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                     गाउँपाललका अध्यक्षको मन्िब्य 

 

नौमूल ेगाउँपललकालाई ५ बषि लभत्र कुपोषण मुक्ि गने हामीले प्रतिबध्दिा गरेका छौं | हाम्रो समाजमा 
कुपोषण एउटा गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको छ | सुस्िमनस्स्थति भएका बाल बाललका िथा बयस्कहरु, 
आयोडडनको कमीले तछटफुट रुपमा देखखने गलगाँडका समस्याहरु लगायि उधचि पोषण अभाबले ख्याउिेपन 
र पुड्कोपन पतन देखखएका छन ्| 

 

कूपोर्षि आमाले जन्माएको बच्चालाई पतन कुपोषण हुने र उक्ि बच्चा ठुलो भएपछी उसले जन्माएको 
सन्िानहरु पतन कुपोर्षि हुने जुन चक्र छ त्यसलाई िोड्न जरुरी छ | यसका लाधग एकल प्रयासले मात्र सम्भव 
हँुदैन | पोषणसंग सम्बस्न्िि र्वर्वि के्षत्रहरुको संलग्निामा योजनाबद्ि रुपले हामीले कायिक्रम िथा 
कक्रयाकलापहरु संचालन गरयौं भने मात्र हामी हाम्रो प्रतिबध्दिा पुरा गनि सफल हुनेछौं | 

 

यसथि आगामी हदनमा पतन यसै गरी स्वास््य, लशक्षा, कृर्ष, पशु, महहला िथा बालबाललका, खानेपानी 
िथा सरसफाई आहद बबषयगि के्षत्रहरुको सहकायिमा पोषण कायिक्रमका पोषण सम्बस्न्ि काम गन ेसाझेदार 
संघसंस्थाहरुसंग हािेमालो गरर बहुके्षत्रीय पोषण योजनालाई कायिक्रम लागु नभएका अन्य बबपन्न गाउँ टोल र 
वडाहरु सम्म र्वस्िार गदै कुपोषणलाई हाम्रो समाजबाट सिैका लाधग अन्त्य गनि हामी सफल हुनेछौं भन्ने 
मैले आशा ललएको छु |  

 
 
 

 
भदे बुढा मगर 

गा. पा. अध्यक्ष 

नौमुले गाउँपाललका, दैलेख 
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       प्रमुख प्रशासककय अधिकृिको भनाई  

नेपालको संर्विानको िारा १५ (३) बमोस्जम स्थार्पि िहमा साबबकमा नेपाल सरकार, रास्ष्िय योजना 
आयोगल ेिजुिमा गरेको बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायिक्रम हस्िान्िरण गरर बार्षिक रुपमा बबतनयोजन गरी 
सोको कायिन्वयनको लाधग स्थानीय िहमा बजेटको अस्ख्ियारी हस्िान्िरण गरेको छ | हाल सोहह व्यवस्था 
िथा अन्य अभ्यास बमोस्जम बहुके्षत्रीय पोषण कायिक्रम पतन स्थातनय िहमा हस्िान्िरण भई स्थानीय 
आवर्शयकिा र सक्षमिा आिाररि कायिक्रम िजुिमा र कायािन्यवनको अवस्थामा छ | 

 कुपोषणलाई स्वास््य के्षत्रको एकल प्रयासले मात्र न्यूनीकरण गनि सम्भव हुदैन भन्ने कुरा र्वलभन्न 
अध्ययनले पसु्ष्ट गरेको र सोहह अनुसार बहुके्षत्रीय पोषण योजना िजुिमा गरर कायािन्वयन भइरहेको यस  
योजनाबाट प्राप्ि उपलस्ब्िलाई तनरन्िरिा हदन बहुके्षत्रीय पोषण योजना दोस्रो संचालनमा छ | र्वलभन्न 
बबषयगि मन्त्रालयहरु र र्वकास सझेदहिरुकेओ सहभाधगिामा िजुिमा गररएको बहुके्षबत्रये पोषण योजना दोस्रोको 
प्रभावकारी कायािन्वयन सुतनस्र्शचि गनि केन्रमा साि वटा बबषयगि (स्वास््य, कृर्ष, पशुपंछी, लशक्षा, खानेपानी 
िथा सरसफाई, महहला बालबाललका िथा समाज कल्याण, संतघय मालमला िथा स्थातनय र्वकास मन्त्रालय) 
के्षत्रहरु, र्वकास साझेदार, तनकायहरु िथा अन्य सरोकारवालाहरुको सामुहहक प्रयासबाट बहुके्षबत्रय पोषण 
योजनाको िजुिमा र कायािन्वयन गररएको छ | 

 स्थातनय िहमा पतन माधथ उल्लेखखि र्वलभन्न बहुके्षत्र, बबषयगि के्षत्रको सहभाधगिामा कायिक्रम / 
योजना िजुिमा गरर कायािन्वयन गने प्रयत्न गररएको छ | हाल केन्रले उक्ि योजना स्थातनय िहमा कायािन्वयन 
गने प्रत्यक आ.व.मा तनस्र्शचि रकम (बजेट) अस्ख्ियारी सहहि हस्िान्िरण गने गरेको छ | सोहह प्रयास अनुरुप 
यस दैलेख स्जल्लाको नौमूले गाउँपाललकामा अस्ख्ियारी आएको र सो रकमको बाडंफाँट गरी बार्षिक र्वकास 
कायिक्रम िजुिमा गरर यस नौमूले गाउँपाललकाको वडा नं ३ र ८ मा लागु गररएको छ |   

 आगामी आ. व. २०७५/७६ मा उक्ि कायिक्रम यस नौमूल ेगाउँपाललकाको सबै वडामा लागु गनि सब ै
वडाका जनप्रतितनधिबाट माग भएको छ | यस बहुके्षबत्रय पोषण योजना कायिक्रम िजुिमा र कायािन्वयनमा 
सहयोग गने संतघय मालमला िथा स्थातनय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पोषण िथा खाध्य सुरक्षा नेपाल, 
यूरोर्पयन यूतनयन, यूतनसेफ, नौमूले गा पा का स्वास््य शाखा प्रमुख भुपेन्र शाही लगायि सम्पूणि कमिचारीहरु, 
जनप्रतितनधि, र्वकास साझेदार तनकाय िथा सरोकारवाला सबैलाई हाहदिक िन्यवाद ब्यक्ि गदिछु | 

 

                                                                  हरी बहादरु खत्री 
प्रमुख प्रशासककय अधिकृि 

नौमूले गाउँपाललका, दैलेख 
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           स्वास््य संयोजकको कलमबाट  

नौमूले गाउँपाललका वडा नं ३ द्वारी र वडा नं ८ चौराठामा संचाललि बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायिक्रम 
संचालनको प्रथम बषि उपलस्ब्िमुलक रह्यो | सुनौला १००० हदनका आमा िथा ककशोर ककशोरी  लक्षक्षि 
बबषयगि के्षत्रका स्वास््य, लशक्षा, पशु, कृर्ष, खानेपानी सरसफाई िथा महहला र्वकास िफि का बबबबि कायिक्रम 
र कक्रयाकलापहरु संचालन गरर आ. व. ०७४/७५ को बहुके्षत्रीय पोषण कायिक्रम सम्पन्न भयो | 

 कायिक्रम संचालनमा जनप्रतितनधि, बबषयगि शाखाका कमिचारीहरु िथा महहला स्वास््य 
स्वयंसेर्वकाको सकक्रय सहभाधगिा रह्यो | कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लाधग आगामी हदनमा समेि 
यसरी नै सम्पूणि के्षत्रका ब्यस्क्ित्वहरुको सहभाधगिा रहेमा कायिक्रम सफल हुन े देखखन्छ | साथै लक्षक्षि 
समुदायको माग िथा आवर्शयकिामा आिाररि कक्रयाकलाप िथा कायिक्रमहरु बनाउन सकेमा कायिक्रम 
प्रभावकारी हुने देखखन्छ |  

एउिै मात्र बबषयगि के्षत्रले उक्ि कायिक्रम संचालन गदाि अपुरो र अिुरो रहने हँुदा सम्बस्न्िि सम्पूणि 
बबषयगि के्षत्र जनप्रतितनधि, लशक्षक, कमिचारी, नेितृ्व िथा नागररक अगुवाहरुको सहभाधगिाको ठुलो भूलमका 
रहन्छ | पोषण सम्बस्न्ि स्वा्य लशक्षाका साथ साथै व्यवहाररक रुपमा खाध्यान्न, िरकारी िथा पशु जन्य 
उत्पादनहरु अलभबधृि गरर उपभोग गरेमा लक्षक्षि समुदायको पोषण स्स्थतिमा सकारात्मक पररबििन हुन े
देखखन्छ | 

सरसफाई सम्बस्न्ि ज्ञानलाई व्यवहाररक रुपमा प्रयोग गदाि पोषण स्स्थतिमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुिार 
हुने पानी जन्य रोगहरुमा तनयन्त्रण हुने, सरुवा रोगमा कलम आई उपचारमा लाग्ने खचि बचि हुने र स्वास््य 
स्स्थति राम्रो भएमा बाल बाललकाहरुको पढाई पतन राम्रो हुने देखखन्छ | 

   आगामी हदनमा बहुके्षत्रीय पोषण योजनालाई अन्य टोल िथा वडाहरुमा र्वस्िार गनि सककएमा लक्षक्षि 
समुहको पोषण स्वास््य, लशक्षा लगायि सामास्जक र्वकास भइ आधथिक िथा भौतिक बबकासमा  गुणात्मक 
पररवििन हुनेछ |  

 

 

भुपेन्द्र िाही 
स्वास््य संयोजक  

नौमूले गाउँपाललका, दैलेख   
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नौमूले गाउँपाललकामा बहुके्षत्रीय पोषण योजना  

 नेपाल बबर्शवब्यापी पोषण आन्दोलनको सहयात्री हो र स्वीकृि सूचकका आिारमा आफ्ना नागररकको 
पोषणको स्स्थतिमा सुिार ल्याउन प्रतिबद्ि छ | नेपालमा पोषण न्यूनिाका लाधग थुप्रै परस्पर सम्बस्न्िि 
कारक ित्व स्जम्मेवार रहेका छन ्जसले समािानका लाधग र्वर्वि के्षत्रबाट व्यापक सुिारको अपेक्षा गछिन | 
पोषणको सवाललाई बहुके्षत्रीय दृस्ष्टकोण अबलम्बन गरर क्रमबद्ि र सम्बस्न्िि ढंगले सम्बोिन गने प्रयास 
स्वरुप यो योजना ियार गररएको हो | बबगिका प्रयासहरु के्षत्र-केस्न्रि परस्पर असम्बन्ि र छररएका हुनाले 
बांतछि उपलस्ब्ि हालसल हुन सकेन | प्रस्िुि पोषण योजना र बबगिका योजनाहरुबबचको लभन्निा के छ भने 
यो बढी लक्ष्य केस्न्रि छ र यसले सम्बद्ि र्वलभन्न के्षत्रहरुको सम्भार्वि प्रयासमा जोड हदन्छ | यसले आमा 
र लशशुमा कुपोषण न्यूनिा न्यूनीकरणको प्रकक्रयालाई तिब्रिा हदन खोजेको छ | अन्य मुलुकको अनुभवलाई 
हेदाि एक दशकलभत्रमा दईु बषिसम्मका बाल बाललकालाई मािलृशशु पोषणमा सुिार ल्याउने हो जसको 
पररमाणस्वरूप आमा लशशु र बाल बाललकामा पोषण न्यूनिाको स्स्थतिमा कलम आउनेछ, बालबाललकाको 
पुड्कोपनमा एक तिहाईले कलम आउनेछ | पोषण लक्षक्षि र पोषणप्रति सम्बेदनशील दवुै प्रकारका आिारभूि 
कायिक्रममा र्वस्िार गरर यो लक्ष्य हालसल गररने छ |  

नौमूल ेगाउँपाललकाको वडा नं ३ द्वारी र वडा नं ८ चौराठामा बहुके्षत्रीय पोषण योजना स्वीकृि भई 
उक्ि  कायिक्रम िोककएका वडाहरुमा २०७४ श्रावन २६ गिे देखख २०७५ साल अषाढ मसान्िसम्म संचालन गदाि 
सबै पक्ष सबल देखखयो | र्वलभन्न चुनौतिका साथ कायिक्रम समापन गररयो | यस कायिक्रमबाट िोककएका 
सरोकारवालाहरुलाई कायिक्रमले सकारात्मक सोचको र्वकास गरायो | यस कायिक्रमको लाधग आधथिक लगानी 
वधृि गरर आगामी बषिहरुमा सबै वडाहरुमा पुग्ने अस्ख्ियारी प्राप्ि भएमा मात्र आशातिि उपलस्ब्िहरु प्राप्ि 
गनि सककने देखखन्छ | 

कार्यक्रमको नाम: बहुके्षत्रीय पोषण योजना                                                                
स्वीकृत बजेट खर्य लिषयक नं: ३६५८४७                                                                  
कार्यक्रमको सम्क्षक्षप्त पररर्र् तथा उद्देश्र्: माि ृलशशु पोषणको स्स्थतिमा सुिार ल्याउने सम्बन्िमा प्रमुख 
के्षत्रगि िहहरुको क्षमिा अलभबधृि गरर बहु के्षत्रीय पोषण कायिक्रमहरुको िजुिमा कायािन्वयन र अनुगमन गनि 
सामाथि बनाउने |                                                                               
कार्यक्रमको संर्ालन स्थान र लमतत: नौमूले गाउँपाललका वडा नं ३ र ८, २०७४ श्रावन २६ देखख |                                
कार्यक्रमको सबल पक्ष: स्थानीय स्िरमा नीति िथा योजना र बहु के्षत्रीय समन्वयमा सुिार आएको | पोषण 
लक्षक्षि वा पोषण सेवाहरुको उच्चिम प्रयोग गनि व्यवहारमा सुिार भएको | 
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नौमूले गाउँपाललकाको जनसंख्या र क्षेत्रफल 

 

क्र.स. वडा नं समाबेि गा बब स जनसंख्र्ा के्षत्रफल (वगय कक मी) 
१ १ िोली(१-९) ३४८० २०.२३ 

२ २ बालुवाटार(१-९) ३५२४ ६०.०४ 
३ ३ द्वारी(१-९) २६८१ ३६.०१ 

४ ४ काललका(१-९) २४६० ५९.६८ 

५ ५ नौमूले(१-९) १७८० ११.५१ 

६ ६ सल्लेरी(१-५) २१९७ १३.८ 

७ ७ सल्लेरी(६-९) १८११ ११.२६ 

८ ८ चौराठा(१-९) २८६१ १६.०६ 

जषमा २०८०२ २२८.५९ 
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बहुके्षत्रीय पोषण कायिक्रम नौमूलेमा कायािन्वयनको संक्षक्षप्ि बबवरण 

 

म्क्जल्ला: दैलेख 

गाउँपाललकाको नाम: नौमूल े

कुल जनसंख्र्ा: २०८०२                   महहला: १०७५७               पुरुष: १००४५ 

लक्षक्षत लाभग्राही संख्र्ा: ५५४२ 

अनुमातनत 
गभयवती 
महहला  

१६० दईु बषय 
मुतनका 
बालबाललकाहरु  

२५८ पांर् बषय 
मुतनका बाल 
बाललकाहरु  

६१० 

 

पोषणको स्स्थति पाँच बषि मुतनका बालबाललकाहरु 

 

अतत लिघ्र 
कुपोषण  

0 
 

मध्र्म लिघ्र 
कुपोषण  

0 
 

रक्त 
अल्पता 

0 

कम तौल  २३ पुड्कोपन  0 
 

ख्र्ाउटेपन 0 

अन्द्र्  0 
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स्थातनय िहमा रहेका सेवा केन्र िथा संस्थाको बबवरण 

 

क्र.स. सेवा केन्द्र तथा संस्थाको नाम  संख्र्ा रहेको स्थान र वडा नं 

१ कृर्ष सेवा केन्र १ नौमूले गा. पा. वडा नं १ 

२ पशु सेवा केन्र  १ नौमूले गा. पा. वडा नं १ 

३ स्वास््य संस्था (सरकारी) ९ ८ वटा वडामा 
४ आयुवेद औषिालय (सरकारी) १ नौमूले गा. पा. वडा नं १ 

५ र्वद्यालय (सरकारी) ४८ ८ वटा वडामा 
६ बबद्यालय(तनस्ज) ४ वडा नं १,४,५,८ 
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बहुके्षबत्रय पोषण योजनाका समस्या / चुनौतिहरु 

 

   यस नौमूल ेगाउँपाललकामा 

  लभरालो जलमनमा लसचाई अभावका कारण उत्पादनमा कलम 

  जनचिेनाको कलम 

  बाल बाललकाहरुमा जंक फूडको प्रयोग 

  गाउँघरमा कायिबोझका कारण पोषण युक्ि खानाको पररकार बनाउन नसक्नु 

  बालर्ववाह र कम उमेरमा बच्चा जन्माउनु 

 

     उपलस्ब्िहरु 

  पोषण सम्बस्न्ि चिेना स्िरमा सुिार भएको | 
  र्वलभन्न फलफुल िथा िरकारी, माछा, मासु लगायि खाध्य पदाथिमा पाइने पौस्ष्टक ित्वकोक   

 बारेमा बधगिकरण सहहिको ज्ञान प्राप्ि भएको  

  स्थानीय स्िरमा नीति िथा कायि योजना र बहुके्षत्रीय समन्वयमा सुिार आएको  

  कुपोषणको असर र त्यसले पने असरको बारेमा ज्ञान प्राप्ि भएको  

  पोषण लक्षक्षि वा पोषण सम्बेदनशील सवेाहरुको उच्चिम प्रयोग गनि व्यवहारमा सुिार भएको 
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कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गररनु पने प्रयास / सुझावहरु 

  सबै वडाहरुमा १००० हदनका आमाहरुको सूची ियार गरर उनीहरुसंग अन्िरकक्रया गने | 
  बहुके्षबत्रय पोषण कायिक्रम संचाललि वडाका सबै स्वास््य कमीहरुलाई बहुके्षत्रीय पोषणको बारेमा   

 अलभमुखीकरण गररनु पने | 
  सलमक्षा र तनयलमि बैठक गने | 
  स्थानीय िहको योजना िजुिमा गदाि पोषण सम्बस्न्ि कायिक्रम समाबेश गने | 
  बालस िथा म्याद नाघेका र जंक फुड जस्िा खाध्य बस्िुको प्रयोग गनि नहदने व्यवस्था लमलाइनु   

 पने | 
  स्थानीय संचार माध्यमबाट पोषण सम्बस्न्ि व्यवहार पररबििन सन्देश प्रशारण गन े| 

कुपोषण घटाउने रणनीतिक कायिक्रम 

कुपोषण घटाउन िपलसल बमोस्जमका रणनीतिहरु अपनाउनु पने देखखन्छ: 

  स्थानीय स्िरमा उपलब्ि पोषण युक्ि खाध्य पदाथिको उपभोगमा वधृि 

  जंक फूड को उपभोगलाई तनरुत्साहहि गने 
  पोषण सम्बस्न्ि जनचिेनामुलक कायिक्रमहरु संचालन गन े

कायिक्रममा समावेश गररनु पने पक्षहरु  
 धिन हाउस, पाल, बबउ बबजन, पाइप, हजारी, स्स्पंगकल (कृर्ष उत्पादनको बहृद गनि) 
 कुखुरा िथा पशु पालन 

 ललटो जाउलो बनाउने भाँडाकुडाहरु 

 सरसफाईका सामािीहरु  

 पोषण कनिरका सामािीहरु 

 ररपोहटिंग िथा रेकडडिंग फारमहरू 
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बहुके्षबत्रय पोषण योजना अन्िगिि क्षेत्रगि कक्रयाकलापहरु 

१. कृर्ष के्षत्र 

 पोषणयुक्ि खािान्न उत्पादन गने र यस्िा उत्पादनमा कृषकहरुको क्षमिा वधृि गन े| 
 परम्परागि खाद्यबस्िुमा आिाररि पोशंयुक्ि आहारको ियारी बारे जानकारी वधृि गने 

कायिक्रम | 
 करेसाबारी तनमािण गनि घरपररवारलाई प्रोत्साहन गने | 
 लक्षक्षि बगिको घरपररवारमा करेसाबारी तनमािण गने | 
 उन्नि बबउ प्रबििन, साना लसचंाईका कायिक्रम संचालन गरी कृर्ष उत्पादन बढाउने | 
 जैर्वक मल िथा जैर्वक बबषादी सम्बस्न्ि प्रयोगमा कृषकहरुलाई िाललम हदने | 

 

२. पिुपंछी के्षत्र 

 सुनौला हजार हदनका पररवारलाई प्रोत्साहनको लाधग अन्डा, तघउ उपहार िथा र्विरण गने | 
 कुखुरापालन, मौरीका घार, माछाका भुरा र अन्य पशुजन्य उत्पादनका सािन र्विरणमा 

सहुललयि प्रदान गने िथा िाललम हदने | 
 पशुपंतछजन्य श्रोिको उपभोग व्यवहारमा सुिार गने | 
 पशु सेवा प्राबबधिकहरुको सुक्ष्म पोषणयुक्ि खाना सम्बस्न्ि क्षमिा अलभबधृि गने | 

 

३. लिक्षा के्षत्र 

 बाल कलब स्थापना िथा र्वस्िार गने | 
 बबध्यालयमा रहेका बाल कलबहरुलाई जीवनउपयोगी सीप र पोषण बबषयमा अलभमुखीकरण 

गने | 
 बाल र्वकास सम्बस्न्ि योजना ियार गने | 
 बबद्यालय हदवा खाजामा आइरनयुक्ि आहार सुतनस्र्शचि गने | 
 लशक्षा के्षत्रमा पोषण िथा सरसफाई सम्बस्न्ि क्षमिा र्वकास गने | 
 र्वद्यालय िथा प्रारस्म्भक बालर्वकास केन्रमा पोषण कनिर, हाि िुने स्थानको स्थापना, 

शौचालय िथा खानेपानीको सुतनस्र्शचिा गने, बालबबवाह र्वरुद्िका अलभयानहरु संचालन गने | 
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४. खानेपानी तथा सरसफाई के्षत्र 

 साबुन पानीले हाि िुने व्यवहार प्रबििन गने | 
 र्वद्यालयमा शौचालय, सफा र्पउने पानी, साबुन पानीले हाि िुने र महहनावारी भएका 

बाललकालाई सरसफाईका सुबबिाको व्यवस्था गने | 
 खानेपानी सरसफाई के्षत्रका सरोकारवालाहरुलाई अलभमुखखकरण | 
 खुला हदशा मुक्ि के्षत्र घोषणा िथा पूणि सरसफाई अलभयान संचालन गने | 
 घरमा सुरक्षक्षि खानेपानीको उपलब्ििाको सुतनस्र्शचिा गने साथै खानेपानी शुद्धिकरण गने 

र्वधिको बारेमा जनचिेना अलभबधृि गने िथा प्रोत्साहन गने | 
 

५. महहला बालबाललका के्षत्र 

 महहनावारी र पोषणका बबषयमा परम्परागि अन्िबबर्शवास हटाउने जनचिेनामुलक कायिक्रम 
गने | 

 घर पररवारका सदस्यहरुका साथै सासु बुहारी र श्रीमानबीच अन्िरकक्रया कायिक्रम संचालन 
गदाि पोषणका बबषयमा समाबेश गने | 

 महहला समूह, सहकररहरुमा पोर्षलो जाउलो, ललटो र आयोडडन नुन सम्बस्न्ि परामशि गने | 
 महहलाहरुलाई जीवन उपयोगी लसप प्रदान गररने िाललम संचालन गने | 
 महहला समूह, सहकारी र संस्थाहरुलाई पोषण प्रबििन गनि पररचालन गने | 

 

६. स्थानीर् सुिासन  

 स्थानीय िहमा आवधिक, बार्षिक िथा रणनीतिक योजनामा बहुके्षत्रीय पोषण योजनालाई 
समाबेश गने | 

 ककशोर ककशोरी मैत्री स्वास््य िथा पोषण कायिक्रमहरु एकीकृिरुपमा र्वस्िार गने | 
 १००० हदनका घर पररवारको ि्यांक अध्यावधिक गने, पोषण प्रोफाइल ियार गने र पोषणका 

सूचकहरु ियार गने | 
 बहुके्षत्रीय पोषण योजनाबारे कमिचारी, जनप्रतितनधिहरुको क्षमिा र्वकास गने | 
 स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेहरुका लाधग प्रोत्साहन गने | 
 समुदाय स्िरमा पोषण प्रबििन गनि रेडडयो कायिक्रम संचालन गने | 
 बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायािन्यवनको नमुना ियार गने | 
 बहुके्षबत्रय पोषण योजनासंग सम्बस्न्िि कक्रयाकलापहरुको अनुगमन गने | 
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तनष्कषि 
     आधथिक बषि २०७४/७५ सालको स्वीकृि कायिक्रम अनुसार नौमूल ेगाउँपाललका दैलेखमा िोककएका वडा 
नं ३ द्वारी र वडा नं ८ चौराठामा बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको कायिक्रम स्वीकृि भई संचालन गररयो | 
नौमूले गाउँपाललकाको स्वीकृि उक्ि कायिक्रम िोककएका वडाहरुमा २०७४ श्रावन २६ गिे देखख २०७५ साल 
अषाढ मसान्िसम्म संचालन गदाि सबै पक्ष सबल देखखयो | र्वलभन्न चुनौतिका साथ कायिक्रम समापन 
गररयो | यस कायिक्रमबाट िोककएका सरोकारवालाहरुलाई कायिक्रमले सकारात्मक सोचको र्वकास गरायो | 
यस कायिक्रमको लाधग आधथिक लगानी वधृि गरर आगामी बषिहरुमा सब वडाहरुमा पुग्ने अस्ख्ियारी प्राप्ि 
भएमा मात्र आशातिि उपलस्ब्िहरु प्राप्ि गनि सककने देखखन्छ | 

 बहुके्षत्रीय पोषण योजनालाई अझ थप सफल पानि एक जना बहुके्षत्रीय पोषण बबज्ञको समेि व्यवस्था 
गनि सके प्रभावकारी हुने देखखन्छ |  

 साना उमेरमा र्ववाहका कारण पाठेघर खस्ने समस्या, कम िौलका बच्चा जन्मने, बाल मतृ्यु र जन्मेका 
िेरै जसो बाल बाललका पतन कुपोषणको लशकार भैरहेको र्वलभन्न अनुसन्िानले देखाईरहेको छ | बाल 
र्ववाहकै कारण सामान्य पढाई सम्म पतन गनि नपाउनु र हदन प्रतिहदन घर व्यवहारल ेधथच्दै जानु, घरयासी 
काम लभत्र पतन परम्परागि चुल्होको प्रयोगका कारण दम, खोकी, क्षयरोग जस्िा रोगको लशकार हुनु पतन 
कुपोषणको एक कारण ित्वको रुपमा ललन सककन्छ | 

 गाउँपाललकाको पोषण स्स्थतिमा सुिार ल्याउन ककशोरी अवस्था देखी नै  प्रजनन स्वास््य, महहनावारी 
स्वच्छिा, पोषणयुक्ि खानपान, स्िरीय सरसफाईयुक्ि बानी व्यवहार र सकारात्मक सोच सम्बस्न्ि ज्ञान 
हुन जरुरी छ | यी सबै कुराहरुलाई ध्यानमा राखख सुनौला हजार हदन लभत्रका आमा र बच्चाको स्वास््यलाई 
ख्याल गरर यो गाउँपाललकामा भएका सम्भावना, चुनौिी र अवसरहरुको खोस्ज गनिका लाधग र सबै 
सरोकारवाला तनकायसंग हािेमालो गदै भर्वष्यका कणििार बालबाललकाको पोषण अवस्थामा सुिार ल्याउन 
अति आवर्शयक छ | अि: आगामी हदनहरुमा यस्िा ककलसमका सचिेनामुलक कायिक्रमहरु यस नौमूल े
गाउँपाललकामा  तनरन्िरिा हददै यहाँका बालसन्दाहरुले पोषण सम्बस्न्ि ज्ञान प्राप्ि गरी त्यसको प्रयोग िथा 
उपयोग र जीवन लसपको र्वकास भई सम्बदृ्ि समाज तनमािण हुने देखखन्छ |  

प्रततबेदक  

भुपेन्र शाही 
बहुके्षत्रीय पोषण योजना फोकल पसिन  

सम्पकि  नं: 9815502045  

Email: bhupen.shahi2011@gmail.com
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नौमूले गाउँपाललकामा MSNP लागु भएको / नभएको वडाको नक्सा 
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बहुके्षत्रीय पोषण योजनाका केहह िस्स्बरहरु 

 

 

बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको गा. पा. स्िरीय पोषण िथा खाद्य सुरक्षा तनदेशन सलमतिको बैठक 

 

 



 

16 

 

 

बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत वडा नं ३ द्वाररमा १००० हदनका आमाहरुलाई पोषण सषबम्क्न्द्ि अनुलिक्षण 
कार्यक्रम 
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बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत वडा नं ३ द्वारी र वडा नं ८ र्ौराठामा ककिोर ककिोरीहरुका लागग 
बालर्ववाह सषबम्क्न्द्ि अलभमुखीकरण कार्यक्रम  
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बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत वडा नं ८ र्ौराठामा १००० हदनका आमाहरुलाई पोषण सषबम्क्न्द्ि अनुलिक्षण 
कार्यक्रम 
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बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत १००० हदनका आमा समुहहरुलाई तरकारी खेतीको उन्द्नत प्रबबगि सषबम्क्न्द्ि 
१ हदने ताललम  

 



 

21 

 

 

 

 

बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत बाल बबकास केन्द्रहरुलाई ECD (खेल सामाग्री) र्वतरण  
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बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना अन्द्तगयत सुनौला १००० हदनका आमाहरुलाई पोषण सरसफाई सषबम्क्न्द्ि अन्द्तरकक्रर्ा 
तथा सामाग्री र्वतरण  
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बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको ररपोटि 
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स्थानीर् तहको पाश्वयगर्त्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नौमूले गाउँपाललका 
दैलेख, नेपाल 
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स्थानीय प्रतितनधिहरुको बबवरण  

अध्यक्ष  भदे बुढा मगर  

उपाध्यक्ष  अमिृा लसहं 

वडा नं वडा अध्यक्ष  

१ भुवानी प्रसाद जैसी 
२ मोिीलाल खत्री 
३ गगन बहादरु रोका मगर  

४ गज बहादरु ढेगा मगर  

५ भबबराम बुढा मगर  

६ दल बहादरु गुरुङ  

७ मोिीलाल बस्नेि  

८ मोहन कुमार राना मगर  

 

प्रिासतनक तथा भौगोललक बबवरण 

जषमा वडा संख्र्ा  ८ 

जषमा के्षत्रफल  २२८.५९ वगि कक मी  

जनसंख्र्ा  २०८०२ 

केन्द्र  नौमूले  

लसमानाहरू  पूविमा जुतनचांदे गा पा, जाजरकोट; पस्र्शचममा महाबू गा पा र नारायण न पा 
उत्तरमा  महाबै गा पा, काललकोट; दक्षक्षणमा भगविीमाई गा पा 

घरिुरी संख्र्ा  ३७०८ 

साबबकका गा बब स हरु  िोली, बालुवाटार, द्वारी, काललका, नौमूले, सल्लेरी, चौराठा 
बबद्र्ालर् संख्र्ा  ४८ 

स्वास््र् संख्र्ा ९ 

कृर्ष सेवा केन्द्र  १ 

पिु सेवा केन्द्र  १ 
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वडागि जनसंख्या बबवरण 

 

 

वडा 
 

घरिुरी 
जनसंख्र्ा  

पुरुष महहला जषमा 
१ ६६३ १६६२ १८१८ ३४८० 

२ ६०२ १७३६ १७८८ ३५२४ 

३ ४७८ १३७० १३११ २६८१ 

४ ४१६ १२११ १२४९ २४६० 

५ ३३४ ८५२ ९२८ १७८० 

६ ३९३ १००६ ११९१ २१९७ 

७ २९६ ८९२ ९१९ १८११ 

८ ५२६ १३१६ १५५३ २८६९ 

जषमा ३७०८ १०,०४५ १०,७५७ २०,८०२ 

 

अपेक्षक्षि जनसंख्या (Target Population) 
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पोषणमा सम्बस्न्िि के्षत्रको भूलमका 
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स्वास््य क्षेत्र 

 

स्वास््र् सेवा केन्द्रको बबवरण 

गाउँपाललका स्वास््र् संस्था 
भएको स्थान  

जनसंख्र्ा सेवा के्षत्र स्वास््र् जनिम्क्क्त  

नौमूल े नौमूले, सल्लेरी, 
चौराठा, िोली, 
बालुवाटार, द्वारी, 
काललका  

२०८०२ सबै वडाहरु  ४६ जना  

 

स्वास््र् के्षत्रबाट संर्ाललत अन्द्र् पोषण लक्षक्षत कार्यक्रमहरु 

 २ बषि सम्मका बच्चालाई तनयलमि वधृि अनुगमन 

 रास्ष्िय अलभयान 

 रक्ि अल्पिा कलमको रोकथाम 

 आयोडडनको कलमको रोकथाम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

लशक्षा क्षेत्र 

 

गाउँपाललका अनुसार र्वद्र्ालर्को बबवरण 

गाउँपाललका र्वद्र्ालर् 
संख्र्ा 

श्रोत केन्द्र छात्रा छात्र जषमा कैकफर्त 

नौमूल े ४८ १  
 

   

 

लिक्षा के्षत्रबाट संर्ाललत अन्द्र् कार्यक्रमहरु: 

 हदवा खाजा कार्यक्रम  

(सबै बालर्वकास देखख कक्षा ५ सषमका र्वद्र्ाथीहरुलाई) 
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कृर्ष क्षेत्र 

साबबकको गा.बब.स. मा कृषक घरिुरीको संख्र्ाप्रतत सेवा केन्द्र  

गाउँपाललका सेवा केन्द्र  गा बब स 
संख्र्ा  

घरपररवारको 
संख्र्ा  

कार्यरत प्रा.स. , 
ना.प्रा.स. को 
संख्र्ा  

खेतत र्ोग्र्कुल 
के्षत्रफ़ल 

नौमूल े कृर्ष सेवा 
केन्र, नौमूले 
गा पा, वडा नं 
१, नौमूले 
बजार  

  २  

 

पिु र्वकास के्षत्र 

गाउँपाललका अन्द्तगयत पिु सेवा केन्द्रको बबवरण 

गाउँपाललका पिु सेवा केन्द्रको बबवरण समेहटएका वडाहरु समेटेको घरिुरी 
नौमूल े पशु सेवा केन्र, नौमूले गा पा, 

वडा नं १, नौमूले बजार 

सबै वडाहरु  

 

खाने पानी तथा सरसफाई के्षत्र 

यस गाउँपाललका अन्िगिि पने साबबकका ६ वटै गा. बब. स. हरु खुल्ला हदशा मुक्ि भईसकेको अवस्था छ, 
ि्यांकगि रुपमा हेदाि यस गाउँपाललकामा १०० प्रतिशि सरसफाई वा खुल्ला ठाउमा हदशा नगने भन्ने 
देखखन्छ | त्यसै गरर खानेपानीको अवस्था पतन िेरै घरिुरीको पहँुचमा रहेको देखखन्छ | 
गाउँपाललका साबबकका 

गा. बब. स.  

जषमा 
घरिुरी 

व्र्वम्क्स्थत खानेपानी र्पी प्रर्ोग 

लाभाम्क्न्द्भत 
घरिुरी 

प्रततित  लाभाम्क्न्द्भत 
घरिुरी 

प्रततित  

नौमूल े       
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महहला िथा बाल बाललका क्षेत्र 

 

महहला िथा बाल बाललकाका लाधग यस नौमूले गाउँपाललका दैलेखमा र्वलभन्न कायिक्रमहरु सम्पन्न भएका 
छन ्|       

 पोषण सम्बस्न्ि सासुबुहारी अन्िरकक्रया कायिक्रम 

 १००० हदनका आमाहरुलाई पोषण सम्बस्न्ि अनुलशक्षण 

 ककशोर ककशोरीहरुलाई बाल बबवाह न्यूनीकरण सम्बस्न्ि अलभमुखीकरण 

 र्वद्यालयमा प्राथलमक उपचार िथा महहनावारी kit सामािी र्विरण 

 बाल र्वकास केन्रहरुमा खेलकुद सामािी (ECD kid box) िथा कफल्टर र्विरण कायिक्रम |  
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पोषणको अवस्था सुिारमा देखखएका चुनौतिहरु 

 

 पशुजन्य आहारको पहँुचमा कलम 

 महहलाहरुलाई घरयासी कामकाज बहढ हुनु 

 ककशोर ककशोरीहरूमा स्वास््य, पोषण  िथा प्रजननका बारेमा जानकारी नहुनु 

 खाध्यपदाथिबाट पाइने पोषक ित्वको बारेमा पयािप्ि जानकारी नहुनु 

 आफ्नै करेसाबारीमा उपलब्ि पोषण युक्ि खानेकुराहरु समय अभावका कारण प्रयोग गनि नसक्नु  

 

पोषण सषबम्क्न्द्ि काम गने अन्द्र् कार्यक्रम तथा संस्थाहरु  

 

यस गाउँपाललकामा पोषण सम्बस्न्ि स्वास््य संस्थाहरुबाट पांच बषि मुतनका बाल बाललकाहरुलाई 
लभटालमन ए, वधृि अनुगमन जस्िा कायिक्रम तनरन्िर संचालन भैरहेका छन ्|  

साथै सुआहारा-2 कायिक्रमबाट सुनौला १००० हदनका आमाहरुलाई कुखुराका चल्ला र्विरण कायिक्रम 
पतन सम्पन्न भएका छन ्|   
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अनुगमन प्रतिबेदन  
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कायि प्रगति प्रतिबेदन 
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! पोषण सम्बन्धि 

सासु बुहारी 

अधतरन्िया 

काययिम  

२०७५/३/२ ३ ० ५० ५० २६,३००/- २६,३००/- भपेुधर शाही  MSNP 

@ १००० न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सम्बन्धि 

अननु्शक्षण 

काययिम  

२०७५/३/४ ३ ० ३० ३० १९,८००/- १९,८००/- भपेुधर शाही  MSNP 

# १००० न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सम्बन्धि 

अननु्शक्षण 

काययिम 

२०७५/३/५ ३ ० ३० ३० १९,८००/- १९,८००/- भपेुधर शाही  MSNP 

$ १००० न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सम्बन्धि 

अननु्शक्षण 

काययिम 

२०७५/३/११ ८ ० ३० ३० १९,८००/- १९,८००/- भपेुधर शाही  MSNP 

% १००० न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सम्बन्धि 

अननु्शक्षण 

काययिम 

२०७५/३/१२ ८ ० ३० ३० १९,८००/- १९,८००/- भपेुधर शाही  MSNP 

^ न्कशोर 

न्कशोरीहरुलाई 

बालन्ििाह 

धयूनीकरण 

सम्बन्धि 

अन्भमखुीकरण 

काययिम  

२०७५/३/७ ३ १४ १६ ३० १९,२५०/- १९,२५०/- भपेुधर शाही  MSNP 

& न्कशोर 

न्कशोरीहरुलाई 

बालन्ििाह 

धयूनीकरण 

२०७५/३/८ ८ १२ १८ ३० १९,२५०/- १९,२५०/- भपेुधर शाही  MSNP 
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सम्बन्धि 

अन्भमखुीकरण 

काययिम  

* बालन्िकास 

केधरमा पोषण 

सम्बन्धि ३ न्िने 

तान्लम  

२०७५/३/१३ ८  ३० ३० ५६,१५०/- ५६,१५०/- झलक प्रसाि 

कोइराला  

MSNP 

( सुनौलो १००० 

न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सरसफाई 

सम्बन्धि १ न्िने 

अधतरन्िया 

काययिम  

२०७५/३/२४ ३ ० ७५ ७५ ६२,५००/- ६२,५००/- भपेुधर शाही MSNP 

!) सुनौलो १००० 

न्िनका 

आमाहरुलाई 

पोषण सरसफाई 

सम्बन्धि १ न्िने 

अधतरन्िया 

काययिम 

२०७५/३/१० ८ ० ७५ ७५ ६२,५००/- ६२,५००/- भपेुधर शाही MSNP 

!! कृषक समूह 

गठन  

२०७४/९/२७ ३ ० ८० ८० ४०००/- ४०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!@ कृषक समूह 

गठन 

२०७४/१०/२५ ८ ० ८० ८० ४०००/- ४०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!# तरकारी खने्त 

सम्बन्धि तान्लम  

 ३ ० ८० ८० ५०,९२५/- ५०,९२५/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!$ तरकारी खने्त 

सम्बन्धि तान्लम  

 ८ ० ८० ८० ५०,९२५/- ५०,९२५/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!% करेसाबारी 

स्थापना  

 ३ ० ८० ८० ४०,०००/- ४०,०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!^ करेसाबारी 

स्थापना 

 ८ ० ८० ८० ४०,०००/- ४०,०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

!& हजारी न्ितरण   ३ ० ३० ३० १८,०००/- १८,०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

१८ हजारी न्ितरण   ३ ० ३० ३० १८,०००/- १८,०००/- योग नारायण 

न्सिंह  

MSNP 

१९ १ न्िने कुखरुा 

पालन तान्लम  

 ३ ० ४० ४० ४६,५००/- ४६,५००/- कृपाराम रेग्मी  MSNP 

२० १ न्िने कुखरुा 

पालन तान्लम 

 ८ ० ४० ४० ४६,५००/- ४६,५००/- कृपाराम रेग्मी MSNP 

२१ सुनौला १००० 

न्िनका 

आमाहरुलाई ८ 

हपे्त कुखरुाका 

चल्ला न्ितरण  

 ३ ० ८० ८० १,६०,०००/- १,६०,०००/- कृपाराम रेग्मी MSNP 

२२ सुनौला १००० 

न्िनका 

आमाहरुलाई ८ 

 ८ ० ८० ८० १,६०,०००/- १,६०,०००/- कृपाराम रेग्मी MSNP 



 

40 

s|+=;+= 

sfo{s|d 

tyf 

lqmofsnfk 

sfo{qmd ;+rfng nfefGjLt ;+Vof 
ljlgof]lht 

/sd 

jf:tljs 

vr{ 

sfo{qmdsf] 

lhDd]jf/ 

JolQm 

ah]6 

;|f]t 
ldlt 

j8f k'?if dlxnf hDdf 

हपे्त कुखरुाका 

चल्ला न्ितरण 

२३ खोर न्नमायण 

सहयोग  

 ३ ० ८० ८० १,२०,०००/- १,२०,०००/- कृपाराम रेग्मी MSNP 

२४ खोर न्नमायण 

सहयोग  

 ८ ० ८० ८० १,२०,०००/- १,२०,०००/- कृपाराम रेग्मी MSNP 

२५ प्राथन्मक उपचार 

तथा मन्हनािारी 

न्कट सामाग्री 

न्ितरण 

(न्बध्यलायामा) 

 ३ ०  १ 

न्बद्यालय 

१५,०००/- १५,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

२६ प्राथन्मक उपचार 

तथा मन्हनािारी 

न्कट सामाग्री 

न्ितरण 

(न्बध्यलायामा) 

 ३ ०  १ 

न्बद्यालय 

१५,०००/- १५,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

२७ बालन्िकास र 

न्बद्यालय 

केधरमा filter 

न्ितरण  

 ३   ५ 

न्बद्यालय 

२०,०००/- २०,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

२८ बालन्िकास र 

न्बद्यालय 

केधरमा filter 

न्ितरण  

 ८   ५ 

न्बद्यालय 

२०,०००/- २०,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

२९ शौचालय 

नभएका 

घरिुरीमा पाइप र 

प्यान न्ितरण  

 ३   २० ४०,०००/- ४०,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

३० शौचालय 

नभएका 

घरिुरीमा पाइप र 

प्यान न्ितरण  

 ८   २० ४०,०००/- ४०,०००/- भपेुधर शाही  MSNP 

३१ बाल न्िकास 

केधरमा ECD 

न्कड बक्स 

न्ितरण  

 ३   २ बाकस  २४,०००/- २४,०००/- झलक प्रसाि 

कोइराला  

MSNP 

३२ बाल न्िकास 

केधरमा ECD 

न्कड बक्स 

न्ितरण  

 ८   २ बाकस  २४,०००/- २४,०००/- झलक प्रसाि 

कोइराला 

MSNP 

३३ बालन्िकास 

केधरमा 

आिारभतू 

सामाग्री न्ितरण  

 ३   २ केधरमा २६,०००/- २६,०००/- झलक प्रसाि 

कोइराला 

MSNP 

३४ बालन्िकास 

केधरमा 

आिारभतू 

सामाग्री न्ितरण 

 ८   २ केधरमा  २६,०००/- २६,०००/- झलक प्रसाि 

कोइराला 

MSNP 
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v= sfo{qmdaf6 k|fKt pknlAwx? a'Fbfut ?kdf n]Vg'xf];\ M 

१) सुनौला १००० न्िनका आमाहरुलाई पोषन बारे चेतना  

२) पोषण तत्िको महत्ि बारेमा ज्ञान 

३) पश ुजधय पिाथयको पोषणमा महत्ि बारे ज्ञान  

u= sfo{qmd tyf lqmofsnfk ;+rfng u/] kl5 ;dfhdf÷ ;d'bfodf ÷ ;'gf}nf !))) lbgsf 3/kl/jf/df 

tTsflng kf/]sf] c;/ ÷ k|efj 

१) गभयिती तथा सुत्केरी मन्हलाहरुको स्िास््यमा सकरात्मक पररितयन  

२) पश ुजधय तथा बनस्पन्त जधय आहारको उत्पािन तथा उपभोगमा िनृ्ि 

3= sfo{qmdjf6 k|fKt l;sfO{ M 

१) पोषणयुक्त खानेकुराहरुको उपभोगमा जनचेतना अन्भबनृ्ि भएको  

२) सरसफाई सम्बन्धि जनचेतना अन्भबनृ्ि  

ª= cg'udg tyf d'NofÍg k|lqmof -cg'udg k|ltj]bg ;d]t_ M 
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r= 36gf cWoog/;kmntfsf] syf M 

5= lgZsif{ M 

  बहुके्षत्रीय पोषण योजना संचाललि वडा नं ३ द्वारी र वडा नं ८ चौराठामा प्रभावकारी भएको 
पाइयो | साथै अन्य वडाहरुमा पतन क्रमश र्वस्िार गदै गएमा प्रभावकारी हुने देखखन्छ | 

 

h= sfo{qmd ;+u ;DalGwt kmf]6f]x? M  

 

   

   

   

 

 हहमाल ध्वज मल्ल              भुपेन्द्र शाही    कविराज जैसी            हरी बहादुर खत्री  

सचूना प्रबबधि अधिकृि    a=If]=kf]=of]=kmf]sn k;{g         n]vf k|d'v     प्रमुख प्रशासकीय अधिकृि               

   (तर्ार गने)       (प्रततबदेक)                (रुजु गने)                (प्रमाखणत गने) 
 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


