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ववगत लामो समयदेखख संचालनमा रहेको वदृ्धि अनुगमन सेवाल ेनेपालमा कुपोषणको समस्या 
न्त्यूननकरण गननमा मद्दत पुयानएको छ। वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेालाई प्रभावकारी रुपमा 
प्रवाह गनन सके मार बालबाललकामा कुपोषणको समस्या न्त्यूननकरण गनन सककन्त्छ भन्त्ने त्य 
ववगतका अनुभव तथा हालसालैका अध्ययन अनुसन्त्िानले उजागर गरेका छन।् ववश्व स्वास््य 
संगठनको सुझाव बमोजजम नेपालमा वदृ्धि अनुगमन गने कायनलाई बालबाललकाको पोषण अवस्था 
सुिार गने महत्वपूणन अभ्यासका रुपमा स्थावपत गने प्रयास जारी छ। यद्यवप, नेपालमा वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा अपेक्षाकृत रुपमा उपभोग हुन सकेको पाईंदैन। ववशेष गरेर ववलभन्त्न 
बािा अवरोिका कारण बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग दईु वषनको अवधिमा २४ पटक 
स्वास््य संस्थामा लैजाने दर ज्यादैन ैन्त्यून रहेको पाईन्त्छ।  
 

वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवासंग सम्बजन्त्ित चूनौतीहरु सम्बोिन गनन तथा यस सेवालाई 
समय सापेक्ष पररमाजनन गरी यसको प्रभावकारीतामा वदृ्धि गननका लाधग स्वास््य सेवा ववभाग, 

पररवार कल्याण महाशाखाको संयोजनमा यो ननदेलशका तयार गररएको छ। ववशेष गरेर बहुक्षेरीय 
पोषण योजना दोस्रो तथा राजरिय पोषण रणनीनत २०७७ को ममन बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सेवालाई पररमाजजनत गरी सुदृढीकरण गननका लाधग यो ननदेलशका तयार गररएको छ। 
ववद्यमान नीनत तथा रणनीनतहरुको अधिनमा रही तयार गररएको यस ननदेलशका लागू भएपश्चात 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवासगं जोडिएका समस्याहरु समािान हुने तथा पोषण समस्याहरु 
न्त्यूननकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा ललएको छु। 
 

यो ननदेलशका तयारीको लाधग अहोरार खटटने पोषण शाखाका सम्पूणन कमनचारीहरुलाई हृदयदेखख 
िन्त्यवाद टदन चाहन्त्छु। यो ननदेलशका तयार गननका लाधग आधथनक तथा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि 
गराउन े सुआहारा कायनक्रम–२÷युएसएआईिी लाई ववशेष िन्त्यवाद टदन चाहन्त्छु। साथै, ननदेलशका 
तयारीको क्रममा प्राववधिक सहयोग पुयानउने युननसेफ, युएसएआईिी, ववश्व खाद्य कायनक्रम लगायत 
सम्पूणन सहयोगी संस्थाका प्रनतननधिहरुलाई िन्त्यवाद टदन चाहन्त्छु। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका 
सम्पूणन सरकारी तथा गैह्र सरकारी सरोकारवाला ननकाय तथा व्यजततहरुलाई यो ननदेलशकाको सफल 
कायानन्त्वयनका लाधग आवश्यक सहयोग उपलब्ि गराईटदनुहुन हाटदनक अवपल गदनछु।  
 

 

 

....................... 
ललला ववक्रम थापा 
प्रमुख, पोषण शाखा 
स्वास््य सवेा ववभाग, पररवार कल्याण महाशाखा 
 

 

 



 
 

 

मन्तब्य 

 

 

ववश्वव्यापी रुपमान ैवदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनलाई बालबाललकाको पोषण अवस्था सुिार गन े
उपयुतत र महत्वपूणन सेवाको रुपमा हेररएको छ। नेपालमा हाल लाग ूगररएको बहुक्षेरीय पोषण 
योजना दोस्रोले यस सवेालाई बालबाललकाको पोषण अवस्था सुिार गने महत्वपणून प्लेटफमनको रुपमा 
व्याख्या गरेको छ। हालसालै जारी गररएको राजरिय पोषण रणनीनत २०७७ ले पनन स्परट रुपमा 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई सुदृढ गन ेव्यवस्था गरेको छ। बहुक्षेरीय पोषण योजना 
तथा राजरिय पोषण रणनीनतको ममन बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लगायत समग्र पोषण 
ववशेष कक्रयाकलापहरुको ननरन्त्तरता तथा गुणस्तर सुिार गन ेटदशामा स्वास््य सेवा ववभाग, पररवार 
कल्याण महाशाखा प्रयासरत छ। यसै पररप्रके्ष्यमा दईु वषनमुननका बालबाललकाको ननयलमत रुपमा 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनको माध्यमबाट उनीहरुको पोषण अवस्था समयम ै पटहचान गरी 
आवश्यक सुिार गननका लाधग यस सेवाको सशजततकरण तथा गुणस्तर सुिार गनन पररवार कल्याण 
महाशाखाको संयोजनमा यो ननदेलशका तयार गररएको छ।  
 

देश संघीय संरचनामा रुपान्त्तरण भएपश्चात पररवनतनत स्वास््य संरचनाबाट प्रदान गररन ेवदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लाधग यस ननदेलशकाले मागन प्रशस्त 
गनेछ। यस ननदेलशकाल ेसघंीय, प्रादेलशक तथा स्थानीय तहमा कायनरत ववलभन्त्न ननकायको भूलमका 
तथा जजम्मेवारी ननटदनरट गरेको छ जसले यो सेवालाई चुस्त बनाउन सहयोग पयुानउनेछ भन्त्न अपेक्षा 
ललएको छु।यो ननदेलशका जारी भएपश्चात वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेासंग सम्बजन्त्ित समस्या 
तथा चूनौतीहरुलाई सम्बोिन गनन सहज हुनेछ। साथै स्थानीय स्तरमा यस सेवाको महत्वबारे 
जनचेतना जगाउन र यो सेवाको माग वदृ्धि गनन समेत यो ननदेलशकाल ेसहयोग पुयानउने छ।  
 

 

यो ननदेलशका तयार गनन आवश्यक पहल गनुनहुने पोषण शाखा प्रमुख लगायत पोषण शाखाका सम्पणून 
कमनचारीहरुलाई िन्त्यवाद टदन चाहन्त्छु। साथै यस कायनमा सहयोग प्रदान गनुनहुने सम्पूणन सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुप्रनत आभार प्रकट गनन चाहन्त्छु। यस ननदेलशकाको सफल कायानन्त्वयनको 
लाधग आवश्यक सहयोग पयुानउन सम्पूणन सरोकारवाला व्यजतत तथा ननकायलाई अनुरोि गदनछु।   
 

 

 

............................ 
िा. वववेक कुमार लाल 

ननदेशक,  

स्वास््य सवेा ववभाग, पररवार कल्याण महाशाखा 
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हाल समुदाय स्तरसम्मका ववलभन्त्न स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह भैरहेको वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सेवाको गुणस्तर सुिार गदै ननरन्त्तरता टदन स्वास््य सेवा ववभाग प्रनतबद्ि छ। यो 
प्रनतवद्िता पूरा गने टदशामा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई थप गणुस्तरीय र प्रभावकारी 
बनाउनका लाधग यो ननदेलशका जारी गनन पाउँदा खुशी लागेको छ।  
 

बच्चा जन्त्मपेश्चात २ वषनको अवधिसम्म ननयलमत रुपमा वदृ्धि अनुगमनको माध्यमबाट पोषण 
अवस्था समयमै पटहचान गनुन अत्यन्त्तै आवश्यक हुन्त्छ। यस सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सचंालन 
गनन सके दईु वषनमुननका बालबाललकामा हुने कुपोषणको समस्या समयमै पटहचान गनन र त्यसलाई 
सम्बोिन गनन सजजलो हुनेछ जसले कुपोषणको कारणले हुने बालबाललकाको मतृ्युदरमा कमी ल्याउन 
सककन्त्छ। बदललदंो पररवशेमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी 
बनाउन ेकायन आफैं मा चनूौतीपूणन छ। यो चूनौतीलाई सम्बोिन गनन तथा उपलब्ि अवसरहरुको 
अधिकतम उपयोग गदै यो सेवाबाट अपेक्षक्षत प्रनतफलहरु प्राप्त गननका लाधग यस ननदेलशकाल े
महत्वपणून भूलमका ननवानह गनेछ भन्त्ने ववश्वास ललएको छु। यो ननदेलशका जारी भएपश्चात स्वास््य 
संस्थाहरु तथा स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने क्षमतामा 
अलभवदृ्धि हुनुका साथै आम जनसमुदायमा वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी ज्ञान, िारणा र व्यवहारमा 
समेत पररवतनन हुनेछ भन्त्ने ववश्वास ललएको छु।  
 

 

यो ननदेलशका तयारीका लाधग योगदान टदनुहुने सम्पूणन सरकारी तथा गैह्र सरकारी ननकायलाई हाटदनक 
िन्त्यवाद टदन चाहन्त्छु। बालबाललकाहरुमा ववद्यमान कुपोषणको समस्या न्त्यूननकरण गननका लाधग 
सबै तहमा यो ननदेलशकाको अधिकतम प्रयोग गररनेछ भन्त्ने अपके्षा ललएको छु। यो ननदेलशका 
कायानन्त्वयनका लाधग आवश्यक पन ेआधथनक तथा अन्त्य स्रोतको सहज व्यवस्था हुने वातावरण 

तयारीका लाधग आवश्यक सहयोग उपलब्ि गराईटदन स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोि 
गनन चाहन्त्छु। साथै, ननदेलशका बमोजजमका गुणस्तरीय सेवाहरु सम्पूणन स्वास््य संस्थाहरुमा 
सुननजश्चत गननका लाधग आवश्यक पने सािन स्रोत ननरन्त्तर उपलब्ि गराईटदनु हुन सहयोगी 
संस्थाहरुलाई आव्हान गदनछु।  
 

अन्त्त्यमा, यस ननदेलशकामा व्यवस्था गररए बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सम्बन्त्िी 
कक्रयाकलापहरु स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी ढंगल ेसंचालन भई नेपाली बालबाललकामा व्याप्त 
पोषण समस्या न्त्यूननकरण हँुदै जानेछ भन्त्ने दृढ ववश्वास ललएको छु।  
 

 

 

........................... 
िा. टदपेन्त्र रमण लसहं 



 
 

महाननदेशक 

स्वास््य सवेा ववभाग 
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वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन ननरे्दशिका, २०७८ 
 

प्रस्तावनााः नेपालमा दईु वषनमुननका बालबाललकाको ननयलमत रुपमा वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निनको माध्यमबाट उनीहरुको पोषण अवस्था समयमै पटहचान गरी आवश्यक सुिार गननका 
लाधग रारिव्यापी रुपमा प्रदान गररदैं आएको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको सशजततकरण 
तथा गुणस्तर सुिार गनन वाञ्छननय भएकाले जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ ले 
टदएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभागले यस 
ननदेलशका जारी गरेको छ। 

 
 
 

परिच्छेर्द १ 

(संक्षिप्त नाम, प्रािम्भ ि परिभाषा) 
 

१. नाम ि प्रािम्भ: 
(क)  यो ननदेलशकाको नाम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन ननदेलशका, २०७९ रहनेछ।  

(ख)  यो ननदेलशका तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ।  

 

२. परिभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथ ्नलागेमा यस ननरे्दशिकामा: 
(क)  “मापर्दण्ड” भन्त्नाले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने स्वास््य 

संस्थाहरुले सो सेवा प्रदान गननका लाधग पूरा गनुनपन ेआवश्यक सामग्री, उपकरण 
तथा स्वास््यकमीहरुको दक्षता सम्बन्त्िी न्त्यूनतम मापदण्िलाई जनाउँदछ।  

(ख)  “वदृ्धि ” भन्त्नाले बालबाललकाको शारीररक वदृ्धि जस्तै तौल, लम्बाई, टाउको, 
छाती, पाखुरा एवं दाँत बढ्नुलाई जनाउँदछ।  

(ग)  “वदृ्धि अनुगमन” भन्त्नाले बालबाललकामा पटक पटक दोहोयानएर वदृ्धिको 
मापन (तौल  र  लम्बाई) गरी उमेर अनुसार बालबाललकाको शरीरको वदृ्धि भैरहेको 
छ वा छैन भनी अनुगमन गने प्रकृयालाई जनाउँदछ। 

(घ) “वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवा” भन्त्नाले पररच्छेद ५ मा उल्लेख गररए 
बमोजजम शारीररक वदृ्धिको (बालबाललकाको तौल, लम्बाई) मापन तथा मूल्यांकन 
गने, उमेर   अनुसार शारीररक वदृ्धि नहुनुका कारणहरु पत्ता लगाउने र सोको 
आिारमा आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई वदृ्धि सुिार तथा पोषण सम्बन्त्िी 
परामशन टदने कायनलाई जनाउँदछ।  

(ङ)  “स्वास््य संस्था” भन्त्नाले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने 
सावनजननक स्वास््य संस्थाहरु: अस्पताल, आिारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र(प्राथलमक 



 
 

स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी), शहरी स्वास््य ईकाई, सामुदानयक स्वास््य ईकाई 

लाई जनाउँदछ।  

(च) “सहयोगी संस्था” भन्त्नाले पोषण कायनक्रम तथा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
सेवाका  लाधग नेपाल सरकारलाई आधथनक तथा प्राववधिक रुपमा सहयोग 
पुयानईरहेका अन्त्तरानजरिय दात ृननकाय, बहुपक्षक्षय वा द्धिपक्षीय ननकायहरु, संयुतत 
रारिसंघ अन्त्तगनतका ननकायहरु,  अन्त्तरानजरिय गैह्र सरकारी संस्थाहरु तथा राजरिय 
गैह्र सरकारी संस्थाहरु तथा ननजी क्षेर समेतलाई जनाउँदछ। 

(छ) “सिोकािवाला” भन्त्नाले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने, यसको 
योजना तजुनमा तथा कायानन्त्वयन गने तथा यसका लाधग आवश्यक स्रोत 
सािनको व्यवस्था गने सम्पूणन सरकारी तथा गैह्र सरकारी ननकायहरुलाई 
जनाउँदछ।  

(ज)  “सािन, स्रोत” भन्त्नाले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा संचालन गननका 
लाधग आवश्यक पने मानवीय, आधथनक, उपकरण तथा अन्त्य स्रोतहरुलाई 
जनाउँदछ। 

 
 

 

परिच्छेर्द २ 

(वदृ्धि अनुगमनको महत्व ि यससम्बन्िी अन्तिा्ष्ट्रिय अभ्यासहरु) 
 

३. वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िनको महत्व: 
ववकासलशल तथा ववकासोन्त्मुख रारिहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवामा सवनव्यापी 
पहँूच भएको खण्िमा बालबाललकामा ववद्यमान न्त्यूनपोषण तथा अधिक पोषणको 
समस्याहरुलाई न्त्यूननकरण गनन सककने कुरा अध्ययनहरुले देखाएका छन।् यसैकारणले ववश्व 
स्वास््य संगठनले ववशेष गरेर अल्पववकलसत तथा ववकासोन्त्मुख रारिहरुमा वदृ्धि अनुगमन 
गने कायनलाई बालबाललकाको पोषण अवस्था सुिार गने महत्वपूणन अभ्यासका रुपमा स्थावपत 
गनुनपन े कुरालाई जोड् टदएको छ। ववशेष गरेर वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई 
प्रभावकारी रुपमा संचालन गननसके दईु वषनमुननका बालबाललकामा हुन ेकुपोषणको समस्या 
समयमै पटहचान गनन र त्यसलाई सम्बोिन गनन सहज हुनेछ जसले कुपोषणका कारण हुने 
बालबाललकाको मतृ्यु दरमा कमी ल्याउन  सककनेछ। यसका अलावा वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सेवालाई गुणस्तरीय ढंगले संचालन गनन सकेमा यसले अन्त्य मुख्य ननरोिात्मक 
तथा उपचारात्मक सेवाहरुको उपयोगमा वदृ्धि गराउने, आमा तथा अन्त्य स्याहारकतानहहरुको 
लशश ु तथा बाल्यकाललन पोषण सम्बन्त्िी ज्ञान र व्यवहारमा सुिार ल्याउने त्य समते 
अध्ययनहरुले साववत गरेका छन।् यस अथनमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई अन्त्य 



 
 

आिारभूत स्वास््य सेवाहरुसंग जोड्ने महत्वपूणन प्लेटफमनको रुपमा हेररएको छ। मुलतः 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा ननम्नललखखत कायनका लाधग महत्व पूणन छ:  

(क)  बालबाललकाको उमेर अनुसार वदृ्धि (तौल, उचाई) भैरहेको छ वा छैन भनी पत्ता 
लगाउन। 

(ख) बालबाललकाको उमेर अनुसार शारीररक वदृ्धि भैरहेको छैन भने सोको कारण पत्ता  
लगाउन 

(ग) बालबाललकाको पोषण अवस्था समयमै पत्ता लगाई आवश्यक सुिारको प्रकृया अगािी 
बढाउन। 

(घ) बालबाललकालाई कुनै रोग लागेको छ कक भनेर समयमै थाहा पाउन र सो को उपचार  

गनन। 

(ङ) बालबाललकालाई स्तनपानको साथै उमेर अनुसार अन्त्य पोवषला खानेकुरा खुवाउनका  
लाधग आमा तथा स्याहारकतानलाई परामशन टदन। 

(च) स्थानीय स्तरमा उपलब्ि हुने खाद्यपदाथनहरुको उधचत तररकाले प्रयोग गननका लाधग 

आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई परामशन टदन। 

 

 

 

४. वदृ्धि अनुगमन सम्बन्िी अन्तिा्ष्ट्रिय अभ्यासहरु: 
ववश्वमा सन ्१९६० देखखनै बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी प्रयासहरु शुरु भएको 
पाईन्त्छ। सन ्१९७८ मा ववश्व स्वास््य संगठनले वदृ्धि अनुगमन चाटनको ववकास गरेपश्चात 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई ववश्वव्यापी रुपमा ववस्तार गने क्रम शुरु भएको 
धथयो। सन ्१९८० को शुरुवात देखख  युननसेफले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन  सेवालाई बाल 
बचाउ कायनक्रम अन्त्तगनत प्राथलमक स्वास््य सेवाको एउटा मुख्य गनतववधिको रुपमा प्रवद्निन 
गनन शुरु गरेको धथयो। तत्पश्चात वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा ववश्वव्यापी रुपमा 
प्रयोग हँुदै आएको पाईन्त्छ। ववश्व स्वास््य संगठन तथा युननसेफको सुझाव अनुरुप ववलभन्त्न 
ववकासलशल तथा ववकासोन्त्मुख रारिहरु लगायत ववश्वका १७८ रारिहरुमा वदृ्धि अनुगमन 
तथा प्रवद्निन सेवाको व्यवस्था गररएको पाईन्त्छ। यद्यपी यसको प्रयोग ववलभन्त्न रारिहरुमा 
पररवेश अनुसार ववलभन्त्न तररकाले भएको पाईन्त्छ। ववशेष गरेर बालबाललकाको वदृ्धिको 
मूल्यांकन गननका लाधग प्रयोग गररने सुचकांकहरुको प्रयोगमा ववलभन्त्न देशमा लभन्त्नता 
पाईएको छ। उदाहरणका लाधग कुनै देशमा वदृ्धि अनुगमनका लाधग बालबाललकाको उमेर 
अनुसारको तौलको मार मापन गने गरेको पाईन्त्छ भने कुनै देशहरुमा तौल तथा उचाई दवुैको 
प्रयोग गने गरेको पाईन्त्छ। यसैगरी ववलभन्त्न देशहरुमा वदृ्धि अनुगमन सेवा प्रवाह गन े
संरचनामा समेत लभन्त्नता देखखन्त्छ। तथापी, बालबाललकाको शारीररक वदृ्धिका मुख्य 
सुचकांकहरुको मापन तथा मूल्यांकन गरी उमेर अनुसार उनीहरुको वदृ्धि भैरहेको छ वा छैन 



 
 

भन्त्ने मूल सार सम्पूणन रारिहरुमा प्रदान गररएका वदृ्धि अनुगमन सेवाका आिार भएको 
पाईन्त्छ। 

 

 

परिच्छेर्द ३ 

(नेपालमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवा सम्बन्िी समस्या तथा िूनौतीहरु) 
 

५. समस्या तथा िूनौतीहरु: 

     राजरिय स्वास््य नीनत २०४८ ले वदृ्धि अनुगमनलाई प्रवद्निनात्मक सेवा अन्त्तगनत पोषण 
कायनक्रमको महत्वपूणन गनतववधिको रुपमा स्थावपत गरेको पाईन्त्छ। तत्पश्चात  नेपालमा वदृ्धि 
अनुगमन सेवालाई पोषण कायनक्रमको महत्वपूणन टहस्साको रुपमा  देशभर लागू गनन शुरुवात 
गररएको धथयो। ववगत लामो समयदेखख वदृ्धि अनुगमनलाई पोषण सेवाको अलभन्त्न अंगको 
रुपमा प्रदान गररदैं आएको भएतापनन यसको कभरेज तथा प्रभावकारीता सोचेअनुरुप हुन 
सकेको छैन। ववशेष गरेर राजरिय पोषण कायनक्रमले तोकेबमोजजम दईु वषनको अवधिमा वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाका लाधग २४ पटक आफ्ना बालबाललकालाई स्वास््य संस्थामा 
लैजाने दर ज्यादैनै न्त्यून रहेको पाईन्त्छ। वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको प्रनतफल 
यसको प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय प्रयोगमा ननभनर गदनछ। तसथन वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सेवालाई सुदृढीकरण गननका लाधग यस सेवासंग सम्बजन्त्ित समस्या तथा 
चूनौतीहरुको पटहचान गरी सम्बोिन गनुनपने आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा ववशेष गरेर 
वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी ननम्नललखखत समस्या तथा चूनौतीहरु व्याप्त रहेका छन: 

(क) आमा तथा स्याहारकतानहरु वदृ्धि अनुगमनको महत्वका बारेमा अनलभज्ञ हुनु। 

(ख) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनले बालबाललका, पररवार तथा समुदायलाई पुयानउने      

         फाईदाका बारेमा आम समुदायमा ज्ञानको कमी हुनु।  

(ग) पररवारका अन्त्य सदस्यहरु (सासु, ससुरा, श्रीमान आटद) ले वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन  

    सेवाको महत्व नबझेुका कारण आमालाई स्वास््य संस्थामा बच्चाको वदृ्धि 
अनुगमनका  

    लाधग लैजान ननरुत्साटहत गनुन । 

(घ) भौगोललक तथा सामाजजक, सांस्कृनतक अवरोिका कारणले गदान आमाहरुले आफ्ना  

    बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग स्वास््य संस्थामा लैजान प्रेररत   

         नहुनु। कनतपय समदुायमा वदृ्धि अनुगमनका लाधग बालबाललकालाई लैजानु पने 
स्वास््य  

         संस्था  टाढा भएकाले स्वास््य संस्थासम्म पुगेर सेवा ललन आमा तथा स्याहारकतानहरु  

    ननरुत्साटहत हुनु।  



 
 

(ङ) स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररदैं आएको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको 
गुणस्तर  

    कमजोर भएका कारण आम समुदायको यसप्रनत ववश्वास कम हुनु।  

(च) सेवा प्रदायक स्वास््यकमी तथा आमाहरुले वदृ्धि अनुगमनलाई अन्त्य स्वास््य सेवा 
(खोप    

    आटद) को तुलनामा कम महत्व टदनु। 

(छ) वदृ्धि अनुगमन सेवा प्रदान गननका लाधग स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक सािन, 
    उपकरणहरुको अभाव हुन।ु 

(ज) कनतपय स्वास््य संस्थाहरुमा भौनतक पूवानिारको अभाव (सेवा टदने कोठा, 
सेवाग्राहीलाई  

    बस्ने स्थान आटद) भएका कारण आमाहरु स्वास््य संस्थामा सेवा ललन जानका 
लाधग  

    टहच्कीचाउनु। 

(झ)  वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गननका लाधग गाउँघर जतलननकहरुमा 
भौनतक  

         पूवानिार तथा सामग्रीको अभाव हुन ु। 

(ञ) गुणस्तरीय वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेा प्रदान गननका लाधग आवश्यक क्षमता  

    अलभवदृ्धि ताललम सबै स्वास््यकमीहरुले प्राप्त नगनुन। यसका कारण वदृ्धि 
अनुगमनका  

    लाधग प्रयोग गररने वदृ्धि चाटन भनन र त्यसको ववश्लेषण गरी बालबाललकाको पोषण  

    अवस्थाको सही वगीकरण गनन स्वास््यकमीहरु असक्षम हुन।ु 

(ट) स्वास््यकमीहरुले वदृ्धि अनुगमनका समयमा आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई वदृ्धि  

    अनुगमन तथा पोषण परामशन टदने कायनलाई महत्व नटदनु। िेरैजसो स्वास््यकमीहरुले  

    उपयुतत तथा गुणस्तरीय परामशन टदने ताललम प्राप्त नगरेका कारण आमाहरुलाई   

         बालबाललकाको वदृ्धि सम्बन्त्िी परामशन टदने कायन प्रभावकारी नहुनु। 

(ठ) ननयलमत र प्रभावकारी स्थलगत अनुलशक्षण तथा सहयोगात्मक सुपररवेक्षण हुन 
नसकेका  

    कारण स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन गने ज्ञान र सीपमा ह्रास 
आउनु  
         तथा स्वास््यकमीहरु यो सेवा प्रदान गननका लाधग उत्साटहत नहुनु।  

(ि) स्वास््य संस्थाहरुमा बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमनको अलभलेख पूणन रुपमा      

         नराखखएकाले बालबाललकाको वदृ्धिको क्रमको अनुगमन गनन कटठनाई हुनु। 

 
 
 



 
 

परिच्छेर्द ४ 

(वदृ्धि अनुगमन तथा  प्रवद््िन ननरे्दशिकाको औधित्य) 
 

६. ननरे्दशिकाको औधित्य: 

   नेपालमा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेर अनुसार तौल कम हुन े र रततअल्पत्ता हुनेजस्ता 
न्त्यूनपोषण  सम्बन्त्िी समस्याहरुले बालमतृ्युदरको ५२ प्रनतशत टहस्सा ओगटेको पाईन्त्छ। 

नेपाल जनसांजख्यक तथा स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनुसार नेपालमा पाँच 
वषनमुननका ३६ प्रनतशत बालबाललका पुड्कोपनको लशकार हुनेगरेका छन,् १० प्रनतशत 
बालबाललका ख्याउटेपनको समस्याबाट वपडित छन ्भने २७ प्रनतशत बालबाललकामा उमेर 
अनुसार कम तौलको समस्या देखखने गरेको छ। यसैगरी १२ प्रनतशत लशशुहरु कम तौलको 
जन्त्मने गरेका छन।् पोषण सम्बन्त्िी यी समस्याहरु समािान नगरी नागररकको समग्र 
स्वास््य अवस्थामा सुिार तथा रारि ववकासको पररकल्पना गनन सककंदैन। नेपालको 
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोिन गननका लाधग राजरिय योजना आयोगको नेततृ्वमा वव.स ं
२०६९ सालमा बहुक्षेरीय पोषण योजनाको शुरुवात गररएको धथयो। बहुक्षेरीय पोषण योजना 
पटहलो (२०६९–२०७३) तथा दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) ले नेपालमा पोषण सम्बन्त्िी 
समस्याहरुलाई सम्बोिन गदै नागररकको पोषण स्तर सुिार गने मागन प्रशस्त गरेको छ। 
बहुक्षेरीय पोषण योजनाले ननिानरण गरेको ववलभन्त्न ववषयगत क्षेरहरुको भूलमका बमोजजम 
स्वास््य क्षेरको भूलमका पूरा गने टदशामा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  स्वास््य 
सेवा ववभाग कटटबद्ि रहेको छ। यटह जजम्मेवारी पूरा गने हेतुले स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयबाट हालसालै जारी भएको राजरिय स्वास््य नीनत २०७६ मा पोषण सम्बन्त्िी 
कक्रयाकलापहरुलाई प्राथलमकताका साथ समावेश गररएको छ। राजरिय स्वास््य नीनतको ममन 
अनुसार पोषण सम्बन्त्िी कक्रयाकलाप/सेवाहरुलाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा 
कायानन्त्वयन गननका लाधग स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वव.सं. २०७७ मा राजरिय 
पोषण रणनीनत समेत तयार गरी लागू गरेको छ।  

    

 गभन रहेदेखख जन्त्मेको २ वषनको अवधि (१००० टदन) पोषणको दृजरटकोणले महत्वपूणन हुन े
भएकाले यो अवधिलाई राजरिय पोषण कायनक्रमले सुनौला १००० टदनको रुपमा प्रवद्निन 
गरेको छ। सुनौला १००० टदनको अवधिमा प्राप्त हुन ेसही पोषणले बच्चाको हुकन ने, लसतन े
तथा मानलसक र शारीररक वदृ्धि ववकास हुने प्रकृयामा सहयोग पुयानउने भएकाले यो 
अवधिलाई बालबाललकाको स्वस्थ र समदृ्ि भववश्य ननिानरणको लाधग महत्वपूणन अवधि 
माननएको छ। तसथन बच्चा जन्त्मेपश्चात २ वषनको अवधिसम्म ननयलमत वदृ्धि अनुगमनको 
माध्यमबाट पोषण अवस्था समयमै पटहचान गरी वदृ्धि सुिार गनन अत्यन्त्तै आवश्यक 
हुन्त्छ।  यसै त्यमा आिाररत रहेर नेपालको बहुक्षेरीय पोषण योजना दोस्रो (२०७५/७६–

२०७९/८०) ले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई लशश ुतथा बालबाललकाको पोषण 



 
 

अवस्था सुिार गने महत्वपूणन प्लेटफमनको रुपमा व्याख्या गदै दईु वषनमुननका बालबाललकाको 
प्रत्येक मटहना वदृ्धि अनुगमन गनुनपन ेसुझाव टदएको छ। बहुक्षेरीय पोषण योजनाको यो 
सुझावलाई आत्मसात गदै राजरिय पोषण रणनीनत २०७७ को बुँदा नं १.१.४ मा स्वास््य 
संस्थाहरुबाट प्रदान गररदैं आएको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई सुदृढीकरण गने 
रणनीनत अवलम्बन गररएको छ। बहुक्षेरीय पोषण योजना तथा राजरिय पोषण रणनीनतको 
ममन बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई पररमाजजनत गरी सुदृढीकरण गननका 
लाधग यो ननदेलशका तयार गररएको छ। 

 

    ववलभन्त्न अध्ययनको ननतजा अनुसार  वदृ्धि अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा प्रवद्निन 
गननसके मार पाँच वषनमुननका बालबाललकामाझ व्याप्त पोषण सम्बन्त्िी समस्या न्त्यूननकरण 
गनन सहज हुनेछ। यसका लाधग ववद्यमान समस्या तथा चूनौतीहरुलाई सम्बोिन गदै वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेजमा वदृ्धि गनुनपने, यस सेवामा आम जनमानसको 
पहँूच वदृ्धि गनुनपने तथा यसको गुणस्तरमा सुिार गनुनपन ेटड्कारो आवश्यकता देखखएको 
छ। यसै त्यलाई मध्यनजर गदै वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई समयसापेक्ष 
पररमाजननन गरी यसको प्रभावकारीतामा वदृ्धि गननका लाधग यस ननदेलशकाले महत्वपूणन 
भूलमका ननवानह गनेछ।ववद्यमान नीनत तथा रणनीनतहरुको अधिनमा रही तयार गररएको 
यस ननदेलशका लागू भएपश्चात वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवासंग जोडिएका समस्याहरु 
सम्बोिन भई देशको पोषण समस्या न्त्यूननकरणमा सघाउ पुग्नेछ। यस ननदेलशकाको पालनाले 
स्वास््य संस्थाहरु तथा स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गन े
क्षमतामा अलभवदृ्धि हुनुका साथै आम जनमानसमा वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी ज्ञान, िारणा 
र व्यवहारमा समेत पररवतनन हुने अपेक्षा ललईएको छ।  

 

 

परिच्छेर्द ५ 

(वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवाले समेट्ने सेवा/क्रियाकलापहरु) 
 

७. वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवाले समेट्ने सेवा/क्रियाकलापहरु: 

 हालसम्म नेपालमा बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमनका लाधग उनीहरुको तौल ललने र उमेर 

अनुसारको तौलको आिारमा मार उनीहरुको वदृ्धिको मूल्यांकन गने गररएको धथयो। 
ववलभन्त्न रारिहरुमा प्रचलनमा रहेका वदृ्धि अनुगमनका अभ्यासहरुको अध्ययन समेतलाई 
आिार बनाई नेपालमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनले समेट्ने सेवाहरुमा केही पररमाजनन 
गररएको छ। तौलको आिारमा मार वदृ्धिको अनुगमन गदान  उमेर अनुसार कम तौलको 
मार पटहचान हुने र शीघ्र तथा  दीघन कुपोषणको पटहचान हुन नसतने अवस्था ववद्यमान 
रहेको धथयो। तसथन यो ननदेलशकाको कायानन्त्वयनसंगै दईु वषनमुननका बालबाललकाको वदृ्धि 
अनुगमनका लाधग तौल तथा लम्बाई दवुैलाई आिार बनाईनेछ। यसरी तौल तथा लम्बाईलाई 



 
 

आिार बनाई वदृ्धि अनुगमन गदान यो कायन थप वैज्ञाननक हुन जाने हँुदा यसको 
कायानन्त्वयनले वहृत रुपमा कुपोषणको समस्या सम्बोिन गने मागन खुल्नेछ। यो पररमाजनन 
सटहत यो ननदेलशका लागू भएपश्चात स्वास््य संस्था तथा गाउँघर जतलननकहरुबाट प्रदान 
गररने वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाले ननम्नललखखत कक्रयाकलाप/सेवाहरुलाई समेट्नेछ:  

(क) प्रत्येक मटहना बालबाललकाको तौल तथा लम्बाई  ललने (अनुसूधच १ अनुसार) 
(ख) मालसक रुपमा बालबाललकाको उमेर अनुसारको तौल वदृ्धिको मूल्यांकन गने 

(अनुसूधच २ अनुसार)  

(ग) मालसक रुपमा बालबाललकाको लम्बाई अनुसारको तौलको मूल्यांकन गने 
(अनुसूधच ३ अनुसार) 

(घ) मूल्यांकनको ननतजाको आिारमा पोषण अवस्था सुिार गननका लाधग आमालाई 
परामशन टदने (अनुसूधच ५)  

(ङ) उमेर अनुसार आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई बालबाललकाको पोषण सम्बन्त्िी 
परामशन टदने (पररच्छेद ६ मा व्याख्या गररएअनुसार) 

 

           द्ररटब्य: वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने समयमा बालबाललकाको पाखुराको 
मध्यभागको पररधिको नाप (MUAC) समेत  ललई पोषण अवस्थाको वगीकरण गरी सो 
को आिारमा आईमाम प्रोटोकल अनुसार परामशन वा प्रेषण गनन सककनेछ (अनुसूधच ४ 
अनुसार) 

 
 

परिच्छेर्द ६ 

(वदृ्धि अनुगमन गरिने पटक, स्वास््य संस्था तथा न्यूनतम मापर्दण्ड) 
 

८. वदृ्धि अनुगमन गरिने पटक: 

 बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमन जन्त्मेपश्चात २ वषनको अवधिसम्म कजम्तमा प्रत्येक मटहना 
गररनेछ। यसप्रकार बच्चा जजन्त्मएर २ वषनको नपगुुन्त्जेलसम्म कजम्तमा २४ पटक उसको 
वदृ्धि अनुगमन गररनेछ। प्रत्येक मटहना वदृ्धि अनुगमन भेटमा आमा तथा स्याहारकतानलाई 
मात,ृ लशशु तथा बाल्यकाललन पोषण सम्बन्त्िी परामशन पनन प्रदान गररनेछ। उमेर अनुसार 
प्रत्येक भेटमा आमा/स्याहारकतानलाई परामशन टदने मुख्य सन्त्देशहरु अनुसूधच ६ बमोजजम 
हुनेछन।्  

 

९. सेवा प्रर्दान गरिने स्वास््य संस्था: 
 यस ननदेलशका लागू भएपश्चात वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा ननम्न ललखखत स्वास््य 

संस्थाहरुबाट प्रदान गररनेछनः् 



 
 

 (क) अस्पतालहरु (संघीय अस्पताल, प्रादेलशक अस्पताल, जजल्ला स्तरीय अस्पताल, 

 सामुदानयक अस्पताल आटद)। अस्पतालहरुमा संचाललत मात ृस्वास््य जतलननक तथा   

           खोप जतलननकहरुबाट यो सेवा उपलब्ि हुनेछन।् 

 (ख) आिारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र (प्राथलमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी) 
 (ग) शहरी स्वास््य ईकाई, सामुदानयक स्वास््य ईकाई 

 (घ) गाउँघर जतलननक 

 

ररटब्य:  लम्बाई बोिनको व्यवस्था नभएका गाउँघर जतलननकहरुमा बालबाललकाको लम्बाई 
नाप्न ेकायन गररने छैन। यसप्रकार लम्बाई बोिनको व्यवस्था नभएका गाउँघर जतलननकहरुबाट 
प्रदान गररने वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाले पररच्छेद ५ मा उल्लेख गररएका मध्ये 
तल उल्लेखखत सेवाहरुमार प्रदान गनेछन:् 
 (क) तौल ललने 
 (ख) उमेर अनुसार तौल वदृ्धिको मूल्यांकन गने र मूल्यांकनको ननतजाको आिारमा  

                     आमा तथा स्याहारकतानलाई उधचत परामशन टदने 
 (ग) उमेर अनुसार आमा तथा स्याहारकतानलाई बालबाललकाको पोषण सम्बन्त्िी 
परामशन                       

                    टदने 
 

           माधथ उल्लेखखत सेवाहरु बाहेक गाउँघर जतलननकहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा 
प्रदान गने समयमा बालबाललकाको पाखुराको मध्यभागको पररधिको नाप (MUAC) समेत  
ललई पोषण अवस्थाको वगीकरण गरी सो को आिारमा आईमाम प्रोटोकल अनुसार परामशन 
वा प्रेषण गनन सककनेछ (अनुसूधच ४ अनुसार) 
 

१०. स्वास््य संस्थाको न्यूनतम मापर्दण्ड: 

 वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गननका लाधग स्वास््य संस्थाहरुमा ननम्न 
बमोजजमको  न्त्यूनतम मापदण्ि पूरा भएको हुनुपदनछ: 

(क) स्वास््य संस्थाहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लगायतका पोषण सेवाहरु 

ननरन्त्तर  

         प्रदान गररएको सुननजश्चत गननका लाधग एकजना स्वास््यकमी सम्पकन  व्यजतत 
(फोकल  

         पसनन) को रुपमा तोककएको हुनुपनेछ । 

(ख)  तौल ललने मेलसनको व्यवस्था भएको तथा उतत मलेसन काम गने अवस्थामा रहेको  

    हुनुपनेछ र मेलसनलाई समथर  लमल्ने गरर राखेको हुनुपनेछ। 

(ग) लम्बाई नाप्ने बोिनको व्यवस्था भएको तथा उतत बोिन काम गने अवस्थामा रहेको  

    हुनुपदनछ र उपयुतत स्थानमा राखखएको हुनुपनेछ । 



 
 

(घ) बालबाललकाको पाखुराको मध्यभागको पररधि नाप्ने टेप (MUAC टेप) को व्यवस्था  

    भएको हुनुपदनछ।  

(ङ) तौल, लम्बाई तथा MUAC नाप ललन सतने, उमेर अनुसारको तौल, लम्बाई अनुसारको  

    तौल, तथा MUAC नापको मूल्यांकन तथा ववश्लेषण गनन सतन ेतथा वदृ्धि अनुगमन 
सेवाको  

    अलभलेख तथा प्रनतवेदन गनन सतने दक्ष स्वास््यकमीहरुको व्यवस्था भएको हुनु  

         पनेछ।यसका लाधग स्वास््यकमीहरुले यस सम्बन्त्िी आिारभूत क्षमता अलभवदृ्धि 
ताललम     

         प्राप्त गरेको हुनुपदनछ।  

(च) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको अलभलेख राखे्न फारमहरु उपलब्ि भएको  

    हुनुपनेछ। 

(छ)  स्वास््यकमीहरुले प्रयोग गननका लाधग लम्बाई अनुसारको तौल रेफरेन्त्स चाटनको  

         (अनुसूधच ३ बमोजजम) व्यवस्था भएको हुनु पदनछ । 

 

ररटब्य: गाउँघर जतलननकको हकमा माधथ उल्लेख गररएका मापदण्िहरुमध्ये लम्बाई ललने 
कायनसंग सम्बजन्त्ित बाहेकका अन्त्य सब ैमापदण्िहरु पूरा भएको हुनुपनेछ। 

 

 

परिच्छेर्द ७ 

(वदृ्धि अनुगमनको अन्य कायि्म/सेवासगंको अन्तिसम्बन्ि) 
 

११. अन्य काय्िम/सेवासंगको अन्तिसम्बन्ि :  

 वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई पोषण सम्बन्त्िी अन्त्य सेवाहरुको उपयोग बढाउने 
प्लेटफमनको रुपमा सशतत बनाईनेछ। यसको अथन जन्त्मेदेखख २३ मटहनासम्मका 
बालबाललकालाई जुनसुकै पोषण सम्बन्त्िी सेवा ललनको लाधग स्वास््य संस्थामा ल्याईएको 
समयमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लाई पटहलो प्रवेश बबन्त्दकुो रुपमा स्थावपत गने 
व्यवस्था लमलाईनेछ। हाल बाललभटा ववतरण कायनक्रम लागू गररएका जजल्लाहरुमा वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई बाललभटा ववतरण गने प्रवेश बबन्त्दकुो रुपमा प्रयोग 
गररनेछ। अथानत बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने टदन पारेर 
बाललभटा ववतरण गररनेछ । उतत टदन बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन कायन 
सम्पन्त्न भएपश्चात बाललभटा ववतरण गने व्यवस्था लमलाईनेछ। यसैगरी  स्वास््य 
संस्थाहरुमा राजरिय लभटालमन ए कायनक्रम अन्त्तरगत वषनको दईु पटक लभटालमन ए र 
जुकाको औषिी ववतरण गररने टदन पारेर वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सर संचालन 
गररनेछ। उतत टदन लभटालमन ए र जुकाको औषिी खुवाउन स्वास््य संस्थामा ल्याईएका 



 
 

बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन कायन सम्पन्त्न भएपश्चात लभटालमन ए र 
जुकाको औषिी खुवाउने प्राविान बनाईनेछ। 

 

 जन्त्मेदेखख २३ मटहनासम्मको बच्चा पोषण सेवा बाहेक जुनसुकै कारणले वा समस्याले 
स्वास््य संस्थामा आउँदा पटहलो प्रवेश बबन्त्द ु (first entry point ) वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन लाई बनाउने (गजम्भर प्रकृतीको बबरामी बाहेक) व्यवस्था क्रलमक रुपमा लमलाउँदै 
लधगनेछ। तात्काललन अवस्थाको लाधग वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेजमा 
वदृ्धि गने उद्देश्यले स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने अन्त्य स्वास््य सेवाहरुसंगै संयुतत 
रुपमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गनन सककनेछ। ववशेषगरी तल उल्लेखखत 
स्वास््य सेवाहरुसंग वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई एकीकृत रुपमा संचालन गनन 
सककनेछ: 

  

 (क) खोप सेवााः स्वास््य संस्थामा खोप सेवा संचालन हुन ेटदन बालबाललकालाई ल्याईएको 
समयमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई जोिेर संचालन गनन सककनछे। खोप सेवा 
संचालन हुन ेटदन पररच्छेद ५ मा उल्लेख भएबमोजजमका वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनका 
सबै कक्रयाकलापहरु गनन सककनेछ। खोप सेवा संचालन हुन े टदन सबैभन्त्दा पटहले वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाका लाधग तोककएको स्वास््यकमीले सो सेवा प्रदान गनेछन ् 

र तत्पश्चात खोप सेवा ललन पठाउनेछन।् यसरी एकीकृत रुपमा सेवा संचालन गदान वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निनका लाधग मार स्वास््य संस्थामा आईराखु्न पने पटक कम हुन 
जाने हँुदा आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई सहज हुनछे।  

  

 (ख) प्रसूनत सेवा: स्वास््य संस्थामा प्रसूनत गराईसकेपश्चात तत्काल नवजात लशशुको 
जन्त्म तौल ललने र सोही समयमा आमालाई ननरन्त्तर २ वषनसम्म कजम्तमा प्रत्येक मटहना 
लशशुको वदृ्धि अनुगमन गनुनपने कुरा जानकारी गराउने। यसो गदान ननयलमत रुपमा वदृ्धि 
अनुगमनका लाधग आफ्ना लशशुलाई स्वास््य संस्थामा ललएर जानका लाधग आमाहरु 
प्रोत्साटहत हुनेछन।् 

  

 (ग) पूव ् प्रसूनत सेवा: पूवन प्रसूनत सेवा ललन स्वास््य संस्थामा आएका गभनवती 
मटहलाहरुलाई लक्षक्षत गरी बच्चा जन्त्मेपश्चात गररनुपने बच्चाहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सम्बन्त्िमा प्राथलमकताका साथ परामशन टदनुपदनछ। यसो गदान गभनवती मटहलाहरुले 
बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमनको महत्वका बारेमा बुझ्नेछन ् र भववश्यमा स्वास््य 
संस्थामा वदृ्धि अनुगमनका लाधग आफ्ना बच्चाहरुलाई ल्याउनका लाधग प्रोत्साटहत 
हुनेछन।्  

 



 
 

 (घ) प्रसूनत पनछको सेवा: प्रसूनत पनछको सेवा ललन आमा र बच्चा स्वास््य संस्थामा 
आएको समयमा आमालाई बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमनको बारेमा परामशन टदनुपदनछ र 
यसको महत्वका बारेमा प्ररट्याउनु पदनछ। यसले गदान ननयलमत रुपमा आफ्ना बच्चालाई 
वदृ्धि अनुगमनका लाधग स्वास््य संस्थामा ल्याउनका लाधग आमाहरु उत्साटहत हुनेछन।्  

 

 (ङ) नवजात शििु तथा बालिोगको एकीकृत व्यवस्थापन (आई.एम.एन.सी.आई.) सेवााः 
ववलभन्त्न स्वास््य समस्याहरु वा रोगको उपचार/व्यवस्थापनका लाधग लशश ु तथा 
बच्चाहरुलाई स्वास््य संस्थामा ल्याईएको अवस्थामा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा 
प्रदान गररनेछ। आईएमएनसीआई प्रोटोकल अनुसार गजम्भर संक्रमण भएका वा रातो 
वगीकरणमा परी तुरुन्त्त प्रेषण गनुनपन ेअवस्था बाहेकका लशश ुतथा बच्चाहरुलाई यही 
अवसरमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गनन सककनेछ।  

 

 (ि) अन्य अवसिहरु: स्वास््य संस्थाहरुमा यी बाहेकपनन सम्भव भएसम्म अन्त्य स्वास््य 
सेवाहरुसंग वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई एकीकृत गदै लधगनेछ। उदाहरणका 
लाधग प्रसूनत पनछको सेवाका लाधग स्वास््यकमीहरु आमाको घरैमा जाने प्राविान लाग ू
भएका स्थानहरुमा घरभेटमा जाँदा बच्चाको MUAC नाप ललने आटद। 

 
 

परिच्छेर्द ८ 

(वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िनका लाधग जनिेतनामूलक क्रियाकलाप) 
 

१२. जनिेतनामूलक क्रियाकलाप को व्यवस्था:  
 नेपालमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको महत्वका बारेमा आम जनसमुदायको ज्ञान 

र िारणामा सुिार गनुनपने देखखन्त्छ। कनतपय समुदायका माननसहरु यसको बारेमा अनलभज्ञन ै
छन ्भने यसको बारेमा जानकारी भएका माननसहरुमा पनन यसको बारेमा पूणन ज्ञान भएको 
पाईंदैन। यसको बारेमा जानकारी भएका िेरैजसो आमा तथा पररवारका अन्त्य सदस्यहरुले 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनलाई बालबाललकाको तौल ललने कायनको रुपमा मार बुझ्न े
गरेको पाईएको छ। वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सम्बन्त्िी आम बुझाईमा सुिार 
नल्याई राजरिय पोषण रणनीनत तथा यस ननदेलशकाले पररकल्पना गरेअनुसार सेवाको 
उपभोगमा वदृ्धि गनन असम्भव हुन ेभएकाले ननयलमत रुपमा जनचेतनामूलक कक्रयाकलापहरु 
संचालन गनुन ननतान्त्त आवश्यक देखखन्त्छ। समुदायमा वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी जनचेतना 
अलभवदृ्धि गनन संघ देखख स्थानीय स्तरसम्म ववलभन्त्न कक्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ। 
जनचेतनामूलक कक्रयाकलापहरु संचालन गदान स्थानीय पररवेश अनुकुल बनाउनका लाधग 
स्थानीय स्तरमा व्याप्त अवरोि तथा अवसरहरुको पटहचान गरीनेछ र ती अवरोिहरुलाई 
सम्बोिन गनन सतने र अवसरहरुको उपयोग गनन सतने खालका जनचेतनामूलक 



 
 

कक्रयाकलापहरुको छनौट गररनेछ। वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको उपभोगमा वदृ्धि 
गननका लाधग देहाय बमोजजमका जनचेतनामूलक कक्रयाकलापहरुलाई प्राथलमकता टदईनेछ: 

(क) राजरिय आम सञ्चारका माध्यमहरुबाट वदृ्धि अनुगमनको आवश्यकता, प्रकृया तथा  

          महत्वका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गररनेछ। यसका लाधग राजरिय स्वास््य 
लशक्षा  

          सूचना तथा सञ्चार केन्त्रसंगको समन्त्वयमा यस सम्बजन्त्ि मुख्य सन्त्देशहरु तयार            

     गररनेछ।  

(ख)   प्रादेलशक तथा जजल्ला स्तरमा आम सञ्चारका माध्यमबाट वदृ्धि अनुगमन 
सम्बन्त्िी  

         व्यापक प्रचार प्रसार गररनेछ।  

(ग)  स्थानीय स्तरमा पररवेश सुहाउँदा जनचेतनामूलक कक्रयाकलापहरु (लभते्त लेखन, सिक  

        नाटक आटद) संचालन गररनेछ। 

(घ)  मटहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरु माफन त स्वास््य आमा समूहको बैठकमा वदृ्धि 
अनुगमन  

        तथा प्रवद्निनको ववषयलाई महत्वका साथ छलफल गनन लगाईनेछ। आमा समूहका  

        सदस्यहरुलाई गाउँ/टोलमा यसको प्रचार प्रसारका लाधग पररचालन गररनेछ। 

(ङ)  स्वास््य संस्थाहरुमा वषनको एक टदन वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन टदवश मनाउने 
कायन  

        गररनेछ। पररच्छेद ९ मा व्यवस्था गररएका आमा तथा स्वास््यकमीहरुलाई प्रोत्साहन  

        गने कनतपय कक्रयाकलापहरुलाई यो टदवशसंग जोिेर संचालन गनन सककनेछ। 

(च)  स्वास््यकमीहरुको पररचालन गरी ववद्यालयमा वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी ववशेष  

        अलभमुखखकरण कक्षा संचालन गररनेछ। अलभमुखखकरण पश्चात ववद्याथीहरुलाई  

        आ–आफ्नो समुदायमा वदृ्धि अनुगमनको प्रचार प्रसारका लाधग पररचालन गररनेछ। 

(छ)  पररवारका अन्त्य सदस्यहरु (सासु, ससुरा, श्रीमान आटद) लाई वदृ्धि अनुगमन तथा  

         प्रवद्निनको फाईदा सम्बन्त्िी परामशन टदईनेछ।  

(ज)  समुदायका अगुवा, प्रभावशाली व्यजततहरुलाई वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
सम्बन्त्िी  

         परामशन टदई समुदायको चेतना अलभवदृ्धिका लाधग पररचालन गररनेछ। 

(झ)  स्वास््य संस्थाहरुबाट आमाहरुलाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग बालबाललकालाई 
स्वास््य  

        संस्थामा लैजानका लाधग स्मरण गराउन प्रत्येक मटहना मोबाईलमा सन्त्देश 
(reminder  

       message) पठाउने व्यवस्था गररनेछ। 

(ञ)  स्वास््य आमा समूहका सदस्यहरु मध्येबाट वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनका लाधग  



 
 

         ननगरानी समूहको ननमानण गरी उतत समूहलाई आफ्नो टोल, छरनछमेकका  

         बालबाललकालाई स्वास््य संस्थामा लैजान आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई प्रोत्साहन  

         गननका लाधग पररचालन गररनेछ। 

(ट)  वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सम्बन्त्िी सूचना तथा सञ्चारका लाधग उपयुतत 
हुने  

         आिुननक प्रववधिहरुको प्रयोग (जस्तै मोबाईलको माध्यमबाट        

       आमा/स्याहारकतानलाईलाई सन्त्देश पठाउने आटद) लाई बढाउँदै लधगनेछ । 

(ठ)  यसका अनतररतत स्थानीय तहले पररवेश सुहाउँदा नववनतम उपायहरु अवलम्बन 
गरी  

         जनचेतना अलभवदृ्धि गने कक्रयाकलापहरु ननिानरण गनन सतनेछन।् 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेर्द ९ 

(स्वास््यकमीहरु तथा आमाहरुका लाधग प्रोत्साहन) 
 

१३. स्वास््यकमीहरुका लाधग प्रोत्साहनको व्यवस्था: 
 ववलभन्त्न अध्ययनका ननतजा अनुसार वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेज कम 

हुनुको पछािी स्वास््यकमीहरुले यस सेवालाई अन्त्य सेवाहरुको तुलनामा कम महत्व टदन ु
एउटा प्रमुख कारणको रुपमा देखखएको छ। स्वास््यकमीहरुले यस कायनलाई प्राथलमकता 
नटदएमा यस ननदेलशकाको ममन बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवामा सुिार हुन 
नसतने हँुदा यस सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने स्वास््यकमीहरुलाई ननरन्त्तर प्रोत्साटहत 
गनुनपन ेआवश्यकता देखखएको छ। एकानतर िेरै स्वास््यकमीहरु क्षमता अलभवदृ्धि ताललमको 
अभावमा गुणस्तरीय वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा टदन असक्षम छन ्भने अकाननतर 
ताललम प्राप्त स्वास््यकमीहरुपनन यो सेवा टदन प्रोत्साटहत नहुनुले समग्र वदृ्धि अनुगमन 
तथा प्रवद्निन सेवालाई कम प्रभावकारी बनाईरहेको छ। वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा 
प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गनन स्वास््यकमीहरुलाई ननरन्त्तर प्रोत्साहन गरररहनका लाधग 
स्थानीय स्तरमा ननम्न व्यवस्था गनन सककनेछ: 

(क) समय समयमा स्वास््यकमीहरुका लाधग अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गने। 
(ख) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेज सबैभन्त्दा बढी भएका स्वास््य 
संस्थाहरुलाई  

         हौसला स्वरुप पुरस्कृत गने र प्रमाणपरको व्यवस्था गने। 



 
 

(ग) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेज बढाउन योगदान टदने 
स्वास््यकमीहरुका  

         लाधग प्रमाणपर तथा पुरस्कारको व्यवस्था गने। 

(घ)  समय समयमा सम्पूणन स्वास््यकमीहरुका लाधग वदृ्धि अनुगमन तथा पोषण 
कायनक्रम  

         सम्बन्त्िी पुननताजगी ताललम/अलभमुखखकरणको व्यवस्था गने। 

(ङ)  स्वास््य कायानलय, स्वास््य ननदेशनालयहरुबाट एकीकृत सुपररवेक्षणको लाधग स्वास््य  

         संस्थाहरुको भ्रमणको क्रममा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई प्राथलमकताका 
साथ  

         छलफलको एजेण्िा बनाउने।   

 

ररटव्य: स्वास््यकमीहरुको प्रोत्साहनका लाधग स्थानीय तह (नगरपाललका, गाउँपाललका) ले 
पररवेश अनुसारको ननणनय गरी कायनक्रम/गनतववधिहरु ननिानरण गनन सतनेछन।्  

 

१४. आमाहरुका लाधग प्रोत्साहनको व्यवस्था:  
 वदृ्धि अनुगमनका लाधग पटक पटक स्वास््य संस्थामा आफ्ना बच्चाहरुलाई लैजान आमा 

तथा अन्त्य स्याहारकतानहरुले झन्त्झट मान्त्ने गरेको पाईन्त्छ। यसका अलावा भौगोललक, 

सामाजजक तथा सांस्कृनतक अवरोिहरुका कारण बालबाललकालाई स्वास््य संस्थासम्म वदृ्धि 
अनुगमनका लाधग लैजान आमा तथा स्याहारकतानहरु ननरुत्साटहत छन।् वदृ्धि अनुगमनको 
महत्वका बारेमा पयानप्त ज्ञानको अभावका कारण समुदायमा वदृ्धि अनुगमनका लाधग 
आफ्ना बालबाललकालाई अननवायन रुपमा स्वास््य संस्थामा लैजानै पदनछ भन्त्ने िारणाको 
ववकास राम्ररी हुन सकेको छैन। यो पररप्रेक्ष्यमा आमा तथा स्याहारकतानहरुलाई आफ्ना 
बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग स्वास््य संस्थामा ल्याउन आकवषनत गनुनपन े
आवश्यकता देखखएको छ। स्वास््य संस्थामा बालबाललकालाई ल्याउन आकवषनत गननका लाधग 
स्थानीय स्तरमा उपलब्ि सािन स्रोतका आिारमा ववलभन्त्न व्यवस्था गररनेछ जस्तै: 

    

(क) स्वास््य संस्थाको प्राङ्गणमा लशश ुतथा बालबाललकाका लाधग खेल्ने स्थानको व्यवस्था  

         गने। 

(ख) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाका लाधग स्वास््य संस्थामा आएको समयमा 
लशशु,  
         बालबाललकालाई सामान्त्य खालका खेलौनाहरु टदने व्यवस्था लमलाउने।  

(ग)  प्रत्येक पटकको अनुगमन भेटमा आमा, स्याहारकतान वा बच्चाहरुका लाधग केही 
उपयोगी  

        सामग्रीहरु टदने व्यवस्था लमलाउने जस्तैः आयोडिनयुतत ननूको प्याकेट, सरसफाई 
सामग्री  



 
 

        कीट (hygiene kit), अण्िा,  सवोत्तम पीठोको प्याकेट आटद । 

(घ) ननयलमत रुपमा वदृ्धि अनुगमनका लाधग आफ्ना बच्चाहरुलाई स्वास््य संस्थामा 
ल्याउने  

        आमाहरुको पटहचान गरी सामान्त्य पुरस्कारको व्यवस्था गने। 

(ङ)  समय समयमा वदृ्धि अनुगमनका आिारमा स्वस्थ बालबाललकाबीच प्रनतस्पिान 
(Healthy  

       Baby Competition) गराई राम्रोसंग वदृ्धि भैरहेका बच्चाका आमाहरुलाई पुरस्कृत  

         गने। 

 

ररटव्य: आमाहरुलाई प्रोत्साहन गने कक्रयाकलापहरुको ननिानरण सािन, स्रोतको उपलब्िताको 
आिारमा स्थानीय तह स्वयंले गनेछन।् 

 
 

परिच्छेर्द १० 

(वदृ्धि अनुगमन सेवामा पहूूँि अशभवदृ्धि गन ेक्रियाकलाप) 
 

१५. पहूूँि अशभवदृ्धि गने क्रियाकलापको व्यवस्था: 
 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको National Strategy on Reaching the 

Unreached (2015-2030) को अविारणा अनुरुप वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवामा 
समुदायका सबै व्यजतत तथा वगनको पहँूच वदृ्धि गननका लाधग ववलभन्त्न कक्रयाकलापहरु 
ननिानरण गररनेछ। ववशेष गरेर वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेज कम भएका 
पाललकाहरुमा सेवाको पहँूचबाट टाढा रहेका वगन, समुदायको पटहचान गरी पहँूच अलभवदृ्धि 
गने प्रकृयाको थालनी गररनेछ। यसका लाधग पररवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
प्रादेलशक सामाजजक ववकास मन्त्रालय अन्त्तगनतका स्वास््य महाशाखा वा प्रादेलशक स्वास््य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य ननदेशनालय तथा स्वास््य कायानलयहरुले आवश्यक 
प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउनेछन।् ववलभन्त्न जजल्ला तथा पाललकाहरुमा सेवाको 
पहँूचबाट टाढा रहनुका कारणहरु फरक फरक हुने भएकाले यस्ता कारणहरुलाई सम्बोिन 
गननका लाधग पररवेश अनुकुल (context specific) कक्रयाकलापहरुको ननिानरण गनुनपन े
हुन्त्छ।तसथन सम्बजन्त्ित पाललकाहरुले आफ्नो कायनक्षेर अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुमा 
कायनरत स्वास््यकमीहरुलाई सजम्मललत / पररचाललत गराई पहँूच अलभवदृ्धि गने 
कक्रयाकलापहरुको ननिानरण गनेछन।्स्थानीय पाललकाहरुले ननिानरण गने पहँूच अलभवदृ्धि 
सम्बन्त्िी कक्रयाकलापहरुलाईन पररवेश अनुकुल बनाउनका लाधग तलका चरणहरु अवलम्बन 
गनेछन: 

 

१. वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवामा पहूूँि नपुगेका समुर्दायको पहहिान गने: 



 
 

वदृ्धि अनुगमन सेवामा पहँूच नपुगेका व्यजततहरुको पटहचान गननका लाधग ननम्न 
तररकाहरु अवलम्बन गनुनपदनछः  

(क) स्वास््य संस्थाको त्यांक ववश्लेषण 

(ख) सामाजजक नतसांकन गने 
 

२. सेवाको पहूूँिबाट टाढा िहनुका कािणहरुको पहहिान गने: 
त्यांक ववश्लेषण वा सामाजजक नतसाको तयारीबाट पटहचान गररएका व्यजतत तथा 
समुदाय के कारणले सेवाको पहँूचबाट टाढा रहेका हुन भनेर पत्ता लगाउनु अत्यन्त्त ै
आवश्यक हुन्त्छ। ववलभन्त्न जजल्ला तथा पाललकाहरुमा सेवाको पहँूचबाट टाढा रहनुका 
कारणहरु फरक फरक हुन सतदछन।् तसथन स्थानीय ववशेष यथाथन कारणहरुको पटहचान 
गनन सके सो कारणहरुलाई सम्बोिन गने उपयुतत कायनक्रम तथा कक्रयाकलापहरुको 
पटहचान गनन मद्ित पुग्नछे। ननम्नखखखखत प्रकृयाहरुबाट सेवाको पहँुचबाट टाढा रहनुका 
स्थानीय ववशेष यथाथन कारणहरु पत्ता लगाउन सककन्त्छ: 

(क) समुदायका अगुवा वा प्रभावशाली व्यजततहरुसंगको छलफल 

(ख) सम्बजन्त्ित विाका मटहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुसंगको छलफल 

(ग) सम्बजन्त्ित विाका स्वास््य आमा समूहका सदस्यहरुसंगको छलफल 

(घ) सम्बजन्त्ित पाललकाका पदाधिकारी तथा स्थानीय स्तरमा सकक्रय संघ संस्थाका  

    पदािीकारीहरुसंगको छलफल 

(ङ) समुदायका व्यजततहरुसंगको छलफल 

 
 

३. सेवामा पहूूँि बढाउनका लाधग आवश्यक क्रियाकलापहरुको पहहिान गने: 
यस चरणमा पटहलेनै पटहचान गररएका सेवाको पहँूचबाट टाढा रहनुका स्थानीय 
कारणहरुलाई सम्बोिन गने खालका ननटदनरट कक्रयाकलापहरुको पटहचान गररनेछ। यस्ता 
कक्रयाकलापहरु स्थानीय स्तरका वस्तुगत कारणहरुका आिारमा जजल्ला तथा पाललका 
अनुसार फरक फरक हुनछेन।् यस्ता कायनक्रम तथा कक्रयाकलापहरुको पटहचान तथा 
ननिानरण स्वास््य संस्थामा कायनरत स्वास््यकमीहरु, स्वास््य संस्था संचालन तथा 
व्यवस्थापन सलमनतका सदस्यहरु तथा सम्बजन्त्ित मटहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरुसंगको सामूटहक छलफलबाट गररनेछ। स्थानीय स्तरमा सेवाको पहँूच 
बढाउनका लाधग गनन सककने केही कक्रयाकलापका उदाहरणहरु ननम्न छन:् 

(क) सेवा टदने स्थान थप गने (स्वास््य संस्थासम्म सेवा ललन आउनका लाधग 
भौगोललक अवरोि भएका स्थानमा) 

(ख) ववद्याथीहरुको अलभमुखखकरण तथा पररचालन 

(ग) स्वास््यकमी वा मटहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको पररचालन 

(घ) जन चेतना अलभवदृ्धि गने कक्रयाकलापहरु 



 
 

 

४. क्रियाकलापहरु संिालनका लाधग आवश्यक स्रोतको पहहिान गने: 
पटहचान गररएका कक्रयाकलापहरु संचालन गननका लाधग आवश्यक स्रोत (मानवीय, 

आधथनक, सामग्री आटद) को पटहचान गररनेछ। यसका लाधग स्थानीय संघ संस्था, गैह्र 
सरकारी संस्था, स्वास््य कायानलय, स्वास््य ननदेशनालय संग समन्त्वय गनन सककनेछ।  

 

५. पहहिान गरिएका आवश्यक क्रियाकलापहरु संिालन गने: 
पटहचान गररएका कक्रयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गननका लाधग कायनयोजना 
तयार गररनेछ र सोही कायनयोजना अनुसारनै कक्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ। 
कायनयोजनाको नमुना अनुसूधच ७ मा प्रस्तुत गररएको छ।  

 
 

 

 

 

परिच्छेर्द ११ 

(वदृ्धि अनुगमन कायक्ो अशभलेख तथा प्रनतवेर्दन) 
 

१६. अशभलेख तथा प्रनतवेर्दन प्रक्रिया: 
 वदृ्धि अनुगमन कायनको अलभलेख तथा प्रनतवेदनका लाधग स्वास््य संस्थाहरु तथा समुदाय 

स्तरमा मा प्रयोगमा रहेका यससम्बन्त्िी  ववलभन्त्न स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
(एचएमआईएस)  फारमहरुको प्रयोग गररनेछ र आवश्यकता अनुसार ती फारमहरुमा  
समयसापेक्ष पररमाजनन गररनेछ: 

 

(क) बालस्वास््य काड ्(एिएमआईएस २.१) 
हाल स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोगमा रहेको बालस्वास््य कािनमा बालबाललकाको तौलको 
अलभलेख राखे्न प्राविान रहेको छ। बालस्वास््य कािनको दोस्रो पानामा बालक र बाललका 
को लाधग छुट्टाछुट्टै उमेर अनुसार वदृ्धि अनुगमन चाटनको व्यवस्था गररएको छ। 
वदृ्धि अनुगमन अन्त्तगनत बच्चाको तौल ललईसकेपश्चात उतत चाटनमा भएको 
रेखाधचरमा बालबाललकाको उमेर अनुसारको तौलको अलभलेख राखखन्त्छ। उतत चाटनको 
प्रयोग प्रत्येक मटहनाको बच्चाको तौलको अलभलेख राखी तौल वदृ्धिको मूल्यांकन 
गननका लाधग गररन्त्छ। 

 

यो ननदेलशका लागू भएपश्चात पनन तौलको अलभलेख राख्नका लाधग सो बालस्वास््य 
कािनको प्रयोगलाई ननरन्त्तरता टदईनेछ। तथापी यो ननदेलशका लागू भएपश्चात सो 
कािनलाई तौलको साथसाथै लम्बाईको समेत अलभलेख राखे्न प्राविान हुने गरी पररमाजनन 



 
 

गने प्रकृया अगािी बढाईनेछ। ननदेलशका लागू भएपश्चात यसको पररमाजननका लाधग 
पररवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखाले एच.एम.आई.एस. शाखासंग समन्त्वय गरी 
तत्काल यसको प्रकृया अगािी बढाउनेछ। 

 

(ख) र्दईु वषम्ुननका बालबाशलकाको पोषण िष्ट्जरटि (एिएमआईएस २.३१) 
हाल प्रयोगमा रहेको दईु वषनमुननका बालबाललकाको पोषण रजजरटरमा पनन प्रत्येक 
मटहना ललईएको तौलको अलभलेख राखे्न प्राविान रहेको हँुदा बालबाललकाको तौलको 
अलभलेख राख्नका लाधग सोही रजजरटरको प्रयोगलाई ननरन्त्तरता टदईनेछ। यो 
अलभलेखको प्रयोगले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको कभरेज तथा समुदायबाट 
ननयलमत रुपमा यस सेवाका लाधग स्वास््य संस्थामा बच्चाहरुलाई ल्याउने प्रवनृत 
आटदको ववश्लेषण गरी भववश्यमा सेवाको थप सुिारका लाधग प्रभावकारी योजना 
तजुनमा गनन सहज हुनेछ।  

 

यो ननदेलशका लागू भएपश्चात पनन तौलको अलभलेख राख्नका लाधग सो पोषण 
रजजरटरको प्रयोगलाई ननरन्त्तरता टदईनेछ। तथापी यो ननदेलशका लागू भएपश्चात सो 
पोषण रजजरटरलाई तौलको साथसाथै लम्बाईको नापको समेत अलभलेख राखे्न प्राविान 
हुने गरी पररमाजनन गने प्रकृया अगािी बढाईनेछ। ननदेलशका लागू भएपश्चात यसको 
पररमाजननका लाधग पररवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखाले एच.एम.आई.एस. 
शाखासंग समन्त्वय गरी तत्काल यसको प्रकृया अगािी बढाउनेछ। 

 
 

(ग) वदृ्धि अनुगमनमा आएका २ वषम्ुननका कम तौल भएका बालबाशलकाको 
जात/जातीगत  

    माशसक ववविण (एिएमआईएस २.३३) 
स्वास््य संस्थामा वदृ्धि अनुगमन सेवा ललन आएका २ वषनमुननका बालबाललकाको 
जातीकोिका आिारमा वगीकरण गरी अलभलेख राख्नका लाधग यो फारमको प्रयोग 
गररदैं आएको छ।यो ननदेलशका लागू भएपश्चात पनन सो फारमको प्रयोगलाई 
ननरन्त्तरता टदईनेछ।  

 

(घ) महहला स्वास््य स्वयं सेववकाले सम्पार्दन गिेका  कायक्ो अशभलेख तथा प्रनतवेर्दन  

        समुदायमा मटहला स्वास््य स्वयंसेववका (म.स्वा.स्व.से.) बाट संचालन भएका सम्पूणन   

        कक्रयाकलापहरुको र सम्बजन्त्ित विाको आिारभूत सूचनाको अलभलेख राख्नका लाधग  

        एचएमआईएस ४.२ को प्रयोग हँुदै आएको छ। यस रजजरटरको म.स्वा.स्व.से. ले सेवा   

        टदएका सेवाग्राहीको संख्या उल्लेख गने खण्िमा MUAC नाप ललईएका बालबाललकाको  



 
 

        पररवारको संख्या उल्लेख गने व्यवस्था गररएको छ। यसैगरी म.स्वा.स्व.स.े ले 
समुदायमा  

        सम्पादन गरेका कक्रयाकलापहरुको प्रगती प्रनतवेदन तयार गननका लाधग एचएमआईएस  

        ९.१ को प्रयोग हँुदै आएको छ। स्वास््यकमीहरुले आफ्नो कायनक्षेरलभर कायनरत सबै  

        म.स्वा.स्व.से हरुलाई प्रत्येक मटहना भेटी म.स्वा.स्व.स.े ले गरेका कायनको अलभलेख  

        एचएमआईएस ४.२ मा अद्यावधिक गनन लगाई सोही रजजरटरको आिारमा यो मालसक  

        प्रनतवेदन (एचएमआईएस ९.१) तयार गदनछन।्यो ननदेलशका लागू भएपश्चात पनन   

        म.स्वा.स्व.से. ले अलभलेखको लाधग प्रयोग गने एचएमआईएस ४.२ तथा स्वास््यकमीले  

        प्रनतवेदन तयार गननका लाधग प्रयोग गने एचएमआईएस ९.१ को प्रयोगलाई ननरन्त्तरता  

         टदईनेछ। 

 

(ङ) गाउूँघि ष्ट्ललननकको अशभलेख तथा प्रनतवेर्दन फािमहरु  

गाउँघर जतलननकबाट प्रदान गररएका सेवाहरुको अलभलेख राख्नका लाधग गाउँघर 
जतलननक रजजरटर (एचएमआईएस ४.१) को प्रयोग हँुदै आएको छ। यस रजजरटरको 
खण्ि ४ मा दईु वषनमुननका बालबाललकाको वदृ्धि अनुगमन सेवा सम्बजन्त्ि अलभलेख 
राखे्न व्यवस्था गररएको छ। यसैगरी गाउँघर तथा खोप जतलननक बाट प्रदान गररएका 
सेवाहरुको संयुतत रुपमा प्रनतवेदन तयार गरी सम्बजन्त्ित स्वास््य संस्थामा पेश 
गननका लाधग स्वास््यकमीहरुले एचएमआईएस ९.२ को प्रयोग गदै आएका छन।् यो 
ननदेलशका लागू भएपश्चात पनन गाउँघर जतलननकबाट प्रदान गररएका सेवाहरुको 
अलभलेख तथा प्रनतवेदनका लाधग उल्लेखखत रजजरटर तथा फारमको प्रयोगलाई 
ननरन्त्तरता टदईनेछ। 

 

 (च) स्वास््य संस्थाको माशसक प्रगती प्रनतवेर्दन फािम (एिएमआईएस ९.३) 
यस प्रनतवेदन फारममा वदृ्धि अनुगमन सेवा ललन आएका बालबाललकाको संक्षक्षप्त 
वववरण भने व्यवस्था गररएको छ। यस प्रनतवेदन फारम अनुसार पटहलो पटक तथा 
दोहोयानई वदृ्धि अनुगमनका लाधग आएका बालबाललकालाई सामान्त्य, जोखखम तथा 
अनत जोखखम गरी तीन समूहमा वगीकरण गरी प्रनतवेदन गने व्यवस्था गररएको छ। 
यो ननदेलशका जारी भएपश्चात पनन स्वास््य संस्थाहरु (प्राथलमक स्वास््य केन्त्र, 

स्वास््य चौकी, शहरी स्वास््य जतलननक र सामुदानयक स्वास््य ईकाई) ले वदृ्धि 
अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको प्रनतवेदन गननका लाधग यो फारमको प्रयोगलाई 
ननरन्त्तरता टदनेछन।् ननदेलशका लागू भएपश्चात यसको पररमाजननका लाधग पररवार 
कल्याण महाशाखा, पोषण शाखाले एच.एम.आई.एस. शाखासंग समन्त्वय गरी तत्काल 
यसको प्रकृया अगािी बढाउनेछ। 

 



 
 

ररटव्य: वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लगायतका सेवाको अलभलेख तथा प्रनतवेदन गन े
कायनका लाधग (जस्तै z score ननिानरणका लाधग ननःशुल्क मोबाईल एपको प्रयोग) 
उपयुतत आिुननक प्रववधिहरुको प्रयोगलाई बढाउँदै लधगनेछ । 
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(ननरे्दशिका काया्न्वयनका लाधग सािन/स्रोत, सशमनतहरुको व्यवस्था तथा ववशभन्न 
ननकायहरुको भूशमका तथा ष्ट्जम्मेवािी) 

 

१७. सािन/स्रोतको व्यवस्था: 
 यस ननदेलशका बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको सशजततकरण गनन तथा 

यसको गुणस्तर सुिार गननका लाधग आवश्यक सािन/स्रोतको व्यवस्था संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय तह  

          मा ननम्नानुसार गररनेछ: 
 

(क) संघ:  संघीय तहमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको लाधग आवश्यक पन े
सामग्री, उपकरणहरुको खररद तथा ववतरणका लाधग आवश्यक बजेटको व्यवस्था स्वास््य 
सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महाशाखाले गनेछ। यसका साथै स्वास््यकमीहरुको क्षमता 
अलभवदृ्धि ताललम, स्थलगत अनुलशक्षण, सहयोगात्मक सुपररवेक्षणका लाधग समेत आधथनक 
स्रोतको व्यवस्था गररनेछ। यसका लाधग नेपाल सरकार तथा दात ृ ननकायको स्रोतको 
पररचालन गररनेछ। साथसाथै सहयोगी संस्थाहरुसंगको समन्त्वयमा वदृ्धि अनुगमन तथा 
प्रवद्निन सेवाको कायानन्त्वयन सम्बन्त्िी व्यवहाररक अध्ययनका लाधग समेत आधथनक स्रोतको 
व्यवस्था गररनेछ। 

  

(ख) प्ररे्दि तह: प्रदेश तहमा सामाजजक ववकास मन्त्रालय/स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सुदृढीकरणका लाधग आधथनक लगायत 
अन्त्य स्रोतको व्यवस्था गनेछ। ववशेष गरेर आफ्नो कायनक्षेरलभरका स्वास््य संस्थाहरुमा 
कायनरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभवदृ्धि ताललम, सहयोगात्मक सुपररवेक्षण, अनुगमन 
तथा मूल्यांकन तथा आवश्यक सामग्री, उपकरणको खररद तथा ववतरणका लाधग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था भएको सुननजश्चत गररनेछ। यसका लाधग संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट, 

प्रदेश सरकारबाट उपलब्ि बजेट तथा दात ृननकायहरुबाट उपलब्ि बजेटको प्रयोग गररनेछ।   

 

(ग) स्थानीय तह: स्थानीय तह (महानगरपाललका, उप महानगरपाललका, नगरपाललका तथा 
गाउँपाललका) हरुले आफ्ना कायनक्षेर अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुबाट वदृ्धि अनुगमन 
तथा प्रवद्निन सेवा प्रभावकारी रुपले प्रवाह गननका लाधग आवश्यक स्रोतको व्यवस्था 



 
 

गनेछन।् संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सामग्री, उपकरणहरु अपयानप्त भएमा स्थानीय 
ननकायहरुले स्थानीय स्रोतको पररचालन गरी सोको पररपूनत न गनेछन।् यसका अनतररतत  
स्थानीय ननकायहरुले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन कायनका लाधग स्वास््यकमीहरुलाई 
प्रोत्साहन गनन, आमाहरुलाई प्रोत्साहन गननका लाधग पुरस्कारको व्यवस्था गनन स्थानीय 
स्रोतको पररचालन गनेछन।् स्थानीय ननकायहरुले स्थानीय तहमा सकक्रय संघ संस्थाहरुसंग 
समन्त्वय तथा सहकायन गरी वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाका लाधग आधथनक स्रोत 
वदृ्धि गनेछन।्  

 
 

१८. सशमनतहरुको व्यवस्था: 
 वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन ननदेलशकाको कायानन्त्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनका 

लाधग छुट्टै सलमनतहरुको व्यवस्था गररने छैन। बहुक्षेरीय पोषण योजना तथा राजरिय 
पोषण रणनीनत २०७७ बमोजजम  समग्र पोषण गनतववधिहरुको लाधग प्राववधिक सहयोग 
प्रदान गनन तथा अनुगमन र मूल्यांकन गननका लाधग पटहलेनै व्यवस्था गररएका सलमनतहरु 
माफन त यस ननदेलशका कायानन्त्वयनको पनन अनुगमन र मूल्यांकन गररनेछ। ववलभन्त्न तहमा 
ननदेलशका कायानन्त्वयन तथा ननदेलशकाले तोके बमोजजमको सेवा प्रवाह भए नभएको 
अनुगमन तथा मूल्यांकन गनन तथा आवश्यक प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउनका लाधग 
ननम्नानुसारका सलमनतहरुले जजम्मेवारी वहन गनेछनः् 

 

(क) संघ : संघीय तहमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन ननदेलशका कायानन्त्वयनको अनुगमन 
तथा मूल्यांकन राजरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्त्वय सलमनतले गनेछ। यसैगरी 
पररवार कल्याण महाशाखा अन्त्तगनतको पोषण प्राववधिक सलमनत (Nutrition Technical 

Committee) ले यस ननदेलशका कायानन्त्वयनका लाधग आवश्यक प्राववधिक सहयोग उपलब्ि 
गराउनेछ।  राजरिय पोषण रणनीनत २०७७ मा उल्लेख गररए बमोजजम संघीय स्तरको 
पोषण प्राववधिक सलमनतको कायनवववरणमा पररमाजनन गरी वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
लगायत अन्त्य पोषण सम्बन्त्िी कक्रयाकलापहरु संचालनका लाधग यसको भूलमका तथा 
जजम्मेवारीलाई लाधग थप सशतत बनाईनेछ। यसैगरी पोषण सेवा गुणस्तर सुिार ननदेलशका 
२०७८ बमोजजम संघीय स्तरमा गटठत ननदेशक सलमनतले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
सेवाको मूल्यांकन गरी यसको गुणस्तर सुिारका लाधग मागनननदेशन टदनेछ।  

 

(ख) प्ररे्दि : प्रदेश तहमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन ननदेलशका कायानन्त्वयनको अनुगमन 
तथा मूल्यांकन प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षा ननदेशक सलमनतले गनेछ। यसैगरी 
राजरिय पोषण रणनीनतले व्यवस्था गरेअनुरुप प्रदेश तहमा सामाजजक ववकास मन्त्रालयको 
स्वास््य महाशाखा अन्त्तगनत वा स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तगनत पोषण प्राववधिक सलमनतको 
गठन गररनेछ। प्रदेश स्तरमा गठन गररन ेउतत प्राववधिक सलमनतले वदृ्धि अनुगमन तथा 



 
 

प्रवद्निन लगायत पोषण कायनक्रमहरुका लाधग आवश्यक प्राववधिक सहयोग प्रदान गनेछ। 

यसैगरी बहुक्षेरीय पोषण योजना दोस्रोले तोके बमोजजम जजल्ला समन्त्वय सलमनतहरुले 
गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरुमा यस ननदेलशका कायानन्त्वयनको अनुगमन, सलमक्षा तथा 
मूल्यांकन गनेछन।् यसैगरी पोषण सेवा गुणस्तर सुिार ननदेलशका २०७८ बमोजजम प्रदेश 
स्तरमा गटठत गुणस्तर सुिार ननदेशक सलमनतले प्रदेश अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाबाट 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गनन स्वास््य संस्थाहरुलाई सहयोग पुयानउन 
ननयलमत अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मूल्यांकन गरी गुणस्तर सुिारको कायनयोजना तयार 
गनेछन।्   

 

(ग) स्थानीय तह: राजरिय पोषण रणनीनतले व्यवस्था गरेअनुरुपनै 
नगरपाललका/गाउँपाललकाहरुमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननदेशक सलमनतहरुलाई सकक्रय 
बनाईनेछ। पोषण खाद्य सुरक्षा ननदेशक सलमनत  गठन नभएका स्थानहरुमा गठन गन े
पकृया अगािी बढाईनेछ। स्थानीय स्तरमा गटठत सोही सलमनतले यस ननदेलशका बमोजजम 
वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रवाह भए नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गनेछ। 
यसका साथै स्वास््य संस्थामा गटठत स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सलमनतले 
ननदेलशका बमोजजम वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रवाह भए नभएको ननगरानी 
तथा अनुगमन गनेछ। यसैगरी पोषण सेवा गुणस्तर सुिार ननदेलशका २०७८ बमोजजम 
स्थानीय स्तरमा गटठत गुणस्तर सुिार कायनसलमनतले आफ्नो मातहतका स्वास््य 
संस्थाहरुबाट प्रवाह भैरहेको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको ननयलमत अनुगमन, 

सुपररवेक्षण तथा मूल्यांकन गनेछन ्। यसका साथै स्वास््य संस्था प्रमुखको संयोजकत्वमा 
स्वास््य संस्था स्तरमा गटठत पोषण सेवा गुणस्तर सुिार सलमनतले वदृ्धि अनुगमन 
तथा प्रवद्निन सेवा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह भैरहेको सुननजश्चत गनेछन ्। 

 
 

१९. ववशभन्न ननकायहरुको भूशमका तथा ष्ट्जम्मेवािी : 
 यस ननदेलशकाको कायानन्त्वयनका लाधग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ववलभन्त्न ननकायको 

भूलमका तथा जजम्मेवारी अनुसूधच ८ बमोजजम हुनेछन:्  
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(ववववि) 
 

२०. ननदेलशकाको पररमाजनन: यस ननदेलशकालाई पाँच पाँच वषनको अवधिमा आवश्यकता अनुसार  
पररमाजनन गररनेछ।  



 
 

२१. यो ननदेलशका लागू भएपश्चात स्वास््यकमीहरुले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान 
गननका लाधग प्रयोग गन े जफ्लप चाटन  लगायत अन्त्य सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरुको 
ववकास गररनेछ।  

२२. यस ननदेलशकामा उल्लेखखत कुनैपनन ववषय प्रचललत ऐन, नीनत, ननयमसंग बाखझन गएमा 
मौजुदा ऐन, नीनत, ननयममा उल्लेख भएबमोजजम हुनेछ। 

 

 अनुसूधिहरु 
 

अनुसूधि १: बालबाशलकाको तौल तथा लम्बाई शलने (परिच्छेर्द ५, र्दफा ७ संग सम्बष्ट्न्ित) 
सरसती हेदान तौल ललने र लम्बाई ललने कायन सामान्त्य जस्तो देखखएपनन यीनको मापनमा कुनैपनन 
रुटी भएमा बालबाललकाको पोषण अवस्थाको वगीकरण गलत हुन जाने हँुदा यस कायनमा अत्यन्त्तै 
होलशयारी अपनाउनु पने हुन्त्छ। 

 

    १.१. बालबाशलकाको तौल शलने: 
सािारणतया ६ मटहनामा जन्त्मेको २ गुणा, १ वषनमा ३ गुणा, २ वषनमा ४ गुणा तौल वदृ्धि 
हुन े      गदनछ । बालबाललकाको सही तौल ललनका लाधग सेकास्केल, साल्टर स्केल, प्यान वा 
सन्त्तुलन बीमको प्रयोग गनन सककन्त्छ। बालबाललकाको तौल ललईसकेपश्चात उमेर अनुसारको 
तौल ननिानरण गननका लाधग बालबाललकाको सही उमेर पत्ता लगाउनु अत्यन्त्तै जरुरी हुन्त्छ। 
यो कायन यससम्बन्त्िी ताललम प्राप्त स्वास््यकमीहरुले मार गनुन पदनछ। बालबाललकाको सही 
उमेर पत्ता लगाउने तथा तौल ललने ववधि स्वास््यकमीहरुका लाधग व्यवस्था गररएको वहृत 
पोषण ववशेष कायनक्रम सम्बन्त्िी आिारभूत क्षमता अलभवदृ्धि ताललम वा राजरिय शीघ्र 
कुपोषण व्यवस्थापन ताललमको अवधिमा ववस्ततृ रुपमा लसकाईनेछ। उल्लेखखत ताललम 
पश्चात ताललम पुजस्तकामा उल्लेख गररए अनुसारनै स्वास््यकमीहरुले बालबाललकाको उमेर 
तथा तौल ननिानरण गनेछन।्  

 

    १. २. बालबाशलकाको लम्बाई शलने: 
बालबाललकाको लम्बाई नाप्नका लाधग काठले बनाईएको लम्बाई (उचाई) बोिनको प्रयोग गररन्त्छ। 
दईु वषनमुननका बालबाललकाको लम्बाई नाप्नका लाधग उचाई बोिनलाई समतल जलमनमा तेसो 
पारेर राखखन्त्छ र त्यसमा बच्चालाई सुताएर लम्बाई नाप्ने गररन्त्छ। यसरी लम्बाई नाप्नका 
लाधग ताललम प्राप्त स्वास््यकमीहरुले पोषण ववशेष कायनक्रम सम्बन्त्िी आिारभूत क्षमता 
अलभवदृ्धि ताललम पुजस्तका वा राजरिय शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापन ताललम पुजस्तकामा टदईएको 
ननदेशनको अनुशरण गनुनपने हुन्त्छ। 

 
 



 
 

अनुसूधि २: बालबाशलकाको उमेि अनुसाि तौलको मूलयांकन गने (परिच्छेर्द ५, र्दफा ७ संग 
सम्बष्ट्न्ित) 
दईु वषनमुननका बालबाललकाको उमेर अनुसारको तौल वदृ्धिको मूल्यांकनका लाधग बालस्वास््य 
कािन (एचएमआईएस २.१) को प्रयोग गररनेछ। बालस्वास््य कािनको दोस्रो पानामा बालक र 
बाललकाको लाधग छुट्टाछुट्टै अनुगमन चाटनको व्यवस्था गररएको छ। यस चाटनमा समावेश 
गररएको रेखाधचरमा बालबाललकाको उमेर अनुसारको तौल वदृ्धिको अलभलेख राखखन्त्छ (धचर 
१)। जन्त्मेको पटहलो मटहनादेखख २ वषनसम्म हरेक मटहनामा बालबाललकाको तौल ललई उमेर 
अनुसारको तौल सम्बजन्त्ित कोठामा जनाउनुपदनछ। बालबाललका दोहोररएर सेवा ललन आउँदा 
प्रत्येक पटकको उमेर अनुसारको तौल रेखाधचरमा जनाई अनघल्लो पटकको बबन्त्दसुंग जोड्नुपदनछ। 
तौलका आिारमा बच्चाको पोषणको अवस्था सामान्त्य (हररयो), जोखखम (पहेंलो) वा अनत जोखखम 
(रातो) मध्ये कुनमा पदनछ सो को मूल्यांकन गनुन पदनछ र ननतजाको आिारमा आमालाई परामशन 
टदनुपदनछ । आमालाई परामशन टदनका लाधग यसै ननदेलशकाको अनुसूधच ५ मा व्यवस्था गररएको 
ताललका १ को प्रयोग गनुनपदनछ। बालस्वास््य कािनको प्रयोग गरी तौलका आिारमा वदृ्धिको 
मूल्यांकन गननका लाधग स्वास््यकमीहरुले यस सम्बन्त्िी आिारभूत क्षमता अलभवदृ्धि ताललम 
प्राप्त गरेको हुन ुपदनछ।  
 

धित्र १. बालस्वास््य काड ् (एि.एम.आई.एस. २.१) को र्दोस्रो पानामा िहेको उमेि ि शलङ्ग 
अनुसािको वदृ्धि अनुगमन िाट् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

अनुसूधि ३: बालबाशलकाको लम्बाई अनुसाि तौलको मूलयांकन गने (परिच्छेर्द ५ संग सम्बष्ट्न्ित) 
 

बालबाललकाको तौल चाटनको मूल्यांकन गदान पहेंलो वा रातो वगीकरणमा परेका छन ्भने त्यस्ता 
बच्चाहरुलाई मध्यम वा किा शीघ्र कुपोषण भएको हुन सतदछ। यस्ता बालबाललकाको लम्बाई 
अनुसारको तौलको मूल्यांकन गरी बालबाललकाको शीघ्र कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाउन जरुरी 
हुन्त्छ। लम्बाई अनुसारको तौलको मूल्यांकन गरी शीघ्र कुपोषणको वगीकरण गननका लाधग ववश्व 
स्वास््य संगठनले ववकास गरेको रेफरेन्त्स चाटन -reference chart) को प्रयोग गनुनपदनछ (धचर २)। 
धचर २ मा बालक र बाललकाको लाधग छुट्टाछुट्टै कोलमको व्यवस्था गररएको छ। यो धचरको 
प्रयोग गरी बालक र बाललकाको शीघ्र कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाउनका लाधग ननम्न ललखखत 
चरणहरु अवलम्बन गनुनपदनछः 

क) बच्चाको पटहलेनै ललएको लम्बाई र तौलको नाप हेनुनहोस।्  
ख) चाटनको पाँचौ कोलममा भएको लम्बाईको नापहरुमध्ये बच्चाको नाप कुनसंग लमल्छ  
   हेनुनहोस।् चाटनमा उतत बच्चाको लम्बाई अनुसारको तौल (z score) हेनुनहोस।् बालक   
    भए पाँचौ कोलमबाट दायाँनतरका कोलमहरुको प्रयोग गनुनहोस।् बाललका भए पाँचौ  
    कोलमबाट बायाँनतरका कोलमहरुको प्रयोग गनुनहोस।् रेफरेन्त्स चाटनको प्रयोग गरी लम्बाई  
    अनुसारको तौल z score ननिानरण गनुनहोस।्    
ग) ननिानरण गररएको z score को आिारमा बच्चाको लशघ्र कुपोषणको अवस्था पत्ता  
   लगाउनुहोस ्: 

▪ लम्बाई अनुसारको तौल z score < –3 SD भएमा किा शीघ्र कुपोषण (SAM) 
▪ लम्बाई अनुसारको तौल z score < –2SD देखख ≥ –3 SD भएमा मध्यम शीघ्र 
कुपोषण (MAM) 

▪ लम्बाई अनुसारको तौल z score ≥ –2SD भएमा शीघ्र कुपोषण नभएको 
 

उदाहरणका लाधग एउटा बालकको लम्बाई ४५ से.मी. छ र उसको तौल १.८ के.जी. छ भने 
सबैभन्त्दा पटहले रेफरेन्त्स चाटनको पाँचौ कोलममा ४५ से.मी. लेखखएको बतसबाट हेनन शुरु गनुनहोस।् 
बच्चा बालक भएकाले उसको लम्बाई अनुसारको तौल z score ननिानरण गननका लाधग दायाँतीरका 
कोलमहरुमा हेनुनहोस।् बच्चाको तौल १.८ भएकाले उसको z score < –3 SD छ। यो बच्चालाई 
किा शीघ्र कुपोषण भएको छ। त्यस्तैगरी एउटा बाललकाको लम्बाई ४६ से.मी. छ र उसको तौल 
२.३ के.जी छ भने सबैभन्त्दा पटहले रेफरेन्त्स चाटनको पाँचौ कोलममा ४६ से.मी. लेखखएको बतसबाट 
हेनन शुरु गनुनहोस।् बाललका भएकाले बायाँतीरका कोलमहरुमा हेनुनहोस।् बाललकाको तौल २.३ 
के.जी. छ अथानत लम्बाई अनुसारको तौल z score  ≥ –2SD छ। यो बाललका लाई शीघ्र कुपोषण 
भएको छैन।  



 
 

रेफरेन्त्स चाटनको प्रयोग गरी बालबाललकाको लम्बाई अनुसारको तौल z score को आिारमा शीघ्र 

कुपोषणको वगीकरण गररसकेपश्चात आमा तथा स्याहारकतानलाई परामशन टदनका लाधग 
स्वास््यकमीहरुले अनुसूधच ५ मा व्यवस्था गररएको ताललका १ को प्रयोग गनुनपनेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धित्र २: ववश्व स्वास््य संगठनको लम्बाई अनुसािको तौल z score िेफिेन्स िाट् 

 

-3SD -3SD -1SD -1SD 



 
 

 

-3SD -3SD -1SD -1SD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3SD -3SD -1SD -1SD 



 
 

अनुसूधि ४. बालबाशलकाको पाखुिाको मध्यभागको परिधिको नाप शलने : 
MUAC टेपको प्रयोग गरी सजजलैसंग बच्चाको पाखुराको मध्यभागको पररधि (MUAC) मापन 
गनन सककन्त्छ। MUAC टेप बालबाललकाको MUAC मापन गने एउटा टटकाउ, ननमनलीकरण 
गनन लमल्ने र रङ्धगन प्लाजरटकबाट बनेको टेप हो। यो एउटा अत्यन्त्तै सािारण तर बच्चाहरुको 
शीघ्र कुपोषणको लेखाजोखा गने िेरैनै प्रभावकारी ववधि हो जसलाई असाक्षर व्यजततहरुले 
समेत सजजलैसंग प्रयोग गनन सतदछन।् MUAC टेपमा तीनखाले रङ्गहरु हुन्त्छन; रातो, पहेंलो 
र हररयो जसले शीघ्र कुपोषणको गजम्भरतालाई ईङ्धगत गदनछन।् हररयो रङ्गले बच्चा सामान्त्य 
भएको वा उसमा शीघ्र कुपोषण नभएको जनाउँदछ, पहेंलो रङ्गले मध्यम शीघ्र कुपोषण 
(MAM) भएको जनाउँदछ भने रातो रङ्गले बच्चालाई किा लशघ्र कुपोषण (SAM) भएको 
जनाउँदछ। MUAC टेपमा शीघ्र कुपोषणको गजम्भरता ननिानरण गननका लाधग ननम्नललखखत 
अङ्क (Single cut-offs) हरुको प्रयोग गररएको हुन्त्छ ; क) किा शीघ्र कुपोषणका लाधग <११.५ 
से.मी (रातो) , ख) मध्यम शीघ्र कुपोषणका लाधग ≥११.५ - <१२.५ से.मी (पहेंलो)।यो टेपको 
प्रयोग ६ मटहना देखख ५ वषनभन्त्दा कम उमेरका बालबाललकाको लाधग मार गररन्त्छ।  

 

MUAC मापन गर्दा ्तल उललेखखत ििणहरु अवलम्बन गनुप्र््दछाः  

क) MUAC टेपको प्रयोग गनुनअनघ साबुनपानीले राम्रोसंग लमचीलमची हात िुनुहोस।्  

ख) बच्चाको देब्रे पाखुराको मध्यभाग पत्ता लगाउनुहोस।् यसका लाधग हात माधथ 
उठाउँदा खाल्िो पने र तल झादान उच्च हुने कुमको बबन्त्द पत्ता लगाई कुईनोको टुप्पोसंग 
बबच भागमा पानुन पदनछ। मध्यभाग पत्ता लगाउनका लाधग िोरी वा िागो गांठो पारेर 
प्रयोग गनन सककन्त्छ। िोरी/िागोको एउटा टुप्पो बच्चाको काँिको टुप्पोमा राखे्न र 
कुईनाको टुप्पो सम्म पुयानउने र गांठो बनाउने। काँि र कुटहनाको  टुप्पोको बबचमा   

िोरी/िागोलाई दोबारेर मध्यभाग पत्ता लगाउने र मध्यभागलाई अंककत गने। यसरी 
मध्यभाग पत्ता लगाउने समयमा बायाँ हातलाई कुटहनाबाट ९०० खुम्च्याएर राखु्न पदनछ।  

ग) पाखुराको मध्यभाग अकंकत गररसकेपश्चात बच्चाको हातलाई लसिा बनाएर राखु्नहोस।्  

घ) पाखुराको धचन्त्ह लगाईएको भाग  टेपको बबच्चमा पनेगरी टेपलाई टठतकसंग लमलाएर 
राखु्नहोस ्(टेप िेरै कजस्सएको वा िेरै खुकुलो भएको हुनु हँुदैन)।  

ङ) MUAC टेप पाखुरामा राखखसकेपनछ, टेपको नाप कुन रङ्गमा पदनछ हेनुनहोस।्  

च) MUAC नापको अलभलेख (रातो, पहेंलो वा हररयो) राखु्नहोस।् 

 
 

 

 



 
 

 

अनुसूधि ५: बालबाशलकाको पोषण अवस्था मूलयांकन पश्िात स्वास््यकमीले गनुप्न ेकाय ्तथा 
आमालाई हर्दने पिामि ्

 

स्वास््यकमीले बालबाललकाको पोषण अवस्थाको मूल्यांकन पश्चात ताललका १ को प्रयोग गरी 
पोषण अवस्था सुिारका लाधग आवश्यक कायन तथा आमा/ स्याहारकतानलाई परामशन टदनु पदनछ। 
उमेर अनुसारको तौल, उचाई अनुसारको तौल वा मुआक नापको आिारमा पोषण अवस्था 
वगीकरण गरीसकेपश्चात आमा/ स्याहारकतानलाई ताललकामा उल्लेख गररएमध्ये कुन  पंजततको 
प्रयोग गरी परामशन टदने भन्त्ने कुराको ननिानरण गनुन पदनछ। उदाहरणका लाधग: 

क) यटद उमेर अनुसार तौलको आिारमा मार पोषण अवस्था ननिानरण गररएको हो भन े
ताललकाको पटहलो, दोस्रो र पाँचौ पंजतत मध्ये बच्चाको लाधग उपयुतत हुने परामशन टदनु 
पदनछ।  

ख) यटद बच्चाको उमेर अनुसारको तौल, उचाई अनुसारको तौल तथा MUAC नाप सबै 
ललईएको छ भने परामशनको लाधग सबैभन्त्दा कमजोर वगीकरणलाई आिार बनाउन ुपदनछ। 
जस्तै MUAC नाप ललदंा बच्चा पहेंलो वगीकरणमा परेको छ तर उचाई अनुसारको तौल z 

score को आिारमा बच्चा रातो वगीकरणमा परेको छ भने बच्चालाई ताललकाको चौथो 
पंजततमा उल्लेखखत सन्त्देशहरु प्रयोग गरी परामशन टदनु पदनछ।  

ग) ननदेलशकामा उल्लेखखत जुनसुकै ववधिबाट बच्चाको पोषण अवस्था मूल्यांकन गदानपनन 
बच्चा हररयो वगीकरणमा परेको छ भने परामशनका लाधग ताललकाको पटहलो पंजततको मार 
प्रयोग गनुन पदनछ। 

 

ताशलका १: बच्िाको पोषण अवस्थाको मूलयांकन पश्िात पोषण अवस्था सुिािका लाधग स्वास््यकमीले 
गनुप्ने काय ्तथा आमालाई हर्दनुपने पिामि ्

हररयो  
(सामान्त्य अवस्था) 
 

 

▪ बच्चा स्वस्थ छ र बच्चाको वदृ्धि राम्रोसंग भैरहेको छ।  
▪ बच्चाको आमा वा स्याहारकतानलाई बच्चाको स्वास््य तथा पोषणको 

राम्रोसंग हेरचाह गरेकोमा िन्त्यवाद टदनुहोस ् र यसैगरी स्याहारलाई 
ननरन्त्तरता टदन प्रोत्साहन गनुनहोस।्  

▪ बच्चालाई स्तनपानको साथ ैपोवषलो खानेकुराहरु: अन्त्न, गेिागुिी, दाल, माछा, 
मासु, दिू, अण्िा, फलफूल, हररयो सागसब्जी आटद ननरन्त्तर खुवाईराख्न 
आमालाई सल्लाह टदनुहोस।् अको मटहना वदृ्धि अनुगमनका लाधग 
बच्चालाई स्वास््य संस्थामा ल्याउन सल्लाह टदनुहोस।् 

पहेंलो ▪ बच्चालाई तुरुन्त्तै नजजकैको बटहरङ्ग उपचार सेवा केन्त्रमा लगेर उपचार 
गनुनपदनछ भनेर आमालाई सल्लाह टदनुहोस।्  



 
 

लम्बाई अनुसारको 
तौल z score < –2SD 
देखख ≥ –3 SD वा  
MUAC नाप रातो 
(मध्यम शीघ्र 
कुपोषण)  
 

▪ तपाईं कायनरत स्वास््य संस्थामा बटहरङ्ग उपचार सेवा वा पोषण पुनःस्थापना 
सेवा उपलब्ि छ भने राजरिय शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापन कायनक्रम (आईमाम) 
प्रोटोकल अनुसार बच्चालाई स्वास््य संस्थामा दतान÷भनान गनुनहोस ्र आईमाम 
प्रोटोकल अनुसारको उपचार शुरु गनुनहोस।् 

▪ यटद उतत सेवा तपाईं कायनरत स्वास््य संस्थामा उपलब्ि छैन भने तुरुन्त्तै 
नजजकैको सेवा उपलब्ि भएको स्वास््य संस्थामा लैजान सल्लाह टदनुहोस।्   

▪ बच्चालाई स्तनपानको साथ ैपोवषलो खानेकुराहरु: अन्त्न, गेिागुिी, दाल, माछा, 
मासु, दिू, अण्िा, फलफूल, हररयो सागसब्जी आटद ननरन्त्तर खुवाईराख्नुहोस।्  

▪ अको मटहना वदृ्धि अनुगमनका लाधग बच्चालाई स्वास््य संस्थामा ल्याउन 
सल्लाह टदनुहोस।् 

पहेंलो 
उमेर अनुसारको 
तौलको आिारमा 
(जोखखमको अवस्था) 

• बच्चाको तौल बढ्न छािेको छ र वदृ्धि रोककएको छ।  
• बच्चाको तौल बढ्न छाड्नु वा घट्नुको कारणहरु आमालाई सोध्नुहोस: 

- बच्चालाई के के खाना खुवाईरहनुभएको छ? 
- बच्चालाई टदनमा कनत पटक खाना खुवाईरहनु भएको छ? 

- बच्चालाई के के खानेकुरा खुवाईरहनु भएको छ? 

- बच्चालाई कुनै रोग लागेको छ कक? 

• आमाले टदएका उत्तरहरुका आिारमा बच्चाको तौल बढ्न छाड्नुका कारणहरु 
पत्ता लगाउनुहोस:् 

- बच्चालाई खानेकुरा कम भैरहेको छ कक? 

- बच्चालाई खुवाईएको खाना उमेर, पटक, मारा, बातलोपना, प्रकार, सकक्रय 
खुवाई र सरसफाई (उ.प.मा.बा.प्र.स.स.) अनुसार लमलेको छैन कक? 

- बच्चालाई कुनै रोग वा संक्रमण भएको छ कक? 

• बच्चाको उचाई अनुसारको तौलको मूल्यांकन गनुनहोस ्(अनुसूधच ३ अनुसार)।  
• आमालाई बच्चाको थप हेरचाह गनन र उधचत खाना खुवाउन सल्लाह टदनुहोस।्  
▪ अको मटहना पुनः बच्चालाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग स्वास््य संस्थामा 
ललएर आउन स्मरण गराउनुहोस।् 

रातो 
लम्बाई अनुसारको 
तौल z score < –3 SD  
वा  
MUAC नाप रातो 
(किा शीघ्र कुपोषण) 

• बच्चालाई तुरुन्त्तै नजजकैको ओटटसी वा पोषण पुनःस्थापना केन्त्रमा लैजानु 
पदनछ भनेर आमालाई सल्लाह टदनुहोस।्  

• तपाईं कायनरत स्वास््य संस्थामा बटहरङ्ग उपचार सेवा वा पोषण 
पुनःस्थापना सेवा उपलब्ि छ भने राजरिय शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापन 
कायनक्रम (आईमाम) अनुसार बच्चालाई स्वास््य संस्थामा दतान÷भनान गनुनहोस ्
र आईमाम प्रोटोकल अनुसारको उपचार शुरु गनुनहोस।् 

• यटद उतत सेवा तपाईं कायनरत स्वास््य संस्थामा उपलब्ि छैन भने तुरुन्त्तै 
नजजकैको सेवा उपलब्ि भएको स्वास््य संस्थामा लैजान सल्लाह टदनुहोस।् 

• बच्चालाई स्तनपानको साथ ैपोवषलो खानेकुराहरु: अन्त्न, गेिागुिी, दाल, माछा, 
मासु, दिू, अण्िा, फलफूल, हररयो सागसब्जी आटद ननरन्त्तर खुवाईराख्नुहोस।्  



 
 

• अको मटहना वदृ्धि अनुगमनका लाधग बच्चालाई स्वास््य संस्थामा ल्याउन 
सल्लाह टदनुहोस।् 

रातो 
 

उमेर अनुसारको 
तौलको आिारमा 
(अत्यन्त्तै जोखखमको 
अवस्था) 

• बच्चाको तौल िेरेनै घटेको छ। 
• बच्चाको तौल िेरेनै घट्नुका कारणहरु सोध्नुहोस:्  

- बच्चालाई के के खाना खुवाईरहनु भएको छ? 

- बच्चालाई टदनमा कनत पटक खाना खुवाईरहनु भएको छ? 

- बच्चालाई के के खानेकुरा खुवाईरहनु भएको छ? 

- बच्चालाई कुनै रोग लागेको छ कक? 

• आमाले टदएका उत्तरहरुका आिारमा बच्चाको तौल िेरैनै घट्नुका कारणहरु 
पत्ता लगाउनुहोस:् 

- बच्चालाई खानेकुरा कम भैरहेको छ कक? 

- बच्चालाई खुवाईएको खाना उमेर, पटक, मारा, बातलोपना, प्रकार, सकक्रय 
खुवाई र सरसफाई (उ.प.मा.बा.प्र.स.स.) अनुसार लमलेको छैन कक? 

- बच्चालाई कुनै रोग वा सकं्रमण भएको छ कक? 

• बच्चाको उचाई अनुसारको तौलको मूल्यांकन गनुनहोस ्(अनुसूधच ३ अनुसार)। 
• बच्चालाई कुनै रोग लागेको छ भने त्यसका उपचार गनन आमालाई सल्लाह 
टदनुहोस।्   

• आमालाई बच्चाको थप हेरचाह गनन र उधचत खाना खुवाउन सल्लाह टदनुहोस।्  
• अको मटहना पुनः बच्चालाई वदृ्धि अनुगमनका लाधग स्वास््य संस्थामा 
ललएर आउन स्मरण गराउनुहोस।् 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

अनुसूधि ६: आमा तथा स्याहािकता्हरुलाई बालबाशलकाको उमेि अनुसाि पोषण सम्बन्िी पिामि ्
हर्दने (परिच्छेर्द ६, र्दफा ८ संग सम्बष्ट्न्ित) 
 

ताशलका २: उमेि अनुसाि पोषण सम्बन्िी पिामि् 
अनुगमन 
भेट 

आमा तथा स्याहािकता्लाई हर्दनुपने पिामि ्(मुख्य सन्रे्दि) 

पटहलो 
वदृ्धि 
अनुगमन 

➢ लशशुलाई जन्त्मेदेखख ६ मटहनासम्म आमाको दिू मार खुवाउनु पदनछ। टदन र रातमा 
गरेर १० देखख १२ पटक गरी लशशुलाई पूणन स्तनपान गराउनु पदनछ। 

➢ लशशुलाई दिू चुसाउँदा सकं्रमणबाट जोगाउन राम्रोसंग लमधचलमधच हात िुनु पदनछ। 



 
 

भेटमा 
(पटहलो 
मटहना) 

➢ स्तनपान गराउँदा उपयुतत आसन तथा सम्पकन  बनाउनु पदनछ (स्वास््यकमीले 
आवश्यकता अनुसार आमालाई स्तनपान गराउने उपयुतत आसन र सम्पकन  लसकाउनु 
पदनछ)। 

➢ स्वास््यकमीले आमालाई स्तनसम्बन्त्िी हुनसतने समस्याहरुका बारेमा परामशन टदनुपदनछ र 

कुनै समस्या भएमा त्यसको उपचारका लाधग सल्लाह टदनुपदनछ। 

➢ लशशुलाई उमेर अनुसार तोककएका सबै खोपहरु लगाउनु पदनछ। बच्चा जन्त्मनासाथ वा 
पटहलो भेटमा उसलाई क्षयरोग ववरुद्िको खोप (वव.सी.जी.) लगाउनु पदनछ। 

➢ लशशु बबरामी भएमा तुरुन्त्तै स्वास््य संस्थामा उपचारका लाधग लैजानु पदनछ। 
➢ कम जन्त्म तौलको वा मटहना नपुगी जजन्त्मएको लशशुलाई ववशेष स्याहार गननका लाधग 

मायाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) मा राख्नु पदनछ। 

➢ उपयुतत गभानन्त्तरका लाधग स्वास््यकमीसंग परामशन गरी पररवार योजनाको सािनको 
प्रयोग गनुन पदनछ (आमाले गभानन्त्तरका लाधग ईच्छा व्यतत गरेमा स्वास््यकमीले पररवार 
योजनाका सािनहरुको बारेमा परामशन टदने व्यवस्था लमलाउनु पदनछ)। 

➢ स्तनपान गराईरहेकी आमाल ेआफ्नो र लशशुको राम्रो स्वास््यका लाधग साववकभन्त्दा 
२ पटक थप पोवषलो खाना (ववशेष गरेर आईरनयुतत तथा पशुपंक्षीजन्त्य स्रोतबाट 
आएका खानेकुराहरु मासु, दिू, अण्िा, फलफूल, तरकारीहरु आटद) खानु पदनछ। 

➢ स्तनपान गराईरहेकी मटहलाल ेिुम्रपान, मद्यपान गनुनहँुदैन तथा िुवाँमा बस्नुहँुदैन। 
➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 

स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 
दोस्रो र 
तेस्रो 
अनुगमन 
भेटमा 
(दोस्रो र 
तेस्रो 
मटहना) 

➢ लशशुलाई जन्त्मेदेखख ६ मटहनासम्म आमाको दिू मार खुवाउनु पदनछ। टदन र रातमा 
गरेर १० देखख १२ पटक गरी लशशुलाई पूणन स्तनपान गराउनु पदनछ। लशशु बबरामी पदान 
झन बढी पटक दिू चुसाउनु पदनछ। 

➢ लशशुलाई उमेर अनुसार तोककएका सबै खोपहरु लगाउनु पदनछ। लशशु ६ हप्ताको भएपनछ 
उसलाई डि.वप.टट, हेप बी, टहव को पटहलो मारा, ओ.वप.लभ.को को पटहलो मारा, 
वप.लस.लभ.को पटहलो मारा, एफआईवपभी को पटहलो मारा तथा रोटा खोपको पटहलो 
मारा लगाउनु पदनछ।  

➢ लशशु बबरामी भएमा तुरुन्त्तै स्वास््य संस्थामा उपचारका लाधग लैजानु पदनछ। 
➢ सामान्त्यतया लशशुले २ मटहनाको उमेरमा तपाईंको अनुहारमा हेनन र मुस्कुराउन थाल्छ, 

ठुलो आवाजहरुप्रनत प्रनतकक्रया देखाउँछ र दवैु हात खुट्टा चलाउन थाल्छ।आफ्नो लशशु 
यो उमेरमा मुस्कुराउन थालेको छ छैन याद गनुनपछन र नमुस्कुराएको भए 
स्वास््यकमीसंग परामशन गनुनपदनछ। 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

चौथो देखख 
छैठौं 
अनुगमन 
भेटमा 

➢ लशशुलाई जन्त्मेदेखख ६ मटहनासम्म आमाको दिू मार खुवाउनु पदनछ। टदन र रातमा 
गरेर १० देखख १२ पटक गरी लशशुलाई पूणन स्तनपान गराउनु पदनछ। 

➢ लशशु ६ मटहना पूरा भएपनछ लशशुलाई आमाको दिूको अनतररतत थप पोवषला पूरक 
खाना खुवाउन शुरु गनुनपदनछ। लशशु ६ मटहना पूरा नभएसम्म पूरक खाना शुरु गनुनहँुदैन। 



 
 

भेटमा 
(चौथो 
देखख छैठौं 
मटहना) 
 

पूरक खाना उमेरभन्त्दा टढला शुरु गदान बालबाललकाको शरीरलाई चाटहने जनत पोषक 
तत्वहरु प्राप्त हँुदैनन र उनीहरुको वदृ्धि ववकासमा असर पदनछ 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

➢ लशशु ६ मटहनाको पूरा भएपनछ लभटालमन ए तयाप्सुल खुवाउनु पदनछ।  

➢ लशशु १० हप्ताको भएपनछ उसलाई डि.वप.टट, हेप बी, टहव को दोस्रो मारा, ओ.वप.लभ.को 
दोस्रो मारा, वप.लस.लभ. को दोस्रो मारा तथा रोटा खोपको दोस्रो मारा लगाउनु पदनछ। 
लशशु १४ हप्ताको भएपनछ उसलाई डि.वप.टट, हेप बी, टहव को तेस्रो मारा, ओ.वप.लभ.को 
तेस्रो मारा तथा एफआईवपलभ खोपको दोस्रो मारा लगाउनु पदनछ।  

➢ लशशु बबरामी भएमा तुरुन्त्तै स्वास््य संस्थामा उपचारका लाधग लैजानु पदनछ।  

➢ सामान्त्यताय लशशुले ३ मटहनाको उमेरमा आफ्नो टाउको अड्याउन सतछ। आफ्नो 
बच्चाले ३ मटहनाको उमेरमा टाउको अड्याउन सकेको छ वा छैन याद गनुन पदनछ र 
सकेको छैन भने स्वास््यकमीसंग परामशन ललनु पदनछ। 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

सातौं देखख 
नवौं 
अनुगमन 
भेटमा 
(सातौं 
देखख नवौं 
मटहना) 

➢ आमाको दिूको साथमा लशशुलाई पूरक खाना पयानप्त मारामा खुवाउनु पदनछ  

➢ स्थानीय स्तरमा उपलब्ि हुने खाद्यान्त्न (अन्त्न वा कन्त्दमूल, गेिागुिी, दिू तथा 
दगू्िजन्त्य पदाथन, माछा, मासु, अण्िा, फलफूल तथा तरकारी) को प्रयोग गरी लशशुका 
लाधग पोवषलो पूरक खाना तयार गनन सककन्त्छ (सातौं पटकको अनुगमन भटे्मा 
स्वास््यकमीले लशशुलाई पूरक खाना बनाउन े तररका आमा तथा स्याहारकतानलाई 
लसकाउनु पदनछ)। 

➢ (उमेर, पटक, मारा, बातलोपना, प्रकार, सकक्रय खुवाई र सरसफाई (उ.प.मा.बा.प्र.स.स.) 
अनुसार लशशुको पूरक खानामा हुनुपने ववशेषताहरुका बारेमा स्वास््यकमीले 
आमा/स्याहार कतानलाई परामशन टदनुपदनछ)। 

➢ ६ मटहना देखख ९ मटहनासम्मको लशशुलाई टदनमा ३ पटक पोवषलो खानाको साथ ै
आमाको दिू खुवाईरहनु पदनछ। 

➢ लशशु ६ मटहना भएपश्चात २ वषनको नपुगुन्त्जेलसम्म बहु सूक्ष्म पोषक तत्व (बाललभटा) 
घरमा तयार पाररएका खानामा लमसाएर खुवाउनु पदनछ (बाललभटा ववतरण कायनक्रम 
लागू भएका जजल्लाहरुमा बाललभटा खुवाउने तररकाको बारेमा आमालाई लसकाउनु 
पदनछ)। 

➢ सामान्त्यताय लशशु ६ मटहनाको उमेरमा कसैको सहायताल ेबस्न सतने हुन्त्छ, पररवारका 
सदस्यहरुलाई धचन्त्न थाल्छ, हाँस्न थाल्छ, कोल्टे फेनन थाल्छ र ससाना समानहरु मुखमा 
राख्न थाल्छ ।। आफ्नो बच्चाले ६ मटहनाको उमेरमा सो कायन गनन सकेको छ वा छैन 
याद गनुन पदनछ र सकेको छैन भने स्वास््यकमीसंग परामशन ललनु पदनछ। 

➢ लशशु ९ मटहनाको भएपनछ उसलाई दादरुा र रुबेलाको पटहलो मारा तथा वपलसलभको 
तेस्रो मारा लगाउनु पदनछ।  



 
 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

दशौं देखख 
बाह्रौं 
अनुगमन 
भेटमा 
(दशौं देखख 
बाह्रौं 
मटहना) 

➢ ९ देखख १२ मटहनासम्मको लशशुलाई टदनमा ३ पटक पोवषलो खानाको साथै आमाको 
दिू खुवाईरहनु पदनछ । यसका साथै एक पटक खाजा थप गनुन पदनछ। 

➢ सामान्त्यताय लशशु ९ मटहनाको उमेरमा कसकैो सहायता बबनानै बस्न सतने हुन्त्छ। 
अनुहारबाट ववलभन्त्न हाउभाउ (जस्तैः खुशी, दखुी, ररसाएको, अचजम्मत भएको) देखाउन 
थाल्छ, नाम ललएर बोलाउँदा तपाईंनतर हेनन थाल्छ, ववलभन्त्न खाले आवाज (जस्तै मामा, 
बाबा) ककाल्न थाल्छ ।साथै आफ्नो बच्चाल े९ मटहनाको उमेरमा सो कायन गनन सकेको 
छ वा छैन याद गनुन पदनछ र सकेको छैन भने स्वास््यकमीसंग परामशन ललनु पदनछ। 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

तेह्र देखख 
पन्त्रौं 
अनुगमन 
भेटमा 
(तेह्र देखख 
पन्त्रौं 
मटहना) 

➢ १२ देखख २४ मटहनासम्मको बच्चालाई टदनमा ३ पटक पोवषलो खानाको साथ ैआमाको 
दिू खुवाईरहनु पदनछ।यसका साथै दईु पटक खाजा थप गनुन पदनछ। 

➢ सामान्त्यताय लशशु १२ मटहनाको उमेरमा आफैं  उलभन सतने हुन्त्छ, कुनै धचजको सहायता 
ललएर टहडं्न थाल्छ, तपाईंसंग सामान्त्य खेलहरु खले्न थाल्छ, हात हल्लाएर बाई बाई 
गनन थाल्छ, तपाईंल ेउसलाई देखाएर लुकाएका धचजहरु खोज्न थाल्छ, औलंाले ससाना 
धचजहरु समाउन थाल्छ ।आफ्नो बच्चाले १२ मटहनाको उमेरमा सो कायन गनन सकेको 
छ वा छैन याद गनुन पदनछ र सकेको छैन भने स्वास््यकमीसंग परामशन ललनु पदनछ। 

➢ लशशु १५ मटहनाको भएपनछ उसलाई दादरुा र रुबेलाको खोपको दोस्रो मारा  मारा 
लगाउनु पदनछ।साथै जापाननज ईन्त्सेफलाईटटस ्प्रभाववत क्षेरका बच्चालाई १२ देखख २३ 
मटहनाको उमेरमा यसववरुद्िको खोप एक मारा लगाउनु पदनछ। 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुलाई वदृ्धि अनुगमनको लाधग स्वास््य संस्थामा लैजानु पदनछ र 
स्वास््यकमीको सल्लाह अनुसार पोषण अवस्था सुिार गनुन पदनछ। 

सोह्रौं  
देखख 
चौबबसौं 
पटकको 
अनुगमन 
भेटमा 
(सोह्रौं  
देखख 
चौबबसौं 
मटहना) 

➢ आमाको दिूको साथमा लशशुलाई उमेर अनुसारको पूरक खाना पयानप्त मारामा ननरन्त्तर 
खुवाउनु पदनछ। 

➢ लशशुलाई बहु सूक्ष्म पोषक तत्व (बाललभटा) घरमा तयार पाररएका खानामा लमसाएर 
खुवाउनु पदनछ (बाललभटा ववतरण कायनक्रम लागू भएका जजल्लाहरुमा बाललभटा खुवाउने 
तररकाको बारेमा आमालाई लसकाउनु पदनछ)। 

➢ बच्चा खेल्ने घर वररपररको वातावरणको सरसफाईमा ववशेष ध्यान पुयानउनु पदनछ। 
➢ बच्चा बबरामी भएमा तुरुन्त्तै स्वास््य संस्थामा उपचारका लाधग लैजानु पदनछ। 
➢ स्तनपान गराईरहेकी आमाल ेआफ्नो र लशशुको राम्रो स्वास््यका लाधग साववकभन्त्दा २ 

पटक थप पोवषलो खाना खानु पदनछ। 

➢ सामान्त्यताय लशशु १५ मटहनाको उमेरमा आफैं  टहडं्न सतने हुन्त्छ। यसका साथै उत्साटहत 
भएको समयमा ताली बजाउन थाल्छ, तपाईंप्रनत स्नेह देखाउँछ (जस्तै अंगालो माने, 

चुम्मा खाने आटद), औलंाले समातेर आफैं  खान खोज्छ, तपाईंल ेनाम ललएका पररधचत 
वस्तुहरुलाई हेछन। आफ्नो बच्चाले १५ मटहनाको उमेरमा सो कायन गनन सकेको छ वा 
छैन याद गनुन पदनछ र सकेको छैन भने स्वास््यकमीसंग परामशन ललनु पदनछ। 



 
 

➢ प्रत्येक मटहना लशशुको वदृ्धि अनुगमन गरी वदृ्धिको मूल्यांकन गनन तथा पोषण 
अवस्था थाहा पाउन स्वास््य संस्थामा ल्याउनु पदनछ।  

अनुसूधि ७: वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद््िन सेवाको पहूूँि अशभवदृ्धि गने क्रियाकलापहरु 
संिालनका लाधग कायय्ोजनाको नमुना (परिच्छेर्द १०, र्दफा १५ संग सम्बष्ट्न्ित) 
 

पटहचान गररएका 
कक्रयाकलापहरु 

कक्रयाकलाप 
संचालन गररने 
स्थान 

संचालन गररने 
लमनत/अवधि 

संचालन गने 
व्यजतत/हरु 

कैकफयत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 

अनुसूधि ८: ववशभन्न ननकायहरुको भूशमका तथा ष्ट्जम्मेवािी  (र्दफा १९ संग सम्बष्ट्न्ित) 
 यस ननदेलशकाको कायानन्त्वयनका लाधग संघदेखख स्थानीय तहसम्मका ववलभन्त्न ननकायको 

भूलमका तथा जजम्मेवारी ननम्नानुसार हुनेछन:्  

 

१. स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

(क) ननदेलशका कायानन्त्वयनको लाधग आवश्यक आधथनक स्रोतको व्यवस्था गने । 

(ख)  ननदेलशका कायानन्त्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गने। 

 

२. स्वास््य सेवा ववभाग, परिवाि कलयाण महािाखा 
(क) स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सहयोगी संस्थाहरुसंग 
समन्त्वय  

         र सहकायन गरी वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सुदृढीकरणका लाधग आवश्यक  

        आधथनक लगायत अन्त्य स्रोतको व्यवस्था गने।  

(ख)  राजरिय वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन ननदेलशकाको कायानन्त्वयनका लाधग स्थानीय  

 स्तरसम्म अलभमुखखकरणको व्यवस्था गने। स्वास््य संस्थाहरुबाट वदृ्धि अनुगमन 
तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गदान यस ननदेलशकाको   

         पालना भए नभएको कुराको अनुगमन मूल्यांकन गने। 

(ग)  स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने क्षमता 
अलभवदृ्धि   

         गननका लाधग स्थलगत अनुलशक्षण (अनसाईट कोधचङ्ग) को व्यवस्था गने।  

(घ)  यस ननदेलशकाको पररच्छेद ६ मा उल्लेख गररए अनुसारको स्वास््य संस्थाको   

         मापदण्ि पुरा  गराउन आवश्यक व्यवस्था लमलाउने।  

(ङ)  ननदेलशका कायानन्त्वयनका लाधग प्रादेलशक सामाजजक ववकास मन्त्रालय वा स्वास््य  

         तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  स्वास््य ननदेशनालय तथा स्वास््य कायानलयहरुलाई   

         प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउने। 

(च) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने स्वास््यकमीहरुको क्षमता 
अलभवदृ्धिका   

         लाधग ताललम/अलभमुखखकरणको व्यवस्था लमलाउने। 

(छ)   ववश्वववद्यालयहरु अन्त्तगनत BPH, BN, MBBS, BSc Nursing, MPH, MN, MSc 

Nutrition       

         जस्ता ववषयको पाठ्यक्रममा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लगायत अन्त्य पोाषण  

         कायनक्रम सम्बन्त्िी ववषय समावेश गराउन आवश्यक पहल गने । 



 
 

(ज) राजरिय स्वास््य लशक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्त्रसंग समन्त्वय गरी वदृ्धि 
अनुगमनको  

         आवश्यकता, प्रकृया तथा महत्वका सम्बन्त्िमा मुख्य सन्त्देशहरु तयार गरी यसको   

         प्रचार प्रसार गराउने।  

(झ) स्वास््य संस्थाहरुबाट प्राप्त त्यांक, प्रनतवेदनको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी 
वदृ्धि   

        अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने टदशा तय गने।  

 
 

३. प्ररे्दि स्तिीय सामाष्ट्जक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

(क) स्वास््य संस्थाहरुबाट वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रवाह गदान यस 
ननदेलशकाको  

         पालना भए नभएको अनुगमन गने। 

(ख) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गननका लाधग आवश्यक सामग्रीहरुको   

         व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गने।  

(ग) प्रदेश स्तरीय वावषनक बजेट तथा योजना तजुनमा गदान वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
सेवा   

        सुदृढीकरणका लाधग आवश्यक बजेट ववननयोजन भएको सुननजश्चत गने।  

 

४. प्रारे्दशिक स्वास््य ननरे्दिनालय 

(क) ननदेलशका कायानन्त्वयनका लाधग स्थानीय ननकाय तथा स्वास््य संस्थाहरुलाई 
प्राववधिक   

         सहयोग उपलब्ि गराउने।  

(ख) स्वास््य संस्थाहरुबाट ननदेलशका बमोजजमको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा 
प्रवाह  

         भए नभएको अनुगमन गने। 

(ग) स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने क्षमता 
अलभवदृ्धिका   

        लाधग आवश्यकता अनुसार प्राववधिक सहयोग भ्रमणको व्यवस्था गने।  

(घ) प्रादेलशक स्वास््य ताललम केन्त्रसंग समन्त्वय गरी वदृ्धि अनुगमन सम्बन्त्िी   

         ताललम/अलभमुखखकरण टदनुपन ेस्वास््यकमीहरुको सूधच तयार गने र अद्यावधिक   

         गने। 

 

५. प्रारे्दशिक स्वास््य ताशलम केन्द्र 

(क) ननदेलशका बमोजजमको वदृ्धि अनुगमन सेवा प्रदान गने स्वास््यकमीहरुको क्षमता  



 
 

         अलभवदृ्धिका लाधग आवश्यक ताललम, अलभमुखखकरण, प्राववधिक सहयोग भ्रमणको        

         व्यवस्था गने। 

(ख) कायनक्षेर अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुमा कायनरत स्वास््यकमीहरु मध्ये वदृ्धि   

         अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा सम्बन्त्िी ताललम प्राप्त गरेका र नगरेका   

         स्वास््यकमीहरुको सूधच तयार गने तथा अद्यावधिक गने र ताललम नपाएका  

         स्वास््यकमीहरुको लाधग ताललमको व्यवस्था गनन स्वास््य ननदेशनालय तथा 
स्वास््य  

         सेवा ववभागसंग समन्त्वय गने। 

  

६. प्रारे्दशिक स्वास््य आपूनत ्व्यवस्थापन केन्द्र 

(क) वदृ्धि अनुगमन सेवाका लाधग आवश्यक पने सामग्री तथा उपकरणहरुको आपूती 
तथा  

         उधचत भण्िारण गने। 

(ख) स्वास््य संस्थाहरुको माग तथा आवश्यकता बमोजजम सहज रुपमा समयमै वदृ्धि  

         अनुगमन सेवाका लाधग आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको ढुवानी गने व्यवस्था  

         लमलाउने। 

(ग) स्वास््य ननदेशनालय तथा संघीय आपूनत न व्यवस्था शाखासंग समन्त्वय गरी आफ्नो  

        कायनक्षेर अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार वदृ्धि अनुगमन 

तथा  

        प्रवद्निन सेवा सम्बन्त्िी सामग्री तथा उपकरणहरुको मौज्दात सुननजश्चत गने। 

 

७. स्वास््य काया्लयहरु 

(क) ननदेलशका कायानन्त्वयनका लाधग स्थानीय ननकाय तथा स्वास््य संस्थाहरुलाई 
प्राववधिक   

         सहयोग उपलब्ि गराउने। 

(ख) आफ्नो कायनक्षेर अन्त्तगनतका स्वास््य संस्थाहरुमा प्राववधिक सहयोग भ्रमण गरी  

         स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन गने ज्ञान र सीप सुिार गने।  

(ग) स्वास््य संस्थाहरुबाट प्राप्त त्यांक, प्रनतवेदनको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी 
सुिार  

         गनुनपने पक्षहरुको पटहचान गने।  

 

८. स्थानीय महानगिपाशलका, उप–महानगिपाशलका, नगिपाशलका तथा  गाउूँपाशलका 
(क) स्थानीय स्तरको वावषनक कायनक्रम तथा बजेट तजुनमाको समयमा वदृ्धि अनुगमन 
तथा  



 
 

         प्रवद्निन सेवा सुदृढीकरणका लाधग आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको सुननजश्चत 
गने।  

(ख) आफ्नो अधिकार क्षेरलभरका स्वास््य संस्थाहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन 
सेवाका  

         लाधग आवश्यक उपकरणको व्यवस्था भए नभएको सुननजश्चत गने।  

(ग) स्वास््य संस्थाहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गननका लाधग 
आवश्यक  

        भौनतक पूवानिार उपलब्ि भएको सुननजश्चत गने। 

(घ)  गाउँघर जतलननकहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाका लाधग आवश्यक 
भौनतक  

        पूवानिार तथा सामग्रीको व्यवस्था गने  

(ङ) स्वास््य संस्था तथा गाउँघर जतलननकहरुमा कुनै सामग्रीको अभाव भएको खण्िमा  

        स्थानीय स्रोत सािनको पररचालन गरी सोको पूनत न गने।  

(च) स्वास््यकमीहरुको वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सम्बन्त्िी क्षमता अलभवदृ्धि 
गननका  

        लाधग सम्बजन्त्ित ननकायसंग पहल गने।  

(छ) स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह भैरहेको वदृ्धि अनुगमन सेवाको गुणस्तरीयता तथा  

         प्रभावकारीता कायम गनन अनुगमन तथा मूल्यांकन गने।  

(ज) स्थानीय स्तरमा वदृ्धि अनुगमनको प्रवद्निन गननका लाधग स्थानीय स्तर सुहाँउदा  

         जनचेतनामूलक कायनक्रमहरु संचालन गने।  

(झ) स्वास््यकमीहरुलाई वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा यस ननदेलशका बमोजजम 
प्रदान           

         गने कायनमा प्रोत्साटहत गननका लाधग उपलब्ि सािन स्रोतका आिारमा पुरस्कारको   

         व्यवस्था गने।  

(ञ) आमाहरुलाई आफ्ना बच्चालाई स्वास््य संस्थामा वदृ्धि अनुगमनका लाधग 
ननयलमत  

         रुपमा तोककएको समयमा लैजानका लाधग प्रोत्साहन गने खालका गनतववधिहरु  

         संचालन गने (जस्तै बालबाललकाका लाधग खेलौनाको व्यवस्था आटद)। 

ट) कजम्तमा रैमालसक रुपमा प्रनतवेदनको सम्बन्त्िमा छलफल गने, सूचकहरुको 
लेखाजोखा  

      गने र उतत त्यांकको आिारमा आगामी योजना तयार गन े

(ठ) स्वास््य संस्था तथा गाउँघर जतलननकहरुमा वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा 
ललने  

       बालबाललकाको संख्या, भौगोललक अवस्था तथा स्वास््यकमीहरुको कायनबोझको  



 
 

       आिारमा जजम्मेवारी बाँिफाँि गरी पररचालन गने। 

  

९. स्वास््य संस्था 
 (क) प्रत्येक स्वास््य संस्थाले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन लगायतका पोषण 
सेवाहरुको   
          अलभलेख तथा प्रनतवेदन गने कायनलाई सूचारु रुपमा संचालन गननका लाधग एक 
जना  

          स्वास््यकमीलाई पोषण संयोजक वा फोकल  पसननको रुपमा तोतने। 

 (ख)  वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको लाधग मटहनाको कुनै ननजश्चत टदन तोतने। 
 (ग)  स्वास््य संस्थामा बालबाललकालाई वदृ्धि अनुगमन गननका लाधग ननजश्चत 
स्थानको            
         व्यवस्था गने। 

 (घ)  वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गननका लाधग आवश्यक सामग्री, 
उपकरणहरु  

         तयारी अवस्थामा रहेको सुननजश्चत गने। 

 (ङ) आफ्नो कायनक्षेर अन्त्तगनतका गाउँघर जतलननकहरुबाट ननयलमत र गुणस्तरीय रुपमा  

         पररच्छेद ५ र ६ मा तोककए बमोजजमका वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान  

         गने। 

 (च)  गाउँघर जतलननक संचालन हुने टदन वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा टदनका 
एकजना  

         स्वास््यकमी तोतने।    

 (छ)  स्वास््य संस्था प्रमुखले वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा ननयलमत तथा 
प्रभावकारी  

          रुपमा प्रवाह भैरहेको सुननजश्चत गने।  

 (ज) स्वास््य संस्थाले वदृ्धि अनुगमनको अलभलेखको आिारमा तोककएको समयमा 
यसको  
         प्रनतवेदन सम्बजन्त्ित ननकायमा पठाउने।  

 (झ) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सम्बन्त्िी ताललम प्राप्त गनन बांकी 
स्वास््यकमीहरुका  
         लाधग ताललमको व्यवस्था गनन पहल गने।  

 (ञ) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रवाहमा कुन ैबािा, व्यविान वा समस्या 
उत्पन्त्न  

         भएमा सम्बजन्त्ित पाललकासंग समन्त्वय गरी त्यसको समािानको लाधग पहल 
गने।  



 
 

(ट) बदृ्धि अनुगमनमा दतान भएका बालबाललकाहरु ननयलमत रुपमा आए नआएको 
सुननजश्चत गननका लाधग अनुसूची ९ मा उल्लेखखत फारमको आवश्यकता अनुसार 
प्रयोग गने । 

 

१०. महहला स्वास््य स्वयं सेववका 
(क) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवाको महत्वका बारेमा स्वास््य आमा समूहको  

         बैठकमा ननयलमत छलफल गराउने 
(ख) आमा तथा अन्त्य स्याहारकतानहरुलाई बालबाललकाको ननयलमत वदृ्धि अनुगमन 
गनन  

          स्वास््य संस्थामा लैजान प्रोत्साहन गन े

(ग) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निनको महत्वका बारेमा समुदायमा चेतना अलभवदृ्धि 
गराउने 

(घ) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सेवा प्रदान गने कायनमा सहयोग गने जस्तै MUAC 

नाप ललने, परामशन टदने आटद 

(ङ) आफ्नो कायनक्षेरमा रहका २ वषनमुननका सम्पूणन बालबाललकाको ननयलमत रुपमा 
वदृ्धि अनुगमन गररएको सुननजश्चत गने 

  

११. सहयोगी संस्थाहरु 

(क) ननदेलशका बमोजजमको गुणस्तरीय वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेा प्रवाहका 
लाधग  

         संघीय, प्रादेलशक तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक आधथनक तथा प्राववधिक सहयोग  

         उपलब्ि गराउने। 

(ख) स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभवदृ्धि, सामग्री/उपकरणको खररद तथा ववतरणमा  

         सहयोग प्रदान गन।े  

(ग) वदृ्धि अनुगमन तथा प्रवद्निन सवेासंग सम्बजन्त्ित व्यवहाररक 
अध्ययन/अनुसन्त्िान  

          (Operational research) गने कायनमा सहयोग प्रदान गने। 
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नोटाः बदृ्धि अनुगमन आएको मटहनामा √ धचन्त्ह लगाउँदै जाने, बदृ्धि अनुगमन नआएको मटहनामा – धचन्त्ह लगाउँदै जाने । 
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