
भमेू गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रम 

सनुौिा हजार दिनका आमाहरुिाई कुखरुा वितरण कार्यक्रम, कुखरुा 
वितरणको प्रलतबेिन 

१ पररचर्ः 
बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रम सनुौिा हजार दिनका आमा र बच्चाहरुको स्िास््र् र पोषण के्षिमा काम गने 
कार्यक्रम हो । र्ो कार्यक्रम नेपाि सरकार, र्ोजना आर्ोगिे रू्रोवपर्न र्लुनर्नको सहर्ोगमा तर्ार गरर 
सञ्चािनमा रहेको । । नपेािका विलभन ज लजलािा्तरतगयत पोषणको पहचु पनु न नसकेका क्षिेमा सञ्चािन 
भैरहेको । ।र्ो कार्यक्रम ् नतगयत हजारदिनका आमाहरुिाई कुखरुा वितरण, घ्रू्, मह,करेसािारी लनमायण,च्र्ाउ 
खेलत,हजारदिनका आमाहरुको गोष्ठी, बैठक, पालिका र िडा पोषण सलमलतको बैठक, विलभन ज समर्मा िाि पोषण 
र वकसोरी पोषण सलमक्षा कार्यक्रम,विद्यािर्मा करेसािारी लनमायण,वकशोरी ्विमलुखकरण,खानेपानी तथा 
सरसफाई आदि क्षिेमा काम गने गिय। । 

 

गाउँपालिकामा पोषण संर्ोजक माफय त कृवष शाखा,मत्सस्सर् तथा पशपुतर।ी शाखा,मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, लशक्षा र्िुा तथा खेिकुि विकास शाखा र स्िास््र् शाखािे बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रम कार्यतरिर्न गने 
ग।यन । मत्सस्र् तथा पशपुतर।ी शाखािे पोषण के्षिमा सहर्ोग गनयका िागी ग्रालमण कुखरुा प्रिर्द्यन  कार्यक्रम 
गने गिय। । जसमा कुखरुा पािन सम्बतरधी तालिम,कुखरुाको खोर लनमायणमा समतरिर् तथा स्थालनर् तथा 
उन जत जातका कुखरुा वितरण आदि वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने गिय। । 

 

बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रम ् तरतगयत भमेू गाउँपालिका मत्सस्र् तथा पशपुतर।ी शाखािे पलन आ.ि.२०७८/०७९को  

िावषयक बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रमको स्िीकृत सनुौिा हजारदिनका आमािाई कुखरुा वितरण कार्यक्रम ् तरतगयत  
सूनौिा हजारदिनका आमाहरुको समहु गठन गरर कुखरुापािन सम्बतरधी १ दिने स्तिगत तालिम र कुखरुा 
वितरण गररएको । । ३४ जना सनुौिा हजारदिनमा आमाहरुिाई कुखरुा वितरण र १ दिन ेतालिम सञ्चािन 
गररएको लथर्ो । जसमा भमेू गाउँपालिका िडा नं. ९ को लसमचौर, गोदठिाङ र बाहनु काविना िोिका 
सनुौिा हजारदिनका आमाहरु िाभालम्ित भएका ।न । 

 
२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपालिका िडा नं ९ मा जनजातीहरुको बाहलुार्ता । । जहा मगर र िलितहरुको बसोिास रहेको 
के्षि हो । र्हाँ िस्ने मालनसहरु पोषण के्षिमा वप।लडएको क्षेि हो । र्हाका मवहिा तथा िििालिकाहरुमा 
कुपोषणको समस्र्ा िेलखतर। । कुपोषणिाई केवह हिसम्म िाढा धकेलानका िालग कुखरुापािन व्र्िसार् 
महत्सिपणुय मालनतर। । कुखरुापािन व्र्िसार्बाि मनन र् आम्िानी र ।ोिो समर्मा ्ण्डा र मास ुउत्सपािन 



र उपभोग गरर पोषण के्षिमा सधुार गनय सवकतर। । कुखरुापािन व्र्िसार्िे सानो िगानी र ।ोिो समर्मा 
आम्िानी गनय र पोषणमा सधुार गनय सहर्ोग पनु ि। । 

 

३ विषर् सचुी :  

सनुौला हजार दिनका आमाहरुलाई ग्रादमण कुखरुा दितरण गरर अमा र बच्चाको पोक्षणमा सधुार गनन सहयोग गने। 

 

४ धतरर्बाि ज्ञापन :  

सनुौिा हजार दिनका आमाहरुिाई वितरण गनय आिश्र्क पने ८ हपे्त ग्रालमण जातका कुखरुा उपिब्ध गराई 
सहर्ोग गनुयहनुे कुखरुा विकास फमय खजरुा बाकेका कार्ायिर् प्रमखु शंकर तरसौपाने िगार्त उहाको विमिाई 
धतरर्ािाि दिन चाहातर।ु।कुखरुा वितरण गनय सहर्ोग गने चतुरिाङ स्िास््र् चौकी प्रमखु लचि विष्ट, ९ नं िडा 
्ध्र्क्ष विबेक पनु र प्रहरी चौकी चतुरिाङका सम्पूणय विमिाई विशषे धतरर्ािाि न र्ापन गिै ्झै पलन सहर्ोग 
को ्पेक्षा व्र्क्त गिय।ु । 
५ उिेश्र्हरु : 

 सनुौिा हजार दिनका आमाहरुको पोषण सधुार गने । 

 ग्रालमण कुखरुाको विकास र विस्तार गने । 

 सनुौिा हजार दिनका आमाहरुिाई कुखरुाको ्ण्डा उत्सपािन र पह ुपर् र्ाउन े। 

 जीविकोपाजयन र पोषणमा सहर्ोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहर्ोग गने ।  

 पोषण सधुारमा सहर्ोग गने । 

 

६ वक्रर्ाकिाप : 

लमलत २०७९/०१/०९ गतेका दिन भमेू गाउँपालिका िडा नं ९ का लसमचौर,गोदठिाङ र बाहनुकाविना 
िोिमा रहेका ३४ जना सनुौिा हजार दिनका आमािाई कुखरुा तथा कुखरुािाई चावहने िाना वितरण 
गररर्ो । कुखरुा वितरण गिाय स्थालनर् सडक विलग्रएको कारणिे गिाय ठूिो सास्ती भोलगर्ो ।वितरण गने 
कुखरुाका चलािा, कुखरुा विकास पमय खजरुा बाकेबाि ग्रालमण कुखरुाका चलािा खररि गररएको लथर्ो।  

 

७ व्र्लक्तगत ्नभुब : 

भमेू गाउँपालिका, बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रम गिाय केवह सहजता र केवह ्प्ठेरा पररलस्थलतहरु सामना गनुय पलन 
स्िभाविकै हो । हाम्रो जस्तो लबकासको जडिे पाईिा िेक्न िागेको र विकासिाई पलन लनकास बनाउनका 
िालग बतरिै गरेका कृवष सडक,लिङ्क सडक र मेन सडकहरु ्स्त व्र्स्त ।न ।लबलग्रएका सडकहरु ममयत गरे 
पन गरे जस्ता िेलखन जन । वहउिमा उड्ने धिुो र बषायर्ाममा ््उने पवहरोिे सडकिाई सडक जस्तो 
िेखाउिैन । सार्िै लबकासमा सबै प्राविक र सबै ठेकिार भएर होिा कतै सडक बेरक निान ने ओराि र 
कतै गाडीको ईलतरजनिे धान ज नसक्ने उकािा िेलखतर।न । कतै फन पाकय  जस्ता लमनेिै वप।े ्कािा र 
होरािा बािोिे दिकै्क बनार्ो ।कुखरुा बोकेको गालड चढ्न नसकेर सास्ती भोलगर्ो भने कतै मोड नपगेुर हैरानी 



ब्र्होररर्ो जेहोस कार्यक्रम चावह आसा िान िो िेलखर्ो । हजार िसनका आमाहरुिे आफ्नो पोषण सधुार गरर 
मनन र् फाईिा लिनहुनुे। भने ज आस िागेको । । 

हजार दिनका आमा,बच्चा र वकसोरवकसोरीहरुिाई आिश्र्क पने पशपुतर।ी जतरर् पोवष्टक तत्सिहरु सहज 
तररकािे ।ोिो समर्मा कुखरुाको ्ण्डा र मासबुािप्राप्त गनय  सक्ने आस लिएको।ू ।वप।लडएका क्षेिमा 
कुपोणका कारणिे बषेणी आमा र बच्चाको स्िास््र्मा िेलखने नकरात्समक समस्र्हरु हि गनय ह्र्ोग पनु न े
। ।बहकेु्षलिर् पोषण कार्यक्रमिे मालनसका बहकेु्षिमा स्िास््र् सधुार गने। । 

 
८ ।ोट्करीमा  भमेू ९ रुकूम (पूिय) का कुखरुा  र कुखरुाको िाना प्राप्त गने सनुौिा हजारदिनका आमाहरुको 
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१० कार्यक्रम गिाय आई परेका समस्र्ः 
 कुखरुा वितण गने स्थान िगुयम भएकोिे उकािो सडक भएको हनुािे गालड चढ्नसकेन । 

 पश ुसेिा शाखामा र्ातार्ातको साधन नहिुा जीप चढेर चािा वढिा पलुगर्ो । 

 सनुौिा हजारदिनका आमा बाहेक ्तरर् व्र्लक्तहरुिे पलन कुखरुा दिनपुने माग राख्न ुभर्ो । 

११ समस्र्ा समाधानका उपार्हरुः 
 स्थालनर् सडकको सधुार गनुयपने िेलखलखतर। । 

 ट्रर्ारेक माि ्नेर ।ोड्न ुभतरिा राम्रो सडक बनाएर प्रर्ोगमा लार्ाउने । 

 पश ुसेिा शाखामा वफलाडका िालग प्रर्ोग गने एउिा मोिरसाईकिको ब्र्िस्था गने । 



 सनुौिा हजारिलिनका आमाहरुको जस्तै कार्यक्रम ्तरर् समिुार्मा पलन िाग ुगनुयपने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२ कुखरुा वितरणका केवह तलस्िरहरु 







 

 

 

१३ लनष्कषय : 

समग्ररुपमा कुखरुा वितरण कार्यक्रम सौिािय र सातरत िातािरणमा सम्पन ज भएको । । कुखरुा वितरण 
कार्यक्रमबाि िाभालम्ित सनुौिा हजार दिनका आमाहरुको पोषणमा सधुार भई गाउँ कुपोषण मकु्त हनुे ।। 

 

तर्ार गने  

नारार्ण ओिी 
नार्ब पश ुसेिा प्रालबलधक  

भमेू गाउँपालिका पश ुसेिा केतरर 

लमलतः२०७९/०१/१२ 


