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प्रर्िवेदन सारांश 

 

करिव ३ किोड जनसंख्या भएको नेपालको लगभग आधा जनसंख्या कम उचाइ ँभएको समतल तिाईमा बसोबास 

गर्छन ्भने ४३% पहाडमा ि बाँकी ७% उत्तिी हहमाली भेगमा बस्दर्न ्। दशेको जनसांहख्यक अवस्था हदेाछ, नेपालको 

४० प्रहतशत जनसंख्या १८ वर्छ मुहनका बालबाहलका र्न ् । नेपाल जनसंख्या तथा स्वास््य सवेक्षण, २०१६ 

बमोहजम पाँच वर्छ महुनका बालबाहलकाहरु मध्ये ३६ प्रहतशत बालबाहलकाहरुमा पड्ुकोपन र् । यसका अहतरिक्त 

२७ प्रहतशत बालबाहलकामा न्यनू तौल ि ९.७ प्रहतशतमा ख्याउटेपना ि ५३ प्रहतशतमा िक्त अल्पता िहकेो दखेाएको 

र् । यसै गरि महहलामा ११ प्रहतशत कम उचाई, १७ प्रहतशत दबु्ला, ४१ प्रहतशतमा िक्त अल्पता िहकेो र् । पाँच 

वर्छ महुनका बालबाहलकाको अहधक तौल तथा मोटोपना २.१ प्रहतशत िहकेो र् । यसै गिी नेपाल िाहरिय सकु्ष्म 

पोर्कत्व सवेक्षण, २०१६ बमोहजम ३२ प्रहतशत हकशोिहकशोिीहरुमा भोकमिीको जोहखमका कािण पड्ुकोपना  

दहेखएको र् । साथै २३ प्रहतशत हकशोि ि १४ प्रहतशत हकशोिीमा दबु्लोपना दहेखएको अवस्था र् । ५३ प्रहतशत 

बालबाहलकाहरुको मतृ्यकुो अप्रत्यक्ष कािण कुपोर्ण िहकेो र् । हवश्व पोर्ण प्रहतवेदन, २०१६ अनसुाि पोर्णमा 

गरिएको लगानीबाट १६ गणुासम्म प्रहतफल प्राप्त हुन े ि कुपोर्ण कै कािणले नेपाल जस्ता गरिब दशेहरुमा कूल 

ग्राहस्थ उत्पादनमा ११ प्रहतशतसम्म नोक्सानी हुने अनमुान हवश्व बैंकले गिेको र् ।  

 

जीवनको एक प्रमुख आधाि खाना हो । मानवका लाहग खाना महत्त्वपणूछ र् । खाना हबना मानव बाँच्नै सक्दनै । 

खाद्यान्नमा सबै नागरिकको पहुचँ कसिी बढाउने, स्थानीय स्तिमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग कसिी बढाउने, 

खाद्यान्न उत्पादन कसिी बढाउने, खाना पकाउँदा वा तयाि गदाछ खानाको गुण तथा पोर्क तत्त्वलाई कसिी नष्ट हुनबाट 

जोगाउने जस्ता ज्ञान ि सीपहरू समदुायका सबै माहनससँग हुन ुआवश्यक र् । यस प्रकािको ज्ञान नहुदँा कहतपय 

अवस्थामा खाद्य बस्तकुो उत्पादन, सङ्कलन, सङ्ग्रह ि तयाि गने क्रममा पोर्ण तत्त्वको नाश भइिहकेो हुन्र् । 

खाद्यान्नको महत्त्व, प्रशोधन प्रहक्रयाहरू, पोर्णसँग सम्बद्ध स्वास््य समस्याहरूको व्यवस्थापन, हशश,ु 

बालबाहलका, हकशोिहकशोिीहरूको खानपानको व्यवहािमा सधुाि आहद हवर्यमा हकशोिहकशोिीहरूलाई 

जानकािी गिाउन आवश्यक र् । त्यसैल ेहकशोिहकशोिी, गभछवती, सतु्केिीहरूमा यस सम्बन्धी ज्ञानको हवकास गिी 

व्यवहािमा परिवतछन ल्याउन मद्दत गनुछ नै बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाको उद्दशे्य हो । 

 

संदीप कुमाि साह 

हमहतिः २०७८ श्रावण २५ गते              िोजगाि संयोजक 
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१. पृष्ठभूर्म  

हाल नेपालमा हवद्यमान चिम गरिबी, हबपन्नता ि पोर्ण सम्बहन्ध आवश्यक ज्ञानका कमीले हाल सम्म पहन हबहधन्न 

हकहसमका कुपोर्णबाट हुने िोगहरुबाट ग्रहसत िहकेा र्न । तसथछ हबद्यमान यी सास्याहरु समाधानका लाहग प्रजनन 

उमेि समहुका महहला, ५ बर्छ महुनका बालबाहलका ि हकशोि हकशोिीहरुमा हुने सबै खालका कुपोर्णहरु घटाउन 

नेपाल सिकािले पहहलो प्राथहमकता प्राप्त कायछक्रमको रुपमा बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना दोश्रो) कायछन्वयनमा ल्याएको 

र् । कुपोर्ण घटाउन स्वास््य, हशक्षा, कृहर् तथा पशपंक्षी हबकास, खानेपानी तथा सिसफाई, महहला तथा 

बालबाहलका तथा शासकीय प्रबन्ध जस्ता हबर्यगत क्षेत्रहरुको भहूमकालाई यस योजनाले आत्मसात गिेको र् । 

यो योजना कायछन्वयन गनछ संघ, प्रदशे ि स्थानीय तहको एहककृत ि समन्वयात्मक भहूमका आवश्यक भए पहन 

कायछक्रम कायछन्वयनको भहूमका स्थानीय तहमा नै केहन्ित िहेको र् । नेपाल सिकािको सशतछ कायछक्रमका अहतरिक्त 

स्थानीय तहले र्ोर्णका हक्रयाकलापहरुलाई अपनत्व हलई थप लगानी गिी प्रभावकािी रुपमा कायछन्यन गिी स्थानीय 

तहलाई कुपोर्णबाट मकु्त बनाउन जरुिी र् । नपेाल सिकाि, यिुोहपयन यहुनयनको सहयोगमा सङ्घीय माहमला तथा 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बहन्धत हजल्ला समन्वय सहमहतको समन्वय ि सहजीकिणमा हाल ३० हजल्लाका 

३०८ स्थानीय तह माफछ त कायाछन्वयन भई िहकेोमा आ.व. २०७७/७८ मा थप २८ हजल्लाका २८१ स्थानीय तहमा 

हवस्ताि भएको हथयो  । 

 

बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाले परिलहक्षत गिेको नहतजा प्राप्त गनछ आहथछक बर्छ २०७७/७८ मा यस पिोहा नगिपाहलकामा 

कायछक्रम कायछन्वयनका लाहग ब.उ.हश.नं. ३६५००१०६ मा हवहनयोजन भएको िकम सशतछ अनदुानको रुपमा प्राप्त 

भएको हथयो । यसै अनरुुप कायछक्रमको कायछन्वयन हवहभन्न हबर्यगत क्षेत्रहरुसंगको समन्वय, सहकायछ ि नेततृ्वमा 

सफलतापवूछक सञ्चालन गरिएको हो ।  

२. बहुके्षत्रीय पोषण योजना, दोस्रोका दीघिकािीन सोच, िक्ष्य र उदे्दश्यहरू 

दीघिकार्िन सोच 

आगामी दश वर्छहभत्रमा महहला, बालबाहलका तथा हकशोिीमा हुने कुपोर्ण हटाई मानव पूँजीको हवकास 

उदे्दश्यहरु 

 सेवा प्रदायक संस्थाको हवस्ताि गिी सबैमा पोर्ण हवशेर् सेवाहरूको पह चँ बढाई सेवाहरूको उपभोगमा 

बहृद्ध गिाउन ु। 

 पोर्ण संवेदनशील सेवाहरूको पह चँ ि उपभोग बढाई स्वस्थ बानी व्यवहािमा सधुाि ल्याउनु । 

 पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षासम्बन्धी कायछक्रमहरू एकीकृत रूपमा कायाछन्वयन गिी महहला, बालबाहलका 

तथा हकशोिीहरूको स्वास््य तथा पोर्णको अवस्थामा सधुाि ल्याउन ु। 
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३. यस आ.व.मा बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायािन्वयन भएका भौगोर्िक के्षत्र (वार्ि र टोि)   

क) सघन रुपमा कायििम कायािन्वयन भएका वर्ाहरु 

यस आहथछक बर्छमा बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना सघन रुपमा पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १, २ ि ४ मा कायाछन्वयन 

भएको र् । 

ख) संर्क्षप्त रुपमा कायििम कायािन्वयन भएका वर्ाहरु 

यस आहथछक बर्छमा बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना संहक्षप्त रुपमा पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ 

ि ९ मा कायछनवयन भएको र् । 

४. सुनौिा हजार र्दनका घरपररवारको र्ववरण (वर्ागि) 

 

५. बजेट  

संघीय सरकार २८६३०००.०० 

प्रदेश सरकार ०.०० 

नगरपार्िका १०००००.०० 

जम्मा बजेट २९६३०००.०० 

वडा नं.

०-१२ 

महिनाको 

जनसखं्या

०-२४ 

महिनाको 

जनसखं्या

६-२४ 

महिनाको 

जनसखं्या

१२-६० 

महिनाको 

जनसखं्या

०-५ वर्ष 

सम्मको 

जनसखं्या

हकशोर 

हकशोरीको 

जनसखं्या

१५-४९ 

वर्षको 

महिला 

जनसखं्या

गर्षवतीको 

जनसखं्या

कुल 

जनसखं्या
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६. आ.ब. २०७७/७८ मा बहुके्षत्रीय पोषण योजना अन्िरगि सञ्चािन भएका गर्िर्वर्धहरुको 

भौर्िक प्रगर्ि र्ववरण 

६.१ शासकीय प्रबन्ध अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.१.२. वर्ास्िरीय पोषण िथा खाद्य सुरक्षा र्नदेशक सर्मर्िको बैठक िथा र्ियार्शििा 

वडास्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहतको बैठकमा बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम सञ्चालनको उदशे्य, 

आवश्कता ि समग्र अवस्था बािे जानकािी गिाउद ै बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनािः दोश्रो २०७५/७६ (२०७९/८० 

अनसुािको पदाहधकािीहरु सहमहलत वडास्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहतको हक्रयाहशल बैठक 

आयोजना  गरिएको हथयो । कायछक्रम यस चाल ुअहथछक बर्छ २०७७/७८ मा पिोहा नगिपाहलका द्वािा स्वीकृत 

कायछक्रम तथा बजेट माहथ समेत र्लफल गरिएको हथयो । उक्त कायछक्रममा वडास्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा 

हनदशेक सहमतको काम कतछब्य ि अहधकािको बािेमा समेत र्लफल गरिएको हथयो ।   

उदे्दश्य 

यस वडास्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहत बैठकको मलुभतू उद्दशे्य वडा हभत्रका समग्र पोर्णको 

अवस्थालाई हबशे्लर्ण गद ैवडा हभत्रका लहक्षत बगछहरु महहला, बालबाहलका, हकशोि, हकशोिी, गभछवती, सतु्केिी 

तथा कुपोर्णको चक्रमा फसेका ब्यहक्तहरुलाई पोर्णयकु्त खाद्यानमा सहज पहुचँ कायम कायम गिाई वडा हभत्रका 

सम्पणूछ पोर्ण सम्बहन्धत हबर्यगत क्षेत्रहरुलाई हक्रयाहशल बनाउने िहकेो र् । यस वडा स्तिीय पोर्ण तथा खाद्य 

सिुक्षा हनदशेक सहमहतको हक्रयाशील बैठकको उद्दशे्यहरु हनम्न हलहखत र्न ्। 

 वडामा सहभाहगतामुलक पद्धहतबाट पोर्ण सम्बहन्ध कायछक्रमहरुको पहहचान गिी त्यसता कायछक्रमहरु 

सम्बहन्धत नगिपाहलकामा पेश गनछ । 

 वडामा पोर्ण लहक्षत समदुायको पहहचान गनछ । 

 पोर्ण लहक्षत समदुायको आवश्यकता पहहचान गने ि उनीहरुको सहभाहगतामा कायछक्रमको 

प्रथहमहककिण गनछ सहयोग गनछ । 

 पोर्ण सम्बहन्धत लहक्षत ि संवेदनशील के्षत्रमा हवहभन्न अहभयान सञ्चालन गनछ समदुायको परिचालन 

गनछ । 

 गैह्र सिकािी संस्था तथा अन्य हनकायबाट वडामा सञ्चाहलत पोर्ण कायछक्रम अनगुमन गनछ । 

६.१.२ नगरपार्िका स्िरीय पोषण िथा खाद्य सुरक्षा सर्मर्िको बैठक िथा र्ियार्शििा अर्भमुर्खकरण 

खाद्यान्नमा सबैको पहुचँ कसिी बढाउने, स्थानीय स्तिमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग कसिी बढाउने, खाद्यान्न 

उत्पादन कसिी बढाउने, खाना पकाउँदा वा तयाि गदाछ खानाको गणु तथा पोर्क तत्त्वलाई कसिी नष्ट हुनबाट जोगाउने 

जस्ता ज्ञान ि सीपहरूको अवस्था तथा त्यसको हदगोपनाको बािेमा जानकािी गिाउन ुयसको मखु्य उद्दशे्य िहकेो 

हथयो । पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १ दहेख ९ सम्मका वडाहरु खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहतको बैठक हमहत 
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२०७८ बैशाख २० गते दहेख हमहत २०७८ अर्ाढ ४ गते सम्म आयोजना गरिएको हथयो । नगिपाहलका स्तिीय 

पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहत बैठकको मुलभतू उद्देश्य नगिपाहलका हभत्रका समग्र पोर्णको अवस्थालाई 

हबशे्लर्ण गद ैवडा हभत्रका लहक्षत वगछहरु महहला, बालबाहलका, हकशोि, हकशोिी, गभछवती सतु्केिी तथा कुपोर्णको 

चक्रमा फसेका नगिपाहलकाबासीहरुलाई पोर्णयकु्त खाद्यानमा सहज पहुचँ कायम गिाई नगि हभत्रका सम्पणूछ पोर्ण 

सम्बहन्धत हबर्यगत के्षत्रहरुलाई हक्रयाहशल गिाउन ुिहकेो हथयो । 

 

बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीहरूको उपयकु्त शािीरिक तथा मानहसक हवकासका लाहग पोर्ण यकु्त खाना खानु 

पदछर् । हकशोिी तथा महहलाले पयाछप्त मात्रामा आइिन, फोहलक एहसड ि त्यस प्रकािका तत्त्व पाइने खाना खान ुपदछर् 

। हकशोिहकशोिीहरुले एहनहमयाबाट बच्नका लाहग आवश्यक िोकथाम तथा हनयन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गनुछ 

पदछर् । परिवािका सबै सदस्यहरूले पयाछप्त आयोहडनयकु्त खानाको प्रयोग ि प्रवधछन गनुछ पदछर् । खाद्यान्नको महत्त्व, 

प्रशोधन प्रहक्रयाहरू, पोर्णसँग सम्बद्ध स्वास््य समस्याहरूको व्यवस्थापन, खानपानको व्यवहािमा सधुाि आहद 

जस्ता हवर्यमा र्लफल भएको हथयो ।  

 

नगिपाहलका स्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहतको बैठकमा बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम सञ्चालनको 

उद्दशे्य, आवश्कता ि पोर्णको अवस्था बािे जानकािी गिाउद ै बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना दोश्रो (२०७५/७६-

२०७९/८०) अनसुािको पदाहधकािीहरु सहमहलत नगिपाहलका स्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सुिक्षा हनदशेक सहमहतको 

हक्रयाहशल बैठक आयोजना गरिएको हथयो । अहथछक बर्छ २०७७/७८ मा पिोहा नगिपाहलकामा स्वीकृत कायछक्रम 

तथा बजेट माहथ समेत र्लफल गरिएको हथयो । उक्त कायछक्रममा नगिपाहलका स्तिीय पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा 

हनदशेक सहमतको काम, कतछब्य ि अहधकािको बािेमा समेत र्लफल गरिएको हथयो । नगिपाहलका स्तिीय पोर्ण 

तथा खाद्य सिुक्षा हनदशेक सहमहतको उद्दशे्यहरु हनम्न प्रकाि िहकेा र्न ्। 

 पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा सम्बहन्ध िाहरिय ि प्रदशे तहका हनहतहरु संग नबाहिने गिी सम्बहन्धत 

नगिपाहलकास्तिको पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा सम्बन्धी हनहतहरु तजुछमा गनछ । 

 बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाको लाहग स्रोत पहहचान गिी आवश्यक बजेटको सहुनहितता गनछ ।  

 नगिपाहलकाको हदघछकाहलन आवहधक तथा बाहर्छक कायछक्रममा बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना अनसुािको 

कायछक्रम समावेश गनछ ि सभामा पेश गनछ ।  

 पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा सम्बहन्ध िाहरियस्तिको गोष्ठी सभा सम्मेलनमा बहस तथा पैिबी गनछ । 

 नगिपाहलका हभत्रका वडा तहमा गठन हुने पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा सहमहतको गठन तथा संञ्चालनको 

लाहग आवश्यक हनदेशन हदने ि सहजीकिण गनछ ।  
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 नगिपाहलका हभत्रका वडातहमा गठन भएका पोर्ण तथा खाद्य सिुक्षा सहमहतबाट सम्पाहदत कायछहरुको 

सहमक्षा गने ि हनदशेन हदन ।  

 स्थानीय तह हभत्र कायछन्वयन गरिएको बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाको अनगुमन प्रगहतको समीक्षा ि 

उपलब्धीको मूल्यांकन गनछ ।  

 बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना सम्बन्धी कायछ प्रगहत हजल्ला सम्नवय तथा प्रदशे स्तिीय पोर्ण तथा खाद्य 

सिुक्षा हनदशेक सहमहतमाहनयहमत रुपमा पठाउन  । 

उपिर्धध 

नगिस्तिीय खाद्य सिुक्षा हनदेशक सहमहतको बैठकको हनम्न उपलव्धीहरु हाहसल भएको दहेखन्र् । 

 कुपोर्ण चक्र ि यसको असिका बािेमा जानकािी प्राप्त भयो । 

 स्थानीय स्तिमा उपलब्ध खाद्यान्नका स्रोतहरुको अवस्था बािे जानकािी भयो । 

 खाद्यान्नमा सबैको पहुचँ स्थाहपत गने सम्बन्धी जानकािी भयो ।  

 स्थानीय स्तिमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोगमा जोड हदन ुपने जानकािी भयो ।  

 कुपोर्णको दिमा कमी ल्याउन खाद्य सिुक्षा सहमहतको भहूमका बािे जानकािी प्राप्त भयो । 

र्नश्कषि 

शिीिको सम्पणूछ हवकास तथा स्वस्थ िहनका लाहग हामीले हदनहु ँखाने खानामा शहक्त हदने, शिीि वहृद्ध गने ि सिुक्षा 

गने खानेकुिाहरू तथा सफा पानी आहद अथाछत ्सबै समहूबाट (गेडागुडी, अन्न, पशपुक्षीजन्य ि फलफूल) हमलाएि 

खाएमा सन्तहुलत भोजन हुन्र् । सन्तहुलत भोजनको उपयोगमा बढोत्तिी गनछ तथा खाद्य सुिक्षाको सहुनहितता गनछ 

यस सहमहतको अहम ्भहूमका िहकेो दहेखन्र् ।  

६.१.३ पोषण भत्ता सदुपयोगको िार्ग स्याहारकिाििाई अर्भमुखीकरण 

बालबाहलकाहरु हुकछ न,े बढ्ने क्रममा हवहभन्न िोगबाट संक्रहमत हुने सम्भावना िहन्र् । केही िोगहरु बालबाहलका 

स्वयमले प्रहतिक्षा गनछ सक्र्न ्भने केही िोगको िोकथाम गनुछ पदछर् । बालबाहलकाले कुनै हवर्ाण ुहवरुद्ध प्रहतिक्षा 

शहक्त हनमाछण गनछ नसक्दा हबिामी हुन सक्दर् । बालबाहलकालाई शीघ्र वा दीघछ हबमािीहरु हुन सक्र् । केहह हबमािीहरु 

ज्विो, रुघाखोकी, हनमोहनया, िाडापखाला, जुका, आँखा िातो हुने ि पाक्ने, कान पाक्ने, एलजी, दाद, लतुो, दादिुा, 

ठेउला आहद हुन ् । बालबाहलकाले हबिामी रु् भनेि व्यक्त गनछ सक्दनैन ् । उनीहरुको अवस्था अहभभावक वा 

स्याहािकताछले पहहचान गनुछ पदछर् । बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम अन्तगछत यस पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १ दहेख 

९ सम्मका बाल पोर्ण भत्ता प्राप्त गद ैआएका बालबाहलकाका स्याहािकताछहरुलाई लहक्षत गरि पोर्ण भत्ता 

सदपुयोगको लाहग स्याहािकताछ सम्बहन्ध अहभमखुीकिण कायछक्रम हमहत २०७७ चैत्र २४ गत ेदहेख २०७८ बैशाख 

०९ गतसेम्म (हिेक वडामा १ (एक) हदने) आयोजना गरिएको हथयो । बालबाहलकाको स्याहाि ससुाि सम्बहन्ध ज्ञान 
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ि सीपहरूको बािेमा स्याहािकताछहरुलाई जानकािी गिाउने अहभप्रायले यो अहभमुहखकिण ताहलमको सञ्चालन 

गरिएको हथयो । 

उपिर्धध 

पोर्ण भत्ता सदपुयोगको लाहग स्याहािकताछ अहभमखुीकिण कायछक्रमबाट हनम्नानसुािको हसकाई उपलव्धीहरु प्राप्त 

भएको दहेखन्र् । 

 पोर्णको बािेमा स्पष्ट बिुाई भएको दहेखयो । 

 कुपोर्ण चक्र ि यसको असिका बािेमा बताउन सक्ने भयो । 

 स्थानीय स्तिमा उपलब्ध खानाका चाि प्रकाि ि त्यसको महत्त्व बिेुको दहेखयो । 

 पोर्ण सम्बन्धी सेवाहरू पाइने ठाउँको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको दहेखयो । 

 स्याहािकताछहरु ध्यान हदन ुपने पक्षहरुको बािेमा जानकाि भएको दहेखयो । 

र्नश्कषि 

शिीिको सम्पणूछ हवकास तथा स्वस्थ िहनका लाहग हामीले हदनहु ँखाने खानामा शहक्त हदने, शिीि वहृद्ध गने ि सिुक्षा 

गने खानेकुिाहरू तथा सफा पानी आहद अथाछत ्सबै समहूबाट (गेडागुडी, अन्न, पशपुक्षीजन्य ि फलफूल) हमलाएि 

खाएमा सन्तहुलत भोजन हुन्र् । स्याहािकताछले बालबाहलकाहरुको उहचत स्याहाि गिी सवाछङीण हवकास गिाउनु 

पदछर् । बालबाहलकाहरुलाई ६ महहनासम्म स्तनपान मात्र ि ६ महहना पहर् स्तनपानका साथै उपयकु्त पौहष्टक खाना 

खवुाउने ि िाम्रा पोर्णका अभ्यासहरुलाई प्रवद्धछन गन ुपर्छ । बालबाहलकाको अपाङगताको प्रािहम्भक पहहचान गनछ 

बालबाहलकाका हवकासात्मक लक्षणहरुमा ध्यान हदन ुपर्छ ि आवश्यक पिेमा स्वास्थकमीसँग पिामशछ हलन ुपदछर् । 

पोर्ण अवस्थामा सधुाि ल्याउन खानाको उपलब्धता ि पहुचँमा भि पने भएकोले पोहर्लो खाना खानकुो साथै 

स्याहाि सम्बहन्ध व्यवहाि ि ज्ञानले अि बढी महत्व िाख्दर् । 

६.२ मर्हिा िथा बािबार्िका के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.२.१ र्कशोर र्कशोरीिाई पोषण, प्रजनन स्वास््य सम्बर्न्ध अर्भमुखीकरण 

जीवनको एक प्रमुख आधाि खाना हो । मानवका लाहग खाना महत्त्वपणूछ र् । खाना हबना मानव बाँच्नै सक्दनै । 

खाद्यान्नमा सबै नागरिकको पहुचँ कसिी बढाउने, स्थानीय स्तिमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग कसिी बढाउने, 

खाद्यान्न उत्पादन कसिी बढाउने, खाना पकाउँदा वा तयाि गदाछ खानाको गुण तथा पोर्क तत्त्वलाई कसिी नष्ट हुनबाट 

जोगाउने जस्ता ज्ञान ि सीपहरू समदुायका सबै माहनससँग हुन ुआवश्यक र् । प्रजनन स्वास््यले प्रजनन प्रणाली ि 

प्रजनन अंगहरुको स्वास््य साथै यौनसंग सम्वहन्धत हवर्यहरुको बािेमा समेत जानकािी गने गदछर् । हकशोिावस्थामा 

शािीरिक तथा मानहसक परिवतछन तीव्र रूपमा हुने हुदँा हकशोिहकशोिीमा हवहभन्न प्रकािको हजज्ञासा आउने गदछर् । 

यहत वेला पयाछप्त मात्रामा सही जानकािी भएन भने उनीहरूका जीवनमा धेिै असिहरू (जस्तै; यौनजन्य िोगहरु 

लाग्ने, बलात्काि तफछ  प्रवतृ्त हुने, लाग ुपदाथछ दवु्यछसनी बन्ने, पढाइमा कमजोि हुने आहद) पनछ सक्र्न ्। पोर्ण तथा 
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प्रजनन स्वास््यसँग सम्बहन्धत हशक्षा, जानकािी तथा सचूनाले हकशोि हकशोिीहरूलाई आफ्नो स्वास््य प्रहत 

जागरुक बन्न प्रेरित गन े बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम माफछ त यस पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १, २ ि ४ का 

हकशोिीहकशोिीहरुलाई लहक्षत गरि पोर्ण तथा प्रजनन स्वास््य सम्बहन्ध ताहलम हमहत २०७७ चैत्र ३० गते १ (एक) 

हदने आयोजना गरिएको हथयो । खाद्यान्नमा सबैको पहुचँ कसिी बढाउने, स्थानीय स्तिमा उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग 

कसिी बढाउने, खाद्यान्न उत्पादन कसिी बढाउने, खाना पकाउँदा वा तयाि गदाछ खानाको गणु तथा पोर्क तत्त्वलाई 

कसिी नष्ट हुनबाट जोगाउने जस्ता ज्ञान ि सीपहरूको बािेमा हकशोिहकशोिीहरुलाई जानकािी गिाउन ुयस ताहलमको 

मखु्य उद्दशे्य िहकेो हथयो । प्रजनन ् स्वास््यले सिुहक्षत तथा सन्तहुष्टपणूछ यौन जीवन यापन गने सक्षमता, प्रजनन 

प्रहक्रयाको क्षमता ि यी कायछहरू कहहले, कहतसम्म गने भन्ने हनणछय गने स्वतन्त्रता पहन र् भन्ने कुिालाई इङ्हगत 

गदछर् । यसले महहला तथा परुुर्को ससुहूचत हुन पाउने अहधकाि ि सिुहक्षत, प्रभावकािी, धान्न सक्ने परिवाि हुन ुपन े

भन्ने कुिामा जोड हदने हवश्वास यस ताहलमले िाखेको हथयो । 

उपिर्धध 

पोर्ण तथा प्रजनन प्रजनन स्वास््य सम्बहन्ध अहभमखुीकिण कायछक्रमबाट हनम्नानसुािको हसकाई उपलव्धीहरु प्राप्त 

भएको दहेखन्र् । 

 प्रजनन ्स्वास््यको बािेमा जानकािी हाहसल गिेको दहेखयो ।  

 महहला ि परुुर्को प्रजनन ्अङ्ग ि हतनका कामहरूका बािेमा बताउन सक्ने पाईयो ।   

 गभछधािण प्रहक्रयाको बािेमा जानकाि भएको दहेखयो । 

 बच्चाको हलङ्ग हनधाछिण प्रहक्रया बािे अवगत भएको पाईयो । 

 यौन तथा प्रजनन ्अहधकािहरू बािेमा ससु्पष्ट भएको दहेखयो । 

 कुपोर्ण चक्र ि यसको असिका बािेमा बताउन सक्ने भयो । 

 स्थानीय स्तिमा उपलब्ध खानाका चाि प्रकाि ि महत्त्व बिेुको दहेखयो । 

 पोर्ण सम्बन्धी सेवाहरू पाइने ठाउँको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको दहेखयो । 

र्नश्कषि 

शिीिको सम्पणूछ हवकास तथा स्वस्थ िहनका लाहग खानामा शहक्त हदने, शिीि वहृद्ध गने ि सिुक्षा गने खानेकुिाहरू 

तथा सफा पानी आहद अथाछत ्सबै समहूबाट (गेडागडुी, अन्न, पशपुक्षीजन्य ि फलफूल) हमलाएि खाएमा सन्तहुलत 

भोजन हुन्र् । प्रजनन स्वास््य अन्तगछत सिुहक्षत यौन जीवन हबताउन,ु सन्तान जन्माउन सक्षम हुन ुि कहहले तथा 

कहत जना सन्तान जन्माउने भन्ने कुिाको आफैले स्वतन्त्रतापूवछक हनणछय गनछ पाउने कुिा पदछर्न ्। परिवाि हनयोजनका 

साधनहरूको पणूछ जानकािी प्राप्त गने ि प्रभावकािी परिवाि हनयोजनका साधन स्वतन्त्र रूपले र्नोट गने अहधकाि 

पहन यसै अन्तगछत पदछर् । महहलाका लाहग सिुहक्षत रूपमा सतु्केिी हुन पाउने, स्वस्थ हशश ुजन्माउन दम्पहतहरूका 

लाहग उपयकु्त स्वास््य सेवाको सहुवधा उपलब्धतता पहन प्रजनन स्वास््य हभतै्र पदछर्न ्। 
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६.२.२ र्कशोरीहरुिाई मर्हनावारी स्वच्छिा, प्रजनन स्वास््य िथा जीवन उपयोगी सीप िार्िम 

महहनावािी स्वास््य, सिसफाइ तथा स्वच्र्ता सम्बहन्ध भ्रम ि अन्धहवश्वासहरुलाई हचदै स्वस्थकि व्यवहाि ि 

मयाछहदत सामाहजक वाताविण सजृना गनुछ आजको मुख्य आवश्यकता िहकेो र् । हकशोिीहरुलाई महहनावािीका 

लाहग पवूछ तयािी गिाउन,े महहनावािीको समयमा आउन सक्ने समस्या ि समाधानको उपायहरु ि महहनावािी सम्बन्धी 

अन्य व्यवस्थापकीय कुिाहरु, महहनावािी सम्बन्धी भ्रमहरु, अफ्ठ्यािाहरु, हकशोिहकशोिी, यवुायवुती, परिवािको 

भहूमका जस्ता हबर्यहरुको बािेमा जानकािी गिाउने अहभप्रायले बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम माफछ त यस पिोहा 

नगिपाहलकाको वडा नं. १, २ ि ४ का हकशोिीहरुलाई लहक्षत गरि महहनावािी स्वच्र्ता तथा प्रजनन स्वास््य 

सम्बहन्ध ताहलम हमहत २०७८ बैशाख ३, ४ ि ५ गते १ (एक) हदने आयोजना गरिएको हथयो । हकशोिीहरुलाई 

महहनावािीका लाहग पवूछ तयािी गिाउने, महहनावािीको समयमा आउन सक्ने समस्या ि समाधानको उपायहरु ि 

महहनावािी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापकीय कुिाहरु, महहनावािी सम्बन्धी भ्रमहरु, अफ्ठ्यािाहरु, परिवािको भहूमका 

जस्ता हबर्यहरुको बािेमा जानकािी गिाउन ुयस ताहलमको मुख्य उद्दशे्य िहेको हथयो । महहनावािी स्वास््य, सिसफाइ 

तथा स्वच्र्ता सम्बन्धी भ्रम ि अन्धहवश्वासहरुलाई हचद ैस्वस्थकि व्यवहाि ि मयाछहदत सामाहजक वाताविण सजृना 

गनछ सहयोग पगु्ने हवश्वास यस ताहलमले हलएको हथयो ।  

उपिर्धध 

महहनावािी स्वच्र्ता तथा प्रजनन स्वास््य ताहलमबाट हनम्नानसुािको अपेहक्षत उपलव्धीहरु प्राप्त गिेको दहेखन्र् । 

 महहनावािी चक्रको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको दहेखयो । 

 महहनावाी हुदँा ध्यान पयुाछउन ुपने आधािभतू कुिाहरूमा ध्यान हदन सक्ने दहेखयो । 

 महहनावािी सम्बन्धी धािणा ि यथाथछ बािे प्रष्ट भएको दहेखयो । 

 महहनावािीको समयमा सिसफाई ि ब्यवस्थापन कसिी गने भनेि जानकािी प्राप्त भएको दहेखयो । 

 महहनावािीको समयमा सिसफाईको महत्व बुिेको पाईयो । 

 महहनावािीको समयमा प्रयोग गरिने प्याड वा कपडाको व्यवस्थापन गने भन्ने जानकाि भएको दहेखयो । 

र्नश्कषि 

महहनावािी सम्बन्धमा सही ि त्यपणूछ जानकािी गिाउन ुतथा महहनावािी महहलाको जीवनमा हुने एउटा सामान्य 

प्राकृहतक शािीरिक प्रहक्रया हो । महहनावािी सम्बन्धमा सही जानकािी पाउनाले यस सम्बन्धी भएका गलत धािणहरू 

हटाउन मद्दत पगु्नकुा साथै महहनावािीका बेलामा हुने दखुाइ लगायतका अप्ठ्यािाहरूको व्यवस्थापन गनछ ि 

महहनावािी हुदँाका बेलामा गनुछपने सिसफाइबािे जानकािी गिाई स्वस्थ जीवन हजउनमा मद्दत पयुाछउन सहकन्र् । 

महहनावािीको समयमा अरू हदनमा जस्तै साधािण काम गने ि आफ्नो शिीिको सिसफाईमा तथा पोर्णयकु्त 

खानेकुिामा हवशेर् ध्यान हदनपुर्छ ।  
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६.३ खानेपानी िथा सरसफाई के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.३.१ र्वद्याियमा साबुन पानीिे हाि धुने बानी व्यवहार प्रवर्द्िन गनि अर्भमुखीकरण 

नेपाल लगायत हवश्वमा िाम्रोसँग हात नधनुाले कैयौं पटक महामािी फैहलएको घटना हाम्रो साम ुनौलो रै्न । आफ्ना 

हातहरु सफा िाख्न ु स्वास्थको हहसाबले महत्वपणूछ हो । सफा हातले िोग व्याधी लगायत अन्य संक्रमण ि 

हकटाणहुरुबाट समेत हामीलाई बचाउँर् । हवश्वभरि नै हात सफा नभएका कािणले नै हबहभन्न िोग अहन संक्रमणहरुका 

कािण लाखौंले मतृ्यवूिण गरिसकेको त्याँकले दखेाउँर् । अहहल ेपहन प्रहतवर्छ हवश्वभरि करिब १ किोड ९० लाख 

बालबाहलकाको मतृ्यु गिाउने एक मुख्य कािण िाडापखाला पहन हो । जनु िोग हात िाम्री नधोएका कािणबाट लाग्ने 

गदछर् । खाना खान ुअहघ, खाए पहर्, शौचालय प्रयोग पहर् ि अन्य आवश्यक अवस्थामा हात धनुे बानी बच्चैदहेख 

बसाल्न जरुिी र् । बच्चाहरुले िाम्रिी हात नधनुाले धेिै प्रकािका िोगहरुबाट संक्रमण भएको पाइन्र् । हवश्वमा हिेक 

३ मध्ये एक जना नवजात बालबाहलका िाडापखालाले औसतमा संक्रमण हुने त्याङ्क र् । 

 

िाम्रिी हात धनु,े सफा पानीको प्रयोग गने अहन साबनु पानीको प्रभावकािी उपयोग गनाछले हात सफा भएि 

िाडापखाला लगायत अन्य संक्रामक िोगहरु लाग्नबाट आफुलाई जोगाउने अहभप्रायले बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम 

अन्तगछत यस पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १, २ ि ४ का अध्ययनित हवद्याथीहरुलाई लहक्षत गरि हमहत २०७७ 

चैत्र २६, २७ ि ३० गते १ (एक) हदने हवद्यालयमा साबुन पानीले हात धनुे बानी व्यवहाि प्रवधछन सम्बहन्ध 

अहभमुखीकिण कायछक्रमको आयोजना गरिएको हथयो । हात धनुे चलन ि व्यवहाि मात्र पहन हनयहमत ि प्रभावकािी 

गनछ सके किौडोंको संख्यामा जीवन बचाउन सहकन्र् भन्ने उद्दशे्यका साथ यो अहभमखुीकिण कायछक्रम सञ्चालन 

गरिएको हथयो ।  

उपिर्धध 

हवद्यालयमा साबनु पानीले हात धनुे बानी व्यवहाि प्रवद्धछन सम्बहन्ध अहभमुखीकिणका उपलब्धिहरु ब्िम्ि प्रकार 

रहेको देब्िन्छ । 

 हात धनुे बानी व्यवहािको हवकास भएको 

 िाडा पखाला, कोहभड-१९ लगायत अन्य हवहभन्न सरुवा िोगहरुको िोकथाममा सहयोग पगु्ने 

 हवहभन्न संक्रामक िोगहरुका कािणले हुने मतृ्य ुदिमा कमी आउने  

 आम नागरिकको स्वास््य अवस्थामा सधुाि ल्याउन सहयोग पगु्ने 

 दीगो सिसफाइ ि स्वच्र्ता हाहसल उपयोगी हुने 

र्नश्कषि 

साबनु पानीले हात धनुे प्रहक्रया धेिै फाइदाकािी तथा उपयोगी िहकेो र् । हातमा आउने हकटाणकुो संख्यामा कमी 

ल्याउन साबनु पानीले हनयहमत हात धनुे बानीको हवकास गनुछ पदछर् । कोिोना भाइिसको संक्रमणबाट समेत बच्न 

साबनु पानीले हात धनु ुसबैभन्दा प्रभावकािी उपाय िहकेो हवशेर्ज्ञहरूको हनरकर्छ िहकेो र् । यी सबै हवर्यहरुलाई 
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मनन ्गद ैहवद्यालयमा साबनु पानीले हात धनुे बानी व्यवहाि प्रवधछन गिी घि परिवाि, समाज हुद ै हसंगो िारिलाई 

सिसफाई उन्मुख बनाउन ेअहभप्रायले यो प्रवधाछनात्मक हक्रयाकलाप माफछ त सकािात्मक सन्दशे प्रवाह गनछ खोहजएको 

हथयो ।  

६.४ पशुपंक्षी र्वकास के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.४.१ पशुजन्य उत्पादन र्वर्वर्धकरण िार्िम 

नेपालको भौगोहलक बनावट, हावापानीको हहसावले कृहर् के्षत्र एक प्रचिु सम्भावना बोकेको आहथछक के्षत्रको रुपमा 

परिहचत र् । नेपालमा कृहर्को उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई गरिबी न्यहूनकिण ि खाद्य सिुक्षामा टेवा पयुाछउन ु

आजको मुख्य आवश्यकता िहकेो र् । यसका लाहग कृहर् उत्पादनको हवहवहधकिण, प्रशोधन तथा मलू्य अहभवहृद्ध, 

कृहर्याहन्त्रकिण, बजािीकिण जस्ता महन्वपणू पक्षहरुलाई दृहष्टगत गिी नेपाल सिकािले कृहर् के्षत्रको हवकासका 

लाहग प्राथहमकतामा िाखेको पशपुंक्षीपालन एक प्रमखु के्षत्र हो । नेपाली समाजको आधहुनक जीवनशैली तफछ  बढ्दो 

आकर्छण तथा खाद्य पोर्ण सम्बन्धी जनचेतनाको वहृद्धले गदाछ मलुकुमा पशपुंक्षीजन्य पदाथछको माग हदनानहुदन बढ्न े

क्रममा र् । बढ्दो मागलाई आपहुतछ गनछ पशपुंक्षी पालक कृर्कहरुले सफलतापवूछक व्यवसाय संचालन गिी आहथछक 

लाभ हलन सक्ने यो गहन अवसिको रुपमा िहकेो र् ।  

 

बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम अन्तगछत पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. ४, लौकाहाका हकशोिी, गभछवती ि 

सतु्केिीहरुलाई लहक्षत गरि पशजुन्य पौहष्टक आहािाको उत्पादनमा वहृद्ध ल्याई पशपुालक कृर्कहरुको जीवन एवं 

आहथछकस्ति उकास्नमा योगदान पयुाछउने अहभप्रायले हमहत २०७८ बैशाख ४ गते १ (एक) हदने पशजुन्य 

हवहवहधकिण ताहलमको आयोजना गरिएको हथयो । सनुौलो हजाि हदनका लहक्षत वगछहरुको ज्ञान, सीप ि क्षमता 

हवकास गनुछ यस ताहलमको मुख्य उद्दशे्य िहकेो हथयो । 

उपिर्धध 

पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिण ताहलमबाट हनम्नानसुािका उपलहव्धहरु हाहसल भएको दहेखन्र् । 

 यो ताहलम पिात पशपुालनबाट खाद्य सिुक्षाको परिपहूतछ गनछ सक्षम भएको दहेखयो । 

 आफ्नो श्रोत साधन, बजाि पहुच तथा मागको आधािमा पशपुालन गनछ आवश्यक ज्ञान प्राप्त भएको 

दहेखयो ।  

 पशजुन्य उत्पादनका सम्भाहवत जोहखमहरुको वािेमा अवगत भएको पाईयो । 

 पशजुन्य उत्पादनहरुको बजािीकिण प्रहक्रयाको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको पाईयो ।  

 आय आजछनमा बढोत्तिी गनछ योग्य ि सक्षम भएको दहेखयो ।  

 पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिणको बािेमा आधािभतू जानकािी हाहसल भएको पाईयो । 

र्नश्कषि 
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पशपुालन व्यवसायले एकाहति िोजगािी अहभवहृद्ध गनछ महत्वपणूछ भहूमका खेल्दर् भने अको हति पशजुन्य उत्पाहदत 

खाद्य सामाग्रीबाट प्रोहटन जन्य उच्च कोहटको आहािा आपहूतछ हुन गई मलुकुको खाद्य पोर्ण सिुक्षामा समेत गहन 

टेवा पयुाछउन मद्दत गर्छ । नेपाली समाजको आधहुनक जीवनशैली तफछ  बढ्दो आकर्छण तथा खाद्य पोर्ण सम्बन्धी 

जनचेतनको वहृद्धले गदाछ मलुकुमा पशपुन्र्ी जन्य पदाथछको माग हदनानहुदन बढ्न ेक्रममा र् । बढ्दो मागलाई आपहुतछ 

गनछ पशपुन्र्ी पालक कृर्कहरुले सफलतापवूछक आफ्नो व्यवसाय संचालन गिी व्यवसायबाट आहथछक लाभ हलन 

सक्ने यो गहन अवसि हो । 

६.४.२ र्कशोरी िथा सुनौिा हजार र्दनको घरपररवारका सदस्यहरुिाई पशुपंक्षीपािन सम्बर्न्ध िार्िम 

दधू, मास,ु अन्डा, उन, श्रम आहदका लाहग जनाविहरूलाई घिमा पाल्ने कामलाई पशपुालन भहनन्र् । दधू तथा 

दधूजन्य उत्पादन, मास ुि अन्डा प्रोहटनका भिपदाछ स्रोत पहन हनु ्। यसको परिपहूतछ गनछ पहन पशपंक्षी पालन व्यवसाय 

गने गरिन्र् । पशपुंक्षी पालन आयस्रोत मजबुत हुनकुो साथै जीवनयापनमा सहजता आउँर् । पश ुपालन के्षत्रले कुल 

गाहछस््य उत्पादनमा करिब ११ प्रहतशत ि कुल कृहर् गाहछस््य उत्पादनमा २६.६ प्रहतशत योगदान गदै आएको र् । 

यस क्षेत्रको हवशेर् आहथछक महत्व िहकेो र् । िाहरिय समस्याको रुपमा दहेखएको मात ृतथा बालबाहलका कुपोर्णको 

समस्या न्यनूीकिणमा पशजुन्य उत्पादन दधू, अण्डा ि मासलेु महत्वपणूछ भहूमका हनवाछह गदछर् । त्यसैले यो दशेलाई 

कुपोर्ण मकु्त ि पशजुन्य उत्पादनमा आत्महनभछि बनाउन पशुपालन व्यवसायमा जोड हदई िाहरिय समस्याको रुपमा 

िहकेो कुपोर्ण हनमूछहलकिण सहयोग पने आजको मुख्य आवश्यकता िहकेो र् ।  

 

पशपुंक्षी पालन नेपाली कृहर् प्रणालीको एक अहभन्न अंग हो । पशपुंक्षी पालन कायछ नेपाली कृर्कहरुले पिम्पिा 

दहेख नै गद ैआएको भएतापहन उन्नत नश्लको पशपुालन गरि यसको व्यवसायीकिण भने हालैको दशकमा मात्र हुन 

गएको र् । पशपुंक्षी पालन व्यवसायले िोजगारिमा वहृद्ध गनुछको साथै पश ुतथा पंक्षी जन्य उत्पाहदत खाद्य सामाग्रीबाट 

प्रोहटन जन्य उच्च कोटीको आहािा आपहूतछ हुन गई मलुकुको खाद्य पोर्ण सिुक्षामा टेवा पयुाछउन मद्दत गर्छ । सनुौलो 

हजाि हदनका हकशोिी, गभछवती ि सतु्केिीहरुलाई पशपुंक्षी पालन ताहलमको माध्यमबाट दशेमा पशजुन्य पौहष्टक 

आहािाको उत्पादनमा वहृद्ध ल्याई पशपुंक्षी पालक कृर्कहरुको जीवन एवं आहथछक स्ति उकास्नमा योगदान पयुाछउने 

उद्दशे्यले बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम अन्तगछत पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १ ि २ मा हमहत २०७८ बैशाख २ ि ३ 

गतेका हदन १ (एक) हदने पशुपंक्षी पालन ताहलमको आयोजना गरिएको हथयो । सनुौलो हजाि हदनका लहक्षत 

वगछहरुको पशपुंक्षी पालन सम्बहन्ध ज्ञान, सीप ि क्षमता हवकास गनुछ यस ताहलमको मखु्य उद्दशे्य िहकेो हथयो । 

उपिर्धध 

पशपुंक्षी पालन ताहलमबाट हनम्नानसुािका उपलहव्धहरु हाहसल भएको दहेखन्र् । 

 पशपुंक्षी पालन ताहलम पिात पशपुालनबाट खाद्य सिुक्षाको परिपहूतछ गनछ सक्षम भएको दहेखयो । 

 आफ्नो श्रोत साधन, बजाि पहुच तथा मागको आधािमा पशपुालन गनछ आवश्यक ज्ञान प्राप्त भएको 

दहेखयो ।  
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 पशजुन्य उत्पादनका सम्भाहवत जोहखमहरुको वािेमा अवगत भएको पाईयो । 

 पशजुन्य उत्पादनहरुको बजािीकिण प्रहक्रयाको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको पाईयो ।  

 आय आजछनमा बढोत्तिी गनछ योग्य ि सक्षम भएको दहेखयो ।  

 पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिणको बािेमा आधािभतू जानकािी हाहसल भएको पाईयो । 

र्नश्कषि 

पशपुंक्षी पालन व्यवसायले एकाहति िोजगािी अहभवहृद्ध गनछ महत्वपूणछ भहूमका खेल्दर् भने अको हति पशजुन्य 

उत्पाहदत खाद्य सामाग्रीबाट प्रोहटन जन्य उच्च कोहटको आहािा आपहूतछ हुन गई मलुकुको खाद्य पोर्ण सिुक्षामा 

समेत गहन टेवा पयुाछउन मद्दत गर्छ । नेपाली समाजको आधहुनक जीवनशैली तफछ  बढ्दो आकर्छण तथा खाद्य पोर्ण 

सम्बन्धी जनचेतनको वहृद्धले गदाछ मलुकुमा पशपुन्र्ी जन्य पदाथछको माग हदनानहुदन बढ्ने क्रममा र् । बढ्दो मागलाई 

आपहुतछ गनछ पशपुकं्षी पालक कृर्कहरुले सफलतापवूछक आफ्नो व्यवसाय संचालन गिी व्यवसायबाट आहथछक लाभ 

हलन सक्ने यो गहन अवसि हो । 

६.५ कृर्ष र्वकास के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.५.१ िरकारीको उन्नि र्बउ र्वजन र्विरण 

नेपालको ग्राहमण भेगका लाहग किेसाबािी एकदमै उपयकु्त ि महत्वपणूछ र्, जहाँ घि नहजकै िहकेो खाली जग्गामा 

हनयहमत रुपमा तिकािी उत्पादन गनछ सहकन्र् । किेसाबािी खेती भन्नाले घिको नहजक वा वरिपरि िहकेो खाली 

जग्गामा भान्सामा आवश्यक पने सबै हकहसमका तिकािीहरु कम कम रुपमा गरिने खेतीलाई नै किेसाबािी भहनन्र् । 

माहनसहरुले सधै जसो मार्ा, मास,ु अण्डा खान असम्भव नै हुने हुदाँ मानव शिीिलाई चाहहने पोर्क तत्वहरु पणूछ 

रुपमा प्राप्त गनछ सहकिहकेो हुदनै । त्यसकै परिपहूतछ गनछ हवहभन्न हकहसमका सागपात ि तिकािीहरुबाटै पोर्क तत्वहरु 

पिुा गनछ उन्नत जातका वरे् तिकािीको हबउ हवतिण माफछ त किेसाबािीमा तिकािी खेती सहजलो, महत्वपणूछ ि उपयोगी 

िहकेो र् । सनुौलो हजाि हदनका हकशोिी, गभछवती ि सतु्केिीहरुलाई उन्नत जातका तिकािीका हबउ हवतिणको 

माध्यमबाट किेसाबािी तिकािी खेतीको प्रवद्धछन गरि वर्छ भरि नै हनयहमत रुपमा ताजा, आगाछहनक तथा हवर्ादी िहहत 

तिकािीको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गने अहभप्रायले पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं. १, २ ि ४ मा हमहत 

२०७७ चैत्र २६ गते दहेख उन्नत जातका तिकािीको हबउ हवतिण गने कायछको शुभािम्भ गरिएको हथयो ।  

 

घिबाट हनस्कने फोहिको उहचत व्यवस्थापन गिेि घिको फोहिबाट घिमै मल बनाई सोही मलको प्रयोग गिेि घि 

रे्उमै िहकेा खाली जहमनमा किेसाबािी बनाई तिकािी उत्पादन गनछ सहकन्र् । अहहले हाम्रो भान्सामा हभहत्रने 

अहधकांश साग सब्जी बजािबाट आयात हुन्र् । बजािमा व्यवसाहयक तिकािी खेतीबाट व्यवसाहयक ढंगले गरिने 

खेतीमा िासायहनक मलखाद, हकटनार्क और्धीको अत्यहधक प्रयोग गने गरिन्र् । खानेकुिामा प्रयोग गरिने यस्ता 

िसायन सोिै हाम्रो शिीिमा हभहत्रन्र्, जसको परिणाम स्वरुप हवहभन्न घातक िोगहरु जस्तैिः क्यान्सि, हमगौलाको 
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िोग, मटुु िोग जस्ता अन्य िोग व्याहधहरुमा वहृद्ध हुने गिेको र् । आफ्नै बािीमा जैहवक हवहधबाट उत्पादन गिेि 

सागसब्जी सेवन गनुछ सवोत्तम हवकल्प हो । घिको आसपासमा िहकेो सानो किेसाबािीबाट आफुलाई आवश्यक 

सागसब्जी उत्पादन गनछ सहकन्र् । यसिी किेसाबािी बनाउँदा शदु्ध, ताजा ि जैहवक सागसब्जी खान पाइन्र् । 

उपिर्धध 

उन्नत जातका तिकािीको हबउ हवतिण कायछक्रम सञ्चालन पिात लाभग्राहीहरुमा हनम्न उपलहव्धहरु हाहसल हुने 

अनमुान गरिएको हथयो । 

 आफ्नो श्रोत साधन, बजाि पहुच तथा मागको आधािमा किेसाबािीमा तिकािी खेती गनछ सक्षम हुने 

दहेखयो ।  

 किेसाबािीमा तिकािी खेती गदाछ खाद्य सिुक्षामा टेवा पगु्ने परिपहूतछ हुने दहेखयो । 

 किेसाबािीमा तिकािी खेती गदाछ पौहष्टक अहािाको परिपहूतछ हुने दहेखयो । 

 पौहष्टक अहािाको परिपहूतछमा थप व्ययभाि नभई आहथछक अवस्थामा समेत सधुाि हुने दहेखयो । 

 ताजा, जैहवक, हवर्ादी िहहत तिकािीको उपभोग गनछ समथछ हुने दहेखयो ।  

र्नश्कषि 

उन्नत जातका तिकािीको हबउ हवतिण कायछक्रमको माध्यमबाट किेसाबािीमा तिकािी खेती गरि मानव शरििलाई 

चाहहने आवश्यक पौहष्टक आहािाको परिपहूतछको साथसाथै आहथछक हस्थहतमा समेत सधुाि ल्याउने गदछर् । परिवािको 

खाद्य तथा पोर्ण आवश्यकता परिपहूतछ गनुछको साथै हवहभन्न मौसमी/बेमौसमी तिकािीहरु उपभोग गनछ सहकन्र् । यस 

प्रकािको खेती प्रणालीबाट फिक फिक पौहष्टक तत्व भएका हवहभन्न हकहसमका तिकािी उत्पादन हुनकुा साथै दहैनक 

खानपानमा सधुाि भई खाद्य तथा पोर्ण सिुक्षामा महत्वपणूछ भहूमका खेल्ने गदछर् । यस कायछक्रम अन्तगछत उन्नत 

जातका तिकािी हबउको कम्पोहजट हमनी हबउ हकट बनाएि हवतिण गरिएको हथयो । एउट कम्पोहजट हमनी हबउ 

हकटमा  हभण्डी, हघिौला, किेला, लौका, हिहगनी, बोडी ि सागको हबउ िाहखएको हथयो । यो हबउ हकट १००० 

घिपरिवािलाई हवतिण गरिएको र्  । 

६.५.२ Food Composition Table प्रकाशन गरी र्कशोरी िथा सुनौिा हजार र्दनका पररवार िर्क्षि 

गरी र्विरण 

सनुौलो हजाि हदनका हकशोिी, गभछवती ि सतु्केिीहरुलाई Food Composition Table हवतिण गिी मानव 

शरििलाई चाहहने आवश्यक पौहष्टक तत्वको परिपहूतछ गनछ हदनहु कहत प्रकािको खाना खान ुपर्छ, खानामा के के खान ु 

पर्छ आहद जस्ता कुिाहरुको माध्यमबाट जनचेतना अहभवहृद्ध गने उद्दशे्य िहकेो हथयो ।  पिोहा नगिपाहलकाको वडा 

नं. १, २ ि ४ मा हमहत २०७८ अर्ाढ १६ गते दहेख Food Composition Table को हवतिण गरिएको हथयो । 

वडा नं. १ मा ३००, वडा नं. २ मा ३०० ि वडा नं. ४ मा ४०० घिपरिवािका हकशोिहकशोिी, गभछवती ि 

सतु्केिीहरुलाई लहक्षत गरि Food Composition Table हवतिण गरिएको हथयो ।  
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६.६ र्शक्षा के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.६.१ कक्षा १ देर्ख १० सम्मका र्वद्याथीहरुिाई जुकाको औषधी खुवाउने 

पिोहा नगिपाहलका अन्तगछतका ५ वटा हवद्यालयहरुमा अध्ययनित कक्षा १ दहेख १० सम्मका हवद्याथीहरुको 

स्वास््य अवस्थालाई मध्यनजि गिी जकुाको और्धी खवुाउने कायछक्रम िाहखएको हथयो । करिब ४००० 

हवद्यािथीहरुलाई जकुाको और्धी खवुाउने लक्ष्य िहकेो हथयो । कोहभड-१९ महामािीको दोश्रो लहिको जोहखमका 

कािण हवद्यालयहरु बन्द िहकेोले जकुाको और्धी खरिद भई सम्बहन्धत हवद्यालयहरुलाई हस्तान्तिण गरिएको हथयो 

। हवद्यालय खलु्ने हनहित नभएकोले अर्ाढको अहन्तम हति हवद्याथीहरुको घि घिमा पगुी जुकाको और्धी खवुाउने 

काम सम्पन्न गरिएको हथयो ।  

६.७ स्वास््य के्षत्र अन्िगिि सञ्चार्िि र्ियाकिापहरु 

६.७.१ पोषण सामग्री ढुवानी, ओर्टसीको स्थापना वा सुदृढीकरण  

कोहभड-१९ महामािीको दोश्रो लहिको कािण ओहटसीको स्थापना वा सदुृढीकिण कायछक्रम नगिी गभछवती तथा 

सतु्केिी महहलाहरुमा हुने कुपोर्णको अवस्थालाई ध्यानमा िाखी पिोहा नगिपाहलकाको वडा नं.१, २ ि ४ का 

स्वास््य संस्थाहरुमा हमहत २०७८ अर्ाढ १०, १५ ि १६ गतेका हदन गभछवती महहलाहरुलाई पौहष्टक अहाि हबतिण 

कायछक्रम अन्तगछत अण्डा ि चना हबतिण गने कायछ भएको हथयो । पोर्णका अवस्था अहत नै दयनीय िहकेो यस 

के्षत्रका महहला तथा नवजात हशशकुो स्वास््य अवस्थामा सधुाि ल्याउन गभछवती जाँच गिाई िहकेी महहलालाई 

पौहष्टक तत्व आपहूतछ गिाउने उदशे्यले हबपन्न गरिव महहलालाई पौहष्टक खानाको अभावमा कुपोण भई कुपोहर्त 

बच्चा जन्म हदने अवस्थामा सुधाि ल्याउने अहभप्रायले यो कायछक्रम आयोजना गरिएको हथयो । 

उपिर्धध 

हाल हबश्वब्याहप महामािीको रुपमा फैहलएको कोहभड १९ को अवस्थामा हवपन्न बगछमा पौहष्टक खाना को अभावमा 

हुने कुपोहर्त दिको बहृद्धलाई िोक्ने ि कुपोहर्त हशशकुो जन्ममा कमी ल्याउने ऊदशे्यले १७५ जना गभछवती 

महहलाहरुलाई अण्डा ि चना हवतिण गरिएको हथयो । 

र्नश्कषि 

नवजात हशश,ु गभछवती तथा सतु्केिी महहलाहरुलाई लहक्षत गिी नगिपाहलकाका अहत गरिब, हवपन्न वगछ एवं 

खाद्यान्न संकट भएका घिपरिवािका नवजात हशश,ु गभछवती तथा सतु्केिी महहलाहरुलाइ पोर्णयकु्त खाद्यान्न हबतिण 

गरिएको हथयो । हवपन्न घिपरिवािलाई पौहष्टक खाद्यान्नमा पहुचँ पयुाछउने उदशे्यका साथ हवतिण गरिएको खाद्यान्न 

प्याकेजमा प्रहत परिवाि ५ हक.ग्रा. चना ि ३० वटा अण्डा हवतिण गरिएको र् ।  
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ि.स र्ियाकिापहरु इकाई 

वार्षिक  खचि स्रोि िाभार्न्वि 

िक्ष्य प्रगर्ि 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
आन्िररक घरघुरी मर्हिा पुरुष 

१००० 

र्दनका आमा 
र्कशोरी 

के्षत्रिः कृहर् हवकास 

१.१ 

Food Composition Table प्रकाशन 

गिी हकशोिी तथा स.ुह.हद. परिवाि लहक्षत 

गिी हवतिण गन े

गोटा १००० १००० संघीय सिकाि     १००० ४०० ० ३०० ३०० 

१.२ तिकािीको उन्नत हवउ हवजन हवतिण पैकेट १००० १००० संघीय सिकाि     १००० ४०० ० ३०० ३०० 

क्षेत्रिः पश ुहवकास 

२.१ पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिण ताहलम  समहू १ १ संघीय सिकाि     ३० ३० ० १५ ० 

२.२ 

हकशोिी तथा सनुौला हजाि हदनको 

घिपरिवािका सदस्यलाई पशपुंक्षीपालन 

सम्बन्धी ताहलम सञ्चालन गन े

समहू २ २ संघीय सिकाि     ६० ६० ० ५० १० 

क्षेत्रिः स्थानीय हवकास 

३.१ 

पोर्ण स्वंयसेवक, हनवाछह भत्ता प्रहत 

महहना रु १८५०० को दिल े२४०५०० 

चाडपवछ खचछ १८५०० सञ्चाि खचछ 

६००० ि पोशाक भत्ता १०००० 

जना १ १ संघीय सिकाि               

३.२ 
पोर्ण स्वंसेवक थप हनवाछह खचछ 

पाहलकाबाट 
जना १ १     

नगिपाहल

का 
          

३.३ 
वडास्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. 

सहमहतको बैठक तथा हक्रयाहशलता 
वडा ९ ९ संघीय सिकाि     
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३.४ 

पोर्ण भत्ता सदपूयोगको लाहग 

स्याहािकताछलाई अहभमखुीकिण प्रत्येक 

वडामा 

वडा ९ ९ संघीय सिकाि     २२५ १५० ० ७५   

३.५ 

नगिस्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. 

सहमहतको बैठक तथा हक्रयाहशलता 

अहभमखुीकिण सहहत 

पटक ३ ३ संघीय सिकाि               

३.६ 

गभछवती, सतु्केिी, स्तनपान गिाइिहकेा 

महहला तथा हकशोिीहरु लगायतका पोर्ण 

सम्बन्धी त्यांक (प्रोफाइल) संकलन तथा 

अद्यावहधक गन े 

पटक १ १ संघीय सिकाि               

३.७ 
पोर्ण सम्बन्धी हबहभन्न अहभयान, हदवस, 

सप्ताह, सचुना प्रवाह गन े
पटक १ १ संघीय सिकाि               

क्षेत्रिः हशक्षा 

४.१ 

१ वटा सामदुाहयक हवद्यालयमा खानेपानी 

तथा सिसफाइको लाहग सामग्री उपलब्ध 

गिाउने  

पटक १ १ संघीय सिकाि               

४.२ 
कक्षा १ दहेख १० सम्मका हवधाथीहरुलाई 

जकूाको और्धी खवुाउन े
जना १००० १००० संघीय सिकाि     १००० ४७० ५३० ० ४७० 

क्षेत्रिः महहला तथा बालबाहलका 

५.१ 
हकशोि हकशोिीलाई पोर्ण, प्रजनन 

स्वास््य सम्बहन्ध अहभमखुीकिण 
समहू ३ ३ संघीय सिकाि     ९० ९० ० ० ९० 
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५.६ 

हकशोिीहरुलाई महहनावािी स्वच्र्ता, 

प्रजनन स्वास््य तथा जीवन उपयोगी सीप 

ताहलम सञ्चालन 

समहू ३ ३ संघीय सिकाि     ९० ९० ० ० ९० 

क्षेत्रिः खानेपानी तथा सिसफाई 

६.१ 
MWASHCC बैठक तथा 

अहभमखुीकिण 
पटक १ १ संघीय सिकाि               

६.२ 
हवद्यालयमा साबुन पानीले हात धनू ेबानी 

व्यवहाि प्रवधछन गनछ अहभमखुीकिण 
समहू ३ ३ संघीय सिकाि     १२३ १२३  ५५  ०  ६८  

क्षेत्रिः स्वास््य 

७.१ 

पोर्ण सामग्री ढुवानी ओटीसीको स्थापना 

वा सदुृढीकिण ओटीसीहरू संचालनको 

लाहग स्वास््यकमीहरू ि महहला स्वास््य 

स्वास््य स्वयंसेवीका लाहग  लाहग संचाि, 

यातायात तथा उत्प्रेिणा खचछ  

पटक १ १ संघीय सिकाि     १७५ १७५ ० १७५ ० 
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७. आ.व. २०७७/७८ मा बहुके्षत्रीय पोषण योजना अन्िरगि र्वत्तीय प्रगर्ि र्ववरण 

ि.स र्ियाकिापहरुको र्ववरण 

बार्षिक बजेट खचि र्बवरण 
कैर्फयि 

(बााँकी रकम) 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

िह 
जम्मा 

संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

िह 
जम्मा 

१ 

पोर्ण स्वंयसेवक, हनवाछह भत्ता प्रहत महहना रु 

१८५०० को दिले २४०५०० (चाडपवछ खचछ 

मसेत) सञ्चाि खचछ ६००० ि पोशाक भत्ता 

१०००० 

२५६५०० ० ७८००० ३३४५०० २५६५०० ० ७८००० ३३४५०० ० 

२ 
वडास्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. सहमहतको 

बैठक तथा हक्रयाहशलता 
१३५००० ० ० १३५००० १३५००० ० ० १३५००० ० 

३ 

पोर्ण भत्ता सदपूयोगको लाहग 

स्याहािकताछलाई अहभमहूखकिण प्रत्येक 

वडामा 

१८०००० ० ० १८०००० १८०००० ० ० १८०००० ० 

४ 

नगिस्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. सहमहतको 

बैठक तथा हक्रयाहशलता अहभमहूखकिण 

सहहत 

९०००० ० ० ९०००० ३०००० ० ० ३०००० ६०००० 

५ 

गभछवती, सतु्केिी, स्तनपान गिाइिहकेा 

महहला तथा हकशोिीहरु लगायतका पोर्ण 

सम्बन्धी त्यांक (प्रोफाइल) संकलन तथा 

अद्यावहधक गन े 

९०००० ० ० ९०००० ० ० ० ० ९०००० 
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६ 
पोर्ण सम्बन्धी हबहभन्न अहभयान, हदवस, 

सप्ताह, सचुना प्रवाह गन े
३०००० ० ० ३०००० ० ० ० ० ३०००० 

७ 
हकशोि हकशोिीलाई पोर्ण, प्रजनन स्वास््य 

सम्बहन्ध अहभमहूखकिण 
९०००० ० ० ९०००० ९०००० ० ० ९०००० ० 

८ 

हकशोिीहरुलाई महहनावािी स्वच्र्ता, प्रजनन 

स्वास््य तथा जीवन उपयोगी सीप ताहलम 

सञ्चालन 

९०००० ० ० ९०००० ९०००० ० ० ९०००० ० 

९ 

पोर्ण सामग्री ढुवानी ओटीसीको स्थापना वा 

सदुृढीकिण ओटीसीहरू संचालनको लाहग 

स्वास््यकमीहरू ि महहला स्वास््य स्वास््य 

स्वयंसेवीका लाहग  लाहग संचाि, यातायात 

तथा उत्प्रेिणा खचछ  

१४९००० ० ० १४९००० १४९००० ० ० १४९००० ० 

१० 

१ वटा सामदुाहयक हवद्यालयमा खानेपानी 

तथा सिसफाइको लाहग सामग्री उपलब्ध 

गिाउन े 

८००००० ० ० ८००००० ८००००० ० ० ८००००० ० 

११ 
कक्षा १ दहेख १० सम्मका हवधाथीहरुलाई 

जकूाको और्धी खुवाउने 
१०००० ० ० १०००० ३२००० ० ० ३२००० -२२००० 

१२ MWASHCC बैठक तथा अहभमुखीकिण ३७५०० ० ० ३७५०० ० ० ० ० ३७५०० 

१३ 
हवद्यालयमा साबनु पानीले हात धनुे बानी 

व्यवहाि प्रवधछन गनछ अहभमखुीकिण 
९०००० ० ० ९०००० ९०००० ० ० ९०००० ० 
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१४ 
Food Composition Table गिी हकशोिी 

तथा स.ुह.हद. परिवाि लहक्षत गिी हवतिण गने 
१२५००० ० ० १२५००० १२४८६५ ० ० १२४८६५ १३५ 

१५ तिकािीको उन्नत हवउ हवजन हवतिण ६००००० ० ० ६००००० ६००००० ० ० ६००००० ० 

१६ पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिण ताहलम  ३०००० ० ० ३०००० ३०००० ० ० ३०००० ० 

१७ 

हकशोिी तथा सनुौला हजाि हदनको 

घिपरिवािका सदस्यलाई पशपुंक्षीपालन 

सम्बन्धी ताहलम सञ्चालन गने 

६०००० ० ० ६०००० ६०००० ० ० ६०००० ० 

जम्मा २८६३००० ० ७८००० २९४१००० २६६७३६५ ० ७८००० २७४५३६५ १९५६३५ 
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८. बहुके्षत्रीय पोषण योजनाका र्ियाकिापहरुको समग्र र्स्थर्ि िथा र्वस्िृि मूलयांकन, 

प्रगर्िको सारांश 

बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाले परिलहक्षत गिेको नहतजा प्राप्त गनछ आहथछक बर्छ २०७७/७८ मा यस पिोहा नगिपाहलकामा 

कायछक्रम कायछन्वयनका लाहग ब.उ.हश.नं. ३६५००१०६ मा रु. २८६३००० बजेट िकम हवहनयोजन भए अनरुुप 

हवहभन्न हबर्यगत के्षत्रहरुसंगको समन्वय, सहकायछ ि नेततृ्वमा सफलतापवूछक कायछक्रम कायछन्वयन गरि सम्पन्न 

गरिएको हो । बहुके्षत्रीय पोर्ण कायछक्रम सञ्चालन तथा कायछन्वयन मागछदशछन, २०७७ अनुसाि हबर्यगत क्षेत्रहरुले 

अहनवायछ सञ्चालन गनुछ पने हक्रयाकलापहरुमा हबशेर् जोड हदद ैसमय सापेक्ष ि स्थानीय क्षेत्र तथा अनकुुलतालाई 

ध्यानमा िाखी अन्य अहतरिक्त हक्रयाकलापहरु समेत सञ्चालन गरिएको हथयो । कायछक्रम कायछन्वयनको सन्दभछमा 

हबद्यमान कोहभड-१९ को दोश्रो लहि आउन ुभन्दा अगाडी सञ्चालन भएका ताहलम गोष्ठी बाहके अन्य ताहलम 

गोष्ठीहरु सञ्चालन नगिी पोर्णमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रहतफल हदने हकहसमका कायछक्रमहरुलाई हबशेर् जोड हदएइको 

हथयो । 

९. मुख्य र्सकाईहरु 

 खानाको प्रकािको बािेमा जानकािी हाहसल भएको 

 महहनावािी स्वच्र्ता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकािी भएको 

 प्रजनन स्वास््यको बािेमा अवगत भएको 

 पौहष्टक आहािको परिपहूतछ गनछ श्रोत साधन, बजाि पहुचँ तथा मागको आधािमा किेसाबािीमा तिकािी 

खेती गनछ सक्षम भएको 

 पशपुालनबाट खाद्य सिुक्षाको परिपहूतछ गनछ सक्षम भएको 

 पशजुन्य उत्पादनहरुको बजािीकिण प्रहक्रयाको बािेमा जानकािी प्राप्त भएको 

 िाडा पखाला, कोहभड-१९ लगायत अन्य हवहभन्न सरुवा िोगहरुको िोकथाममा सहयोग गनछ साबनु 

पानीले हात धनुे बानी व्यवहाि प्रवद्धछनमा सहयोग पगु्ने 

 पोर्ण भत्ता सदपुयोगको लाहग स्याहािकताछहरुले ध्यान हदन ुपने पक्षहरुको बािेमा जानकािी भएको 

 गभाछवस्थामा पोर्णको परिपहूतछ गनछ पोर्ण यकु्त खानाको प्रकाि तथा गभाछवस्थामा गनछ हुने ि नहुने 

कामहरुबािे जानकािी हाहसल गिी सोही अनसुािको बानी हवकास भएको 

 कुपोर्णबाट बच्ने उपायहरुको बािेमा जानकाि भएको । 
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१०. फोटोहरु 

 

उन्नि जािजािका िरकारीको र्बउ र्विरण, वर्ा नं. २ 

 

उन्नि जािजािका िरकारीको र्बउ र्विरण, वर्ा नं. १ 
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करेसावारी िरकारी खेिी िार्िम, वर्ा नं. २ 

 

 

करेसावारी िरकारी खेिी िार्िम, वर्ा नं. १ 
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र्वद्याियमा साबुन पानीिे हाि धुने बानी व्यवहार प्रवर्द्िन िार्िम, वर्ा नं. ४ 

 

 

र्वद्याियमा साबुन पानीिे हाि धुने बानी व्यवहार प्रवर्द्िन िार्िम, वर्ा नं. ४ 
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वर्ास्िरीय खाद्य सुरक्षा र्नदेशक सर्मर्िको बैठक िथा र्ियार्शििा, वर्ा नं. ५ 

 

 

पशुपंक्षी पािन िार्िम, वर्ा नं. ४ 
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वर्ास्िरीय खाद्य सुरक्षा र्नदेशक सर्मर्िको बैठक िथा र्ियार्शििा, वर्ा नं. ९ 

 

 

पोषण भत्ता सदुपयोगको िार्ग स्याहारकिाि िार्िम, वर्ा नं. ३ 
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पोषण भत्ता सदुपयोगको िार्ग स्याहारकिाि िार्िम, वर्ा नं. ८ 

 

 

र्कशोरर्कशोरीको िार्ग पोषण िथा प्रजनन स्वास््य िार्िम 
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११. आगामी आ.व. का िार्ग कायििम 

ि.स. र्वषयगि के्षत्र र्ियाकिापहरु इकाई 
प्रर्ि इकाई 

मूलय  
जम्मा रकम  

श्रोि 
कैर्फयि 

नेपाि सरकार नगरपार्िका 

१ शासकीय प्रबन्ध 

पोर्ण स्वंयसेवक, हनवाछह भत्ता प्रहत महहना रु २०००० को दिल े

२६०००० (चाडपवछ खचछ समते) सञ्चाि खचछ ६००० ि पोशाक 

भत्ता १०००० 

१ २७६००० २७६००० २७६०००     

पोर्ण स्वयंसेवक थप हनवाछह खचछ पाहलकाबाट १३ ६००० ७८००० ० ७८०००   
वडास्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. सहमहतको बैठक तथा 

हक्रयाहशलता 
९ १५००० १३५००० १३५०००     

पोर्ण भत्ता सदपूयोगको लाहग स्याहािकताछलाई अहभमहूखकिण 

प्रत्येक वडामा 
९ २०००० १८०००० १८००००     

नगिस्तिीय पोर्ण तथा खा.स.ुहन. सहमहतको बैठक तथा 

हक्रयाहशलता अहभमहूखकिण 
३ ३०००० ९०००० ९००००     

गभछवती, सतु्केिी, स्तनपान गिाइिहकेा महहला तथा हकशोिीहरु 

लगायतका पोर्ण सम्बन्धी त्यांक (प्रोफाइल) संकलन तथा 

अद्यावहधक गन े 

९ १०००० ९०००० ९००००     

पोर्ण सम्बन्धी हबहभन्न अहभयान, हदवस, सप्ताह, सचुना प्रवाह 

गन े
१ ३०००० ३०००० ३००००     

२ 
महहला तथा 

बालवाहलका 

पोर्ण सधुािको लाहग हवपन्न महहला सहकािी वा समहूमा 

आयआजछनको लाहग अनुदान 
१ ६२५००० ६२५००० ६२५०००     

हकशोि हकशोिीलाई पोर्ण, प्रजनन स्वास््य सम्बहन्ध 

अहभमहूखकिण 
३ २५००० ७५००० ७५०००     
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हकशोिीहरुलाई महहनावािी स्वच्र्ता, प्रजनन स्वास््य तथा 

जीवन उपयोगी सीप ताहलम सञ्चालन 
३ २५००० ७५००० ७५०००     

३ स्वास््य पोर्ण हवशेर् कायछक्रम १ ३००००० ३००००० ३०००००     

४ हशक्षा 
कक्षा १ दहेख १० सम्मका हवधाथीहरुलाई जकुाको और्धी 

खवुाउन े
४१५० १० ४१५०० ४१५००     

५ 
खानपेानी तथा 

सिसफाई 

MWASHCC को गठन तथा अहभमहूखकिण १ ३७५०० ३७५०० ३७५००     
हवद्यालयमा साबून पानीले हात धनू ेबानी व्यवहाि प्रवधछन गनछ 

अहभमखुीकिण 
४ ३०००० १२०००० १२००००     

६ कृहर् हवकास 
किेसाबािी तिकािी खेती ताहलम ३ २५००० ७५००० ७५०००     
तिकािीको उन्नत हवउ हवजन हवतिण १००० ५०० ५००००० ५०००००     

७ पशपुकं्षी हवकास 

पशजुन्य उत्पादन हवहवहधकिण ताहलम  १ २५००० २५००० २५०००     

हकशोिी तथा सनुौला हजाि हदनको घिपरिवािका सदस्यलाई 

पशपुकं्षीपालन सम्बन्धी ताहलम  
१ २५००० २५००० २५०००     

जम्मा     २७७८००० २७००००० ७८०००   
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१२. र्वद्यािय खानेपानी िथा सरसफाई कायििम 

र्वद्याियको नाम श्री बह्रम ज्योहत मा.हव.,पिोहा न.पा.-४, लौकाहा, िौतहट 

उपभोक्ता सर्मर्िको अध्यक्षको नाम पाचँ ुिाय यादब 

अध्यक्षको सम्पकि  नं. ९८२१८५०२३४ 
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परोहा नगरपार्िका 

नगर कायिपार्िकाको कायाििय 
िौकाहा, रौिहट 

प्रदेश नं. २, नेपाि 


