नेपाल
रे डक्रश सोसाईटी

२

प्रिावित क्षेरमा ६ देवख ५९ मवहनाका

विश्व खाद्य कायविम

कर्ाविी प्रदेश
सरकार∕स्थानीयसरकार

कर्ाविी प्रदेश
सरकार∕विश्व
खाद्य कायविम

सरकारी तथा गैह्र सरकारी र वनजी क्षेर

सरकारी तथा गैह्र
सरकारी र वनजी क्षेर

सरकारी तथा
गैह्र सरकारी
वनकाय

विश्व खाद्य कायविम

वशक्षाका िावग खाद्य
पररयोजना∕स्थानीयतह

बािबाविका, ज्येष्ठ नागररक ६० ििव उमेर िन्त्दा)

(मावथकार गिविती
∕
स्तनपानगराउनेमवहिाहरुिाईविशेिपौवष्टकखाद्या
न्नउपिब्धगराउने∕
राहतकोसाथैBlanketपूरकआहा
रकायविम (BSFP) पवनसञ्चािनगने।

३
४

पोिर्को क्रदृवष्टकोर्िे जोवखममा रहेका १०००
क्रदनको आमा तथा बच्चाहरुको िावग पोिर्युि
खाद्यिस्तु वितरर् गने
विद्यािय बन्त्दका कारर् परे को प्रिाििाई
न्त्युनीकरर् गनव ४२,२०४ घरधुरीहरुिाई घर
िैजान वमल्ने गरी खाद्यान्न वितरर् गने
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िइरहेको

५

विश्व खाद्य कायविम

वशक्षाका िावग खाद्य
पररयोजना∕स्थानीयतह

२२,००,०००

३००अपेवक्षत
िािावन्त्ितघर
धुरी

६

स्थानीय कृ वि उत्पादनिाई प्रबध्दवनगनव घरमै
उत्पाक्रदत खाद्यान्नको प्रयोग गरर विद्यािय
क्रदिाखाजा कायविममा सहयोग गने र उपिब्ध
श्रोत, स्थानीय उत्पादन र पोिर् समेतिाई
मध्यनजर गरी विशेिीकृ त खाद्य सुिी तयार गने
ससँिाइतथाखानेपानीवितरर्प्रर्ािीवनमार्व

नेपािसरकार ,
िनतथािातािरर्मन्त्राियरविश्वखाद्यका
यविम

९,६९,००,०
००

१६िटार४२०
०अपेवक्षतिािा
वन्त्ितघरधुरी

७

पवहरो वनयन्त्रर् तथा रोकथाम कायविम

"

पेसनेपािजुम्िा,
हुरे ण्डेकनेपािकािीकोट
,
आरवसवडसीमुगुरसम्ब
वन्त्धतस्थानीयसरकार
"

२,९७,००,०
००

८

आकाशे पानी संकिन गने पोखरी वनमार्व

"

"

५३,००,०००

९

सामुदावयक पानी संकिन पोखरी वनमार्व

"

"

१,०१,००,०
००

१०

सोिार वि्ट ससँिाइ तथा पानी वितरर् प्रर्ािी
वनमार्व

"

"

२,७५,००,०
००

११

सोिार प्रर्ािी जवडत सामुदावयक सेिा के न्त्ि
वनमार्व

"

"

५,९०,००,०
००

१२

रवस्टक स्टोर वनमावर् )((आिु िण्डारर्का िावग)

"

"

१,७९,५०,०
००

१३

गह्रा सुधार, SALT प्रविवधिारा माटो संरक्षर्को
शुरुिात गने

"

"

५,००,०००

५५०
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
३००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
६५०
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
१२००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
१०००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
६००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
१००
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
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१४

जिविद्युतममवत आयोजना वनमार्व

१५

पोिर्मैरी नमूना सामुदावयक वशशु स्याहार के न्त्द
स्थापना र सञ्चािन

"

"

३२,००,०००

हेल्िेटास नेपाि

७,००,०००

१३०
अपेवक्षतिािा
वन्त्ित घरधुरी
१०० घरधुरी
२ िटा वशशु
स्याहार के न्त्द
डु ङ्गेश्वर
गाउँ पाविका,

१६

पोिर् सम्िेदनशीि कृ वि अभ्यास प्रबध्दवनका िावग
रे वडयो कायविम सञ्चािन ।
कृ वि, पोिर् र सरसफाइका कायविमहरू के विड
१९ सँग जेडेर सञ्चािन िइरहेका ।

हेल्िेटास नेपाि

७५०,०००

१७

पाविका स्तरमा सिोत्तम पीठो उत्पादनका िावग
आिश्यक विविन्न िािीनािी उत्पादन गरर
सिोत्तम पीठो उत्पादन गने एउटा पोिर् मीि
स्थापना गरी सञ्चािन गने ।

हेल्िेटास नेपाि

८,००,०००

१८

दैिेख
रे वडयो किरे ज
घरधुरी ।
रे वडयो हाम्रे
पाइिा
एफ.एम,
जाजरके ट र
पररयेजना
संिावित
वजल्िाका
स्थावनय
एफ.एमहरू
५०० घरधुरी
नारायर्
नगरपाविका,

स्थानीय कृ वि उत्पादनिाई प्रििवन गने र घर तथा
बस्तीमै उत्पाक्रदत खाद्यान्न प्रयोग गरर विद्यािय
क्रदिा खाजा कायविममा सहयोग गने ।

५,००,०००

22

दैिेख
१००० घरधुरी
छायानाथ रारा
नगरपाविकामा
हेल्िेटासको
सहयोगमा गदै
आएको

५.४. खररद तथा वििी वितरर् व्यिस्थापन :
पूित
व यारीका कायवहरु (Preparedness Actions)
िसं.

मुख्य क्रियाकिापहरु

वजम्मेिार वनकायहरु

सहयोगी वनकायहरु

१

विपद् प्रवतकायवका िावग आिश्यक खाद्य तथा गैर
खाद्य सामग्रीहरु उपयुि स्थिमा सुरवक्षत
िण्डारर् र पररिािन गनव गराउनका िावग
आिश्यक कायवयोजना बनाउने ।

प्रदेश आन्त्तररक मावमिा तथ्ा कानून
मन्त्रािय, प्रदेश
स्थानीयविपद्व्यिस्थापनसवमवत

FMTC, CCI, अन्त्य

२

बजारमा खाद्यिस्तु उपिब्धता, मूल्य,
अवस्थरताबारे जानकारी संकिन गने

प्रदेश मन्त्राियमा स्थावपत प्रदेशस्तररय
खाद्य सुरक्षा सूिना के न्त्ि तथा
वनदेशनाियहरुको नेतृत्िमा सबै
पाविकाहरु, खाद्य ब्यिस्था तथा ब्यापार
कम्पनी, CCIs

३

प्रमुख खाद्यस्टोर र उपिब्ध खाद्यिस्तुको
नक्सांकन तथा सम्िावित आपूर्तवकतावहरुको सूिी
संकिन र अनुगमन गने

उद्योग पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय

राविय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न खररद
स्रोतहरु पवहिानगने र स्थानीय क्रकसानहरुिाई
प्राथवमकता क्रदई खररदका िावग पूिव व्यिस्था
वमिाउने

उद्योग पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय र
सम्वन्धित वनदे शनालय

FMTC, CCI, अन्त्य

खाद्य वितरर्को िावग सम्िवन्त्ध वनयकायहरु सँग
समन्त्िय र सहकायव गने ।

सबै सुरक्षा वनकायहरु नेपाल रे डक्रश र
प्रशासन कायाय लयहरु

७९ पावलकाहरु

वजम्मेिार वनकायहरु

सहयोगी वनकायहरु

४

५

बजेट ∕
स्रोत

कै क्रफयत

बजेट ∕
स्रोत

कै क्रफयत

राविय तथा अन्त्तराविय
गैरसरकारी
संघसंस्थाहरु
विश्व खाद्य कायविम र
अन्त्य साविय तथा
अन्त्तराविय गैर
सरकारी संघ संस्थाहरु

FMTC, CCI, अन्त्य
राविय तथा अन्त्तराविय
गैरसरकारी
संघसंस्थाहरु
राविय तथा अन्त्तराविय
गैरसरकारी
संघसंस्थाहरु

मुख्य प्रवतकायव क्रियाकिापहरु (Response Actions)
िसं.

मुख्य क्रियाकिापहरु
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१

२
३

४

५

६

७

८

प्रदेश विरको विविन्न क्षेरमा उत्पाक्रदत खाद्य िस्तु
ढु िानी तथा बजारीकरर्मा अनुदानको ब्यिस्था
वमिाउने ।
खाद्य आपूर्तव व्यिस्था, मौज्दात र खपतको
वनयवमत अनुगमन गने
क्रकसानिे उत्पादन गने मुख्य बािी िस्तुको उवित
बजार नपाएको खण्डमा सरकारिे न्त्यूनतम समथवन
मूल्यका आधारमा खररद गने व्यिस्था वमिाउने
िैवतक दुरी सवहत कृ िकहरुको उपज खररद
वििीका िावग सरकारिे इ खाद्य कृ वि –
खररदवििी एप बनाई अनिाइन िुिानी र
उपज मागकताव कहाँ पुयावउने प्रर्ािीको विकास
गने
पाविकामा सहकारी संस्थाको गोदाम र ढु िानी
क्षमताका साथै व्यिस्थापन क्षमता बढाई
कृ िकहरुबाट खाद्यान्न, तरकारी, फिफू ि आक्रद
खररद व्यिस्था सुवनवित गने र खररद वििी
कायवमा संिग्न गराउने
ििे तथा वहउदेबािी खररद गनवका िावग खाद्य
व्यिस्था तथा व्यापार कम्पनी विवमटेडको
अगुिाईमा उपरोि सहकारी माफव त बािी िगाउने
समयमा खररद मूल्य तोक्ने नीवत अििम्बन गने
विपद्को समयमा खाद्यान्न पहुँि सुवनवितताको
िावग खाद्य िण्डारर् र न्त्यायोवित वितरर्
प्रर्ािीको व्यिस्था गने
विपदमा खाद्यान्नको सुवनवित गनव धमव िकारी
(Food Bank) को स्थापना

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

७९ िटा पाविकाहरु

FMTC, सम्िवन्त्धत प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरु
प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

वजल्िा प्रशासन
कायावियहरु
७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

७९ िटा पाविकाहरु

FMTC, प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरु

७९ िटा पाविकाहरु

FMTC, प्रदेश मन्त्रािय तथा
वनदेशनाियहरु

७९ िटा पाविकाहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु

वजल्िा प्रशासन
कायावियहरु र ७९ िटा
पाविकाहरु
सम्िवन्त्धत विियगत
सँघ संस्थाहरु

प्रदेश मन्त्रािय तथा वनदेशनाियहरु, ७९
िटा पाविकाहरु
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६. सरोकारिािा वनकायहरुको िूवमकाः
प्रदेश सरकार ∕स्थानीयसरकार
o खाद्य सुरक्षा समूहिे तयार गरेको विपद् पूिवतयारी र प्रवतकायव योजनािाई वस्िकृ त गने । योजनामा िएका
मूख्य क्रियाकिापहरुिाई प्रदेश सरकारको नीवतमा समािेश गने ।
o सामुदावयक तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको पररिािन, व्यिस्थापन तथा वनयमनका िावग प्रिािकारी संयन्त्र
विकास गने ।
o प्रदेश सरकारिे कृ वि र पशु क्षेरअध्यापन गराइने संस्थान, क्याम्पस एिं विश्वविद्याियसंग सहकायव गरी कृ वि
र
पशुक्षेरमा
गररएको
अध्ययन
अनुसन्त्धानिाई
प्रोत्साहनगदैउपिब्िसकारान्त्मकनवतजाहरुिाईकृ विप्रसारकोमाध्यमबाटक्रकसानसम्मपु¥याउनिातािरर्वम
िाउने।
o प्रदेश तथा स्थानीय तहिे खाद्यसंग सम्बवन्त्धत सरकारी, गैरसरकारी िा नीवजस्तरका वनकाय िा संघ संस्था
तथा नागररक समाजसंग परामशव गरी खाद्य तथा पोिर् सुरक्षा योजना तजुवमा तथा कायावन्त्ियन गने ।
o समुदायका गररब, विपन्न तथा िन स्रोतमा आवश्रत घरधुरीहरूको पवहिान समूहका सदस्यहरूकै सक्रियता
िा सहिावगतामा गराउने
o समुदायका गररब तथा विपन्न घरधुरीहरूिाई िन व्यिस्थापन पिवतमा ल्याउनका िावग िन उद्यमको
विकास गने काम पवन एउटा प्रमुख वििय हो। यसका िावग उद्यमवशिताविकास, क्षमता विकास,
बजारसँगको वनकटता गराइक्रदने र के ही समयको िावग वनयवमत सहयोग प्रदान गने
o प्रदे शस्िरीय पोषण िथा िाद्य सुरिा यनदे शक सलमयिसंग यनयलमि समधिय र सहकायज
िूवम व्यिस्था, कृ वि तथा सहकारी मन्त्रािय
o खाद्य सुरक्षा समूहिे तयार गरेको विपद् पूिवतयारी र प्रवतकायव योजनािाई प्रदेश विपद् व्यिस्थापन के न्त्िमा
प्रमुख एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गने ।
o प्रवतकायव योजना कायावन्त्ियनका िावग नेतृत्ि विने र आिश्यक बजेट विवनयोजन गने ।
o रोजगारी गुमाएकाहरुका िावग मन्त्राियिे कृ विमा आधाररत रोजगारीका अिसर वसजवना गने ।
क्याम्पस
o कृ वि क्षेरको गवतशीितािाई सम्बोधन गनव खाद्य प्रर्ािीसंगउद्यमवशिता, कृ वि वशक्षािाई माध्यवमक तहको
वशक्षाको पाठ्यिममा समािेश गने ।
o कृ वि सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान गनव विद्याथीहरुिाई प्रोत्साहन र

thesis/researchgrant

को व्यिस्था

गनेरसकारान्त्मकनवतजाहरुिाईक्रकसानस्तरमापु¥याउनकािावगकृ विप्रसारकाकृ याकिापमासंिग्नवनकायिाई
उपिब्धगराउने।
गैरसरकारी संगठनहरु
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o प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसंग समन्त्िय गरी खाद्य तथा पोिर् वशक्षा, खाद्य अवधकारसंग सम्बवन्त्धत
सूिना तथा वशक्षामूिक जानकारी तथा कायविमहरु संिािनमा सहयोग गने ।
o सकारान्त्मकखाद्यसुरक्षासुवनवितगनवस्थानीय तहसंग समन्त्िय गरी "खाद्यान्नको िावग रोजगारी" तथा
"खाद्यान्नको िावग पैसा"नामक िैकवल्पक रोजगारीका कायविमहरु संिािनमा सहयोग गने ।
o गररिी वनिारर्का िावग िघु उद्यम विकास कायविम जस्ता उद्यमवशितामा आधाररत तथा थोरै पूँजीमा
स्थावनय स्तरमानै धेरै रोजगारी वसजवना गने कायविमहरु संिािन गने ।
o खाद्य पदाथव तथा पोिर् सम्बन्त्धी सन्त्देश तथा स्थानीय िािामा श्रव्यदृश्य सञ्चार माध्यमबाट प्रसारर् एिं
प्रिाह गनव सहयोग पुयावउने ।
o समुदायमा कडा तथा वशघ्र कु पोवित बाििाविकाहरु पवहिान परामशज, समधिय र पे े्रषण गने ।
o ग्रामीण नमुना कृषकको िमिा अलभबद्
ृ धि एिं व्यिसाययक विस्िारमा सहजीकरण गने ।
o स्थायनय िहमा उपलब्ि अधन, िरकारी एिं फलफुलमा हुने पोषणको महत्िको बारे मा जनचेिना
अलभबद्
ृ धि गरी उपभोगमा बद्
ृ धि गने बानीको विकास गनज सहक्जकरण गने ।

o प्रदे शस्िरीय पोषण िथा िाद्य सुरिा यनदे शक सलमयिसंग यनयलमि सम्पकज, समधियमा रहह प्रयििेदन
पेश गने ।
७. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
योजना
∕कायविमकोकायावन्त्ियनकािममासमग्रप्रिािकाररतारकमजोरीतथावसकाईहरुमूल्याङ्कनगनवप्रदेशमन्त्रािय, कृ वि
विकास वनदेशनािय एिं वजल्िा वस्थत कायाविय स्तरमा एउटा छु ट्टै अनुगमन उप सवमवत बनाइने छ, जसमा
सम्बवन्त्धत सरकारी, स्थानीय तह, वनजी क्षेर तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रवतवनवधहरु पवन सदस्य रहन सक्ने
छन् । यस सवमवतिे सम्बवन्त्धत तहको विपद् व्यिस्थापन सवमवतसंग प्रत्यक्ष समन्त्ियमा कायव गनेछ । योजना
कायावन्त्ियनको अिस्था र प्रिािकाररताको अनुगमन आिश्यकता अनुसार मावसक, रैमावसक र अधविार्िवक गनव
सक्रकनेछ ।
प्रदेश मन्त्रािय अन्त्तगवत विद्यमान अनुगमन प्रर्ािीिाई नै आधार मानी नवतजामा आधाररत अनुगमन पितीका
आधारमा यस खाद्य सुरक्षा पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना कायविमिे पररिवक्षत गरेका पररर्ामहरु तोक्रकएको
समयमा नै हावसि िए निएको एकीन गनेछ । साथै कायविमहरेक िरर्मा सही क्रदशातफव कायवरत िएको हुनु
पदवछ । कु नै कारर्बश कु नै पवन स्तरमा सो हुन नसके को िेरटएमा कायविमिाई सही क्रदशा प्रदान गनव मन्त्रािय
एिं वजल्िा स्तरमा स्थावपत अनुगमन सवमवतिे वसफाररस गने छ ।
प्रत्येक तहका अनुगमनकतावहरुिे कायविमको िार्िवक योजनामा उल्िेख िएका कृ याकिापहरु, समय ताविका,
बजेट, वनर्दवष्ट प्रकृ याहरु, आर्थवक मापदण्ड आक्रद पािना गरी कायविम िवक्षत समुदायमा पुगे नपुगेको अनुगमन
गने छन् । के ही कमी कमजोरी िेरटएमा सुधारका िावग तुरुन्त्त सम्बवन्त्धत पक्षिाई अनुगमनकतावद्वारा पृष्ठपोिर्
क्रदईने छ । योजनाको कायावन्त्ियनको िार्िवक मूल्याङ्कन र समसामवयक पररमाजवन गनव सक्रकन्त्छ ।
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श्रोत पररिािन तथा िवक्षत रर्नीवत
कोविड १९ िाई संसारिर फै विएको यस सताब्दीकै ठू िो महामारीकोरुपमा विरर् गररएको छ । त्यसैिे कोविड
१९ विरुिको िडाई पवन हामी सबैको साझा िडाई हो । कोविड १९ विरुिको खाद्य सुरक्षा पूित
व यारी तथा
प्रवतकायव योजनाको सफि तथा व्यिवस्थत कायावन्त्ियनका िावग िुवम व्यिस्था, कृ वि तथा सहकारी मन्त्राियिे
मुख्यरुपमा समन्त्िय तथा सहजकतावको िूवमका वनिावह गने छ । उि मन्त्राियिे कोविड १९ विरुिको खाद्य
सुरक्षा पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको कायावन्त्ियनका िावग आप्नो श्रोत पररिािन गनुवका साथै स्थानीय
वनकायहरुमा िएको श्रोत पररिािनमा समन्त्िय गने छ । अपुग श्रोतको हकमा िने मन्त्राियिे अन्त्य मन्त्रािय
तथा सम्बवन्त्धत विियक्षेरका संघ संस्थाहरुबाट समेत श्रोतको माग तथा खोवजगरी पररिािन गने छ ।
कोविड १९ िे विद्यमान िैसगंक िूवमका तथा असमानतािाई अझ कमजोर बनाएको पाइन्त्छ । अझ यस्ता विपद्
तथा महामारीमा िैसगंक िूवमका तथा सामावजक समािेशीकरर्िाई िेिास्ता गररएको िा ध्यान पुयावउन
नसके को देवखन्त्छ । तसथव संकटासन्नता नक्सांकन तथा जोवखम मापन गरी बािबाविका, मवहिा, बृिबृिा,
अपांगता िएका मावनसहरुिाई आिश्यकता पवहिानदेवख पूिवतयारी तथा प्रवतकायवमा सहिावगता गराउनुका
साथै प्रवतकायव क्रियाकिापमा प्राथवमकतामा राख्नुपने छ । साथै प्रवतकायव क्रियाकिापहरुिाई िगीकरर् गरी
आिश्यकताका आधारमा पवहिो िरर्, दोस्रो िरर् आक्रदमा वबिाजन गरी कायावन्त्ियन गररने छ ।
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अनुसवू िहरु
अनुसि
ू ी१
कोविड१९पूित
व यारीतथाप्रवतकायवयोजनाकोसन्त्दिवमाप्रदेशखाद्यसुरक्षाक्िस्टरकोसञ्चािनकायवविवध
पररिय :
कोरोना िाइरस (कोविड १९) िगायत प्रकोपको अिस्थामा खाद्य सुरक्षा जोवखमको पूिव तयारी र प्रवतकायवका
िावग गररने क्रियाकिाप गदाव, कायवमा संिग्न सम्पूर्व जनशविको स्िास््य सुरुक्षा र संिमर्को सम्िावित
जोवखमको न्त्यूवनकरर् गनव आिश्यक ब्यिस्था प्रिािकारी रुपमा गनुवपदवछ ।
कोरोना िाइरस िगायत प्रकोप वनयन्त्रर्कािावग नेपाि सरकारिे विएका पहिकदम तथा घोिर्ाहरु
कायावन्त्ियनका िावगसो को अवधनमा रही सबै प्रकारका कायव संिािनमा अपाउनु पने कु राहरूिाइ यस
कायवविवधमा समािेश गररएको छ ।यो कायवविवध विशेि अिस्थामा तयार गररएको हुनािे कायवमा संिग्न सबैिे
सरकारको कु नै पवन पवछल्िा वनर्वय वनदेशनहरूिाई सदैिपािना गनुव पने हुन्त्छ ।
यस कायवविवधका प्रािधानहरू िगायत कायव संिािनका िावग तयार गररएका वनयवमत स्िास््य तथा सुरक्षाका
प्रािधानहरू पवन अवनिायव रुपमा पािना गनुवपनेछ । यक्रद कु नै कायवमा योग्य ब्यवि उपिब्ध हुन नसके को कारर्
िा सामावजक दुरी कायम गनुव पने कारर् कायावन्त्ियन गनव नसक्रकने अिस्था आएमा सो कायव बन्त्द गनुव पनेछ ।
सेल्फ आइसोिेसन (स्िंय अिग्गै बस्नु)
ति क्रदइएका अिस्थामा कु नै पवन ब्यवि अिग्गै बस्नुपछव र काममा संिग्न हुनुहुदैन :
o िगातार खोक्रक िागेमा र ज्िरो आएमा ।
o जोवखममा रहेका ब्यवि (बढी उमेर िएका, स्िास््य समस्या िएका आक्रद) ।
o सम्िावित कोरोना िाइरस सिं वमत ब्यवि ।
कोही अस्िस्थ िएमा गनुप
व ने कायव
यक्रद काम गदाव गदै िगातार खोक्रक िाग्ने र ज्िरो आउने िक्षर् देवखएमा वनम्नानुसार गनुवपदवछ
o तुरुन्त्त घर फर्कव ने ।
o कहीं कतै नछु ने ।
o खोक्दा िा हाछँयु गदाव कपडा िा कागजिे मुख छोप्ने । यक्रद यस्तो कु नै छोप्ने कु रा निएमा हातको
कु वहनाको िागिे मुख छोप्ने ।
o ती ब्यविहरुिे तुरुन्त्त स्िंय अिग्ग बस्ने अभ्यासमा िाग्ने र पयावप्त अबवध नपुगेसम्म कसैको
सम्पकव मा नआउने ।
वनयवमत रुपमा खाद्य सुरक्षा जोवखमको पूिव तयारी र प्रवतकायवका िावग गररने क्रियाकिापमा िाग्दा पािना
गनुप
व ने कु रा :
o सके सम्म जग्गा बाँझो नराख्ने, वसजन अनुसार जुन बािी िगाउन सक्रकन्त्छ सो बािी िगाउने ।
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o बािी िगाउने, गोडने/उठाउने, माछा, मौरी र पशुपन्त्छी िगायत कायवका साथै उत्पाक्रदत
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o

बस्तुको बजारीकरर् गने काम वनिावध रुपमा जारी राख्ने ।
बािी िगाउने, गोडने/उठाउने जस्ता कायवमा संिग्न हुने प्रत्येक व्यवििे कवम्तमा १ वमटर दुरी
कायम हुने गरी क्षेर तोके र काम गने ।
काम गदाव , विश्राम समयमा , खाजा िा विया खाने बेिा , आितजाित गदाव समेत १ वमटर दुरी
कायम राख्ने र व्यविगत सुरक्षाथव मास्क , पन्त्जा िगाउने ।
कृ वि कायवमा मेवशनको प्रयोग गनव वमिेसम्म मेवशनको प्रयोग गने , मेवशनेरीको प्रयोग अगावड र
पवछ साबुन पानीिे राम्ररी हात धुने ।
मेवशन िगायतका अन्त्य सरसामान, उपकरर्हरुको प्रयोगमा िैजानु अवघ र प्रयोग पिात
राम्रोसंग वनमवविकरर् गने ।
स्िस्थ व्यवि मार काममा संिग्न हुने ।
तरकारी र फिफू ि नसवरीबाट वबरुिा वितरर् गदाव, मत्स्य नसवरीबाट िुरा वितरर् गदाव, दुग्ध
सहकारीिे दूध संकिन गदाव सीवमत व्यविमार उपवस्थत हुने र िौवत्तक दूरीको पािना िगायत
स्िास््यका अन्त्य सािधानी अपनाउने । यस्ता गवतविवध गदाव मास्क प्रयोग गने र साबुन पानीिे
हात धुने व्यिस्था गने ।
पशुपवन्त्छको गोठ/फामवमा काम गदाव छु ट्टै िुगा र जुत्ताको प्रयोग गने । पशुपवन्त्छमा स्िस््य
सम्बन्त्धी कु नै समस्या देखापरेमा नवजकमा रहेका पशु सेिा प्रावबवधक िा पशु अस्पताि तथा
पशु सेिा कायावियका प्रावबवधकसंग सम्पकव राख्ने । पशुपवन्त्छका संिामक रोग विरुद्द
प्रावबवधकको सल्िाह बमोवजम वनयवमत खोप िगाउने ।
बजारमा िानुपने बािीिस्तु यक्रद के ही समय िण्डारर् गनव सम्िि छ िने िण्डारर् गने ।
माि सामान ढु िानीका िममा सिारी साधनमा रहने व्यविहरुिे स्िस््य सुरक्षाका उपाय
अपनाउने , सिारी साधनमा अवनिायव रुपमा स्यानीटाइजर राख्ने । सिारी साधन ििाउनु अवघ
र पवछ वनयवमत रुपमा धुने गने ।
तरकारी, फिफू ि जस्ता िांडै वबग्रने बािी बजार िैजान नसके मा सम्िि िएमा शीत िण्डारमा
राख्ने, निए संरक्षर् गरी ( सुकाउने , वसन्त्की िा गुन्त्िक
ु बनाउने , अिार बनाउने, जुस बनाउने
आक्रद) राख्ने । माछा विक्रि गनव सम्िि निएमा सुकाएर, भ्याकु म प्याककं ग गरेर, नुनमा संरक्षर्

गरेर , धुँिा िगाएर तथा अन्त्य वबवधहरुको प्रयोग गरेर संरक्षर् गनव सक्रकन्त्छ । विक्रि हुन नसके का
दुधिाई खुिा, वघउ , पवनर िगायतका दुग्धपदावथ बनाएर संरक्षर् गने ।
o धान, तरकारी, घाँस िगायतका िािीका बीउ विजन , मि , वबिाक्रद , दाना, पशुपवन्त्छका
औिवध, खोप, दाना, कृ वरम गिावधान सेिा िा अन्त्य उपकरर्का िावग समयमा नै नवजकका
कृ वि तथा पशु सेिा प्रावबवधकसंग समन्त्िय गरी सम्बवन्त्धत कृ वि सहकारी, कम्पनी िा एग्रोिेट
िा िेटेररनरी औिवध पसिमा सम्पकव राख्ने ।
o बािीविरुिाको वनयवमत वनरीक्षर् गने, रोग क्रकराको समस्या िएमा नवजकमा उपिब्ध कृ वि
प्रावबवधकसंग सम्पकव गने ।
o कायवमा संिग्न व्यवििे काम गने ठाँउ िररपरर नथुक्ने िा वसङ्खान नफाल्ने । काम गदाव सके सम्म
आँखा , कान ,नाक, मुख नछु ने ।
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o काममा जानु अगावड, कायवस्थिमा पानी , विया िा खाना खानु अगावड र पवछ साथै घरमा
पुगेपवछ अवनिायवरुपमा साबुन पानीिे हात धुने ।
o कृ िकका समस्याका बारेमा िेख्दा िा बोल्दा वतनको मनोबि बढाउने, उत्प्रेररत गने , जाँगर
बढाउने खािका जानकारी क्रदन संिारकमीिाई अनुरोध गने ।
कायवस्थि प्रिेश वबन्त्दक
ु ो वनयन्त्रर् :
o सबै खािका अनावधकृ त ब्यवििाई प्रिेश वनिेध गने
o विडिाड र एक अकाविाई छु ने सम्िािनािाई न्त्युनीकु र् गनव कामदारिाई समूहमा वबिाजन
गरी काममा िगाउनुका साथै काम शुरु गने र अन्त्त गने समय प्रत्येक समूहको िावग फरक फरक
पाने
o प्रिेशद्वारमा ब्यवि ब्यवि वबिको दूरी कायम िए निएको िारे वनरन्त्तर अनुगमन गने ब्यिस्था
वमिाउने । प्रिेशद्वारको संख्या थपघट गने, विडिाड घटाउन संख्या बढाउने, अनुगमन
प्रिािकारी बनाउन संख्या घटाउने जस्ता उपायहरू अििम्िन गने । कायवस्थि प्रिेश गदाव िा
वनस्ँकदा अवनिायव हात धोएर मार जाने सुवनित गने ।
o प्रिेशद्वारमाविडिाड हुन नक्रदन कम्तीमा १ वमटर दुरी कायम राख्ने र प्रयाप्त खुिा ठाँउ
रावखुनुपने
o बढीमारामा
छु ने
सतहहरु
वनरन्त्तर
रुपमा
बेिा
बेिामासािुनपानीिाउपिब्धवनमविीकरर्कासामाग्रीिेसफा गरररहने
o कायवस्थिमा छिफि/वनदेशन गदाव/कदंदा एकै िोटी धेरै जना जम्मा हुन नक्रदने । यक्रद धेरै
जनािाई क्रदनु परेमा सानो सानो समुहमा पटक पटक गरी क्रदने ।
o सामान ढु िानी गने गावडका िािकहरु गावड मै रहन क्रदने । यक्रद िािक िा अन्त्य सहयोगीिे
िोड र अनिोड गनवको िावग साइट विर प्रिेश गनुव नै पने अिस्था आएमा राम्ररी हात धुन
िगाएर मार िोड र अनिोड गराउने ।
हात धुने ब्यिस्था
o यक्रद ठू िो छ िने िा कामगने मावनसहरू ठू िो संख्यामा िए हात धुने स्थानहरू बढाउने ब्यिस्था
गने ।
o हात धुने स्थानहरूमा साबुन र सफा पानी उपिब्ध हुने सुवनवित गने र ती साबुन र पानी बाँक्रक
िए निएको वनरन्त्तर जाँि गने, ती सामग्रीहरू खावि हुन नक्रदने सुवनवित गने ।
o साबुन पानी उपिब्ध नहुने स्थानमा ह्याण्ड स्यावनटाइजरको ब्यिस्था गने ।
o हात धुने स्थानको पवन वनरन्त्तर सरसफाइ गने ।
o साबुन, पानी, स्यावनटाइजरको मारा कवत बाँक्रक छ िन्ने जाँि वनरन्त्तर गरररहने ।
o काम गदाव नवजकै बसेर काम गनुव पने अिस्थािाई न्त्यूवनकरर् गने
o कामको वशिवशिामा नवजकै नआइकन काम गने सम्िि नहुने िा सुरवक्षत नहुने अिस्था आउन
सक्छ यस्तो अिस्थामा वनम्नानुसार वसिान्त्तहरूिाई ध्यानमा राखी काम गने/गराउने ।
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सामान्त्य वसिान्त्तहरू
o अत्यािश्यक निइकन एक अकावको नवजक आएर िा छोएर गनुव पने काम नगने ।
o एक अकाविाई छु नु पने कामिाई न्त्यूनीकरर् गनव योजना बनाउने ।
o पुनः प्रयोग गनव वमल्ने पीपीई (व्यविगत सुरक्षा सामग्री) वनयवमत रूपमा राम्ररी सफा गने र
एकको सामग्री अरूिाई प्रयोग गनव नक्रदने ।
o पुनः प्रयोग गनव नवमल्ने वपवपई तुरून्त्तैसरु वक्षतस्थानमासवहतररकािेविसजवनगने ।
o कोठाहरूमा पयावप्त िेवन्त्टिेशनको ब्यिस्या गने ।
वमरटङ्ग बस्दा
o वमरटङ्गहरूमा अत्यन्त्त आिश्यक ब्यविहरूिाई मार सहिागी गराउने ।
o वमरटङ्ग बस्दासहिागीहरू कम्तीमा एक वमटरको दुरीमा रहने गरी िस्ने ।
o वमरटङ्ग कोठामा राम्रो िेवन्त्टिेशनको ब्यिस्था हुनु पने र प्राकृ वतक स्िचछ हािा िल्न क्रदने
झ्याि खुल्िा रहन क्रदने ।
o यथासम्िि खुल्िा स्थानमा वमरटङ्ग गने ।
अनुसि
ू ी२
वजल्िा अनुसार जम्मा क्षेरफि, खेवत योग्य जवमन र खेवत गररएको जवमन को क्षेरफि
ि.सं.

वजल्िा

वजल्िाको जम्मा क्षेरफि हे.

कु ि खेतीयोग्य जवमन हे.

कु ि खेती गररएको जवमन हे.
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