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अध्यक्षको भनाई  

    अन्तरालष्िय ुर्मा न ै कुर्ोषणको समस्या लनराकरण गन े कायूिाई सामालजक,आलथूक तथा मानवीय लवकासका साथै लदगो 

लवकासका िक्ष्य प्राप्त गने आधारको ुर्मा लिईएको छ ।कुर्ोषणवाट सजृना हुने स्वास््यसम्वन्धी समस्याहु गम्भीर ,दरुगामी तथा 

अर्रूणीय लकलसमको हुने अध्ययन अनसुन्धानिे दखेाएको छन।्नेर्ािमार्ााँच वषूमलुनकािगभग ३६ प्रलतशत बािबालिकाहु 

र्ड्ुकोर्न तथा १० प्रलतशत बािवालिकाहु ख्याउटेर्नवाट प्रभालवत छन ्।यसवाट सामालजक तथा मानवीय लवकासका िालग नरे्ाििे 

क्षेत्रीय तथा अन्तरालष्िय जगतमा व्यक्त गरेका प्रलतवद्धताहुिाई र्णूतूा लदने कायूमा सम्वद्ध सवैको थर् प्रयास आवश्यक छ । 

कुनै र्लन मिुुकको समलृद्ध त्यो मिुुकको स्वास््य तथार्ोषणसंग जोलडएको हुन्छ ।र्ोषणका सचूकहु मानव लवकासका संकेतहु संग 

जोलडएका हुन्छन ् ।वाि मतृुदरको ४५ प्रलतशत लहस्सा कुर्ोषणिे ओगटेको हुन्छ ।मानव जीवनको प्रवेशद्धारको ुर्मा रहकेो १००० 

लदनको अवलधमा मलहिा तथा बािवालिकाहुिाई सहयोग गन ू यस गााँउर्ालिकामा हािसािै मात्र सन्चािन भएको रालष्िय 

योजनाआयोगको नेततृ्वमा सातवटा लवषयगत मन्त्रािय माफूत सन्चािन हुने बहुक्षते्रीय र्ोषण योजना कायूक्रमिे र्ोषण केवि 

स्वास््य क्षेत्रको मात्र नभएर यस संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृलष,र्श,ुलशक्षा,मलहिा लवकास ,खानरे्ानी तथा सरसफाई र नीलत तथा 

स्थानीय तहका लक्रयाकिार्हुिाई र्लन सरोकार राख्ने गदछू ।मलहिा तथा बािबालिकाहुमा प्रोलटन तथा क्यािोरीको अभावमा 

कुर्ोषण घटाउन ुचनुषतीको ुर्मा रहकेो छ ।अझै यस गााँउर्ालिकामा मलहिा तथा बािवालिकाहु शीघ्र कुर्ोषणको लसकारमा रहकेा 

छन ्भने न्यनूर्ोषणको कारणिे र्ड्ुकोर्न ,ख्याउटेर्न र कमतषि जस्ता समस्याहु दखेा र्रेका छन ्।त्यसैिे रालष्िय िक्ष्यिाई र्रुा गन ू

यस लजल्िा अन्तगूत खार्ूूनथ गााँउर्ालिकाको र्ोषणको वास्तलवक त्यांकको आवश्यकता महशसु भएकोिे कायूक्रम संन्चािनको 

िगतै प्रलतवेदन तयार हुन िागकेोमा मिाई अत्यन्त खशुी िागेको छ ।यस माफूत यस गााँउर्ालिकाको वास्तलवक र्ोषण ,कुर्ोषणको 

अवस्था ,मलहिा तथा बाि मतृदुरको अवस्था स्थानीय स्तरमा उर्िब्ध र्षलटिकक र्दाथू ,खानर्ान र बालन व्यवहार र्ररवतूनको 

आवश्यकता जस्ता लवलवध र्क्षको जानकारी मिूक सचूनाहु उर्िब्धहुनेछन।्जसिे गदाू िलक्षत वगूको मागमा आधाररत आवश्यक 

कायूक्रमहु तजुूमा गनू सहयोग र्गु्नेछ ।जसको फिस्वुर् यो र्ोषण प्रलतवेदनिे गााँउर्ालिकाको सवोत्वम लहतको िालग फिदायी 

हुनेछ भन्ने लवर्श्ास लिएको छु ।यस योजनािे आगामी ५ वषूमा दीघ ूकुर्ोषणिाई हािको ३६%वाट २८% मा झारी मााँनव र्ूाँजी एवंम 

सामालजक तथा आलथूक लवकासमा र्नूसक्ने नकरात्मक प्रभाविाई कम गन े िक्ष्य लिएको छ ।साथै मलहिा ,बािबालिका तथा 

लकशोरीहुमा हुने न्यनू कुर्ोषणका समस्या न्यनूीकरण गनू प्रवनाूद्धत्मक ,लनरोधात्मक तथा उर्चारात्मक सवै उर्ायहु कायाून्वयनमा 

ल्याउन सम्वलन्धत स्थानीय तहका यस कायूक्रमको ठूिो भलूमका रहनेछ । अन्तमा यस कायूक्रम संन्चािनको िालग आलथूक तथा 

प्रालवलधक सहयोग गनुू हुने ,यस कायूक्रमका सम्र्कू व्यलक्त सवैिाई लवशेष धन्यवाद लदन चाहन्छु । 

 

 

 

     कण ूबहादरु रावि 

                                                                                                                             अध्यक्ष 
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उर्ाध्यक्षको भनाई  

नेर्ािका मलहिा तथा बािवालिकाहु न्यनूर्ोषण र अलधक र्ोषण दवैु प्रकारका कुर्ोषणसम्वलन्ध समस्यावाट लर्लडत छन ् । यद्यर्ी 

अलधक र्ोषणको तिुनामा न्यनू र्ोषणको समस्या धेरै छ ।न्यनू र्ोषणको समस्या प्रजनन उमेरका मलहिा तथा र्ााँच वषूमलूनका 

बािवालिकाहुमा व्याप्त छ ।न्यनू र्ोषण हुनमुा र्ोलषिा लवलवध प्रकारका खानेकुरामा र्ाँहुच नहुन ुवा भएको खाद्यवस्तु उलचत तरीकािे 

उर्भोग नगनु ू , अशदु्धखानरे्ानी तथा न्यनू सरसफाईवाट हुने सङक्रामण रोगहु तथा त्यसको समयम ैउर्चार नहुन ु,उर्िब्ध स्वास््य 

सेवाको उर्भोग नगनुू ,अलधक कायूवोझ तथा न्यनू चेतनाजस्ता लवलवध कारणहु लजम्मेवार छन ्।र्ााँच वषू मलुनका बािवालिकाहुमा 

र्ड्ुकोर्न,ख्याउटेर्न उमरेअनसुार कमतषि,प्रजनन उमरेका मलहिाहुमा रक्तअल्र्ता तथा दीघशूलक्त कमी न्यनूर्ोषणसम्वन्धी मखू्य 

समस्याहु हुन ्।र्ोषणको दृलटिककोणिे गभाूवस्थादलेख दईु वषूको अवलध धेरै महत्त्वर्णूहुून्छ जसिाई "सनुषिो हजार लदन" भलनन्छ ।यो 

अवलधमा गभूवती आमा र बच्चा जलन्मएर्लछ सतु्केरी आमा र बच्चािाई खवुाईने खानेकुरा एवमं स्याहार-ससुारिे बच्चाको समग्र 

वलृद्ध र लवकासमा महत्त्वर्णू ू भलूमका लनवाूह गरेको हुन्छ ।त्यसैिे लशश ु तथा वाल्यकािीन र्ोषणमा स्तनर्ान,र्रूक खाना ,स्याहार-

ससुारसम्वन्धी बानी-व्यवहार,सरसफई,स्वस्छता,खाद्य सरुक्षा ,संक्रमणको अवस्थामा समलुचत उर्चारजस्ता लवषयहुिाई एककृत 

ुर्मा सम्वोधन हुनगेरी कायूक्रम तजुूमा गरी यस गााँउर्ालिकामा संन्चािन गररएको छ ।जसिे गदाू स्थानीय स्तरकी १००० लदनलक 

आमा तथा लकशोरीहुको सामालजक,आलथूक र शारीररक तथा वषलद्धक लवकासमा टेवा र्गुेको दलेखन्छ । 

  आगालम आ.व. मा यस्ता ग्रामीण मलहिाको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कायूक्रमिाई लनरन्तरता लदन अलत आवश्यक दलेखन्छ ।आगामी 

आ.व. मा यस कायूक्रमिाई २ वडामा मात्र संन्चािन नगरी यस गााँउर्ालिकाका ५ वटै वडाहुमा संन्चािन हुन लनतान्त आवश्यक 

दलेखन्छ ।जसिे गदाू मलहिा तथा लकशोरीहुको स्तर वलृद्ध मात्र नभई आम समदुायको स्वास््य,कृलष ,र्श ु लशक्षाहु, खानेर्ानी तथा 

सरसफाई क्षेत्र , मलहिा तथा बािवालिकाको क्षते्र तथा स्थानीय सशुासनको क्षेत्रमा समते फाईदा र्गु्नेमा शङ्का छैन ्।आगामी लदनमा 

यस्ता कायूक्रमिे लनरन्तरता र्ाउनछे भन्ने लवर्श्ास लिएकी छु । अन्तमा यस कायूक्रमिाई सफि र्ानू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ुर्मा 

सहयोग गन ेसवैमा हालदकू धन्यवाद लदन चाहन्छु । 
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बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनाको सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको भनाई  

        २०७२ साि असोज १ गते जारी भएको नरे्ािको संलवधानिे मिुुकिाई संघीयतामा आधाररत शासन व्यवस्थाको र्ररकल्र्ना 

गद ैसोही अनरुूर् तीन तहको सरकारको संरचना लनधाूरण गरेको छ । संलवधानको कायाून्वयनको क्रममा स्थानीय, प्रदशे र संघ तीनवटै 

तहको लनवाूचन सम्र्न्न भै प्रत्येक तहको जनप्रलतलनलधमिुक संस्था (सदन) र सरकार (कायूर्ालिका) को गठन भइसकेको छ । स्थानीय 

तह र्नुसंरचना भई सालवको स्थानीय लनकाय हाि स्थानीय तह/ सरकारको स्वरूर् धारण गरेको छ । नेर्ािको संलवधानको भाग ५ धारा 

५६ मा राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरी जसमा संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र नरे्ािको मिू संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी 

तीन तहको हुन ेभनी उल्िेख गररएको छ । जहााँ स्थानीय तह अन्तगूत नरे्ािको संलवधान बमोलजम स्थार्लत गााँउर्ालिका, नगरर्ालिका 

र लजल्िा सभा र्दछून ् । नरे्ािको संलवधानको धारा ९५ (३) बमोलजम स्थालर्त स्थानीय तहमा सालवकमा नरे्ाि सरकार, रालष्िय 

योजना आयोगिे तजुमूा गरेको बहुक्षेलत्रय र्ोषण योजना कायूक्रम हस्तान्तरण गरी वालषूकरूर्मा रकम लवलनयोजन गरी सोको 

कायाून्वयनको िालग स्थानीय तहमा बजेटको अलख्तयारी हस्तान्तरण गरेको छ । र हाि सोही व्यवस्था तथा अन्य अभ्यास बमोलजम 

बहुक्षेलत्रय र्ोषण कायूक्रम र्लन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई स्थानीय आवश्यकता र सक्षमतामा आधाररत कायूक्रम तजुूमा र 

कायून्वयनको अवस्थामा छ । कुर्ोषणिाइ स्वास््य क्षेत्रको एकि प्रयासिे मात्र समा गनू सम्भव हुाँदनै भन्न ेकुरा लवलभन्न अध्ययनिे 

र्टुिकी गरेको र सोही अनसुार बहुक्षेलत्रय र्ोषण योजना (२०१३-२०१८) तजुूमा गरी कायाून्वयनमा ल्याइएको हो । स्वास््य तथा 

गैह्रस्वास््य क्षते्रबाट एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूर्िे कायाून्वयन भइरहकेो बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजना (२०१३-२०१७) बाट प्राप्त 

उर्िलब्धिाइ जगेनाू गद ेयस प्रयत्निाइ लनरन्तरता लदन बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजना दोस्रो (२०७५/७६-२०७९-८०) तजुूमा गररएको छ । 

लवलभन्न लवषयगत मन्त्राियहरू र लवकास साझेदारहरूको सहभालगतामा तजुूमा गररएको बहुक्षते्रीय र्ोषण योजना दोस्रो (२०७५/७६-

२०७९/८०) को प्रभावकारी कायाून्वयन सलुनलित गनू केन्रमा सात वटा लवषयगत (स्वास््य, कृलष, र्शरु्ंक्षी, लशक्षा, खानरे्ानी तथा 

सरसफाइ, मलहिा बािबालिका तथा समाज कल्याण, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय) क्षते्रहरू, लवकास साझेदार 

लनकायहरू तथा अन्य सरोकारवािाहरूको सामलूहक प्रयासबाट बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनाको तजुूमा र कायाून्वयन गररएकोछ । हाि 

स्थानीय तहमा र्लन मालथ उल्िेलखत लवलभन्न बहुक्षेत्र, लवषयगत क्षते्रको सहभालगतामा कायूक्रम/ योजना तजुमूा गरी कायाून्वयन गन े

प्रयत्न गररएको छ । हाि केन्रिे उक्त योजना स्थानीय तहमा कायाून्वयन गन ूप्रत्येक आ.व.मा लनलित रकम (बजेट) अलख्तयारी सलहत 

हस्तान्तरण गन े गरेको छ । सोही प्रयास अनरुूर् यस खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकामा आ.व. २०७४/०७५ मा रू ११ िाख अलख्तयारी 

आएको र सो रकमको बााँडफााँट गरी वालषूक लवकास कायूक्रम तजुूमा गरी यस खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकाको वडा न.ं ०२ र ०३ मा 

कायाून्वयन गररएको लथयो । सो कायूक्रम लसधै स्थानीय सरकारको माध्यमबाट तजुूमा र कायाून्वयन गदाू प्रभावकारी भएको कुरा 

सवूलवलद्दतै छ । आगामी आवमा उक्त कायूक्र यस खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकाको सबै वडामा िाग ुगने प्रलतबद्दता र्लन सबै जनप्रलतलनलधबाट 

व्यक्त भएकै छ । यस बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजना कायूक्रम तजुूमा र कायाून्वयनमा सहयोग गन े संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रािय, र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा नेर्ाि, यरूोलर्यन यलूनयन, यलूनसेफ, खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकाका सम्र्णू ू जनप्रलतलनलध, कमूचारी , 

लवकास साझेदार लनकाय  तथा सरोकारवािा सबैिाई हालदकू धन्यवाद व्यक्त गदछुू । 

 

  

                                                                                                                               चन्रलवर शाही 

                                                                                                                                 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

                                                                                                                                        खार्ूूनाथ गााँउर्ालिका हुम्िा 

 



 

स्वास््य संयोजकको किम बाट  

खार्ूनूाथ गााँउर्ालिका वडा न.ं २ थािी र वडा नं. ३ रायामा २०७४ साि असोज मलहना दलेख िागभूई त्यंहाका जनताहुको र्ोषण 

लस्थलत सधुार ल्याउनका िागी खार्ूूनाथ गााँउर्ालिका िागी र्रेको छ ।त्यसैअनुु र्बहु क्षते्रीयर्ोषण योजना अथाूत (MSNP) लनमाूण 

भएको छ ।रालष्िय योजना आयोगकोसंयोजकमा िाग ूभईरहकेो स्वास््य ,कृलष,लशक्षा,खानरे्ानी,स्थानीय सशुासन,मलहिा बािवालिका 

र र्श ुर्लंछ मन्त्रािय जनलहत क्षेत्रहुवाट संभव हुने प्रमाणको आधारमा र्ोषण िलक्षत संवेदनशीि कायूक्रम संन्चािन गनुू र्ने भएको 

छ ।लवषयगत मन्त्राियहुको उद्दशे्यिाई साकार र्ाद ै आगामी ५ वषूमा एक लतहाईिे आमाहुको BMI मा सधुार ल्याउन ु र 

बािवालिकाको र्ड्ुकेर्न िाई न्यनू र्ानु ूमहत्वर्णू ूभलूमका रहकेो छ । 

बहु क्षते्रीय र्ोषण योजना अनसुार स्वास््य क्षेत्रवाट कायाून्वयन गररएका र्ोषण िलक्षत कायाूक्रम र अन्य क्षेत्रवाट कायाून्वयन गररएका 

र्ोषण संवेदनशीि कायूक्रमहुवाट गवूवलत आमाहु र वािवालिकाहु गभमूा हुाँदा दलेख २४ मलहना सम्मको उमेरमा हुने र्ोषण 

आवश्यकतािाई संम्बोधन गद ै न्यनू र्ोषणमा सधुार ल्याउन ुयसको िक्ष्य रहकेो छ । र्ोषण िलक्षत कायूक्रमिे र्ररवार र समदुायमा 

दखेा र्ने न्यनू र्ोषण तत्कालिन कारणहु र्त्ता िगाई उलचत खानाको तररका र सेवन,संकमण रोगहुको व्यवस्थार्न र रोगथाम द्धारा 

मात ृ लशश ु तथा बािबालिकाको र्ोषण अवस्थािाई सधुार गनुू र्ने छ ।र्ोषण कायूक्रम अन्तगतू उलचत खानाको र्हुचंमा सधुार 

खानाको उर्िब्धता, खाद्यको सरुक्षा, सरसफाई र सफा र्ानीको र्हुचं वानी व्यवहारमा र्ररवतून ल्याउन ुर्न ेछ । यस योजनािे सरकारी 

क्षेत्रको क्षमतािाई समदृ्द गद ै सामदुायीक तहवाट हुने र्ोषण कायूक्रमिाई समानर्ालतक ढङ्गिे अगालढ बढाउन महत्वर्णू ूभलूमका 

लनवाूह हुनछे । र्ालिका स्तररय बहु क्षेत्रीय र्ोषण समन्वय सलमलत गठन र वडा स्तररय बहु क्षते्रीय र्ोषण समन्वय सलमलत गठन भई 

१००० हजार लदनका आमाहुिाई स्थानीय स्तरमा कायूक्रमको तजुमूा कायाून्वयन अनगुमन तथा मलू्याङ्कन संस्थागतको बहु क्षेत्रीय 

ुर्रेखाको र्ररकल्र्ना गररएको छ । 

र्ोषक तत्व हरेक व्यलक्तको जीवनमा अर्ररहायू हुन्छ । र्ोषण सम्वलन्ध बानी व्यवहारहु स्थालनय कृलष प्रचिनहु खानाको उर्िब्धता 

र्ोषण सम्वलन्ध संस्कृलत प्रचिनहुवाट र्ोषण प्रवालहत हुन े भएकोिे र्ोषण अवस्थािाई सधुार गनू खानाको उर्िब्धता ल्याउन ु र 

र्ोषण सम्वलन्ध जानकारी फैिाउन ुआवश्यक भएकािे स्थालनय तहमा जनप्रलतलनलध मलहिा स्वास््य स्वंयम सेवीका सरकारी तथा गैर 

सरकारी संस्थाहुिे योगदान गने छन ्भन्ने अर्के्षा राखेको छु । 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ुरलबर शाही 

                                                                                                                               स्वास््य संयोजक 

खार्ूनूाथ गााँउर्ालिका हुम्िा  

 

 

 

 



कृतज्ञता  

     बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम संलघय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय माफूत दात ृलनकाय र लवकास साझेदार संघ संस्थाहु ( 

र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा नेर्ाि, यरूोलर्यन यलूनयन, यलूनसेफ ) िे संयकु्त ुर्मा दगूमू तथा लर्छलडएको क्षते्रमा कुर्ोषणको कारणिे अलत 

शीघ्र,मध्यम, कुर्ोषण , रक्त अल्र्ता ,र्ड्ुकोर्न ,ख्याउटेर्न ,उमरे अनसुारको कम तषि जस्ता समस्यािे ग्रलसत भई शारीररक,मानशीक 

तथा वषलद्धक ुर्मा अस्वस््य भएको सन्दभमूा यस्ता कायूक्रम स्थानीय स्तरमा बढी प्रभावकारी हुने दलेखन्छ । फिस्वुर् यस 

कायूक्रमिे १००० लदनका आमा ,लकशोरीहु ,बािवालिका तथा गभवूलत आमा मलहिाहुिाई सहयोग र्युाूउन ेछ । यस गााँउर्ालिका 

स्थानीय खाद्ध र्षलटिकक तत्त्वको भण्डारण भएता र्लन स्थानीय स्तरमा उलचत खानर्ानमा लवज्ञताको कलमिे र्ोषणमा असर र्ारेकोछ 

,यसिाई न्यलूनकरण गनकूो िालग जनचतेनामिूक सन्दशे प्रशारण ,हरेक वार चार खानेकुराको र्ररकार १००० लदनका आमािाई 

जानकारी हुन ु, गभू अवस्था चेक जााँच, लनयलमत स्वास््य चकेजााँच  जस्ता स्वास््य लस्थलतमा सधुार ल्याउने लवषयप्रलत हाम्रो समाजमा 

लवलभन्न लकलसमका कुररलत,कुसंस्कारहु छन ्।यस्ता कायूक्रमिे र्ोषणमा र्ारेको असर वारे स्थानीय स्तरमा चतेना फैलिएको छ ।  

 स्थानीय स्तरमा र्रमर्रागत ुर्मा र्ाल्द ैआएका र्श ुवस्तिुाई र्ािन प्रणािीमा सधुार ल्याई नस्ि सधुार जस्ता महत्त्वर्णू ूकायूक्रम 

समेलटन ुर्न ेदलेखन्छ । यस क्षेत्र भषिोलिक क्षते्रफिका लहसाविे नरे्िाको सवभन्दा ठूिो भभूाग ओगटेकोिे व्यवसायीक र्श ुचषर्ाय 

र्ािनको िालग प्रशस्त क्षते्रफिमा चरन क्षेत्र रहतेा र्लन र्रम्र्रागत र्शरु्ािनकै कारण व्यवलस्थत दगू्ध लवकास हुन सकेको छैन यस 

अिवा लहउद ेसमयमा घरमा र्श ुवस्तु र्ािन गनु ू ,वषे समयमा उच्च लहमािी क्षते्रमा र्श ुर्ािन गनाूिे दधू प्रयोग गन ूसकेको छैन 

,स्थानीय स्तरमा उत्र्ालदत दगू्धजन्य र्दाथूिे उलचत लकलसमिे बजार व्यवस्थार्न हुन सकेको छैन । र्श ुर्ािन मिको िालग प्रयोग हुद ै

आएकोमा दधूको लवकास तथा दधू लकनबेच गने वानीको लवकास समेत भईसकेको छैन ् ।जसिे गदाू कुर्ोषणको मात्र वलृद्ध भएको 

दलेखन्छ । यहााँ दधू नस्ि सधुार िगाएत अन्य र्ोलषिो खाने बालनमा सधुार ल्याउन सकेको खण्डमा स्थानीय तह सम्म यस कायूक्रमको 

प्रभावकारीका बलढ दलेखनछे ।  

अव दलेख र्ोषण तथा खाद्ध सरुक्षा कायूक्रम स्थानीय सरकारको प्रथालमकता र्रेको छ । स्थानीय सरकारिे र्ोषण सम्वलन्ध योजना 

बनाउाँदा स्थानीय आवश्यकता ,र्ररवेश लवलवध क्षेत्रिाई समेलटन ेगरी बनाईन ुर्नछे । यसै सन्दभमूा र्ोषण योजना बनाउन ेक्रममा यस 

खार्ूनूाथ गााँउर्ालिकािे स्थानीय तहको र्ोषण र्ारू्श्लचत्र (प्रोफाईि ) बनाइसकेको छ र र्ोषणसम्बन्धी नरे्ाििे सन २०३० सम्म 

कुर्ोषणिाई अन्त्य गने अन्तरालष्िय प्रलतबद्दता व्यक्त गरेको छ साथै यस खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकािे र्लन लमलत २०७४ श्रावण ४ गते 

गााँउर्ालिका स्तरीय र्ोषणसम्बन्धी अलभमखुीकरण कायूक्रममा गााँउर्ालिकाका नवलनवाूलचत र्दालधकारीहरू, लवषयगत कायाूियका 

प्रमखु तथा प्रलतलनलधहरूिे  षोषणसम्बन्धी स्थानीय प्रलतबद्दता जाहरे गरेका छन ्। यस गााँउर्ालिकािे उक्त प्रलतबद्दतािाई कायाून्वयन 

गने क्रममा संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, लवकास साझेदार लनकाय तथा दात ृ लनकायबाट आगामी लदनहरूमा यस 

गााँउर्ालिकािे सहयोगको अर्के्षा गदछू ।  

लवगतमा सञ्चालित बहुक्षलेत्रय र्ोषण योजनाको कायूक्रम तजुमूा र कायाून्वयनका क्रममा सहयोग गने लवकास साझेदार लनकाय ( 

संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा नरे्ाि, यलुनसेफ, यरुोलर्यन यलुनयन) िाई यस गााँउर्ालिकािे 

हालदकू आभार प्रकट गदछू । 

खार्ूनूाथ गााँउर्ालिका 

गााँउ कायूर्ालिकाको कायाूिय, हुम्िा 

 



vfk'{gfy ufpkflnsf 

x'Dnf 

          ^ g+= k|b]z, g]kfn 

प्रर्िबद्विा 
 

g]kfndf dft[ lzz'' kf]if0f l:yltdf ;'wf/ Nofpg g]kfn ;/sf/, ;+o'tm /fi6« ;+3Lo lgsfox¿, 

ljsf; ;fem]bf/x¿, lghL If]q / gful/s ;dfhsf k|ltlglwx¿af6 @)^( ;fn c;f]h $ ut] 

k|ltj4tfsf] 3f]if0ff kqdf x:tfIf/ ub}{ ax'If]qLo kf]if0f of]hgf @)^(–@)&# sfof{Gjog eO{/x]sf] 

5 . g]kfnn] ;g\ @)#) ;Dddf s'kf]if0fnfO{ cGTo ug]{ cGt/fli6«o k|ltj4tf JoQm u/]sf] 5 . 

ljutdf :yfgLo:t/df lhNnf ;dGjo ;ldltsf] -;fljssf] lhNnf ljsf; ;ldlt_ ;+of]hgsf/L 

e"ldsfdf :yfgLo lgsfo / ljifout sfof{nox? Dffkm{t of] of]hgf sfof{Gjogdf /x]sf]df xfn 

gof ;+ljwfg hf/L eO{ ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf clwsf/x? :ki6 eO{ cfPsf 5g . cfh of] 

sfo{qmdsf] ;kmn sfo{Gjogsf] st{Jo xfd|f] ePsf] 5 . cfh ldlt @)&$ सा न $ ut] o; 

ufpkflnsfsf lgjf{lrt kbflwsf/Lx? xfdL ax'If]qLo kf]if0f of]hgfsf] cled'lvs/0fdf pkl:yt 

eO{ lgDgfg';f/sf lqmofsnfk k"0f{ ?kdf sfof{Gjog tyf ;xeflutf hgfO{ ufpkflnsfdf o; 

of]hgf ;kmn ;~rfng ug]{] k|ltj4tf hfx]/ ub{5f}+ . 

k|ltj4tfM 

1. ;a} afnaflnsfnfO{ clgjfo{ ljBfno hfg] jftfj/0f ;[hgf ul/ u'0f:t/Lo lzIffsf] Joj:yf ug]{5f}+ .  

2. lgz'Ns tyf u'0f:t/Lo pkrf/sf nflu k|To]s j8fdf :jf:Yo rf}sLdf] k|;'tL ;]jf pknAw u/fpg ;xof]lu 

e'ldsf lgjfx{ ug]{5f}+ .  

3. ue{atL tyf ;'Ts]/L cfdfnfO{ kf]if0f eQf k|bfg ug]{5f}+ .  

4. kflnsf leq :jR5 vfg]kfgLsf] Joj:yf ;'lglZrt ug]{5f}+ .  

5. cled'lvs/0fdf k|fKt 1fg ;Lk / ;femf a'emfO{nfO{ Jojxf/df nfu' ug{ ;bf tTk/ /xg]5f}+ .  

6. ljleÌ txdf EfPsf k|ltj4tf, sfo{of]hgf / ;dGjo ;+oGq;lxt sfof{Gjogsf] ;'lglZrttfsf nflu 

;xof]uL lgsfoaf6 k|fKt ;xof]unfO{ ;d]t d"nk|jfxLs/0f ub}{ k|efjsf/L cg'udg ug{ cl3 a9\g]5f}+ .  

7. ;j}:t/df ax'If]qLo kf]if0f of]hgf th{'df u/L To;sf] k|efjsf/L sfof{Gjog tyf cg'udg, ;'zf;g / 

kf/blz{tfsf] ;'lglZrttf ug]{ 5f}+ .  

8. of] of]hgf ;~rfng ug{ ;+3Lo, k|fb]lzs, cGo :yfgLo tx nufot ljsf; ;fem]bf/ Pj+d\ ;/f]sf/ 

lgsfo;Fu ;fy{s ;dGjo ug]{5f}+ .  

9. :j:Yo ;kmf / k'0f{ kf]if0fo'Qm 3/, ufpF, j8f cleofg ;~rfng ub}{ cfufdL % aif{ leq o; vfk'{gfy 

ufpkflnsfnfO{ s'kf]if0fd'Qm ug]{5f}+ .  
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र्ररचय  

                र्ोषण भन्नािे शरीरिे खानाको उर्भोगसम्वलन्ध लवज्ञानिाई बझुाउाँछ । खानाको उर्भोग भन्नािे खाना 

चर्ाउन,ुलनल्न,ुशरीरिे सोस्न ुभन्ने बलुझन्छ ।शरीरिाई आवश्यक र्न ेर्ोषणतत्त्वहुको मात्रा कम वा वढी भएर शरीरमा र्ने असरको 

अवस्थािाई कुर्ोषण भलनन्छ ।सामान्यतया कुर्ोषण र न्यनूर्ोषणिाई एउटै शब्द बझुाउन ेशब्दहुको ुर्मा प्रयोग गररएको र्ाईन्छ । 

कुर्ोषणिे न्यनूर्ोषणका अवस्थाहुको साथै अलधक तषि तथा मोटोर्नको अवस्थािाई र्लन बझुाउाँछ ।न्यनू र्ोषण भन्नािे 

र्ड्ुकोर्न,कम तषि,ख्याउटेर्ना तथा सकू्ष्म र्ोषकतत्त्वको कमीिे हुने अवस्थाहुिाई बझुाउछ ।अत्यलधक लचल्िो,गलुियो,नलुनिो 

खाना खाएका कारणिे तथा लनष्कृय लजवनशैिी कारणिे हुने बढी तषि र मोटोर्नाको अवस्थािाई अलधक र्ोषण भलनन्छ ।कुर्ोषण 

हुनमुा स्वास््य ,स्याहार-ससुार खाद्य सरुक्षा,लशक्षा,खानरे्ानी तथा सरसफाई,स्रोतको र्हुाँच,सशलक्तकरण जस्ता कारणहु लजम्मेवार 

रहकेा हुन्छन ् ।त्यसैिे कुन खाद्य वस्तु उत्र्ादन वा खरीद गने,के कस्तो खानेकुरा खाने ,र्ोषणको दृलटिककोणिे जोलखममा हुने वगूको 

स्याहार ससुार के कसरी गन ेभन्न ेकुराहुिे र्ोषण अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव र्ारेको हुन्छ ।जीवनको र्लहिो १००० लदन (गभाूवस्थाको 

र्लहिो लदन दलेख बच्चा जलन्मएको दईु वषू सम्म) र्ोषणको अवस्था सधुार गने सनुषिो मषका हो ।यो अवलधमा बच्चाहुको 

शारीररक,बषलद्धक तथा संवेगात्मक लवकासको सुु वात रुत गलतिे हुन्छ । यो अवलधमा हुन नसकेको वलृद्ध लवकास त्यसर्लछ हुन सक्दनै 

।त्यसैिे र्ोषणसंग सम्वलन्धत लक्रयाकिार्हु अन्य १००० लदनमा उमरे समहुका बािबालिका तथा मलहिाहुिाई िलक्षत गरेर 

कायाून्वयन गनु ूर्ने हुन्छ ।कुर्ोषणको समस्या समधान गनू बहुक्षते्रगत कायूहु गन ूजुरी हुन्छ भन्ने त्यिाई लवर्श्व्यार्ी ुर्मा स्वीकार 

गररएको छ ।बहुक्षेत्रीय अवधारणाअनुु र् लवलभन्न क्षेत्रगत लनकायको समन्वय र सहकायूमा यो योजना कायाून्वयन भएकािे 

र्ोषणसम्वन्धी कायूक्रम तथा लक्रयाकिार्हुमा प्रथालमकताका साथ बजेट रकम वलृद्ध गनमूा समेत यसिे मद्दत र्गुेको छ । योजना 

कायाून्वयनका िागी क्षेत्रगत लनकायहुसंग समन्वय र सहकायू गनू रालष्िय योजना आयोगिे नतेतृ्त्वदायी भलूमका लनवाूह गरररहकेो र 

रालष्िय र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा सलचवाियिे सहयोगी भलूमका लनवाूह गरररहकेो छ। यसिे लनयलमत ुर्मा गररने योजना तजुूमा तथा 

कायाून्वयनमा क्षेत्रगत मन्त्रािय र लवकास साझेदारबीच समन्वय तथा सहकायू जस्ता कायूहु गन ूथर् सहयोग र्गुेको छ ।बहुक्षते्रीय 

र्ोषण योजनासंग सम्वलन्धत क्षेत्रगत मन्त्राियहुसंग आवद्द भई योजना तजुमूा गरी कायू गदाू योजना तजुूमाको प्रभावकारी कायाून्वयन 

गनुूका साथै आलथूक लमतव्यलयता कायम गनू सलकन्छ ।लबकास साझेदारहुबाट प्राप्त सवै सहयोगहुिाई बहुक्षेत्रीय अवधारणाअनसुार 

नेर्ाि सरकारको बजेट प्रणािीमाफूत सरकारी संयन्त्रद्धारा खच ूहुन ेव्यवस्था अलनवायू ुर्मा गनुू र्ने दलेखन्छ । 

कायिक्रमको सम्पन्न प्रर्िवेदन 

कायिक्रमको नाम : बहु क्षते्रीय र्ोषण योजना कायाून्वयन तथा र्ोषण प्याकेज कायूक्रम । 

 वीकृि वजेट  र्ि र् षिक नं. : २६६१२/1100000।- 

कायिक्रमको सरं्क्षप्त पररर्य ि ा  दे्दश्य : मात ृलशश ुर्ोषणको लस्थलतमा सधुार ल्याउन ेसम्वन्धमा प्रमखु क्षेत्रगत  तहहुको क्षमता 

सढृुढीकरण गरी बहु क्षते्रीय र्ोषण कायूक्रमहुको तजुमूा कायाून्वयन र अनगुमन गनू सामाथू बनाउन े 

कायिक्रमको सरं्ालन   ान र र्मर्ि : खार्ूूनाथ २ थािी र खार्ूूनाथ ३ राया , २०७४ श्रावण दलेख २०७५/३/(१-५) गते सम्म । 

कायूक्रममा संिग्न जनशलक्तको नामाविी : ुरलवर शाही , जैमि शाही , कािी बहादरु शाही , जनप्रलत लनलधहु  

कायिक्रमको सबल पक्ष : स्थानीय स्तरमा लनलत तथा योजना र बहु क्षेलत्रय समन्वयमा सधुार आएको हुनेछ । र्ोषण िलक्षत वा र्ोषण 

संवेदनलशि सेवाहुको उच्चतम प्रयोग गनू व्यबहारमा सधुार हुनछे । 

कायिक्रम सधुार गनुि पन  पक्ष : क्षेत्रगत तथा स्थानीय तहका लनकायहुको बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रमिाई लनलतगत ुर्मा भलूमका 

लनवाूह गनुू र्ने छ । 
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नेर्ािमा र्ोषण तथा खाद्यको सुरक्षाको अवस्था  

 

        लवर्श्का अलत कम लवकलसत मिुुकमध्ये र्न े२ करोड ७२ िाख जनसंख्या भएको राष्ि नरे्ाि लवर्श् मानव लवकास सचुाङकमा 

१७ औ ंस्थानमा छ । सन ्२०१३ को त्याङ्क अनसुार नरे्ािमा २३ दशमिव ८ प्रलतशत जनसंख्या गररबीको रेखामलुन रहकेा छन।् 

यो संख्या सन ्१९९५ मा प्रलतशत लथयो । यस त्याङ्किे नरे्ािमा गररबी लनवारणको क्षते्रमा उल्िेख्य प्रगलत भएको दलेखन्छ तर 

आम्दानीको असमानता भन ेउच्चस्तरमा रहकेो लगलन कोईलफसेन्ट अकंिे दखेााँउछ लवकासको क्षते्रमा आशावादी मागूमा रहकेो नरे्ाििे 

सन ्२०२२ सम्म अलत कम लवकलसत मिुुकको सलुचबाट लवकासलशि दशेको स्तरमा प्रवेश गनू िक्ष्य राखेको छ । 

       र्ोषणको कमजोर अवस्था र खाद्य असरुक्षा नेर्ािको लवकासमा चनुषलतको ुर्मा रहाँद ैआएको छ । खाद्य असरुक्षा र कुर्ोषणको 

प्रमखु लनधाूरक लवर्न्नता रहकेो दलेखन्छ ।लवगत दशकहुमा रालष्ियुर्मा गररएको सभके्षणिे दशेमा लनरन्तर ुर्मा उच्चतहमा कुर्ोषण 

व्याप्त रहकेो दखेाउाँछ ।सन ्२०१६ को नेर्ाि जनसांलख्यक तथा स्वास््य सभेक्षणका अनसुार ५ वषू मलुनका बािबालिकामध्ये ३७ 

प्रलतशत एकदम ै सानो आकारमा र शारीररक (र्ड्ुका) लवकास हुन नसकेका लथए भन े ११ प्रलतशत एकदमै दबु्िा दलेखन्छ । यो 

त्याङ्किे नरे्ािमा व्याप्त कुर्ोषणको दषु्चक्र लचलत्रत गछू । 

   नेर्ािमा लवलभन्न र्याूवरणीय क्षते्र, ग्रामीण र सहरी इिाकामा स्वास््य र कुर्ोषणको सचुकाङ्कमा लवलवधता दलेखन्छ । त्यस्तै खाद्य 

सरुक्षाको अवस्था र्लन सन्तोषजनक छैन ।बहुआयालमक भोककारी मार्नमा आधाररत लवर्श्व्यार्ी भोकमारी सचूकाङ्क २०१४ मा 

नेर्ाि लवर्श्का ७६ दशेमा ४४ औ ंस्थानमा र्रेको छ । नेर्ाििे प्राप्त गरेको १६ लनक्कै अंक लवगतको तुिनामा सधुारात्मक रहकेो छ 

भने नरे्ाि ४ डरिाग्दो स्तरमा र्लन र्रेको छैन । तर अझै र्लन नेर्ाि संवेदनलशि अवस्थामा रलहरहनिेु नेर्ािमा खाद्य सरुक्षाका क्षेत्रमा 

रहकेा समस्याहुिाई उजागर गदछू । 

  सन ् २०११ को नरे्ाि जीवनयार्न सवेक्षणिे ३८ प्रलतशत नेर्ािीहुिे स्वास््य जीवनका िागी आवश्यक र्ने न्यनूतम 

क्यािोरीभन्दा र्लन कम क्यािोरीमा जीवन यार्न गरररहकेो दलेखएको लथयो । लवकास क्षेत्र ,उर्क्षते्र ,ग्रामीण र सहरी इिाकामा स्वास््य 

र र्ोषणको सचूङ्कमा उल्िेख्य लवलवधता दलेखन्छ । तराईको २४ प्रलतशत जनसंख्या अर्याूप्त क्िािोरीसलहत जीवन यार्न गरररहकेो 

छ भने र्हाडमा यो संख्या ३६ प्रलतशत छ । त्यस्तै लहमािी क्षते्रमा यस्को जनसंख्या ३८ प्रलतशत रहकेो दलेखन्छ । 

  त्यस्तैगरी लवकास क्षेत्रको लहसाविे हदेाू र्वूाूञ्चि लवकास क्षेत्रमा कम क्िोरीसलहत जीवन यार्न गन ेजनसंख्या २१ प्रलतशत छ भन े

मध्यर्लिमाञ्चिमा यस्तो जनसंख्या ३६ प्रलतशत दलेखन्छ ।लवकास क्षते्रबीचको तुिना गदाू अन्य तीन लवकास क्षते्रको तिुनामा 

मध्यर्लिम र सदुर र्लिममा अर्याूप्त क्िोरीमा लजउने जनसंख्याको प्रलतशत बढी छ । यसरी हदेाू मध्यर्लिम र सदुरु र्लिम लवकास 

क्षेत्रका र्हाडी तथा लहमािी क्षते्रहु खाद्य असरुक्षा र अर्याूप्त क्यािोरीको समस्याबाट सवैभन्दा बढी प्रवालभत भएको दलेखन्छ ।  

र्ोषण र खाद्य सरुक्षा बहुआयालमक प्रकृलतका हुन्छन ्। यसथू: लशक्षा,कृलषू,खानेर्ानी तथा सरसफाई िगाएतका बहुक्षेत्रगत त्याङ्क 

र्लन यसैसंग सम्बलन्धत हुन्छन ्।   

बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनाको औलचत्य  

     बािबालिका र आमामा हुन े र्ोषण न्यनूतमताको कारण व्यलक्त र्ररवार, समदुालयक र समग्र राष्ििे न ै महत्वर्णू ूआलथूक मलू्य 

चकुाउन ु र्न े हुन्छ ।जनु बढ्दो रोगको बोझ र लवलभन्न खािका शारीररक तथा मानलसक समस्याका ुर्मा प्रकट हुने गछून ्

।र्ररणामस्वुर् जीवनभरमा मानव र्जुी र आलथूक उत्र्ादकत्वका सन्दभूमा ठूिो क्षलेत बेहोनु ू र्न े दलेखन्छ । न्यनू र्ोलषत 

बािबालिकाहु क्षतर्लूतू हुन नसक्ने अवुद्ध बषलद्धक र शारीररक लवकासबाट लर्लडत हुनरु्न े हुन्छ । भोका बािबालिकािे अशक्त 
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जनशलक्त र कम उत्र्ादकत्व भएका अस्वस्थ कामदार तयार गछून।्यसको र्ररणाम भलवर्श्यमा लवर्न्न र्ररवार,लवर्न्न समदुाय र 

बोलझिा स्वास््य प्रणािी हुन्छन ्।र्ोषण कम भएका मलहिािे कम तषिका बच्चा जन्माउछन ्। आफ्ना सवै कमजोरी भावी र्सु्तामा 

हस्तान्तरण गछून ् ।र्ोषणको दृलटिकिे लशशकुो जीवनको र्लहिो १००० लदन अत्यन्त नाजकु हुन्छ । यही अवलधमा र्ोषणसम्वलन्ध 

हस्तक्षेर् गनुू सवैभन्दा िाभदायक हुन्छ ।यसर्लछका कायूक्रमिे र्नी केलह फरक र्ान ू सक्छ तर र्लहिो १००० लदनमा भएको 

नोक्सानीको भने क्षलतर्लूतू गनू सक्दनै।बािबालिकाको र्ोषण आमाको र्ोषणसंग घलनटिकुर्मा गालसएको हुन्छ । स्वास््य र सरु्ोलषत 

आमािे स्वस््य बच्चािाई जन्म लदन्छन र िािनर्ािन र्लन गलछून ् । त्यसैिे लकशोरीहु गभूवती र स्तनर्ान गराउन े आमाहुिाई 

र्ोषणसम्वलन्ध लवलवध सेवा र सचुना उर्िव्ध हुन ुमहत्वर्णू ूछ । 

वास्तवमा धेरै उर्ायको जड मषलिक र आधारभतू तहका कारणमा रहकेो दलेखन्छ ।आमा लशश ु र स-साना नानीको खानासम्वलन्ध 

व्यवहारमा सधुार ल्याउन तथा झाडार्खािा र रक्तअल्र्ताको उर्चारका िागी धेरै काम गन ूजुरी छ। र्ोलटिकक खाना र शषचाियमा 

र्हुचं र त्यसको उर्योग बढाउन र्नी आवश्यक छ ।यसका िागी र्ोषण िलक्षत प्रत्यक्ष र र्ोषणप्रलत संवेदनलशि अप्रत्यक्ष दवैु खािका 

कायूक्रम आवश्यक छन ् भन्ने दखेाउन दईुवटा उदाहरण प्रस्तुत छन।्र्ोषण िलक्षत र र्ोषणप्रलत  संवेदनशिू दृलटिककोण धेरै लहसाविे 

आफैमा सम्र्णू ू नभई एकअकाूका र्रूक हुन।् प्रत्यक्ष र्ोषणसम्वन्धी कायूक्रमिाई लवस्तार गद ै आमा र बािबालिकाको र्ोषणको 

लस्थलत सधुार ल्याएर शीघ्र सहस्राब्दी लवकास िक्ष्य हालसि गनुू तफू िाग्न ुर्छू भन्ने नरे्ाि सरकारको धारणा छ ।त्यसमा साथै सरकार 

र्ड्ुकोर्नका मषलिक कारणहुिाई सम्बोधन गन ूर त्यो प्रयत्निाई लवस्तार गन ेआवश्यकतािाई र्लन स्वीकार गछू । 

हाि आएर र्ोषण मानवीय सहयोगको लवषय मात्र नभइ बािबालिका मलहिा र समय समाजकै अलधकारको सवाि हो र यो मानव 

र्जुी लवकासको दृलटिकिे अत्यन्त महत्वर्णू ूिगानी हो भन्न ेकुरामा हामी सचेत भएको छ ।यो िक्ष्य हालसि गन ूलवलभन्न क्षते्रिे आफ्नो 

क्षमतािे भ्याएसम्म प्रयास गररएको छ ।यो बहुक्षेत्रीय कायूयोजनािे मातलृशशकुो स्वास््यमा आधाररत भई सरकार लवकास साझेदर र 

अन्य सरोकारवािाको यही र्ररवतून सोच िाई प्रलतलवलम्बत गनू खोजेको छ।वलृद्दका क्षेत्रमा वाधा र्युाूउने कुराहुमा केलन्रत रहद ै

प्रमाणमा आधारीत बढी प्रभाव लदने खािका कायूक्रमको उल्िेखलनयुर्मा लवस्तार गन ू र्ोषणिाई सबै सम्वद्द लवकासका क्षते्रमा 

मिूर्वाूहीकरण गनतेफू जोड लदईएको छ।यसको र्ररणामस्वुर् र्ड्ुकोर्न न्यलूनकरणिे तीव्रता र्ाउन ेअर्के्षा गररएको छ ।र्ोषण िलक्षत 

प्रत्यक्ष र र्ोषणप्रलत संवेदनशीि अप्रत्यक्ष दवैु खािका कायूक्रमहुको लवस्तारबाट हुन े िाभ प्रचरु हुनछे।र्लहिो र्ोषण िलक्षत 

कायूक्रमको लवस्तारिे आमा र लशशमुा र्ोषणको कमीिाई न्यलूनकरण गनुूका साथै सहस्राब्दी लवकास िक्ष्य हालसि गनू योगदान गनछे। 

प्रत्यक्ष र्ोषणका कायूक्रमहु सकु्ष्म र्ोषक र लभटालमन ए को कमीिाई हटाउन सहायक हुनछे । 

लवस्ताररत कायूक्रमबाट लवर्न्नहुमध्ये र्लन लवर्न्न तप्काका समदुाय िाभालन्वत हुने संभावना बढी हुन्छ । 

र्ोषणप्रलत संवेदनशीि कायूक्रमको लवस्तारिे हालसि भएका उर्िलब्धहुको लदगोर्न सलुनलित गनेछ र लतनको सकरात्मक प्रबाव 

र्ड्ुकोर्न न्यलूनकरणका अलतररक्त अन्य क्षेत्रमा र्लन र्नछे । सन ्२००४ को रालष्िय र्ोषण नीलत तथा रणनीलतिे यी त्यिाई र्लहचान 

गरी बहुक्षत्रीय उर्योगमा जोड लदएको छ । 

बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजना  

    नरे्ाि लवर्श्व्यार्ी र्ोषण आन्दोिनको सहयात्री हो र आनुर्मा स्वीकृत सचूकका आधारमा आफ्ना नागररकको र्ोषणको लस्थलतमा 

सधुार ल्याउन प्रलतवद्ध छ ।नेर्ािमा र्ोषण न्यनूताका िागी थपैु्र र्रस्र्र सम्बलन्धत कारक तत्व लजम्मेवार रहकेा छन ्जसिे समाधानका 

िागी लवलवध क्षेत्रवाट व्यार्क सधुारको अर्ेक्षा गछून ्।र्ोषणको सवाििाई बहुक्षेत्रीय दृलटिककोण अविम्वन गरी क्रमवद्द र सम्वलन्धत 

ढङ्गिे सम्बोधन गन ेप्रयासस्वुर् यो योजना तयार गरीएको हो ।लवगतका प्रयासहु क्षेत्र-केलन्रत र्रस्र्र असम्वन्ध र छररएका हुनािे 

वालञ्छत उर्िलब्ध हालसि हुन सकेन।प्रस्तुत र्ोषण योजना र लवगतका योजनाहुवीचको लभन्नता के छ भन ेयो बढी िक्ष्य केलन्रत छ र 

यसिे सम्वद्द लबलभन्न क्षते्रहुको संभालवत प्रयासमा जोड लदन्छ ।यसिे आमा र लशशमुा र्ोषण न्यनूता न्यलूनकरणको प्रलक्रयािाई तीव्रता 

लदन खोजेको छ जसको मार्न बािबालिकामा दलेखने र्ड्ुकोर्नबाट हुन्छ ।अन्य मिुुकको अनभुविाई हदेाू एक दशकलभत्रमा दईु 

वषूसम्मका बािबालिकािाई र्ड्ुको िक्ष्य मातलृशश ुर्ोषणमा सधुार ल्याउने हो जसको र्ररणामस्वुर् आमा लशश ुर बािबालिकामा 
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र्ोषण न्यनूताको लस्थलतमा कमी आउनेछ, बािबालिकाको र्ड्ुकोर्नमा एक लतहाईिे कमी आउनछे ।र्ोषण िलक्षत र र्ोषंप्रलत 

संवेदनशीि दवैु प्रकारका आधारभतू कायूक्रममा लवस्तार गरी यो िक्ष्य हालसि गररन े छ।र्ोषण िलक्षत मिुत: स्वास््य क्षते्रबाट 

प्रवालहत भईरहकेाछन ् भने अन्य कायूक्रमहु लशक्षा कृलषू खानेर्ानी तथा सरसफाईिगाएतका क्षते्रबाट स्थानीय लनकायसंगको 

सहकायूमा सामालजक सरुक्षाका कायूक्रम संग समन्वय गरी सञ्चािन गररन ेछ फिस्वुर् समाजका सवै स्तरमा मातलृशश ुर्ोषणको 

लस्थलतमा सधुार ल्याउन ुहो । 

 

उद्देश्य  

यस बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनाको मखू्य उद्दशे्य समाजका सबै स्तरमा मातलृशश ुर्ोषणको लस्थलतमा सधुार ल्याउन ुहो । 

क. र्ोषण लवशेष,र्ोषण संवेदनशीि र समथू बनाउने वातावरणसम्बलन्ध कायूक्रमहुको लवस्तार गरी मलहिा लकशोरी तथा 

बािबालिकाको र्ोषणको अवस्थामा सधुार ल्याउन ु। 

ख. र्ोषणको संवेदनशीि सेवाको र्हुाँच र उर्भोग बढाई स्वास््य वानी –व्यवहारमा सधुार ल्याउन ु। 

ग. र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षासम्बलन्ध कायूक्रमहु एकीकृत ुर्मा कायाून्वयन गरी मलहिा बािबालिका तथा लकशोरीहुको 

स्वास््यामा सधुार ल्याउन ु। 

घ. भसंूरक्षण एवमं लशश ुतथा बािबालिकाको वलृद्द सम्वन्धमा लकशोरीहुको जागरण र व्यवहारमा सधुार हुने । 

ङ.  स-साना बािबालिकाहुको हरेचाह र आहार व्यवहारमा सधुार गरी बढी लवफिताको फैिावट रोक्न सलकन े लवषयमा 

अलभभावकहु,मलहिाहु सचते भएका हुने । 

च.  लकशोरी छात्राहुको र्ोषण स्तरमा सधुार हुन े। 

छ. बहुक्षेत्रीय प्रयासमा योगदान र्युाूउन लशक्षा क्षेत्रमा क्षमता अलभवलृद्द हुने । 

ज. लकशोरीहुमा अभावकीय लशक्षा जीवनोर्गी लसर्हु र र्ोषणको लस्थलतमा अलभवलृद्द भएको हुन े।  

लजल्िामा र्ोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था  

     खलेतर्ालतका िागी भषगोलिक अवस्था तथा जिवायकूो कारण हुम्िा लजल्िामा खलेतयोग्य जलमन ज्याद ैकम छ र भएको जग्गाको 

र्लन उत्र्ादकत्वको कलम रहकेो छ । जनसंख्याको तिुनामा खलेतयोग्य जलमन न्यनू हुन ु तथा उत्र्ादकत्व ज्याद ै कम हुनाको कारण 

लजल्िावासीहुिे आफ्नो उत्र्ादनबाट १२ मलहना खाना खान र्गु्ने अवस्था छैन ।यसको िागी नेर्ाि सरकारिे २०३१ साि दलेख 

लजल्िाका लवलभन्न ठााँउमा खाद्य लडर्ो स्थार्ना गरेर नरे्ाि खाद्य संस्थान माफूत अनदुानमा खाद्यान्न उर्िब्ध गराउद ैआएको छ ।  

बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रमको खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकाको अवस्था  

  खार्ूूनाथ गााँउर्ालिका वडा नं. २ थालि र वडा नं. ३ राया वलस्तमा २०७४ साि असोज मलहना दलेख िाग ुगरी त्याहाका जनताहुको 

र्ोषण लस्थलत सधुार ल्याउनका िालग खार्ूूनाथ गााँउर्ालिका जोडदारुर्िे िालग रहकेो दलेखन्छ ।त्यसै अनुु र् बहुक्षते्रीय र्ोषण योजना 

(MSNP) लनमाूण भएको छ । सोही कायूका िालग खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकाको संयोजनमा िाग ू भईरहकेो स्वास््य 

कृलष,लशक्षा,खानेर्ानी,सामदुायीक सशुासन,मलहिा बािबालिका,र्शरु्ंछी जस्ता लनकायहुिे जनलहत क्षेत्रहुबाट संभव हुने प्रमाणका 

आधारवाट र्ोषण िलक्षत संवेदनशीि कायूक्रमहु संञ्चािन हुन ेप्रयास भई रहकेो र्ाईयो ।लवषयगत लनकायहुको उद्दशे्यिाई साकार 
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र्ाद ैआगामी ५ वषूमा एक लतहाईिे आमाहुको BMI मा सधुार ल्याउन ुर ५ वषू मलूनका बािबालिकाको र्ड्ुकेर्न िाई न्यनू र्ानु ू

महत्वर्णू ूभलूमका दलेखन्छ । 

बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम यस ठााँउको िालग अलत उर्योगी कायूक्रम हो ।यस ठााँउमा स्थानीय बािी संरक्षण नगरी वालहरवाट आएको 

चामिको भात खाने वालन न ै कुर्ोषणको प्रमखु कारक तत्त्व बनकेो दलेखन्छ । यस गााँउर्ालिकामा उत्र्ादन हुन े स्थानीय र्ोलटिकक 

खाद्यान्न वािी कागनुो,चीनो,कोदो,मासे,फार्र मकै जस्ता अन्न वािी उर्योगी तथा लवलभन्न भयानक रोगहु (जस्तै सगुर जस्ता ) का 

िागी स्वास््यको दृलटिककोणिे अलत न ैफिदायी दलेखन्छ ।हररयो सागर्ात र्ालकसके र्लछ र्खाल्ने ,र्हिेा फिफूि राम्ररी नर्खालि 

खान ेवालनिाई मात्र र्ररवतून गरी हररयो सागर्ात तथा र्हिेा फिफूि कााँचोमा सफागरी र्काउने,खान ेवानीको लवकास गन ूआवश्यक 

दलेखन्छ ।यस ठााँउका बािबालिका कुर्ोषण तथा गभूवती मलहिामा रक्त अल्र्ता दलेखन,ुसरसफाईमा कमी हुन ुर खाद्यान्न वािीिाई 

सही तररकावाट र्ररकार बनाउन नसलक खाद्य र्दाथू सवै ह्रास हुन ेगरी प्रयोग गनु,ूगरीलव, र्ररवार लनयोजन सम्वलन्ध ज्ञान नभई जसको 

घरमा वािवच्चाहु बलढ छन ्त्यस घरमा कुर्ोलषत भएको र्ाईन्छ ।कुर्ोषण न्यलूनकरण गनूको िागी जनचेतना फैिाई र्ोलषिो खाना 

सम्वलन्ध र्ररकार बनाउनको िागी प्रालवलधक ज्ञान लदन आवश्यक दलेखन्छ।यस लजल्िाका स्थानीय (रैथाने) वािीिाई संरक्षण गरी 

वालहरवाट आयातीत र्ोलिस गरेका चामििाई लनुत्सालहत गनु ू आवश्यक दलेखन्छ ।प्रशस्त मात्रामा स्थानीय स्तरमा र्ाईन े

साग,लसस्न,ुककूिो,वेथे जस्ता सागहु लभटालमनका स्रोत हुन भन े रक्त अल्र्ता हुन नलदन कोदोको र्ररकार,काउनो जस्ता खाद्यान्न 

वालिको भोजन खान ेवालनको लवकास हुन ुआवश्यक छ ।र्षलटिकक तत्त्व र्ाईने खाद्यान्न वालिको र्लहचान गरी यसको प्रशार प्रचार गनु ू

दलेखन्छ । 

मास ुजन्य र्ररकार िोकि कुखरुा तथा यस ठााँउमा र्ाईने उच्च लहमािी भगेमा र्ाईन ेघााँस र औषधी प्रयोग नभएका मासकुो प्रयोग 

नगरी अनेत्र शहरवाट ल्याईएको सडेगिेको बालस वेईिर मास,ुअण्डा ,रसायनीक केलमकि मि प्रयोग गररएको तरकारी मास ुखानिेु 

कुर्ोषणिे जरा गाडेको छ ।यस गााँउर्ालिका तथा तस क्षते्रमा िाग ु हुन े कायूक्रममा िोकि खाद्यान्न वािीिाई कायूक्रम खाजा 

नास्ताको प्रयोग गन ेजंग फुट चाउचाउ जस्ता बजारीया खानाको प्रयोगमा कलम ल्याईन ुआजको आवश्यकता हो भन्नमुा शंका छेन ्। 

घर घरमा चर्ी बनाई खलु्िा लदशा मकु्त क्षेत्र घोषणा गररसकेकोिे लनयलमत चर्ीको प्रयोग मात्र गनू सकेको खण्डमा 

टाईफाइट,झाडार्खािा,हजैा जस्ता रोगको कलम भई बहु क्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रमिाई सहयोग र्युाूउने दलेखन्छ ।सखु्खा तथा खडेरी क्षेत्र 

भएकािे लहउद ेसमयमा ग्रीनहाउस वाट हररयो तरकारी फिाउन ु,वषे समयमा तरकारीको र्षलटिकक तत्त्वको ह्रास नहुने गरी प्रलवलधयकु्त 

तररकािे सागको सकुुटी बनाउने,खान े प्रणालि लवकास लनलम्त गााँउर्ालिकािे आगालम कायूक्रममा रालखन ु आवश्यक छ । 

गााँउर्ालिकाको कृलषू शाखा वाट उच्च र्षलटिकक तत्त्व र्ाईने खाद्यान्न वालिको र्लहचान गरी र्ोषण यकु्त खाद्यान्न प्रयोग गरर कुर्ोलषत 

कम गनू जुरी दलेखन्छ । 
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खार्ुनाथ गााँउर्ालिकाको जनसंख्या (जनगणना २०६८अनुसार) र  क्षेत्रफि  

लस.नं.  सालवकका गा.लव.सहु जनसंख्या क्षेत्रफि(वग ूलक.मी) कैलफयत 

      

१  िािी १५७५ ३६.९२  

      

२  राया १९०२ ६८.८२  

      

३  लछप्रा १०४५ ३३.४६  

      

४  खार्ूनूाथ १४८९ ७४०.७८  

      

  जम्मा ६०११ ८४९.९८  

स्थानीयस्तरमा उर्िब्ध खाद्यन्न र  त्यसमा र्ाईने  र्ष लटिकक महत्व  
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#  sfu'gf]  !@=#  $=#  #=#  *=)  ##!  #!  !@=( 
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(  sf]bf] &=*  !=@  @=(  #=&  #@@  @**  $(=@  

!)  ds} !!=!  #=^  !=%  @=&  #$@  !)  #=#  

!!  Rffdn  ^=*  )=%  )=^  )=@  #$%  !)  )=&  
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बहु क्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम खार्ूूनाथमा कायाू न्वयनको संलक्षप्त लववरण  

लजल्िा : हुम्िा                                            प्रदशे नं. ६ 

गााँउर्ालिकाको नाम : खार्ूूनाथ                               वडा न संख्या : ५ 

कुि जनसंख्या :६०११              मलहिा :3040           र्ुु ष :2971 

िलक्षत िाभग्राही संख्या : 370  

अनमुालनत गभूवती 

मलहिा  

172 दईु वषू मलुनका 

बािवालिकाहु 

699 र्ााँच वषू मलुनका 

बािवालिकहु 

704 

र्ोषणको लस्थती-र्ााँच वषू मु लनका बािवालिकाहु  

अलत सीघ्र कुर्ोषण 38 मध्यम सीघ्र 

कुर्ोषण 

35 रक्त अल्र्ता 30 

कम तषि 32 र्ड्ुकोर्न 5  ख्याउटेर्न 0 

अन्य    0      

स्थानीय तहमा रहेका सेवा  केन्र तथा संस्थाको लववरण  

क्र.स. सेवा केन्र तथा संस्थाको नाम संख्या रहकेो स्थान र वडा न.ं 

1 कृलष सेवा केन्र तथा उर्केन्र 1 खार्ूनूाथ ४ 

2 र्श ुसेवा केन्र तथा उर्केन्र 2 खार्ूनूाथ १ ,खार्ूनूाथ ३ 

3 स्वास््य संस्था (सरकारी) 4 खार्ूनूाथ क्रमश ..(१,३,४,५) 

4 स्वास््य संस्था (लनजी)   

5 लवद्यािय (सरकारी ) 16 सवै वडामा गरी  

6 लवद्यािय (लनजी)   



 
8 

 

 

 

१००० लदनका आमाहुिाई एकै ठााँउमा जम्मा हुने र एक अकाू प्रलत गभाू अवस्था दधु चसुाउने , हामी आमाहुकाबीच एक अकाू संग 

भएका ज्ञान सीर् आदान प्रदान हुने मषका लमिेको छ ।प्रत्येक मलहनामा एक र्टक हामीहुिाई भिेा जम्मा गराउन ेकायूक्रम रालख 

सरसफाई सम्वलन्ध सामाग्री (सावनु,मन्जन,ब्रस) जस्ता दलैनक प्रयोगमा आउने सामान लवतरण गरी सरसफाई क्षते्रिाई टेवा र्गु्ने संदशे 

मिुक कायूक्रम संन्चािन गन ूसकेको खण्डमा यस कायूक्रमको उर्िलब्ध अझ बढी हुने लथयो ।कस्को बच्चा कलत स्वास््य,कस्को 

बच्चा कुर्ोलषत छ त्यसमा १००० लदनका आमावाट जानकारी र्ाइयोस ,र्श,ुकृलष स्वास््य जस्ता कायूक्रमहुमा १००० लदनका 

आमाहु िाई बलढ भन्दा बलढ समावेश गररयोस ्। जयर्रुी वोहोरा मलहिा स्वयम सेवीकाको भनाई   ( खार्ूूनाथ, राया ३ हुम्िा)    
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 पोषणमा सम्वर्न्धि के्षत्रको भूर्मका 
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बहु के्षत्रीय पोषण कायिक्रम सगं सम्वर्न्धि सरं्ालन गररएका कायिक्रमका फोटोह   
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खार्ूूनाथ गााँउर्ालिकामा बहु  क्षे लत्रय र्ोषण कायूक्रम िागु  भएको/नभएको वडाको नक्सा  
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कायूक्रमको चुनषती/समस्याहु  

यस खार्ूनूाथ गााँउर्ालिकाको    

 भषगोलिक जलटिता अन्तगूत कररव ९० % जलमन लभरािो हुन ु। 

 सवै सरोकारवािाहुबीचको चेतनास्तरमा लवलवधता रहन ु। 

 हाम्रो िागी हो भन्ने सोच सवमैा एकुर्कता नहुन ु। 

 र्रम्र्रागत वा र्तैकृ चािचिन हरेफेर वा र्ररवतून गन ूनचाहन ु। 

 जीवनको महत्व नबलुझ बािबालिकाहु मालथ र्शतुुल्य व्यवहार गनुू । 

 अन्न बािी कम उर्िब्ध हुाँदा स्थालनय र्षलटिकक खाद्य वािीको व्यवस्था गरी र्रलनभूर रहन ु। 

 खानाको वलगूकरण गनू नसक्न ु। 

 कायूबोझ 

 जनचेतनाको कलमिे व्यवहार र्ररवतून नहुन ु

 बािबालिकाको िालग सनुषिा योजनाहु बनाउन नसक्न ु। 

 सानै उमरेमा नै वच्चा जन्माउन,ुजनसंख्या अत्यलधक वलृद्ध हुन ु। 

उर्िलब्ध  

 स्थानीय स्तरमा लनलत तथा कायू योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सधुार आएको । 

 र्ोषण सम्वलन्ध चतेना स्तरमा सधुार भएको । 

 लवलभन्न फिफूि तथा,तरकारी,माछा मासिुगाएत खाद्य र्दाथूमा र्ाईने र्षलटिकक तत्वको बारेमा वलगूकरण सलहतको ज्ञान प्राप्त 

भएको । 

 र्ोषण िलक्षत वा र्ोषण संवेदनशीि सेवाहुको उच्चतम प्रयोग गन ूव्यवहारमा सधुार भएको । 

 मात ृर्ोषण , र्रूक खाना , स्तनर्ान , गभचूााँच , खानाको र्ररकार, सरसफाई , र्शजुन्य आहार , कुखरुा र्ािन सम्वलन्ध 

तालिम , िैङ्लगक लहसंा त्यसिे र्ाने र्ोषण प्रभाव । 

 वडा स्थरीय र्ोलषिो खाना महत्सव , लकशोरीहुिाई प्रजनन स्वास््य , हजार लदनका आमाहुका दईु वषूका बच्चाहुिाई 

आहार लवलध । 

 बालि संरक्षण तथा अन्न भण्डारण सम्वन्धमा जानकारी प्राप्त भएको । 

 कुर्ोषणको असर र त्यसिे र्ाने असरको बारेमा ज्ञान प्राप्त भएको । 

 शैलक्षक गणुस्तर वलृद्दका िालग खानाको महत्व वझेुको । 

 आलद लवषय वस्तहुुको बारेमा मालथ उल्िेलखत सरोकारवािाहुबीचमा आर्सी छिफि,लवशे्लशण,प्रदशून सलहत लवलभन्न 

स्थानहुमा के के खाद्य र्दाथूहु उत्र्ादन हुन्छन ्भन्ने कुराको बारेमा र्णू ूज्ञान प्राप्त भएको र्ाईयो । 
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बहु क्षते्रीय र्ोषण कायूक्रमका झिकहु खार्ूूनाथ गा.र्ा. २,३ 
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कायूक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन गररनु र्ने प्रयासहु/सुझावहु 

क. स्थानीय सन्चार माध्यामवाट र्ोषण सम्वन्धी व्यवहार र्ररवतून सन्दशे प्रसारण । 

ख. सवै वडाहुमा रहकेा १००० लदनका आमाहुको सलुच तयार गरी उलनहु संग अन्तरलक्रया गने । 

ग. स्तनर्ान र्रूक खाना तथा र्रामशकूा िालग आमा समहुहुको बैठकको बेिा कम तषिका बािवालिकािई र्ोलशिो जाउिो 

र्ोलशिो लिटो बनाउन प्रवद्दन गन े। 

घ. बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम सन्चालित वडाका सवै स्वास््य कमीहुिाई बहुक्षेत्रीय र्ोषणको वारेमा अलभमखुीकरण गररन ुर्न े

। 

ङ. सलमक्षा र लनयलमत वैठक गन े। 

च. लजल्िा स्वास््यसंग सहकायू गरी बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रमको सचुना प्रणािी स्थार्ना गने । 

छ. बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम िाग ू भएका वडाहुमा अवलस्थत मा.लव. तथा उ.मा.लव. का लवद्याथीहुिाई जनचतेना तथा 

१००० लदनका वारेमा वषूको दईु र्टक सचतेमा मिूक कायूक्रम संन्चािन गने । 

ज. स्थीय तहको योजना तजुूमा गदाू र्ोषण सम्वलन्ध कायूक्रम समावेश गन े। 

झ. बहुक्षेत्रीय र्ोषण कायूक्रम िाग ूभएका स्वास््य संस्थाहुमा र्ोषण कनूर स्थार्ना गने । 

ञ. सरसफाइ तथा र्ानीको महत्विाई लवशेष ख्याि गरी चतेनामिूक कायू सन्चािन गरीन ुर्ने । 

ट. दलैनक खान ेखानामा सन्तलुित खानाको मात्राको व्यवस्था लमिाउन ुर्ने । 

ठ. बालस तथा म्याद नाघकेा र जंग फुड जस्ता खाद्य वस्तहुु प्रयोग गन ूनलदने व्यवस्था लमिाईन ुर्न े  

कुर्ोषण घटाउने रणलनलतक कायूक्रम  

   प्रदशे नं. ६ मा NDHS,2016 अनसुार ५४.५% कुर्ोषण दलेखन्छ,जनु प्रदशेमा हुम्िा लजल्िा र्लन र्दछू, उक्त कुर्ोषणको 

प्रलतशतिाई घटाउनका िालग तर्लशि बमोलजमका रणनीलतहु अर्नाउन ुर्ने दलेखन्छ । 

 स्थानीय स्तरमा उर्िब्ध खाद्य र्दाथूको खर्त,संवधून जस्तै जष ,अनाज,कोदो,सम्र्णू ूभोजन र्ीठो र मकै उच्च मल्य ूछ जो 

।उलचत आहार सेवन संग सम्वलन्धत व्यवहार र्ररवतून गलतलवलधहु र्ररवतून गनुूर्छू । 

 उलचत ुचाउने र खाना र्काउने अभ्यासहु सन्तुलित आहार प्राप्त गनू उन्नत हुन ुर्छू । 

 र्ोषण सम्वलन्धत जागुकता र व्यवहार र्ररवतून बढुवा गनुरू्छू । 

 आहारमा लवलवधताको र्क्षमा बोल्न ुअभ्यास गनुरू्छू । 
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समस्याहु  लक्रयाकिार् रणनीलतक योजना 

प्रमखु खाद्यन्न वािीको 

उत्र्ादन र उत्र्ादकत्व 

न्यनू रहकेो । 

 

 

 

 

प्रमखु खाद्यान्न वािी 

(गाँहु,धान,मकै कोदो)को उत्र्ादन र 

उत्र्ादकत्व वलृद्ध गने । 

संलचत क्षते्रफिको वलृद्धका िालग साना तथा 

मझषिा संचाई र्वूाूधारको लनमाूण र सधुारमा जोड 

लदन ुर्छू । 

स्थानीय हावा र्ानी सहुाउदो बािीका जात र 

प्रलवलधको लवस्तार र लवतरण गररन ुर्ने । 

कृषकस्तरमा तालिम र प्रलवलध प्रदशून जस्ता 

कायूक्रम संचािन गररनरु्न े। 

र्ोषणयकु्त स्थानीय 

खाद्यान्न बिीहु 

अर्हलेित वगूमा र्रेका 

 

 

 

र्ोषणयकु्त स्थानीय खाद्यान्न वािी 

(फार्र,लचनो,कागनुो,माशे)को 

उर्भोग प्रबधून गन े

उत्र्ालदत र्ोषणयकु्त वािीको प्रशोधन गरी उर्भोग 

योग्य र्ररकारको ुर्मा लवकास गन ेर सोही 

अनसुारको र्ररकार प्रदशून कायूक्रम संचािन 

गररनरु्छू । 

यस्ता वािीमा र्ाईने र्ोषक तत्व वारे जनचतेनामा 

अलभवलृद्ध गराई खाने आलनवालनमा सधुार ल्याउन ु

र्ने । 

यस्ता बािीको उत्र्ादन क्षेत्र लवस्तारको समेत र्हि 

गने   

हररयो सागर्ात र अन्य 

र्ोषणयकु्त तरकारीको 

उत्र्ादन र 

उर्भोगमा कलम रहकेो 

 

 

 

हररयो सागर्ात र अन्य र्ोषणयकु्त 

तरकारीको उत्र्ादन र उत्र्ादकत्वमा 

वलृद्ध गरर उर्भोग प्रबधून गन े

स्थानीय  स्तरमै र्ोषणयकु्त तरकारी वािीका 

लबउहुको उत्र्ादनमा जोड लदन ुर्छू , 

घर वररर्रर नै तरकारीको करेसावारी बनाउन प्ररेरत 

गने र उत्र्ालदत तरकारी र्दाथूको लनयलमतुर्मा 

उर्भोग गनू खान ेआलनवालनमा सधुारका िालग 

लनयलमत घर भेटघाट गरी उर्भोगमा प्रवधून गररनरु्ने 

। 

मलहिाको कायूबोझ 

कृलष कममूा बढी रहकेो 

 

 

 

कृलष कायूमा मलहिाको कायूबोझ 

कम गने  

कायबूोझ कम गन ूमलहिा िलक्षत अनदुानका 

कायूक्रम संचािन गररनरु्न ेर यो अनदुानिे 

कायूबोझ कम गन ेखािका कृलष 

औजार,उर्करण,खेलत प्रलवलधको लवकासमा टेवा 

र्युाूउन ुर्नछे । 

र्श ुउत्र्ादनको 

बजारीकरण नहुन ु

 

 

र्शरु्ािक कृषकिाई अनदुान 

कायूक्रम संचािन गन े

र्शरु्ािन तथा र्शजुन्य उत्र्ादनको प्रशोधनमा 

जोड लदने । 
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कायूक्रममा समावेश गररनु र्ने र्क्षहु 

 लग्रन हाउस , र्ाि , लबउ लवजन , र्ाइर् , हजारी , लस्र्ङकि (कृलष उत्र्ादनको वलृद्ध गनू )  

 कुखरुा तथा र्श ुर्ािन  

 लिटो जाउिो बनाउने भााँडाकुडाहु 

 सरसफाईका सामाग्रीहु 

 र्ोषण कनरूका सामाग्रीहु 

 ररर्ोलटङ्ग तथा रेकलडङ्ग फारमहु 

बहुके्षत्रीय र्ोषण योजना अन्तरगतका क्षेत्रगत लक्रयाकिार्हु  

१. कृलष के्षत्र 

 िलक्षत वगूको घरर्ररवारमा करेसावारी लनमाूण गन े। 

 करेसावारी लनमाूण गनू घर घरर्ररवारिाई र्ोत्साहन गन े। 

 र्ोषणयकु्त खाद्यान्न उत्र्ादन गने र यस्ता उत्र्ादनमा कृषकहुको क्षमता वलृद्ध गने । 

 र्रम्र्रागत खाद्यवस्तुमा आधाररत र्ोषणयकु्त आहारको तयारी वारे जानकारी वलृद्ध गने कायूक्रम । 

 उन्नत लबउ प्रबधून ,साना लसाँचाइका कायूक्रम संचािन गरी कृलष उत्र्ादन नढाउन े। 

 जैलवक मि तथा जैलवक लवषादी सम्वन्धी प्रयोगमा कृषकहुिाई तालिम लदने । 

 र्ोषणयकु्त खाद्यवस्तु उत्र्ादन,उर्भोग र उर्योगीतावारे प्रसार प्रसार गने । 

 खानाका र्ररकार बनाउन ेतथा र्ोलषिो खानाका र्ररकारहुको प्रदशनूी । 

 घर नलजक जग्गा नहुने र्ररवारको िागी च्यााँउ,कषसी र गमिा खतेी । 

 स्थानीय जातका फिफुि (जस्तै:स्यााँउ) उत्र्ादनमा र्ोत्साहन गन े। 

२. र्शुरं्क्षी क्षेत्र 

 र्श ुस्वास््य लशलवरमा र्शरु्कं्षीिाई खोर् िगाउने कायूक्रमिाई लनरन्तरता/लवस्तार गन े। 

 कुखरुार्ािन,मषरीका घार,माछाको भरुा र अन्य र्शजुन्य उत्र्ादनका साधन लवतरणमा सहुलियत प्रदान गने तथा 

तालिम लदने। 

 र्शरु्लंक्षजन्य श्रोतको उर्भोग व्यवहारमा सधुार गने । 

 सनुषिो हजार लदनका र्ररवारिाई प्रोत्साहनको िालग अण्डा,लघउ उर्हार तथा लवतरण गने । 
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 र्श ुसेवा प्रालवलधकहुको सकु्ष्म र्ोषणयकु्त खाना सम्वन्धी क्षमता अलभवलृद्ध गने । 

३. लशक्षा क्षेत्र    

 बाि क्िव स्थार्ना तथा लवस्तार गने । 

 लवद्याियमा रहकेा वाि क्िवहुिाई जीवनउर्योगी सीर् र र्ोषण लवषयमा अलभमलुखकरण गन े। 

 अभीभावक तथा समदुायका सदस्यहुिाई र्ोषण सम्वलन्ध लशक्षा लदन सामाग्रीहु तयार र्ारर र्ररवतून गने । 

 बािलवकास सम्वन्धी योजना तयर र्ान े। 

 लवद्यािय लदवा खाजामा आईरनयकु्त आहार शलुनलित गने । 

 घर तथा लवद्याियमा करेसावारीको प्रबधून गन े। 

 लशक्षा क्षते्रमा र्ोषण तथा सरसफाई सम्वलन्ध क्षमता लवकास गने । 

 लवद्यािय स्वास््य तथा र्ोषण जााँच तालिका तयार गन ेर प्रयोग गने । 

 लवद्याियमा लकशोरीहुिाई जीवनउर्योगी लसर् र र्ोषण लवषयमा स्वास््त लशक्षा लदने । 

 लवद्यािय तथा प्रारलम्भक वािलवकास केन्रमा,र्ोषण कनरू ,हात धनुे स्थानको स्थार्ना शषचािय तथा खानरे्ानीको 

शलुनलिता गने । 

 स्थानीय लवद्याियको र्ाठ्यक्रममा जीवनर्योगी लशक्षा ,र्ोषण व्यवहारमा सधुार समावेश गने । 

 मलहिा लशलक्षका र लकशोरीहुिाई सनेटरी प्याड लनमाूण,मलहनावारी व्यवस्थार्न,छाउर्डी र र्ोषण सम्वलन्ध 

अलभमलुखकरण । 

  बाि लववाह लवुद्धका अलभयानहु संचािन गन े। 

४.खानेर्ानी तथा सरसफाई क्षेत्र 

 जोलखमर्णू ूसमयमा साबनु र्ानीिे हात धनुे व्यवहार प्रवधून गने । 

 लवद्याियमा शषचािय,स्वस््य,लर्उने र्ानी,साबनु र्ानीिे हात धनुे र मलहनावारी भएका बालिकािाई सरसफाईका सलुवधाको 

व्यवस्था गन े। 

 समदुाय संस्था र अन्य सावूजलनक स्थािमा शषचािय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गन े। 

 खिुा लदशा मकु्त क्षेत्र घोषणा तथा र्णू ूसरसफाई अलभयान सञ्चािन गने । 

 लवलभन्न समदुायको िालग खानरे्ानी प्रशोधन प्रणािीको लनमाूण,सन्चािन,लवतरण र व्यवस्थार्न गने । 

 घरयसीस्तरमा सरुलक्षत खानरे्ानीको उर्िब्धताको सलुनलितता गन ेसाथै खानेर्ानी शलुद्धकरण गने लवलधको वारेमा जनचतेना 

अलभवलृद्ध गने तथा प्रोत्साहन गने । 

 खानरे्ानी सरसफाई क्षेत्रका सरोकारवािाहुिाई अलभमलुखकरण । 
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 र्ानी सलुद्धकरण लवलध तथा र्ानीका महुान सरुलक्षतको सनुलुितता गने । 

५.मलहिा बािवालिका क्षेत्र 

 समदुायस्तरमा प्रजनन स्वास््य,सरुलक्षत माततृ्व,मलहनावारी तथा अन्य जीवनर्योगी सीर्  र िैङ्लगक समता सम्वलन्ध 

तालिममा र्ोषण लवषय समावेश गने । 

 लवद्यािय नजान ेलकशोरीहुिाई जीवनर्योगी सीर्वारे प्रदान गररने तालिममा लवषय समावेश गन े। 

 मलहनावारी र र्ोषणका लवषयमा र्रम्र्रागत अन्धलवर्श्ास र र्रम्र्रा लवुद्ध र्ैरवी गने । 

 घर र्ररवारका सदस्यहुका साथै सास ुबहुारी र श्रीमान बीच अन्तरलक्रया कायूक्रम संन्चािन गदाू र्ोषणका लवषयमा समावेश 

गने । 

 सामालजक सरुक्षा संयन्त्रमा र्ोषण प्रवधूनात्मक लक्रयाकर्ाि एकीकृत गन े। 

 मलहिा समहु , सहकारी र संस्थाहुिाई र्ोषण प्रबूधन गन ूर्ररचािन गने । 

 गभूवलत र सतु्केरी आमािाई सम्मान गने । 

 मलहिा समहु ,सहकारीहुमा र्ोलषिो जाउिो,लिटो र आयोलडन ननु सम्वलन्ध र्रामशू र प्रदशून गने। 

६.स्थानीय सुशासन  

 स्थानीय तहमा आवलधक,वालषूक तथा रणनीलतक योजनामा बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनािाई समावेश गने। 

 १००० लदनका घर वररवारको तथांङ्क अध्यावलधक गन े,र्ोषण प्रोफाईि तयार गने र र्ोषणका सचुकहु तयार गने । 

 कोशोर-लकशोरीमैत्री स्वास््य तथा र्ोषण कायूक्रमहु एलककृतुर्मा लवस्तार गन े। 

 र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा कायूक्रम कायाून्वयन गनूको िालग लवलभन्न वगू/समहु,घरर्ररवारसंग बहस र्ैरवी वैठक गने । 

 स्थानीय तह गााँउर्ालिका तथा वडा तहमा र्ोषण तथा खाद्य सरुक्षा लनदशेन सलमलतको गठन तथा सलमलतको लनयलमत वैठक 

संन्चािन भएको वारे सलुनलित गन े। 

 आर्तकालिन अवस्थामा र्ोषण सम्वन्धी सचूना तथा र्ोषण लनराकरण प्रणािी स्थार्ना र सविीकरण गने । 

 बाि संरक्षण अनदुान र र्ोषण भत्तािाई र्ोषण व्यवहार सधुारसाँग आवद्ध गने । 

 र्ोषणमतै्री स्थानीय तह तथा स्थानीय तहको घोषणा नीलतका िालग अलभयान संन्चािन गन े। 

 र्ोषण प्रबधूनकािालग सावूजलनक स्थानमा होलडङ्ग वोडू,र्ोटिकर,ब्रोसर  तयारी गरर व्यवहार र्ररवतून सम्वन्धी चेतनामिुक 

जानकारी राख्ने । 

 बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनावारे कमचूारी,जनप्रलतलनलधहुको क्षमता लवकास गने । 

 स्वास््य संस्थामा सतु्ककरी हुन आउनेहुका िालग प्रोत्साहन गन े 

 समदुाय स्तरमा र्ोषण प्रवदू्धन गनू रेलडयो कायूक्रम संन्चािन गने । 
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 बहुक्षेलत्रय र्ोषण योजना कायाून्वयनको नमनूा तयार गने । 

 बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनासाँग सम्वलन्धत लक्रयाकिार्हुको अनगुमन गने । 

ननष्कषष :  

आलथूव वषू  २०७४/०७५ सािको स्वीकृत कायूक्रम अनुसार  यस लजल्िाको खार्ूूनाथ गााँउर्ा लिकामा तोलकएका 

२,३ वडाहुमा बहुक्षेत्रीय र्ोषण योजनाको कायूक्रम स्वीकृत भई संन्चािन गरेको दे लखयो ।खार्ूूनाथ गााँउर्ा लिकाको 

स्वीकृत उक्त कायूक्रम तोलकएका वडाहुमा २०७४ साि असोज मलहना  दे लख २०७५ साि अषाढ मसान्त सम्म  

सन्चािन गदाू  सबि र्क्ष नै  बढी प्राप्त भयो  । लवलभन्न चुनषलतहुको सामना गनुूर्यो  ।यस कायूक्रमवाट तो लकएका  

सरोकारवािाहुिाई कायूक्रमिे सकरात्मक सोचको लवकास गरायो तर यसका िागी आलथूक िगानी  वृलद्ध गरी  

आगामी वषूहुमा सवै  वडाहुमा र्ु ग्ने  अलख्तयारी  प्राप्त भएमा मात्र आशातीत उर्िलब्धहु प्राप्त गनू  सलकने  दे लखन्छ 

।यस कायूक्रमिाई अझ बलढ सफि र्ाने  हो  भने  एक जना बहु  क्षेत्रीय र्ोषण लवज्ञ व्यलक्तको समेत व्यवस्था गनुू  र्ने  

दे लखन्छ ।जसिे गदाू  जनमानसिे र्ोषणको बलढ भन्दा  बलढ ज्ञान र्ाउने  आशा गनू  सलकन्छ ।साना  उमेरमा  लवबाहका 

कारण र्ाठेघर खस्ने  समस्या,कम तषिको बच्चा जन्मने  ,बाि मृतु  हुने ,मृत्यु  र  जलन्मएका धे रै  जसो बािबालिका र्लन 

कुर्ोषणको लशकार भै रहेको  लवलभन्न अनुसन्धानिे देखाईरहेको छ ।बािलववाह कै कारण सामान्य र्ढाई सम्म र्लन 

गनू  नर्ाउनु  र  लदन प्रलतलदन घरव्यवहारिे  लथच्दै  जानु ,घरयासी काम लभत्र र्नी  र्रम्र्रागत चल्होको प्रयोगका कारण 

दम खोकी,क्षयरोग जस्ता रोगको लशकार हुनु  र्लन कुर्ोषणको एक कारण तत्वको ुर्मा लिन सलकन्छ ।समग्र 

गााँउर्ा लिकाकै र्ोषण लस्थलतमा सुधार  ल्याउनका िालग लकशोरी  अवस्था दे लख नै  प्रजनन स्वास््य,मलहनावारी  स्वच्छता 

सम्वन्धी ज्ञान हुन जुरी  छ भने  बच्चा गबूमा  रहे  दे लख २ वषूको उमेर  लभत्र लदमागको ८० प्रलतशत भागको लवकास 

हुने  भएकोिे यो  अवलध लभत्र र्ोषणयुक्त खानर्ान,स्तरीय सरसफाईयुक्त बानी  व्यवहार र  सकरात्मक सोच हुन जुरी  

छ।सोही  कुरािाई मध्यनजर गरी  सुनषिा हजार लदन लभत्रका  आमा र  बच्चाको स्वास््यिाई ख्याि गरी  यो 

गााँउर्ा लिकामा भएका सम्भवना र  चुनषती  र  अवसरहुको खोजी गनूका िा लग र  सवै  सरोकारवािा लनकायसंग 

हा तेमािो गदै  भलवश्यका कणाूधार  बािवालिकाको र्ोषण अवस्थामा सुधार  ल्याउन अलत आवश्यक छ ।  

अत:आगामी लदनहुमा  यस्ता लकलसमका सचेतामूिक कायूक्रमहु यस लवकट हुम्िा लजल्िा खार्ूूनाथ 

गााँउर्ा लिकामा सन्चािन िाई लनरन्तरता  लददै  अगालढ बढ्दा  याँहाका बा लसन्दाहुिे र्ोषण सम्वलन्ध ज्ञान र्ाई त्यसको 

प्रयोग तथा उर्योग र  जीवनर्योगी लसर्को लवकास भई समृद्ध समाज लनमाणू  हुने  दे लखन्छ ।          

प्रतिवेदक:-खार्ूूनाथ गााँउर्ातिका बहुके्षत्रीय र्ोषण योजना, हुम्िा  

सम्र्कू व्यततिः जैमि बहादुर शाही सम्र्कू नम्बरिः- ९८४८३०९५५६ Email:-Kharpunathmun@gmail.com 
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स्थानीय तहको र्ोषण र्ार्श्ूलचत्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vfk'{gfyuFfpkflnsf 
 

x'Dnf , g]kfn 
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:yfgLo k|ltlglwx?sf] ljj/0f 
 

cWoIf s0f{ axfb'/ /fjn 
pkfWoIf l;Gw' (xdfn )zfxL  
j8f g=  j8f cWoIf 
! du' लसंह a'9f 
@ s0f{ /fjn 
# u'nd /fjn 
$ nf]sh¨ xdfn 
% led/fhzfxL 
 
k|zf;lgs tyf ef}uf]lns ljj/0f 
 

hDDff j8f ;+Vof %  
hDdf If]qkmn **)=))ju{ ls=dL=  
hg;+Vof ^)!!  
s]Gb| Vffk'{  
l;dfgfx? k"j{ M ;s]{uf8ufpkflnsfklZrd M l;dsf]6ufpkflnsf 

pQ/ M लसdsf]6blIf0f M लसdsf]6 ufpkflnsf 
 

3/w'/L ;+Vof !!#@  
;fljssfuf=lj=; x? nfnL, /fof, l5k|f, vfk'{gfy  
ljBfno ;+Vof !^  
:jf:Yo ;+:yfx? $  
s[lif ;]jf s]Gb| )  
kz' ;]jf s]Gb| @  
 

j8fut hg;+Vof ljj/0f 
 

ufpkflnsf j8f 3/w'/L k'?if dlxnf hDdf  
vfk'{gfy ! #)% &&! *)$ !%&%  

@ !%% $@& $!* *$%  
# !(# %#$ %@# !)%&  
$ @!$ $*% %^) !)$%  
% @^% &%) &#( !$*(  

hDdf  !!#@   ^)!!  
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ck]lIft hg;+Vof(Target Population) 

RM 
Na
me 

Ward 
Name 
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hm
ent 
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a 
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ion 
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cte
d 
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e 
Bir
ths 

0
0 
- 
1
1 
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nt
hs 

02 
- 
11 
M
on
ths 

12 
- 
23 
Mo
nth
s 

00 
- 
23 
M
on
ths 

06 
- 
23 
M
on
th
s 

00 
- 
35 
M
on
ths 

00 
- 
59 
Mo
nth
s 

06 
- 
59 
M
on
ths 

12 
- 
59 
Mo
nth
s 

00 
- 
14 
Ye
ars 

Tot
al: 
10 
- 
19 
Ye
ars 

Ma
les: 
10 
- 
19 
Ye
ars 

Fe
ma
les: 
10 
- 
19 
Ye
ars 

15 
- 
44 
Fe
ma
le 
Po
pul
ati
on 

WR
A 
15 
- 
49 
Ye
ars 

M
WR
A 
15 
- 
49 
Ye
ars 

Ex
pec
ted 
Pre
gn
anc

y 

60 
& + 
Yea
rs 

Kar
pun
ath 

Chhipr
a 

205
3 

44 4
2 

41 46 88 67 13
1 

21
2 

19
1 

17
0 

62
4 

45
3 

24
3 

21
0 

50
8 

55
7 

42
2 

52 173 

Kharp
unath 

218
8 

47 4
5 

44 49 94 72 14
0 

22
7 

20
5 

18
2 

66
5 

48
2 

25
8 

22
4 

54
2 

59
4 

45
0 

55 185 

Lali 224
9 

48 4
6 

44 50 96 73 14
3 

23
2 

20
9 

18
6 

68
3 

49
7 

26
6 

23
1 

55
8 

61
1 

46
3 

57 188 

Raya 250
2 

53 5
2 

50 56 10
8 

82 16
1 

26
0 

23
4 

20
8 

76
1 

55
2 

29
6 

25
6 

62
1 

68
0 

51
5 

63 212 
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Estimated Numbers of beneficiaries including (24 to 59 months children) 

SN District VDCs 

PLW and 6-59 months children data of Humla district 

PLW 
Children 6-23 

months 

Children 

24-59 

months 

Total  

 Humla Raya 
51 108 129 288 

 Humla Chhipra 
31 87 74 192 

 Humla Kharpunath 
50 102 110 262 

 
Humla Lali 

54 97 95 246 

      
186 394 408 988 
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s'kf]if0fsf] tYofÍ 

lzw| tyfdWodvfnsf] s'kf]if0fsf] l:ylt 

S.No VDC Green Yellow Red # children assessed 

1 Chhipra 68 38 12 118 

2 Raya 110 45 12 167 

3 Lali 72 48 21 141 

4 Kharpunath 108 15 10 133 

Total 358 146 55 559 
 

-@)&# sflt{s dlxgfsf] k|ltj]bgIMAMsfo{qmd_ 

 

lzw| s'kf]if0fsf] cj:yf 

ufpkflnsf k'?if dlxnf hDdf 
vfk'{gfy #* #% &# 
-@)&$ a}zfvdlxgfsf]k|ltj]bgIMAMsfo{qmd_ 
 

:jf:Yo If]q 

:jf:Yo ;]jf s]Gb|sf] ljj/0f 

ufpkflnsf :jf:Yo s]Gb| 
ePsf] :yfg 

hg;+Vof ;]jf If]q :jf:YohgzlQ 

vfk'{gfy /fof, nfln, 
l5k|f, vfk'{gfy 

^)!! ;a} j8fx? !%hgf 

 

:jf:Yo If]qaf6 ;+rflntcGokf]if0f nlIftsfo{qmdx? 

 @ jif{ ;DdsfaRrfnfO{ lgoldt a[l4 cg'udg 

 /fliट्र|o cleofg 

 lzw| s'kf]if0fsf] Plss[t Joj:yfkg 

 lzz' tyfafNosflngkf]if0f / afncg'bfgsfo{qmd 

 /QmcNktfsdLsf] /f]syfd 
 cfof]l8gsf] sldsf] /f]syfd 
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lzIff IF]q 

ufpkflnsf cg';f/ ljBfnos]f ljj/0f 

ufpkflnsf ljBfno ;+Vof ;|f]t s]Gb| 5fqf 5fq hDdf s}lkmot 
vfk'{gfy !^ nfln ($$ *^! !*)%  
 

lzIff If]qaf6 ;+rflntcGosfo{qmdx? 

 lbjfvfhfsfo{qmd - lhNnfsf] ;a} afnljsf; b]lv sIff % ;DdsfljlBly{x?nfO{_ 

  

s[lif If]q 

;fljssf] uf=lj=; uts'ifs 3/w'l/sf] ;+Vofk|lt ;]jf s]Gb| 

ufpkflnsf ;]jf s]Gb| uf=lj=; 
;+Vof 

3/kl/jf/sf] 
;+Vof 

sfo{/t  k|f=;, 
gf=k|f=;sf] ;+Vof 

v]tL of]Uos'n 
If]qkmn 

 

       
 

kz' ljsf; If]q 

ufpkflnsfcGtu{t kz' ;]jf s]Gb|sf] ljj/0f 

ufpkflnsf kz' ;]jf s]Gb|sf] 
lj/0f 

;d]l6Psf j8fx? ;d]6]sf] 3/w'/L  

vfk'{gfyufpkflnsf nfnL / /fof 
;]jf s]Gb| 

;a} j8fx? !!#@  

 

vfg]kflgtyf ;/;kmfO{ If]q 

o; ufpkflnsfcGtu{t kg]{ ;fljssf ^ j6} uf=lj=; x? v'Nnflbzfd'QmeO{;s]sf] cj:yf 5, 
tYofÍut ?kdf x]bf{ o; ufpkflnsfdf !)) k|ltzt ;/;kmfO{ jfv'Nnf 7fpdf lbzfgug]{ eGg] 
b]lvG5 T;} ul/ vfg]kflgsfsf] cj:yfklg w]/} 3/w'l/sf] kx'rdf /x]sf b]lvG5 .  
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खार्ूनूाथ 

ufpkflnsf 

 
;fljssfuf=lj=; 

 
hDdf 
3/w'l/ 

Jojl:ytvfg]kflg rlk{ k|of]u  
nfeflGet 
3/w'l/ 

k|ltzt nfeflGet 
3/w'l/ 

k|ltzt  

l5k|f @$) !(@ *)=)) @$) !))=))  
vfk'{gfy #)# #)# !))=)) #)# !))=))  
nfnL ##& #)$ ()=@! ##& !))=))  
/fof #** !@) #)=(# #** !))=))  

 

 

dlxnftyfafnaflnsf If]q 

dlxnftyfafnaflnsfsfo{no cGu{tu o; ufpkflnsfdfljleGgsfo{qmdx? ;+rfngdf /x]sf 5g\ . 
pQmsfof{no cGtu{t h]i7tf tyfckf¨utf kl/rokqljt/0f sfo{qmd, ckf¨ 
ePsfafnsflnsftyfltgsf 3/kl/jf/sf ;b:ox?nfO{ l;kd'nstflndx?, cfwfe'ttflnd, 
;d'bfodfcfwfl/t ;+/If0f k|0fnL, ;d'x, ;ldlt / art kl/rfng, ;f;' a'xf/L cGt/lqmoftflnd, 
dlxnfk'?if ;dljsf; tflnd, n}lus lx+;f lgjf/0f sfo{qmd, dlxnf ;ldltcGtu{t Jofj;flos 
;d'xtflnd, ul/aL lj?4 dlxnfcleofgsfo{qmd, ljBfnoljd'vlszf]/Lsfnfluax'cfofldsljsf; 
sfo{qmd, ljkb|df k/]sfafnaflnsfx?sfnflu p4f/ tyfk'g:yf{kgfsfo{qmd ;+rfngug]{ of]hgf 
/x]sf 5 . 

 
:yflgozff;g If]q 

 afncg'bfgsf] ;+Vof -@)&@ ÷)&#_ 

l;= g+= uflj;sf] gfd 

aflnsfsf] 

;+Vof 

afnss

f] ;+Vof 

hDdf 

;+Vof 

dfl;skfp

g] /sd dlxgf hDdf /sd 

 vfk'{gfyufpkflnsf 

 vfk'{gfy !%* !&! #@( 200 12  

 l5k|f !## !@$ @%& 200 12  

 /fof @)* @)$ $!@ 200 12  

 nfnL @!% @!! $@^ 200 12  
 

 :yflgozff;gtyf ;fd'bflosljsf; sfo{qmd 
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kf]if0fsf] cj:yf ;'wf/df b]lvPsfr'gf}ltx? 

– k"0f{ :tgkfg 
– :yflgopTkfbgsdx'g' / :yflgopTkfbgsf] pkef]udfsld 
– kz'hGocfxf/sf] kx'rdfsld 
– afnaflnsftyf 3/fol; ;/;kmfO{ sdhf]/ 
– vfBkbfy{af6 kfO{g] kf]ifs tTjsf] af/]dfhfgsfl/ gx'g' 
– ufpkflnsf :tl/o bIfhgzlQmgx'g' 
– :jfYotyfcGo ;]jfdfnlIftju{sf] kx'rgx'g' 
– lszf]/ lszf]l/dfk|hgg\ :jfYotyfkf]if0fsf af/]dfhfgsfl/ gx'g 
– dlxnfsf] sfo{ al9 x'g' 

 
 
 

 kf]if0f ;DalGwsfdug]{ cGosfoqmdtyf ;+:yfx? 

 o; ufpkflnsfdfkf]if0fsf sfo{qmdx?df :jf:Yo zfvfaf6 ;+rflnt le6fldg P, a[l4 cg'udg, 
lzz' tyfafNosflngkf]if0f / afncg'bfgsfo{qmd, /QmcNktfsdLsf] /f]syfd, cfof]l8gsf] sldsf] 
/f]syfd h:tf sfo{qmdx? ;+rfngdf 5g\ eg] cGosfo{qmdx?dflzw| s'kf]if0fsf] Plss[t 
Joj:yfkgsfo{qmd, cfdftyfafn :jf:Yokf]if0f sfo{qmd / dlxnftyfckf¨ 
afnaflnsfsfnfluPlss[t kf]if0f sfo{qmd h:tf kf]if0fsf sfo{qmdx? ;+rflnt 5g\ . 
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िदृ्धध 

थऩ तागत 
ददनेरोगबाट 

बचाउने

kf]if0fo'Qm 

vfgf



 
34 

 

                                                     


