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अपिपिमाल गाउँिाललका  
अपिपहमाल गाउँिापलकाको िोषण लेखाजोखा तथा कुिोषणको व्यवस्थािन सम्बन्धी 

काययपवधी, २०७९ 
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कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभततM– २०७९÷०३÷०८ 



अपिपहमाल गाउँिापलकाको िोषण लेखाजोखा तथा कुिोषणको व्यवस्थािन सम्बन्धी 

काययपवधी, २०७९ 

         प्रस्तावना  

      उऩमकु्त भात्राभा ऩोषण ऩाउने हयेक भाननसको आधायबतू हक हो ।विश्वभा ऩाॊच फषष 
भनुनका ४५ प्रनतशत फार फानरकाको भतृ्म ु कुऩोषणको कायणरे हनुे गयेको ऩाइएको छ 
।नेऩारको हकभा मो दय ५३ प्रनतशत ऩाइएको छ । अन्तयास्ट्रिम रुऩभा नै कुऩोषणको 
सभरमाराई ननयाकयण गने कामषराई साभाजीक, आनथषक तथा भानविम विकासका साथै ददगो 
विकास रक्ष्म प्राप्त गने आधायको रुऩभा नरइएको छ । 
 
नेऩार जनसाॊस्ट्यमक तथा रिार्म सिेऺण २०१६ अनसुाय नेऩारका ५ फषष भनुनका फार 
फानरका हरुभा ३६प्रनतशत ऩडु्कोऩन ,२७प्रनतशत कभ तौर तथा १० प्रनतशत यमाउटेऩन यहेको 
छ । नेऩारभा नफध्मभान स्ट्शघ्र कुऩोषण दय १० प्रनतशत यहेको तथा २०७८ सार श्रािण देस्ट्ि 
असोज भवहना सम्भभा  दाच ुषरा स्ट्जल्रा नबत्रका ५ फषष भनुनका ८९६४ फारफानरकाहरुको उचाई 
अनसुाय तौर (Z रकोय ) को भाऩन तथा ऩाियुाको भध्म बागको भाऩन (MUAC) गरयएकोभा 
जम्भा कडा य भध्मभ नसघ्र कुऩोवषत फार फानरका सॊयमा ८६८ जना (९.६८ प्रनतशत),जम्भा 
नसघ्र कडा कुऩोवषत (SAM )फार फानरका सॊयमा १६७ जना (१.८६प्रनतशत),जम्भा भध्मभ नसघ्र 
कुऩोवषत (MAM) फार फानरका सॊयमा ७०१ जना (७.८२प्रनतशत) देस्ट्िएकोरे दाच ुषरा स्ट्जल्राभा 
कुऩोषणको सभरमा विकयार रुऩभा यहेको छरषङ्ग छ ।  

 
दाच ुषरा स्ट्जल्राभा विधभान कुऩोषणको सभरमाराई न्मूनीकयण गनष अती आिश्मक देस्ट्िन्छ । 
नेऩारभा १५ देस्ट्ि ४९ फषष उभेय सभूहका भवहरा भध्मे १७ प्रनतशत भवहरा हरुभा न्मून ऩोषण 
अथिा दीर्षकारीन रुऩभा शस्ट्क्तको अबाि फाट हनुे ऩोषण नफकृनत (BMI १८.५ बन्दा कभ 
)यहेको नेऩार जनसाॊस्ट्यमक तथा रिार्म सिेऺण २०१६ रे देिाएको छ ।  मस सन्दबषभा ५ 
फषष भनुनका सम्ऩूणष िारफानरका, वकशोयीहरु तथा गबषिती भवहराको ऩोषण अिरथा रेिाजोिा 
गरय कुऩोषण फाट वऩडीत बएकाहरुको  व्मिरथाऩनका रानग नेऩार सयकाय को ससतष अनदुान 
अन्तगषत कामषक्रभ हरु बएता ऩनन ऩोषण को रेिाजोिा ऩाियुाको भध्म बागको भाऩन 
(MUAC) फाट भातै्र गयेय सम्ऩूणष कुऩोवषत हरु ऩत्ता रगाई  ब्मफरथाऩन गनष सम्बि बएको 
नदेस्ट्िएकोरे रिार्म कामाषरम दाच ुषराको प्राविनधक  सहमोगभा रिार्म शािा सभेत सहबागी 
बई  मो कामषविनध तमाय ऩारयएको हो ।   
 



हार विधभान यहेको फार फानरका हरुभा ऩाियुाको भध्म बागको भाऩन गयेय भात्र सभदुामभा 
कुऩोषणको िोज ऩड्तार गने नीनतरे  कडा शीघ्र कुऩोवषत फार फानरका भध्मे २१.५५ प्रनतशत 
अथाषत ्अनभुाननत ५ जना कुऩोवषत फार फानरका भध्मे १ जना कुऩोवषत फार फानरका भात्र ऩत्ता 
राग्ने देस्ट्िएको तथा फाॉवक ४ जना ऩत्ता नै नरागी छुट्न जाने य त्मसरे गदाष धेयै नै फार 
फानरका हरुको शायीरयक य भाननसक विकासभा गम्बीय असय ऩनष जाने तथा सभग्र देशको 
विकासभा भा नै दूयगाभी असय ऩनष जाने देस्ट्िएकोरे  सभदुाम रतयका  सम्ऩूणष रिार्म सॊरथा 
हरुभा आिश्मक साभग्री ब्मफरथाऩन गरय सॊग सॊगै दिैु विनध, उचाई अनसुाय तौर (Z रकोय नफनध 
) य ऩाियुाको भध्म बागको भाऩन (MUAC विनध ) प्रमोग गरय कुऩोषणको िोज ऩड्तार गनुष 
अनत आिश्मक देस्ट्िएकोरे अवऩवहभार गाउॉऩानरका कामषऩानरकाको नभनत २०७९।०३।०८ 
गतेको फैठकफाट मो कामषविनध रिीकृत गरय रागू गरयएको छ । 

 

१. सॊस्ट्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  

(१) मो कामय ववधधको नाभ “अवऩहहभार गाउॉऩालरकाको ऩोषण रेखाजोखा तथा कुऩोषणको 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधी, २०७८ ” यहेको छ । 

(२) मो कामषविनध रिीकृत बएको नभनत देस्ट्ि रागू हनुेछ । 

(३) मो कामषविनध अवऩवहभार गाउॉऩानरकाका सम्ऩूणष िडा हरुभा राग ुहनुेछ। 
 

 

२. उदे्दश्म 
(१) सभदुामभा यहेका शीघ्र कुऩोवषत फारफानरकाहरुको सभमभैं ऩवहचान गने । 
(२) फारफानरकाको शीघ्र कुऩोषणको उऩचाय तथा व्मिरथाऩन गने । 
(३) वकशोयी तथा गबषिती भवहराहरुको ऩोषण अिरथाको  रेिाजोिा गने । 
(४) रथाननम रतयभा व्मिरथाऩन हनु नसकेका कुऩोवषत फारफानरकाहरुराई प्रषेण गने । 

३. रस्ट्ऺत सभहु  

(१) ५ फषष भनुनका सम्ऩूणष  फारफानरका  

(२) वकशोयीहरु  तथा गबषिती भवहराहरु 

४.  सञ्चारन प्रवक्रमा 

    क . फारफानरकाहरुका रानग 



(१) सम्ऩणुष ५ िषष भनुनका फारफानरकाराई उचाई अनसुाय तौर (Z-Score), ऩाियुाको 
भध्म बागको भाऩन  (MUAC) य ऩोषण जन्म कायणफाट ससु्ट्िएको आधायभा प्रत्मेक ३ 
भवहनाभा रेिाजोिा गने । 

(२) प्रत्मेक ३ भवहना बिारे हयेक िषषको बाद्र, भॊस्ट्ग्सय, पागनु य जेठ बनी फझु्न ुऩनेछ  ।  

(३) नऩेार सयकायको ऩोषण नीनत अनसुाय २ िषष भनुनका फारफानरकाको प्रत्मेक भवहना 
नरन ुऩने तौर य MUAC ननमनभत रुऩभा प्रत्मेक भवहना नरई नै याख्न ुऩनेछ ।  

(४) कुऩोवषत फारफानरकाहरुको व्मिरथाऩन रथाननम तहरे तोकेका फवहयॊग उऩचाय 
केन्द्रफाट शीघ्र कुऩोषणको एवककृत ब्मफरथाऩन कामषक्रभको याविम प्रोटोकर अनसुाय हनुेछ 
।  

(५) मस कामषक्रभ अन्तयगत ऩोषणको रेिाजोिाका रानग रिार्मकभीहरु सम्फस्ट्न्धत िडाभा 
यहेका रिार्म सॊरथाफाट िवटने छन ्। 

(६) मस कामषक्रभभा जनप्रनतननधी,सभाजसेिी,स्ट्शऺक,याजनननतकभी तथा भवहरा साभदुावमक 
रिार्म रिमॊसेविकाहरुरे सहमोग गनुष ऩनेछ । 

(७) मो अनबमान रिार्म सॊरथा, िोऩ केन्द्र,गाउॉर्यस्ट्लरननक तथा प्रत्मेक गाउॉ,टोर हरुभा 
सञ्चारन गनुष ऩनेछ ।  

(८) अनबमानभा छुटेका फारफानरकाहरुराई र्य र्यभा गई ऩोषणको रेिाजोिा गनुष ऩनेछ 
। 

(९) कुऩोषण ऩवहचान गरयएका फारफानरकाहरुराई प्रोटोकर अनसुाय उऩचायात्भक िाना 
िाएको सनुनस्ट्ित गनष प्रत्मेक १५ ददनभा भवहरा साभदुावमक रिार्म रिमॊसेविकाहरुरे  
अनगुभन बेट गयी सो को जानकायी रिार्म सरथाराई गयाउन ुऩनेछ ।  

(१० ) कडा य भध्मभ शीघ्र कुऩोषणको हकभा कम्तीभा उऩचायको भध्म य अन्तभा रिार्म 
कभीद्धया रिार्म सॊरथा िा फाह्य स्ट्लरननकभा फोराई अनगुभन बेट गनुष ऩनेछ सो सम्बि 
नबएभा र्यभै गई अनगुभन बेट गनुष ऩनेछ य ऩोषण यस्ट्जरटयभा विियण अधािनधक गयी 
अनसूुची ३ अनसुाय प्रनतिेदन तमाय गयी रिार्म शािाभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(११) ऩोषण रेिाजोिाको क्रभभा एउटा केन्द्रभा २ जना रिार्म कभी ऩरयचानरन हनुेछन ्
।  
 

   



 ि . वकशोयीहरुका रानग 

(१) सम्फस्ट्न्धत रिार्म सॉरथाहरुरे आफ्नो कामषऺ ते्र नबत्र यहेका विद्यारमहरुका 
वकशोयीहरुको िषषभा कम्तीभा २ ऩटक MUAC द्धाया ऩोषण रेिाजोिा गनुषऩनेछ ।  
 
(२) MUAC भाऩनको अनबरेि तथा प्रनतिेदन ऩानरकाभा  ऩेश गनुष ऩनेछ ।  
 

      ग . गबषिती भवहराहरुका रानग 

(१) सम्फस्ट्न्धत रिार्म सॉरथाहरुरे ४,६,८ य ९ भवहनाभा  गबषजाॊच गयाउन आउदा ४ 
ऩटक  अननिामष रुऩभा  MUAC द्वाया ऩोषण रेिाजोिा गनुषऩनेछ ।  
 
(२) MUAC भाऩनको अनबरेि तथा प्रनतिेदन ऩानरकाभा  ऩेश गनुष ऩनेछ ।  

 

५. प्रोत्साहन यकभ सम्फन्धी व्मिरथा  

    (१) उचाई अनसुाय तौर (Z-Score) अनबमान सञ्चारन गदाष प्रत्मेक फारफानरका 
फाऩत रु५० (अऺरेुऩी रु ऩचास सम्भ) प्रोत्साहन फाऩत रिार्म कभीराई उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

(२) एक ददनभा २ जना रिार्म कभीरे अनधकतभ ३० जना फारफानरकाहरुको  
ऩोषण रेिाजोिा गनष सलनेछन ्। 

(३) कडा शीघ्र कुऩोषणको उऩचाय गयी ननको बएऩछी प्रत्मेक फारफानरका फाऩत रु ५०० 
(अऺेरुऩी रु ऩाॉच सम भात्र) भवहरा साभदुावमक रिार्म रिमॊसेविकाराई प्रोत्साहन फाऩत 
नेऩार सयकायको शसतष कामषक्रभको ननदेस्ट्शका अनसुाय उऩरब्ध गयाईनेछ ।भवहरा 
साभदुावमक रिार्म रिमॊसेविकारे  उऩचाय अिनध बय  ननयन्तय सम्ऩकष भा यहेको तथा 
ऩयाभशष  गयेको हनु ुऩनेछ, सो को अनगुभन सम्फस्ट्न्धत रिारथकभीरे गनुष  ऩनेछ । 

(४) कडा शीघ्र कुऩोषणको उऩचाय गयी ननको बएऩछी प्रत्मेक फारफानरका फाऩत रु २०० 
(अऺेरुऩी रु  दईु सम भात्र) सॉरग्न रिार्म कभीराई प्रोत्साहन फाऩत उऩरब्ध गयाईनेछ। मो 
यकभ ऩाउनका रानग रिार्मकभीरे कम्तीभा उऩचायको भध्म य अन्तभा अनगुभन गरय  
अनसूुची न. ३ फभोस्ट्जभको भध्मभ तथा कडा नसघ्र  कुऩोवषत फार फानरकाको अनगुभन 
प्रनतिेदन पायभ बरय ऩानरकाभा ऩेश गनुष ऩनेछ । 



(५) कडा शीघ्र कुऩोषणको उऩचाय गयी ननको बएऩछी प्रत्मेक फारफानरका फाऩत रु १००      
(अऺेरुऩी रु  सम भात्र) सम्फस्ट्न्धत रथाननम तहको रिार्म शािाराई प्रोत्साहन फाऩत उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

(६)भध्मभ शीघ्र कुऩोषण व्मिरथाऩनको हकभा उऩचाय गयी ननको बएऩछी प्रत्मेक फारफानरका  
फाऩत रु १०० (अऺेरुऩी रु  एक सम भात्र) सॉरग्न रिार्म कभीराई प्रोत्साहन फाऩत 
उऩरब्ध गरयनेछ  । मो यकभ ऩाउनका रानग रिार्मकभीरे कम्तीभा उऩचायको भध्म य 
अन्तभा अनगुभन गरय  अनसूुची न ३ फभोस्ट्जभको भध्मभ तथा कडा नसघ्र  कुऩोवषत फार 
फानरकाको अनगुभन प्रनतिेदन पायभ बरय ऩानरकाभा ऩेश गनुष ऩनेछ । 

(७) ऩोषण रेिाजोिा, अनगुभनको  अनबरेि प्रष्ट सॉग याख्नऩुनेछ तथा तोवकएको ढाॉचाभा 
सभमभैं  प्रनतिेदन गनुष ऩनेछ  ।  

(८) फदुा नॉ १ य फदुा न ॉ ६ भा उल्रेस्ट्ित प्रोत्साहन फाऩतको यकभ रथाननम तहरे व्मिरथा 
गनेछ ।  

(९) फदुा नॉ ३, ४, य ५ भा उल्रेस्ट्ित प्रोत्साहन फाऩतको यकभ नेऩार सयकायको सशतष 
कामषक्रभ अन्तयगत िचष गरयनेछ ।  

 

६. बकु्तानी सम्फन्धी ब्मफरथा  

(१) दोस्रो चयणको अनबमान सञ्चारन ऩूिष ऩवहरो चयणको बकु्तानीको कामष सम्ऩि गरय सलन ु
ऩनेछ । 

(२) बकु्ताननका रानग आिश्मक कागजऩत्र १ देस्ट्ि ४ सम्भका अनसुचुीहरु तथा ऩानरका फाट 
भाग बए  फभोस्ट्जभ हनुेछन ्। 
 

७. अनगुभन भलु्माॊकन :मस कामषविनध अनसुाय बए नबएको अवऩवहभार गाउॉऩानरकारे अनगुभन 
तथा भलु्माॊकन गनेछ ।  

८. फाधा अड्काउ पूकाउ : मस कामषविनध कामाषन्िमन सम्फन्धभा कुनै दद्वविधा बएभा सो को 
ननरुऩण मस अवऩवहभार गाउॉऩानरका कामषऩानरकारे गनेछ । 

९. सॊशोधन : मो कामषविनध अवऩवहभार गाउॉऩानरकारे आिश्मकता अनसुाय सॊसोधन गनष सलनेछ 
। 

 



 

अनसूुची हरु 

अनसूुची न १ 

ऩोषण अनबमान सॊचारन गयेको येकडष याख्न ेयस्ट्जरटयको ढाॊचा  

अनसूुची न २  

ऩोषण अनबमान सॊचारनको रिार्मकभीरे रिार्म सॊरथा राई गनुष ऩने  प्रनतिेदनको ढाॊचा  

अनसूुची न ३  

भध्मभ तथा कडा नसघ्र  कुऩोवषत फार फानरकाको अनगुभन प्रनतिेदन पायभ 

अनसूुची न ४  

ऩोषण अनबमान सॊचारनको रिार्म सॊरथारे ऩानरका राई गनुष ऩने  प्रनतिेदनको ढाॊचा 

अनुसूिी न १ ऩोषण अलबमान सॊिारन गयेको येकडय याख्न ेयश्जस्टयको ढाॊिा 
क्र.स. फार 

फालरकाको 
नाभ थय  

ठेगाना  उभेय 
(भहहना)  

तौर  
कक.ग्रा. 

MUAC 
लभ.लभ. 

र./उिाई 
से.लभ .  

सुश्न्नएको 
छ/छैन  

ऩोषण 
अवस्था  

अलबबावक 
नाभ 
/नम्फय  

सहबागी 
स्वास््मकभी  
नाभ/दस्तखत  

लभतत  

            
 

 

  



अनुसूिी न २ 

ऩोषण अलबमान सॊिारनको स्वास््मकभीरे स्वास््म सॊस्था राई गनुय ऩने  प्रततवेदनको 
ढाॊिा  

स्वास््म सॊस्थाको नाभ                                                                                                     
आ.व.                                                         

अलबमान सॊिारन अवधध :                गत ेदेखख                  सम्भ                                     
जम्भा हदन  

 
क्र.स . ऩोषण रेखा जोखा गरयएका जम्भा  कडा लसघ्र कुऩोषण भध्मभ  लसघ्र कुऩोषण 

फारकको सॊख्मा M फालरकाको सॊख्मा 
F 

फारकको सॊख्मा 
M 

फालरकाको सॊख्मा 
F 

फारकको सॊख्मा 
M 

फालरकाको सॊख्मा 
F 

       
 

सहबागी स्वास््म कलभयको नाभ थय : 

ऩद : प्रभाखणत गने स्वास््म 
सॊस्था प्रभुख  

दस्तखत : नाभ : 

 ऩद : 

सहबागी स्वास््म कलभयको नाभ थय : दस्तखत : 

ऩद : 

दस्तखत : 

 

  



अनुसूिी न ३ 

भध्मभ तथा कडा लसघ्र  कुऩोवषत फार फालरकाको अनुगभन प्रततवेदन पायभ  

 

स्वास््म सॊस्थाको नाभ                           आ.व.                                               
लभतत :               देखख             सम्भ                                                             

 
क्र.
स. 

फार 
फालरका
को नाभ 
थय  

ऩोषण 
यश्ज
स्टय 
दताय न 
/लभतत  

बनाय 
गदायको 
ऩोषण 
अव
स्था 
SAM/
MAM 

उभेय 
(भहह
ना)  

तौर  
कक.ग्रा. 

MU
AC 
लभ.
लभ. 

र./उिा
ई 
से.लभ .  

ऩोषण 
अव
स्था  

अनुगभन 
गयेको ठाउॉ  
स्वास््म 
सॊस्था/घय 
/फाह्म 
श्लरतनक  

जम्भा 
खाएको 
RUTF 
सॊख्मा  

RU
TF 
खान 
सुरु 
गये 
ऩछी 
थवऩ
एको 
तौर  

अवस्था 
सुधाय 
छ/छैन  

लभतत  

              
              

 

सहबागी स्वास््म कलभयको नाभ थय : 

ऩद :                                                                                                                
प्रभाखणत गने स्वास््म सॊस्था प्रभुख  

दस्तखत :                                                                                                                    
नाभ : 

                                                                                                                                  
ऩद : 

सहबागी स्वास््म कलभयको नाभ थय :                                                                              
दस्तखत : 

ऩद : 

दस्तखत : 



अनुसूिी न ४ 

 

ऩोषण अलबमान सॊिारनको स्वास््म सॊस्थारे ऩालरका राई गनुय ऩने  प्रततवेदनको ढाॊिा 

 लभतत  

श्री ......ऩालरका  

स्वास््म शाखा  

...........लभतत देखख .........सम्भ मस स्वास््म सॊस्थाभा कामययत स्वास््मकभी हरु 

.................य ..................  रे जम्भा ...........फार फालरका हरुको ऩोषण रेखा जोखा 
गयेकोभा ............. फार फालरका हरु कडा  लसघ्र कुऩोवषत बएका तथा .............फार फालरका 
हरु भध्मभ  लसघ्र कुऩोवषत बएको देखखएकोरे स्थातनम तहभा ऩोषणको रेखाजोखा तथा 
कुऩोषणको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधी २०७८ भा ब्मफस्था बए अनुसाय अनुसूिी १ , 
अनुसूिी २ य अनुसूिी ३   मसै ऩत्र साथ ् सॊग्रन याखी तहाॉ ऩठाइएको छ । उऩयोलत 
कामयववधध अनुसाय तऩलसर फभोश्जभको यकभ बुलतानीको राधग लसपारयस साथ अनुयोध 
गरयन्छ । 

तऩलसर  
ऩोषण रेखाजोखा फाऩत को जम्भा यकभ रु. 

भध्मभ लसघ्र कुऩोवषत फार फालरकाको ब्मफस्थाऩन गये फाऩत जम्भा यकभ रु  

कडा  लसघ्र कुऩोवषत फार फालरकाको ब्मफस्थाऩन गये फाऩत जम्भा यकभ रु  

कुर जम्भा यकभ रु  

  

                                               आज्ञारे 

                          नाभ थय: रक्ष्भण लसॊह धाभी  

                                            ऩद: तन .प्र.प्र.अ.  


