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नेपाल दईु ठूला राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवशथित शवकासोन्मखु राष्ट्र हो। शवकासको 

खुशककलो सुथतसुथत उशललने क्रममा हालसम्म आइपुग्दा नेपालको साक्षरता दर केबल ६५.९४ 

प्रशतित (राशष्ट्रय जनगणना २०६८) रहकेो छ भने प्रशतव्यशि आय सरदर एक हजार अमेररकी 

डलर रहकेो छ। दिेको ३६ प्रशतित जनता गररबी (दशैनक आय १.९ अमरेरकी डलरभन्दा 

कम) को रेखामुशन रहकेो यस दिेका कुनाकाप्चामा शनयालेर हनेे हो भने जनताको पोषणको 

थतर शनकै तल रहकेो दशेखन्छ।काठमाडौं लगायतका केही सहर अिवा आसपासका के्षत्रमा 

पोषणबारे माशनसमा ज्ञान, चेतनासशहत पोशषलो खानामाशि पहुँच रह ेपशन व्यवहारमा लाग ू

भएको छैन। अशिकाांि शजल्लामा तपोषणबारे न चेतना छ, न पोशषलो खानामाशि पहुँच नै।   

पोषणको क्षते्रमा नपेालको सरुुवात  

शवगतको इशतहास हदेाा नेपालले सन् १९९० दशेख पोषणलाई प्रािशमकता ददन िालेको 

दशेखन्छ। सांयुि पोषण समिान कायाक्रम नेपालको पोषणमा लशक्षत पशहलो कायाक्रमको हो र 

त्यही कायाक्रमलाई नेपालको पोषण के्षत्रको कोिेढुांगाको रुपमा पशन शलन सदकन्छ। नेपालको 



पोषण के्षत्रमा प्रगशत गनाका लाशग एउटा क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसैले पोषणसुँग प्रत्यक्ष 

वा अप्रत्यक्ष सरोकार राखे्न शनकायहरु सांयुि रुपमा लागमेात्र पोषण क्षेत्रमा सुिार ल्याउन 

सदकन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा सोही कायाक्रमलाई शलन सदकन्छ। 

हन त सन् १९९० अगाशड पशन नेपालमा बालबाशलकामा सूक्ष्म पोषणतत्वको कमी पूरा गना 

आयोशडनयुि नुन शवतरण, सन् १९७५–९० को बीचमा नेपालको पाुँचौ र छैठौं पञ्चवषीय 

योजनाको रुपमा पशन पोषणलाई केही थिान ददइएको र आमा तिा बच्चामा हने कुपोषणको 

उपचार गना १९८० मा वृशि अनुगमन, आइरन र फोशलक एशसड आांशिक ठाउुँमा शवतरण सरुु 

गररएको शियो।  

ससाती हदेाा १९९० को दिकमा पोषण के्षत्र सुिार गना शवशभन्न काम भएको दशेखन्छ र त्यसको 

कोिेढुांगाको रुपमा सन ्१९९१ मा नेपालले आफ्नो पशहलो राशष्ट्रय थवाथ्य नीशत थवीकृत 

गनुालाई मान्न सदकन्छ। उि नीशतल े थवाथ्य प्रणाली पुनः व्यवशथित गरी दिेको 

पोषणसम्बन्िी प्रािशमकता तय गर् यो। सन् १९९२ को पोषणसम्बन्िी अन्तरााशष्ट्रय सम्मेलनमा 

भाग शलएपश्चात ्नेपालले राशष्ट्रय योजना आयोगमा राशष्ट्रय पोषण समन्वय सशमशतको थिापना 

समेत गरेको शियो। 

सोही वषामा राशष्ट्रय योजना आयोगले पोषणलाई प्रािशमकतामा राखेर  नेसनल प्लान एलसन 

तयार गरेतापशन यसलाई कायाान्वयनमा ल्याउन सकेन। नेपालको इशतहासमा शभटाशमन ‘ए’ 

र सन ्२०००  शतर सरुु भएको जकुाको औषशि खुवाउन ेकायाक्रम पोषण के्षत्रको आशहलेसम्मकै 

सफल एवां सवोत्कृष्ट कायाक्रम माशनन्छ। नेपालले पोषक तत्वको कमीले हन ेरोगलाई कम गन े

उदे्दश्यल ेसन ्२००४ मा राशष्ट्रय पोषण शनदशेिका लाग ूगरेको शियो जसले नेपालको पोषणको 

शथिशतलाई अझ एक खुशककलो माशि पु¥याउन मद्दत ग¥यो। त्यसै शनदशेिकाल े दिेमा 

पोषणसम्बन्िी दक्रयाकलापलाई डो¥याउुँद ैकेही महत्वपूणा उपलशधिहरु हाशसल गना अत्यन्त 

सहयोगी भूशमका खेलकेो छ। 

उि शनदशेिकाकै आिारमा पशछ गएर बहके्षत्रीय पोषण योजना बन्यो। बालबाशलकाको 

व्यवहार पररवतान गरेर थवाथ्य र पोषणको शथिशत सुिार गने लक्ष्यका साि सन् २००६ मा 

शवद्यालय थवाथ्य र पोषण रणनीशत लागू गररयो। सन् २०११ मा थकेशलङ अप  न्युरिसनमा 



सामेल भएपशछ नेपालले पोषण के्षत्रमा नया उचाइ शलयो। सन ्२०१३ मा सुरु भएको खाद्य 

तिा पोषण सुरक्षा योजना, २०१४ को शििु तिा बालबाशलकालाई खुवाउनेसम्बन्िी 

रणनीशत, सुनौलो १००० ददन जथता कायाक्रमहरु नेपालको पोषण के्षत्र सुिार गने क्रममा 

उपलशधिमूलक साशवत हन पुगे।  

सन् २००९ मा भएको नेपाल पोषण मूल्याांकन र अन्तराल शवश्लेषणल ेपोषण के्षत्रको प्रगशत 

एउटा के्षत्रबाट मात्र लगेर सम्भव छैन भन्न ेशनष्कषा ददएपश्चात ्त्यस ैखोजको आिारमा, सन् 

२०११ मा बहके्षत्रीय पोषण योजना, सुआहारा कायाक्रम जथता ठूला पररयोजना लाग ूभए। 

सुआहाराल ेदईु वषा मशुनको बालबाशलकाको पोषण सुिार गनाको लाशग थवाथि, पोषण, कृशष, 

खाद्य सुरक्षालाई एकीकृत गरेर सामुदायमा आिाररत कायाक्रम अशि बढाएको शियो। 

आमा तिा बालबाशलकामा व्याप्त कुपोषण एक शतहाईले िटाउने लक्ष्य बोकेर सन ्२०११ मा 

राशष्ट्रय योजना आयोगको नेततृ्व र अन्य प्रमुख साझेदारहरुको समिानमा पञ्चवषीय बहके्षत्रीय 

पोषण योजना– पशहलो सुरु भयो र हाल २०१८ मा बहके्षत्रीय पोषण योजना– दोस्रो लाग ू

भइरहकेो अवथिा छ। 

माशिका पोषणसुँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न नीशत, रणनीशत र कायाक्रमहरुले नेपालको पोषणको 

शथिशत सुिार गना महत्वपूणा भूशमका खेलेको दखे्न सदकन्छ। यसका सािै पोषणसुँग अप्रत्यक्ष 

सम्बन्ि राखे्न नीशत–शनयम र कायाक्रमहरु खानपेानी, थवच्छता तिा सरसफाइ कायाक्रम, कृशष 

शवकास रणनीशत–२०१४, समुदायमा आिाररत नवजात र बाल्यकाल रोगको एकीकृत 

व्यवथिापन कायाक्रम ९१९९७०, आिारभूत र प्रािशमक शिक्षा पररयोजना ९१९९७०, आमा 

सुरक्षा कायाक्रम, राशष्ट्रय खोप कायाक्रम ९१९७९०, गररबी िटाउन े रणनीशत ९२००२०, 

सबैका लाशग शिक्षा कायाक्रम ९२०००० जथता कायाक्रमले नेपालको पोषण शथिशत माशि 

पुर् याउन उल्लेखनीय भशूमका खेलेका छन्। 

पोषण क्षते्रको अशहलकेो अवथिा  

नेपालले शवगत २० वषामा पररमाणजनक रुपमा पाुँच वषामुशनका बच्चामा पकुकोपन 

न्यूनीकरण गना सफल भएको छ। सन् २००१ मा ५७ प्रशतित रहकेो अवथिालाई 



सुदढृीकरण गद ैअशहल ेसन् २०१६ मा ३६ प्रशतितमा झाना सकु्नले नेपाल शवश्वमै 

उदाहरणीय भएको छ। 

शवशभन्न अप्यारा र चुनौतीका बाबजुद पशन नेपालले यो उल्लेखनीय उपलशधि हाशसल गरेको 

हो। सोही समयमा, नेपालले ख्याउटेपना उल्लेखनीय रुपमा िटाउन नसके पशन त्यसलाई 

११.२ प्रशतितबाट ९.६ प्रशतितमा झाना सकेको छ। यसका अलावा, सोही अवशिमा नेपालल े

कम तौल ४२.७ प्रशतितबाट २७ प्रशतितसम्म पु¥याउन सफल भएको छ।  

हालैका वषाहरुमा नेपालको पोषण के्षत्रलाई सिुाना तीब्र तिा बहआयाशमक प्रयासभएका छन ्

जसका शनशम्त शवशभन्न नीशत, रणनीशत र कायक्रमहरु लागू गररएको छ। नेपालले अशहलेको 

अवथिामा न्यनू पोषण केही हदसम्म न्यूनीकरण भएतापशन शवथतारै अशिकपोषणको चपेटामा 

पद ैगइरहकेो अवथिा छ। एकाशतर पोषणको कमीको अवथिा अझै पशन शबकराल नै रहकेो छ 

भने अकोशतर नेपाली जनता शवथतारै अशिकपोषणको मारमा पररराखकेो दशेखन्छ। 

हालैको सवेक्षणअनुसार नेपालमा पाुँच वषामुशनको बच्चामा अशिक तौल २००१ मा ०.६ 

प्रशतित शियो भने अशहले बढेर २०१६ मा १.५ प्रशतित पुगकेो छ। नपेालका यवुामा हने ेहो 

भने २००१ दशेख २०१६ सम्म आइपुग्दा कम तौल भएका युवाहरुको सांख्या २६.७ 

प्रशतितबाट १७.२ प्रशतितमा झरेको त छ तर मोटोपना र अशिक तौलको समथया पशन दशेखन 

िालेको छ। नेपालमा सन् २००१ मा अशिक मोटोपना १ प्रशतित मात्र शियो भन े२०१६ मा 

त्यो बढेर ५.१ प्रशतित  पुगको छ। अशिक तौल पशन सोही समयमा ५.५ प्रशतितबाट बढेर 

१७ प्रशतित पुगकेो छ। सन ्२००१ दशेख सन ्२०१६ सम्म पुग्दा मशहलामा अशिक तौल र 

मोटापना ६.५ प्रशतितदशेख २२.१ प्रशतितमा बढेको छ। 

नेपालमा शभटाशमन ‘ए’ को कमीले हन ेरोग लागकेा शबरामीहरु कम हुँद ैगए पशन सूक्ष्म तत्वको 

कमीको अवथिा भने जरटल रहकेो छ। आशहलेको अवथिामा शभटाशमन ‘ए’ कभरेज ९२ 

प्रशतित छ भने जकुाको औषशिको कभरेज ८७ प्रशतित पु¥याउन नेपाल सफल भएको छ। 

शभटाशमन ‘ए’र जुकाको औषशिले नेपाली जनसांख्यामा राम्रो थिान पाइसकेतापशन अन्य सूक्ष्म 

तत्वको अवथिा भने गम्भीर न ैमान्नुपदाछ। 



नेपालमा आशहले ६–५९ मशहनाका २८ प्रशतित बालबाशलकामा आइरन खशनजको कमी 

रहकेो छ र भन े११ प्रशतित रिअल्पताबाट ग्रशसत छन्। दकिोरावथिामा रहकेा पुरुषमा 

रिअल्पता ११ प्रशतित र मशहलामा २१ प्रशतित छ भने वयथक गभावती मशहलामा २७ 

प्रशतित रहकेो छ। गभावती नभएका वयथक मशहलामध्य े२० प्रशतितलाई रिअल्पता छ भन े

भौगोशलक शहसाबमा हदेाा तराईमा रिअल्पता िेरै रहकेो छ। त्यथतै बच्चामा जजांक तत्वको कमी 

२१ प्रशतित र गभावती नभएको मशहलामा २४ प्रशतित रहकेो आुँकडा छ।   

पोषण क्षते्रका चनुौती र सम्भाशवत सिुार   

शनम्न र मध्य आय भएका दिेहरु अशहल ेकुपोषणको दोधबर बोझको अनुभव गदछैन्। 

नेपालमा पशन कुपोषण िटाउन शनकै प्रयास भइरहपेशन प्रयासअनरुुप शनयन्त्रण हन 

सदकरहकेो छैन। शवगत २० वषाको अन्तरालमा नेपालको पोषणशथिशत सुिार गना शवशभन्न 

नीशत, रणनीशत र कायाक्रमहरु बनाइने गररए पशन शवशभन्न समथयाको कारण शतनको सही 

रुपमा कायाान्वयन हन सकेको छैन। केन्रमा तजुामा गररएका कायाक्रमहरु जनताको 

िरदलैोसम्म नपुग्दा राम्रो प्रशतफल ददन सकेका छैनन्। 

यसरी जनमानसमा पोषणसम्बन्िी जागरणमा पशहलेभन्दा केही सुिार भएतापशन अझै शनकै 

सुिारको आवश्यकता रहकेो दखे्न सदकन्छ। शथिशतलाई अझ गम्भीर हन नददन र शवद्यमान 

शथिशतमा सुिार गना पोषण जागरुकता बढाउने खालका कायाक्रम तजुामा गना र शतनको 

प्रभावकारी कायाान्वयनमा जोड ददन जरुरी छ। 

पशछल्लो १५ वषाको अध्ययन गदाा वयथकमा अशिक वजन र मोटोपना तीब्र गशतल े वशृि 

भएको छ र बालबाशलकामा पशन बढ्दो अवथिामा छ। नेपालका मौजुदा नीशत, रणनीशत र 

कायाक्रम न्यून पोषण िटाउनका लाशग मात्र बनेको दशेखन्छ भन ेअशिक पोषण िटाउनकुन ै

नीशत–शनयम र कायाक्रम प्रािशमकतामा परेको दखेखुँदनै। जारी रहकेा न्यूनपोषणशवरुद्घका 

कायाक्रमलाई यिावत राख्द ैअशिक पोषण िटाउनका लाशग पशन आवश्यक कदम तत्काल 

उठाउनु जरुरी दशेखन्छ। त्यसो नगररए शनकट भशवष्यमा नेपालमा अशिकपोषणका कारण 

गम्भीर अवथिा शसजाना नहोला भन्न सककुँ दनै।  



लामो समयदशेख नेपालमा आइरन र फोशलक एशसड चक्की शवतरण गँरुँद ैआए पशन गभावती 

मशहलामा अशहलेसम्म रिअल्पता दशेखनु शबडम्वना हो। गभावती मशहलामा जनचेतनाको 

कमी, अज्ञानता अिवा औषशिको पहुँचमा कमीले गदाा यो अवथिा आएको हनसलछ। यथतो 

अवथिामा आइरन र फोशलक एशसडको गोली शवतरणमा मात्र ध्यान नददएर खानपानमा 

आवश्यक पररवतान गना व्यवहार पररवतान गराउनु आवश्यक हन जान्छ। जसको लाशग 

जनचेतनामूलक कायाक्रम अशि बढाउन सकेमात्र सूक्ष्म तत्वसम्बन्िी कमीलाई शनमूाल पाना 

सदकन्छ। 

दीिाकालीन रुपमा सोच्ने हो भने सूक्ष्म तत्वको  गोली शवतरण गनुा राष्ट्र एवां जनता दवुैको 

लाशग शहतकारी हुँदनै। खानशपनको िैली पररवतान गरी सन्तशुलत आहारमाफा त िरीरमा सूक्ष्म 

तत्वको मात्रा पुर् याउन ुनै सबैभन्दा सहज र भरपदााउे उपाय हो। यदद त्यही पुरक गोलीमा 

मात्र अभ्यथत हुँदा राज्यको व्ययभार मात्र नबढी खेर गइरहकेो थिानीय खाद्यपररकार अिाात ्

सूक्ष्म तत्वको स्रोतको पणूा रुपमा उपयोग हन सलदनै।  

अशिक पोषण न्यनूीकरण गना िारीररक व्यायाम एकदम ैमहत्वपूणा हन्छ। अन्तरााशष्ट्रय थतरमा 

शनयाल्दा बढ्द ैगरेको मोटोपना िटाउन र थवथि रहन िारीररक व्यायामलाई बढावा ददनको 

लाशग सहर–बजारमा ‘खुला ठाउुँ  नीशत’ जथता उदाहरणीय नीशतहरु शलइएको छ।  तर नेपाली 

समाजमा मोटोपनालाई समृशिको प्रतीकमा शलइनु नै अको शबडम्वना हो र त्यसको 

रोकिामसम्बिी शवषयलाई समयमै जनतासम्म पु¥याउनु शनकै महत्वपूणा छ। 

नेपालमा पोषण के्षत्रमा काम गने जनिशि पोषणशवद ्र डाइरटशसयनको कमी हनु र भएका 

िोरै जनिशिलाई सरकारल े बवेाथता गनुा नपेालीका लाशग ठूलो शबडम्वना हो। अब यो 

शवषयमा गम्भीर हनु जरुरी छ। तत्काल नेपालमा सरकारले हरेक अथपतालमा डाशइरटसयन 

तिा अन्य सम्वेदनिील के्षत्रमा पोषणशवद्को प्राविान राखु्न जरुरी दशेखन्छ। तब मात्र नेपालको 

पोषण के्षत्र सुिार गना सम्भव हन्छ। 

अन्तरााशष्ट्रय थतरमा भइरहकेा उदाहरणीय कामहरु शनयाल्द ै नेपालमा कायाान्वयन भएका 

कायाक्रमको सफलता र असफलताबाट पाठ शसकेर सरकारले कुपोषण िटाउन कायाक्रम 



ल्याउनुपछा। यथतो कायाक्रमलाई पोषणसुँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राखे्न सब ै

शनकायबाट  कायाान्वयन गनुापन ेदशेखन्छ। 

- (पोषणशवद ्भट्टराई नपेाल जनथवाथ्य प्रशतष्ठान, महाराजगञ्जमा कायारत छन)् 
 


