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मन्त्रालयबाट स्वीकृत मममतिः- २०७९/०६/०७ 

पहिलो संशोधन मममतिः २०७९/०८/२५ 
सतु्केरीको लामि पोषण खाद्य आिार हवतरण सम्बन्त्धी काययहवमध, २०७९ (पहिलो संशोमधत) 

 

प्रस्तावना: प्रदेशमा सतु्केरी अवस्थामा आमाको स्वास््यलाई सम्वर्द्यन िनय र नवजात शशशकुो सवायङ्गीण 
हवकासको लामि आमाको लामि सन्त्तमुलत तथा पोषकतत्वयकु्त खाना अपररिायय िनु े िुुँदा आमा र 
शशशकुो पोषण अवस्थालाई सधुार िनय सतु्केरी तथा नवजात शशशकुो पोषण सधुार िनय पोषण खाद्य 
आिार हवतरण काययक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनय वाञ्छनीय भएकोले, 
सशुासन मनयमावली, २०७७ को मनयम ९ को उपमनयम (२) ले ददएको अमधकार प्रयोि िरी लशुम्बनी 
प्रदेशको स्वास््य मन्त्रालयले यो काययहवमध बनाएको छ। 

 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययहवमधको नाम "सतु्केरीको लामि पोषण खाद्य आिार हवतरण 
सम्बन्त्धी काययहवमध, २०७९" रिेको छ। 

(२) यो काययहवमध मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मममतदेशख प्रारम्भ िनुेछ। 

2. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा यस काययहवमधमा,- 
(क) "काययक्रम" भन्नाले यस काययहवमध बमोशजम आमा र शशशकुो पोषण अवस्थालाई सधुार 

िनय पोषण खाद्य आिार समावेश भएको पोषण झोला हवतरण काययक्रम सम्झन ुपछय। 

(ख) "मनदेशनालय" भन्नाले मन्त्रालय मातितको स्वास््य मनदेशनालय सम्झन ुपछय। 

(ि) “पोषण झोला” भन्नाले यस काययहवमध बमोशजम स्वास््य संस्थामा प्रसमुत भएका 
सतु्केरीलाई हवतरण िररने अनसूुची-१ बमोशजमका तयारी खाद्य आिार रिेको झोला 
सम्झन ुपछय। 

(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको स्वास््य हवषय िेने मन्त्रालय सम्झन ुपछय। 

(ङ) “स्वास््य कायायलय” भन्नाले मन्त्रालय मातित रिेका शजल्लाशस्थत स्वास््य कायायलय 
सम्झन ुपछय। 

(च) "सतु्केरी" भन्नाले स्वास््य संस्थामा प्रसमुत भई ४२ ददन अवमधमभरको महिलालाई 
सम्झन ुपछय। 

(छ) "स्वास््य संस्था" भन्नाले प्रदेशमा रिेका संघ, प्रदेश र स्थानीय ति अन्त्तियतका सरकारी 
अस्पताल सम्झन ुपछय र सो शब्दले प्रचमलत कानून बमोशजम प्रसमुत सेवा प्रदान िने 
उदे्दश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रिेका अस्पताल बािेकका सरकारी प्रसमुत सेवा 
केन्त्र वा वमथयङ्ग सेन्त्टरलाई समेत जनाउुँछ। 

(ज) “स्थानीय ति” भन्नाले प्रदेशमा रिेका िाउुँपामलका, निरपामलका वा उपमिानिरपामलका 
सम्झन ुपछय। 
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3. पोषण झोला खररद िनुयपनेिः (१) यस काययहवमध बमोशजम सतु्केरीको लामि हवतरण िररन ेअनसूुची-१ 
बमोशजमका खाद्य आिारयकु्त पोषण झोलाको खररद मनदेशनालयले िनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पोषण झोला खररद िदाय प्रचमलत खररद सम्बन्त्धी कानूनले 
मनधायरण िरेका हवमध र प्रहक्रया अवलम्वन िनुयपनेछ। 

(३) पोषण झोला खररद िदाय ित आमथयक वषयमा प्रदेशका स्वास््य संस्थामा सतु्केरी 
भएका महिलाको त्याङ्कलाई आधार मानी खररद िनुयपनेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम मनदेशनालयले खाद्य आिारयकु्त पोषण झोला खररद िदाय नेपाल 
सरकार, हवश्व स्वास््य सङ्गठन वा हवश्व खाद्य काययक्रमसुँि सम्बशन्त्धत संघ सस्थाले सतु्केरीको लामि 
कुनै खाद्य आिारमा िनुे पोषकतत्वको सममश्रणको पररमाण तोकेको िकमा त्यस्ता मनकायको 
मसफाररस समेतलाई आधार मलन सहकनेछ। 

(५) यस काययहवधी बमोशजम पोषण खाद्य आिार खररद िदाय खररद कानूनका अमतररक्त 
खाद्य सम्बन्त्धी अन्त्य प्रचमलत कानूनमा कुनै मापदण्ड तथा िणुस्तर कायम िनुपुने भने्न शतय तोहकएको 
रिेछ भने त्यस्ता कानूनका व्यवस्था समेत पालना िनुयपनेछ। 

 

4. पोषण झोला सम्बन्त्धी मापदण्डिः मनदेशनालयले यस काययहवमध बमोशजम पोषण झोलाको खररद िदाय 
प्रचमलत कानूनमा तोहकएका खाद्य आिार सम्बन्त्धी मापदण्डको अमतररक्त देिायका खररद सम्बन्त्धी 
मापदण्डको पालना िनुयपनेछिः- 

(क) पोषण झोलामा स्थानीय कृहष खाद्य पदाथय (िुँि,ु मकै, भट्टमास, चना, केराउ, चामल 
आदद) बाट मनमायण िररएका रसायन रहित बिपुोषकतत्व ममशश्रत खानको लामि 
तयारी अवस्थाको पौहिक आिार प्रमत १०० ग्राममा अनसूुची-१ बमोशजमको 
मारामा पोषकतत्विरू अमनवायय िनुपुने, 

(ख) पोषण झोलामा खाद्य आिारको सममश्रण (Composition), पोषण तत्वको मारा, 
तयार िने तथा सेवन िने तररका, आिारबाट िनुे फाइदािरू र सावधानी अपनाउन ु
पने भए सोको सन्त्देश सामग्री राखेको िनुपुने, 

(ि) खाद्य आिारको उत्पादनको ब्याच नम्बर, म्याद समाप्त िनुे मममत तथा िणुस्तर 
प्रमाशणत लिायत उल्लेख िनुयपने, 

(घ) खाद्य झोलाको बाहिरी भािमा “लशुम्बनी प्रदेश स्वास््य मन्त्रालयबाट सतु्केरी 
महिलालाई मनिःशलु्क हवतरणको लामि” भने्न अिरिरू मदुरत/छाहपएको िनुपुनेछ। 

5. पोषण झोलाको भण्डारण तथा आपूमतयिः (१) मनदेशनालयले यस काययहवमध बमोशजम खररद भएको 
पोषण झोलाको सरुशित भण्डार िनुयपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम भण्डारण िररएको पोषण झोला मनदेशनालयले स्वास््य 
कायायलयको आवमधक वा रैमामसक मािको आधारमा ित आमथयक वषयको सतु्केरी संङ्ख्याको आधार 
मानी सोिी पररमाणमा आपूमतयको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन स्वास््य कायायलयले अमतररक्त 
पररमाणको पोषण झोला सशञ्चत िरी राख्न सक्नेछ। 

6. पोषण झोलाको माि िनुयपनेिः (१) स्वास््य संस्थाले हवित आमथयक वषयमा आफ्नो संस्थामा सतु्केरी 
भएका महिलाको सङ्ख्याको आधार मलई चाल ुवषयका लामि सतु्केरी िनुे महिलाको लामि रैमामसक 
रूपमा अनसूुची-२ बमोशजम सम्बशन्त्धत स्वास््य कायायलयमा पोषण झोला माि िनुयपनेछ। 

तर स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाको लामि सम्बशन्त्धत स्थानीय तिले स्वास््य 
कायायलयमा पोषण झोलाको माि िनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम माि भएका स्वास््य संस्था र स्थानीय तिलाई पोषण झोला 
उपलब्ध िराई सोको अमभलेख स्वास््य कायायलयले राख्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम स्वास््य संस्था र स्थानीय तिले स्वास््य कायायलयबाट प्राप्त 
पोषण झोलाको सरुशित तथा िणुस्तरमा असर नपने िरी भण्डारण िनुयपनेछ। 

(४) स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाले सतु्केरीको लामि पोषण झोला हवतरण िनय 
आवमधक रूपमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तिमा माि िरी आवश्यक पररमाण मौज्दात राख्नपुनेछ। 

7. पोषण झोला हवतरणिः (१) स्वास््य संस्थामा सतु्केरी िनुे महिलालाई सम्बशन्त्धत स्वास््य संस्थाले भनाय 
अवमध वा मडस्चाजय िुुँदाको ददनमा प्रमत सतु्केरी व्यक्ती एक वटाको दरले अनसूुची-३ बमोशजमको 
अमभलेख फाराम भरी पोषण झोला हवतरण िनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हवतरण िररएका पोषण झोलाको अमभलेख सम्बशन्त्धत स्वास््य 
संस्थाले राख्न ुपनेछ। 

8. स्वास््य मनदेशनालयको काम, कतयव्य र अमधकारिः यस काययहवमधमा अन्त्यर तोहकएका काम, कतयव्य 
र अमधकारको अमतररक्त मनदेशनालयको काम, कतयव्य र अमधकार देिाय बमोशजम िनुेछिः- 

(क) प्रचमलत कानून बमोशजम पोषण झोला खररद तथा स्वास््य कायायलयमा आपमूतय 
िने, 

(ख) स्वास््य संस्थामा सतु्केरीको सङ्ख्याका आधारमा पोषण झोलाको पररमाण 
हवतरण िने िरी स्वास््य कायायलयसुँि समन्त्वय िने, 

(ि) पोषण झोला अभाव िनु नददन स्वास््य कायायलयसुँि समन्त्वय कायम िने, 

(घ) पोषण झोला खररद तथा आपूमतयको दरुूस्त अमभलेख राख्न,े 

(ङ) लाभग्रािी सतु्केरी महिलाको स्वास््य कायायलयबाट प्राप्त लित अद्यावमधक राख्ने 
र प्रत्येक चौमामसकमा मन्त्रालयलाई प्रमतवेदन पेश िने, 
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(च) पोषण झोलामा राशखने खाद्य आिारको िणुस्तरमा असर नपने िरी भण्डारणको 
व्यवस्था ममलाउने, 

(छ) मन्त्रालयले तोकेका अन्त्य कायय िने। 

9. स्वास््य कायायलयको काम, कतयव्य र अमधकारिः यस काययहवमधमा अन्त्यर तोहकएका काम, कतयव्य 
र अमधकारको अमतररक्त स्वास््य कायायलयको काम, कतयव्य र अमधकार देिाय बमोशजम िनुेछिः- 

(क) शजल्लाका स्वास््य संस्थामा ित आमथयक वषयमा भएका सतु्करी संङ्ख्याको 
आधारमा प्रमत सतु्केरी एउटा पोषण झोलाको दरले पाउने िरी पररमाण खुलाई 
चाल ुआमथयकको लामि मनदेशनालय समि माि िने, 

(ख) स्वास््य कायायलयमा आपूमतय भएको पोषण झोलाको अमभलेख राखी मािको 
आधारमा शजल्लाका स्वास््य संस्था तथा स्थानीय तिमा आपूमतय िने िराउने, 

(ि) स्वास््य संस्था तथा पोषण झोला आपूमतयको लित अद्यावमधक राख्न ेर मामसक 
रूपमा मनदेशनालयलाई प्रमतवेदन िने, 

(घ) शजल्लाका स्वास््य संस्थामा पोषण झोला अभाव िनु नददन मनदेशनालयसुँि 
समन्त्वय कायम िने, 

(ङ) मन्त्रालय तथा मनदेशनालयले तोकेका अन्त्य कायय िने। 

10. स्थानीय तिको काम, कतयव्य र अमधकारिः यस काययहवमधमा अन्त्यर तोहकएका काम, कतयव्य र 
अमधकारको अमतररक्त स्थानीय तिको काम, कतयव्य र अमधकार देिाय बमोशजम िनुेछिः- 

(क) स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थामा िनु ेसतु्केरीको अनमुामनत सङ्ख्याको 
आधारमा प्रमत सतु्केरी एउटाका दरले िनुे पररमाणका पोषण झोला सम्बशन्त्धत 
स्वास््य कायायलय समि माि िने, 

(ख) स्वास््य कायायलयबाट प्राप्त पोषण झोलाको अमभलेख राखी आफू मातितका 
स्वास््य संस्थामा आपूमतय िने िराउने, 

(ि) पोषण झोला प्राप्त िने सतु्केरी महिलाको लित अद्यावमधक राख्न े र स्वास््य 
कायायलयलाई मामसक प्रमतवेदन पेश िने, 

(घ) पोषण झोला अभाव िनु नददन स्वास््य कायायलयसुँि समन्त्वय कायम िने। 

11. स्वास््य संस्थाको काम, कतयव्य र अमधकारिः यस काययहवमधमा अन्त्यर तोहकएका काम, कतयव्य र 
अमधकारको अमतररक्त स्वास््य संस्थाको काम, कतयव्य र अमधकार देिाय बमोशजम िनुेछिः- 

(क) ित आमथयक वषयमा भएको सतु्केरी सङ्ख्याको आधारमा स्वास््य कायायलयमा 
पोषण झोला माि िने, 

तर स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाले सम्बशन्त्धत स्थानीय तिमा पोषण 
झोला माि िनुयपनेछ। 
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(ख) स्वास््य संस्थामा आपूमतय भएको पोषण झोलाको अमभलेख राखी प्रमत सतु्केरी 
एउटाको दरले पोषण झोला हवतरण िने, 

(ि) लाभग्रािी सतु्केरीको लित अद्यावमधक राख्न े स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय 
तिमा मामसक रूपमा प्रमतवेदन पेश िने, 

(घ) पोषण झोला अभाव िनु नददन स्वास््य कायायलय र स्थानीय तिसुँि समन्त्वय 
कायम िने, 

(ङ) पोषण झोला हवतरण िदाय सबैलाई समान व्यविार िने, 

(च) पोषण झोला प्राप्त िनुे सूचना/जानकारी सबैले देख्न ेिरी स्वास््य संस्थामा राख्न,े 

(छ) मन्त्रालय तथा मनदेशनालयले तोकेका अन्त्य कायय िने। 

12. हवकास साझेदारसुँि सिकायय तथा साझेदारी िनय सक्नेिः मन्त्रालयले यस काययहवमध बमोशजमको 
काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लामि राहिय तथा अन्त्तराहिय हवकास साझेदार संघ 
संस्थािरूसुँि सिकायय र साझेदारी िनय सक्नछे। 

13. अमभलेख तथा प्रमतवेदनिः यस काययहवमध बमोशजम काययक्रम कायायन्त्वयन िने देिायका मनकायले 
देिाय बमोशजम अमभलेख तथा प्रमतवेदन िनुयपनेछिः- 

(क) स्वास््य संस्थाले लाभग्रािी सतु्केरीको मामसक प्रमतवेदन महिना भकु्तान भएको मममतले 
तीन ददनमभर स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाले सम्बशन्त्धत स्थानीय तिमा र 
अन्त्य स्वास््य संस्थाले स्वास््य कायायलयमा अनसूुची-४ बमोशजमको मामसक प्रमतवेदन 
पठाउने,  

(ख) स्थानीय तिले अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाबाट अनसूुची-४ बमोशजमका मामसक 
प्रमतवेदन प्राप्त भए पश्चात त्यस्ता प्रमतवेदनिरू ममलान िरी महिना भकु्तान भएको सात 
ितेमभर स्वास््य कायायलयमा अनसूुची-५ बमोशजमको प्रमतवेदन पठाउने, 

(ि) स्वास््य कायायलयले स्वास््य संस्था र स्थानीय तिबाट प्राप्त मामसक प्रमतवेदनको 
ममलान िरी महिना भकु्तान भएको दश िते मभर स्वास््य मनदेशनालयमा प्रमतवेदन 
पठाउने। 

14. अनिुमन तथा सपुरीवेिणिः सेवाको िणुस्तर समुनशश्चत िनय आवश्यकता अनसुार मन्त्रालयले 
मन्त्रालय, मनदेशनालय, स्वास््य कायायलय र स्थानीय तिका कमयचारी तथा पदामधकारीबाट 
अनसुचुी-६ बमोशजमको चेकमलस्ट प्रयोि िरी अनिुमन तथा सपुरीवेिण  िनुय िराउन ुपनेछ। 

15. प्रचमलत कानून बमोशजम िनु:े यस काययहवमधमा उल्लेख भएको हवषयको िकमा यसै बमोशजम र 
अन्त्य कुराको िकमा प्रचमलत कानून बमोशजम िनुेछ। 

16. बाधा अड्काउ फुकाउिः यस काययहवमधको कायायन्त्वयनमा कुन ै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा 
मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ र ४ सुँि सम्बशन्त्धत) 

पोषण झोलामा रिने खाद्य आिारको हववरण, पाईने तत्व तथा सममश्रणको मारा 
पोषक तत्व पोषक तत्वको मारा 

(प्रमत १०० ग्रा.) 

कैहफयत 

इनशजय  (हकलो क्यालोरी)  न्त्यूनतम ४००  

प्रोहटन (ग्रा.) न्त्यूनतम १५  

शचल्लो (ग्रा.) न्त्यूनतम ९  

क्याशल्सयम (मम. ग्रा.) न्त्यूनतम ३६२  

आईरन (मम. ग्रा.) न्त्यूनतम ४  

शजङ्क (माईक्रो ग्रा.) न्त्यूनतम ५  

आरता (प्रमतशत) अमधकतम ६  

1यस तयारी खाद्य पोषण आिार स्थानीय रुपमा उपलब्ध अनाज, िेडािडुी, दगु्धजन्त्य पदाथय र 
खमनजतत्व सशम्मशश्रत नेपालमै उत्पादन भएको िनुपनेछ। यसको स्वरुप दानादार (खस्रो) िनुपुनेछ 
र खानको लामि पूणय तयारी िनुपुनेछ। यस पोषक आिारको सवै हकमसमका पोषक तत्विरु राहिय 
खाद्य कानून र मापदण्ड परूा भएको िनुपुनेछ। 

स्वादिः यस पोषण खाद्य आिार बासनादार, स्वाददष्ट र िमुलयो स्वादको िनुपुनेछ।  

प्याकेशजङ्गिः 

यस पोषण खाद्य आिार प्याकेज घाम तथा ओषबाट नमबग्रने िरी नयाुँ बमलयो आधा हक.ग्रा 
साईजको सानो झोलामा िनुपुनेछ र ढुवानी तथा ओसार पोसार िनय उपयकु्त िनुपुनेछ। 

यस पोषण खाद्य आिार प्याकेज तीन तिको प्याकेशजङ्ग िनुपुनेछ। 

 

 

 
1 पहिलो संशोधन २०७९।०८।२५ 
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* पहिलो संशोधन २०७९।०८।२५ 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ६ को उपदफा (१) सुँि सम्बशन्त्धत) 

पोषण झोला माि फाराम 

 

शजल्लािः    स्थानीय तििः   स्वास््य संस्थाको नामिः  मममतिः 
क्र.सं. ित आ.व.को 

जम्मा सतु्केरी 
भएको सङ्ख्या 

तीन महिनाको 
लामि आवश्यक 
पोषण झोलाको 

सङ्ख्या 

मौज्दातमा रिेको झोला सङ्ख्या 
 

 

माि 
िररएको 
सङ्ख्या कैहफयत 

 

    

     

काययक्रमसुँि सम्बशन्त्धत कमयचारीको      संस्थाको आमधकाररक व्यशक्तको 
नामिः नाम: 
पदिः पद: 
िस्तािरिः िस्तािरिः 
मममत :  मममत :  

संस्थाको छापिः 
नोटिः पोषण झोला माि िदाय स्थानीय ति अन्त्तियतका स्वास््य संस्थाले सम्बशन्त्धत स्थानीय ति र 
अन्त्य स्वास््य संस्थाले स्वास््य कायायलयमा माि िनुयपनेछ।स्थानीय तिले अन्त्तियतका स्वास््य 
संस्थाको माि संङ्कलन िरी बमोशजम स्वास््य कायायलयमा माि िनुयपनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ७ सुँि सम्बशन्त्धत) 

लाभग्रािी सतु्केरी महिलाको अमभलेख फाराम 

(स्वास््य संस्थाको लामि) 
शजल्लािः 
स्थानीय तिको नामिः 
स्वास््य संस्थाको नामिः 
आमथयक वषयिः 
महिनािः 
क्र.सं नाम नािररकता 

नं. 
जामत कोड मलु दताय 

सङ्ख्या 
ठेिाना पोषण झोला  

प्रदान 
िरेको मममत 

       

       

       

       

       

       

       

 

काययक्रमसुँि सम्बशन्त्धत कमयचारीको  संस्थाको आमधकाररक व्यशक्तको 
नामिः नाम: 
पदिः पद:  

िस्तािरिः िस्तािरिः 
मममत :  मममत :  

 

संस्थाको छापिः 
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अनसूुची-४ 

(दफा १३ सुँि सम्बशन्त्धत) 

मामसक प्रमतवेदन 

(स्वास््य संस्थाको लामि) 
आ.व. २०../….महिनािः…………….को मामसक प्रददवेदन 

         मममतिः 
हवषयिः- प्रमतवेदन सम्बन्त्धमा।          

श्री ...................स्वास््य कायायलय / स्थानीय ति 

लशुम्बनी प्रदेश। 

प्रस्ततु हवषयमा यस....... शजल्लामा रिेको........................./स्थानीय ति अन्त्तियतको 
.................स्वास््य संस्थाबाट पोषण झोला हवतरण तथा मौज्दातको हववरण देिाय बमोशजम रिेको 
छिः- 

ित महिनाको 
अन्त्तमा भएको 

मौज्दात  

यस 
महिनामा 
प्राप्त िरेको 

यस महिनामा हवतरण 
िरेको 

यस महिनाको अन्त्तको मौज्दात 

    
यस महिनामा हवतरण िररएको हववरणM 
पोषण झोला हवतरण िररएको हववरण: (३) सङ्ख्या 

जामत कोड  

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  

5 :  

६ :  

जम्मा  

काययक्रमसुँि सम्बशन्त्धत कमयचारीको      संस्थाको आमधकाररक व्यशक्तको 
नामिः नाम: 
पदिः पद: 
िस्तािरिः िस्तािरिः 
मममत :  मममत :  

संस्थाको छापिः 
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अनसूुची-५ 

(दफा १३ सुँि सम्बशन्त्धत) 

मामसक प्रमतवेदन 

(स्वास््य कायायलय र स्थानीय तिको लामि) 
आ.व. २०../….महिनािः…………….को मामसक प्रददवेदन 

         मममतिः 
हवषयिः- प्रमतवेदन सम्बन्त्धमा। 

श्री .................................... 
लशुम्बनी प्रदेश। 

प्रस्ततु हवषयमा यस शजल्ला/स्थानीय तिमा रिेका स्वास््य संस्थाबाट पोषण झोला हवतरण तथा 
मौज्दातको हववरण देिाय बमोशजम रिेको छिः- 

ित महिनाको 
अन्त्तमा भएको 

मौज्दात 

यस 
महिनामा 
प्राप्त िरेको 

यस महिनामा हवतरण 
िरेको 

यस महिनाको अन्त्तको मौज्दात 

    
यस महिनामा हवतरण िररएको हववरण 

पोषण झोला हवतरण िररएको हववरण: (३) सङ्ख्या 
जामतय कोड  

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  

5 :  

६:  

जम्मा  

काययक्रमसुँि सम्बशन्त्धत कमयचारीको      संस्थाको आमधकाररक व्यशक्तको 
नामिः नाम: 
पदिः पद: 
िस्तािरिः िस्तािरिः 
मममत :  मममत :  

संस्थाको छापिः 
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अनसूुची-६ 

(दफा १४ सुँि सम्बशन्त्धत) 

अनिुमन तथा सपुरीवेिण चेकमलष्ट 

मममतिः........................... 
काययक्रमको अनिुमन तथा सपुरीवेिण िररएको अवमध..........देशख …………सम्म 

 

क्र.सं. संस्था पोषण झोलाको सङ््या भण्डारण 
अवस्था 
ठीक 

(छ/छैन) 

मामसक 
प्रमतवेदन 

(छ/छैन) 

 

 
प्राप्त खचय मौ

ज्दा
त 

 स्वास््य कायायलय ...........      

 िा.पा./न.पा…………..      

 सरकारी अस्पताल/बमथिंि 
सेंन्त्टर……………….. 

     

 

संस्थामा देशखएको थप हववरण 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................. 
समदुायमा सतु्केरी महिलासुँि भेट िरी अनसुचुी-1 सुँि मभडाई िेने 

क्र.सं. नाम ठेिाना पोषण झोला 
प्राप्त 

(छ/छैन) 
प्रयोि 

(छ/छैन) 
कस्तो लाग्यो 
( राम्रो/नराम्रो) 

       

      

      

      

      

 

सपुरीवेिकको राय सझुाविः 
.............................................................................................................................. 
सपुरीवेिण िने व्यशक्तको नामिः 
पदिः          िस्तािरिः 
संस्थाको छापिः         मममत 


