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प्राक्कथान 

 

बहुक्षेत्रीय पोषण अवधारणा अनुरुप ववशभन्न तहमा स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषण वविेष सेवाहरु 
प्रवाह भएको सुननश्चित गना स्वास््य सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महािाखा प्रनतबद्ध छ। 
स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भैरहेका पोषण सेवाको गुणस्तर सुधार नभई पोषण समस्या न्यूननकरण 
गने दर्दिामा आिा गरे अनुरुपको उपलश्धध हााँशसल हनु नसक्ने अवस्था छ।  

 

पोषणमैत्री स्थानीय तह कायाान्वयन ननरे्दशिका २०७८ ले वव.सं. २०८७ सम्ममा रे्दिका सम्पूणा 
स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गने लक्ष्य ननधाारण गरेको छ। पोषण वविेष 
सेवा प्रर्दान गने स्वास््य संस्थाहरु पोषणमैत्री नभई पोषणमैत्री स्थानीय तहको कल्पना गना 
सककन्न। यसै त्यलाई मध्यनजर गरै्द पररवार कल्याण महािाखाले क्रशमक रुपमा रे्दिका सब ै
स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने अशभायनको िुरुवात 
गरेको छ। यस अशभयानले स्वास््य संस्थाहरुको भौनतक पूवााधार, स्वास््य जनिश्क्तको क्षमता, 
पोषण सेवाका लागग आवचयक औषधी/उपकरण, अशभलेख/प्रनतवेर्दन जस्ता क्षेत्रहरुमा सुधार गरै्द 
समग्र रुपमा स्वास््य संस्थालाई गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रर्दान गना सक्षम बनाउने अशभप्राय 
शलएको छ। यस अथामा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था घोषणा अशभयानले समग्र रुपमा रे्दिको 
कुपोषण समस्या न्यूननकरण गना टेवा पुयााउन ेअपेक्षा शलईएको छ।  

 

पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको ववकास तथा घोषणा गने अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्वयन गनाका लागग स्वास््य सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महािाखाको समन्वयमा यो 
ननरे्दशिका तयार गररएको छ। यो ननरे्दशिकाको कायाान्वयनले स्वास््य संस्थालाई पोषणमैत्री 
स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी पोषण वविेष सेवा प्रवाह गना 
सक्षम बनाउनेछ। यो ननरे्दशिका तयारीका लागग अथक प्रयाि गनुा हुने पोषण िाखाका सम्पूणा 
कमािारीहरुलाई हादर्दाक धन्यवार्द दर्दन िाहन्छु । यस ननरे्दशिका तयार गने क्रममा आवचयक 
आगथाक तथा प्राववगधक सहयोग पुयााउने सुआहारा कायाक्रम –२ (युएसएआईडी) लाई धन्यवार्द 
दर्दन िाहन्छु। यसका साथै ननरे्दशिका लेखन कायाका लागग प्राववगधक सहयोग पुयााउन ु हुन े
सम्पूणा ननकाय तथा व्यश्क्तहरुलाई वविेष धन्यवार्द दर्दन िाहन्छु। अन््यमा, यस ननरे्दशिकाको 
सफल कायाान्वयनका लागग आवचयक आगथाक तथा प्राववगधक सहयोग पुयााउन सम्पूणा सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी सरोकारवाला ननकायलाई आव्हान गना िाहन्छु।  

 

 

.................................. 

शलला ववक्रम थापा  

प्रमुख, पोषण िाखा 
स्वास््य सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महािाखा 



 
 

मन्तब्य 

 

 

नेपालले र्दीगो ववकास लक्ष्यलाई अनुमोर्दन गरै्द सन ् २०३० सम्ममा पााँि वषामुननका 
बालबाशलकामा हुने पुड्कोपनलाई १५ प्रनतित, ख्याउटेपनलाई ४ प्रनतित तथा प्रजनन उमेरका 
मदहलाहरुमा हुन ेरक्तअल्पत्ताको समस्यालाई १० प्रनतितमा झाने लक्ष्य ननधाारण गरेको छ। यी 
लक्ष्यहरु हााँशसल गनाका लागग बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुरुप रे्दिव्यापी रुपमा ववशभन्न पोषण 
वविेष तथा पोषण संवेर्दनशिल कायाक्रमहरु लागु भईरहेका छन।् स्वास््य संस्थाहरुमाफा त वदृ्गध 
अनुगमन, िीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन, आईरन फोशलक एशसड िक्की ववतरण, शभटाशमन 
ए र जुकाको औषधी ववतरण, ववद्यालय पोषण तथा स्वास््य जस्ता पोषण वविेष सेवाहरु प्रवाह 
भईरहेका छन।्  

 

पोषण सम्बन्धी सूिकांकहरुको ववद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाा र्दीगो ववकास लक्ष्य 
हााँशसल गनाका लागग थप सिक्त कायाक्रम तथा कक्रयाकलापहरुको आवचयकता रे्दखखन्छ। पोषण 
वविेष कायाक्रम तथा सेवाहरुलाई थप सिक्त बनाउने कडीका रुपमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था 
अवधारणाको ववकास गररएको छ। पोषणमैत्री स्वास््य संस्था अवधारणाको सफल कायाान्वयनले 
स्वास््य संस्था माफा त प्रवाह भईरहेका पोषण वविेष सेवाहरुलाई सुधार गने अवसर प्रर्दान 
गनेछ। यसै पररप्रेक्ष्यमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको ववकास तथा घोषणा गने अवधारणाको 
कायाान्वयन गने प्रकृयालाई व्यवश्स्थत र प्रभावकारी बनाउनका लागग यो ननरे्दशिकाको ववकास 
गररएको छ।  

 

यो ननरे्दशिका तयारीका लागग संयोजन गनुाहुन ेपोषण िाखा प्रमुख लगायत ननरे्दशिका तयारीको 
क्रममा खदटने पोषण िाखाका सम्पूणा कमािारीलाई धन्यवार्द दर्दन िाहन्छु। साथै ननरे्दशिका 
तयारीका लागग आगथाक तथा प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउने सम्पूणा ननकाय तथा 
व्यश्क्तहरुलाई हृर्दयरे्दखख धन्यवार्द दर्दन िाहन्छु। पोषणमैत्री स्वास््य संस्था अवधारणा लगायत 
समग्र पोषण कायाक्रम संिालनमा सम्पूणा सरोकारवाला ननकायको ननरन्तर सहयोगको अपेक्षा 
शलएको।  

 

 

 

.................................... 

डा. वववेक कुमार लाल 

ननरे्दिक, 

स्वास््य सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महािाखा 
 

 



 
 

 

 

 

 

मन्तब्य 

 

स्वास््य संस्थामा पोषण वविेष सेवा शलन आउाँर्दा बबना झन्झट तोककएका सम्पूणा सेवाहरु शलन 
पाउन ुआम नागररकको नैसगगाक अगधकार हो। ववगतमा पोषणको क्षेत्रमा भएका अथक प्रयासका 
कारण नेपाली मदहला तथा बालबाशलकामा क्रशमक रुपमा पोषण अवस्थामा सुधार हुाँरै्द गएको 
पाईन्छ। बहुक्षेत्रीय पोषण अवधारणा अनुरुप पोषण वविेष कायाक्रमहरु सिंालन गरी पुड्कोपन, 

ख्याउटेपन, रक्तअल्पत्ता, शभटाशमन ए को कमी जस्ता पोषण समस्याहरु ननराकरण गने 
श्जम्मेवारी बहन गना स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाग प्रनतवद्ध रहेको छ।  

 

स्वास््य संस्थाहरु माफा त प्रवाह भईरहेका पोषण वविेष सेवाहरुको गुणस्तर सुधार गरै्द पोषण 
सेवाका उपलधधीहरुलाई बढाउाँ रै्द लैजानु आजको आवचयकता रहेको छ। यसका लागग स्वास््य 
सेवा ववभाग, पररवार कल्याण महािाखाले राश्रिय पोषण रणनीनत २०७७ ले व्यवस्था गरे अनुरुप 
क्रमिः रे्दिका सम्पूणा स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री भएको सुननश्चित गन ेअशभयानको 
िुरुवात गरेको छ। यसै अशभयानको सफल कायाान्वयन गरै्द क्रशमक रुपमा सम्पूणा स्वास््य 
संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने र घोषणा गने कायालाई प्रभावकारी 
र व्यवश्स्थत बनाउनका लागग यो ननरे्दशिका तयार गररएको छ। पोषणमैत्री स्थानीय तह 
कायाान्वयन ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्वास््य क्षेत्रका लागग तोककएको श्जम्मवारी पूरा गने 
अशभप्रायका साथ यो ननरे्दशिका तयार गरीएको छ। यो ननरे्दशिकाको कायाान्वयनले पोषण वविेष 
सेवा प्रर्दान गने क्रममा रे्दखखएका ववशभन्न समस्याहरु समाधान गरै्द पोषण वविेष सेवालाई थप 
गुणस्तरीय बनाउन टेवा पुयााउने छ भन्ने ववचवास शलएको छु।  

 

यो ननरे्दशिका तयार गना पहल गनुाहुने पररवार कल्याण महािाखाका ननरे्दिक तथा पोषण िाखा 
प्रमुखलाई धन्यवार्द दर्दन िाहन्छु। ननरे्दशिका लेखन कायामा सहयोग गनुा हुने सम्पूणा ननकाय 
तथा व्यश्क्तहरुप्रनत आभार प्रकट गना िाहन्छु र यस ननरे्दशिकाको प्रभावकारी कायाान्वयनका 
लागग सम्पूणा सरोकारवाला ननकायबाट आवचयक सहयोग ननरन्तर उपलधध हुनेछ भन्ने अपेक्षा 
शलएको छ। साथै, पोषणमैत्री अवधारणा लगायत पोषणको क्षेत्रमा भएका नववनतम प्रयािहरुले 
भववचयमा कुपोषण सम्बन्धी समस्या आिानतत रुपमा घट्रै्द जानेछन भन्ने ववचवास शलएको 
छु।   

 
 
..................................... 

डा. दर्दपेन्र रमण शसहं 



 
 

महाननरे्दिक 

स्वास््य सेवा ववभाग 
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पोषणमैत्री स्िास््य संस्था कायाान्ियन ननरे्दशिका २०७९ 

प्रस्तािनााः बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र्दोस्रो तथा राश्रिय स्वास््य नीनत २०७६ को ममा बमोश्जम 

तथा पोषणमैत्री स्थानीय तह कायाान्वयन ननरे्दशिका, २०७८ ले ननदर्दारट गरे अनुसार नेपालमा 
बालबाशलका, ककिोरककिोरी तथा गभावती मदहलाहरुको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागग 
गुणस्तरीय पोषण वविेष सेवा प्रर्दान गने स्वास््य संस्थाहरुको क्षमतामा आशभवदृ्गध गरै्द 
स्वास््य संस्थाहरुलाई पूणा र र्दीगो रुपमा पोषण मैत्री बनाउन आवचयक भएकाले जनस्वास््य 
सेवा ऐन २०७५ को र्दफा ६४ ले दर्दएको अगधकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, 

स्वास््य सेवा ववभागले यस ननरे्दशिका जारी गरेको छ। 

 
 
 
 

परिच्छेर्द १ 

(संक्षिप्त नाम, प्रािम्भ ि परिभाषा) 
 

१. नाम ि प्रािम्भ: 
(क) यो ननरे्दशिकाको नाम पोषणमैत्री स्वास््य संस्था कायाान्वयन ननरे्दशिका, २०७९ हुनेछ।  

(ख) यो ननरे्दशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।  

 

२. परिभाषा: विषय िा प्रसङ्िले अको अथा नलािेमा यस ननरे्दशिकामा: 
क) “पोषण वििेष सेिा ” भन्नाले पररच्छेर्द ५ मा उल्लेख गररएबमोश्जम सावाजननक 

स्वास््य संस्थाहरुबाट उपलधध पोषण सम्बन्धी सेवाहरुलाई जनाउाँर्दछ। 

ख) “पोषणमैत्री  स्िास््य संस्था” भन्नाले पररच्छेर्द ५ बमोश्जमका न्यूनतम मापर्दण्ड तथा 
सूिकहरु पूरा गरी ननयशमत रुपमा गुणस्तरीय पोषण वविेष सेवा प्रर्दान गरररहेका 
स्वास््य संस्थाहरुलाई जनाउाँर्दछ। 

ग) “सूिक” भन्नाले स्वास््य संस्थाहरु पोषणमैत्री भए नभएको ननधाारण गने आधारको 
रुपमा प्रयोग गररने पररच्छेर्द ५ मा तोककएका ववशभन्न सूिकहरुलाई जनाउाँ र्दछ।  

घ) “स्िास््य संस्था” भन्नाले पोषण वविेष सेवाहरु प्रर्दान गने सावाजननक स्वास््य 
संस्थाहरु: अस्पताल, आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र (प्राथशमक स्वास््य केन्र, स्वास््य 
िौकी), िहरी स्वास््य ईकाई, सामुर्दानयक स्वास््य ईकाईलाई जनाउाँर्दछ। 

ङ)  “सहयोिी संस्था” भन्नाले पोषण कायाक्रम अन्तगातका सेवा प्रवाहका लागग नेपाल 

सरकारलाई आगथाक तथा प्राववगधक रुपमा सहयोग पुयााईरहेका अन्तरााश्रिय र्दात ृ
ननकाय, बहुपक्षक्षय वा द्गधपक्षीय ननकायहरु, संयुक्त रारिसंघ अन्तगातका ननकायहरु,   
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अन्तरााश्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरु तथा राश्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरु तथा ननजी क्षेत्र 
समेतलाई जनाउाँर्दछ। 

ि) “मापर्दण्ड” भन्नाले पोषणमैत्री हुन योग्य हुनका लागग स्वास््य स्वास््य संस्थाहरुले 
पूरा  गनुापने आवचयक सवेाको उपलधधता तथा ननरन्तरता, सामग्री, उपकरण तथा  

स्वास््यकमीहरुको र्दक्षता सम्बन्धी न्यूनतम  मापर्दण्डलाई जनाउाँर्दछ। 

छ) “सिोकाििाला” भन्नाले पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको ववकास, ननधाारण तथा 
ननरन्तरताको लागग योजना तजुामा तथा कायाान्वयन गने तथा यसका लागग आवचयक 
स्रोत साधनको व्यवस्था गने सम्पूणा सरकारी तथा गैह्र सरकारी ननकायहरुलाई 
जनाउाँर्दछ। 

ज) “साधन, स्रोत” भन्नाले पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको ववकास, ननधाारण तथा 
ननरन्तरताको लागग आवचयक पने मानवीय, आगथाक, उपकरण तथा अन्य स्रोतहरुलाई 
जनाउाँर्दछ। 

 
 

 

परिच्छेर्द २ 

(भूशमका) 
 

३. नेपालमा विद्यमान कुपोषण समस्या:  
ववगत लामो समयरे्दखखको प्रयासको ननतजा स्वरुप नेपालले बालबाशलका, ककिोरककिोरी तथा 
मदहलाहरुमा व्याप्त कुपोषणको समस्या घटाउन उल्लेख्य उपलश्धध हााँशसल गरेको भएतापनन 
पोषण सम्बन्धी ववद्यमान सुिकांकहरुको अवस्थाले कुपोषणको समस्या सन्तोषजनक 
रुपमा समाधान हुन नसकेको यथााथ  र्दिााउाँछन ्। बालबाशलकामा न्यूनपोषणको समस्या 
धयाप्त रहीरहाँर्दा हालैका वषाहरुमा अगधक पोषणको समस्या समेत बढ्रै्द गएको रे्दखखएको 
छ। नेपाल बहुसूिक सवेक्षण २०१९ ले सावाजननक गरेको पनछल्लो त्यांक अनुसार नेपालमा 
लगभग २४ प्रनतित बालबाशलका उमेर अनुसार कम तौलका छन,्  कररब ३१ प्रनतित 
बालबाशलकामा पुड्कोपनको समस्या छ भने १२ प्रनतित बालबाशलका िीघ्र कुपोषणको 
कारणले ख्याउटे छन।् कररब ३ प्रनतित बालबाशलकामा मोटोपन रे्दखखनुले नेपालमा अगधक 
पोषणको समस्या समेत बढ्र्दो क्रममा रहेको र्दिााएको छ। र्दीगो ववकास लक्ष्य प्रनत 
प्रनतबद्धता जनाउाँ रै्द नेपालले सन ् २०३० सम्ममा पााँि वषामुननका बालबाशलकामा हुने 
पुड्कोपनलाई १५ प्रनतितमा झाने, ख्याउटेपनलाई ४ प्रनतितमा झान ेतथा प्रजनन ्उमेरका 
मदहलाहरुमा हुन ेरक्तअल्पत्ताको समस्यालाई १० प्रनतितमा झाने लक्ष्य शलएको छ। पोषण 
सम्बन्धी सूिकांकहरुको ववद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाा उल्लेखखत लक्ष्यहरु हांशसल 
गनाका लागग अझ सिक्त कायाक्रम तथा कक्रयाकलापहरुको टडकारो आवचयकता रे्दखखन्छ। 
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४. कुपोषण समस्या समाधानका लाचि बहुिेत्रीय पोषण अिधािणा: 
नेपालमा मदहला तथा बालबाशलकामा ववशभन्न कुपोषणको समस्या ववद्यमान रहीरहनुका 
कारणहरु केलाउाँ र्दा मुख्य गरेर ववशभन्न प्रकारका पौश्रटक खानेकुराको न्यूनता वा कम 
उपयोग, असन्तुशलत खानपान सम्बन्धी बानी व्यवहार, गभावती तथा सु्केरी मदहला र 
बालबाशलकाको स्याहारमा पररवारका सर्दस्यहरुको कम सहयोग,  खानेपानी तथा सरसफाईको 
कमजोर अवस्था,  स्वास््य सेवामा न्यून पहूाँि, बाल वववाह, मदहलाहरुलाई बढी कायाबोझ, 

आगथाक स्रोतमा मदहलाको कम पहूाँि, मदहलामागथ हुने ववशभन्न ककशसमका दहसंा, पोषण 
प्रनतकुल सामाश्जक तथा सांस्कृनतक मूल्य मान्यता, बालबाशलकाहरुमा हुन ेववशभन्न संक्रमण 
आदर्द मुख्य कारणको रुपमा रहेको पाईन्छ। बहुक्षेत्रीय र बहुआयाशमक यी कारणहरुलाई 
स्वास््य क्षेत्र एक्लैले सम्बोधन गना सम्भव हुाँरै्दन। ववगतको यही अनुभव तथा शसकाईले 
नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधानका लागग बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा सहकायाको 
आवचयकता महिुष भएपचिात राश्रिय योजना आयोगको संयोजक्वमा पदहलो बहुक्षेत्रीय 
पोषण योजना (२०६९–२०७३) को ववकास गररएको गथयो। यो योजना लागु भएसंगै नेपालमा 
बहुक्षेत्रीय प्राथशमकता प्राप्त कायाक्रमका रुपमा पोषण सम्बन्धी गनतववगध, कक्रयाकलापहरु 
अगाडी बढेका छन।् बहुक्षेत्रीय अवधारणाको ननरन्तरता स्वरुप हाल नेपालमा बहुक्षेत्रीय 
पोषण योजना र्दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) कायाान्वयनको क्रममा छ। यस अथामा नेपालमा 
हाल संिालनमा रहेका ववशभन्न पोषण वविेष तथा पोषण संवेर्दनशिल कक्रयाकलापहरु मुख्य 
रुपमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाबाट ननरे्दशित छन।् बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले स्वास््य 
लगायतका ववशभन्न ववषयगत क्षेत्रहरु ननदर्दारट गरेको छ  जसमध्ये पोषण वविेष 
कक्रयाकलापहरु संिालन गरी कुपोषणका ता्काशलन कारणहरु सम्बोधन गने श्जम्मेवारी 
स्वास््य क्षेत्रको रहेको छ। 

 
    

५. स्िास््य संस्थामार्ा त व्यिस्था िरिएका पोषण वििेष सेिाहरु: 
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुसार पोषण वविेष सेवा प्रवाह गने ववषयगत क्षेत्रको रुपमा 
पररभावषत गररएको स्वास््य क्षेत्रको श्जम्मेवारी पाएको स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 
ववशभन्न पोषण वविेष कक्रयाकलापहरु कायाान्वयन गरै्द आएको छ। हाल स्वास््य सेवा 
ववभाग, पररवार कल्याण महािाखा अन्तगात ननम्नशलखखत पोषण वविेष कायाक्रमहरु 
संिालनमा रहेका छन।  

क) वदृ्गध अनुगमन तथा परामिा 
ख) रक्तअल्पत्ताको रोकथाम तथा ननयन्त्रण 
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ग) शभटाशमन ए को कमीको रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपिार 

घ) जुका ननयन्त्रण 

ङ) शििु तथा बाल्यकाशलन पोषण कायाक्रम 

ि) मात,ृ शििु तथा बाल्यकाशलन पोषण कायाक्रम 

छ) िीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन (IMAM) 
ज) बालशभटा ववतरण 

झ) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण कायाक्रम 

ट) आयोडडनयुक्त नूनको प्रवद्ाधन 

 

उल्लेखखत कायाक्रम अन्तगातका सेवाहरु समुर्दाय स्तर सम्मका ववशभन्न स्वास््य संस्थाहरुमाफा त 
प्रवाह भैरहेका छन ्।   

 

 

 

परिच्छेर्द ३ 

(पोषणमैत्री स्िास््य संस्थाको आिश्यकता तथा ननरे्दशिकाको औचित्य) 
 

६. पोषणमैत्री स्िास््य संस्थाको आिश्यकता:  

नेपालको संववधानले प्र्येक नागररकलाई आधारभूत स्वास््य सेवा शलन पाउने हक हुन े
व्यवस्था गरेको छ। स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बालबाशलका, ककिोरककिोरी तथा 
गभावती मदहला लक्षक्षत पोषण वविेष सेवाहरुलाई आधारभूत स्वास््य सेवाको सूगिमा 
समावेि गरेको छ। यसअथामा स्वास््य संस्थामा पोषण वविेष सेवा शलन आउाँर्दा बबना 
झन्झट र ननःिुल्क रुपमा तोककएका पोषण सेवा पाउनु आम नागररकको नैसगगाक अगधकार 
हो र यो अगधकार सुननश्चित गने दर्दिामा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रनतबद्ध 
छ। नागररकको यो अगधकार सााँिो अथामा सुननश्चित गनाका लागग तोककएका सब ैमापर्दण्ड 
पूरा गरी स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गना 
आवचयक छ।  

 

राश्रिय र अन्तरााश्रिय स्तरमा पोषणको क्षेत्रमा गररएका प्रनतबद्धता पूरा गनाका लागग 
नेपालले अङ्गगकार गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको ममा बमोश्जम स्थानीय तहलाई 
पोषणमैत्री बनाउन ेअशभयान कायाान्वयनका लागग सङ्घीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालयले पोषणमैत्री स्थानीय तह कायाान्वयन ननरे्दशिका, २०७८ जारी गरेको छ। पोषणमैत्री 
स्थानीय तह कायाान्वयन ननरे्दशिकाले वव.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूणा स्थानीय तहलाई 
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पोषणमैत्री बनाउन ेलक्ष्य ननधाारण गरेको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुरुप पोषण वविेष 
सेवा प्रर्दान गने मह्वपुणा ववषयगत क्षेत्रको हैशसयतमा रहेको स्वास््य सेवाको सुधार नभै 
समग्र रुपमा पोषणमैत्री स्थानीय तहको कल्पना गना सम्भव हुाँरै्दन। तसथा उक्त ननरे्दशिका 
बमोश्जम स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेत्रसंग सम्बश्न्धत मापर्दण्ड तथा सूिकहरु पूरा गराई 
स्वास््य संस्थाहरुलाई क्रमिः पोषणमैत्री बनाउाँ रै्द लैजानु पने आवचयकता छ।  

 

७.  ननरे्दशिकाको औचित्य:  

पोषणमैत्री स्थानीय तह कायाान्वयन ननरे्दशिका, २०७८ को ममा बमोश्जम स्वास््य सेवा 
ववभाग, पररवार कल्याण महािाखाले स्वास््य संस्थाहरुमाफा त प्रवाह भैरहेका पोषण वविेष 
सेवाहरुको ननरन्तरता तथा गुणस्तर सुधार गना सहयोग गने एउटा मह्वपणूा गनतववगधको 
रुपमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था अवधारणाको ववकास गरेको छ। यो अवधारणाको 
कायाान्वयन गनाका लागग राश्रिय पोषण रणनीनत २०७७ ले क्रमिः सब ैस्वास््य संस्थाहरुलाई 
पोषणमैत्री भएको सुननश्चित गने व्यवस्था गरेको छ (रणनीनतक कक्रयाकलाप १.३.९)। यही 
अवधारणा अनुरुप ववशभन्न श्जल्लाका केही स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री स्वास््य 
संस्थाको रुपमा घोषणा गने कायाको थालनी पनन भैसकेको छ। यसै पररप्रके्ष्यमा स्वास््य 
संस्थालाई पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने र घोषणा गने प्रकृया थप 
व्यवश्स्थत र प्रभावकारी बनाउनका लागग यो ननरे्दशिका तयार गररएको छ। यो ननरे्दशिका 
जारी भएपचिात स्वास््य संस्थाहरुमा पोषण वविेष सेवाहरुलाई थप िुस्त र्दरुुस्त बनाउाँ रै्द 
पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने अशभयानले नतव्रता पाउनेछ। साथै घोषणा 
भैसकेका पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाहरुलाई र्दीगो रुपमा पोषणमैत्री अवस्थामा रहीरहनका 
लागग यस ननरे्दशिकाले मागार्दिान दर्दनेछ। संघीय, प्ररे्दि तथा स्थानीय तहमा पोषणमैत्री 
स्वास््य संस्था अवधारणा कायाान्वयन गने सम्पूणा सरकारी ननकाय तथा यसका लागग 
सहयोग पुयााउने ननकायहरुले यो ननरे्दशिकाको प्रयोग गनेछन।् 

 
 

 
 

परिच्छेर्द ४ 

(पोषणमैत्री स्िास््य संस्थाको लाचि पूिातयािी) 
 

८. पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको अवधारणा एक पटक पोषणमैत्री घोषणा गररने अशभयानमात्र 
नभै    

      समग्र रुपमा स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह भैरहेका पोषण वविेष सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी   

      बनाउन ेआधार हो। पोषणमैत्री स्वास््य संस्था अवधारणाले पोषण लगायत समग्र स्वास््य 
सेवा  
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      सुधार गने एउटा अवसर पनन प्रर्दान  गनेछ। यो अवसरको सही सर्दपुयोग गनासके पोषण   

      लगायतका स्वास््य सेवालाई गुणस्तरीय र र्दीगो बनाउन ठुलो टेवा शमल्नेछ। यसका लागग    

      पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्वास््य संस्थामा गदठत पोषण सेवा   

     सुधार सशमनतले आफ्नो स्वास््य संस्थाबाट प्रवाह भैरहेको पोषण सेवाको गुणस्तर सुधार 
गरै्द   

      पोषणमैत्री  उन्मुख हुनका लागग आवचयक काया गनुापर्दाछ। प्र्येक स्वास््य  संस्थाले  

      पोषणमैत्री स्वास््य ससं्थाको रुपमा  रुपान्तरण हुनका लागग मुलतः ननम्नशलखखत पूवातयारी  

      गनुापर्दाछ: 

क) ननरे्दशिकाको पररच्छेर्द ५ मा उल्लेख गररए बमोश्जमका न्यूनतम मापर्दण्ड तथा 
पोषण वविेष सेवाका सूिकहरुको अध्ययन गने। स्वास््य संस्थामा गदठत पोषण 
सेवा सुधार सशमनतको बैठक बसी तोककएका मापर्दण्ड तथा सूिकहरुको हकमा 
स्वास््य संस्थाको अवस्था मूल्यांकन गने।  

ख) स्वास््य संस्थामा उपलधध आधारभूत पूवााधार (भवन, खानेपानी, सरसफाई, िपी, 
उपकरण आदर्द) को लेखाजोखा गने। 

ग) पोषण लगायत अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लागग आवचयक औषधी, उपकरण 
तथा सामग्रीको उपलधधताको लेखाजोखा गने र यसको ननयशमत आपूनत ाका लागग 
सम्बश्न्धत पाशलका तथा अन्य ननकायसंग समन्वय र सहकाया गने। 

घ) स्वास््य संस्थाले पोषणमैत्री हुनका लागग ननकट भववचयमा गनुापने काया 
कक्रयाकलापहरुको सूगि तयार गने। वविेष गरेर तोककएका सूिकहरुको अवस्थामा 
सुधार गनाका लागग समुर्दायबाट पोषण तथा स्वास््य सेवा शलन स्वास््य संस्थामा 
आउने क्रमलाई बढाउने खालका कक्रयाकलापहरुलाई प्राथशमकता दर्दने। 

ङ) पोषणमैत्री हुनका लागग गनुापन ेकक्रयाकलापहरु समेटेर कायायोजना तयार गने र 
कायाान्वयन गने।आवचयकता अनुसार योजना कायाान्वयनका लागग सम्बश्न्धत 
पाशलका, स्वास््य कायाालय तथा अन्य ननकायसंग समन्वय र सहकाया गन।े 

 
 

 
 

परिच्छेर्द ५ 

(पोषणमैत्री स्िास््य संस्थाको मापर्दण्ड तथा घोषणा प्रकृया) 
 

९.  पोषण मैत्री हुनका लाचि स्िास््य संस्थाको योग्यता ननधाािण: 

 पोषणमैत्री हुनका लागग स्वास््य संस्थाको योग्यताको ननधाारण र्दईु िरणमा गररनेछ। पदहलो 
िरणमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था हुन योग्य हुनका लागग स्वास््य संस्थाहरुले ननधााररत 
अननवाया मापर्दण्ड पूरा गरेको सुननश्चित गररनेछ (बुाँर्दा नं ९.१.)। अननवाया मापर्दण्ड १०० 
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प्रनतित पूरा गरेका स्वास््य संस्थाहरु र्दोस्रो िरणमा प्रवेि गनेछन ्जसमा पोषण वविेष 
कायाक्रम संग सम्बश्न्धत १६ वटा प्रनतननगधमूलक सूिकहरुको मूल्यांकन गररनेछ र सो 
मूल्यांकनबाट प्राप्त ननतजाको आधारमा स्वास््य संस्थाको योग्यता ननधाारण गररनेछ। 

 

 अननवाया मापर्दण्ड तथा सूिकहरुको मूल्यांकनको आधारमा स्वास््य संस्था पोषणमैत्री हुन 
योग्य भए नभएको कुराको ननधाारण स्थाननय स्वास््य संस्था स्वयंले गनेछन।् यसका लागग 
पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्वास््य संस्थामा गदठत पोषण सेवा 
सुधार सशमनतले बैठक बसी यसको ननणाय गनेछ। स्वास््य संस्थाले यो ननणायको प्रनतशलवप 
तथा योग्यता ननधाारणको लागग अवलम्बन गररएको प्रकृया संलग्न राखख पोषणमैत्री स्वास््य 
संस्था घोषणा प्रकृया अगाडी बढाउनका लागग सम्बश्न्धत पाशलकामा पत्रािार गनेछन।् 
स्वास््य संस्थाबाट जानकारी प्राप्त भएपचिात पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ 
बमोश्जम स्थानीय तहमा गदठत गुणस्तर सुननश्चिता कायासशमनतले स्वास््य संस्थाबाट पेि 
भएको योग्यताको वववरणको प्रमाणीकरण गरी सम्बश्न्धत स्वास््य संस्थालाई पोषणमैत्री 
घोषणा गने वा नगने भन्ने ननणाय गनेछन।् सो ननणाय बमोश्जम पोषणमैत्री घोषणा गना 
योग्य स्वास््य संस्थाहरुलाई सोही बमोश्जम घोषणा गने प्रकृया अगाडी बढाईनेछ (बुाँर्दा १० 
अनुसार) र योग्यता नपुगेका स्वास््य संस्थाहरुलाई सुधारका लागग पत्रािार गररनेछ (बुाँर्दा 
११ अनुसार)। 

 

 

९.१. अननिाया मापर्दण्ड: 

 

क्र.सं मापर्दण्ड भएको नभएको 
१ स्वास््यकमीहरु मध्येबाट एक जना सम्पका  व्यश्क्त (फोकल 

पसान) को रुपमा तोककएको 
  

२ स्वास््य संस्थामा पोषण वविेष सेवा दर्दनका लागग आवचयक 
पोषण सम्बन्धी कश्म्तमा एक जना ताशलम प्राप्त जनिक्ती 
उपलधध भएको 

  

३ स्वास््य संस्थामा खानेपानी तथा स्वच्छता सम्बन्धी ननम्न 
पूवााधारहरु पूरा भएकोः  

• सबै सेवाग्राही तथा सेवा प्रर्दायकका लागग पहूाँियकु्त 
र सुरक्षक्षत खानेपानीको सवुवधाको व्यवस्था भएको 

• सबै सेवाग्राही तथा सेवा प्रर्दायकका लागग पहूाँियकु्त 
र सफा िौिालयको व्यवस्था भएको 
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• सबै िौिालयहरु र सेवा कक्षहरुमा साबुनपानी सदहतको 
हातधुने स्थानको व्यवस्था भएको 

४ बच्िाको तौल शलने मेशसन, उिाई, लम्बाई शलने मेशसन, 

मुआक टेप उपलधध भएको तथा काम गने अवस्थामा रहेको 
  

५ पोषण वविेष सेवा प्रर्दान गनाका लागग आवचयक औषधी 
तथा सामग्रीहरुः शभटाशमन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधी, 
श्जङ्क ट्याधलेट, बालशभटा प्याकेट, आईरन फोशलक एशसड 
ट्याधलेट, तयारी उपिारा्मक खाना (बदहरंग उपिार सेवा 
केन्रका लागग) को मौज्र्दात कश्म्तमा एक मदहनाको लागग 
उपलधध भएको 

  

 माशसक रुपमा कश्म्तमा एक पटक स्वास््य संस्था संिालन 
तथा व्यवस्थापन सशमनतको बैठक बस्ने गरेको tyf 

kf]if0f ;DalGw 5nkmn ePsf]  

  

६ पोषण सम्बन्धी ववशभन्न सूिनामूलक सामग्रीहरु सेवाग्राहीले 
रे्दखे्न स्थानमा प्रर्दिान गररएको  

  

 स्वास््य संस्थामा पोषण वविेष सेवा सम्बन्धी ननम्नशलखखत 
अशभलेख तथा प्रनतवेर्दन फारमहरु उपलधध रहेको तथा 
ननयशमत र पूणारुपमा भररएको:  
• बालस्वास््य काडा (एिएमआईएस २.१) 
• र्दईु वषामुननका बालबाशलकाहरुको पोषण रश्जरटर 

(एिएमआईएस २.३१) 
• गाउाँघर श्क्लननक रश्जरटर तथा प्रनतवेर्दन फारम 

(एिएमआईएस ४.१ र ९.२) 
• मदहला स्वास््य स्वयं सेववकाको रश्जरटर 

(एिएमआईएस ४.२ र ९.१) 
• स्वास््य संस्थाको माशसक प्रनतवेर्दन फारम 

(एिएमआईएस ९.३) 
• िीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन रश्जरटर 

(एिएमआईएस २.६)(सेवा उपलधध स्वास््य संस्थाको 
लागग) 

  

७ पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ ले व्यवस्था 
गरे बमोश्जमका पोषण सेवा गुणस्तर मूल्यांकन 
िेकशलरटहरु (िेकशलरट १ रे्दखख ११) को प्रयोग भएको 

  

८ पोषण वविेष कायाक्रमका सब ैसेवाहरु उपलधध भएको   
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९ स्वास््य संस्थामा पोषण कनार स्थापना भएको   

१० आइमाम कायाक्रममा Sphere standard पुरा गरेको स्वास््य 
संस्था (बदहरंग उपिार सेवा केन्रको हकमा) 

  

 

 
 

९.२. पोषण वििेष सेिाका मूख्य सूिकको मूलयांकन: 

मागथ उल्लेखखत न्यूनतम मापर्दण्ड पूरा भएका स्वास््य संस्थाहरुलाई ताशलका १ मा 
उल्लेखखत सूिकहरुको ववचलेषणको आधारमा वगीकरण गररनेछ।  

 

 

 ताशलका १: पोषण मैत्री स्िास््य संस्था ननधाािणका सूिकहरु 

सूिक 
नं 

सूिक  अिस्था अंक 

१ गभावती मदहलाले कश्म्तमा ४ पटक पूवा प्रसुनत जााँि गरेको 
प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

२ सु्केरी मदहलाले कश्म्तमा ३ पटक उत्तर प्रसुनत जााँि गरेको 
प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

३ गभावती मदहलाले गभा अवगधभर १८० िश्क्क आइरन फोशलक 
एशसड िश्क्क खाएको प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

४ स्वास््य संस्थामा सु्केरी गराएका मदहलाहरुको प्रनतित > ९० १ 
८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

५ स्वास््य संस्थामा जन्म भएका बालबाशलका मध्ये जन्मेको १ 
घण्टाशभत्र स्तनपान सुरुवात गने शििुको प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

६ ६ रे्दखख ५९ मदहनाका बालकाशलकाले वषामा र्दईु पटक शभटाशमन 
ए क्याप्सुल पाएको प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

७ १२ रे्दखख ५९ मदहनाका बालकाशलकाहरुले वषामा र्दईु पटक 
जुकाको औषधी पाएको प्रनतित 

> ९० १ 
८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

८ > १८ १ 
१५– १८ ०.५ 



10 
 

२४ मदहनासम्मका बालकाशलकाले ननयशमत वदृ्गध अनुगमन 
गरेको औसत पटक 

< १५ ० 
९ वदृ्गध अनुगमनका लागग र्दताा भएका बालबाशलका मध्ये जन्म े

रे्दखख ६ मदहनासम्म पूणा स्तनपान गराएको प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

१० वदृ्गध अनुगमनका लागग र्दताा भएका बालबाशलका मध्ये ६ 
मदहनापचिात स्तनपानका साथै समयमै थप खानाको सुरुवात 
गरेको प्रनतित 

> ९० १ 

८० – ९० ०.५ 

< ८० ० 

११ वदृ्गध अनुगमनका लागग र्दताा भएका बालबाशलका मध्ये कम 
तौल भएका बालबाशलकाको प्रनतित 

<५ १ 
५– १० ०.५ 
>१० ० 

१२ कम तौलका शििुको जन्म प्रनतित 

 

 

 

<५ १ 
५– १० ०.५ 
>१० ० 

१३ पूणा खोपयुक्त स्वास््य संस्था भएको भएको १ 
नभएको ० 

१४ पूणा मात्रामा (१८० स्यािेट) बालशभटा पाएका बालबाशलकाको 
प्रनतित 

> ९० १ 
८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

१५ बालबाशलकालाई झाडा पखाला लागेको बेला श्जंक िक्की र 
पुनाजशलय झोल खुवाउने गरेको प्रनतित 

> ९० १ 
८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

१६ २६ हप्तासम्म आईरन फोशलक एशसड िक्की पाएका ककिोरीको 
प्रनतित 

> ९० १ 
८० – ९० ०.५ 
< ८० ० 

 जम्मा प्राप्तांक   
 

ररटधय: सूिकहरुको मूल्यांकन गर्दाा अनघल्लो एक आगथाक वषाको सूिकहरुको अवस्थाको 
मूल्यांकन गनुापर्दाछ। सूिकहरुको पुरट्याईंको आधार एिएमआईएस अशभलेख तथा प्रनतवेर्दनहरु 
हुनेछन ्। 
 

ताशलका १ मा उल्लेखखत सूिकको ववचलेषणको आधारमा स्वास््य संस्थाहरुलाई ननम्नानुसार 
वगीकरण गररनेछ: 

िम्मा प्राप्तांक ििीकिण कैफर्यत 
१५ रे्दखख १६ पोषणमैत्री घोषणाका लागग योग्य  पोषणमैत्री स्वास््य संस्था घोषणाको लागग 

आवचयक प्रकृया थालनी गने 
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१३  रे्दखख १४ 
पोषणमैत्री उन्मुख स्वास््य संस्था पोषणमैत्री स्वास््य संस्था हुनको लागग 

कमजोर सूिकहरुको पदहिान गरी सुधार 
गने 

१२ वा सोभन्र्दा 
कम 

पोषणमैत्री उन्मुख नभएको पोषणमैत्री स्वास््य संस्था हुनको लागग 
कमजोर सूिकहरुको पदहिान गरी सुधार 
गने 

 

 

१०. योग्यता पुिेका स्िास््य संस्थालाई पोषणमैत्री भएको घोषणा िने प्रकृया:  

 बुाँर्दा नं ९ मा उल्लेख गररएको प्रकृया बमोश्जम स्वास््य संस्थाहरुको पोषणमैत्री हुनका 
लागग योग्यता ननधाारण गररसके पचिात योग्य स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री घोषणाका 
लागग आवचयक प्रकृयाको थालनी गररनेछ। यस िरणमा स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री 
भएको घोषणा गनाका लागग आवचयक प्रिासननक तथा अन्य प्रकृया ननम्नानुसार िुरुवात 
गररनेछ: 

क) स्वास््य संस्था प्रमुखले बुाँर्दा नं. ९ मा गररएको योग्यता ननधाारण प्रकृया बाट 
आफ्नो स्वास््य संस्था पोषणमैत्री हुन योग्य भएको व्यहोरा खुलाई सम्बश्न्धत 
स्थानीय तहमा पत्रािार गने। 

ख) स्थाननय तहमा पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम गदठत 
गुणस्तर सुननश्चिता कायासशमनतको बैठक बसी स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त 
जानकारीका आधारमा यस ननरे्दशिका बमोश्जम स्वास््य संस्था पोषणमैत्री हुनका 
लागग योग्य भए नभएको यककन गरी अनुमोर्दन गने। 

ग) सम्बश्न्धत स्थानीय तहका स्वास््य िाखा संयोजकले बुाँर्दा १०ख मा गररएको 
ननणाय बमोश्जम पोषणमैत्री हुन योग्य स्वास््य संस्थालाई सो घोषणा गन े
व्यवस्था शमलाउन पत्रािार गने। साथै पोषणमैत्री हुन हाल योग्य नभएका स्वास््य 
संस्थाको हकमा क्रमि पोषण वविेष सेवाका लागग आवचयक पूवााधार तथा मुख्य 
सूिकहरुमा सुधार गरै्द पोषणमैत्री उन्मुख हुनका लागग पत्रािार गने (बुाँर्दा ११ 
बमोश्जम)। 

घ) सम्बश्न्धत स्वास््य संस्थाले पोषण सेवा गुणस्तर सुधार सशमनतको बैठक बोलाई 
पाशलकाबाट बाट प्राप्त पत्र बमोश्जम स्वास््य संस्थालाई पोषणमैत्री भएको 
घोषणा कदहले र कसरी गने भनेर ननणाय गन।े  

ङ) पोषणमैत्री भएको घोषणा गरेपचिात मदहला स्वास््य स्वयं सेववका ,  वडास्तरीय 
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननरे्दिक सशमनत लगायत तथा अन्य माध्यमबाट सो 
को बारेमा जानकारी समुर्दायस्तरसम्म गराउने। 
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ि) यस ननरे्दशिका बमोश्जम पोषणमैत्री घोषणा गररएका स्वास््य संस्थाहरुमा 
पोषणमैत्री अवस्थाको दर्दगोपना सुननश्चित गनाका लागग आगथाक लगायत अन्य 
प्रो्साहनको व्यवस्था गने 
 

११. योग्यता नपुिेका स्िास््य संस्थाहरुको हकमा: 
क) पोषणमैत्री हुन योग्यता नभएका स्वास््य संस्थामा पोषण सेवा  गुणस्तर सुधार 

सशमनतको बैठक बसी आफ्नो स्वास््य संस्थालाई तोककएका मापर्दण्ड पूरा गरी 
पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने ववषयमा छलफल गने। 

ख) उक्त बैठकमा पोषणमैत्री हुन आवचयक मापर्दण्डहरुमध्ये आफ्नो स्वास््य संस्थामा 
कुन कुन मापर्दण्ड पूरा भएको छैन सो को पदहिान गने। 

ग) पूरा नभएका मापर्दण्डहरुमा सुधार गनाका लागग गनुापन ेआवचयक कक्रयाकलापहरु 
ननधाारण गने तथा उक्त कक्रयाकलापहरु गनाका लागग आवचक स्रोतको पदहिान र 
पररिालन गने। यसका आधारमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाका लागग आवचयक 
मापर्दण्डहरुको सुधारका लागग ववस्ततृ कायायोजना बनाउने। 

घ) बुाँर्दा ११ग बमोश्जम तयार गररएको कायायोजना कायाान्वयन गने क्रममा आवचयक 
सहयोगका लागग सम्बश्न्धत पाशलका तथा स्वास््य कायाालय संग समन्वय गने। 

ङ) बुाँर्दा ११घ अनुसार तयार गररएको कायायोजना बमोश्जम कक्रयाकलापहरुको 
कायाान्वयन गने ,  ननयशमत अनुगमन गने र क्रमिः स्वास््य संस्थालाई पोषणमैत्री 
स्वास््य संस्थाको रुपमा ववकास गने। 

 
 

परिच्छेर्द ६ 

(पोषणमैत्री स्िास््य संस्थाको र्दीिोपना सुननश्श्ित िने) 
 

१२. पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको घोषणा एकपटक गररने काया वा अशभयान मात्र नभै ननरन्तर   

         रुपमा स्वास््य संस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय पोषण वविेष सेवा प्रवाह गना 
सक्षम  

         बनाउन ेएउटा मह्वपूणा पद्धती हो। यसका लागग एक पटक पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको  

         रुपमा घोषणा भैसकेका स्वास््य संस्थाहरुले ननरन्तर रुपमा ननधाारण गररएका मापर्दण्ड 
पूरा  

         गरीरहन आवचयक हुन्छ। यसरी ननरन्तर रुपमा तोककएका मापर्दण्ड शभत्र रहीरहनका लागग  

         स्वास््य संस्थाहरुले ननम्न प्रकृयाको अवलम्बन गनेछन:्  
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क) पोषणमैत्री घोषणा गररएका स्वास््य संस्थाहरुले प्र्येक आगथाक वषाको 
अन््यमा यस ननरे्दशिकाको पररच्छेर्द ५ मा उल्लेख गररएबमोश्जम योग्यता 
ननधाारणका मापर्दण्ड तथा सूिकहरुको मूल्यांकन गने। 

ख) योग्यता ननधाारणका मापर्दण्ड तथा सूिकहरुको मूल्यांकन गर्दाा तोककएको 
योग्यता पूरा भएको पाईएमा सोको जानकारी सम्बश्न्धत स्थानीय तहलाई 
पत्रािारमाफा त गराउने। 

ग) बुाँर्दा १२ख बमोश्जम मूल्यांकन गर्दाा तोककएका मापर्दण्डहरु पूरा नभएको वा 
सूिकहरुको प्रगनतमा कमी भएको पाईएमा सो को बारेमा ववस्ततृ अध्ययन 
तथा ववचलेषण गने। यसका लागग स्वास््य संस्था संिालन तथा व्यवस्थापन 
सशमनतका सर्दस्यहरु, स्वास््य संस्थाका प्रमुख तथा अन्य स्वास््यकमीहरु 
लगायत केही वडाका मदहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको संयुक्त बैठक बसी 
खश्स्कएका मापर्दण्ड तथा सूिकहरुका बारेमा छलफल गने।  

घ) बुाँर्दा १२ग अनुसार बस्ने बैठकले अनघल्लो वषाको तुलनामा यस वषामा मापर्दण्ड 
वा सूिकहरु खश्स्कनुका कारणहरुको पदहिान गने तथा पुनः सुधारका लागग 
आवचयक कायायोजना तयार गने। तयार गररएको कायायोजना कायाान्वयन 
गनाका लागग कुन ै ककशसमको सहयोग आवचयक भएमा सम्बश्न्धत पाशलका 
तथा स्वास््य कायाालय संग समन्वय गने  

परिच्छेर्द ७ 

(सिोकाििाला ननकायहरुको भूशमका तथा श्िम्मेिािी) 
 

१३. यस ननरे्दशिकाको कायाान्वयनका लागग संघरे्दखख स्थानीय तहसम्मका ववशभन्न ननकायको 
भूशमका   

          तथा श्जम्मेवारी ननम्नानुसार हुनेछन:्  

 

१३.१. स्िास््य सेिा विभाि, परििाि कलयाण महािाखा 
क) स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सहयोगी संस्थाहरुसंग 

समन्वय र सहकाया गरी पोषणमैत्री स्वास््य संस्था अवधारणा कायाान्वयन 
गनाका लागग लागग आवचयक आगथाक लगायत अन्य स्रोतको व्यवस्था गने।  

ख) यस ननरे्दशिकाको पररच्छेर्द ५ मा उल्लेख गररए अनुसार पोषणमैत्री स्वास््य 
संस्थाको  मापर्दण्ड पुरा  गराउन आवचयक व्यवस्था शमलाउने।  
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ग) ननरे्दशिका कायाान्वयनका लागग प्रारे्दशिक सामाश्जक ववकास मन्त्रालय वा 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  स्वास््य ननरे्दिनालय तथा स्वास््य 
कायाालयहरुलाई प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउने। 

घ) पोषण सेवाको पहूाँि तथा उपयोग बढाउनका लागग राश्रिय स्वास््य शिक्षा 
सूिना तथा सञ्िार केन्र संगको सहकायामा सूिना सामग्रीहरुको ववकास गने 
तथा प्रिार प्रसार गने । 

 

१३.२. प्ररे्दि स्तिीय सामाश्िक विकास मन्त्रालय/ स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय 

क) आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री बनाउनका लागग आवचयक 
सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गना आवचयक स्रोतको व्यवस्था गने।  

ख) प्ररे्दि स्तरीय वावषाक बजेट तथा योजना तजुामा गर्दाा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था  

सुदृढीकरणका लागग आवचयक बजेट ववननयोजन भएको सुननश्चित गने। 

ग) पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्थानीय तहमा गुणस्तर 
सुननश्चितता कायासशमनत तथा स्वास््य संस्था स्तरमा पोषण सेवा सुधार 
सशमनतको गठन गना सहजीकरण गने।  

घ) स्थानीय तथा वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननरे्दिक सशमनतहरुलाई 
सकृय एवं कक्रयाशिल बनाउने 

 

१३.३. प्रारे्दशिक स्िास््य ननरे्दिनालय 

क) ननरे्दशिका कायाान्वयनका लागग स्थानीय ननकाय तथा स्वास््य संस्थाहरुलाई 
प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउने।  

ख) पोषणमैत्री घोषणा गररएका स्वास््य संस्थाहरुको ननयशमत अनुगमन तथा 
मूल्यांकन गरी यसको र्दीगोपना सुननश्चित गने। 

ग) पोषणमैत्री घोषणा नभएका स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री हुनका लागग 
आवचयक पूवााधारको ववकास गना सहयोग पुयााउन।े 

 

१३.४. प्रारे्दशिक स्िास््य आपूनत ा व्यिस्थापन केन्र 

क) स्वास््य ननरे्दिनालय तथा संघीय आपूनत ा व्यवस्था िाखासंग समन्वय गरी 
आफ्नो कायाक्षेत्र अन्तगातका स्वास््य संस्थाहरुको आवचयकता अनुसार पोषण 
तथा स्वास््य सेवा प्रवाहका लागग आवचयक सामग्री तथा उपकरणहरुको 
मौज्र्दात सुननश्चित गने। 

ख) स्वास््य संस्थाहरुको माग तथा आवचयकता बमोश्जम सहज रुपमा समयम ै
गुणस्तरीय पोषण सेवाका लागग आवचयक सामग्री, उपकरण तथा औषधीहरुको 
ढुवानी गने व्यवस्था शमलाउने। 
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१३.५. स्िास््य कायाालयहरु 

क) आफ्नो कायाक्षेत्र अन्तगातका स्वास््य संस्थाहरुमा प्राववगधक सहयोग भ्रमण 
गरी स्वास््यकमीहरुको पोषण वविेष सेवा गुणस्तरीय रुपले प्रवाह गनाका लागग 
आवचयक  ज्ञान र सीप सुधार गने।  

ख) पोषणमैत्री घोषणा हुन बााँकी स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषण वविेष सेवामा सुधार 
गरै्द पोषणमैत्री उन्मुख बनाउन प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउने। 

ग) पोषणमैत्री घोषणा भैसकेका स्वास््य संस्थाहरुलाई यसको र्दीगोपनाको लागग 
प्रो्साहन गने र आवचयकता अनुसार यसका लागग प्राववगधक सहयोग गने। 

घ) पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्थानीय तहमा गदठत 
गुणस्तर सुननश्चितता कायासशमनत तथा स्वास््य संस्था स्तरमा गदठत पोषण 
सेवा सुधार सशमनतको सकक्रयता तथा ननरन्तरता सुननश्चित गना प्राववगधक 
सहयोग उपलधध गराउने। 

ङ) प्रभावकारी आपूनत ा व्यवस्थापनको कमीले पोषणमैत्री हुन योग्य नभएका 
स्वास््य संस्थाहरुलाई वविेष प्राथशमकताका साथ आवचयक औषधी तथा 
उपकरणहरु उपलधध गराउने 
 

 

१३.६. स्थानीय महानििपाशलका, उप–महानििपाशलका, नििपाशलका तथा  िाउँपाशलका 
क) आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा 

ववकास गनाका लागग आवचयक पूवााधार, सेवाको अवस्था, सूिक आदर्दको 
मूल्यांकन गने। 

ख) स्वास््य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री बनाउनका लागग आवचयक कायायोजना तयार 
गने तथा स्थानीय तहको वावषाक कायाक्रम तथा बजेट तजुामाको समयमा पोषण 
सेवा सुदृढीकरणका लागग आवचयक बजेटको व्यवस्था भएको सुननश्चित गने।  

ग) आफ्नो अगधकार क्षेत्रशभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा पोषणमैत्री सेवा प्रवाहका 
लागग आवचयक  औषधी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था भए नभएको 
सुननश्चित गने।  

घ) स्वास््यकमीहरुको पोषण वविेष सेवा प्रर्दान गने क्षमता अशभवदृ्गध गनाका लागग 
सम्बश्न्धत ननकायसंग पहल गने।  

ङ) स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रवाह भैरहेको पोषण वविेष सेवाको गुणस्तरीयता तथा 
प्रभावकारीता कायम गना अनुगमन तथा मूल्यांकन गने।  

ि) स्वास््यकमीहरुलाई यस ननरे्दशिका बमोश्जम पोषणमैत्री सेवा प्रर्दान गने कायामा 
प्रो्सादहत गनाका लागग उपलधध साधन स्रोतका आधारमा पुरस्कारको  व्यवस्था 
गने।  
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छ) पोषण सेवा संग सम्बश्न्धत ववशभन्न सशमनत, समूहहरुबीिको समन्वय, 

सहकायालाई सुदृढ बनाउन आवचयक पहल गन े

 

१३.७. स्िास््य संस्था 
क) सम्बश्न्धत पाशलकासंग समन्वय र सहकाया गरी ननरे्दशिका बमोश्जम स्वास््य 

संस्थालाई पोषणमैत्री बनाउनका लागग आवचयक तयारी गने। 

ख) ननरे्दशिका बमोश्जम पोषणमैत्री घोषणका लागग न्यूनतम मापर्दण्ड तथा पोषण 
सेवाका सूिकरुको हकमा आफ्नो स्वास््य संस्थाको ववचलेषण गरी कमी 
कमजोरीहरुको पदहिान गने र सो को आधारमा कायायोजना तयार गन।े 

ग) पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाका रुपमा रुपान्तरण हुनका लागग आवचयक 
प्राववगधक तथा भौनतक सहयोगका लागग सम्बश्न्धत पाशलका, स्वास््य कायाालय 
तथा स्थानीय स्तरमा सकक्रय संघ संस्थासंग समन्वय र सहकाया गने। 

घ) पोषणमैत्री घोषणा भैसकेपचिात र्दीगो रुपमा तर्दनुरुपका सेवाहरु प्रवाह भएको 
सुननश्चित गने। 

ङ) पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुनका लागग पूवातयारी गन े
क्रममा, पोषणमैत्री घोषणा गने क्रममा तथा घोषणा पचिात स्वास््य संस्थामा 
यससम्बन्धी भएका छलफल, सूिकांकहरुको ववचलेषण आदर्दको अशभलेख र्दरुुस्त 
राखे्न। यसका लागग स्थानीय स्तरमा उपलधध सामान्य रश्जरटरको प्रयोग गना 
सककनेछ। 

ि) ननयशमत रुपमा पोषण सेवा सुधार सशमनतको बैठक बसी पोषण सेवाको 
गुणस्तर सुधार गने ववषयमा आवचयक छलफल गने, कक्रयाकलापहरु ननधाारण 
गने र कायाान्वयनका लागग कायायोजना तयार गन।े 

 

१३.८. महहला स्िास््य स्ियं सेविका 
क) ववशभन्न पोषण वविेष सेवाहरु शलनका लागग स्वास््य संस्थामा जाने र्दर 

बढाउनका लागग समुर्दायस्तरमा यससम्बन्धी जनिेतना फैलाउने। 

ख) स्वास््य आमा समूहको बैठकमा ननयशमत रुपमा पोषण सम्बन्धी सेवाहरुका 
बारेमा छलफल िलाउने। 

 

१३.९. सहयोिी संस्थाहरु 

क) गुणस्तरीय पोषण वविेष सेवा प्रवाहका लागग संघीय, प्रारे्दशिक तथा स्थाननय 
स्तरमा आवचयक आगथाक तथा प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउने। 

ख) पोषण वविेष सेवाको सुदृढीकरणका लागग स्वास््यकमीहरुको क्षमता अशभवदृ्गध, 

औषधी, सामग्री/उपकरणको खररर्द तथा ववतरणमा सहयोग प्रर्दान गने।  
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परिच्छेर्द ८  

(ननरे्दशिका कायाान्ियनका लाचि सशमनतहरुको व्यिस्था) 
 

१४. पोषणमैत्री स्वास््य संस्था कायाान्वयन ननरे्दशिका कायाान्वयनको क्रममा प्राववगधक सहयोग, 

अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागग छुट्टै सशमनतहरुको व्यवस्था गररने छैन। बहुक्षेत्रीय 
पोषण योजना र्दोस्रो, राश्रिय पोषण रणनीनत २०७७ तथा पोषणमैत्री स्थानीय तह 
कायाान्वयन ननरे्दशिका २०७८ तथा पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम  

समग्र पोषण गनतववगधहरुको लागग प्राववगधक सहयोग प्रर्दान गना तथा अनुगमन र 
मूल्यांकन गनाका लागग पदहलेनै व्यवस्था गररएका सशमनतहरु ले नै यस ननरे्दशिका 
कायाान्वयनको पनन अनुगमन र मूल्यांकन गनेछन।् ववशभन्न तहमा ननरे्दशिका कायाान्वयन 
भए नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गना तथा आवचयक प्राववगधक सहयोग उपलधध 
गराउनका लागग ननम्नानुसारका सशमनतहरुले श्जम्मेवारी वहन गनेछनः् 
(क) संघ: संघीय तहमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था कायाान्वयन ननरे्दशिका कायाान्वयनको 
अनुगमन तथा मूल्यांकन राश्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय सशमनतले गनेछ। 
साथै पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम संघीय तहमा गदठत ननरे्दिक 
सशमनतले स्वास््य संस्था तहमा पोषण गुणस्तर सुधार सम्बन्धी गनतववगधहरुलाई 
प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गन ेकायाको ननयशमत अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मूल्यांकन 
गनेछ । यसैगरी पररवार कल्याण महािाखा अन्तगातको पोषण प्राववगधक सशमनत 
(Nutrition Technical Committee) ले यस ननरे्दशिका कायाान्वयनका लागग आवचयक 
प्राववगधक सहयोग उपलधध गराउनेछ।  

 

(ख) प्ररे्दि: प्ररे्दि तहमा पोषणमैत्री स्वास््य संस्था कायाान्वयन ननरे्दशिका कायाान्वयनको 
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्ररे्दि स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननरे्दिक सशमनतले 
गनेछ। उक्त सशमनतले स्थानीय तहमा यो ननरे्दशिकाको पूणा कायाान्वयन गरी पोषणमैत्री 
स्वास््य संस्थाको ववकासका लागग आवचयक मागाननरे्दिन दर्दनेछ। यसैगरी राश्रिय पोषण 
रणनीनतले व्यवस्था गरेअनुरुप प्ररे्दि तहमा सामाश्जक ववकास मन्त्रालयको स्वास््य 
महािाखा अन्तगात वा स्वास््य मन्त्रालय अन्तगात गठन गररने पोषण प्राववगधक सशमनतले 
पोषणमैत्री स्वास््य संस्था कायाान्वयन ननरे्दशिका कायाान्वयनका लागग आवचयक प्राववगधक 
सहयोग प्रर्दान गनेछ। यसैगरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र्दोस्रोले तोके बमोश्जम श्जल्ला 
समन्वय सशमनतहरुले गाउाँपाशलका तथा नगरपाशलकाहरुमा यस ननरे्दशिका कायाान्वयनको 
अनुगमन, सशमक्षा तथा मूल्यांकन गनेछन।् यसैगरी पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका 
२०७८ बमोश्जम प्ररे्दि स्तरमा गदठत गुणस्तर सुधार ननरे्दिक सशमनतले प्ररे्दि अन्तगातका 
स्वास््य संस्था हरुमा पोषण सेवाहरुको सुधार गरै्द पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा 
रुपान्तरण हुन सहयोग गनेछन।्   
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(ि) स्थाननय तह: राश्रिय पोषण रणनीनतले व्यवस्था गरेअनुरुपनै 
नगरपाशलका/गाउाँपाशलकाहरुमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननरे्दिक सशमनतहरुलाई सकक्रय 
बनाईनेछ। पोषण खाद्य सुरक्षा ननरे्दिक सशमनत  गठन नभएका स्थानहरुमा गठन गन े
पकृया अगाडी बढाईनेछ। स्थाननय स्तरमा गदठत सोही सशमनतले यस ननरे्दशिका 
कायाान्वयनको लागग आवचयक स्रोत साधनको व्यवस्था गनेछ साथै ननरे्दशिका 
कायाान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गनेछ। यसका साथै स्वास््य संस्थामा गदठत 
स्वास््य संस्था संिालन तथा व्यवस्थापन सशमनतले ननरे्दशिका बमोश्जम पोषणमैत्री 
स्वास््य संस्थाको लागग आवचयक पूवााधार सूिकहरुको सुधारका लागग आवचयक पहल 
गनेछन।् यसैगरी पोषण सेवा गुणस्तर सुधार ननरे्दशिका २०७८ बमोश्जम स्थाननय स्तरमा 
गदठत पोषण सेवा गुणस्तर सुधार कायासशमनतले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुबाट 
प्रवाह भैरहेको पोषण सेवाको ननयशमत अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मूल्यांकन गरी सेवाको 
गुणस्तर सुधार गना तथा पोषणमैत्री स्वास््य संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गना आवचयक 
सहयोग गनेछन।् 

 
 
 

परिच्छेर्द ९ 

(विविध) 
 

१५. ननरे्दशिकाको पररमाजान: यस ननरे्दशिकालाई आवचयकता अनुसार पररमाजान गररनेछ।  

१६. यस ननरे्दशिकामा उल्लेखखत कुनैपनन ववषय प्रिशलत ऐन, नीनत, ननयमसंग बाखझन गएमा 
मौजुर्दा ऐन, नीनत, ननयममा उल्लेख भएबमोश्जम हुनेछ। 
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